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Bu sayı 5.000 adet bası Imıştır.    

ART Dergisi'nin yeni bir sayısında daha beraberiz. Kaf-Der adına ilk sayısını
1997yılında sizlere sunduğumuz Nart, yine Kaf-Der döneminde 36 sayıya
ulaşmıştı. Son 9 sayısını da Kaf-Fed'in yayın organıolaraksizlere ulaştırmaya
çalıştık. Bu sayı(45iile birlikte, kendiarzu ve irademle Federasyon Başkanlığı
görevim de, kuruluş adına derginin sahibi olma sıfat ve sorumluluğum
da sona eriyor.

NART, bir kuruluşun yayın organıdır. İçeriğini de, çizgisini de o
kuruluşun savunduğuilkeler ve düşünceler belirler. Böyle olunca da
kuruluşu ve savunduğu düşünceleri bilmeyen, hiçbir kurumsal sorumluluk
ve yükümlülük taşımayan okürlarca, yapıcı, yol gösterici katkılar vermek
yerine, işin kolayına kaçılıp acımasızca eleştirildiğimiz çok olmuştur. Bin
bir emekle ortaya koyduğunuz dergide irade dışı hataların olması da, bir '
konuyufarklı yaklaşımlarla değerlendiren yararlı yazı ve yorumlara yer
verilmesi de doğaldır. Doğal olmayan hataların ve farklı yaklaşım yazılarının
altında kasıt aranmasıdır. 45 sayılık periyotta öylesine eleştirilere muhatap
oldukki, inanan ve sabırlı insanlar olmasak çoktan pes etmiş olmamız
gerekirdi, ama etmedik. Bundan sonra da edilmemeli veNART uzun yıllar
gelişerek yaşamını sürdürmelidir.

Türkiye'deki 141 yıllık sürgün yaşamımızda yayınlanan birçok derginin
çıkarılabilen sayısını dikkate aldığımızda, NART şu anda bile en sürekli
yayın organlarımızdan biri olma sıfatını hak etmiş durumdadır.

Nart ailesi olarak, Ülkemizdeki dergi okuru hemşehri sayısının 3500-
4000 civarında olduğu görüşüne katılmıyorum. 25-30.000'li rakamlara
ulaşmanın zor olmadığına inanıyorum. Bununiçin de her bir okurumuza
görev düşmektedir. Bana göre,ilk etapta her bir okurumuzun görev edinip
3-4 yeni okuyucu kazandırması çok da zor bir şey değildir. O takdirde
dergimiz içerik, kalite, sağlıklı ulaşım, eğitici özel ekler sunma gibi birçok
sorununu kendiliğinden aşabilir konuma gelebilecektir. İlaveten, genel
dağıtım kanallarından faydalanarak ülkenin tüm yörelerindeki bayilerde
Nart Dergisi'ni bulundurma imkanına kavuşur, mali sorunlarımızı da önemli
oranda aşabiliriz.

Çerkesler olarakfarklı dil, lehçe, inanç ve kökenlere sahip halklarız.
O nedenledir ki kökenimiz, kültürel kimliğimize verdiğimiz değer, siyasi
eğilimlerimiz, vatandaşlık anlayışımız, kişisel ve toplumsal haklarımızı
savunma yöntemimiz, Türkiye-Rusya, Rusya-Kafkasyailişkilerine bakış
biçimimiz, inanç özgürlüğünü algılama ve sunuş şeklimiz, savaşkarşıtı
olup olmama gibi tercihlerimiz farklı farklı olabilir. Nart olarak hem bu
farklılıkların bilincinde, hem de bugün değilse bile ileride, güçlü yapılar
halinde birlikte olabilme umudu taşıdığımız için, saydığımızfarklılıkları
bahane ederek“çamurat,izi kalsın”tarzı yayın politikalarından, maksatlı
ve yanlı yazılardan ve çirkefliklerden uzak kalmayı hep ön planda tuttuk.
İmalı da olsa, yıpratma amaçlı saldırılara uğramamıza rağmen, biz bize
yakışanı yapıp, karşılık vermemeyi yeğledik.

Nart gibi, ortak iletişim araçlarımız arasında önemli bir yeri olan
“marje” ve “Çerkes platformu” mail ortamında yer alan yazıların büyük
çoğunluğunu okuyorum. Zaman zaman akıl dolu çok güzelyazılar yer
alıyor ve onlardan şahsen yararlanıyorum. Önemli bölümü genç, okuyan
ve dünya gündeminiizleyebilen bu kalemlerin, sadece sanal ortamda
sınırlama tanımadan yazmayla yetinmeyip, kültürel derneklerimize üye
olarak, yönetim kademelerinde sorumluluk Üstlenmelerini ve toplumlaiç
içe, geleceğe yönelik olarak güçlü bir sivil toplum yapısı oluşturma
mücadelemizde pay sahibi olmalarını gönülden diliyorum. Bu gençlerimiz,
birikimlerini, enerjilerini, cesaretlerini ve iyi niyetlerini toplumsal sinerji

. yaratmada kullanabilirlerse, hep yanlarında olacağımızdarı kuşku duyma-
malılar. Bu vesile ile takdire değer birikimlerini, karşıt görüşlü yazılara
zorlama anlamlar yükleyerek, adeta kavga eder bir tarzda değerlendirmeyi
alışkanlık edinmiş kalemlerin de yapıcı, eğitici, yol gösterici bir tarzı
benimsemelerini, daha geniş kitlelerin yararına gördüğümü debelirtmek
isterim

Saygılarımla
Muhittin ÜNAL/ Kaf - Fed Genel Başkanı
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Temmuz 2003 yılında 21 derneğin bir araya

gelmesiile kurulan Kafkas Demekleri Fede-

rasyonu, 21 Aralık 2004 tarihinde oluşuma

 

Kurulu'nu yapmıştı. Bugün,ikinci yaşını doldurmuş
olan Federasyonumuz'un üye derneksayısı 50'yi ©
bulmuştur. 27 Kasım 2005 tarihinde yapılacak|l.
Olağan Genel Kurulumuz'un halkımız için hayırlı

olmasını diliyoruz.

Ii. Olağan Genel Kuruliçin davet yazımız le,

yeni katılan 34 üye demekle |. Olağan Genel

 
ması ve delegelerinin seçimi,

9- 2006-2007 faaliyet yıllarına ait tahmini bütçenin

ve üye derneklerce ödenecekyıllık aidat tutarlarının

— görüşülüp karara bağlanması,

- |0- Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim ve
Onur Kurulu üyeleriile DÇB delegelerinin seçimi,

11- Gelecekdönem çalışma programı hakkında

özet bilgi sunumu,

(2- Dilek ve temenniler,

13- Kapanış,

Eylül-Ekim ayında gerçekleşenbazı etkinlik ve.

gelişmeleri aşağıda bilgilerini. sunuyoruz.

KAF-FEDIi, OLAĞAN GENELKURUL

DAVET YAZISI (|
Kafkas Demekleri Federasyonu |l.. Olağan Genel

Kurulu 27 Kasım 2005 günüsaat 13:00 de "Kafkas
Sokak No: 223 Beştepe / ANKARA"adresindekiTES-
İŞ Sendikası Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Demek-

lerimizin üyesiolan insanlarımız ile diasporadayaşayan,

sorunlarımıza, kültürel devamlılığımıza ve

örgütlülüğümüze ilgi duyan hemşehrilerimizi, bu
konularda sorumlulukhisseden yazar ve aydınlarımızı
Genel Kurulumuz'a bekliyoruz.

Genel Kurul gündemimiz aşağıdaki gibidir:

|- Açılış, saygı duruşu, divanın seçimi ve imza
yetkisi veril rnesi,

2-Gen el Başkan'ın açış konuşması,
3- Konukların konuşmaları,

4- Faal iyet, denetleme ve mali raporların Genel

Kurul'a sun ulması,

5- Rap>orlar üzerinde görüşmeler,

6- Raporların ayrı ayrı oylanmasıve kurulların
ibraya sunı İması,

/- Tüzzük değişikliklerinin görüşülüp oylanması
(madde 9, : 013,14.21)

8- Dü mya Abhaz-Abazin Kongresi'ne üye olun-
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PROJELER GRUBUMUZUN

İKİNCİ BAŞARISI
İ kpProjeler Grubu'nun, Avrupa

Birliği'ninsivil toplum kuruluşlarına ayırdığı fon kaynak-

larından yararlanmakiÜzere verdiği “Adıge ve Abaza
Dillerinin.Öğrenimi İçin Alt Yapı Oluşturulması"

okonuluprojesinin kabul edildiği bildirilmiştir.

Federasyonumuzda memnuniyetle karşılanan bu

haber üzerine, proje kapsamında demeklerimizde

verilecek dil kurslarıile ilgili alt yapı çalışmalarına

önümüzdeki günlerde başlanması planlanmıştır.

Projeler Grubumuz, 2004 yılında da “Sivil Toplu-

mu Geliştirme Programı YerelSivil Girişimler Mikro-

Proje Programı'na "Kafkas Dernekleri Federasyonu

ile Üye Demeklerin Kapasitelerini Geliştirmek ve

Aralarındaki Network Ağını Güçlendirmek” başlıklı

projesiile katılmış ve toplam bütçesi 900 bin Euroluk

bu programa katılan 140 sivil toplum kuruluşunun,

desteklenmeye layık görülen 14 projesinden biri

olmaya hak kazanmıştı.

Projeler Grubumuz, aynı şekilde 2005 yılında

açılan üç teklif çağrısına datitiz, kapsamlı ve fonksiyonel

projeler hazırlayarak katılmıştır. Bunlardanilki olan

“Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Girişimi

(DIHAG)"nin değerlendirme sonuçları, Avrupa Ko-

misyonu Türkiye Temsilciliği tarafından 14 Eylül 2005



 

tarihinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda yapılan 104

teklifin içerisinde, desteklenmeye değer görülen altı

projeden birisinin de Federasyon Projeler Grubu'nun

sunmuş olduğu “Adıge ve Abaza Dillerinin Öğrenimi

İçin Alt Yapı Oluşturulması” konulu proje olduğu
bildirilmiş, bu haber camiamızda sevinçle karşılanmıştır.

Resmi tebligatı Federasyonumuz'a yapılan proje

kapsamında:

|- Federasyonumuz bünyesinde oluşturulan

“Ana Dil Hazırlık Komisyonu” tarafından, Kafkasya'daki

filoloji kürsüleri ile işbirliği yapılarak, kullanılacak

materyallerin seçimi, hazırlanması ve basımını

gerçekleştirecektir. Bu kapsamda ayrı ayrı, Adıgece

ve Abazaca olmak üzere sözlük, gramerkitabı, dey-

imler ve atasözlerikitabı, hikaye,fikra ve masalkitapları

ile birlikte gerekli görsel materyal hazırlanacak ve

Federasyonumuz tarafından çoğaltılarak, dil kursu

açacak olan derneklere gönderilecektir.

kitlemize uygun öğretim metotları geliştireceklerdir.

3- Yukarıdaki çalışmalar devam ederken,anadil

öğrenme gerekliliğini ve talebini artırmakamacıyla,e

derneklerimiz ve iletişim araçlarımızkanalıyla, ka- >kolaylıklakandırılabildiklerini ve eylemlere katılmaya
| “ şartlandırılabildikleriniaçıkça göstermiştir. Ekonomidenmuoyumuzubilinçlendirme çalışmalar yapı

Bu amaca uygun bir afiş çok miktardabastınlarak

demek ve köylere dağıtılacaktır. İ |

4- “Yeni Dünya Düzeninde Tehlike Altındaki

Diller ve Kafkas Dillerinin Durumu” konulu uluslararası

 

ve Dr. Slava Chirikba'nın katılacağı | günlük bir

konferans yapılacaktır. Söz konusu konferansa ayrıca,

Türkiye'de yaşayan kültür gruplarına, demokrasi ve

ınsan hakları konusunda faaliyet gösteren gruplara,

eğitim ve kültürle ilgili gruplara ait STK'lar, parti ve

sendikalar katılacaklardır. Kaf-Fed üyesi 50 demek ve
üye olmayan diğer kardeş Kafkas demekleri, uluslararası

kuruluşlar, medya temsilcileri, demokrasi, insan hakları,

çok kültürlülük, azınlık dilleri v.b. konularda çalışmalar

yapan akademisyenlerin de davet edileceği konferansa

yaklaşık 300 kişinin katılması kararlaştırılmıştır. Kon-

feransta Kafkas dillerinin karşı karşıya olduğu sorunlar

konuşularak, kültürelfarklılığın bir tehdit unsuru değil,

bir zenginlik olduğu anlatılacaktır.

5- Kafkasya'daki filoloji kürsülerinden Adigece

ve Abazaca öğretici yetiştirebilecek iki akademisyen

uzman getirtilerek, öğreticilerin eğitilmesi sağlanacaktır.

Birinci maddede belirtilen materyaller ile ana dil

 

öğretmetekniklerinin gösterileceği bu kurslara; eğitim

formasyonu almış, Adıgece ya da Abazacayıbilen

insanlar katılabilecektir. Bir ay sürecek bu kurslarda

25 Adigece, 15 Abazaca olmak üzere toplam 40

öğretici yetiştirilecektir. 2006 yılının yaz döneminde

verilecek bu kurslardan sonra bağlı bulundukları

demeklere dönecek öğreticiler, derneklerinin açacakları

ana dil eğitimi kurslarında öğretmenlik yapacaklardır.

KAF-FED MESAJLARI
Federasyonumuz merkezince Eylül Ekim ayları

içerisinde Kafkasya'da meydana gelen gelişmelerile

ilgili gönderilen mesajlarbilgi için sunulmuştur.

Sayın, Arsen Kanokov,

Kabardey — Balkar Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Nalçık'ta yaşanmış ve yaşanmaya devam eden

“olayları üzüntüyle izliyoruz.

2- Hazırlanan bu materyaller doğrultusunda, |
oluşturulacak ana dil komisyonu ile Kafkasyadaki

Adige, Abaza dil enstitülerindendavet edilecek

akademisyenler,birlikte yapacakları çalışmalarla hedef

- Yeni Devlet Başkanıolarak, üstesinden gelebile-

ceğiniz sorunlarla uğraşmaya bile zaman tanımadan

- başlatılan terör eylemi Kabardey — Balkar Cumhuriyeti
- adına büyükbir talihsizliktir. Sebep olanları şiddetle

kınıyor, şahsınızda tüm halkın acısını içtenlikle

paylaşıyoruz.

Buolay,işsiz vedini inancına düşkün gençlerin

anlayan:biriderolarak gereken önlemlerialacağınıza

ve'butür eylemlerin yeşerebileceği ortam bırakmay-

acağınıza gönülden inanıyoruz.

ıslararası — Saygılarımızla
bir konferans düzenlenecektir. Konferansa Avrupa'daki (|
Kafkas dilleri uzmanları Prof. Dr. B. George Hewit (| Sayın , Arsen Kanokov,

KBR Cumhurbaşkanı

Kabardey — Balkar Cumhuriyeti'nin eski

Cumhurbaşkanı Valeri Kokov'un vefatını üzüntüyle

öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve Kabardey-Balkar

halkına şahsınızda taziyelerimiziiletir, saygılar sunarız.

Saygılarımızla

Sayın, Arsen Kanokov,

Kabardey — Balkar Cunahuriyeti Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş ve göreve

başlamış olmanızdan dolayı memnuniyetimiz sonsuz-

dur.

Kabardey — Balkar Cumhuriyeti'nin sorunlarını,

üretim, ticaret ve vatandaşın refahilişkilerini iyi bilen,

deneyimli bir yönetici olmanız nedeniyle güzel icraat-

lara imza atacağınızdan eminiz.

Diasporada yaşayan Adıgey — Abaza halklarının

günbegün kaybolmakta olan dillerine, kültürlerine
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çözüm amacıyla, 50 Kafkas Demeği'nin üye olduğu

Federasyon olarak, karşılıklı dayanışmaya hazır ve

yanınızda olduğumuzubildirir, görevinizde başarılar

dileriz.

Saygılarımızla

Sayın, Shalako Asker,

Adıge Xase Başkanı

15 Ekim 2005 günü gerçekleştireceğiniz kongre-

nin Adıge halklarının birlikteliği, dayanışması ve zamanla

bütünleşmesi adına hayırlı kararlara vesile olmasını

gönülden diliyoruz.

Bizler aynı halkın parçalanyız. Her nerede olursak

olalım, aynı duyguları paylaşıyoruz. Özellikle de adımızı

taşıyan Adıgey Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığı, en

önemli moral kaynağımızdır. Ö sayede vatansız bir

halk olmadığımızı, gururla ve başımız dik olarak:

söyleyebiliyoruz. Adıgey Cumhuriyeti'nde yaşayan.
kimi insanlar, O'nunbizleriçin ifade ettiği değeri
yeterince anlayamayabilirler. Bu nedenleAdigeler
dışında Cumhuriyet'te yaşayan diğerhalkların da,

tarihi vatanımızın ve onun adını taşıyan cumhuriy-

etlerimizin bizleriçin taşıdığı önemiiyiMüşünmoğsi

anlamalarını ve olumsuzgelişmeleredestek
meleriniiçtenlikle diliyoruz.

Saygılarımızla

Kafkas Demekleri FederasyonuolamkAbhazya

ve Adıgey Cumhuriyetlerine, cumhuriyet.oluşlarının.

yıldönümleri nedeniyle gönderdiğimiz kutlama1me iç

  

sajları aşağıdadır;

Sayın Hazret Şovmen,

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Adıgey Cumhuriyeti'nin 5 Ekim tarihine rastlayan

kuruluş yıldönümü nedeniyle, şahsınızda Adıgey

halklarının bu mutlu gününü gönülden kutluyoruz.

Adıgey Cumhuriyeti; biz diasporada yaşayan yüz

binler ve milyonlarla ifadesini bulan Adıge'nin anav-

atanıdır ve adımızı taşıyan yegane devletimizdir.

Kültürel olarak var olabilmemizin tek umudu ve

teminatıdır. Ondan daha değerli varlığımız yoktur.

O nedenle Cumhuriyetimizin ebediyyen yaşaması

ve binlerce kez kutlama törenlerine vesile olmasını

yüce Tanrı'dan niyaz ediyoruz.

Saygılarımızla

Sayın, Sergey Bagapş,

Abhazya Cumhurbaşkanı

Türkiye diasporasında yaşayan Kafkas halklarını

NART gd  

   

    

  

temsil eden 49 dernek adına Kafkas Dernekleri

Federasyonu olarak, Abhazya Cumhuriyeti'nin bağım-.

sızlığının 12. yıldönümünü kutluyoruz. Dünyada bir

eşi daha olmayan bu kutsal toprakların, Abhazya

halkının özgürlük aşkı, kahramanlığı ve bükülemeyecek

demir bir bilek olmuş Kafkas halklarının desteğiyle

daha nice |2 yıllara ulaşacağından kimsenin şüphesi

olmamalıdır.

Abhaz halkı bağımsızlığı, barış yanlısı ve insan

hakları savunucusu olduklarını iddia eden tüm dünya

ülkelerinin gözü önünde yapılan bir savaş sonunda

kazanmıştır. Bu cumhuriyet, halkının tarihte eşine

enderrastlanan bir'azim veiradeilezafere ulaştırdığı

bağımsızlık savaşında akıtılan kanları sonucunda

kurulmuştur. Özgürlük, Abhazyahalkıiçin artık bir

amaç değil, yaşam biçimi olmuştur. Abhazya'nın

“tarihteki devlet olma tecrübesi, gelecekteki başarıları

için ilham ve güç vermekte, Abhazya Cumhuriyeti

3 bugün, halkının fazlasıyla layık olduğu parlak bir

geleceğedoğruhızla yol almaktadır.

Dünyanın neresinde olursak olalım Kafkas halkları

olarak, Abhazya Cumhuriyeti'ni korumaya ve yücelt-

© meye yönelik hertürlü çalışmaya destek olmasorum-

uluğumuzvardır. . Milletçe ele ele vererek neler

etarih defalarca şahit olmuştur.

kleri Federasyonu olarak, başta

, ambargo olmak üzere, bu güzide

cumhuriyetimizinyaşadığı sorunlara ortak olduğumuzu

bildirin; yaşa makta olduğumuz ülkedeki siyasi ve  

uluslararasıilişkilerimizi de kullanmak yoluyla, bütün

e©Varlığımızla bu problemlerin aşılarak Abhaz halkının

refah seviyesinin artması ve Abhazya Cumhuriyeti'nin

bağımsızlığının dünya durdukça devam etmesiiçin

çaba göstermeye,sizin nezdinizde Abhazya halkıyla

işbirliği içinde olmaya hazır olduğumuzubildiririz.

Abhazya Cumhuriyeti'nin geleceği aydınlık,

halkının bahtı açık olsun...

Saygılarımızla...

GENEL KURUL YAPAN KAF-FED ÜYE

DERNEKLERİNİN YENİ YÖNETİM KURULLARI

KAF-FED üye demeklerimizden bazıları, son iki

ay içerisinde genel kurullarını yapmış ve yeni yönet-

milerini oluşturmuşlardır. Göreve gelen yeni Yönetim

Kurulu üyelerine başarılar diliyoruz.

ANTALYA KAFKAS DERNEĞİ

09.10.2005

İbrahim Kaplan

Şerafettin Altunbaş



 

Mesut Atalay

Şükran Evren

Semih Esen, Mesut Sarı, Buğra Tırpancı

BİLECİK KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
09.10.2005
Sinan Baba

Hakkı Aynur

Zaman Güral

Erdinç Çolak

Suat Köksal, Erdin Aynur, Tolga Onur

ÇORUM KAFKAS DER.
24.10.2005
Tuncay Karakaya

Engin Ağırcan,

Uğur Dalamanlı,

Canan Çoha,

Sait Özben, Necdet Kılıç, Seyit Aydoğan

DÜZCE KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ.

02.10.2005

Memduh Ceylan

Metin Koç,

Vural Zengin,

Derya Taymaz,

Samim Yavuz, Nurhayat.Iş
GÖNEN KAFKAS KÜLT

30.10.2005 p
Mesut Can

Sedat Kök

Selçuk Kuş

Adil Aslantaş

Nizamettin İnce, Savaş Altınkaya, Ayder
Gümüş |
İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

16.10.2005

Rahmi Tuna

Günseli Avcı

Ümit Tokoğlu

Naim Sarıgül

Ömer AytekKurmel, Naim Sabancıoğlu, Yetkin
İnanöz

İSTANBUL KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DER.
23.10.2005

Recep Yılmaz

Yadigar Kaya Ersal

Cezmi Zafer

 

leral Yıldız. e   

 

   Ni Hilmi.Önder
e Gü han,Saraç, Aynur Özdemir, Hüseyin Bala

eKATKAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
15.10.2005

Nihat Yılmaz İ

Handan Ander, Coşkun Yalçın, Dilek İniş

KOCAELİ KAFKAS DERNEĞİ
Sami Korkut

Recep Emirhan

Adnan Karaten

Erdal Çatan

Nurhan Özcan, Fazile Özkurt, Suat Can

REYHANLI KAFKAS DERNEĞİ
02.10.2005

MehmetYener

Esma Emirhan

Nurten Küplü

Fethi Kanşat

Ömer Uğur, Mehmet Ateş, Ecevit Apış

SAMSUN KAFKAS DERNEĞİ

02.10.2005

© Abdülkadir Özyılmaz
Mustafa Yüksel

“Alaaddin Sezgin

Şükran Yıldırım

MuharremAkar, Süheyla Kanşat, Servet Yıldız

SİNOP KAFKAS DERNEĞİ

  

  

   

Burhan Bay

Mustafa Uyanık

Yakup Bayır
Metin Bakar

İbrahim Yıldız, Halil Ay,
Fahri Güneş

VEZİRKÖPRÜ KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
28.09.2005

Recep Yılmaz

Semra Ersoy

Kenan Keskin

Selahattin Sayar

Fatih Savaş, Devlet Şahin,

Yıldız Altinel 4”

Nart Dergisi'nin geçtiğimiz 44. sayısında, “Görüşler-Düşünceler” bölümünde yayınlanan “Mısır Memlum
İmparatorluğu'nda Çerkesler dönemi” başlıklı yazı sehven, çeviren kişinin ismi olmadan basılmıştır. Aslı

, Almanca olan yazı metni FehmiAltın tarafından Türkçeye çevrilmiş, Yaşar Aslankaya tarafından da bize
ulaştırılmıştır. Okuyucularımızın bilgisine sunarız.

NART 5



MUHİTTİN ÜNAL
Kaf-Fed Genel Başkanı

on yıllarda peş peşe çıkartılan ve hayata

geçirilen demokratikleşme yasaları ve

 

tarihinde 36 Kafkas Demeği'nin katılımıyla ilk genel

kurulunu yapan Kafkas Demekleri Federasyonu,27

Kasım 2005 tarihinde yapacağı ikinci olağan genel
kurula, üyesi olan 50 dernekle birlikte.ve Çerkes.

toplumunun en büyük üst yapısı. olarakgitmektedir.

GürlarınınÇerkes toplumunun kültürel

 

ÇerkesBirliği üyeliği ve federasyorlaşına çalışmaları

hakkında Kaf-Fed'in web sitesinde

 Www.kafkasfederasyonu.org ) yeterli bilgi bulundu

gundan, esasen sınırlı sayıda tahsis edilen sayfa imkanını

da dikkâte alarak, sonikiyıla ilişkin çalışmalarımızdan

sadece birkaç tanesine temasla yetineceğim.

Her şeyden önce yakından izleyenlerin de

bildikleri üzere, Kaf-Fed olarak bize zaman kaybettirici

gereksiz tartışmaların içinde olmadık. Kurumlaşmayı,

eğitimi, sağlıklı bir alt yapı oluşturmayı ön planaaldık,

ilaveten de ülkemizdeki STK'larlailişkiler tesis etmeye,

Çerkes ulusal sorunlarını gereken her platformda

anlatmaya, kavratmayaçalıştık. En azından bu doğrul-

tudailk adımlarıattık. İşte o çalışmalarımızdan bazıları:

| - Kaf-Der sürecinden federasyonlaşmaya geçiş

aşamasında olduğumuztarihlerde, Başbakanlık İnsan

Hakları Başkanlığı ve İnsan Hakları Danışma Kurulu

oluşturuluyordu. Kaf-Der olarak üyelik talebinde

bulunmuştuk. Ne yazık ki Sn. Ertuğrul Yalçınbayır'ın

ilgili devlet bakanlığından ayrıldığı tarihlerde bizim

yazılı talebimiz kendilerindeydi ve üst kurul gündemine

henüz alınmamıştı. Sonradanısrarla hakkımızı aradığ-

ımızda uğradığımız haksızlık da dikkate alınarak, yaklaşık

bir yıllık bir kayıpla, ikinci etapta Kafkas Dernekleri

 

 

uygulama yönetmeliklerinin tanımış olduğu

imkanlardan yararlanarak, Temmuz 2003'de.

2 Kafkas Demeğitarafindan kurulan, 22 Aralık 1993 konuşmalarla adetasaldırılara muhatap olduk. Üstelik,

  

  

 
Federasyonu adına üyeliğimiz gerçekleşti.

Bizimle birlikte 8-9 kuruluş daha üyeliğe alınmıştı.

İnsan Hakları Danışma Kurulu'na danışmadan üye

yapılan bu kuruluşlarlailgili olarak Milliyet Gazetesi

“aynı gün “İHDK'nun yeni üyeleri tümüyle Fethullahcı"
mealinde. bir haber yayınlamış. Bu haberi de

okumamıştım. Katıldığımız builk toplantıda çok çirkin

insan hakları savunucusu olarak ülkenin önde gelen,

ismi büyük olankişilerdi bu saldırıları yapanlar.

Yapılan konuşmaların özünde; üstü kapalı da

olsa, kuruluşolarakİ İsihullangiar paralelinde, o kurulda

kuruluşu olduğumuz vurgusu vardı.

Sabirla tümkonuşmaları dinledim. Sonunda söz alarak

belki de hayatımın enhırçın, en saldırgan konuşmasını

yapmak zorunda kaldım. Özetle: “Ben insan haklarının

arandığı, tartışıldığı, çözümlerüretildiği bir platforma

bir yıllık bir kayıpla da olsa katıldığımı zannediyordum.

Beni sükutu hayale uğrattınız. Sanıyordum ki, bu

ülkede yaşayan 5-6 milyonluk Çerkes toplumu tem-

silcisinin de aramızakatılmasıiyi oldu, böylece kurulun

temsil yüzdesi de arttı diyeceksiniz. Siz, tam tersine

“buradaişiniz ne” diyorsunuz? Ben, dışarıdaki yağmurlu

hava nedeniyle buraya tesadüfen sığınarak gelmedim.

Çoğunuzdan çok önce müracaatımız olduğu halde

bir yanlışlık yapıldı ve bir yıl rötarla sizler gibi üye

sıfatıyla temsilci olarak aranıza geldim. Kuruluş olarak

laik-demokrat düşünceli bir yapıyız. En az sizin temsil

ettiğiniz kitleler kadar (belki de daha fazla) insan

hakları bakımından haksızlığa uğramış bir toplumu

temsil ediyorum. Söz hakkı tanındığında o konuların

detayına da girmeye hazırım. Çerkes toplumunun

temsilcisi sıfatıyla burada oluşumuzu yadırgayan ve

çirkin konuşmalar yapan temsilcilerin sözlerini iade

ediyor ve kendilerini kınıyorum” mealinde bir çıkışta

bulundum. Benim konuşmamdan sonra verilen arada,

hakkımızda ters konuşmalar yapanların tümü, birbir.



 

yanımagelerek, Milliyet'in yanlış haberinden etkilenerek

yaptıkları yanlışlıktan dolayı bir nevi özür dilediler.

Ondan sonra da kendileriyle çok yararlı ortak

çalışmalara imza atarakkader birliği yaptık. Bundan

osonra da aynı ilişkilerin sürdürüleceği tabiidir.

Üçaydabir yapılan kurul toplantılarındanikincis-

inde çok saygı duyduğum ve beni de her ortamda

desteklemiş olan kurul başkanıSn. Prof. Dr. İbrahim

Kaboğlu ile konuşarak, dakika kısıtlaması olmaksızın,

anadıl sorunumuz, Çerkes dillerindeki harf sayıları ve

onun latin-kiri alfabeleriyle ilişkisi, o tarihlerde yürürlüğe

konulan dil kursu yönetmeliğinin taşıdığı bir çok

olumsuzluk, çocuklarımıza Çerkesce ad takmaisteğimiz

ve 3-6 bin yıllık soyadı taşıyan bir toplum olarak

ülkemizde bu hakkımızı kullanamayışımızgibi bir çok

konuyu dile getirince, gerçek ınsan hakkı savunucu-

larının ciddi desteğini gördüm.»

