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Sevgili Vlart okurları;

Temmuz-Ağustos sayımızla yine karşınızdayız.

Bu sayı aynı zamanda dergimizin 50. onur sayısı olma özelliğine sahip.
nur sayımıza yakışır, toplumumuz için tarihi önem taşıyan bir

faaliyetimize geniş yer verdik sayfalarımızda: Avrupa Komisyonu Türkiye
Temsilciliği tarafından desteklenen “Adıge-Abhaz Dillerinin Öğrenilmesi
İçin Alt Yapı Oluşturulması” konulu projemizin, ana dil öğretme ayağı

ıçin ille adım atıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı izniyle açılacak olan dil
kursları için öğretmenlerimiz ders verebilir hale getirildi. Bununla ilgili

ayrıntılı bilgileri ileriki sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Büyük bir heyecan ve azimle otuz günlük eğitimi tamamlayıp bölgelerine

dönen ve ana dıl öğretmeye hazır olan 4O öğretmenimiz, kurs sonunda

izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini birer yazıile bize ilettiler.
Ben burada, anadil komisyonu ve yayın kurulu üyemiz

Sayın Ozdemir Ozbay'ın bunların arasından seçtiği birkaç küçük alıntıyı

paylaşmakistiyorumsizinle. Diğer izlenimleri bir sonraki sayımızla size

aktarmaya devam edeceğiz:

“Ben, anadili bilip hiç konuşmayan, alfabe düzeyinde okuyup
yazmayan, birisi olarak gelmiştim. Ancak, bir ay içerisinde yirmi yıldır

konuştuğum #dıgeceden daha fazlasını konuştuğumu, okumayı ve yazmayı

ilerlettiğimi gördüm...”

“.....dilimizin tadını hissettirmeliyiz  öğrencilerimize..”
“Kursiyerlerin derneklerine döndüklerinde kurs açıp açmadıkları mutlaka

Federasyon tarafından izlenmeli,.. Federasyon bu işin peşini bırakmamalı...”

“Abhazya her zaman olduğu gibi, yine en doğrusunu yapmış ve bize

en değerli öğreticisini göndermiş. Hocamız Hibba Luda'yı tanımlayacak
sözcük bulamıyorum. Bir insan ancak bu kadar yurtsever olabilir ve
görevini ancak bu kadar yerine getirebilir. Abartısız, gece gündüz

demedi, oturmadı yorgunluk göstermedi, başarılı oldu,

gönüllerimizde silinmeyecek yerini aldı...”

“...Tabısh Murat Hoca bizi iyi birer eğitmen olarak yetiştirmek için

yüreğini koydu önümüze... Büyük bir sorumluluk aldığımı biliyorum.

Umarım bu dilin zenginliğini, gücünü birilerine hissettirebilir, birileri
için vazgeçilmez kılarım. Ben bu eğitimsüreci içinde 24 saat anadille

yaşamanın gururunu, güvenimi, gücünü hissettim.

Bu büyük bir mutluluk kaynağı oldu....”

Federasyonumuz tarafından, ana dil öğretimi. projesi kapsamında yapılan
ve büyük ilgi gören "Yok Olmakta Olan Diller ve Adıge- Abhaz

Dillerinin Durumu” konulu uluslararası konferansın konuşma metinlerini,
mutlaka okumak isteyeceğinizi düşünerek, bu sayımızla birlikte ücretsiz
olarak veriyoruz. Lütfen kitapçığınızı derginizle birlikte almayı unutmayın. ..

Kültürümüzle dolu dolu yaşayacağımız günlerde, yine birlikte olmak
umuduyla, sağlıcakla kalın...

Behice Yeşilhni

 



 

 

Federasyeomn'dan - Dil öğretmenlerimiz hazır, sıra derneklerimizde / CumhurBal
 

Federasyon Başkanı”ndam - Uzaydaki Abhazya / Cihan Candemir
 

Haber - Dünya Çerkes Birliği yönetim kurulu toplantısı Nalçik'te yapıldı
  Uzman Gözüyle »- Basayev'in öldürülmesi Kafkasya'da

yeni bir dönem başlatır mı? / Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala
 

Bir Hikaye - Guguk Kuşu / Çev: Keriman Vurdem

 

 

 