2- İHDKtoplantılarında bıraktığımız olumlu intiba,

takip eden günlerden başlamak üzere bu alanda

faaliyet gösteren sayılı derneklerle birebir ve karşılıklı...

ilişkilerimizi başlattı. Kısaca “Azınlık Raporu”diye

kamuoyuna yansıyan tartışmalar sonucunda tepki

mahiyetinde istifa eden BaşkanlıkDivanı'nın yokluğu

bahane edilerekbiryıldır yapılamayan Danışma Kurulu

toplantılan yüzündensivil kuruluşlarolarak ilişkilerimiz. .
nispeten zayıflamışsa da, bu kuruluşlarla.gönülden

birlikteliğimiz devam etmektedir.Birçokortak plat-

formda görüşmeler yapmaya devam.ediyoruz. O

kuruluşların düzenlemiş oldukları panel, açık oturum,
konferans türü toplantılarına katılıp, toplumumuz

adına söz hakkımızı kullanmaktan geri“kalmadık. i
3- İki yıl önceki Federasyon kongremizdeyapmış

olduğum açış konuşması, aslıyla hiç alakası olmayan ©

bir şekilde çarpıtılarak günlerce medyadasakız gibi

çiğnendi. Üstelik tekzip metinlerimize de Tercüman

Gazetesi dışında hiç birisi tarafından sütunlarında yer

verilmedi. Bu olayı izleyen günlerde iki gelişme.

gözlemledim.

İlki, bürokrasinin belli yerlerinde bulunan ve dost

bildiğim birçokkişi, beni görünce yolunu değiştirmeyi

ve benimle konuşmamayı yeğledi. Onlarbile aslını

araştırmadan medya haberlerine inanmışlar ve bana

da Federasyon'a da tavır almışlardı. Yapım gereğihiç

birisine de kızmadım ve kırılmadım.

İkinci gelişme; Federasyon Başkanlar Kurulu

toplantısında sınırını aşan tartışmalara ve kırgınlıklara

yol açan bir olaydı. Nart Card'ın iptali için yapılan

yazılı girişimler ve onlara ilaveten ırkçı yaklaşımlarla

Çerkesler'e saldıran belirli kalemlerin, çirkin ve çirkin

olduğu kadar da asılsız ve maksatlı yazılarıylailgilidir.

© Gençler ve bazı yönetici arkadaşlar, kısasa kısas tarzlı

“girişimler öneriyorlardı. Genel Başkan olarak benim

olduğu

yaklaşımım da sabırlı olma, gençlerimizi tahrik edip

yanlışlar yapmalarına sebep olmayerine, yasal yola

gitmek ve uluslararası kuruluşlar da dahil, konuyu

insan hakları platformlarına taşımak şeklindeydi.

Sonuçta kendi içimizde geçici bir sıkıntı da yaşadık,

ama sonuçta Nart Card'ın iptali konusu zaten İsatnbul

mahkemelerindeydi. Diğer konuyu da Başbakanlık

İnsan Hakları'nın konuya özel toplantısına, Türk

Demokrasi Vakfı'nın konuyla ilgili toplantısına, etnik

kökenlere yönelik ve uluslararasıkatılımlı üç toplantıya

taşıyıp, yazılı materyalleri ortaya koyduk ve konuyu

hem Başbakanlık'a, hem de ilgili platformların gün-

demine taşıdık.

4- Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu

çalışma komisyonları bir yıl önceden kurulduğuiçin,

Kaf-Fed olarak komisyonlarda görev almamıştık. Ama

tüm komisyonların rapor çalışmalarını ve tartışmaları

yakından izleyip, katkıda bulunmayaçalıştık. Bunlardan

en önemlisi kuşkusuz Prof. Dr. Baskın Oran'ın başkanı

“Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları
Komisyonu"nun çalışmasıydı. Aslında raporaylar önce

hazır olmasına rağmen, gündem yoğunluğu nedeniyle

Danışma Kurulu'nda tartışılıp oylanamamıştı. Bu

tartışmalara da katılıp katkıda bulunarak, raporun
lehine tavırkoyan 24 sivil kuruluş arasında yer aldık.

Çerkestoplumunun oradaki temsilcisi olarak

5 “benii desteğim, azınlık talebimiz olduğundan değildi
(esasen;“dikkatliceokunduğundaanlaşılacağı üzere

rapor, yeni azınlıklar yaratma değil, azınlıksız tüm

vatandaşların kültürel haklar bakımındaneşit tutulmasını

isteyen birgörüşü savunuyordu). Çerkesler'in ve

“diğertümetnik grupların kültürelhakları, özellikle de
anadil sorunları Lozan Anlaşması'nın 39/4. maddesiyle

çözümlenmiş ve bu haklara hiçbir kısıtlama getirilem-

eyeceğine dair çok açık hüküm anlaşmada yeraldığı

halde, 1924 ve 1982 anayasalarına konulan örtülü

maddelerle, kültürel hakların özgürce kullanımına

engel olunmasından ve buna bağlı olarak, dilde çok.

büyük kayıplara uğramış olmamızdan dolayı, raporun

lehine oy vermiştik.

İlaveten, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan farklı

kökenlere sahip vatandaşlara,ikinci sınıf vatandaşmış

gibi yaklaşılmadan,eşit hakka sahip yurttaş muamelesi

yapılmasını, kurucu unsur, asli unsur, azınlık unsuru

ve tali unsur gibi ayırımcılığa meydan verilmemesini

öngören yaklaşım da benim için önemliydi. Bu raporla

ilgili olarak bazı arkadaşlarımız azınlık hakkı talep

etmeyişimize karşı çıkarak, kendi açılarından bana

eleştiriler yönelttiler. Oysa, aynı tarihlerde yayınlanmış

olan çok sayıda makale arasında yer alan Yahudi ve

Ermenietnik grubu sözcüleri, azınlık olmaları nedeniyle

ticari alan dışında diğer alanlarda temsilcilerinin
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'ON Başkanı'ndan

olmayışına vurgu yaparak, azınlık olmaktansa eşit

haklara sahip, her alanda temsilcisi olan etnik gruplar

olmayı yeğlemeye hazır olduklarını yazıyorlardı (bu

makalelerin Kaf-Dav tarafından derlenerekkitap haline

getirimesi çalışması devam etmektedir).

Kamuoyunda çarpıtmalara, yanlış tartışmalara

konu edilen ve sadece "Azınlık Raporu” adıyla lanse

edilen söz konusu raporun (daha önce Nart Der-

gisinin sütunlarında tam metin olarak sizlere

sunmuştuk) oylanmasında yönetmeliğe uygun davra-

nılıp, yeterli çoğunlukla kabul edildiği halde, okunmadan

hükümler yürütülmüş, raporlaryırtılmış ve sonuçta

da Kurul'un önü tıkanarakbiryılı aşkın bir süredir

çalışmaların sekteye uğramasına neden olunmuştur.

BİHDKçalışmalarına yeniden başlamasabile, tümüyle

sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yeni bir yapı

oluşturulacak ve onlar arasında Kaf-Fed de hakettiği

yerini alacaktır. ii

İHDK'nun çalışmalarına ara vermesini sonra :

bir taraftan 17-18 kuruluşun iştiraki ile defalarca

toplantı düzenlenmiş ve yeni biryapıüzerinde

çalışmalar yapılmıştır. İlaveten Siyasal Bilgiler

Fakültesi'nde de benzeri çalışmaların sürekli katılımcısı

olunmuştur.SiyasalBilgiler Fakültesi'ndeki bu çalışmalar

sonucunda 70-80 saatlik seminerler:düzenlemek...

suretiyle, insan hakları alanında ençuzman 1

yetiştirmek hedeflenmiş olup,önce 7

düzenlenecek bu seminerlere Kaf-Fed.

gönderme taahhüdünde bulunmuştur. Mali imkânlar

elverdiği takdirde bu sayıların arttırılması,yadatümüyle

18-20 kişilik bir sınıfın toplumumuz gençlerinden

   

olarak kalmaz.

5- Özellikle 2004 ve 2005yılları KafFed açısından

AvrupaBirliği, Avrupa Konseyi, ulusal ve uluslararası

ınsan hakları kuruluşlarının düzenledikleri konferans,

yuvarlak masa toplantısı, sempozyum ve benzeri

toplantılarla dolu dolugeçmiştir. Bu toplantılarlailgili

özet raporların bir kısmı Nart Dergisi'yle sizlere

ulaştırılmış olmakla beraber, birkaç tanesinin sadece

adını hatırlatmakla yetineceğim.

- 99 ülke temsilcilerinin katılımı ile yapılan

İnsan Haklarında Yeni Taktikler,

-  İrkçılik ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa

Konseyi'nin (ECRİ) İstanbul toplantısı,

- Avrupa Birliği'nde Ayrımcılıkla Mücadele ve

Ülkemize Yansımaları, Ankara toplantısı,

- Türkiye'de kurulu SIK'larla AB'nin yuvarlak

masa toplantıları,

- Ayrımcılıkla mücadele konulu Bükreş ve

Viyana toplantıları,

 

 

   

- Demokratikleşme uygulamaları konulu AB

İstanbul toplantıları ve benzerleri...

Bu noktada okurlarımızca şu kadarının bilinmesini
istiyorum; Kaf-Fed artık tüm bu türciddi toplantılara

doğrudan davet edilen bir kuruluş haline gelmiştir.

Doğaldır ki, hepsinde de söz alınarak sorunlarımız

katılımcılara anlatılmıştır. Yayınlarımız dağıtılarak

- toplumumuzun doğru tanınmasına gayret edilmiştir,

bundan sonra da edilecektir.

6- Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu'na

üyeliğimize paralel olarak, üyemiz olan dernek-

başkanlarının katıldığı toplantılarımızda görüşüp

tartışarakİl veİlçe İnsan Hakları Komisyonları'na üyelik

girişimleri başlatılmıştır. Bugün birçok demeğimiz,

bulunduğu il veya ilçedeki insan hakları komisyonuna

ya üyedir, ya da üyelik sırasını beklemektedir. Bu

komisyonlar henüz amacına uygun çalışmalara tam

olarak başlayamadı. Ama, önemli olan orada var

©olmaktır. Temsilcilerimizin orada bulunmasıyla
yaşanabilecek bazı olumsuz gelişmelere resmen el

koyma,takip etme, toplum adına haksızlıkları yansıtıp

“hak arama,sakat ve muhtaçlara imkan sağlamagibi

bir çok alanda yararlanma imkanı zamanla sağlanacaktır.
-7- AB fonlarından mali destek alabilmekiçin

müracatla bulunmanın yeterli olduğu konusunda da

i ek ikliğibulunmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki,

in 80-90 kadarını resmen devlet birimleri

» Öğretmenlerin, polislerin, hakimlerin,

üstbürokratların eğitimi ve bu kurumların bir kısmının

bilgisayar donanımları aynı fonlardan sağlanmaktadır.
“Kalan910-15'lik pay için ise STK'lar tarafından

oluşturulmasındailerisi için sayısız faydalar bulunmak-
tadır. Umarım bu önerim kağıt üzerinde bir istek

yüzlerce proje hazırlanıp verilmekte ve yarışma sonucu

“müracaatçı kuruluşlardan ancak 65'lik en çok 261 O'luk

kısmı proje karşılığı ödeneğe hak kazanabilmektedir.

Yarışma sonucu ödeneğe hak kazanmakla iş bitmiyor.

İçişleri, Dışişleri ve, Maliye Bakanlıklarıile valilikten

de ayrıca izin ve onay almak gerekmektedir. Yani

alınan fonun her kuruşu ve harcama yerleri en küçük

detayına kadar devlet tarafından bilinmekte ve izinle

kullanılabilmektedir. Hak kazanılan fona kurum olarak

da 9610-15 katkıda bulunmak yükümlülüğü de ayrıca

bulunmaktadır.

Bu fonlardan SIK'ların yararlanabilmesi ve usulüne
uygun nitelikli proje hazırlama konusunda sürekli

kurslar düzenlenmiş ve gerek merkezimizden, gerekse

üye derneklerin üyelerinden bu kurslara katılarak

uzmanlaşmış gençlerimiz olmuştur. Bu kursların bir

düzene kavuşturulmasıve fonlardan daha küçükbirim

projelerinin yararlandırılması amacıyla yeni bir dernek

(STGM) kurulmuş ve kurucuları arasında Federasy-

onumuz ve Ankara Derneği temsilcimiz de yer

almışlardır. Bu derneğin amacına uygun çalışmalara



 

 
 

başlamasıyla, üye derneklerimizin ihtiyaçları daha

küçük projeler halinde sunularak doğrudan dernek-

lerimizin yararlanabilmesi sağlanabilecektir.

İnternette zaman zaman bu fon kullanımları'

nedeniyle dokundurmalar yapılmaktadır. Toplumsal

sorunlarının çözümü konusunda bizden çokileride

olan bazısivil kuruluşların bu fonlarıyıllardır kullanıyor

olmalarıyla kat ettikleri yol ortadadır. Hem sonra bu

fonlardan yararlanmakla bölücü olunmaz. Özellikle
de Çerkesler'in lugatında bu tür sözcüklerin yeriasla

olmamıştır ve olmayacaktır. Keşke bu fonları ülkede

var olan tüm kültürleri yaşatmakla yükümlü olan

Kültür Bakanlığı verebilseydi. Amane yazık ki bakanlığın

böyle bir kaynağı yoktur. Üye derneklerimizin mali

gücü de ortadadır.

Kaf-Fed Proje Hazırlama uzmanımızın hazırlamış

olduğu tüm projeler yüzlerce projeyi geride bırakmaya

muvaffak olmuş ve iki tanesi de ödeneğe hak

kazanmıştır.İlk proje sayesindedir ki, gençlik temsil-

cilerimiz, demek başkanlarımız sivil toplum anlayışı,

örgüt ve örgütlülük, tabanla bütünleşme,iletişim,

© vizyon-misyon gibi dernekleriçin hayati önemiolan

konularda eğitime alınmışlar, şimdi de bölgelerde

özet halinde aynı eğitimler verilmektedir. Bölge

merkezleriyle genel merkez arasında bilgisayar ağı;

kurulması ve tanıtım amaçlı “Biz.Çerkesler” adi

kitapçığın ilk 10.000 adedininbasımı sağlanmıştır. Bu
kitabın ikinci etabı kendi kaynaklarımızla.basılmıştır.

İkinci proje ise dil eğitimi ile ilgili olup, 40 usta

öğretici yetiştirme,40 dernekte dil kursu açma ve bu

kurslar için gerekli materyali hazırlama, dil konferansı

düzenleme amaçlı olup bununla ilgili çalışmalar.

başlamıştır.

8- |991 yılından beri merkezi Nalçık kentinde

bulunan Dünya Çerkes Bırlığı adlı üst kuruluşumuza

2003 yılında resmen üye olunmuş, DÇB'nin 2003

tarihli genel kuruluna, 2004 Lazarovski ve 2005 Nalçık

kentlerindeki Başkanlar Kurulu toplantılarına

katılınmıştır. Keza, Mayıs ayında DÇB Yönetim Kurulu

ve Kafkasyalı iş adamlarına İstanbul'daki fedakar

hemşehrilerimizin, Kafiad'ın ve Dostluk Kulübü'nün

katkılarıyla başarılı bir ev sahipliği örneği verilmiş, bu

yıla ait 21 Mayıs anma törenlerine de birlikte

katılınmıştır.

DÇB'nin bu toplantılarında, özellikle sürgün ulus

olarak tanınmaveçifte pasaport hakkı talebi konusun-

daki girişimler yetersiz bulunarak etkin adımlarısrarla

istenmiştir.

Ayrıca, Dünya Abhaz-Abazin Kongresi'nin

Hendek ve Çerkessk toplantılarına katılınarak Karaçay-

, Çerkes Cumhuriyeti'ndeki Abazalar'n sorunlarının

çözümü için destek verilmiş ve bu kuruluşun batı

ülkelerinde de kabul gören STK statüsü kazanabilmesini

teminen tüzüğünde yapılması gerekli, değişiklikler

konusunda düşüncelerimiz öneriler şeklinde'

sunulmuştur. İ

9- Derneklerimizde gençlerimizin daha etkin

olabilmelerini temin amacıyla Kaf-Fed Genlik Prensipleri

belirlenmiş, Başkanlar Kurulu'nda onanıp yürürlüğe

konulmuştur. Halen, çalışmakta olan özel bir komisy-

onumuztarafından Kaf-Fed temelilkeleri, hukuksal

ifadelerle bir bir gözden geçirilmekte olup, herkesin

anlayabileceği netlikte yazılı metin halinde yakında

kamuoyuna duyurulacaktır.
|0- Avrupa ülkelerinde kurulu bulunan Kafkas

Kültür Demekleri'nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları

Köln ve Belçika toplantılarına katılınmış, karşılıklı bilgi

alışverişinde bulunulmuş, ulusal sorunlarımızın çözümü

doğrultusunda ortak çalışma kararı alınmıştır. Ayrıca,

“ Avrupa Konseyi üyesi Belçikalı parlamenterlerle,

sorunlarımızı Avrupa Konseyi'ne taşımaya yönelik iş

birliği yapmak üzere mutabakat sağlanmıştır.

| 1- İki yılda bir Maykop kentinde yapılmakta

olan MüzikFestivali'ne Bursa Derneği'nin genç ekibi
gönderilmiş, Almanya'da kurulu “Adıge Sandığı'nın

katkılarıyla Maykop'dan 8 yıldır gelmekte olan

- araştırmacılara Antalya, Mersin, Adana, Reyhanlı ve

>Konya derneklerimizle birlikte destek verilerek,
kaybolmakta olan kültürel değerlerimizin derlenmesine

katkıverilmiş, ayrıca” Maykop ve Nalçık televizyon-

larının Türkiye'deki programlı çekimlerine katkıda

bulunularak, Nalçık'ta 6, Maykop'ta 15 program
- yayınlanması sağlanmıştır.

12- Yıllarca demekçatıları arasında ve azz sayıda

katılımlarla konularımızı kendimiz söyleyip kendimiz

dinliyorduk. O nedenle Kaf-Der döneminde büyük

katılımlı bölgesel kültür şenlikleri düzenlemeye

başlamıştık. Federasyon olarak daikiyıl içinde | | ayrı

bölgesel etkinlik düzenleyerek, sorunlarımız, talepler-

imiz ve çözüm yolları, mahalli - mülki yönetimler,

Kafkasya'dan ve yurt içinden değişik yörelerden gelen

konuklar ve medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu,

5 binden 20 bin kişiye kadar değişik sayıda katılımlı

olarak anlatılmaya çalışılmıştır.

Belirli bir sıralamaya tabi olmadan gelişigüzel

özetlenen yukarıdaki madde sayısınıiki katına çıkarmak

mümkündür. Ama buna gerek yoktur. Bunları yaz-

maktaki maksadım daiki yılımızı kavgayla, ona buna

laf yetiştirmeyle geçirme yerine, toplumsal sorunlar-

ımızın çözümü ve genç kuşaklarımıza elverişli bir alt

yapının hazırlanmasıiçin kısıtlı bütçe olanakları dahilinde

çalıştığımıza vurgu yapmaktı. Bu amaçlı çalışmalarımızda

da, en azından belirli bir mesafe aldığımızı sanıyorum.

Saygılarımla El i
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aman ollesten'lerin tüm Kabardey'de hüküm

sürdüğü zamandır. Onların oturduğu köyde
Thipze'ler de oturur. Thipze'lerin güzel bir

gelini vardır ve Tollesten'lerin pşısı bu geline

gönül koyar. Haberciler birbirini izler, olmayınca pşı

zor kullanmaktan çekinmeyeceğini söyler. Sonunda

Thipze'lerin aile büyükleri pşıyı öldürmeye kararverir

ve öldürür de. Bir gece pşıya gizli bir haberci gelir.

Thipze'lerin güzel gelini seni

 

     

bekliyor derler. Pşı hiç beklemeden hazırlanır ve kendi

eceline doğru yol alır. Aslında bu bir pusudur ve çok

geçmeden pşının cesedi bulunur. Herkes katilin kim

olabileceğini tartışırken, pşının öldüğü gece avdan

evine dönenbirisinden söz edilmeye başlanır. O kişi

Azepş'n oğlu Ghudeberd'den başkası değildir. Ghude-

berd suçlamayı kabul etmez ve "“ben öldürmedim

sizin pşınızı' der. Ancak, onun cesaretini ve yiğitliğini

herkes bilmektedir. Ghudeberd pşıyı öldürmesine

 

  

 

  
Bu worediilk defa İstanbul'da

yaşayan sayın Lup Şahin (('eşhable)

amcadan duymuştum.Tabi yaşının
verdiği unutkanlıkla woredin tamamını

hatırlayamamıştı. Üstelik woredin bazı
mısralarını da pekbir iştahsız okumuştu. Azepş'in oğlu
Ghudeberd'in bu woredinden başka da birkaç worede

okudu ama nedense aklımda bir tek bu kalmış,diğerleri

ses kayıt cihazında kayıtlı tabiki.
Lup Şahin amca eski, toprak dedikleri insanlardan.

İstanbul'a taşınalı yıllar oluyor belki ama, hala kendini
50'lerin Uzunyayla'sında yaşıyormuş gibi hisseden bir

amcamız. Derlemelerde konuştuğumuz o yaştaki insanların
tamamı, köyündençıkalı yıllar olan insanlar ancak hemen

hepsinde de aynı tavır, aynı duruş var. Hiç birisi kendini
yaşadığı şehre ait saymıyor. Daracık apartman dairelerinde

eskinin anılarıyla yaşıyorlar. Diğerleri gibi Şahin amca da
derleme amacıyla yanına gittiğimizde bizi çok sıcakkarşıladı.

Ancak,bazıbilgileri almak, hele yıllardır hiç okumadıkları
bazı wored ve ğıbzeleri tekrar hatırlatmak zor oldu.

Bizim için bir nostalji olan bu türküler onlariçin
hala- canlılığını koruyor. Belki de bu yüzden arada bir

kuşak çatışması yaşanıyor desekyeridir. Türküde ayıplanan

ya da hatası olan insanların veya ailelerin isimlerini bu
nedenle pek okumak istemiyorlar. Azepş'in oğlu

Ghudeberd'in türküsü de bu türkülerdenbiri olsa gerek.
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gerçiaylar sonra türkünün tamamını tesadüf eseri bulduk.
Şahin amcanın neden türkünün tamamını okumakiste-

mediğini anlamak zor değil aslında. Mal ve mülkün şımartttığı
bazı aristokrat insanlar kantarın topuzunu kaçırıvermiş

bazen. Köyün güzel gelinine niyetlenip bunu hayatıyla
ödeyenleri de az değil hani. Ghudeberd'in türküsü böyle

bir türkü. Şahin amca da eskinin verdiği ağırbaşlılıkla bazı
şeyleri okumak istememiş anlaşılan. Ancak bizim için

önemli olan türkünün tamamını bulmaktı. Onun için
önemli olan ise kendine yakışmayan şeyleri söylememekti

ve öyle de yaptı. Bu 'etik” bir sorun sonuç olarak da her
iki tarafta kendince haklı.

Lup Şahin benim sınırlı sayıda görüştüğüm değerli
insanlardanbiri ve diğerlerinden en bariz farkı da çokiçli

olması. Yaklaşık dört beş saat süren görüşmemiz esnasında
belki de hiç durmadan gözyaşı dökmüştür diyebilirim.

Bu yaşta bir insanın, eski türküleri bu kadar içten ve bu
kadar samimi okuması beni fazlasıyla etkiledi tabi. Eski

toprak dedikleri bu olsa gerek. O bazen bir savaşıanlatıp

ağladı, bazen de bir düğünü Hatokşugo Muhammet Aşe'yi
bu kadar seven Mısroga'nın türküsünü bu kadar candan

okuyan, Kutat'ın türküsünü bu kadariçli yorumlayan çok
az insan vardır herhalde. Ben bugün okurlara Azepş'in

oğlu Ghudeberd'in hikayesini anlatmak istiyorum.
Türkünün hikayesini Şahin amcadanaldık, woredin tamamı-

nı ise değerli araştırmacı Kardenguş Zıramug'dan.

 

 

 



öldürmemiştir, ancak onu kimin öldürdüğünü deiyı

bilmektedir. Avdan evine döndüğü gece köyün

girişinde bir gürültüyü fark eden Ghudeberd, pşının

cansız cesedini yerde görmüş ve cesedin başındaki

İhipzeleri de fark etmekte gecikmemiştir.

Thipze'lerden bir yaşlı Ghudeberd'e dönüp, “Werk

olan laf taşımaz Azepşin oğlu, unutma bunu” demiştir.

Ghudeberd de bu lafa, “Adam olan laf taşımaz” diye

cevap vermiştir.

Şimdi köydeki herkes pşıyı Ghudeberdin

öldürdüğünü düşünüyordu. Ghudeberd her ne kadar

masum olduğunu söylese de, köylüler katili bulup

cezalandırmakta kararlı görünüyordu. Şimdi Azepş'in

oğlu Ghudeberd iki ateşin arasındaydı. Ya pşıyı

kendisinin öldürdüğünü kabul edecekti, ya da köyünü

ve doğup büyüdüğü ülkeyi terk edecekti. O zamanda

başka yerlerde cinayet işleyen ya da kanlısı olanlar

hep kaçıp Kabardey'e sığınırlardı. Ghudeberd ise

zaten Kabardey'de yaşıyordu. O'nun önündekiçıkar

yol Kırım'a gitmekti. Genç adam düşünüp taşındı ve

başkabir çıkar yol bulamayınca da köyünüveülkesini

terk etmeye karar verdi. Önce uzn yolculuğa dayana-

cak bir at arabası yaptırıp, bacılarını ve erkek

kardeşlerini Kırım'a yolladı. Ardından da kendisi

köydençıkıp gitti. Gnhudeberd'e bu uzun yolculukta

kendini yolda bırakmayacakbir at lazımdı. O dönemde

herkesin ahırında güzel atlar vardı. Belki Ghudeberd'in

de güzelatları vardı, fakat o daha başka bir şeyin

peşindeydi. Eski dostu olan, OÖsetlerin Kaban ailesinin

evine gitti. Onların ahırında tüm ülkede ün salmış bir

pşeğwale (kırat) vardı. Ghudeberd'in amacı, bu atı

almaktı. Kabanlar Ghudeberd'i saygıyla karşılayıp

ağırladılar. Ghudeberd geliş amacını söyledi. Kabanlar

hiç ikiletmeden atı O'na verdiler. Bu bile aslında

büyükbir tehlikeydi. Birincisi Ghudeberd'in neyle

suçlandığını biliyorlardı. İkincisi ise Kırım'a gidecek

olan Ghudeberd'in geri dönüp, “Buyurun atınız” deyip

güzel pş'eğwaleyi geri getirip vereceği de meçhuldü.

Yine de atı Ghudeberd'e verdiler. Ghudeberd hiç

beklemeden yola çıktı ve Kırım'daki kardeşlerine

ulaştı.

Yabancıbir ülkede de olsa Ghudeberd'in ünü

ve cesareti her geçen gün etrafa yayılmağa başladı.

Ghudeberd hem çokakıllıydı, hem de çokağırbaşlı.

Ne atını geçebilecek bir at vardı, ne de onunla

cesaret yarıştırabilecek bir Kırımlı. Kısa zamanda

Kırım'ın aranan adamı olmuştu Ghudeberd. Toplan-

tılarda baş köşeye oturtuluyor, söylediği sözler ciddiye

alınıyordu. Ne varki, Kırım Hanı'nın etrafındaki bir

çok insan bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı

bile, Ghudeberd'in ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Bu kendini beğenmiş Kabardey'in ortadan kaldırılacaktı.

Fakat, ne kimse kılıcını alıp karşısına geçebiliyordu, ne

 

de söz yoluyla onunla baş edip utandırabilecekbirisi

vardı.

Sonunda Kırımlılar Kırım'ın ileri gelen bir
yaşlısından yardım istediler. Yaşlı adam şikayetçileri

dinledikten sonra şöyle dedi:
- Bundan sonra onu adıyla anmayın. O'na sadece

“misafir” deyin.
Öyle de yaptılar. Ghudeberd'i bir daha adıyla

hiç anmadılar. Gel misafir, otur misafir, hele bir durun

da misafirin dediklerini de bir dinleyelim bakalım...

Ghudeberd akıllı bir insandı. Kırımlıların ne demek

istediğiniiyi anlamıştı ve kararını verdi. Eskiden olduğu

gibi önce ailesini çıkardı yola, ardından da kendisi

Kabardey'e dönmekiçin hazırlıklarını yapmaya başladı.

Allesini yola çıkardıktan sonra Kırım'daki son davetine

katıldı. Amacı, tüm Kırımlılara bir sürpriz yapmaktı.

Davette yemekler yenildi, içkiler içildi. Herkes kalkıp

şan ve'şeref dolu laflar etti ama herkesin gözü

Ghudeberd'de idi. Ziyafetin sonuna doğru Ghudeberd

kalktı ve, “Misafirin gitme zamanı" dedi. Güzel

pş2eğwalesine bindi, tüm Kırımlıların önünde atıyla

dansetti. Atını öyle büyükbir ustalıkla dansetirdi ki,

tüm Kırımlılar ona hayran kaldı. Herkes O'na, “batınbje

yakışır, getirin batırıbje'yi” diye bağırıyordu. Sonunda

Batınbje'yi getirdiler.İçiiçkiyle dolu güzelbir boynuzdu

bu. Ancak Ghudeberd bu batırıbjeyi beğenmedi.

Onunistediği Kırım'ın en ünlü batırbjesi idi. Hertarafı

elmas ve yakutlarla süslenmiş, üstelikte altın kaplamaydı

bu bje. Çok geçmeden “misafir''ın istediği oldu. İçi

içkiyle doldurulmuş süslü batırıbje getirildi, misafire

uzatıldı. Ghudeberd o zama, şu meşhur sözünü

söyledi:
- Güzelbatırıbjenizin şerefine atımı oynatıyorum,

içindekini içiyorum, kendisini de Kabardey'e götürüy-

orum. Varsa gücünüz beni engelleyin.
Bu son sözünden sonra misafir, atını son sürat

bahçe kapısına doğru sürdü ve Kırımlıların şaşkın

bakışları arasında gözden kayboldu . Çok geçmeden

Kırımlılar atlanıp peşine düştüler, fakat

Ghudeberd'n güzel
pşeğwalesine

yetişecek at

yoktu Kırım'da.

Ghude-

    

  berd



 

Kabardey'e yetişince, bir gece kimseye fark ettirmeden

Kabanlar'ın ahırına gitti. Güzel emaneti ahıra bağladı

ve boynuna da Kırım'ın meşhurbatırıbjesini ata karşılık

hediye olarakastı. Gece Kabanlar ahırlarından gelen

at kişnemesiyle uyandılar. Kabanlar'ın oğlu, gece
karanlığında güzel pş'eğwaleyi tanıdı, boynunasarıldı,

el yordamıyla bir yarası olup olmadığına baktı. Sonra

sessizce öptü. Ata biraz yem verdi ve karanlığa alışan

gözleri atın boynundaki ufak torbayatakıldı. Usulca

torbayı atın boynundan çıkardı,içini açtı. Karanlık ahır

bir anda gündüzgibi aydınlanmıştı. Torbanın içinde

Kırım'ın meşhur elmaslı batırıbjesi vardı.

Ghudeberd köyüne dönünce kimseye bir şey
demeden,gidip TIhipze'lerin misafirhanesine oturdu.

Thipzeler Ghudeberd'in aniden çıkagelmesinden hiç

hoşlanmadılar. “Bu bizim sırrımızı açıklayacak” deyip

onu öldürmeye karar verdiler. Thipze'lerin yaşlı bir
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 Alipa aii, Mp1 Gax3Kl> HIbIpTH, poys-Hej,
vey yayma, yap €opmaxy3, yeli, a MAKYIM? M3ĞMÖKDbA

Alpa, ali gapmuxymMH Öriopu, poyo-u3ii,
Yay, yayk3, yap copMaxya, yeli, a MAXYIM?, 314

“AKARI.
Alpa, ali, Yprıxy 4 öamopu, payo-m3ii

Yay, yoyke3, yap copMaxy3, y3li, a MAXYIM3 31
TbY3LY, KM.

Alipa, aii Yp»ixy H Gansu, poys-meli
Yay, yIyxb3, yap copmaxyı, yeli a MAXYIM? iharbyop

 KEZTb3iMKER.
© Âlipa,ali ebenixon HIXE3KİP3, poyo-u3ü,
—Yay, yayka3, yeli aymeli, yap, 4 MAXYIM3 XKYp

cobrbıl.
Apa,ağ, minpip €EIMEYKİBIYOP3, poys-neii,

yay, yayikb3, yıp copmay3, yali, 2 MAKYIM? HMDİYKİ
KEbicğlanım.

Ağpa, ali, mimsıp zöıycdanlı, poy>-meli,
Yay, yoykb3, yap cpMakyı, yali, a MAKysaı ci Hp

EYARİBLCIT.
Alipa. Al em Hap Ey3Mibic3 HEXB3İ>, payesi,
Yay, yoyemı, yeli aymeli, yeli, a maxyoma cu İp

EY3kelikb3.
Ağpa, ali, en bp xyoxeli mxboklap», poyo-meli,

Yay, yayıcı, yap copmaxyı, yeli, a Maxyanı ci Kb3p
MELİK.

Alpa, ai, ekminıysını MKL3KİSpS, pays-moli,
Yay, yayicb3, yop Copy, yeli, a MOXYIM3 KOKYP

Core,
Alpa, ali, cm weixby uieiyurlum, poys-meli,

Ni Ya, yayrr3, yeli Eyzeli, yp TEYIryam KİDEXDDANI 5
Hap TOZAMIR.

 

A33IMIM HKbY3ITBYA3BEPA HM YIP3I

nineleri vardı. Elindeki yün eğesiyle misafirhanenin

penceresinin önünden geçerken, Ghudeberd'e

horıbzeyle* dolu şu sözü söyledi:

- Thipze'lerin evinin önü yokuştur. Onların evinin

önünde gezerek yün eğiririm de, bu beni de yorar.
Pşının katilleri şimdi seni de öldürmeye hazırlanıyor

iken, sen ne diye boş misafirhanede bekleşiyorsun.

Ghudeberd yaşlı kadını duyduktan sonra hemen

misafirhaneden çıktı ve Tollesten'lerin misafirhanesine

oturdu. Duvardaasılı olan ufak Şıgepışineyi** aldı ve

kendi başına kendisinin yaktığı woredini okudu

 

 

* Adığebzede kinayeli söz anlamında. Eskiden düğünlerde

kız ve erkekler atışırken bu kinayeli dili kullanırlarmış. Bu söz

sanatının günümüze kadar gelmiş bazı kalıpları da vardır. Amaç,

gerçeği üstü kapalı olarak söylemektir.

** Telleri at kılından yapılan kemençeyi andıran bir çeşit

Adige çalgısı.

Alipa, ali, cn mopx» ulriyuripu, poyo-u3lii,

Yay, yıykb3ı, y3p cpMAaxya, YIp, A MAXYIM? Fouixy3
MECKBI.

Âlipa, ali, cbısasazcapu, paye,
Y5y, yaykb3, yeli AyHeli, y9p, 2 MAKY3IMCH

eNcbixbiniTE.
Âlipa. aü, K»30anx3 a keyopu, p3y3-ueli,

Y3y, YIykt3, Yap COpMAKXYA, YIp, 2 MAXYIM3 CEN
HPIÖRBITEyDİT €3.

Apa. ai n nunboreyanğlpu, payo-uii,
Yay, yaykbı, yeli aymeli, yop, 2 MAXYIN KbbI3ETKB3.

Âtpa, sii, Kp3öan nalbruyaımpu, poyo-neli, -
Yay, yaykba, Y3p CIPMAXYI, YOPp, 4 MAXYIM3

39PLAMMN 3040.

Alipa, a, niabi 31 Xb3pTbyapu, poys-meli,

Yy, yaYkb3, Yap CIpMAXYI, Yap, A MAKYINM3I YABIM
YKbEİCMEMEI.

Aljipa, ali, CbiMRIXAMDH HEXLIKİpI, pIyF-3İİ,

Yay, yaykb9, YIp TOpMAKYI, YIPp, a MAXYIMI KEpBiM
coklyunsıp.

Âlipa, ali, KepXL3ĞnKLbıprıu, poyo-msli,
Yay, yaykı3, yap copmasıya, YIp, 4 MAXYIM XE3ĞNMKET,

EbD3ĞMMEKEYIT.
Alpa, ait akilGarrımıkyımıclı, pay,
Yy, yayrb3, yap copMAxyı, Yop, & MAHY3IMI €3 >

ELHİKbLIROĞU.

Afipa, ali, urbıp Ezodpu, p3yI-mi
i, YIYKBI,— CpMAXYI, YIp, 2 MAXyIM Hi Öp

HE3OXbLIP.

Âlpa, ai,o dop HIzLiKbEN, p3yo-m3li,
Yy, yoyo, yeli aymeli, yap, 2 Maxyam Krağanx3

HERİSTDYANKELIPT.
Âlipa, ali, arımÖGllanrbsuıyaıpı, poyo-li,
Yay, Yoyzı, yap copmaxyı, yap, K3ÖREN3 €3

HAXYSONLEN,

 

    



 

 

ÇURMIT MUZAFFER(KALKAN)

dıgelerde erkek kıyafetinin vazgeçilmez ve

- çok önemli bir unsuru olan hazır, estetik

ve görünüm olarak kıyafete güzellik kat-

maktadır. Hazırlar, içleri boş çeşitli ağaç ve

kemiklerden, bazı hayvanların boynuz-larından fay-

dalanılarak yapılır.
Hazırlar, göğsün sağ ve solunda, koltuk altından

yukarı göğse doğru 45 derece açı yapacak şekilde

yanyana dizilmiş, özel yuvalarına yerleştirilmiş, uçları

beyaz veya kemik renginde kapakları olan küçük

bölmelerdir. Sekiz adet sağ ve sekiz adet solda olmak
üzere, toplam on altı adet olan hazırlar savaşta,

yolculukta, barışta süvarinin acil ihtiyaçlarını içinde

saklayan muhafazalardır.
Soldaki hazırların koltuğa en yakın olan birincis-

inde yaralanmalarda, kazalarda meydana gelen

kanamayı durdurmak, yaranın enfekte olmasını

önlemekiçin çeşitli bitki, hayvan drağlarından ve

bazı minerallerden hazırlanmış ilaçlar bulunurdu.

Onun yanındaki hazırdaise, kişiye her zamanlazım

olan,at takımlarının ve kendi aksesuarlarının tamiri

için gerekli iğneler, yarı terbiye edilmiş büyükbaş

hayvanderilerinden yapılan “şouden” denen, | milim
veya daha ince kesilmiş ipler vardı. Bu deriden imal

ipler son derece dayanıklıydı, kolay kolay kopmayan

tüm deri eşyanın imalinde ve tamirinde vazgeçilmez
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malzemeydi.

Sağdaki hazırların koltuğa en yakın olan birin-

cisinin içinde çakmak, çakmak taşı, kıvılcımı

tutuşturmak için kullanılan "kav" denen, çeşitli

bitkilerden hazırlanan, kolayca tutuşan bir madde

bulunurdu. Sağdaki ikinci hazırın içinde ise azık/yiyecek

bulunurdu. Azık, belirli büyüklükte tabletler haline
getirilmiş, aylarca bozulmadan kalabilen besin, mineral

ve kalori değeri yüksek yiyeceklerdi. Bu tabletlerin
içinde kırmızı et, darı, tuz, bazen tuz yerine süzme

bal kullanılırdı. Çeşitli geyiklere ait ilik, bazı hayvanların

iç yağı ve birçok baharat çeşidi de bulunurdu. Bazen

iki yaşındaki taylara ait iç yağı da kullanılırdı. Bu yağın
kalori değeri çok yüksek ve bozulmariski de bir o
kadar azdı. Bütün bu malzemelerden elde edilen
karışım kaynatılarak macun kıvamına getinilir, kalıplarla
tablet haline getirilir, sonra fırınlanırdı.

Kişi savaşta veya yolculukta yaralansa, bir yerde

mahsur kalsa, bir iki hafta yetecek bu tabletlerle

hayatını devam ettirebilirdi. Bir tableti. bile kişiye

gerekli olan enerjiyi verir, içindeki tuz ve minerallerle
vücutiçin gerekli elektrolitleri almış olurdu. Tabi bu

azık insanı aşırı derecedesu ihtiyacında bırakırdı.
Bunların dışında sağdaaltı, solda altı olmak üzere

on iki adet hazırın içinde ise, savaş için gerekli barut

bulunurdu. O günün silahları ağızdan dolma tüfek

ve tabancalardı. O yüzden barutkişinin en yakın en
güvenilir arkadaşı, hazırların içinde en kıymetli mad-

desiydi. fiğ
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afkasya'yı çok iyi bilen Avrupalı bir

gazeteci olmanız nedeniyle

görüşlerinizi almakistiyoruz. Önce-

, likle Nalçik'teki olaylara bakışınız

nedir? “Ocak ayında bölgeye gittiğimde

gördüm ki, bugünkü olayların olacağıbelliydi”

dediniz, nasıl belliydi?

 

- Kafkasya'ya Ocak

994'den beri gidiyorum.

Örneğin; Çeçenistan'ıda

savaş başlamadan önce ',,  i

görmüştüm vebu savaşın A
tamamen engellenebilir

olduğunu düşündüm hep.

Bu savaş olmayabilirdi.

Moskova'nın ve

lerin bir
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anlaşma yapmaları mümkündü. Ama Kafkasya'dan

bildiğimize göre o bölgedeki en büyük negatif faktör

Rus ordusudur. I994'ün sonunda Rus ordusu işin

içine karışınca durum yüz kat daha kötü hale geldi.

Ama Ruslar savaştan önce bana Çeçenistan'da suç

ve karaborsa gibi sorunlar olduğunu söylediklerinde,

ben de evetvar diyordum. Ama onlara sonra dedim

Ki, sizin çözümünüz savaş yoluyla olacaksa, ben sorunları

tercih ederim. Rus ordusunun müdahalesin-den sonra

Kuzey Kafkasya'daki sorunların hiçbirisi çözülmedi. Şu

an Kafkasya'daki sorunu, sadece şiddetve savaş görerek

büyüyen, yenineslin sorunu olarak görüyorum. Düzgün

bir eğitim almamış olan yepyenibir nesil var. Çokhızlı

düzen değiştiriyorlar. Hayatın anlamını sadece ellerine

silah alıp savaşmakta buluyorlar.

Bunu sadece Çeçenistan için mi söylüyor-

sunuz, tüm Kafkasya için mi?

- Aslında Çeçenistan birkaç yıl öncesine göre

daha iyi ama, Kuzey Kafkasya'nın geri kalanının durumu

birkaç yıl öncesine göre daha kötü. Çeçenistanda

artık tam ölçeklibir savaş yok. İnsanlar hala ölüyorlar

ama, |994-95 ve 99'da gördüğümüz gibi çatışmalar

olmuyor. Ekonomikve politik sorunların hiçbirisi

çözülmediği için Kuzey Kafkasya'nın geri kalanında

yetişen yeninesil, Çeçenistan'daki savaştan etkileniyor.

Kabardey Balkar'daki son durum,özellikle Balkar'lar

için buna uyuyor. Balkarlar da Stalin zamanında

sürülmüşlerdi. Onlar da bir dağ halkı. Ayrıca Çeçenlerle

yakın ilişkileri de var. Özellikle son yıllarda Kabardey

Balkar'da Kokov yönetiminde zor zamanlar geçirdiler.

Balkar'lara Iş verilmedi, ekonomikfırsatlar verilmedi,

camiler kapatıldı. Sanırım şu an bunun sonuçlarını

görüyoruz. Moskova'nın güdüsü, bir sorunla

karşılaştığında kendisine daha fazla güç vermekyolunda.

Şu andaki durum da bu. Devlet başkanları seçilmiyor,

Moskova'dan atanıyorlar. Bu da yöneticilerle yönetilen-

lerin arasındaki açığın büyümesine neden oluyor.

Abhaz sorununda ise birkaç olumlu adım

görülebilir. Türkiye arabuluculuk konusunda olumlu

rol oynayabilir. Haziran'da Gürcüstan'dayken

Abhazya'yla ilgili bir Gürcü yetkilisi ile görüşme

yaptım. Çok açık bir şekilde, en büyük korkularının,

Abhazya'nın Gürcüstan tarafından yutulması olduğunu

söylediler. Gürcü tarafı da "Elbetteki Abhazya'yı

Gürcüstan'a geri istiyoruz, ama bunun şu anda imkansız

olduğunu farkediyoruz” diyor. Şu anda Abhazya'yi

Rusya'ya karşı dengelemekiçin dünyaya ve Türkiye'ye

açmak gerekiyor. Bu yüzden Gürcüstan'da Abhazya

konusunda pozitifbir düşünce var. Ben de Türkiye'nin
ve diasporasının bu çözümde önemlibir rol oynay-

acağını düşünüyorum.

Genel olarak Moskova'nın güdüsünün ken-

disini güçlü göstermek olduğunu, bu nedenle

gördüğü herfırsatı değerlendirerek kuvvet kul-

landığını mı söylemek istediniz?

- Moskova aslında Kuzey Kafkasya'dan korkuyor.

Geleneksel olarak Rusya'nın istikrarsızlık sorununa

çözümü, yukarıdan daha fazla güç dayatmakşeklinde.

Amabiliyoruz ki Kuzey Kafkasya farklı din, köken ve

bölgelerden oluşan bir yığın. Eğer yukarıdan tek bir

kişiyi dayatırsanız aşağıdakibirçok insanı tatmin etmeniz

mümkün olmaz. Kafkasya'da aşağıdan yukarıya doğru

yönetimeihtiyaç var. Kabardey Balkar'daki en büyük

sorun da bu. Balkarlar politik süreçten dışlanmış

durumdalar. Şu an Kabartay Balkar'daki herkes mutsuz.

Orası, nüfusun yüzde beşinin iyi, yüzde doksanbeşinin

kötü yaşadığı bir yer.

Kabardey Balkar'daki terör olaylarını

gerçekleştiren örgütlerle ilgili ne diyorsunuz?

Çeçenlerle bağlantılı oldukları söylentileri var.

Öyle lanse edildi dünya kamuoyuna.

- Kuzey Kafkasya'daki bütün bu gruplarla Basayev

arasında mutlaka bağlantı var. Basayev'in 92 ve 93'de

Abhazya'da savaştığını unutmamalıyız. Savaş sırasında

tüm Kuzey Kafkasya'dan büyükbir grup vardı ve o

zamanlarda bağlantılar kuruldu. Basayev'in Abhazya'da

birlikte savaştığı insanlarla bir bağı var. 1-2 yıl önce

Kabardey Balkar'da birkaç ay geçirdi, bunu herkes

biliyor. Kuzey Kafkasya'da her tarafta, her yerde

dostları var, aslında Çeçenistandaki popülaritesi daha

az. Pek çok Çeçen onun Çeçenistan'a sorunlar

getirdiğini düşünüyor.

Basayev sağ mı peki? Yoksa yaşıyor gibi

gösteriliyor olabilir mi? Ruslarla işbirliği içinde

olduğu da söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?

Mashadov ve Dudayevgibiliderlerin öldürülmüş

olmasına karşın, Basayev hala sağ, bu da

tartışılan bir konu.

- Evet sağ. Ara sıra röportajlar veriyor.

Yaşadığından eminim, öldürselerdi Ruslar cesedini

gösterirlerdi. 2004'de Nazran'da bir video çekimi

vardı. Onu tanımak çokkolaydı. Ruslarlailişki içinde

olduğunu sanmıyorum. Sanırım Şamil Basayev biraz

deli. 95'de Ruslar Bedano'yu bombaladıkları zaman
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pek çokyakınını kaybetti. O tarihten sonra diğenlenyle

işbirliği yapmayıbıraktı ve bireysel hareket etmeye

başladı. Çünkü Beslan'da politik bir anlam görmek

çok zor. Sanırım, “herkes için ne kadar kötü olursa

benim için o kadar iyi olur” düşüncesinde.

Size bir hikaye anlatmakistiyorum. Bir arkadaşım

var, Sebastian Smith. “Kuzey Kafkasya” adlı bir kitabı

var. İki ay önce Kabardey-Balkar'daydı. Kabardey

Balkar'dan bir güvenlik yetkilisi anlatmış.İki yıl önce

Basayev'in Baksan'da olduğunu belirtmiştik, hatırlıyor

musunuz? Baksan'da İ-2 ay yaşamış. Yaşadığı evin

etrafındaki evlerde Rus güvenlikyetkilileri kalıyormuş.

Basayev'in kaldığı evde kimin kaldığını bilmiyorlarmış.

Aniden Şamil Basayev'i görmüşler, ateş etmişler,

çatışma çıkmış, Basayev evin arkasından kaçmış. Yerel

polis ona yardım etmiş. Basayev bir polis arabasında

kaçmış. Bunu söyleyen bir Rus güvenlik yetkilisi. Sorun

sosyal ve ekonomikşartların çok kötü olması.

Basayev'in bir polis otomobiline binmesi için 10 dolar

yeterli. Kuzey Kafkasya'daki bütün bu sorunlar,

ekonomik durum düzelmeyince çözülmeyecek. Benim

gördüğüm asıl sorun yerel hükümetlerin mafya gibi

çalışmaları veişlevselliği kendi yakınlarına vermeleri.

Kuzey Kafkasya'nın bütün cumhuriyetlerinde durum

böyle. Moskova bunu değiştirmekiçin hiçbir şey

yapmıyor ve sanırım statükoyu değiştirmekten daha

çok korkuyor. Ve bu yüzde doksanbeşlik kesimin

kaybedeceğibir şey yok.

Beslan olayını da Rusların yaptığı söyleni-

yor. Sizin söylediğiniz kişilik özellikleri taşıyan

bir Basayev, Ruslar da yapmış olsa, kanlı

sonuçlanan baskınları kendisi yapmış gibi

üstleniyor olabilir mi?

- Ruslar bile o kadarsinsi ve hain değiller. Beslan

olayının gerçekleşme şekli Basayev'in izlerini taşıyordu.

Pek çokiz vardı. Birkaç Çeçenle de konuştuğumda,

bunun Basayev türü bir olay olduğunu söylemişlerdi.

Tarzı bu. Tiyatro gibi bir eylem düzenliyor. Kameralar

ve medya geldiğinde bunu bir oyun gibi

gerçekleştiriyor.

Peki, ne olursa Çeçenistan sorunu biter?

- 1995'in başlarında Çeçenistan'dayken Çeçen

işadamlarıyla görüştüm. Bir tanesi New York'ta

yaşıyordu ama Çeçenistan'a dönmüştü. O,savaşa

katılmıyordu. Ama, bana büyük bir dolar rulosu

gösterip, bu dolarları Ruslar'dan silah almakiçin

kullandığını söylemişti. Çeçenler'le savaşmaya gelen

Ruslar, aslında Çeçenler'e kendisilahlarını satıyorlardı.

İşte o zaman,insanların savaşta iş yapmayıbırakacaklar

zamana kadar, savaşıbitmiş olarak görmeyeceklerini

ve savaşın da bitmeyeceğini anladım. Aslında sorun,

şu anda çok azinsanın bir fikir için savaşıyor olması.

Ruslar Çeçenistan'da görev yaptıkları için iyi maaş

alıyorlar ve petrolle ilgili de bazıişler yapıyorlar.

Moskova yanlısı Kadirovcu hükümet ekonominin

büyükbir kısmını kontrol ediyor. Dağlardaki radikal

insanların bir kısmı da dağ ekonomisini kontrol

ediyorlar, dağlardaki köylerdenpara alıyorlar.İşte bu

gibi sebeplerden dolayı savaşı sona erdirmek çok

zor. Çünkü normal Çeçenleri hayata döndürmekve

bir iş sahibi yapmakiçin yardım etmekistiyorsunuz.

Ama onlara hiç kimse yardım etmiyor. Rus hükümeti
yardım etmiyor, batının da gerçekten umurunda değil.

Peki yeşil kuşakla bağlantı kurulabilir mi?

Biraz geçmişe dönerek batının SSCB'ye karşı

oluşturduğu yeşil kuşak vardı (bugüne kadar

kullanıldı, kullanılmadı o ayrı bir olay). Yeşil

Kuşağa gerek kalmadı denilen şu dönem-

de,Çeçen savaşının ortaya çıkmasıyla bir ba-

ğlantı kurmak mümkün mü? Yani dağlarda öyle,

aşağıda böyle ama, bunun bir geçmişi yok mu?

- Hayır, bence Çeçenistan'daki savaşın uluslararası

kökenleri yok. Bu SSCB'de özgürlük isteyen küçük

 



 

halkların sorunu. Çeçenler Kuzey Kafkasya'da sayıca

ve politik motivasyon olarak bağımsızlık ilan etme

kapasitesi olan tek halktı. Stalin'in sürgünü sonucu

tarihsel bir travmaları da vardı. Bu yüzden uluslararası

bir boyut aramaya gerek yok. Sorun Kafkasyadaydı.

Peki bu iki savaşı ayırmak gerekmez mi?

94'deki savaşa bir özgürlük savaşı demek

mümkündü belki, ama şu anda süren savaşa

ne demek lazım? Bu dinsel akım nerden geldi?

- 1994-95'de özgürlüğe inanan Çeçen savaşçıları

gördüm. Ama o zaman Çeçenistan özgürlükten, daha

evvel olduğundan dahafazla uzaklaşmıştı. Bu yıkıntılar

arasında Çeçenistan'da tam bağımsız bir devlet kurmak

on yıllar alacak. Ayrıca, gençler her an ölümle

karşılaştıkları için artık “ben ölünce ne olacağım” diye

düşünüyorlar. Bu yüzden kafalarında daha önce politik

fikirlerin ve gelecek kaygılarının işgal ettiği alan, şimdi

dini fikirlerle dolduruluyor. Ama bu insanların, eğitimli

olmadıklarını bilmek zorundasınız. Bunların İslam

hakkındakifikirleri çok basit. Ayrıca eski ve yeni kuşak

arasında şöyle bir fark da var. Eski kuşak sufi ve

geleneksel dini eğitimden geçmişken, yeniler dini

bilgileri dışardan, Suudi Arabistan gibi yerlerden

alıyorlar. Yanı bilgileri geleneksel değil.

Nalçik'deki eylemi gerçekleştirenler çoğun-

lukla 18-24 yaşlar arasında ve bir çoğu üniversite

öğrencisiydi. Aslında eğitimsiz demek yanlış

değil mi bunlara?

- Olabilir ama eğitim sistemi güçlü değil, onlar

yine de bu yeni kuşağın bir parçası.

Nalçik'te ne olacak sizce bundan sonra?

- Bir yatışma dönemi ve sessizlik olacak.

Kafkasya'da genelde böyle oluyor; olaylar sessizleşiyor,

6-9 ay sonra tekrar bir şey çıkıyor. Periyodu genellikle

Kuzey Kafkasya'daki bütün
cumhuriyetlerde benim

gördüğüm asıl sorun, yerel
hükümetlerin mafya gibi

çalışmaları veişlevselliği kendi

yakınlarına vermeleri,
Moskova bunu değiştirmek
için hiçbir şey yapmıyor ve

sanırım statükoyu
değiştirmekten daha çok

korkuyor. Nüfusun yüzde 5'
zengin, yüzde doksanbeşıinin

ise hiç bir şeyi yok.

bu. Bu yüzden uzun dönemdebiristikrar görünmüyor.
Biliyorsunuz uzun dönemdeistikrar için daha fazla

ekonomikyatırıma ve demokrasiye ihtiyaçvar. Bunun
geleceğini ve nereden geleceğini göremiyorum. Ne

yazık ki,

Peki Basayev'in dediği gibi, bu savaş ortamı-

nın tüm Kafkasya'ya yayılma ihtimali var mı?

- Hayır. Neyse ki insanlar savaştan yorulmuş

durumda. Olan şey, aslında sistemin çökmüşlüğü ve

istikrarsızlık. Bu, savaştan daha iyi tabii ki.

Boris Yeltsin cumhuriyetlere bölüp yönetimi

kolaylaştırmak istedi ama Putin tam tersini

yapıp merkezileştirmeye çalışıyor. Adıgey'de

de benzer bir durum var. Orada bulunduysanız
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bilirsiniz. Bu sürecin sonunu nasıl görüyorsunuz?

- Sanırım Kuzey Kafkasya'da sınırları değiştirmeye

yönelik her türlü girişim tehlikeli. Mesela Kabardey

Balkar'da gördük,birkaç köy sınırını değiştirmekbile

büyükprotestolara sebep oldu. Amahaklısınız, Karaçay

Çerkes gibi özerk yerlerin özerkliklerini iptal etme

gibi niyetler var. Bu çoktehlikeli sonuçlara yolaçabilir.

Adıgey'de bulunmadım ama, aynı şekilde

düşünüyorum. Buna karşı da büyükbir reaksiyon

görebiliriz. Sanırım Adigey'in politik, sembolik bir

özelliği de var. Dünyada etnik kimliğinin isminitaşıyan

tek Çerkes bölgesi. İnsanlar çok hassas olacaktır bu

konuda,

Türkiye'deki Çerkesler'in oradaki duruma

bu olayların gidişine nasıl etkileri olabilir? Ne

yapmak gerekli?

- Sanırım, politik olarak diaspora Kuzey

Kafkasya'da fazla bir etkide bulunamaz. Burada ve

orada düzenlenecek konferans ve mitingler faydalı

olabilir. Diasporanın aslında dış dünyayla bağlantılar

kurup geliştirmesive dilini, kültürünü muhafaza etmesi

gerekir. Kuzey Kafkasya'nın dünyanın geri kalanından

ne kadarizole edildiğini unutmak çok kolay. Komünizm

altında çokfazla şeyi unuttular. Türkiye'de, aksine

gelenek ve değerlerin saklandığı büyük bir hazine

olduğunu gördüm. Diasporadan yapılacak en büyük

yardım, okul ve üniversiteler aracılığıyla yardım yapmak.

Politikayı etkilemek çok zor.

Kafkasya'ya gidip gelişleriniz ve orada

kaldığınız sürede sizi en çok etkileyen, farklı

gelen ne oldu?

- Bu ilginç bir soru. Kafkasya gerçekten çokfarklı.

İlginç olan Kafkasya'nın parçaları, Birbirlerine hem çok

yakın, hem de çok uzaklar. Kuzey ve Güney Kafkasya

birbirinden çokfarklı. İnsanlar dağları pek geçmiyorlar.

Aslında beni şaşırtan şey,gittiğim yerlerde çok önemli

şeyler olmasına karşın, batının buna pek dikkat etmiyor

olması. Geçen Ocak ayında Nalçik'deyken durumu

çok endişe verici buldum. Londra'dakiinsanları bununla

ilgilenmekiçin ikna etmem çok zordu. Bunun sebebi

ınsanların Kafkasya'yı çok karmaşık, kompleks bulmaları.

Akılda tutabilmek için çok fazla küçük halk var.

Abhazya ve Gürcüstan konusuna dönersek...

- Milliyetçiveilerici Gürcülervar. İlerici Gürcüler,

Abhazya'ya gidiş gelişi de yasal hale getirmeyi

  

düşünüyorlar. Belki Gürcü otoritelerine bir yolcu

listesi verirseniz vize uygulamazlar diye düşünüyorum.

O listeyi vermek ve onlardan vize talep

etmek, durumu ve onları kabul etmek demek

değil mi?

- Çatışma durumlarında her iki tarafın da bir

adım atması gerekiyor ama.

Abhazya 70-80 bin Gürcü'yü tekrar ülkesine

kabul ederek bir adım attı. Ancak onlardan

aynı şeyi görmedi. Buna ne diyeceksiniz?

- Ama Gürcü tarafının Türkiye'den Abhazya'ya

vizesiz seyahate izin vermesi de Gürcüstan için çok

olumlu bir adımdır. Elbette ki gerçekleri kabul etmek .

zorundayız. Geçen senelerde Kafkasya'ya her gittiğ-

imde, Abhazya'da da pek çok kez bulundum. Her

gittiğimde Rusya'nın etkisini bir öncekinden dahafazla

gördüm. Gürcüstan'dan ayrılmakiçin Rusya'ya katılmak

yanlış ve üzücü olacaktır. Bu noktada Türkiye'nin

olumlu rol oynayabileceğini düşünüyorum.

Bu durumda sizce Abhazya'yı Rusya'nın

kucağına atan kim? 4 Nisan 1994 anlaşmasını

Abhazlar, Gürcüstan, AGİT ve BM temsilcileri

huzurunda imzaladılar. Uluslararası tanıklar

huzurunda yani. Ama anlaşmaya uymaytaraf

Gürcüstan oldu...

- Zaten Gürcüstün'da benim bu bahsettiğim

fikirleri savunanlar en ilerici olanlar. Barışı dostlarınızla

değil düşmanlarınızla yapmalısınız bence,

Amerikanın Gürcüstan'la ilişkilerini 'nasıl

buluyorsunuz? Amerika burada üslerini kurdu.

Bu aşamada Abhazya'nın Ruslarla ilişki kur-

masını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Pek çok insan dünyadaki sınırların güvenli

olduğunu ve değiştirilemeyeceğini söylüyor. Ama bu

tamamen doğru değil. Kosova ömeğine bakınız. Ama

bağımsız olmak için Kosova, içindeki Sırp azınlığın

haklarına dair çoksıkı şeyler imzaladı. Abhazya'nın

da Kosova modeli gibi bağımsız olabilmesiiçin, içindeki

Gürcülerin durumunu kabul etmesi gerekir. Bu yüzden

benim gibi yabancılar Gürcülerle Abhazlar arasında

köprüler Inşa etmeye çalışıyorlar. “Panorama” adında

bir gazeteleri var. Hem Gürcüstan'da hem Abhazya'da

okunuyor. Biraz ilerleme sağlandı. Abhazya sadece

Gal bölgesinde dönüşleri kabul ediyor, geri kalanında



 

etmiyor. Büyük sorun, Abhazların hala Gürcüler

hakkında bir çekinceye sahip olması. Bu yüzden

Rusya'ya yöneldiler. Rusya o kadar büyükki, Abhazya'yı

Rusya'ya değil dünyaya açmanın yollarını bulmamız

gerekiyor.

e

Bahsettiğiniz ilerici olan Gürcülerin ağırlığı

ne kadar Gürcüstan'da?