Fiaber - "Yok olmakta olan diller ve Adıge-Abhaz dillerinin durumu”
konulu uluslararası konferans Ankara'da yapıldı
 

Haber - İnegöl'de de “silaha hayır” denildi
 

Araştırma Desyası / Ethem Bey - Ethem Bey'in hayatı / Düz: Hakan Eken
 

Gezi - Bir cennetti Adıgey! / Rehber Öğr: Eyüp Baloğlu
 

Görüş ve Düşünceler - Altın kuşak, |908 Çerkes aydınları / Dr. Ömer Aytek Kurmel
 

Etkinlikk- Kayseri Festivali'ne ekonomi zirvesi damgasını vurdu
 

Etkinlik- Karlı köyü Kafkas Derneğifestivalle açıldı!
 

Etkinlik Zori ekibinin Türkiye tumesi
- Göksun Kafkas Festivali
 

Faber Fevziye Güreşleri'nin |05.si yapıldı / Der: Fevzi Güven
 

 
 

Tarihçin utfağından - 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya'ya
giden Sovyet göçmen kafilelerinin sorgulanması
- İrabzon'daki Rusya konsolosu A.N. Moşnin'in

Rusya Dışişleri Bakanı'na resmi mektubu
 

Gezi Kafdağı'ndan selam getirdik / Rehber Öğr: Ferit Domaniç
 

Görüş ve Düşünceler - Revizyonist Tarih / Ş'ef/ogue Zafer
 

Kitap - Metropol Çerkesleri'nin kararsız kitabı / Yalçın Karadaş
 

İçimizden Biri Ünlü Adıge Kompozitörler-| / Haz.Dıjın Çurey
 

Görüş ve Düşünceler - İki Kafkasya ve ortakakıl / Dr. ÖmerAytek Kurmel
 

Nart Çocuk - Boyama
 

Nart Dergisi'nin 49. sayısında Sayın Kemal Cankat'la yaptığımız röportaj metninde, Cumhurbaşkanıvekili olarak “İhsan
Sabri Çağlayangil” yerine, sehven “İhsan Sabri Bulur” yazılmıştır. Düzeltir, özür dileriz.

Nart Dergisi Yayın Kurulu
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aklaşık otuz gündür yoğun bir tempo ile
sürdürdüğümüz “Adıge ve Abhazca Eğiti-
cilerinin Eğitimi Kursları” sona erdi.

Kursların açılmasından önceki hazırlıkları
tamamlamak ve | Temmuz 2006 tarihinde

düzenlediğimiz “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Diller
ve Adıge-Abhaz Dillerinin Konumu Konferansı" na
katılmak üzere Adigece öğretmenimiz Murat Tabı-
shev 28 Haziran 2006 tarihinde Ankara'ya gelmişti.
Abhazya'dan beklediğimiz hocamız Doç. Dr. Ludmila
Hibba da yine kursun hazırlıklarını yapmak üzere 4
Temmuz'da Ankara'ya gelmişti.

Anadil komisyonumuz ile öğretmenlerimiz kurs
öncesi Iki defa toplanarak ders programı, günlük
ders saati, ders ve teneffüs süreleri, hafta sonlarını
nasıl değerlendireceğimiz ve etütler gibi daha birçok
konuyu netleştirdik. Otele giderek fiziki mekânları
nasıl kullanacağımızı kısacası tüm ayrıntıları değer-
lendirdik.

Eğitime başladığımız 8 Temmuz 2006 günü

 

    Abaza dili eğitici sınıfı ve hoca Ludmila Hibba (solda)

Kafkasya'dan gelen hocalarımız, derneklerin seçip
gönderdiği eğitici adaylarımız ve proje sorumluları
olarak biz hepimiz çok heyecanlıydık. Diasporada
bir ilki gerçekleştirmekiçin yola çıkmıştık. Acaba
bunu başarabilecek miydik?