- Mr. Alesanya, Abhazya ile bizzat ilgilenen baş

bürokrat. Amabir şekilde Gürcüstan'ın başkanı çok

duygusal davranıyor. Gürcüstan içinde de devam

eden bir kavga var. Diğer bir kavga da demiryolunun

açılmasıyla ilgili. Bu çok önemli bir adım olabilir.

Açılırsa, burası Gürcistan'a, Abhazya'ya, Ermenistan'a

faydalı olacak.

Abhazlar Gürcülerin dönmesine yeterince

müsaade ettiler. Ancak savaşta elini kana

bulamış olan Gürcüler yargılanma koşuluyla

dönebilirler denildi. Abhazlar Gürcülere güven-

miyorlar deniliyor. Ama Saakaşvili “Acaristan'ı

aldık. Sıra Abhazya'ya geldi” diyor. Bu demeç

nasıl güven verebilir sizce?

- Gürcistan'daki ve bütün devletlerdeki sorun,

bu devletlerde politik liderlerin genç olması. Yaşlı

olanlar da uluslararası alanda çok deneyimsizler.

Saakaşvili'nin Abhazya ve Güney Osetya politikaları

bir felaket. Ama ne yazık ki, elimizdeki durumla

çalışmak zorundayız. Bazı çatışmaları sonuca ulaştırmak

bazen daha kolay, bazen daha zor oluyor. Abhazya'nın

durumu kolaylık açısından, örneğin Çeçenistan'dan

çok daha iyi. Bunu değerlendirmek lazım.

Gürcüstan, Ukrayna, Kazakistan,

Kırgızistan'daki kargaşa ortamını düşünürsek,

Abhaz halkı çokgüzel bir demokrasi örneği

vermiş ve demokratik bir seçim sonucu halk

iradesiyle başkanını seçmiştir. Siz ne

düşünüyorsunuz?

- Yaptıkları demokratik seçimleriçin çokiyi şeyler

düşünüyorum. Rusya'ya karşı çok güçlü bir şekilde

direndiler. Gürcüstan'daki BM temsilcisiyle uzun bir

konuşma yaptık. Abhazya'daki seçimlerden çoket-

kilendiğini, Mr. Bagapş'ı ödüllendirmekistediğini

söyledi. Amasorun onun yetkisinin çokkasıtlı olmasıydı.

BM, devletlerde dolaşabiliyordu, ama Abhazya bir

devlet değildi. Bu yüzden küçük bir destek mesajı

verebilirdi, ancak Gürcüstan'la Abhazya'yaeşit davran-

ması mümkün değil.

 
Pekisizce bu iki devlet arasındaki sorunun

savaşsız çözülme ihtimali ne kadar? BM

Abhazya'yı tanımadığı için Abhazya'nın söz

hakkı yok. Gürcüstan hem söz hakkına sahip,

hem.de ABD, İngiltere, Almanya, Ukrayna, gibi

Gürcü dostu ülkeler yanında. Buna karşılık

Batılı gazeteci dostlarımız ve NGO kuruluşları,

hem Abaza hem Âdiıgeleri temsil eden Federa-

syonumuzile Dünya Abhaz Abazin Kongresi'nin

(AGİT, Avrupa Konseyi) gibi kuruluşlara

ulaşmasına yardımcı olabilir mi?

- Bence bundan çok, Türkiye Gürcü ve Abhazlar

için iyi bir arabulucu olabilir. Türkiye mekan olarak

da iki tarafın görüşmesiiçin çok uygun bir ortam.

Gürcistan'ın Abhazya'yı bağımsız

yaşatmayacağı kanaati yaygın. Sovyet siste-

minde Gürcistan'ın pozisyonu da zaten bunun

birikimini oluşturmuş durumda. Abhazya'nın

nefes almasının ve bağımsız kalmasının zor

olduğu bir durumda, Rusya Federasyonu'na

yakın durmasına neden karşısınız?

- Abhazya'da Rusya'nın etkisi her geçen gün
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artıyor ve konuştuğum Abhazlar bu durumdan

memnun değiller. Çatışmalar çözülmüyorlar, ama

dönüşüyorlar. Kafkasya'daki çatışmaların temelinde

şu iki prensibin çatışması vardır. Bir taraf, “uluslararası

hukuk bizimle” diyor, diğer taraf da “savaşistiyoruz,

bizim var olma hakkımız var” diyor. Bu iki prensip

çatışıyor. Sonuçtahiçbirilerleme kaydedilemiyor. 10

yıldır bu böyle devam ediyor, daha 30 sene de

devam edebilir. Bu yüzden üçüncü bir yol

düşünmezseniz uzunyıllarca sürecek bu durum. Bu

yüzden, takip etmemiz gereken ilginç model

Kosova'dır bence. Çünkü Kosova'da olumlu şeyler

elde edilebilirse bağımsız olma şansı doğabilir.

Geçenlerde yapılan bir basın toplantısında

Putin de Abhazya'nın durumunu Kosova'ya

benzetmişti.

- Evet. Bu sorunun çözümünün uzun yıllar alacak

olması çokacı verici, ancak demiryolunun açılması

olumlu bir gelişme. Türkiye'nin de bir çeşit ulaşım

ağı açmasıiyi olur. Tabii, Abhazların hangi Gürcüleri

Abhazya'ya kabul edeceklerini daha net söylemeleri

de gerekiyor.

Gürcülerin bir kısmının da Gürcülerin geri

dönmesini istemediklerini biliyor musunuz.

Çünkü onlar için büyük parasal destek alıyorlar.

- Önceden öyleydi. Ancak şimdi yeni hükümet

mültecilere destek vermiyor. Desteği kesti.

Türkiye'de kaldığınız süre içinde buradaki

Çerkes'lerle ilgili edindiğiniz izlenimleri de

alabilir miyiz?

- Kafkasya'da çok zamanım geçti. Kendi deneyi-

mimin Türkiye'deki Kafkasyalıları görmeden eksik

kalacağını hissediyorum. Türkiye'dekilerde bazen

Kafkasya'daki Kafkasyalılarda olduğundan dahafazla

tarihi bilgi olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmak

gerekirse çok fazla Çerkes'le görüşemedim. Kuzey

Kafkasya'da vaktimin çoğunu Çeçenistan'da ve Çeçen-

lerle geçirdim. Bu yüzden Çerkesler'le ilgilenmek

güzel bir şey benim için. Kendimi Kafkasyalı gibi

hissediyorum.İlginç bir şey de, burada parasını kendim

ödeyerek bir bardak çay içemedim.

Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için

teşekkür ederiz.

 

- Ben teşekkür ederim

 

ii

 



 

Çeviren: ERGÜN YILDIZ.

Kaynak: Adıge Söylenceleri

ir genç dere kenarında dolaşırken gözüne

bir elmailişir, canı çeken genç derenin

getirdiği bu elmayı alarak afiyetle yer. 

 

dolayısıyla bunda hiçbir hakkım yok” diyerek yaptığı

hareketten büyükpişmanlık duyar.

Bu elmayı su getirdiğine göre sahibi dere ke-

narında bir yerlerde oturuyor olmalı, gidip onu

bulmaya çalışayım diye düşünür ve yola düşer genç

adam. Bir süre sonra karşılaştığı yaşlı adama sorar:

- Ben derenin getirdiği bir elma buldum ve onu

  
   

      

       

   

yedim, acaba sizin

bahçenizden olabilir mi?”

-Evet benim

5 bahçemden, yediysen de

2) önemli değil helal olsun,
© diyerek cevap verir yaşlı

adam

Hayır, el-

bette önemli. O

elmada benim

hiçbir emeğim

yoktu, hiçbir

hakkım

birisi, aile terbiyesi almış bir insan evladı”

Fakat daha sonra “bu elma benim ağacımda

yetişmedi, ben emekverip büyütmedim,:

 

yoktu dolayısıyla bu elma bana haramdır ve ben

seninle bir şekilde ödeşmeden evime dönemem.

Genç adamın bu davranışı ihtiyarın hoşuna

gitmişti, böylesiniilk kez görüyordu. “Bu çocuk temiz

diyerek

geçirdi içinden ve onu bir teste tabi tutmaya karar

verdi yaşlı adam.

Yanıbaşında bekleyen gence dönerek:

- Bak oğul, ben elmayı sana helal ettim ama

istemedin. İsrarla ödeşmekistiyorsun, senin olmayan

bir şeyi yersen ödeşmek pek kolay olmaz, bir kızım

var ve sen onunla evlenirsen ancak o zaman hakkımı

helal ederim.

Fakat... diyerek sözlerine devam ederyaşlı adam:

Kızım kör;sağır, dilsiz, topal ve çolaktır, evlenir misin

onunla?

Genç adam ne yapsın,artık geri adım atamazdı.

Ya bu kızı alacak veya haram lokma yemiş olarak

evine dönecekti, çaresiz kabul etti ihtiyarın teklifini.

- O halde şu tarihte gelin almaya gelin, dediyaşlı

adam. (Bak oğul sana kızımın bütün kusurlarını

söyledim, eğer kabul ettiğin için pişman olursan

gönderme gelin almağa, seni ayıplamam) diyerek

yolcu etti.

Sözleştikleri gün geldiğinde genç adam ihtiyarın

evine düğün kafilesini gönderir.

Fakat gelin söylendiği gibi sakat birisi değildir,

tam tersine çok güzel ve alımlı bir genç kız çıkar

karşılarına,

Bu duruma afallayan misafirlerin şaşkın bakışları

arasında yaşlı adam şöyle söyler:

- Kızımı alan bu gençten çok hoşnut kaldım,

böylesi bir eşi oldukça kızım mutlu olacaktır.

o gence kızım kördür demiştim. Çünkü kızım

görmemesi gereken şeye dönüp bakmaz.

- Ben o gence kızım sağırdır demiştim. Çünkü

kızım duymaması gereken şeye kulak kabartmaz.

- Ben o gence kızım dilsizdir demiştim. Çünkü

kızım söylememesi gereken söz ağzından çıkmaz.

- Ben o gence kızım topaldır demiştim. Çünkü

kızım gitmemesi gereken yere gitmez.

- Ben o gence kızım çolaktır demiştim. Çünkü

kızım karışmaması gereken işlere el uzatmaz.

Böylesi bir gelin isterseniz kızımıalıp götürün.

Eminim ki size asla ayıp getirmeyecektir Gi
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Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği çocuk
ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi. Ekiplerin gösterileri

sonrasında halkın katılımıyla düzenlenen Apsuwa-Koşara
yarışmasında (altta) kazanan çiftlere küçük ödüllerverildi.

 

  er yıl geleneksel olarak düzenlenen Eskişehir

Azhvala Şenliği, bu yıl Musaözü Köyü piknik

alanında yapıldı.

Çoğunluğu Eskişehir ve çevre köylerden

olmak üzere çok sayıda Çerkes'in biraraya geldiği şenlik,

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Demeği Başkanı

Mürşide Fidan Şen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sahne alan Şıble ekibinin gösterileri, alanı

dolduran çok sayıda Çerkes tarafından uzun uzunalkışlandı.

Ara boşluklarda çalan müziğin ritmine kendini kaptırıp
yerinde duramayan seyirciler, alan dışında gruplar oluşturup

yeni bir gösteri başlayıncaya kadar dansettiler. Eskişehir

Derneği'nin çocuk ekibi de hazırladıkları koreografilerle

seyircilere hoş dakikalar yaşattılar.

Ekiplerin gösterilerinden sonra yapılacak Apsuwa

Yarışması anons edilerek, katılmak isteyen çiftlerin isimlerini

yazdırmaları istendi. Yarışmaya katılan her yaştan çift,

hareketli müzikeşliğinde bu oyunu ne kadariyi oynadıklarını

gösterdiler. Bölgedeki thamadelerden oluşan jüri, kendi

görüşleri ve seyircilerin alkışı doğrultusunda kararını verdi.

Yarışma sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan çiftlere

küçük armağanlarverildi.

Tören alanında yaşanan bueğlenceli saatlerin yanısıra,

alan etrafında kurulmuş standlarda da keyifli görüntüler

vardı. Ziyaretçiler Çerkes peynirlerinin satıldığı standlara

uğramadan edemezken,satış kaygısı olmadığı gözlenen

Düzceli stand sahibi peynirikram etmeden kimseyi geçirmi-

 



 

 
yordu. Kitap, poster, akordeon, pxaçiç, Çerkes imajlı t-

shirtler, anahtarlıklar, ...vb. ürünlerin satıldığı standların önü

de bir hayli kalabalıktı. Yemek çadırının önünde kurulan

masalarda eski tanışıklıklar tazeleniyor, yeni tanıştırmalar

ve dostluklar kuruluyordu.

Alanın bir kenarında da geleneksel Çerkes inceliğiyle

dile getirilmiş, silah atılmaması uyarısı dikkatimizi çekti.

bunun aksi davranan da olmadı.

Akşam saatlerinde şenlik bölgesinden ayrılmak zorunda

olan uzaktan gelen misafirler, gruplar halinde küçük düğünler

yaparak vedalaştılar. Bir kısmı ise ev sahibi durumunda
olan Eskişehirliler tarafından misafir edilmek üzere israrla

alıkondular.

Bir Azhvala

Şenliği daha, hafızalara
kazınacak güzelanılar,

birarada olunan in-
sanlarla yapılan hoş
sohbetlerle geride
kalmıştı Eğ  

Eskişehir'e bağlı Musaözü Köyü'nün girişindeki piknik

alanında yapılan şenliğe katılanlardan bazıları, ağaçların

çevrelediği alandan gösterileri izlerken, bir-kısmı da

standlardaki lezzetli Çerkes yiyecekleri ile kültürümüze
uygun hazırlanmış hediyelik eşyalar ve yayınlarla ilgilendiler.

Eskişehir Derneği'nin ekibiŞıble'nin gösterisi şenliğe

katılanları coşturdu (üstte ortada).
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üzüğü gereğince yılda bir kez yapılmakta olan

DÇB Başkanlar Kurulu toplantısı 25-26

Ağustos tarihlerinde Nalçik kentinde yapıldı.

Oysa, bir yıl önce Abide Wumar

Mızıkacılar arası yarışmasının da yapılacağıtarih olan

15 Eylül 2005 tarihinde Amman kentinde olağan

Başkanlar Kurulu Toplantısının da yapılması

kararlaştırılmıştı. Ürdün Adiğe Derneği'nin mazeret

beyanı nedeniyle toplantı, tefrişi tamamlanan ve

törenle açılan DÇB Genel Merkez binasında yapılmıştır.

Toplantının 5 maddelik normal gündemine Kaf-

Fed tarafından yazılı olarak gönderilen 7 madde de

eklendiği için, gündemi yoğun ve tüm günü kapsayan

bir toplantı oldu.

19-20 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul'da

gerçekleştirilen toplantının oldukça başarılı bir orga-

nizasyon olduğunu vurgulayarak Kaf-Fed Yönetim  

 
Kuruluna teşekkür etmekle başlayan Genel Başkan

Nohuş Zavurbiy; iki yıllık çalışmalarında başarılı ve

başarısız oldukları konuları detaylı olarak değerlendirdi.

Anavatan'a dönüş konusunda üç Cumhuriyet

tarafından uygun yasalar çıkartılmış olunmasına rağmen,

bugüne kadar tüm dönenlerin sayısının 2000 civarında

kaldığını, 500 kadar müracaatçının daişlemleri yapıldığı

halde bir daha evraklarının akıbetini sormadıklarını,

son iki yıllık dönemde sınırlı sayıda Insanın geri

döndüğünü ve onlardan bazılarının da fazlaca kal-

madıklarını, rapatriyant yasasında iki kez yapılan

değişikliklere itiraz etmiş olmalarına rağmen sonuç

alamadıklarını, konuyailişkin bir yasa tasarısının daha

Duma'nın gündeminde olduğunu, iç haberleşmeağını

tam anlamıyla tesis edemediklerini, Rusya'nın mevzuatı

elverişli olsa bile çifte vatandaşlık hakkının elde

edilebilmesi için Adıge-Abaza yaşayan ülkelerin bu

konuda ikili anlaşmalar için Rusya'yı zorlamaları

gerektiğini, Adıge dilinin tek alfabede birleştirilmesini

sağlayamadıklarını, bu konuda diasporanın özellikle



 

de Türkiye'nin birşeyler yapabileceğini umduklarını,

uydu kanal temini suretiyle haftada 8-10 saatlik dil

öğretim pragramıyayınıisteğimizi de finansal neden-

lerle şimdilik hayata geçirme imkanı bulamadıklarını

özetle dile getirmiştir.

Bunlara karşın, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde

günde 6 saat yayın yapabilecek Kabardey halkına ait

özel bir televizyon açma noktasına geldiklerini,

çocuklara yönelik olarak “Sibze, Si Xabze,Si duney”
programının başarıyla yürütülmekte olduğunu, üni-

versite bütçesinden burslu öğrenci okutulmaya devam

edildiğini, çocukların yaztatillerinde kamp için dav-

etlerine devam edildiğini, Çerkesler'in yoğun olduğu

Kırgızistan ve Armavir'deiki ayrı demek kurduklarını,

sadecebu yıl 20 kitap basıldığını, Adıgey, Abhazya,

G. Osetya, Şapsığ ve Mezdog bölgesine heyetler

gönderilerek sorunlarla yakından ilgilenildiğini, üye

derneklerin düzenledikleri bir çok aktiviteye

katıldıklarını, yurt dışı arşivlerinden derlemelere devam

edildiğini, Adıge Tarihi ve Adıge Ansiklopedisi hazırlık

çalışmalarının son aşamaya geldiğini, Osmanlı arşivi

konusunda KafFed ile ortaklaşa çalışmahazırlığıiçinde

olduklarını, ayrıca, geri dönmekisteyenlerin istekleriyle

bundan böyle bir program dahilinde çalışacaklarını,

büyük grup dönüşleriçin altyapının henüz elverişli

olmadığını sözlerine ilave ederek sunuşunu

tamamlamıştır.

Kaf-Fed adına söz alan başkan Muhittin Ünal; | -

2006 yılında yapılacak olan DÇB GenelKurul toplan-

tısının mutlaka Türkiye'de yapılması, 2- Dönüş ko-

nusunda DÇB'nin net tavır sergilemesi gerektiği, 3-

Çifte pasaport-çifte vatandaşlık ve Sürgün'ün kabulü

doğrultusunda RF Başkanı Vlademir Putin ve Duma

yetkilileri ile mutlaka görüşme yolunun aranması ve

bu görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ulus-

İararası organizasyonlara yönelik girişimlerde Kaf-

Fed'in serbest bırakılması, 4- Abhazya 'ya uygulanan

haksız ambargo ve Adigey'in statü değişikliği konu-

larında tabana dayalı geniş eylemlerplanlanıp eylemlere

başlanılmasının düşünülmesi, 5- Oluşturulacak yeni

DÇB Yönetim Kurulunun kamu görevlisi olmayan

sivil kişilerden oluşturulması, 6- Genel Kurul divan

heyetinin tümüyle delegeler arasından ve seçimle

belirlenmesi ve onlara imza yetkisi verilmesi doğrul-

tusunda tüzük değişikliğine gidilmesi , 7- Karaçay-

Çerkes Abazalarının arazilerinin ellerinden alınarak

tümüyle mağdur edilmekistenmesine karşı Onların

yanında yeralınarak destek olunması,.8- Uydu kanalla

dil eğitimi için yayın yapılması projesine mutlaka

hayatiyet kazandırılması... gibi gündemeilave ettirdikleri

önerilerinde ısrarcı olmuş ve gerekçeli olarak izahatını

yapmış ve konular ayrı ayrı müzakere edilmiştir.

Sonuçta Kaf-Fed'in önerileriile ilgili olarak | -

DÇB Kongresi için Yönetim Kurulu'na üç ay içinde

net bir bütçenin sunulmasına ve 2006 kongresiiçin

o zaman karar verilmesine, 2- Genel Kurul'da divan

teşkili için yapılan önerinin uygulanması doğrultusunda

çalışma yapılmasına, 3- Dönüş konusunda yılda bir

kez ve toplu olarak Aralık aylarında alınacak talep

listeleri Üzerinde ertesiyıl detaylı çalışma yapılmasına,

4- Sivil yönetim teşkili konusunda kongre öncesinde

toplanacak olan Başkanlar Kurulunda karar verilmesine

ve olabildiğince bu öneriye uyulmasına, 5- Karaçay-

Çerkes'de yapılacak toplantılara azami sayıda kurul

üyesinin iştirak etmesine, 6- Abhazya'yauygulanan

ambargo konusundaetkili olabilecek eylemler yapma

konusunda Kaf-Fed'in serbest olduğuna, karar

verilmiştir.

DÇB toplantısının öncekilerine nazaran farklı

yanları, baştan sona kadar basına açık ve tüm

konuşmaların kaydının 3-4 tv tarafından serbestçe

yapılmış olması, ilk kez bir Gençlik Programıhazırlanmış

olması ve iyi hazırlık yapmış olan genç bir grup

tarafından “Dünya Adıge Kardeşliği Projesi” adlı

internet esaslı dosyalar dağıtılıp özel bir sunu da

bulunmuş olmaları idi. Bu sunuda Kaf-Fed olarak

gençlere destek verildi. Federasyonumuz gençleri

için, özelbir komisyon

tarafından hazırlanan

prensipler önekolarak

sunuldu. Kaliforniya

Derneği adına sayın

Çiçek Şık da katkı ve

gençlerle ortak çalışma
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vaat etti. |üzüğe maddeilavesiyle gençleriçin özel

hükümler vaadedilmesi ve gençlerden sorumlu bir

Genel Başkan Yardımcısı ünvanının ihdası önerisi

prensip olarak benimsendi.

Çerkessk'den Murat Hatıkoy tarafından sunulan

ve detaylı açıklaması yapılan bir önerge ile Rusya

Federasyonu'ndan jenosit kararının alınmasının

mümkün olmadığı, onun yerine “Deportasya"

talebinde bulunulması halinde kabulünün daha kolay

olabileceğiifade ediliyordu. Stalin döneminde sürülen

Karaçaylar, Çeçenler gibi halkların, daha sonraları

yine Rusya'nın kararı ile geri getirildiği, her türlü

masraflarının karşılandığı, mali yardımların sağlandığı

örnek olarak gösterilmekteydi. Sürgündeki Çerkesler

için de bu yolun mümkün olduğu ifade ediliyordu.

Genel Başkan sürgün ve benzeri kavramların kabulü

konusunda üst yönetimde çoknjit bir tavır bulunduğu

cihetle kabul edilme şansı görmediğini, buna rağmen

bir komisyon kurup daha anlaşılır bir metne

dönüştürülerek gereken yerlere gönderilmesinin ilk

yönetim kurulunda ele alınmasını önerdi ve bu öneri

kabul edilerek bir komisyon oluşturuldu.

Gündemin son maddesinde üyelik ve ortak

çalışma müracaatlarının değerlendirilmesi konusu yer

almıştı. Bu konuda Çerkessk'ten iki ayrı müracaat

vardı. Kısa adı "Kongres” olan ve Kuzey Kafkasya'da

yaşamakta olan tüm hakları (yerli Kafkas halkları

dışında Rus, Kazak, Nogay, Alman, Rum, Gürcü... gibi

halklar da dahil) çatısı altında toplamayı, merkezi

otoriteyi güçlendirmeyi amaç edinen ve Dumaüyesi

bir parlamenterin öncülüğünü yaptığı bir derneğin

birlikte çalışma önerisiydi . Amaç bakımından benzerlik

taşımayan bu demeğin talebi oylamayla reddedildi.

İkinci talep iseyine Çerkessk kentinde kurulan

“Çerkes Kongresi” adlı yeni bir demeğin üyeliktalebiyle

ilgiliydi. Prensip olarak çalışma ilkeleri ve amaçları

bakımından, Kaf-Fed'in yıllardır gündemetaşıyıp karar

alınmasınıistediği konuların benzerlerini çalışma konusu

olarak seçen bu derneğin istekleriyle DÇB arasında

herhangi bir aykırılık bulunmadığı halde bir ülkeden

birden çok dernek üye olamadığı için öbür Adıge

demeğiyle birleşerek dolaylı yolla üye olmasıve ortak

çalışmalar yapması tavsiyesinde bulunularak üyeliği

oylanmadı

  

19-23 Ekim 2005 günlerinde kitaplarını

imzalamak üzere Almanya'ya giden ünlü yazar

ve oyuncu Çetin Öner, Frankfurt Kitap Fuarı'nda

okurlarıyla birlikte oldu..

20-23 Ekim tarihleri arasında fuarda, Alman-

caya da çevrilen eserleri Gülibik ve Dağlara

Yazılıdır'ı imzalayan Öner, 24 Ekim'de Frankfurt

Belediyesi'nin organize ettiği bir imza gününe, 25

Ekim'de de Düsseldorf'ta düzenlenen

bir imza gününe katılarak çoğunluğu

i Md ) Alman olan okurlarıyla da sohbet
İL İsimli imkanı buldu. Yoğun bir hayran

d kitlesiyle birlikte olan ve sorularını

içtenlikle cevaplayan yazar, orada

bulunan dostlarıyla da biraraya

gelerek hasret giderdi.

Duisburg, Wuppertal, Bohum,

Manheim, Belçika ve Hollanda'da

yapacağı Imza günü sohbettoplan-

tılarını eşinin rahatsızlığını haber alması

nedeniyle iptal eden yazar Çetin

Öner, programına daha sonra devam

etmek üzere yurda döndü.      
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Kongresi yöneti

Dünya Abhaz-Abazin
m Kurulu

 

Çerkessk”'te toplandı

o MUHİTTİN UNAL

a ünya Abhaz-Abazin Kongresi Yönetim
il Kurulu 27-28-29 Agustos 2005tarihlerinde

Çerkessk'te toplandı.
25-26 Ağustos 2005 günleri Dünya Çerkes

Kongresi yıllık Başkanlar Kurulu toplantısına katılan
üyeler (bunların bir bölümü aynı zamanda Dünya
Abhaz-Abazin Kongresi'nin de üyesidirler) topluca
27 Ağustos 2005 günü, 6 araçlık bir konvoy halinde
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'ne hareket etmiş,
Çerkessk kenti ve Psıj köyünde turatıldıktan sonra
Habez Rayonu sınırları içindeki özel bir tesise
yerleşmişlerdir. 28 Ağustos sabahı, konaklanılan
tesislere çok yakın yerde mezarları bulunan DÇB
“eski Genel Başkanları Yura Kalmıkov ve Boris Akbaş'ın
kabirleri ziyaret edilmiş ve daha sonra da düzenlenmiş
olan özel toplantılara katılarak sorunla ilgili olarak
konuşmalar yapmışlardır.

Bilindiği üzere Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde
uzun zamandır Abazaların rayon kurmatalepleri
bulunmasına rağmen, bugüne kadar bu talepleri
gerçekleşememiştir. Geçmiş yıllarda nüfus eksikliklerini
tamamlayıp Adıgelerin rayon kurabilmesini teminen
Kılıçkıt ve Abazakıt köylerini Adıgelere verip tüm
halkını da Adıge kaydettiren Abazalar, Adigeler'in
rayon sahibi olmasını sağlamışlardı. Şimdi kendileri
rayon sahibi olmak istemektedirler ve bunun iiçin de
önceden verdikleri köylerin iadesini ve nüfuslarının
yeterli hale gelmesine destek talep etmektedirler.
Abazaları rayon talebinde ısrarcı kılan ana neden de,
rayonların yıllık üretim gelirlerinin belirli bir bölümünün
gazete, dergi, kitap yayını ve dil öğretmegibi kühürel
çalışmalara ayrılmakta oluşudur.Abazalar bu bakımdan
gerçekten de çoksıkıntılı ve mağdur bulunmaktadırlar.

Abazaların rayon talebi gündemde iken Cumhur-
riyet Parlamentosu'nda Abazaların en önemli toprak-
larının yer aldığı Kubina Lokıt köyünün Karaçaylar'a
alt bir rayona katılması istemiyle karar almagirişimi
ortaya çıkmış ve bunu kabul etmeyen Abazalar da
toplanarak Parlamento'yu işgal etmişlerdi. Sorun
Moskova'ya kadar taşınmış, sonunda Abazaların
mağduriyetinin giderileceği vaadedilmişti. Bu konu

 

20Eylül 2005 tarihinde Parlamento'da görüşülmüş,
çözümün yolunu açmak amacıyla bir yasa taslağının
ilk görüşmesiyapılmıştır (aksine bir gelişme olmadığı
takdirde, Abazaların daha önce Adigelere vermiş
oldukları köyler Adıgeler'de kalacak, buna karşın geri
kalan 4 köyün toprağını içine alan küçük bir Abaza
rayonu kurulacaktır).

Sorunun gündeme geldiği günlerde Kafkas
Dernekleri Federasyonu, üye dernekler adına RF
Başkanı V. Putin ve Duma Başkanlığı dahil 5 ayrı
makama muhatap yazılı girişimlerde bulunmuştu.
Dünya Abhaz-Abazin Kongresi Genel Başkanıda bir
dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. İşte bu temasların
ve çalışmaların devamı olmak üzere MAAAN Yönetim
Kurulu toplantısı Çerkessk'e alınmış ve DÇB yönetim
Kurulu toplantısı nedeniyle Nalçık kentine gelen DÇB
Genel Başkanı, aynı zamanda DÇB üyesi olan Abhaz-
Abazin Kongresi başkan ve yöneticileri ile Adıge
delegeler de bu toplantıya katılarak Abhaz halkına
manevi bir destekte bulunmuşlardır.

28 Ağustos günü Çerkessk Tiyatro salonunda
ve 29 Ağustos günü de Kubina Lokıt köyü toplantı
salonunda düzenleneniki ayrı toplantıda Adıge ve
Abazahalklarının aynı kökenden gelen iki kardeş halk
olduğu, gençler arasında yaşanmış olan küçük bazı
gelişmelere takılıp kalınamayacağı (iki genç grup
tarafından yaratılan huzursuzlukiki taraf yaşlılarının
girişimi ile zaten giderilmişti), bu iki halkın her zaman
dayanışmaiçinde olmak zorunda olduğu ve Abazalara
rayon tahsisinin kültürlerini, özgün ve antik çağlardan
gelen dillerini korumaları bakımından gerekli olduğu
tüm konuşmacılar tarafından vurgulanmıştır.İki ayrı
salonda yapılan ve medyada geniş şekilde yer alan
konuşmalara ilaveten heyet halinde Karaçay- Çerkes
Cumhurbaşkanı Mustafa Batdiyev ve Parlamento
Başkanı Sergey Smarodin makamlarındaziyaret edilmiş
ve diaspora temsilcileri olarak cumhuriyette var olan
etnik huzursuzlukları giderecek makul ve hakkaniyete
uygun kararlar alınmasına ön ayak olunmasıricasında
bulunulmuştur.

29 Ağustos 2005 günü gidişte olduğu gibi konvoy
halinde Psıj, Dudarukkıt köyleri ve ünlü yarış atı
yetiştiricisi Mir Ahmed'in Dadarukakt'dakiat çiftliğini
gezen delegeler daha sonra geldikleri bölgelere
dönmüşlerdir E
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SALİM ÜRESİN - SEDAT ÖZGER

kpınar Köyü, (Abaza dilinde adı lowkit, yani

masal köy) Adanailinin Tufanbeyli ilçesine

bağlı, Kafkasya'dan göç eden Abazalar

tarafından 1877 kurulan 1000 nüfuslu bir

köydür. On yıl öncesine kadar Aşağı mahalle (Anlakıt)

ve Yukarı mahalle (Arlakıt) olmak üzereiki kısımdan
oluşurken,hızlı yapılaşmaile birleştiğinden artık Aşağı

ve Yukarı mahalle tabirleri pek kullanılmamaktadır.

Kafkasya'nın Gumlokıt adıyla bilinen anayurtların-

dan ayrılış 21 Mayıs 1864 yılındaki büyük göçle

olmuştur.

Göç edenlerden bir kısmı Yozgat'ın Sorgun

ilçesine bağlı Osmaniye, Çekerek, Fuadiye köylerine,

kalanların bir kısmı Kayseri'nin Pınarbaşı'na bağlı

Altıkesek köyüne, diğer kalanlar ise Adana'nın Tufan-

beyli ilçesine bağlı Akpınar köyüne yerleştiler. Dede-

  

kie

 
lerimizin Kafkasya'dan Akpınar köyüne gelmelerindeki

süreç tam 5 yıldır. Bugünkü köyün kuruluş tarihi

1877'dir.

Köyün thamadelerinden sayın Enver Ateşman'ın

anlatımı şöyledir: Şu andaki mevkiye dedelerimiz güz

döneminde gelmişler, kışı da komşu köy Yamanlı'da

allelere misafir olarak geçirmişler. Baharın gelmesiile

Taşlıtepe mevkiine ağaçlardan barakalar yaparak

konuşlanmışlar. Gelen sıcaklarla berabersivrisinekler-

den ve hijyensiz ortamda yaşamanın vermiş olduğu

hastalıklara, Tufanbeyli ilçesi ve Pınarlar köyü sakinleriyle

yaşanan huzursuzluklar da eklenince, son bir defa yer

değiştirerek yıllardır binbir çileyle sürdürdükleri

göçlerini bugünkü Akpınar köyü'nü (Lowkıt) kurarak

noktalamışlar.

Anavatanları ise göz yaşartan hatıralarda kalmış.

Geriye kalan kardeşlerine, akrabalarıne ne olduğu

hep içlerinde bir uhde olarak kalmış...
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Köyün iki ayrı mahalle olarak kurulmasının da e

ilginç bir hikayesi vardır. lola,name eii
Son göç devam ederken hedefe varmayaaz bir >. e E

mesafe kala Hapat'lardan bir dedemizin kağnısı

bozulur. Hapatlar ve arkasından gelen Kopsirgenler

(yerlerini de beğenmiş olmalılar ki) daha fazla devam

etmeyip hemen orayı mesken tutarlar ve Aşağı

Mahalle'yi oluştururlar. Geri kalanlar ise biraz daha

ileri giderek Yukarı Mahalle'yi kurarlar.

Köyün kurluşuna öncü olanaileler; Hapat, Kop-
sirgen, Canımbiy ve Laklar'dır.

Kuruluşundaki hane sayısı 85, nüfusu ise 400

kişidir.Günümüzdeki hane sayısı isel85'dir. Dışarıda

da 80 hane olduğu sanılmaktadır. Köyün nüfusu bugün

1000 kişidir. -

Zamanla köye yerleşen yabancı aileler de

olmuştur. 1951 yılında Bulgaristan'dan yapılan göç

esnasında dört aile, köyümüze yerleşmiş, daha sonra

başka yere taşınmışlardır. Abaza ailelerin yanısıra

köyümüzde bir de Hatkoy soyundan bir aile vardır.

Yabancıevlilik sayısı bazıistisnalar dışındafazla değildir.

Köyde okuma yazmaoranı 94100' e yakındır.
Üniversite eğitimi almış gençlerimizin oranı ise 2695

lerdedir. Yukarı mahallede cumhuriyetinilkyıllarından

beriilkokul vardır. Aşağı mahallede ise 1963 yılında

açılmıştır. İ

Yukarı mahalledeki ilkokul 1964 yılında, aşağı

mahalledeki 1963 yılında, camilerise yukarı mahalledeki
1990, aşağı mahalledeki 1904 yılında yapılmıştır.

KÖYÜN KURULUŞUNDA YERLEŞEN AİLELER'
Güney (aşağı) mahalle:

 Kopsirgen, Hapat, Kas, Acbek, Lak, Gırcın, Can-
ımbiy, Psınan, Jandar, Napşıaileleri. o

Kuzey (yukarı) mahalle (merkez mahalle):

. Seygo, Aysan, Muradin, Cgot, Yaş, Uç'una, Taban,

Kalmık,Şak, Guma, Gıda,Jiba, Mata, Kalmık, Hata

aileleri.
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Köyün yol, su elektrik, sağlık problemleri yok

denebilecek düzeydedir.

Sosyo ekonomik nedenlerle son yıllardaki tüm

Türkiye'de köylerden kentlere yaşanan yoğun göçler-

den Akpınar köyü de nasibini almıştır. Öğrenim amaçlı,

işçi ve sanayici olarak, şehirde yaşama arzusu, bölgenin

eğitim görmüş kesime alt yapı bakımından cevap

verememesi göçlerin nedenleri arasındadır.

Dışarıda olan nüfus sayısı yaklaşık 600 civarındadır.

Köyün anagelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, fasulye,

pancar vs. vardır. Bunlara ek olarak özellikle son

zamanlarda patates ve meyve yetiştiriciliği revaçtadır.

Sulama amaçlı oluşturulmuşbir gölet bulunmak-

tadır. Bu göletle arazilerin büyük bir bölümünde

sulamalı tarım yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak bundan 10 yıl öncesine kadar,

Bünyan ipekhalıcılığı yapılmaktaydı.

Yerleşim sonrasında, o günlerde Osmanlı Dev-

letine ve şu anda da Türkiye Cumhuriyeti'ne gerek

insan gücü olarak, gerekse yönetici kadro olarak

katkıları olmuştur. Göçlerle buralara gelip yerleşen

Kafkas milletinin Türkiye'ye bir yük değil, bir kazanç

olduğu bugün herkesçe kabul edilmektedir.

Bölgedeki köyler ve yerleşik olan insanlarımızın

milliyetleri şöyledir:

Tufanbeyli'ye bağlı Bolatpınar, İğdebeli köyleri

Abaza, Kayapınar, Koçcağız köyleri Kabardey,

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Karakoyun köyü de

yine Kabardeydir. Bu köylerle kız alma ve verme

ilişkileri mevcuttur.

Çevrede soysalilişkilerin kuwetli olduğu, Çerkes

köylerinden, Tufanbeyli ilçesine bağlı, Polatpınar |

km., İğdebeli 15 km., Kayapınar 14 km., Koçcağız

köyü ise 7 km. uzaklıktadır Akpınar'a.

Ayrıca Pınarbaşı ve Göksun'un köylerine bağlı

Çerkes köyleri ile yakın ilişkileri mevcuttur.

Diğerbirçok köylerimizin aksine Akpınar köyünde

anadil şimdiye kadar başarıyla muhafaza edilmiştir,

köyde büyük oranda anadil konuşulmaktadır. Düğünler

tamamen Abaza örf ve adetlerine göre yapılmaktadır.

Fakat son zamanlarda hem ana dilimizde, hem

de örf ve adetlerde asimilasyon etkisi görülmektedir.

Tabii ki uzun ve yorucu, baskı, zulüm altında

gerçekleştirilen bir sürgünden sonra anayurtlarından

buralara gelen ve burada da uzun süren bir ölüm

kalım savaşı veren bizlerin, adaptasyon sorunu çetin

bir sürece mücadeledir. Kültürü idame ettirmek bu

şartlarda ağır bir yük olmaya devam etmektedir.

Asimilasyon elbette anayurttan uzakta olmanın

olumsuz neticesidir. Bunlar bizim tarafımızdan da en

çok dikkat edilen hususlar olup, diasporadaki diğer

bölgelerde de herkes tarafından etkisinin azaltılmaya

çalışılması gerekmektedir
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Kafkas İbemekleri
Federasyonu ve Dünya

Çerkes Bırlığı'nin ortaklaşa
düzenledikleribir

organizasyonla Kabardey
Balkar Cumhuriyetine bir

gezi gerçekleştiren
çocukların, gezi sonunda
anavatan topraklarından
ayrılmaları zor oldu. Gezi

sırasında çocuklarımıza
rehberlik eden Eyüp

Baloğlu, gezi günlüğünü
Nart Dergisi'yle paylaştı...

 
afkas Dernekleri Federasyonu ile Dünya

Çerkes Birliği tarafından organize edilen

ve Türkiye'deki çocuklarımızın anavatanlarını

görüp tanımaları amaçlı, Kafkasya çocuk

tatilini duyuncailk işim, oğlum Cankat'a söylemek

olmuştu. O da tereddütsüz kabul etmişti. Ama benim

de gideceğimi hiç düşünmemiştim. Fikret Koç ve

Orhan Özmen'den benim de gitmem önerildiğinde

doğrusu tereddüt ettim. Zira bu ilk tatildi. Tabi

Abhazya dışında.İlk olmasından kaynaklanan birçok

sıkıntı olacaktı. En önemlisi de, |6 çocuğun sorumlu-

luğunu almak kolay değildi. Üstelik Türkiye dışında

bir yere gidiyordukve nasıl sorunlarla karşılaşacağımız

belli değildi.
Fikret'in ısrarı üzerine kabul ettim. Ayrıca benim

gitmemle Tokat ve Samsun'dan altı çocuk daha geziye

katılacaktı. Kabul ederken de daha önce atletizm ve

folklor gruplarını Türkiye'nin değişik yerlerine götür-

menin, ayrıca 27 yıllık öğretmenliğin verdiği tecrübeyle

çocukpsikolojisiniiyi bilmeme güvendim. Nalçik kenti

ve Kabardey — Balkar'ı da biraz tanıyordum. Ayrıca

dil problemim olmayacaktı.

Ben birkaç gün önce İstanbul'a gittim. Çocukları

karşıladık. Doğrusu bu organizasyonda İstanbul Uzu-

nyaylalılar Kafkas Demeğiyetkilileri ve Başkan Orhan

NART 31



 

                      

   

5
—

Özmen kendilerine ait bölümün organizasyonunda

çok başarılıydılar. Bu sayede İstanbul'da bir sorun

yaşamadık.

| Ağustos'ta Nalçik havaalanına indik. Rutin

işlemlerden sonra kalacağımız kampagittik. Bizi DÇB

sekreteri Amir, havaalanında karşılamıştı. Kampa

vardığımızda ise kamp yöneticileri ve bizimleilgilenmek

üzere görevlendirilen Tanya adındaki öğretmen bizi

bekliyordu. Hepsi çok güleryüzlü ve samimiydi. Önce

odalarımızı gösterdiler. Tanya ve iki çocuğu da bizim

çocuklardan dördü ile aynı dairede kalacaktı.

Akşam yemeğinden sonra çevre incelemesi

yaptığım kamp hakkında yöneticilerden bilgi aldım.

Kampın adı “Dalinski Pansiyon"'du. Kampta yaklaşık

400 öğrenci, 20 günlük periyotlarla tatil yapıyor. Biz,

beş katlı ana binanın üçüncü katında kalacağız. Her

katta | | daire var. Her daire, 2 odagiriş holü, banyo

ve tuvaletten oluşuyor. Fuvalet ve banyolar çok temiz,

sürekli sıcak su var. Odalardaki eşyalar yeni, tüm

koridor ve odalarhalı kaplı.

Ana binanın ortasında üçer katlı beş bina daha

var. O binalarda sadece Çeçen çocuklar kalıyormuş.

Bizim kaldığımız binada ise Kabardey — Balkar'lı çocuklar

var. Ayrıca yönetim, yemekhane ve hastanegibi ayrı

binalar ve birçok spor sahası var. Hastanenin 24 saat

hizmet verdiğini öğrendik.

Kampın çevresi yeşillik ve ormanlık. İşin güzeli

de bu yeşil ve ağaçlar ayrıca çok güzel çevre düzen-

İemesiyle süslenmiş. Binaların çevresifesleğenle kaplı

ve bu sayedehiçsivrisinek yok. Kamptabir dealışveriş

için küçük bir magazin (market) var.

Bu kampta 20 gün kalmanın maliyeti 250 dolar.

Kabardey - Balkar'lı çocuklar bu paranın ?610'u olan

25 doları ödüyor, Çeçen çocukların ise yol parası

dahil tüm giderini Moskova gönderiyormuş. Bizim

giderlerimiz de DÇB tarafından karşılandı.

Kampın çok kalabalık olmasıilk günler çocukları

tedirgin etti. Ancak daha sonra alıştılar ve rahat

davranmaya başladılar. Zaten ben de sürekli çocuklar-

ımızı takip ediyordum

Kampta birçoketkinlik yapılıyor, sanatçılar getir-

iliyor, kadrolu spor hocaları spor ve maçlar yaptırıyor,
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yüzmeye ve pikniğe gidiliyor. Ayrıca her akşam

bahçede saat 22:30'a kadar müzikli eğlence düzen-

leniyor. Aldığım bilgiye göre, buna benzer kamplarda

yaz boyu 50.000 çocuktatil yapıyormuş. Buradaki
eğitim sisteminin bir parçası olan bu kamplar çocukların

kendi kendilerine yetmeleri ve hayata hazırlanmaları
açısından çok önemli. Bir öğretmen olarak, burada

eğitime ve çocuklara verilen öneme hayran kaldım.

Rusya'nın hiçbir yerinde 30 kişilik sınıflar olmadığını,

ortalama sayının 25 kişi olduğunu öğrendim. Köylerde

dahi okul, okul öncesi eğitim (kreş ve anaokulu)

zorunlu ve parasız. Ben daha önce geldiğimde

Adıgey'de birçok okul ve köyü gezerekeğitimleilgili

de bilgi almıştım.

ÇOCUKLARIMIZIN YEMEK

ALIŞKANLIĞI PROBLEM OLDU
Kamptailk karşılaştığımız zorluk yemekler oldu.

Yemek kültürleri çok farklıy. Maalesef Türkiye'de

çocuklara sağlıklı yemealışkanlığı kazandırılmaması

da bu sıkıntıyı arttırıyor. Tabii bazı çocuklarımız bu

sıkıntıları yaşadılar.

Yemekhanede sürekli bir beslenme uzmanı

bulunuyor ve denetim yapıyor. Kızartmatürü yemekler

kesinlikle yasak ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği

yemeklerçıkıyor. Yemekte saf meyve suyu ve meyve

mutlaka oluyor.

Akşam üzeri saat | 7:00'de verilen ara öğünde

geleneksel içeceğimiz kefir çıkıyor. Sürekli yararlarını

anlattığım halde maalesef birkaç çocukdışındakefiri

içiremedim. Sabahları da tereyağı ve kaymakveriliyor.
Ne yazık ki kaymak ve tereyağını da yediremedim.

, Yemeksıkıntısını gidermek için kamp yönetimi ve

aşçılarla bir toplantı yaptık, istediğimiz yemekleri

yazdırdım. Listede balık da var. Ayrıca Balkar'ların

“hırçın” dedikleri Üzunyayla'da welibah dediğimiz

yemeği de istedim. Ancak balığı dahi kızartma değil

buğulama olarak verdiler. Patates kızartmasını da az

kızarmış olarakiki kez verdiler.

Kamptaki tüm çalışanlar ve yetkililer bizimle çok

ilgileniyor. Bizi önemsedikleri tüm tavırlarından belli

oluyordu. Yemekhanede bize konuk masaları
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ayrılmıştı. Aşçıların 400 kişilik yemekler yanında, ayrıca

bizim istediğimiz yemekleri yapmaları doğrusu beni

çok mahçup ediyor. Burada hiç kimse su içmiyor.

Sadece bizim masalara su konuyor. Bize su getirmek

için iki yeni sürahi alındığını öğrendim. Hiç su tüketilm-

eyen bu ülkede insanlarsağlıklı, uzun ömürlü,yaşlıların

cildi ise pırıl pırıl.

Kaldığımız sürede Beycan ve Leyla Şen bizi

kafelerine üç kez davet ederek yemekve psıhaluj

yedirdi, İlgileri bizi gerçekten çok memnunetti. Ayrıca

Tıguj Kadir, Tranıj Mecit, Hüsnü Altınışık ve Atilla da

bizimle çokilgilendiler. Ben de bu kişilerin Kafkasya'daki

öykülerini çocuklara anlatıyor ve buradaki yaşamı,iş

olanaklarını kavramalarını sağlıyorum. Burada çocukları

tanıştırdığım herkes çok iyi durumda. Hepsi çok

çalışkan ve çalışmalarının karşılığını almışlar. Özellikle

burada okuyan ve bugün çokiyi yerlere gelen kişilerin

iyi birer örnek olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarımızın en büyük sorunu dil konusunda
oldu. Ancak burada Çerkescenin güzelliğini vegerek-

iliğini kavradıkları için, döndüklerinde mutlaka dil

öğreneceklerini belirttiler. Zaten burada da bazı

kelimeleri öğrenmeye başladılar.

ÖNCE SOSRUKO...
Gezimize önce Sosruko'dan başladık. 17 günlük

bir plan çıkardık. Sosruko çok güzel yapılmış. İçinde

üç katlı bir restoran bulunan yapı, kentin her yerinden

görünüyor. Tam karşısında ise tanrılardan aldığı ateşi

simgeleyen anıt var. Aşağıya teleferikle indik. Teleferik

çocukların çok hoşunagitti. İ
Kampın yanında iki yapay göl var ve kampın

hemen altından geçen akarsuyla besleniyor. Birer

kanalla su veriliyor. Çocuklarfırsat buldukça göle

yüzmeye gidiyor, katamaran denen deniz bisikletine

biniyor veya akarsuda oluşturulan yapay şelalelerde

eğleniyorlar.

Nalçik aslında koskoca bir park..Burası bir doğa

harikası. Her tarafta yeşil, dantelgibi işlenmiş. Kent

çok temiz ve düzenli. Parlamento binasının önünde

ve kampın yakınında birer bölüm var. Buralara her

gün günün tarihi, çiçeklerle yazılıyor, harıka bir

görüntüsü var, Kentte birçok anıt da var. Bu anrtlardan

21 Mayıs 1864 sürgün anıtı ve Abhazya bağımsızlık

savaşında ölenlerin anısına yapılan Abhazya mey-

danındaki anıtı birkaç kez dolaştık, ziyaret ettik.

Müze ise gerçekten çok güzel oluşturulmuş.

Binlerce yıllık Çerkes tarihi Kabardey — Balkar'ın

arkeolojisi, tabiat güzellikleri, sanatı, kültürü çokiyi

sergilenmiş. Çocuklar buradan da çok etkilendiler.
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Mavi göle gittiğimizde aslında böyle bir güzellik

beklemiyorduk. Gölün çevresi yemyeşil ve değişik

ağaçlarla çevrilmiş, su ise masmavi. Yansımalar temiz

bir aynadaki kadar net. Göle hiçbir yerden su

karışmıyor. Aksine göl kendisi, günde 10 milyon m3

su üreten kocaman bir kaynak. Bu su bir ırmak olarak

akıyor. Dalgıçların inebildiği derinlik 258 m. Ve hiç

balık yaşamıyor, sadece kenarlarda küçükcanlılar var.

Gölün çevresindekitesiste Balkarlarelişlerini sergiliyor.

Çegem şelaleleri ise bir başka doğa harikası.

Yaklaşık 50 km. otobüsle gittik. Daha sonra 2 km.

kadar baş döndürücü bir kanyonun içinde yürüdük.

Yağmurlu olmasına rağmen çok zevkliydi. Şelale çok

güzel ve şaşırtıcı. Çok yükseklerden düşen suların

yanında devasa ve tek blok kayalarda (ki her biri

birkaç yüz metre yüksekliğinde) oluşmuş irili ufaklı

deliklerden akan sular şeklinde.

Elbruz'a gideceğimiz günü çocuklar sabırsızlıkla

 



 

beklemişti. Bir gece de orada kalmaya karar verdik.

Yolda Kazanıko Jabağı, bir savaş anıtı ve Elbruz'ailk

çıkanların heykelleri (feyepl) vardı. Burada, yerleşim

yerleri dışındaki yapıların çoğu anıt. Yine de birileri

sürekli ziyaret ediyor ve hepsinde çiçek var.

Kalacağımız otel 2000 m.rakımda. Otele yiyecek

ve eşyalarımızı bıraktıktan sonra Elbruz'a gittik. Te-

sislerin bulunduğu ve teleferiğin başlangıcı olan yerden

çevre çok güzel görünüyordu. Burada bulutlar dağların

yarılarına kadariniyor. Gökyüzünde görmeye alışık

olduğumuz bulutlar hemen yanı başımızda. Bulutlar

hareket ettikçe muhteşem karlı dağ manzaraları

görüyoruz.

Teferikle yukarı çıktık. 3500 m.den görüntü baş

döndürücü. Ancak burada kötü bir sürprizle karşılaştık.

Aniden heryanısis bastı. Dolayısıyla da teleferiğin

ikinci durağı olan 3800 m.ye çıkamadık. Yine de

gördüğümüz manzaralar büyüleyiciydı. Uçaktan da

Elbruz çok net ve güzel görünüyor. Burası gerçekten

çok soğuktu. Çocuklara kalın giysiler giydirdik. Hırçın

yiyip, çay içtikten sonra yine teleferikle aşağıindik.

Otel güzel. Akşam yemeğinden sonra turistlerin de

çok hoşuna giden güzel bir düğün yaptık. Otelin

sahibi Balkar köyünde yetişmiş bir Abaza.

Sabah kalktığımda Uzunyayla'dayım hissine kapı-

İdim. Ayaz vardı. Ancak saat 08:00'den sonra hava

ısınmaya başladı. Güneşışınlarının karlı dağlardaki

yansımaları ise anlatılmayacak güzellikte. Dağların

yarılarına inmiş bulutlar hareket halinde. Çocuklar

sabah soğuğuna rağmen hallerinden memnunlar.

Çocukları ayrıca lunaparka,sirke,alışveriş merkezlerine

de götürdük. Bütün kenti yaya olarak gezdirdim. Zira

burada her an yeni bir güzellik keşfediyorsunuz.

Arabayla gezince bu güzellikleri görme şansınız

olmuyor.

Kampın üstünde bir teleferik merkezivar. Buraya

000 merdiven ve sonrasında | km yürüyerekçıkılıyor.

Çocuklar yorulmasına rağmen burada gördükleri

orman ve yüksekten görünen Nalçik manzarası

karşısında bu yürüyüşten çok hoşlandılar.

Yaşanan güzelliklerden biri de akordeon din-

letisiydi. Tranıj Mecit ve Tıguj Kadir ile Atilla bizi

Kabardinka'nın eski

 



 

akordeoncusunun verdiği kursu izlemekiçin konser-

vatuara götürdü. Biz gidince kurs, müzik dinletisine

dönüştü. |5 genç ve çocukbize çok duygulu ve güzel

anlar yaşattılar. Sonrasında da, güzel bir düğün yaptık.

Sanırım sadece bu dinletiiçin bile Kafkasya'ya gelmeye

değerdi.

Oradan çıkınca Kadir'in atalarının bulunduğu,

Şowcen'lerden bir gence ait Kolhoz'a gittik. Burada

80 kadar Kabardey atı var. Atlar |60 km. maraton

yarışına hazırlanıyor. Örneğin; atlardan biri Rusya

üçüncüsü, biri de dünya dokuzuncusu olmuş. Tabi

yarış kazanan atlar hemen iyi bir fiyata satılıyor.

Çocukların hepsi burada hayatlarındailk kez ata

binerek gezdiler. Hem de Çerkes atlarına. | 60 km.

maratonuna katılan atlara binmek çocukları hem

heyecanlandırdı, hem de çok hoşlarına gitti.

Kabardey Balkar'a yapılan ilk çocuktatili şunu

gösterdi ki; aileler hiç tereddüt göstermeden

çocuklarını bu cennet ülkeye gönderebilirler.

Toplantıda çocuklar Kafkasya'yı anlatılanlardan

daha güzel bulduklarını belirttiler. Ayrıca kendilerine

gösterilen ilgiden de memnundular (özellikle Tanya

17 gün boyunca çocukların adeta annesi oldu).

Çocuklar en çok ondan ayrılırken zorlandılar. Tanya

 
 

 

ve çocukları da bizim çocuklarla adeta koca bir aile

olmuştu. Çocuklarımızın orayı daha çok sevmesinin

önemli bir nedeni de Tanya'nın ilgisi ve şefkatidir.

Çocukların en önemli eleştirisi, dil öğrenmeyle ilgili

bir program uygulanmaması oldu. Ancak ben bu

konularla ilgili de önceden bilgileri almıştım.

Suriye ve Ürdün'den beşyıldır çocuklargeliyor.

Onlar da dil problemi olmamış. Ayrıca yemekleri

rahat yemişler. Kamp yaşamı da onlara çok cazip

geliyormuş.Birkaç yerde gezince buradan çok memr-

nun ayrılıyorlarmış. Bizim grupta da dil problemi
olmayacağı düşünülmüş. O nedenle bize ayrı bir

program uygulanmamış.

Ancak DÇB ve kamp yetkilileri yaptıkları açıkla-

malarda ve veda konuşmalarında, yaşanansıkıntı ve

aksaklıklar için özürdilediler. Ayrıca gelecek yıl benim

de hazırlayıp verdiğim rapor doğrultusunda bir

program yapılacağını belirtip, anne babalara şu mesajı

ilettiler;

“Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Burası

sizin de anavatanınız. Sizin de dedeleriniz bu topraklar

için can verdi. Eksiklerimiz olabilir. Ama çocuklarımıza

gözümüz gibi bakacağımızı unutmayın. Lütfen daha

fazla çocuk gönderin. El ele vererek daha güzel

etkinliklerle onlara güzeldilimizi de

öğretelim. Hatamız varsa özür

dileriz. Hepinize bu cennet

vatandan selam gönderiyoruz.

Çocuklarınızı bize gönderip teslim
ettiğiniz, güvendiğiniz için teşekkür

ederiz”.

Küçük aksaklıklara rağmen

DÇB ve Kaf- Fed, çocukların bu

yaşta anavatanları Kafkasya'yı

görmelerini sağlamakla çok önemli

bir görevi yerine getirmiş oldu.

Gelecek yıl tatilin çok dahaiyı

geçeceğine inanıyorum. Zira her

şey bir anda dört dörtlük olamaz.
Ben çocuklarve aileleri adına

Kafkas Demekleri Federasyonu'na,

Dünya Çerkes Birliği'ne, oradaki

kamp yöneticilerine, Tanya'ya ve

İstanbul Uzunyaylalılar Kafkas

Derneği'ne teşekkür ediyorum.

Ayrıca ömür boyu unutmay-

acağım, kendi çocuklarım kadar

sevdiğim 15 sevgili dost tanıdım.

Hepsi benim için çok özel ınsanlar

olarak kalacaklar
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Geçtiğimiz yıl bir ilk
gerçekleştirilerek, yaz okulu

projesi kapsamında
i Abhazya'ya götürülen | /

gencimiz, bir ay süresince
hem dıl öğrenip bazı

etkinliklerde bulunmuşlar,

hem de anavatanlarını
tanımışlardı. Buyıl ıkincısı

gerçekleştirilen aynı

—— kapsamdaki projeye katılan
on dört genç ve oniki

yetişkin, yoğun bir kültürel
tatıl programı yaşadılar.

 
İki geçtiğimiz yıl yapılan kültürel yaz tatili projesi

gelenekselleşti ve bu yıl da ikincisi gerçekleştirildi.

Projenin Türkiye'deki organizasyonu Dünya

Abaza Birliği Türkiye Temsilcileri ve İstanbul

Kafkas Abhazya Kültür Demeğitarafından yürütüldü.

Abhazya tarafinda ise projeyi Ömer Beygua Kültür

Merkezi(l), finansman vegiriş çıkış işlemlerini Geri

Dönüş Komitesi, vize organizasyonunu ise Dışişleri

Bakanlığı yürüttü,

|5 Temmuz - 15 Ağustos 2005 tarihleri arasında

yapılan kültüreltatile, Türkiye Kafkas diasporasından

ondört, Abhazya'dan da onaltı genç katıldı. Türkiye'den

giden gençlerle birlikte oniki yetişkin de Abhazya'ya

gittiler. Yetişkinlerin dokuzu izinlerinin bitmesi

nedeniyle, gençlerden Berzeg Nart ve Degune Can-

berk.de özel nedenlerle onbeş gün sonra döndüler.

Bunların dışında kalan 12 gençile yetişkinlerden ben,

Kodzbaİlhan ve Tantekin Seda 15 Ağustos'a kadar

tatilimize devam ettik.

15 Temmuz sabahısaat 10:00 da bir grup, İstanbul
Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nin Selimiye'deki

adresinde toplanıp, daha sonra Atatürk Havalimanı'na
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gelerek bizimle buluştular. Gideceklerin yanısıra onları

yolcu etmeye gelenlerle birlikte, epeyce kalabalıkbir

grup oluşturmuştuk. Bavulticareti yapan Rus turistlerin

kalabalığı azaldıktan sonra,valizlerimizi verip gidiş

biletlerimizi aldık ve zaten rötarlı olan uçağa bir an

önce binmekiçin hızla gümrük kontrolüne yöneldik.

Kültürel tatil olması nedeniyle, organizasyonun Türkiye

tarafı sorumlularının Kültür Bakanlığı nezdinde yaptığı

girişim dolayısıyla, çıkış ücreti ödemeden gümrükten

geçtik...