Birçoğu birbirini ilk defa gören 40 eğitici adayı
ve 2 öğretmenimizi o gün tek tek kürsüye davet
ederektanıştırdık, kısaca konuşturduk. Sn. Ludmila
Hibba konuşmasında, “Ben buraya gecemi
gündüzüme katarak tüm bilgi ve gücümü kullanarak
anadilimizi öğretecek eğiticileri eğitmeye geldim. Bu
bir aylık süreyi çokiyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Gözaçıp kapayıncaya kadar geçen süreyi bile iyi
değerlendirmemiz gerekiyor. Beni buraya gönderen
üniversitem ve büyüklerim buişi çok önemsiyorlar.
Gelmeden önceiki üç defa toplantı yaptık ve burada
nasıl bir metot uygulamamız gerektiğini görüştük.
Ben buraya üç altematıf ile geldim. Eğiticilerin
düzeylerine bakacağım ve hangisi daha uygun ise
onu uygulayacağım. Bu fırsatı hep birlikte çokiyı
değerlendirmeliyiz ve maksimum verim almalıyız.
Bunu yapacak enerji ve inanç hepimizde yeterince
vardır.” diyerek sözlerini tamamladı. Ludmila hanımın
bu inançlı, kararlı konuşması hepimizi etkilemişti.
Daha sonra söz verdiğimiz genç öğretmenimiz Sn.
Murat Tabıshev de diaspora da bir ilki
gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşamak çok
güzel. Gerekli her türlü materyalve hazırlıkile geldim.
Başermamamıziçin bir neden yokşeklinde inançlı,
dinamik ve güven veren bir konuşma yaptı. Hoca-
larımızın bu konuşmaları dahailk günden eğitici
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adaylarını başarmaya kilitlemiş bizleri de rahatlatmıştı. Anadil
komisyonu üyeleri Sn. Özdemir Özbay'ın Abhazca, Sn. Fahri
Huvaj'ın Adıgece olarak yaptıkları konuşmalar kursların açılış
gününün olumlu atmosferini doruklara taşıdı.

Bu tanışma ve konuşmalardan sonrasınıflara geçildi ve bir
aylık yoğun maraton başladı. Abhazca sınıfı İ5 eğitici adayı ile
sayıca az olmanın da getirdiği avantajı kullanarakilk günden
sistemini, programını oturttu. Dil ve kiril alfabesi düzeyi açısından
bir iki arkadaşın dışında eğitici adayları arasında çok fazla bir fark
yoktu. Ludmila hoca biraz geride olan bu eğitici adaylarıile sınıfta
ve 21.00 — 22.00 arasındaki etütlerde biraz dahafazla ilgilenerek
açığı kapatmalarını sağladı. Apsuwa, Aşuwa, Aşkaruwa diyalekt
farkı hiçbir şekilde problem yaratmadı. Eğitim boyunca adaylar
kendi diyalektlerini kullandılar. Bu şekilde herkes diyalektler
arasındaki benzerliğin ne kadar fazla olduğunu gördü. Adıgece
sınıfi 25 kişilik mevcudu ile daha kalabalıktı. İlk üç gün diyalekt ve
metot konusunda zaman zaman sorunlar yaşandı. Sınıfta dil ve
kiril alfabesi bilme konusundaki farklılıklar biraz dahafazla idi.
Anlaşılan demeklerimizden bazıları eğitici adaylarından istediğimiz
özellikleri tam olarak yerine getirememişlerdi. Sn. Murat Tabishev'in
durumu yeniden değerlendirmesi ve yeni bir seviye belirleyerek
dersleri o şekilde vermeye başlamasıile bu sınıfta da sorunlar
büyük ölçüde aşıldı.

Hocalarımızın yanlarında getirdikleri ders materyallerinden
alfabe, okumakitabı, gramerkitabı gibi kitaplar çoğaltılarak eğitici
adaylarına ilk günden dağıtıldı. Bu da doğal olarak kurslardaki
verimliliği artırdı. Sonraki günlerde de gerek görülen materyaller
yine çoğaltılarak eğiticilere dağıtıldı.

Artık her şey yoluna girmişti. Her geçen gün eğitici adayları
Adigece ve Abhazcanın edebiyat dilini öğrenmenin zevkiile daha
çok çalışıyorlardı. 21.00 de başlayıp 22.00 de bitmesi gereken
etütler gece 01.00'i bulmaya başladı. Alfabe ve dil konusunda
eksik olan adaylar kendilerinden dahaiyi olanlarile geç saatlere
kadar çalışarak aradaki farkı azaltmaya çalışıyorlardı.