Saat 13:00 gibi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan
hareket ettikten bir saat yirmi dakika kadar sonra

Rusya Federasyonu Adler Havaalanı'na indik. Nart

Dergisi'ni okuyan pek çok kişinin bildiği gibi,

Türkiye'den Abhazya'ya doğrudan uçak olmadığı ve

Abhazya'ya ambargo uygulandığıiçin, başka bir ülke

vatandaşının (diasporadan gelen Abhazlar dahi olsa)

Abhazya'ya girmesi yasak. Bu nedenle, Rusya'dan

Abhazya'ya geçilecekse Rusyavizesi, ayrıca Abhazya'ya

geçiş için de özel izin almak gerekiyor. Bilgi vermek

gerekirse; Abhazya'ya Abhaz vatandaşlarının yanısıra,

Rus vatandaşları, daha önce Abhazya vatandaşı olup

şu anda Gürcüstan'da veya Abhazya'nın Gal bölgesinde

yaşayan Gürcü vatandaşları ve BM özel izinli kimseler

hariç kimse giremiyor.(2)

Uçakta yolculuk ederken arkadaşlarımıza, başka

bir ülkeye girerken doldurmamız ve pasaport kon-

trolünde vermemiz gereken göçmen kartlarını dol-

durmalarında yardımcı oldum. Kartlardaki ziyaret

amacı bölümüne,transit ve Rusya'da kalınacak adres

kısmına da, kalacağımız Abhazya Oteli'nin adını

yazdırdım. Bu tabii ki, pasaport kontrolünden

geçişimizde “Abhazya tanınmayan bir ülke, oraya
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nasıl gidebilirsiniz” v.b gibi soru ve sorunlara neden
oldu. Halbuki, pasaportlardaki vizede Abhazya Milli

Eğitim Bakanlığı'nın bizi davet ettiği yazıyordu. Sınırda

minibüs içerisinde saatlerce beklemektense,bir takım

zorunlu insani gereksinimlerimizi karşılayabileceğimiz

havaalanında beklememiz bizim için dahaiyi oldu.

Havaalanındaki kalabalığın azalmasını bekledikten

sonra pasaport kontrolünden geçmekiçin sıraya

“girdik. Sıraya ilk giren yaşça en küçük arkadaşımız

derhal reddedildi, pasaportu alındı ve içerideki şefe

yollandı. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken, daha

sonra bir görevli gelip gruptakilerin pasaportlarını

toparladı ve içeriye götürdü. Bu arada sorularımıza

yanıt alamadan bir süre bekledik. Sonra grubun

başında olan yetişkinler soruldu. Yetişkinler arasında

tek Rusça bilen ben olduğum için içeriye şefin yanına

gittim. Bana Abhazya'nın tanınmamış bir ülke olduğu,

oraya gitmek amacıyla Rusya'ya girmemizin mümkün

olmayacağı, nedenböyle karmabir grup olduğumuzu

v.b soruldu. Ben de, Rusya Dışişleri'nin onayı vevizesi

ile oraya geldiğimizi, vizelerimizde Abhazya Milli Eğitim

Bakanlığı'nın davetlisi olduğumuzun yazılı olduğunu,

kendilerinde bizim isimlerimizi taşıyan bir liste olması

gerektiğiv.b.bilgileri ilettim. Bana Abhazya'dan bizi

dışarıda bekleyen olup olmadığını sordular. Ben de

Geri Dönüş Komitesi başkanı Mukba Anzor'un bizi

dışarıda beklediğini söyleyerek ona ulaşmalarınıistedim.

Bu arada uçakta birlikte yolculuk ettiğimiz Abhazya

vatandaşıarkadaşlarımızın bizim yanımızda beklemeyip

pasaport kontrolünden geçmelerini ve A.Mukba'ya

bizi bırakmadıklarını iletmelerini sağladık. Bu arada

arkadaşlarımız Türkiye'deki organizasyon sorumlu-

larından Bediz Tantekin aracılığıyla Abhazya Dışişleri

Bakanı Şamba Sergey'e ulaştılar. O da Rusya Dışişleri'ni

aradı ve nihayet Ruslar bizi geçirmeye karar verdiler.

Elimizdekilistenin bir örneğini de şefe verdik. Bu

arada Kozdbaİlhan ve ben,yeni gelen FSB görevlisiyle

tekrar görüştük. Kendisi aramızdaki bazı

arkadaşlarımızla da ayrıca görüştü. Neyse, önce

küçüklerin sonra da büyüklerin geçişine izin verildi.

Yine geçiş sırasında bir takım bürokratik sorunlar

yaşadık, onlar da hallolduktan sonra kontrolden ve

gümrükten çıktık. Çıkışımız yaklaşık dört-beş saat

kadar sürdü. Dışarıda bizi bekleyen Mukba Anzor,

“Ya bu sevimli kız terörist de değil ama kontrolden

en son o geçebildi” diyerek benimle dalga geçti.

Bizi havaalaını dışarrıda Mukba Anzor'un yanısıra,

yardımcısı Kutarba Erkan, Yaz 2005 projesinin müdürü

AçbaAliyna ve çalışanı Tchuazba Nonaile iki minibüs

şöförü karşıladı. Hava kararmıştı, valizlerimiz



 

yerleştirildikten sonra biz de minibüse yerleştik ve

doğruca Psou'ya (Rusya-Abhazya sınırına) hareket

ettik. Yaklaşık yarım saat sonra sınırdaydık.

Sorunlari havaalanında yaşadığımız için sınırda

Mukba A.'un da yardımıyla pek sorun yaşamadan

ayrı bir sıra oluşturarak geçtik. Bu aşamadan sonra

hiç durmadan başkent Sohum'a yöneldik. Saat 23:00

sularında kalacağımız Abhazya oteldeydik. Projenin

diğer görevlileri, Geri Dönüş Komitesi çalışanları,

geleceğimizi duyan Sohumlular otelin kapısında güzel

bir müzikeşliğinde bizi karşıladılar. Daha sonra yemek

salonunda yemeğimizi yedik ve bu kadar yorgunluktan

sonra odalarımıza yerleştik.

Proje geçen yıl çalışanların bir kısmı ve yeni

katılımcılarla birlikte devam edecekti. Projede Açba

Aliyna-proje müdürü, Hacimba Inna-koordinatör,

Adleyba İrma ve Tchuazba Nona-grup öğretmeni

olarak görev aldılar. Ayrıca Abhazya'da Rusça ve

Abhazca öğrenen Kopsirgen Jansel, zaman zaman

programa katkıda bulundu.

Doç, Ajiba Aldona, Kakoba İnessa, Şinkuba Adgur

Abhazcadil eğitiminde görevliydiler. Geçen yıl projede

görevli olan Doç.Khilba Emma'da ara sıra ziyaretimize

geldi. Bunların yanısıra Enik Leonid- resim (eski kültür

bakanı), Çkadua Tsiala- dans, Haguş Raisa-satranç,

Hurhmal Anna-seramik, Arlan Denis-spor öğretmeni

olarak görevaldılar. Smir Ruslan ve Adleyba Narsou

koruma ve Harclaa Emma,Eteri ve Elvira'da aşçı

görevini yerine getirdiler.

Günlük programınız yaklaşık olarak şu şekildeydi.

Sabah saat 9:30- 10:30 kahvaltı, | 1:00-12:15 Abhazca

dil dersi, 12:15-14:00 serbest program, 14:00-15:00

hobisaati (resim, seramik veya satranç), 15:00-16:00

öğle yemegi, 16:30-17:30 dans çalışması, | 8:00 -19:30

deniz ve yüzme, 20:00 akşam yemeği, 22:00- çay-

pasta saati, 23:00 odalara çekilme ve uyku.

Serbest zamanlarda ya katılımcıların istedikleri

bazıziyaretleri gerçekleştirmekveya çeşitli davetlere

katılmak, ya da Sohum içerisinde kısa geziler yapmak

şeklinde değerlendirilmeye çalışıldı.

Abhazcadil dersiiçin gelen genç grup,hiç bilme-

yenler ve az bilenler şeklindeikiye bölündü ve büyükler

için de ayrıbirsınıf açıldı. Önce teorik eğitim verildi

sonra da piyano eşliğinde şarkılar öğretildi. Hobilerle

ilgili yarışmalar yapıldı, ayrıca serbest zamanlarda

Abhazyayı, insanlarını, doğasını v.b. tanımaya yönelik

yarışmalar yapıldı. Resmi kapanış gününde ise tüm:

bu yapılan etkinlikler sergilendi. Öğrenilen Abhazca

bilgisi de, gerek öğrenilen şarkılar, gerek tiyatro,

gerekse konuşmalarla misafirlere sunuldu. Kapanış

gününde çeşitli bürokrat ve halktan kişilerin yanısıra,

aramızda bulunan ünlü orkestra şefi Prof. Çanba

Nodarbizleri çok memnun etti. Her yaz olduğu gibi

tatilini ülkesinde geçirmek üzere gelmiş ve bir kaç

gün sonra Seul'e dönecekti.(3)

Programa 1ürkiye'den katılanlar. Abriskil Koray,

Ajiba Berkok, Arista Hande, Ayüzba Mert, Ayüzba

Cenk, Ayüzba Cem, Ayüzba Efe, Berzeg Nart, Çkotua

Merve, Çkotua Melike, Degune (Argun) Canberk,

Hactas Barine, Liy Cenk ve Vonacha ITuğçe'dir.

Abhazya'dan katılanlar ise Gubaz Alina, Gogua Elif,

Habat Eren, Hogan Sinejan, )vanla Appalon, Kabba

Aksana, Katsya Fatima, Kucba Nart, Kucba Sait, Maan

Yana, Matskharashvili Ada, Nachkebia Amra, Nach-

kebia Ruslan, Papaa Nuri, Papaa Maria, ve Varvanla

Havva'dır.

 

  

 



Program sırasında Ritsa Gölü, Novi Afon (mağara

ve kale), Gagra, Gudauta, Pitsunda Kkntleri, Muk

(Muk Meydanı), Otap (Abritskil mağarası), Lıknı

Köyleri (kilise, meydan, anıt), büyük göçler vermesi

nedeniyle neredeyse bomboşbir bölge olan Tsabal

Bölgesi, başkent Sohum'da ise Sohum Kalesi, Arkeoloji

müzesi, tv ve radyo binası, Botanik Parkı, Maymun

Parkı, Sonum Dağı, Basla Köprüsü gezildi. Ayrıca

büyük sürgünde Abhazya'dan ayrılmak zorunda

olanların, yani bizlerin adını taşıyan Muhaceret Anıtı,
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Savaşta Ölenleriçin yapılmış anıtlar ve mezarlar,

ayrıca Gudauta kenti savaş müzesi, 14 Aralık (992

de içerisinde sivillerin bulunduğu helikopter ve ölenler

adına yapılmış anıt (35'i çocuk toplam 82 kişi), savaşta

Türkiye'den Abhazya'ya gidip ölen gençlerimizin

mezarları ziyaret edildi. Abhazya'nın ekipleri olan

Kafkas, Sharatın ve Abaza'nın gösterileri ile Ludmila

Gumba'nın konserine gidildi. Dünya Abhaz Abazin

Daimi Kongresi, İnsani Programlar Merkezi, Sohum

Gençlik Evi, Geri Dönüş Komitesi, Abaza çocuk

ekipleri davet üzerine ziyaret edildi.

İkincisinin yapılması dolayısıyla bir öncesiyle

karşılaştırma şansı bulduğumuz programlailgili olarak

şunları söyleyebiliriz:

200#te özel bir okulda kalınmasına karşın, bu

yıl Abhazya Oteli'nde kalındı. Bunların herikisinin de

artı ve eksileri mevcut. Örneğin;bu yıl kalınan otelin

odaları ve konforu geçen yıla göre dahaiyiydi. Gençler

ikişer kişilik odalarda kaldılar. Ancak otel olması

dolayısıyla bizim dışımızda kalan turistler de vardı. Bu

da özellikle öğretmenlerimizin kontrolünü epeyce

zorlaştırdı. Karmaolarak aynı katta odalarda kalınması

sağlanmayaçalışıldı, ancak gürültü v.b. olduğunda

kattaki diğer sakinler doğal olarak şikayet bulundular.

Otelin uygun bir eğitim odası olmaması nedeniyle,

dersler ve etkinlikler otelin tam karşısındaki 14. okul

dersliklerinde yapıldı. Her etkinlik için okula gitmek,



 

   

aralarda otele gelmek zaman kaybına neden oldu.

2004 yılında bir özel okulda kalınmıştı ve konfor

daha azdı . Gençler toplu olarak koğuş şeklindeki

odalarda kalıyorlardı. Ancak ortamı, rahatlığı ve

kontrolü daha kolaydı. Ayrıca maliyetinin daha az

olması nedeniyle Abhazya'dan daha çok gencin

projeden yararlanması sağlanabilmişti. Gençlerin

kaynaşmasıiçin bir arada kalmaları çok önemli. Bu

yıl toplam 30 genç projeden yararlanabilirken geçen

yıl bu sayı 76 idi. Geçen yıl Abhazyalı gençler okulda

kalabildiler, bu yıl ise maliyetlerin yüksek olması

nedeniyle sabah otele gelip programlara katılıyor,

akşam evlerine dönüyorlardı. (4)

Gençlerin yanısıra aileler ve akrabalar, geçen yıl

olduğu gibi diledikleri zaman gençlerimizi ziyaret

ediyorlardı.

Sohum'dan ayrılmadan iki gün önce

Cumhurbaşkanı Sn. Sergey Bagapş ziyaret edildi.

Kendisi programın devamlılığının gerektiğini, ayrıca

önümüzdekiyıl için projeyi yürütenlerin talebi doğrul-

tusunda projenin geliştirilmesi konusunda destek

vereceğini belirtti.

Hayatında evinde hiç Abhazca duymamış ve

Apsuwa oynamamış yeğenimdeki gelişme beni çok

memnun etti (5). Benzer sonuçları diğer gençlerimizde

de gözlemledim. Karadeniz'in iki

e yakasındaki

   

    

gençlerimizin kaynaşmasını hedefleyen bu projenin

önümüzdekiyıl çok dahaiyi şartlar ve daha çok

katılımcı ile gerçekleşmesi için şimdiden çalışmalara

başlamak gerekiyor

 

(1) Ömer Beygua Kültür Merkezi- 2004 Eylül ayında Sohum'da açılmıştır.

Abhaz Yazar Ömer Beygua'ya Abhazya Devleti tarafindan tahsis edilen

evin bir müze ve kültür merkezi haline getirilmesinden sonra burası
diaspora ve anavatan arasında iletişim kurmayı hedefleyen bir merkez
haline gelmiştir. Merkezin müdürü eski televizyoncu ve ABNİüyesi Açba

Aliyna'dır.

(2) 1993 yılından beri bağımsızlığını ilan etmiş Abhazya diğer ülkelerce
tanınmadığıiçin Türkiye'de bizlere vize verebilecek resmi bir büyükelçiliğe
sahip değil. Bu nedenle Abhazya'ya sınır komşusu olan iki ülkeden karayolu
ile giriş yapılabiliyor. Ya Rusya vizesialıp Rusya tarafından, ya da Gürcistan'dan

vize alıp Gürcistan'dan giriş yapmak gerekiyor. Gürcistan girişi Abhaz

diasporası olarak bizlerce pek uygun görülmediği için zor da olsa Rusya

üzerinden Abhazya'ya giriş yapılmaktadır.

(3) Çanba Nodar, ünlü bir Abhaz orkestra şefidir. Moskova Devlet
Konservatuarı mezunu ve 10 yıldır Güney Kore Seul Üniversitesi'nde
profesörlük yapmakta olan Nodar, 8 Ağustos 2005'te düzenlenen bir
toplantıda, Seul'dekilerin klasik müzik dinlemek için her akşam, 6 bin kişilik

konser salonunu doldurduklarını söyleyerek hepimizi hayretler içerisinde
bırakmıştı.

(4) Bu arada yetişkinler olarak otelde kaldığımız süre boyunca oda ve

kahvaltı ücreti ödemedik. Bu da Geri Dönüş Komitesi'nin bizlere yaptığı
bir jesti.

(5) Liy Cenk'in yorumu (14 yaşında): “Abhazya bence dünyanın en güzel
ülkelerinden birisi. Ben Abhazya'ya gittiğimde başlangıçta kamptabirlikte
kaldığımız arkadaşlarla ve orada yerleşik çocuklarla hemen kaynaşamadım.

Ancak arkadaşlarımın cana yakınlığı ve onlarla kaynaşmam benim Abhazya'yı
sevmemin en önemli nedenlerinden birisi. Ayrıca doğası çok güzel ve
etkileyici. Çevre illerie şlayip orada yaşayanlarla tanıştıkça

arını daha çok anladım. Bence yaşayan
1 o gerekir.”
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SERBEST KÜR   

 
MUZAFFER DİNÇER |

ew York'tan uçağımın geç kalkması
nedeniyle Zürih'e 2 saat geç ulaşmış ve

Ankara uçağını kaçırmıştım.Bir yer hostesi,
istersem Viyana üzerinden Ankara'ya

gidebileceğimi söyleyince zaman kaybetmeyeceğim

için sevindim. Birkaç saat sonra Viyanadaydım. IHY
masasını bulmam zor olmadı. Çünkü bütün hava

yolları masalarının önünde sıra olurken bizim uçakların

önünde her zaman bir öbek ve gürültü vardır. Büyük
çoğunluğu Avusturyada yaşayan vatandaşlarımızdı ve

Türkiye'nin herhangi bir köyü ya da kasabasında

yaşayan insanlarımızdan farklı değillerdi.
Cam kenarındaki yerime oturmuştum ki biraz

sonra yaşı 60-65 civarında bir bayan selam vererek

yanıma oturdu. Biraz şaşırmadım dersem abartmış
olmam zira selam verip yanıt almadığım çok bayanla

karşılaşmıştım. Gündüz olmasına rağmen New

York'tan akşam saatlerinde hareket etmemiz nedeniyle
uykusuzdum ve hemen uyudum. Hosteslerin yemek

servisi sesleriyle uyandığımda yanımdaki bayanilgimi

çekti. Döpiyesi ve boynunda fularıyla oldukça şık
giyinmişti. Yer yer beyazlaşmış saçları ile doğal ve

sade görünüyordu. Yüzüne baktım, Cevahir (Ankara

Kafkas Demeği Tiyatro Kulübü'nün oynadığıve İkizce

köyünde yaşanmış bir olayın anlatıldığı "Cevahir" adlı
,oyunun kahramanı) ve Ayşe halalarımın bir karışımı

gibiydi. Ayrıca tavırlarında tarif edemediğim bir farklılık,
bir asalet vardı. Ancak büyük kentlerde köklü ailelerden

insanlarda görülebilen cinsten bir asalet. Ancak
kendisinde fazladan bir özellik daha sezmiştim, o da

kibirli olmayışıydı. Asaleti ve alçak gönüllülüğü kendi-

sinde birleştirmişti ve insanda koşulsuz bir saygı
uyandırıyordu.

Çoksosyal biri olmamaklabirlikte dayanamayarak

Resmiye teyzeyi
asaleti

ele verdi?

sordum;

-Viyana'da mı oturuyorsunuz?
-Hayır. Yalnızca üç aylığına oğlunun yanına gelmiş

şimdi de dönüyordu. Oğlu muhtemelen Avrupa'da

yaşayan öğretim görevlisi, vb. biri olmalıydı.

-Oğlunuz ne iş yapıyor?
-İşçi. Şaşırmıştım. Uçağın geri kalan yolcularına

baktım ancak yanımdaki kadın diğer yolculardan

oldukça farklıydı. Merak ettim;
-Nerelisiniz?

-Adapazarlıyım.

-Adapazarın neresinden?
-Merkezinden. Sorularıma ısrarla devam ettim.

-Peki asıl nerelisiniz?

-Eskişehir.
-Eskişehir'in neresinden?

-Çengiş köyü. Burası bir Çerkes Köyüydü ve ben

de gülümseyerekkarşılık verdim.
-Ben de Rahmiyeliyim. Birden Adıgece

konuşmaya başladık. Hiç beklemediğim bir ortamda

adeta ailemdenbiri kadar yakınlık duyabildiğim birisiyle

karşılamıştım ve çok mutlu olmuştum. Diyasporada

yaşayanlar için bu duygu çoktanıdıktır sanırım. Adı
Resmiye Kaya idi. Halalarımın bazılarını tanıyordu ve

hatta gençliğinde köyümüze düğüne degelmişti. Yol

boyunca Adigece sohbetettik. İnsanın kendi diliyle
sohbet edebilmesi kadar güzel bir şey olabilir mi,

yüreğinin derinliklerine dokunan... Zamanın nasıl
geçtiğini anlayamadım.İndiğimizde eşyalarını taşımasına

yardım ettim ve elini öperek ayrıldım. Bana telefonunu

vermiş kendisini ziyaret etmemide istemişti ancak

bunu gerçekleştiremedim.
Köyde yetişmiş ve muhtemelen enfazla ilkokul

mezunu bir kadın Çerkes terbiyesiile ne kadar da

farklı ve asıl olabiliyordu.
Bugün unutulmaya yüz tutmuş, modem ve kentti

olmak adına terkedilen bazen de küçümsenen gele-

neklerimiz ve ruh haliydi Resmiye teyzeyi böylesine

farklı kılan
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2-14 Ekim tarihlerinde Adıgey Cumhuriyetinin
başkenti Maykop'ta |. Adıge-Abhaz Festivali

gerçekleştirildi. |
Federal program kapsamında gerçekleştirilen

festivale, Abhazya Cumhuriyeti'nin Abhaz tiyatrosu,
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin Adıge tiyatrosu,
Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti'nin Abazin ve Adıge
tiyatroları, Adıgey Cumhuriyeti'nin Adıge tiyatrosu
katıldılar. 12 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen festivalde
bütün guruplar ikişer oyun sahneye koydular.

Sponsorların da katkı sağladığı organizasyonda

      
yapılan at yarışında
üçüncülük ödülünü, spon-

sorlardanbiri olan Kaf-Fed
adına Genel Başkan Mu-
hittin Ünal vermiştir.

Halkın ve özellikle
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festival sonrasında
bütün gruplarile tiyatro eleştirmenleri ve basının ka
ıldığı halika açık bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
5 Ekim günü yapılan at yarışlarıyla sona eren festivalın
gelecekyıl ikincisi Nalçik'te yapılması kararlaştırılmıştır.

   
eleneksel Adige müzik aletlerini derleme,

 

uzunyıllardır çalışmalar yapan, özellikle şçepşine
yapımı ve hasır işlemeciliği konularında uzman
olan Guç'e Zamudin öncülüğünde, “ww” ismiyle
bir müzik grubu oluşturuldu. Kültür Bakanlığı'na
bağlı olarak Adıgey Nasyonal Müzesi'nde
çalışmalarını yürütecek olan grup ilk konserini de,
Kültür Bakanlığı yetkilileri, kültür sanat çevreleri ve
geniş bir izleyici topluluğu önünde müzede verdi.

Jiw Grubu'nun bundan sonraki çalışmalarında,
yüzyılların ürünü olan Adıge halk şarkılarını derleyıp
seslendireceği öğrenildi. Grubun yöneticiliğini Guç'e
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yeniden kullanılır duruma getirme konusunda “
Zamudin, derleme ve araştırma danışmanlığını
folklor araştırmacısı Prof. Dr. Raye Vineriko, müzik
danışmanlığını Kuşu Sweta yapıyor. Solistlerin ise
Neğoy Zawır, Staş'uMadin, Staş'u Kaplan, Çemişo
Rima ve Abide İre'den oluştuğu bildirildi.

Adige Gençlik Programı “Gufes”, grubun beş
üyesine bir yıl boyunca her ay destek bursu vere-
cektir. Gufes adına ilk ödemeler konser sonrasında
grup üyelerine teşekkür edilerek takdim edildi. |
Grubu, Wohute Muhammed tarafından davet
edildiği Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin başkenti
Çerkeskte || Kasım günü bir konser vereceği
duyuruldu.



 
Adıgey'in cumhuriyet oluşunun 14.yılı törenlerle kutlandı.

5 Ekim 2005 Çarşamba günü, başkent Maykop'ta şehir parkında halkın yoğun katılımıyla yapılan
kutlama ve törenlerin ardından, aynı günün akşamı Adıgey Devlet Filarmoni binasında çeşitli grupların
gösterileri ve konserler de ilgiyle izlendi. 1937 - 1991 tarihleri arasında Krasnodar'abağlı bir özerk
bölge olarak varlığını sürdüren Adıgey, 1991 yılında cumhuriyet statüsüne kavuşmuştu.

i
i

Adışsey B aşkan Şhalaho Askertarafından açılan genel kurulda, gündeme

Cumhuriyeti
Adışe Khase
Genel Kurulu

yapıldı

 

 

geçilmeden, Nalçık'ta yaşamınıyitirenlerin anısına bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Olayların aydınlatılması ve başsağlığı

içeren bir mektubun Kaberdey Balkar Başkanı Kanoko Arsen'e
gönderilmesi kabul edildi.

Bütünköylerden,ilçelerden,illerden seçilen 274 delegeden, 248
nin katıldığı genel kurula Başkan Şovmen Hazret adına yardımcısı Boris
Gakjayev katılarak bir konuşma yaptı. Başbakan Hagur Asfar, Başkanlık
Genel Sekreteri Beretar Tali ve Bakanlar ve çok sayıda davetlinin izlediği

genel kurul akşam geç saatlere kadar sürdü.
Toplantıya Adıgey'in Krasnodar'la birleştirilmesi

konusu damgasını vurdu. Başkanlık Genel Sekreteri
Beretar Taliy ve bir çok konuşmacı birleştirilmenin
kabul edilemeyeceğini, referandum yasasının
parlementodan asla geçirilmemesi gerektiğini söyledi.
Toplantı sonunda, Başkan V. Putin, Duma Bşk. B.
Grizlov, Federal Senato Bşk. A. Mirinov'a
birleştirilmenin asla kabul edilmediği ve böyle bir
girişimin olumsuz sonuçlar doğuracağını vugulayan
birer mektup gönderilmesi kararlaştırıldı.

Genel kurul sonunda adıgelerin halk meclisi
olarak nitelendirdikleri 33 kişilik “Sovyet” seçildi.
Sovyet ilk toplantısında başkanlığa, Adıgey Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü, Tarihçi, Çerkes Akademisi
üyesi Çırğ Ashad'ı ve yedi yönetim kurulu üyesini
seçti. Yönetim kurulu önümüzdeki hafta yapacağı
toplantıile çalışmalarına başlayacak.
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bhazya'nın bağımsızlığının 12. yıldönümü

anavatan ve Türkiye diasporasında çeşitli

etkinliklerle kutlandı.

Abhazya'da yapılan kutlamalarda, |992-

1993 yıllarında Güncistan'a karşı verilen

bağımsızlık mücadelesini 30 Eylül'de başarıyla sonuç-

landırarak, kendi topraklarında özgürce yaşama hakkı

“ kazanan Abhaz halkından ve kardeşülkelerden gelerek

bu haklı mücadeleye destek veren yürekli insanlardan

hayatını kaybeden şehitler için düzenlenen anma

töreninden sonra bir kutlama mitingi gerçekleştirildi.

27 Eylül 1993'de başkent Sohum'u kurtaran Abhazlar,

30 Eylül 1993'de bağımsızlıklarını elde ettiler.

Abhazya devleti üst düzey yetkililerinin yanısıra,

Rusya Federasyonu ve çevre bölgelerden temsilciler

ile halktan çok sayıda insanın da hazır bulunduğu

mitingde bir konuşma yapan Abhazya Devlet Başkanı

Sergey Bagapş, Abhazya'nın bağgımsızlığı için canını

veren vatanseverlerin anısına saygı göstermekiçin,

Abhazya'nın kalkınması için herkesin aynı sorumluluğu

hissetmesi gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Sultan Sosnaliyev de yaptığı

konuşmada, kendilerine savaşta en büyük desteği

veren Kuzey Kafkasya halklarının kardeşliğinden

bahsederken, zor kazanılan barışın sonsuza dek

 

korunacağını belirtti.

. Herhangibir olayın çıkmamasıiçin olağanüstü.

güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar yapılanresmi

törenlerden sonra çeşitli konser ve eğelencelerle

devam etti.

Benzer kutlamalar Türkiye diasporasında da

çeşitli derneklerde yapılan programlarla yapıldı. Ankara

Kafkas Derneği'nde düzenlenen Abhazya Gecesi,

Abhazya savaşında ölen şehitlerimizin anısına yapılan

saygı duruşuyla başladı. İlerleyin saatlerde Abhazya

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıile canlı telefon bağlantısı

yapılarak karşılıklı kutlama mesajları dile getirildi.

Düzenlenenbirslayt gösterisiile de Abhazya'dan
görüntüler eşliğinde bağımsızlık mücadelesi, katılan

çok sayıdaki konuktarafından ilgiyle izlendi. Daha

sonra geleneksel olarak yapılan düğün ve oynanan

hareketli Apsuwa Koşara oyunları ile eğelenceli saatler

yaşandı.

İstanbul'da Kafkas Abhazya Kültür Demeği, Dünya

Abhaz Abazin Halkları Birliği ve Kafkas Abhazya

Dayanışma Komitesi'nin ortaklaşa düzenlediği kutlama

etkinliğinde de benzerbir program uygulandı. Saygı

duruşu, sinevizyon gösterisi ve söylenen Abhaz

ezgilerinden sonra gecenin finalinde Ridade ekibinin

güzel gösterileri vardı.
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Röportaj: MAMRİKHUE NURİYET
Çeviren: Meşfeşşu Necdet (Hatam)

Adıgey'in cumhuriyet statüsü kazanmasının

14. yıldönümü olan 5 Ekim 2005tarihli

Adıge Mag Gazetesi'nde, değerli yazarımız

Meşbaşe İshakile yapılan bir röportaj

yayınlandı. İşte o röportaj metni:

dısey Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, var oluşunun

14. yılı, Biz Adıgeleriçin tarihsel önemiolan

mutlu bir olay. Uzun ve çileli bir yol kateden

Adıge halkının nasıl devlet olduğuna, yüzyıllardır birlikte

dolaştırdığı özlemin nasıl kavuştuğunu, rüyalarının nasıl

gerçeğe dönüştüğünü öğrenmekisteğiile, Cumhuriyetin

kuruluş çalışmalarına, gelişmesine katkıda bulunanlarla

söyleşiler yaptık. Bunlardan biri de Adıgey, Kabardey -

Balkar ve Karaçay - Çerkes Cumhuriyetleri halk hazar,

birçok tarihi romanı kaleme almış olan,elli yılı geçkin

süredir ulusal yazına hizmet eden Meşbeşşe İshakh,

Kuruluş sürecinde çalışmaların merkezinde bulunan

Meşbeşşe İshak, anılarını Adıgey Cumhuriyeti'nin

kuruluşunun 14. yıldönümünde, bizlerle paylaştı.

Mamrıkhue Nuriyet

Sayın İshak, çağını eniyi yansıtan, gerçekleri en
iyi görebilenler yazarlardır. Bu anlamda 14 yıl önce

cumhuriyetimizin kuruluşu sizde nasıl yeretti, sizin için
nedir olayın önemi? Ve siz bu olaya nasıl katkıda
bulundunuz.

- l4 yıl bir an gibi, ki tarih için yüzyıl bile bir

kibrit çöpünün yanış süresidir. Adıge halkının kökleri

tarihin derinliklerine kadar gider,yayıldığı alan da çok

geniştir. Binlerce yıldır Adıgelerin özlem duyduğu,

uğruna çaba gösterdikleri şey devlet olmaktı. Halkımızın

beklentileri, umutları,yiğitliği, masallarında, öykülerinde,

destanlarında, söylencelerinde dile getirilmiştir, ki tüm

bunlar halk bilimimize temel olmuştur.

Her çağda Adıgenin, kendine özgü bir dünya

görüşü ve diğer halklardan farklı gelenek görenekleri

var olageldi. Tarihin çok eski dönemlerinde devletler

de kurmamış değildi. Ancak her şeyimizi yerle bir

eden, dağıtan Kafkas Savaşları'ndan sonra, ülkede

kalabilen halkımızın 265'inin, özerk bölge statüsünü

kazanmasına pahabiçilemez. SovyetlerBirliği dönemi,

az nüfuslu halklar için, umutların gerçekleştiği bir

dönem olmuş, biz Adıgelere de özgürlük yolunu—

açmış, aydınlatmıştır. Yaşam sürecinde kişinin kimi

düşüncelerisu verilmiş çelik gibi olur. Diğer yandan

kişilerin yaşam biçimi, görüntüsüde değişir. Özerk

bölge olarak kaldığımız 70 yıl boyunca Adıgey, yaşamın

her alanında görünür gelişmeler gösterdi. Halkbilinci

özerk bölge sınırlamalarına sığmaz oldu. Umutlarımız

bizleri bahçe çitlerimizin ötesini de görebilecek şekilde

yükseltti. Çitlerimizin ötesine de baktık. Amacımız

ete-kemiğe büründü daha sağlam bir gövdeye kavuştu.

Hiçbirimiz yapabileceğinden geri kalmadı. Demokratik

uygulamalrı da hızla gelişiyordu.

Halk çoğunluğu, sağlam temeliçin, ulusal kültürel

değerleri koruyup geliştirmekiçin, devlet kurumsal

yapısının öneminin bilincindeydi. O günlerden benim

aklımda kalan en belirgin şey de işte bu bilinçlilik

halidir.

Cumhuriyeti kurma konusunda en çok çaba

gösteren ilk beş-on kişi arasında sayılırım. 1989 yılı

ocak ayında. Özerk Bölge statüsü elbisesinin artık

dar gelmeye başladığını, Kabardey, Abhaz, Kalmık

halkları gibi bizim de devletimizin kuruluşunun sırası

geldiğini, Özerk Cumhuriyet statüsü kazanmamız

gerektiğini, dönemin ülkedeki en önemli üç politik

gazetesinden biri olan «Sovyet Rusya» adlı gazetede

yayımlamıştım. Bu, tüm SovyetlerBirliği çapında bu
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içerikte yayımlanmış ilk yazıydı...

Makalenin yayımlanmasını izleyen üç günde

Xakasiye, Altay ve Yevr&y Özerk Bölge Başkanları

beni arayıp yazıyı okuduklarını ve görüşlerimi

paylaştıklarını ilettiler. Kağıda dökülen düşüncelerin

ancak halkların bunu benimseyip destek vermeleri

oranında güç kazanacağını da, dönemin koşulları

içerisinde yazımda dile getirmiştim.

Cumhuriyet statüsü, özerk bölgede yaşayan

herkesin ilgi alanındaydı. Her birey olayları önemsedi.

Ancak karşı olan gruplar da vardı. Özerk Bölge

parlamenterlerinden hayli kalabalık bir grubun cum-

huriyet statüsü kazanmamıza karşı olması, olayın hızla

sonuçlandırılmasına engel oluyordu. Adıge Xase üyesi

yüzlerce genç, parlamento önündeki meydandanhiç

ayrılmıyordu. Parlamento kararının olumsuz olacağı

korkusu, kuşkusuile sabrı taşanlar, isyan edenler de

oluyordu. Böyle anlarda, Şhalaxhue Abu ile birlikte

milletvekili sıfatımızla aralarına girip sabırla kararı

beklemeleri konusunda, ikna etmeye çalıştık.

O günler çoksıkıntılıydı, karışıktı. Her birimiz

hem nasıl sonuçlanacağının endişesi içerisindeydi,

hem de elinden gelen katkıda bulunmaya hazırdı.

Ben o sıralar Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti'nde

milletvekili idim. Özerk Bölge Parlamentosu nihayet,

cumhuriyet statüsü kararı alıp Moskova'ya göndemişti.

İnternet ortamı

gençlerimize Adıge eğitimi
vermez. Bence, Adıge
aydınları olarakgece

gündüz bıkmadan
usanmadan düşünmemiz,

üzerinde durmadan
çalışmamız gereken konu,

Adigeliği, ulusal
özelliklerimizi, aile, ülke

yararına değerlendirmek,
çocuklarımız bu yolda

eğitmektir.

Kararın, önce Rusya Federatif Sovyet Cumhuriyeti

Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyordu. Rusya

Federatif Cumhuriyeti milletvekili olmadığım halde,

parlamentonun bu oturumuna ben de katılmıştım.

Beklediğimiz gibi, milletvekillerinin çoğunluğu Özerk

Bölge Parlamentosu kararını desteklemedi. Üzerinde

en çoktartışılan, engellenmeye çalışılan konulardan

biri cumhuiyetin adı idi. “Adıgey Cumhuriyeti”

demeye bir türlü dilleri varmıyordu. Adıge halkının

üstünlük verdiği, Adıge halkının kayırıldığı anlamını

çıkarıyorlardı. Aynı gün konu ikinci kez gündeme

alındı. Bu kez onaylandı ve cumhuriyet statüsü

kazanmış olduk. Tüm yaşayanfarklı halklarca hepimizin

olancumhuriyetin adı da “Adıgey Cumhuriyeti” oldu.

Böylece, Adıgey Özerk Bölge milletvekillerimizin,

o dönem yöneticimiz Carım Aslan'ın “Kırklar

Komitesi'nin, halkımız aydınlarının yılmaz çabaları,

uğraşıları sonucu Adıge Cumhuriyeti doğmuş oldu.

Cumhuriyetin kuruluşu çok mutlu bir olaydı ve

hep mutlu bir olay olarak anılarda kalacağını

düşünüyorum. Kent merkezindeki Lenin Meydanı

insanlarla dolup taşıyordu. Herkes, herkesle

kucaklaşıyorbirbirini kutluyordu. Çalışmalara en çok

katkısı olanlar olmasa da, omuzlara alınanlar, havalara

atılanlar da oldu. Gördüğümüz herşey, mutlu sonucun

ne kadar büyükbir özlemle beklendiğinin kanıtı idi.

Peki bu on dört yılda cumhuriyet, halkın beklen-
tülerine cevap verebildi mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu
konuda?

- Cumhuriyetin temel kurumlarını, beklentilerimiz,

isteklerimiz ölçüsünde sağlam kuramadık. Ancak 14

yıl da, temelleri sağlamlaştırmakiçin.çok kısa bir süre

(daha önce söylediğim gibi). Ancak, eksiklerimizi

farkedecekbilincimiz var. Eksiklerin giderilmesine de

çalışılıyor. Halkın huzurlu bir yaşamı olsun, ülkede

hep barış olsun istiyorsak, anlamamız gereken, durul-

maması gerektiği. Cumhuriyetin temel kurumlarını

sağlığa kavuşturmamız ve onu korumamız gerekiyor.

Bir kez ata bindiysen eğer, seni attan düşürmefırsatını

vermemelisin kimseye. Buna benzer cumhuriyetimizin

statüsü de. Halkın heyecanının kuruluş günlerine göre

azalmış olması üzücü. Bu azalışın nedenleri de,

zamanla birlikte gelen değişimin, yaşamda oluşturduğu

dönemeçlerdir. Cumhuriyetimizde olduğu gibi tüm

Rusya'da da yaşam koşullarının tanınmayacakşekilde

değişmiş olması, insanların düşüncelerini de tutumlarını

da bütünüile değiştirmiştir. Bireyselcilik alabildiğine

gelişti bu dönem. Ancak bu, hiç de iyi birşey değil

bence. İnsani değerler, Adıgelik gittikçe aşınıyor.

Adıgeliği, ulusal özelliklerimizi, aile, ülke yararına

değerlendiriyor muyuz? Eğitiyor muyuz çocuklarımızı...



Bence, Adıge aydınları olarak gece gündüz bık-

madan usanmadan düşünmemiz, üzerinde durmadan

çalışmamız gereken konu bu. İntemet ortamı gençler-

imize Adıge eğitimi vermez. Devletin öncelikli sorum-

luluğu, ulusal onuru, başkalarının da saygı duyacağı

seviyelerde taşıyabilmektir.

Bununiçin her birimiz dur durak bilmeden çaba

göstermezsek sonuç alamayız. Kadınlarımızın hiçbir

zaman peçesi olmadı. Ancakaklı, terbiyesi, güzelliği,

elbisesinin zenginliği her zaman gereken saygıyı

derlemiştir. Kadın erkekilişkilerinde saygı hep ön

planda oldu. Halk, kadıların sözüne sıkça kulak verdiği

oldu. Erkeğin kılıcı hiç körelmedi, yiğitliğinin sınırı

yoktu. Her bireyin kendi yerini bilmesi dönemini de

ulusal onurumuzu da zenginleştirdi.

- Peki, Adıge onuru ile günümüz gerçeklerinin

uyumu derseniz, kafada çok sayıda düşünce dolaşmaya,

çekişmeye başlıyor. Evet umursamazlığa prim ver-

meden, yaşamın her alanında çağa uyum sağlamak

çok önemli. Yaşam, hiç bir zaman bir yerde durmadı,

durmaz. Değişiyor,ilerliyor. Yeni görünümler

kazanıyor. Ama bu Adıghağenin tümden

unutulması, gençlerin her yanlışını af-

fedilmesi anlamına da gelmiyorelbette

ki... Halkın tüm güzel birikimini

kaybederseniz, devletin temelleri de

sarsılır, halkın kendisi de yokolur gider.

Boşuna dememişler “Eğitimini evinde

al da sonra xaseye git" diye.

© Altını çiziyorum; gençlere iyi örnekol-

unmalı. Adıge yüreği taşımak, yaşamın gerçeklerini

açık yüreklilikle değerlendirmek, tüm yöneticilerimizin

ve, aydınlarımızın birincil görevi olmalı. Halkının acısını

,önce kendin anlar, paylaşırsan, halkın için önce kendin

gözyaşı dökebilirsen ancak, başkalarına da anlatabilirsin.

Aslında bizler, kendimizi sandığımız, olsun istediğimiz

gibi değiliz. Adıge yiğitliği, onuru tarihte kaldı gibi.

Halk biliminin bir parçası oldu. Halkın hiç sevmediği

kötü huyları şu sıralar yaşamımızı zorluyor. Kıskançlık...

(Kendisinin başaramayacağını sana da yaptırmaz Adıge.

İşte devletin engeli) birbirini anlama, yardımlaşma

gevşedi. Daha az önemsenir oldu. Kumazlık, yapma-

cıklık başak vermeye başladı. Gerçeğin kökünü kazıyan

yalan bizleri tehdit ediyor. Zor bir dönemden geçiy-

oruz. Ama herbirimizin kesinlikle inanması gereken

şey, en derin bölümünde bile nehrin geçit verebildiğidir.

Zor olmayan Iş yoktur. Devlet kişisel çıkar aracı

değildir. Varlığı için sürekli çalışmak, onu sakınmak,

kollamakgerekir...

Krasnodar Kray'a katılacağımız, Adıge
Cumhuriyeti'nin lağvedileceği korkusunun ortayaçı

 

  

   

söylentileri daha sık kulağımıza gelmeye başladı. Siz
ne dersiniz bu konuda?

- Güç oldu ama cumhuriyeti kurduk. Devlet

olarakvarlığımızı sürdürebilmek için olanaklarımız da

az değil, toprak, ormanlar, akar sular, yeraltı

Zenginlikleri... Herbirimiz görev ve sorumlululklarımızı

yerine getirdiğimizde, cunhuriyetimiz de büyük

gelişmeler gösterecek, iyi sonuçlaralınacak, söylentiler

de bitecektir. Hem niye katılacağız. Biz artık dar

gelmeye başladığıiçin özerk bölge elbisesini çıkardık.

El-ele, kol-kola, inançla çalıştığımızda, özerk bölgemizin,

SovyetlerBirliği'ni tüm bölgelerinin önünde olduğu

25 yıl önceki düzeyimizi yakalayacak, -sanayide,

ekonomide, tarımda kültürde özetle yaşamın her

alanında adımızdan söz ettireceğiz. Bunun, vazgeçilmez

bir amaç olduğunu düşünüyor, halkın da bu

“ görüşlerime katılacağına inanıyorum.

Konuşmamızışu soruyla bitirmak istiyorum. Siz
Adıge halkının yazarısınız. Şu sıralar hangi konu üzerinde

çalışıyorsunuz.?

- Memnuniyetle söyleyeyim. Doğu-Batı

adlı son romanımı yeni bitirdim. Roman

Adıghe tarihini konu ediniyor.

Geçmişimizin bir kesitini anlatan roman,

XII. yy. dan XVİİİ. yy'a kadarkiyıllarda

Mısır Adıgelerini konu ediniyor. Mem-

lukler, yaban topraklara esir olarak

götürülmelerine karşın zekaları ve yiğitlikleri

ile ele geçirip 135 yıl yönetimde kalmışlardır.

Romanınızın anafikri?..

- Bu tarihi romanla ağaç kovuğundan çılkmadığ-

ımızı anlatmak istedim (çığı şnapem tıkhıpızığep).

Anafikir olarak da; dünyanın neresinde olursa olsun,

güç duruma düşen Adıgelerin, umutlarınıyitirmedikleri-

ni, var olmakiçin gerekli güç ve çıkış yöntemlerini,

kendilerinde bulabildiklerini verebildiğimi sanıyorum:

(Mamlık — Arapça bir sözcük, anlamı esir, «beyaz

köle». Yaban ellerde Adıge Memlukler padişah

olabildiler. Arap dünyasını doğuda Moğollar'dan,

batıda haçtaşıyıcılarından (Hıristiyanlardan) korudular
Böylece İslam dini de korunmuş oldu. Dolay
Adıgelerin, Arapların teşekkürünühak
düşünüyorum. Ancak nedenli;
topraklarda köksalınamıyor.

Son olarakyineliyorum, yardır

   
  
  

  
  

 

    

  

  

  



“ “Dün gece bir

rüya gördüm.

Size anlatamam.

Çünkü Ubıhçaydı...”

 



 

Derleyen: ZAFER SÜRER

asıl bir ruh haliniz olurdu ölümünüzle

birlikte bir dilin de sizinle toprağa

gömüleceğinibilerek yaşasaydınız? Hem

de tartışmasız dünyanın en eski ve

zengin dillerinden birinin sizinle sonlanacağını

bilerek. Okuduğunuz bu satırları yazmadan önce

bu sorunun cevabını düşündüm uzun uzun. Sonra

da Ahmet Arif'in "Yokluğun, cehennemin öbür

adıdır" dizesi düğümlendi yüreğimde. Asırlık bir

meşe ağacının yıkılışının, gözlerini kapayışının,

Kafkas dillerinin hatta Dünyadillerinin öksüz kalıp

'üşümesi' değil miydi? Bütün Dünya dilleri

"Üşüyorum, kapamagözlerini." diye haykırmamış

mıdır Tevfik Esenç'in ardından.
"Ansızın hatırlayacağım, son sözlerini tekrar-

layacağım... Unutulmasın diye, son sesleri... Çok

ölüm gördüm. Uzun bir ömrüm oldu takatim

kalmadı. Yüreğim fazla dayanmaz,biliyorum.

İçime atsam, olmuyor. Dilime vu- Ez

ruyor. Anadilimde anlatmakistiy-

orum, unutmayı ve unutulmayı..."

Anadilini konuşabilen son Wubıh

yaşadığı ürpertici yalnızlığı

“.Anadilimde anlatmakistiyorum,

unutmayı ve unutulmayı..." diyerek

ifade ediyordu Son Sesler'de.

Özellikle geliştirdiği üç işlev
kuramıyla tanınan, yüzyıla damgasını

vurmuş ünlü Fransızfilolog, etnolog

“Bu dünyada hayatta

kalabilmekiçin beyaz
adamın dilini

öğrenmeliyiz, ama
sonsuza kadar

yaşamakiçin kendi

dilimiz bilmemiz gerek.”

Darryl Babe Wilson

(Amerikan yerlisi)

 
ve din tarihçisi Georges Dumezil ile tanışmak

Tevfik Esenç'in "ürpertici yalnızlığı"'na bir nebze

merhem olmuştur aslında. İnsanlığa bildiklerini

bırakabilmek için çaba içinde olmuştur. Koca

Meşe'nin bu çabaları, Dumezil'i neredeyse diğer

bütün çalışmaları bıraktıracak kadar etkilemiştir.

Dumezil'in "İnsanlık ve bilim adına bir hazine

buldum." diyerek öteki uğraş alanlarını bırakmaya

değecek kadar önemsediği hazine Kafkas dilleri

ve etnolojisidir. Tevfik Esenç'le tanışması, Ubıhça

için olduğu kadar; insanlık için, uygarlık için ve

yok olmayla karşı karşıya kalan yüzlerce dil için

de bir şanstır elbet. |

Dil bilimcilerin Ubıhçaya olanilgisi, konuşulma

şansı kalmasa da böyle bir dilin varlığının gelecek

kuşaklara aktarılmasına vesile olmuştur.

Tevfik Esenç ve Fransız dil bilimci Dumezil,

30 yıl süren bir çalışma neticesinde "Ubıhça'nın

fiilleri" isimli eseri miras bıraktılar. 82 sessiz, 3

sesli toplam 85 harf bulunan Ubıhçanin fonem

bakımından dünyanın en zengin ve en zordili
m olduğu söylenmektedir. Tevfik

Esenç, vefat etmeden önce,

Ubıhçayi dünyaca ünlü kafkasolog

Georges Charachidz&'ye de
öğretmiş. Bugün Tevfik Esenç'in

ölümüyle Ubıhça konuşan

kalmamıştır ama Ubıhça Dumezil

ve Charachidze sayesinde artık

yazılı bir dildir. |
Ubıhça bükümlü diller alles-

indendir; yani sözcüklerin her

NART 51



 

 

küçük parçası bir anlam taşır. Sessiz harfler

açısından dünyanın en zengin dilidir. Dumezil,

doğadaki seslerin en yakın taklit edildiği dil olarak

tanımlar. Bu dilde aşağı yukarı 3000 civarında da

sözcükvardır, bu sayı yazılı belgesi bulunmayan

bir dil için fazla sayılabilir.

Ubıhçaya ilgi gösteren dilbilimciler bunlarla

sınırlı değil. Ünlü Kanadalı dilbilimci|. Catford,

Macar Meszaros, Alman dilbilimci Adolf Dirr gibi
bilim insanları Ubıhça konusunda çalışmalar

yapmışlar. i

Norveçli dil bilimci Hans Voght da Esenç

yardımıyla bir sözlük hazırlamış. Ayrıca doksanlı

yılların başında Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık

yapan dil bilimci Sumru Özsoy'un da bu dili
Tevfik Esenç'ten öğrendiği söylenmektedir.

Esenç'le tanışma şansı yakalayan dilbilimciler-

den biri olan Dr. George Hewitt'in sözleri Dünya

kültür mirasının korunmasıve dillerin kaybolma-

ması için yapılması gerekeni anlatması açısından

dikkat çekici:

"Kendimi, 1974'te Tevfik Esenç'le tanışıp

birlikte çalıştığım için müthiş ayrıcalıklı hissediyorum

ve o zamandan beri Kafkasdillerinin,ister bilerek

veya tesadüfi görmezlikten gelme veyafiziki yok

etme tehdidialtında, Ubıh dilinin akıbetine uğra-

mamaları için hepimizin yapabileceği her şeyı

yapması gerektiği inancım hiç sarsılmadı."

Ya bizim, "...hepimizin yapabileceği herşeyi

yapması gerektiği inancı''mız ne durumda.Diller-

imizi son konuşan bir kişi kalıncaya kadar

önemsemeden yaşamaya devam mı edeceğiz?

 

David Crystal tarafından kaleme alınan
language death isimli kitaba göre iletişim aracı

“olarak dil, o dili kullanan insanların yok olmasıile

ölüyor. Aslında Crystal'in yaptığı temel çıkarım:

dil—insan. Bir yerlerde arşivi, kaydı, belgeleri olsa

da o ölü bir dil; Kalan hertürlü belge ve kayıt

aynı insanın mezartaşı gibi sadece bu dilin bir

zamanlar var olduğunu kanıtlıyor.

Bizlerin, hayatta iken yapamadı-
gını/yapmadığını "Bir dili yaşatmaya bir ömür

yetmiyor" diyerek yaşama veda eden Esenç,

mezarında bile yapmayı sürdürüyor günümüzde.

Mezartaşına, kendiisteğiyle, aynen şunlaryazılmış:

"Tevfik Esenç burada yatıyor. Kendisi Ubıhça'yı

konuşabilen en son kişidir." İ

Şu anda dünya nüfusunun 2696'sının, Dünya

dillerinin 264'ünü kullandığı iddia ediliyor.

Günümüzde Endonezya'da yerel 500 dil

ve/veya diyalektiğin yok olmaya yüz tutmasının

temel nedeniİngilizce temeleğitim ve İngilizcenin

sağladığı iş ve yaşam olanakları. Çocuklarımızın

geleceğini garanti altına alma kaygısının anadillerini

öğrenmeden büyümelerine neden olduğunu

sanırız görmeyenimiz yoktur. 'Dılinsan'sa Ameri-

kan yerlisi Darryl Babe Wilson'a kulak vermek

en doğrusu: |

“Bu dünyada hayatta kalabilmekiçin beyaz

adamın dilini öğrenmeliyiz, ama sonsuza kadar

yaşamakiçin kendi dilimizi bilmemiz gerek.”

8l sessiz harften oluşan bir Kafkas dilini

dünyada tek konuşankişi, olarak Guinness Re-

korlar Kitabı'na da girmeye hak kazanan, |992'de

yaşama gözlerini yumarak aramızdan ayrılan

Tevfik Esenç, örnek yaşamı ve mücadele azmiyle

diaspora Çerkeslerine çok şey anlattı. Geride

bıraktıklarıyla da anlatmaya devam ediyor anlamak

isteyenlere...

Necdet Hatam'ın, kendi deyimiyle

“...halkımızı, anavatanımızı, defalarca Avrupa

ülkelerine çağrılan Koca Meşe'yi, anavatanda hiç

ağırlamamış olmakayıbından kurtarmak...” için

Kafkasya'ya götürdüğü Tevfik Esenç, anavatanda

radyo ve televizyonda yaptığı konuşmalarda

"Keşke anavatana, ayaklarım daha iyi yürür,

gözlerim daha iyi görür, kulaklarım daha iyı

işitirken, daha sağlıklı iken gelebilseydim" demiş.

Ubıh Dede, manevi huzurunda saygıyla

eğiliyoruz

 



 

Hoşçakal
Can tende kaldıkça

bizaz düşünce,

“hisar ümit,

| kalbi dinlendizen.

Can tende kaldıkça

bizar. sevinç,

kalbi dinlendizen.

Can tende aldıkça

yaşamsevinci,

gülümseyen göz

kalbi dinlendizen,

Can tende kaldıkça

ocak başı dumanı,

biz yadum su,

kalbi sahatlatan.

Can tende kaldıkça

bizaz Adıgelik,

bizaz katdeşlik,

kalbi aydınlatan.

Can tenden ayzıbızken
son biz bakış,

biz nejes vatan havası,

ondan Sonda

<Aoşça kal,

ThaghezitRefik

Ae kaldı endergeziye Çezkasliğgimden?

| Dizkaç hüzünlügebzeden

vekötüğüyıptanmış biz mızıkadan başka?

<aah o hazin kalıntısı tatihimin.

-Soykızumbazdan azda kalmış biz yağmanın,

patçalanmış ezik hatıtası.. Çetkesliğim..

 
 sanabağlanmışgibi gözüker    

  seni avlulazda dağlarındaovalar.ında yasayan,
o patlayan avuçlardan ne kaldı

© Paiçabanmış yüzeklerden başkağ.

Se kaldı e eş hayalarından

senden getiye ne kaldı?

Benimse, sana buzulmuş yüzeğim,

aaah yüzeğim, deli dalgalar: denizi

göğsümü patçalar duzut..

ne kaldı senden getiye, |

hotlanmış biz duyaslıdıktan

ve yazılan zomanlatdan başka?

Hah o duyatsızlık gutuzyatası Orezuştemez..

i © İçimizde yangın küblenmiş ateş

Örimiz biz küb tablası sanki. .

| Benimsessand çıldıran hasretimi 



KUBAT AYTEK

nkara Kafkas Derneği, 2 Eylül 2005 Cuma

akşamı Elbruz Gaytaoğlu'nu anma gecesi

düzenledi. Ankara Kafkas Derneği'nini ilk

ekibini kuran ve yıllarca hem oyurcusu hem

çalıştırıcısı olmuş, efsanevi kişilik Elbruz

Gaytaoğlu için düzenlenen gecede kendisini yakından

tanıyan Kubat Aytekizin isteyerek Gaytaoğlu'nu anlatan

bir konuşma yaptı. Bize, “Sayın Elbruz Gaytaoğlu bundan

daha iyi tanıtılamazdı” diye düşündüren bu metni

aşağıda Nart okurlarıyla paylaşmak istiyoruz:

“Ben Osetyalı Kubat ailesinden Temirbolat oğlu

Aytek. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Genelde irticalen konuşurum. Ancak böylesine

seçkin, aydın bir topluluğun önünde, Özellikle mutena

bir kişi hakkında gelişigüzel konuşmanın, ardından

da “sürçülisan ettiysem af ola” diyerek özür dilemenin

doğru olmayacağını düşünerek, konuşacaklarımıyazıya

döktüm. Buna rağmen okurken teklersem heyecanıma NART 5d

 
veriniz, hoş görünüz.

1960 ve /0 li yıllarda, genellikle Ankara ve

çevresinde yaşayan, Kafkaslı hemşerimizin büyükbir

çoğunluğunun kulaklarında halen “Hii- Haaa!” ve

ardından gelen “Huup”" seslerinin çınladığını zannediy-

orum. Bu unutulmaz seslerin sahibini anmak ve

göremeyenlere tanıtmakisterim.

Kafkas dağlarının en yüksek tepesinden adını

alan ve bü dağların kuzey yamaçlarındaki ruhu, esen

tatlı rüzârı Anadolu'ya taşıyan kişinin adı Elbruz

idi.
1926 yılında Viladıkafkas'da Suadak köyünde

doğdu. Köklü Gayttate yani Gaytgiller ailesindendi.

4-5 yaşlarındayken düğünlerde sergilediği Kafkas

oyunlarıyla dikkatleri çekmiş, katıldığı yarışmalarda üç

kez birinci olmuş Moskova'da folklor eğitimi almaya

hak kazanmıştı. Ailesi razı olmayınca Moskova'ya

gidemedi.

Rusya 1941 yılında Alman saldırısına uğrayınca

Ruslar 15 yaşındaki Flbruz'u askere almış, kısa bir

eğitimden sonra asteğmen rütbesiyle (cepheye



 

donat

göndermişler.

Elbruz 1942 yılında kaçarak Alman ordusuna

iltihak etti. General Kılıçgirey kumandasındaki Kafkas

Tümeninin |. alayında Ruslara karşı savaşmaya başladı.

Alman Orduları Stalingrat'da yenik düşüp

çekilmeğe, Rusya'yı terk etmeğe başlayınca; Elbruz

da bağlı bulunduğualayla birlikte ülkesini terk etmek

zorunda kaldı.

Bu kafilede Kislovodski Kafkas Halk Dansları

topluluğundan İbrahim Taymaz -  Karaçay-Çerkes

Halk Dansları Topluluğundan Sefer Demirez,- Kabardın

ve Balkar Halk Oyunları Topluluğundan Haşim Sotay

ve Muhammed Atalık gibi profesyonel dansçılar vardı.

Bunlar gelecekte geçimlerini sağlayabilmekiçin bir

folklor grubu oluşturmaya karar verdiler.

Kafilede dansa yeteneği olan gençleri toplayıp

çalıştırmaya başladılar. Elburuz da bu gruba katıldı.

Göç devam etmekteydi. Çalışmaları yakından izleyen

Alman komutanları bu ekibi 1943 yılında Beline

gönderdiler.

Yeni kostümler hazırlandı, Kafkas ve Kazak

göçmenlerinin yoğun olduğu İtalyalda profesyonel

olarak sahneyeçıktılar.

1945 yılında savaş sona erdiğinde Alman Orduları
yurtlarına çekilirlerken, topluluk arkalarından gelen

İngiliz ordusuna teslim oldu, ancak Yalta anlaşması

gereği ülkelerine iadeleri gerekiyordu; kafiledekiler

Rusya'ya döndükleri takdirde neler olabileceğini çok

iyi biliyorlardı. Topluluk elemanları dağlara kaçıp

ormanlarda saklandılar.

Bu esnadaKızılhaç, Unrave İro gibi uluslararası

kuruluşlar Amerikan ve İngiliz işgal bölgelerinde

 

kamplar kurmuş, mültecilere yiyecek, giyecek ve

barınak vermeye başlamışlardı. Topluluk bu kamplar-

dan birine sığındı. Burada 60 kişilik Kazak korosuyla

birleşerek büyükbir kumpanya oluşturdular. Böylece

İngiliz ordusu moral gecelerinin vazgeçilmez unsuru

oldular. Avusturya şehirlerine davet edildiler. Ancak! .

Bu esnada değişik inanç ve kültürlerden geleninsanların

bir arada barındığı kamplarda sorunlar baş göstermeğe

başladı. Kampların dağıtılmasına karar verildi.

1947 yılında Türkiye dahil, birçok ülke göçmenlere

kapılarını açtı. Elbruz ve arkadaşları Türkiye'ye gelmek

istediklerini belirttiler. Kazak korosundan ayrılarak

Türk kampına yerleştiler. Bu kampta kaldıkları sürece

“Boğaziçi Yıldızları Halk Oyunları Topluluğu” adı

altında Alman ve Avusturya şehirlerinde gösterilerine

devam ettiler. İşlemler nedeniyle kafilenin Türkiye'ye

gelmesi 1949 yılı şubatında gerçekleşti.

İstanbul'da ki birkaç gösteriden sonra topluluk

çeşitli nedenlerle dağıldı. Kimileri daha önce bahsettiğim

göçmen kabul eden Kanada, Amerika gibi ülkelere

gittiler. Elbruz ve birkaç arkadaşıİstanbul'da kalarak

gösterilerine devam ettiler. Her geçen gün geçim

koşulları zorlaşıyordu. Neticede onlar da dağıldılar.

Devlet kendilerine Anadolu'nun birçok yerinde iskân

imkânı tanımıştı. Herkes bir yelere gitti. Elbruz da

ırkdaşlarının yoğun olduğu Kayseri-Bünyan'ı seçti.

Amacıbir çiftlik kurmaktı. Maddi imkânsızlıklar ve

yalnız oluşu nedeniyle, hayal ettiği çiftliği: kuramadı.