Proje yöneticileri olarak Gazi Park Oteli'nin şehir merkezine
çok yakın olmasına karşın, sessiz ve izole edilmiş konumunun
eğitici adaylarını bir süre sonra sıkacağından hatta isyan ettirebi-
leceğinden endişeleniyorduk. Otel, yeşillikler arasında eğitime
çok uygun bir ortama sahipti ve her türlüihtiyaç karşılanabiliyordu
ancak yine de..

Bu endişemizin sonucudur kı hafta sonlarına dinlendirici,
rahatlatıcı programlar koyduk. Cumartesi günleri kahvaltıdan
sonra grup halinde anadıl de sohbet, birkonuyu tartışma,bir
konuda bilgilenme gibi şeylere ayrıldı. Özelliklle üniversiteyi
Nalçik'te okuyan ve şu anda orada doktora öğrenimi gören,
Adıge müzik aletleri konusunda araştırmaları bulunan Dıjın
Çurey'in, Adıge-Abhaz müzik aletleri konusunda, 29 Temmuz
Cumartesi günüyaptığı sunum, oldukçailgi çekici ve bilgilendiriyi.
Öğle yemeklerinden sonra Adigece, Abhazca müzik dinlemek,
film izlemek ya da serbest saatler şeklinde değerlendirildi. Pazar
günlerine ise dinlendirici, kaynaştırıcı programlar koyduk.

15 Temmuz 2006 Cumartesi günü öğleden sonra öğretmen
ve eğitici adaylarımız ile birlikte bir otobüs Düzce festivalini
izlemeye gittik. Amacımız eğitici adaylarımızı hem dinlendirmek



hem defirsat bulduğumuz her yerde anadil projemiz
hakkında bilgilendirme yapmaktı. Bu çerçevede
festival alanındaki stantlar dolaşılırken özellikle
eğiticilerin eğitiminden ve demeklerimizin sonbaharda
açacakları anadil kurslarından bahsettik. Ancak insan-
larımızın genel olarak yaptığımız bu çalışmalardan
ve açılacak kurslardan haberdar olmadıklarını gördük.

Düzce demek başkanımız Sn. Memduh Ceylanile
görüşerek akşam festivalin açılışında öğretmenlermizin
de Adıgece ve Abhazca birer konuşmayaparak
neden burada olduklarını, anadil öğrenimiile ilgili
neler yaptıklarını; anadilimizin önemini ve unutulma-
ması için yapmamız gerekenleri anlatırlar ise bunun
projemizin başanısına ciddi katkı sağlayacağını anlattık.

Düzce Festivali, nefes aldırdı
Doç. Dr. Ludmila Hibba beş binin üzerindeki

festival katılımcısına Abhazca olarak yaptığı konuşmada
Abhaz dilinin zenginliğinden,farklılıklarından bahset-
tikten sonra bu dilin diasporada da yaşatılmasıiçin
Kafkas Demekleri Federasyonu'nun yürüttüğü anadil
projesini anlattı. Bir ilk olan bu projenin çokiyi
değerlendirilmesi gerektiğini kendisinin de bunun
için burada olduğunu söyleyen Hibba projeyi hayata
geçirenlere teşekkür ederek konuşmasınıbitirdi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Sn. Murat
Tabısh Adıgece olarak çok akıcı ve etkileyici bir
konuşma yaptı. Adıge dilinin güzelliğini Adıge deyimleri
ile anlattı. "Bu güzel dilimize sahip çıkmalı ve bunun
için gereken hertürlü fedakârlığı yapmalıyız” diyen
Tabısh Kafkas Demekleri Federasyonu'nun başlatmış
olduğu anadil öğrenimi projesinin bu nedenle çok
önemli olduğunu ve herkesin üzerine düşensorum-
luluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtip, proje
uygulayıcılarına teşekkür ederek sözlerini tamamladi.

Daha sonra söz alan Kaf-Fed Genel Başkanı
Cihan Candemir de konuşmasının tamamını anadilin
önemi ve federasyonun uyguladığı anadil projesine
ayırdı. Sn. Candemir özellikle bu projenin başarılı
olabilmesi için demeklerimize ve anne babalara çok
önemli görevler düştüğünü, anadıl öğreniminiteşvik
ederek özellikle çocukları anadil kurslarına yön-
lendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Saat 00.30 da Ankara'ya doğru yola koyuldu-
gumuzdabirbirinden güzel Çerkes dans ve müzik-
lerinin sağladığı rahatlığı ve anadil öğreniminin önemini
festivale taşıma amacımıza ulaşmış olmanın mutlu-
luğunu yaşıyorduk.