Tahminen 1955 yılında Ankara'ya 100 km.

mesafedeki Hirfanlı Barajı'nı inşa edenİngiliz George

Vimpey şirketinde, tercüman baş formen olarak

çalışmaya başladı. Yalnızdı! Memleket ve yakınlarına

duyduğu özlemini; çalışma saatlerinin dışında şantiyede

ki odasına kapanarak, balalaykasının tellerinde dolaşarak

gidermeğe çalıyordu.

1959 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri, yer

tesisleri yapım onarım şirketi, Tampeyn'e geçti. Ve

yine baş formen olarak çalışmaya başladı. Böylece

Ankaralı olmuş, Kafkaslı hemşerileriyle bir araya

gelmişti. İ

I960 yılında da Aşete ailesinden Fevziye hanımla

evlendi. 961 yılında Kafkaslı hemşerilerimizin gayretiyle

Ankara Kuzey Kafkas Kültür Demeği kuruldu. Yönetim

kurulu üyelerinin ricası üzerine Elbruz, bir folklor

grubu oluşturmaküzere kolları sıvadı. Kafkas düğün-

lerinde gördüğü yetenekli gençleri kuracağı gruba

davet etmeğe başladı. Bayan eleman bulmakta zor-

lanıyordu. Kandemirailesinden Nejmiye ve Zehra

kardeşler çalışmalara katılan ilk bayanlar oldular; ve

çevrelerindeki tanıdık Kafkas kökenli genç kızlarımızı

cesaretlendirerekekibe katılmalarını teşvikettiler. İlk

gösteri imkânsızlıklar içinde Cebeci'de bir düğün
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İMİZDEN BİRİ 

 

salonunda gerçekleşti.

PŞINAWOSORUNU KÖRLER

  

    

 

 

   

  

GETİRİLEREK ÇÖZÜLDÜ.
| Müzikynancakuumilli kiyafeti

 

ÇIKMAMIŞTI
inden emin olarak büyükkitlelere

çliyordu. Demek yönetiminden ekip

için aslına uygun, değişik renkte ikişer takım

elbise diktirmeleriniistedi. Yönetimdenbazıları gece-

lerin gelir sağlamadığını ileri sürerek olumsuz cevap

vermişlerdi. Daha sonra yönetime gelen, rahmetle

andığımız Zekiye Kazuk hanımefendi ve kendisine

sağlık dilediğimiz Kemal Cankat beyden gördüğü

destekile sorunlarını haletmiş ve ekibi dilediği seviyeye

ulaştırmıştır.

Daha önceki gecelerde sahneye sekiz çifti

çıkarmakta zorlanan Hocanın ekibi 30 kişiye çıkmıştı.

Hoca o yılki gösterisinidönemin en büyüksalonu

sayılan Selim Sımı Tarcanspor salonunda gerçekleştirdi.

2500 kişilik salonda3000:e yakın seyirci vardı. Hoca
kendisinedestek olanları utandırme Mı$, demeğe de

oldukça |iyi bbirgelir sağlan

     

wida.e

olduğunu duyduk.

 

  

     

Beşbin seyirci kapasiteli Atatürk Spor Salonu

açılınca, gecelerini orada düzenlemeye başladı. Salon
herdefasında kapasitesinin üzerindedoluyor; Hoca

OKULUNUN MÜZİK HOCASI ŞAHİNBEY | |

yöreselfolklor çalışmal

asısı açıldı, müziğimizin ne kadar güzel ve çoksesli

Atalarımızın giyindikleri elbiseleri deforme

edilmemiş haliyle görüp hayran kaldık. Bir elbisenin

insanoğluna bu denli yakıştığına ilk kez şahit olduk.

Gençlerimizin yorumladığı dansları seyrederek vücut

dilini, centilmenliği, bayana ve büyüğe karşı saygıyı,

mağrur olmayı öğrendik. Bu gösterilerde başka neler

oldu? Neler olmadıkil

Biz seyirciler tribünlerde oturanları gözle tarayarak

tanıdık simalararadık, yıllarca görüşe-mediğimiz akraba

ve arkadaşlarımızla karşılaştık. Hal, hatır sorduk, uzakta

ise el salladık, selamlaştık. Aynı heyecanı paylaşan

yeni dostlar edindik. Şahin beyin seslendirdiği melodileri

duyduğumuzda farkına varmadan yükseksesle eşlik

ettik, Ritim duygumuz gelişti, dans edenlere el çırparak

tempo tuttuk.

Özet olarak Yahya Kemâl'in Mohaç Türküsü'nden

esinlenerek "Biz o gecelerde çocuklar gibi şendik”

diyebilirim.

şka neler oldu? Bu topluluğun büyüksalon-
gösterileri Ankara Kuzey Kafkas Kültü.

 
   

   

  

  



 

Demeği'nin üye sayısının artmasına, maddi bakımdan kültürüne,aklınıza gelebilen her şeyine. Sevgigerekli

 

güçlenmesine neden oldu. ama yeterli değildi, korunması da gerekiyordu. Hemen

| Sanatçılar özel hayatlarından ziyade eserleriyle, herkes çiçekleri sever, Kimimiz onların etrafındaki

yetiştirdikleri sanatçılarla anılırlar. İ yabani otları temizler, su verir yaşatır; kimimiz de

     

     

   

     

   
   

 

koparıp koklarız, yani yok ederiz. Elburuz koruyor,

m

“Delikanlılık çağını, yani her türlü çılgınlığa açık

olduğu dönemini,aile denetiminden uzakta geçiren,

Özellikle. 1966yılı vvesonrasındarl dans

 

   yenidenbulduk.Sadece
ninelerimizin ağzından

 

kalanlar ise hocalarında
kopmadı, onaasistanlık
yaptılar ve uzun yıllar top-

luluğun omurgasını

oluşturdular. Hatırlaya-

madıklarımdan özür diley-

erek. bunlardan aklımda

v , kalanları alfabetik. sırayla

anımsatayım. Erkeklerden Bislan Hurmi, Burhan Batur,

Cankat Devrim, Cihan Candemir, Ersin Aşan, Ersin

Nalbantoğlu, Daryal Çeviker, Hacımurat Dağıstanlı,

Necdet Canpolat, Necip Ünyay, NihatKayadoğan

- ve Tak Tak Remzi... Bayanlardan Nilüfer, Nihal, Meral,

m Mualla, Selimat, Selma ve daha niceleri. Bu as oyun-

cuların katılımıylatoplulukaltın çağını yaşamaya başladı çocukları Saadet, Janset veya Demet'den farklı görmez,

ve Kafkasya”daki profesyonel, topluluklarla yarışacak gerektiğinde en sert dille ikaz eder, bir süre sonrama

hale geldi.

Nitekim 1966 yılında Gürcistan De Halk.
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binlerce kişiye Kafkasyalılık gururunu ve heyecanını

yaşatmış olan değerli hocamız, kendisini rahatsız eden

böbreğindeki taşı aldırmak için yürüyerek gittiği

hastanede yapılan yanlış uygulama sonucu bundan

28 yıl önce, 2 Eylül 1977 tarihinde, SI yaşında

yaşamını yitirdi, aramızdan ayrıldı.

Camia olarak çok üzüldük. Biraz önce bahsettiğim

Kafkaslılık ruhuyla yoğurduğu, yetiştirdiği gençler and

içmişçesine onun izinde giderek, yokluğunu his et-

tirmemeye çalıştılar. Hiçbir zaman Kafkas Kültür

Demeği'nden uzaklaşmadı, birbirilerinden kopmadılar.

Elbruz hocanın talebeleri yüzlerce kardeşten oluşan

“Dostluk Kulubü” ve “KAFİAD”(Kafkas iş adamları

topluluğu) çatıları altında bir arada yaşamakta, maddi,

manevi yönlerden yardımlaşmakta, camiaya yararlı

işler yapmaya çalışmaktadırlar. Bislan, Cankat ve

Hacımurat kardeşlerimiz, Hoca'nın aramızdan

ayrılışından günümüze kadar geçen 28 yıl boyunca

Anakara'da hatta Ürdün ve Amerika'da yüzlerce

folklorcu ve folklor ustası yetiştirerek bayrak yarışını

devam ettirmektedirler.

Uzun süre önce folkloru bırakanlar bile, 25 yıl

sonra eski günleri yeniden yaşatmak ve yaşamak,bir

arada olmak amacıyla Cankat Devrim önderliğinde

bir araya gelip topluluk oluşturdular. Sağolsunlar, eski

bir folklorcu ve ağabey olarak, beni de aralarına almayı

ihmal etmediler. 66 yaşımda onlara adım uydurmaya

çalışırken keyif alıyor, aralarında yer almaktan büyük

gurur duyuyorum. Seyredenler bu topluluğumuza

“İkinci bahar “ adını yakıştırdılar. Ekibimize her gün

yeni elemanlar katılmakta ve çalışmalar ciddiyetle

devam etmektedir. Her çalışmada bir vesile ile rahmetli

hocamızı muhakkak anmaktayız.

Anlatmaya çalıştığım, bu güzellikleri önce Elbruz

hocaya, sonra da onun vefakâr öğrencilerine borçluyuz.

Asırlardan beri Kafkasyalıyı yeryüzünde simgeleyen

kıyafeti, dansları ve müziğidir. Bunları çokiyi korumalı

ve bizden sonraki kuşaklara aktarmalıyız.

Kafkas kavimlerinde dil birliği olmadığını hepimiz

biliyoruz. Tek eksiğimiz bu olsun. Buna karşın folklor

birliğimiz vardır. Yani geleneklerimiz, adetlerimiz,

inançlarımız, efsanelerimiz, danslarımız, müziğimiz,

türkülerimizin motifleri, edebiyatımız, kıyafetimiz

aynıdır, Her bakımdan örtüşürler. Hasılı kültürbirliğimiz

vardır. Elbruz hoca bizi bu değerler sayesinde bir

araya getirdi, bu değerleri korumak, Kafkas birliğini

sağlamak, sağlamlaştırmak, bölücülere birlikte karşı

çıkmak hepimizin görevidir. Bizlerden sonraki nesillerin

de bunu böyle bilip deforme etmeyeceklerinden,

koruyacaklarından eminim.

Sevgili ağabeyim, değerli hocamız, yokluğuna

alışamadık. Eserlerinle teselli buluyoruz. Öğrencilerin

senden devraldıkları kutsal değerleri, Kafkaslılığa yakışır

şekilde titizlikle koruyarak, kendilerinden sonraki

Elbruz'lara taşımaktadırlar.

Huzuriçinde, rahat uyu.

Bugün bir başka acı olayın, Beslan katliamının

yıldönümündeyiz. 331 fidanın ölümüyle neticelenen

katliamı planlayan ve icra eden kişileri lanetliyor,

kurbanların yakınlarına sabırlar diliyorum.

Bu vesile ile adetlerimiz ve geleneklerimiz doğrul-

tusunda duyarlılık göstererek bu anma gününü düzen-

leyen, genç yönetime Kafkas topluluğu adına teşekkür

ediyor, vefa örneği bu tür güzelliklerin devamını

diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum”
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Öğrencilere yardım için
“Burs Gecesi”

0 Aralık 2005
Cumartesi akşamı

yapılacak olan ve elde
edilecek gelirle

yaklaşık 45 üzerinde
öğrenciye burs ımkanı

sağlanacak olan
gecede, konuklara

Abhaz dans ve
müzikleri eşliğinde

geleneksel yemekler
Ikram. edilecek.

cilerimize destek olmak amacıyla bir “Burs Gecesi"
düzenlendi.

2005-2006 öğretim yılında Abhazya'dan 34, Türkiye'den 10
civarında öğrenci yararına düzenlenen “Burs Yardım Kampanyası”
çerçevesinde düzenlenen gecenin tüm gelirinin, burs şeklinde bu
öğrencilere gönderileceğibildirildi. -

Kültürel zenginliklerimizi ve manevi değerlerimizi geleceğe
taşıyacak gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla
benzer bir kampanyanın geçtiğimiz yıl da düzenlendiğini ve 44
öğrenciye her ay 50 veya 100 ytl. burs vermeye devam ettiklerini
duyuran dernekyetkilileri, bu yıl da bütün insanlarımızın duyarlı
davranarak bu geceye katılmalarını beklediklerini belirttiler.

Geleneksel Abhaz yemeklerinin, yine Abhaz dans ve müzikleri
eşliğinde sunulacağı gecenin!0 Aralık 2005 günü, saat 20:00'de
dernek salonunda yapılacağı belirten burs komisyonu, katkıda
bulunmakisteyenler için bir de hesap numarası açtırdıklarını
bildirdiler:

Kafkas Abhazya Kültür Derneği Burs Hesap no.:
İş Bankası Selimiye Şubesi | 126/332393

Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nde, ihtiyaç sahibi öğren-

 

  Hazırlayan:

Tt 2 3 4 5 6 7

SOLDAN SAĞA
1- Nart Destanlarında adı gecen bir Nart kahramanı. 2- Yüce- Bir
zaman birimi. 3- İşaret sıfatı- Çerkesçe “bir” sayısı - Mitolojik bir

ŞAMIL YURDUSEVER çalgı. 4- Herhangibir nedenle değerini kaybetmiş mal. 5- Ancak

mikroskopla görülebilen bir tür bitki. - Klan. 6- Manganezin sembolü-

Çerkesçe “evet,öyle” manasında bir sözcük. 7- Çerkes gençlerinin

 

 

8 genellikle düğünlerde karşı cinsten edindikleri arkadaş- Allah'a
yalvarma, yakarış. 8- Halk şairi- Bir nota. 9- Bir Rock müzik şarkıcısı-
Çerkesçe “bir dakika, müsaadenle” anlamında bir söz- Kırmızı. |

  

 

10- Çerkesçe “vuız” sözcüğünün karşılığı- Bir çeşit ot. 11- Notada
durak işareti- Şan, şöhret. 12- Çerkeslerde bir boy ismi.   

 YUKARIDAN AŞAĞI 

  
1- Çerkeslerde bir boy ismi- Bazı sorunları görüşüp tartışmakiçin

   toplanan meclis. 2- Millet- Çerkesçe” ay” sözcüğü- Çerkesçe “ben”,
3- “Altın” simgesi. Çerkeslerin kullandığı bir isim. 4- Bir Arap harfi-
Genişlik- “Türk Standatları Enstitüsü” kısaltması. 5- Çerkesçe 

 

“çıpsane” olarak adlandırılan bir çeşit bitki- Çerkesçe” o”. 6- Eski
Mısır Tanrısı- Eski dilde “yasak”. 7-Bir türküde adı geçen meşhur 
köprü. 8-Eski bir medeniyet- *.... Akın”(dünya güzeli seçilen bir
oyuncumuz). 9- Çerkeslerin yoğun bir biçimde bulundukları Hatay

       

ilçesi.
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itabın önsözündeşöyle bir tanıtım pasajı

var: “Nart Destanı'nı derleyen Çerkeş
yazar ve şair Asker Hadağatle'nin / ciktlik

"Narther" eserinden yine kendisinin seçerek
sadeleştirdiği bu harika öyküler, destanın

bütünüyle Türkçeye çevrilmesinin gerekliliğini
bize bir kez daha hatırlatıyor”

Kitabı Rusçadan Türkçeye çevirerek kültür

kaynaklarımıza bir yenisini daha ekleyen Murat Papşu

yazdığı önsözde, insanlık tarihinin ilk çağlarında
yaratılan Nart destanlarının, Çerkeslerin halk
bilgeliğinde özel bir yer tuttuğunu ve dünyanın
kültürel mirasının önemli bir hazinesini oluşturduğunu

söylüyorveşu bilgileri veriyor:
“Bu kitapta öyküleri anlatılan Nartlar, Çerkeslerin

ve diğer birçok Kafkas halkının çok eski destan

 

 

 Çerkesceden

Rusçaya çeviren ve edebi

düzenleme: Asker Hadağatle -

Lyudmila Vetrova

Rusçadan Çeviren : Murat Papşu

Basım yeri- tarihi: Ankara 2005

KAFDAV Yayınları,183 sayfa

kahramanlarıdır. Güçlü, savaşçı yiğitlerdir, günlük

işlerle ve çiftçilikle de uğraşırlar. Bazı kahramanların

doğaüstü özellikleri vardır. Çerkesler tarafından

kendi ataları olarak kabul edilen Nartlann var olduğu
"kahramanlık çağı" mitolojik bir zamandır. Tanrılar
onların yaşamına doğrudan,aktif olarak katılırlar.

Nartlar bazen gökyüzünde onların konuğu olurlar,
bazen de tanrılar Nartlann seferlerine katılırlar.

Tanrfnın onlara sunduğu "şansız ve uzun bir yaşam

ile ölümden sonra ebedi şan" tercihi karşısında

Nartlar, seçimlerini şandan yana yaparlar ve
dünyadaki varlıklan sona erer.

 

Yazar: Dr. Recep Albayrak
Basım yeri:Ankara

B.Tarihi: 2004
Berilkkan Yayınevi

mman'da 21 Eylül 1948 yılında "fakr-ü

zaruret içerisinde hayata veda eden"

Ethem Bey hakkında yüzlercekitap yazıldı

bugüne kadar.

Kimisi ihanetinden, kimi kahramanlığından dem

vurdu siyasi fikri doğrultusunda. Amaçları üzüm

yemek miydi bilinmez ama hep bağcıyı dövdüler
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yazdıklarıyla. Ölümünün üzerinden yarım yüzyıl

geçmesine rağmen, üzerindeki sis perdesi tam

olarak aralanabilmiş değil Ethem Bey olayının.

Yıllarca da bu tartışmaların bitme ihtimali görün-

müyorgibi. "Satılık pislikler yüzünden,tarihi bilmek

zordur" der bir Viking atasözü. Tarihi doğru

bilebilmek için tarafsız tarihçilerin çoğalması bekle-

necekbelli ki.

Dr. Recep Albayrak'ın bu kitabı, gerçeği aray-

anlariçin derli toplu bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Dr. Albayrak da gerçeklerin tam olarak ortaya

 



 

Tiyat | Tane
çinyenibirkipYUVvVArİanan

laspora yazın hayatında ciddi gelişmelerin

İ) oluşu, gün be gün yeni çalışmaların raflarda

yer alması umut verici. Az da olsa bizim

diyebileceğimiz roman, öykü,şiir, tiyatro vb. alanlarda

eserler olması bir uanışı müjdelergibi. "Yuvarlanan

Taşlar" dört perdelik seçkin bir çalışma olarakkitap

kolleksiyonumuzda yerini almaya hazır. Elbette bir

tiyatro eseri öncelikle sergilenmek için kalemealınır

fakat kitap kurtları bilir ki, tiyatro kitabı okumanın

ayrı bir hazzı vardır. Eserin yazarı Mustafa Avdaş;

"Oyunun, aynı zamanda bir öykü gibi okunabilmesini

sağlamak amacıyla, buna uygun bir anlatım tekniği

ve insanımıza özgü şakalı sataşmalı bir üslup

kullanılmıştır" diyor önsözde.

Yuvarlanan Taşlar'ı okumaya başladığınızda

yazarın ne kadar haklı olduğuna tanık oluyorsunuz.

Replikleri okudukça farkında olmadan oyunu tek

başınıza sahneliyormuş duygusuyla kitabı elinizden

bırakamıyorsunuz.

Türkiye'de yaşamını sürdüren biz Çerkeslerin

tiyatro oyunu konusunda ciddibir boşluk yaşadığımız

gerçeğine de birkarşı koyuş olarak görülmeli Avdaş'ın

oyunu. Daha önce yazdığı üç eserinin de Ahmet

Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğini bildiğimiz

Mustafa Avdaş'ın bu eserinde; olaylar deli dolu bir

ailenin etrafında gelişir. Tüm Kuzey Kafkas halklarının

ortak değerleri, sorunları, yaşam biçimleri bir oya

işlemetitizliği ile işleniyor eserde. Aslında kaybetme-

memiz gereken, ancak hızla kaybetmeye
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başladığımız bir çok kültürel ve sosyal değere de

parmakbasılıyor Yuvarlanan Taşlar'da.

Edebiyatın her alanındanyararlanmayı öğrendiği-

mizde insanlarımıza daha kolay ulaşabileceğimiz gerçeği

unutulmamalı. Avdaş'ın kitabının ve benzer eserlerin

kitaplığınızda yer alması yeni eserlerin yazılmasına

vesile olacaktır.

 

e Simav Olayları
çıkması için "Ethem Bey'i takip eden yerli ve

yabancıların tuttuğu raporların er ya da geç yayın-

lanarak" konunun netlik kazanması gerektiğine

dikkat çekiyor.

Kitapta, Ethem Bey'in ayrılmak zorundakaldığı

ülkesinden, vefatına kadarki yaşamına dair bütünün

bazı parçaları kronolojik olarak sunuluyor. Sadece

Ethem Bey anlatılmıyor Albayrak'ın eserinde.Birinci

Dünya Savaşı sonrası Batı Anadolu'nun milli

mücadeledeki yeri ve önemi de bütün detaylarıyla

sunuluyor okura. — İşletmesi'nden talepte bulunabilirler.

a
(1919-1948)

Yazılı kaynak araştırmaları, 50'ye yakın canlı

kaynakla zenginleştirilmiş bir kitap Ethem Bey'in

Sürgün Yılları ve Simav Olayları (1919-1948).
"Olaylar ve şahıslar konusundaki gerçeklerin

tarih aynasında ortaya çıkması temennisiyle" nok-

taladığı kitabıyla Dr. Albayrak, temennisini hayata

geçiriyorbir nebze de olsa, Konuylailgili herkesin

bir başvuru kaynağıolarakelinin altında bulundur-

ması gereken bir eser ortaya koyuyor.

Kitabı edinmek isteyenler KAFDAVİktisadi  
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Bir varmış bir yokmuş. Kitaplarda bilgi pek
çokmuş. Az okuyan az bilgili, çok okuyan çokbilgili,
okumayan da zır cahilmiş. Cahile balıklar bile gülermiş.

Balık da güler miymiş demeyelim, cahilliğimizi
belli etmeyelim. Lafi dolandırmadan, sözü bulandır-
madan arkamıza yaslanalım, masala başlayalım.

Bir zamanlar, toprağı büyülü Avanos'ta çömlek
ustası bir kaplumbağa varmış. Yaptığı çömleği yapmaya
el, güzelliğini anlatmaya dıl yetmezmiş. Toprağın
büyüsü, ustanın hüneriyle yoğrulunca ortaya öyle
bir eser çıkarmış ki bal koy sakla, gül koy kokla.

Kaplumbağanın çömleğinin ünü, kentten kente
evden eve dolaşırmış. Onun çömleği olmazsa, gelinlik
kızın çeyizi eksik sayılırmış.

O bölgede bir de bey oğlu varmış. Bu bey
oğlunun çalışmaya, emeğe hiç saygısı yokmuş.
Sanırmış ki karşı dağları, tepeleri hep o yaratmış.
Astığı astık estiği estikmiş. Sabah akşam çaldığı da
eğri söğütten düdükmüş. İşte bey oğlu, böyle cahil
ve burnu büyükmüş. Onun bu halinden kimse
memnun değilmiş. Ama söz geçiremiyorlarmış

Bey oğlunun bir gün hatırlı misafirleri gelmiş.
O'da bu hatırlı misafirlerine çömlek almakistemiş.
Hemen çömlek ustası kaplumbağanın tezgahınabir
çocuk göndermiş:

- Git, o kaplumbağanın yanına, beni, bey oğlu
gönderdi, de. Hemen on tane çömlek al da gel.
Hazır yoksa, başında bekle, tamamlasın. Parası neyse
öderiz.

Küçük çocuk, hemen koşa koşa kaplumbağanın
yanına gitmiş:

- Bey oğlunun emri var, demiş. Bana hemen
on tane çömlek vereceksin.

Kaplumbağa:
- Şu anda elimde o kadar çömlek yok, demiş.

 

  

 
Çocuk,

göstermiş;
- Şu kenarda duranları bana ver, götüreyim,

demiş
-Olmaz, onların sahibi var, demiş. Kaplumbağa.

Çocuk, kaplumbağanın bu sözüneşaşırmış:
- Ama beni, bey oğlu yolladı. O dahafazla

para verir.
Kaplumbağa, kestirip atmış bu sefer:

- Her şey para ile değil. Olmaz dedik ya,
veremem.

Kaplumbağanın bu yanıtına şaşıran çocuk.
Gidip durumu bey oğluna anlatmış. Bey oğlu , bu
yanıta çokkızmış:

-Çabuk söyle o kaplumbağaya, demiş.
Ustayım diye kendini ne sanıyor. Öğleye kadar
benim siparişlerimi tamamlasın. O saate kadartamam-
lamazsa sanatçı , usta dinlemem, gelip tezgahını
başına geçiririm.

Çocuktekrar gelip kaplumbağaya durumu
anlatmış. Kaplumbağa hiç aldırmamış:

-Bu, boyacı küpü mü, demiş, Batırıp çıkara-
caksın. Biz burada bir emek harcıyoruz.

Çocukgittikten sonra kaplumbağabiraz
düşünmüş. Bey oğlunun huyunu biliyormuş. O
şimdi söylediği saatte gelir, olay çıkarırmış. Aklına bir
şey gelmiş. Hemen kalkmış, tezgahın başına geçmiş.
Tıpkı kendisine benzeyen kaplumbağalar yapmaya
başlamış. Kısa sürede odanın içi, kendisinin benzeri
birçok kaplumbağa ile dolmuş. Onları düzgün bir
şekilde odanın içine dağıtmış. Bilmeyen biri, içeride
bir çok kaplumbağavar sanırmış.

Tam, dediği saatte bey oğlu çıkmış gelmiş.
Kapıdan:

- Nerede bu kaplumbağa? Çıksın ortaya! diye

kenarda paketlenmiş çömlekleri

   



 

 

 

 

bağırmış.
Kendisine kimse yanıt vermeyinceiçeri girmiş.

Bakmış ki içeride bir sürü kaplumbağa...
- Şuna bak! demiş. Beni korkutmak için

arkadaşlarını toplamış. Siz, şimdi görürsünüz!
Bey oğlu, bunu söyledikten sonra elindeki

sopayı, en yakındaki kaplumbağanın sırtına indirmiş.
Fakat, onun kırıldığını görünce:

- Vay, bu çamurdanmış! demiş. Aklı sıra
bunların arasında kendini saklayacak.

Bey oğlu bu sefer sopayı, yanındaki diğer ka-
plumbağanın sırtına indirmiş. Ama o da kırılmış.
Bunun üzerine,elindeki sopayı rast gele indirmeye
başlamış. Bu sırada kapıya yakın duran kaplumbağa,
yavaşça dışarı çıkıp kapıyı onun - Üzerine kilitlemiş.

Durmaksızın çamurdan kaplumbağalara,elindeki
sopayla vuran bey oğlu, epey sonra kapının üzerine
kilitlendiğinin farkına varmış. Kapıya gelip bağırmaya
başlamış:

- Kaplumbağa ! Aç kapıyıl
Kaplumbağa ona yanıt vermiş:

-  Kırdığın kaplumbağaların aynısını yapmadan,
seni oradan çıkarmam. |

Bey oğlu bu sefer, daha çok bağırmaya
başlamış. Ama kaplumbağa, onun bağırışlarına hiç
aldırmamış. Bey oğlu, uzun süre içeride bağırmış
çağırmış; tehditler savurmuş. Sonunda sesini kesmiş.
Biraz sakinleşince:

“Ben koskoca bir bey oğluyum. Bu kaplumbağa
bunları yapıyorsa, ben dahaiyisini yaparım;" diye
düşünmüş.

Hemen tezgahın başına geçip çalışmaya başlamış.
Akşama doğru kaplumbağa, kapının altından içeri
yiyecek bırakmış. Ertesi gün sabahleyin bey oğlu,
yine Kapıya vurmaya başlamış:

Kaplumbağa, yeter artık! Aç şu kapıyı
Kaplumbağa aynı yanıtı vermiş:
-  Kırdığın kaplumbağaların aynısını

yapmadan bu kapıyı açmam!
© Bunun üzerine bey oğlu, yaptığı

bir kaplumbağayı kapının aralığından uzatmış:
- İşte yaptım, sanki ne var bunda!
Kaplumbağa, bey oğlunun yaptığı ka-

plumbağayı almış. Bu, hiçbir şeye
benzemiyormuş.

- Olmamış, diyerek yere atıp kırmış.
Bey oğlu, bunun üzerinehemenbiryenisini

yapıp kapının altından uzatmış. Kaplumbağa buna
da “olmamış” diyerek yere atmış. Biraz sonra bey
oğlu, bir tane daha yapıp kaplumbağaya uzatmış.
Kaplumbağa bunu da kırmış. O gün akşama kadar
bey oğlu kaç tane yaptıysa, kaplumbağa hepsini
beğenmeyip kırmış. Bey oğlu, bunun üzerine
kaplumbağaya yeniden bağırıp çağırmaya başlamış.

üzerine de şöyle bir not varmış:

“beğenmezsen bile kesinlikle kırma. Ben ona çok

     

  

Ama bu sefer fazla uzatmamış, çabuk susmuş.

Bey oğlundan ertesi gün, daha ertesi gün, ondan

sonrası gün hiçbir haber çıkmamış. Sadece kaplum-

bağanın verdiği yemekleri düzgünbir şekilde yiyormuş.

Kaplumbağa ne zaman kapının aralığından baksa,

onu, tezgahın başında çalışırken görüyormuş.

Tambir hafta sonra bey oğlu, kapının altından

yeni bir kaplumbağa uzatmış. Bu kaplumbağanın

“Bu kaplumbağayı

emek harcadım.” Kaplumbağa bu notu görünce, “bu

iş oluyor” diye kendi kendine gülümsemiş.

Kaplumbağa, ertesi gün yavaşça kapıyı açmış.

Bakmış ki bey oğlu, arkası dönük, tezgahın başında

çalışıyor. Kaplumbağanın kapıyı açtığından haberi

bile olmamış. |
Kaplumbağa hemen diğer kasabalılara haber

vermiş. Onlar da gelmişler, sessizce, bey oğlunun

çalışmasını izlemeye başlamışlar.

Neden sonra, bey oğlu arkasını dönünce, ken-

disini seyredenleri fark etmiş. Hemen ayağa kalkmış,

artık o sinirli, saldırgan bey oğlundan eser yokmuş.

Sanki o adam gitmiş, yerine başkası gelmiş. Bey oğlu

gelip hemen kaplumbağanın önünde saygıyla eğilmiş:

- Senden özür dilerim, Bay Kaplumbağa , demiş.

Ben çalışmanın, emeğin ve sanatın değerini şimdi

anladım. Asıl beylik; çalışmak,iş yapıp üretmekmiş.

Bundan sonra herşeyi bırakıp senin yanında çırak

olarak çalışmaya hazırım. Beni yanına çırak olarakalır

mısın?

Gerçekten de o günden sonra bey oğlu, ka-

plumbağanın dükkanındaişe başlamış. Kaplumbağa

da bütünbildiklerini ona öğretmiş.İşi iyice öğrendikten

sonra bey oğlu da , kendine bir çömlekçi dükkanı

açmış. Ekmeğini . alnının teriyle kazan-

ma Yy a
başlamış Gi
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