İkinci hafta artık herkesbirbirini tanımış biraz
daha kaynaşmıştı ancak dersler de biraz daha
yoğunlaşmıştı. Eğitici adayları akşam yemeğinden
hemen sonra ödevlerini yapmaya başlıyorlardı.
Sohbet ya da çaya davet ettiğimiz arkadaşlar “Murat
hoca çok ödev verdi zor yetiştiririz” diyerek nazikçe
teklifimizi geri çeviriyorlardı. 20.00 - 24.00 saatleri

 

arası otel başka bir görünümegiriyordu.Sınıflarda
ders çalışanlar, çay içmek için koridora çıkanlar,
sohbet edenler, dizüstü bilgisayandabir şeyler yazanlar
vs. Yaptığımız sohbetlerde eğitici adayları; üzerlerine
çok büyük sorumluluk aldıklarını ve bunu her geçen
gün dahaiyi anladıklarını, herkesin gözünün kendi
üzerlerinde olduğunu dolayısıyla buradan maksimum
düzeyde verim alarak demeklerine dönmeleri gerek-
tiğini söylüyorlardı. Öğretmenlerimizin yanı sıra:
eğiticiler de birbirlerini olumlu yönde etkiliyor bu"
da istek ve başarılarını artırıyordu.

İlerleyen haftalar otel seçimimizin projenin
başarıya ulaşmasıaçısından ne kadar doğru olduğunu
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ortaya koydu. Bunu birçok eğitici adayımız ve öğret-
menlerimiz de vurguladılar. Otel şehir merkezinde
olsaydı proje disiplinini sağlamamız güçleşecek bu
da eğiticilerimizin derslere konsantırasyonunu azaltarak
başarıyı etkileyecekti. Tüm ihtiyaçların giderildiği ama
izole edilmiş hali ile bir kampı andıran bu otelde
çalışmaktan başka yapacakbir şey yoktu. Lobi terasta
yer alan karşılıklı iki salon sınıf olarak tahsis edilmişti.
Sınıf mevcutlarına göre büyükolan salonlar derslerin
verimliliği açısından çok uygundu.İki sınıf arasındaki
teras lobi çay ve sohbetleriçin kullanılıyordu. Otelde
hâkim olan dil Adıgece ve Abhazcaidi. Çünkü ilk
gün kurs boyunca anadil konuşmaprensip kararı
alınmıştı. Buna uymaya herkes azami gayret gösterdi
ve çok büyükyararları oldu. O kadar yararları oldu
ki bazılarına oda arkadaşları “bu akşam Abhazca
sayıklıyordun beni de uyandırdın” diyorlardı. Bazıları
ise oteldışınaişlerini halletmeyeçıktıklarında yetkililer
ile ısrarla Adigece konuşuyorlar ve neden anla-
madıklarına hayretle bakıyorlar ama oranın otel
olmadığını anlayınca... Bu.yaşananlar önemli idi ve
doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu.

Bu aradaikinci hafta içerisinde Kayseri Demeği
eğitici adayımız İlkay Karaduman eğitimin kapanış
günü Adigecetiyatro oynamakistediklerini bu konuda
biz proje yöneticilerinden destek istediğini söyledi.
İçimden bir bu eksikti diye geçirdim ama tabii
elimizden gelen desteği veririz dedim. Çünkü bu
ders yoğunluğunda ve bu kadarkısa sürede üstelik
Adigece oyun çıkarmanın mümkün olamayacağını
düşünüyordum. Ancak onlar kadrolarını oluşturup
iki de oyun belirleyerek geceleri etütlerden sonra
arta kalan zamanlarda çalışmalarına başladılar,

Eğitici adaylarının ailelerini ziyaret edebilecekleri

ya da ertelenen problemleri varsa onları çözebilecek-
leri değilse de dinleneceklerini düşünerekikinci hafta
sonunu tamamen boşbıraktık. 18 eğitici adayımız
Pazartesi sabah |0.00'da derste olmakşartı ile Cuma
akşamından otelden ayrıldılar. Kalanlar ise zamanlarını
akraba ziyaretleri, müze gezileri yaparak ya da
dinlenerek bir kısmı da ara vermeden derslerine
çalışarak geçirdiler.

Eğitici adaylarımız üçüncü haftaya dinlenmiş ve
motivasyonları daha da artmış olarakgirdiler. Dersler
ilerledikçe edebi konuşmaktan ve dolayısıyla anadil-
lerinden daha çok tat almaya başlamışlardı. Birçok
eğitici adayı “Biz anadilimizin sokak ağzını konuşuyor,
birçok ses arasındaki farkı bilmiyor hatta bu sesleri
çıkartamıyormuşuz. Anadilimizin bu güzellik ve
zenginliğini hocalarımız sayesinde öğrendik ve bunu
gelecek kuşaklara mutlaka aktarabilmeliyiz" diyorlardı.
Onlarartık geleceğin Adıgece ve Abhazca eğiticileri
olmanın zevkine şimdiden varmaya başlamışlardı.

Eğiticilerin eğitimi kurslarımızın ziyaretçileri de
eksik olmuyordu. Yurt içi, yurt dışı çeşitli kurumların
ve medyanın temsilcileri bunların başında geliyordu.
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Merak edilen çeşitli konulardabilgi alınıyor,
röportajlar yapılıyor ve sınıflar kısaca gezilerek
Adıgece-Abhazca derslerizleniyordu.Eğitici aday-
larımızdan “bunlar da mıbizimle ilgileniyorlar”
diyenler evet yanıtını aldıklarında "her şey sorum-
luluğumuzu daha da artırıyor” diyorlardı.

Bu arada Adıgece sınıfının kursların kapanış
günüiçin iki Adıgece oyun hazırladığını duyan
Abahaz sınıfı da öğretmenleri dâhil tüm sınıftan ,
bir koro oluşturdular ve akşam etütlerden sonra |

. çalışmalarına başladılar. Koro kapanış gününde
Abhazca şarkılar sunacaktı.

, Piknik heyecanı
Üçüncü Pazar kurs başındailan ettiğimiz gibi

pikniğe gidecektik. Camiamızdan katılabileceğini
düşündüğümüz insanlara da arabalarıyla pikniğimize
gelebileceklerini duyurarak tuttuğumuzbir otobüsle
sabah erkenden Kızılcahamam-Sorgun yaylasına
gittik. Sorgun yaylası 1600 metre rakımlı yoğun
çam ağaçları içerisinde, doğallığını korumuş ve
balık tutulabilen bir sulama göledinin de bulunduğu
bir yayla. Eğitici adayları dışında davet ettiğimiz
katılımcılar ile birlikte 80 kişiyi bulan kafilemiz
uygun bir şekilde piknik alanına yerleştiler. Kafi-
İemizde Kafkasya'ya dönmüş Mevlüt Atalay,
Nalçik'de okul bitirmiş ve orada araştırma görevlisi
olarak kalmış Dijin Çurey, yine Nalçik'te beş yıldır
okuyan Janset Sertkan gibi isimlerde vardı. İlk
saatlerden itibaren başlayan bir grup arkadaşın
Akordeon eşliğinde söyledikleri Adıgece şarkıları
öğlene kadarhiç susmadı. Gruplar halinde yapılan
hararetli sohbetlerde anadilde konuşmaya özen
gösteriliyordu. Katılımcılara öğlen yemeğiiçin
aşçımızın mangalda hazırladığı yiyecekler sunuldu.
Yemekten sonra kurulan düğün ise saatlerce
sürdü. Daha sonra Dijin Çurey'den yan flüt ile
bizim ezgilerimizden oluşan bir resital. Akşamüzeri
mangalda yeniden pişirilenlerden hazırlanan sand-
viçler hep birlikte yuvarlak bir oturma düzeni
oluşturularak ve xoxa yapılarak yenildi. Yemekten
sonra Maykop'dailk Adıgeceşiir kitabı yayınlanmış
olan Sn. Mevlüt Atalay'dan Adıgeceşiirler dinle-
menin tadına varıyoruz.Bir daha, bir daha... Daha
sonra Abhaz ve Adıge korosundan güzelşarkılar
ve yine Dijın Çurey'den dinleti. Hava kararıp yola
çıkma vakti geldiğinde kültürümüzü yoğun bir
şekilde yaşadığımız bir günü geride bırakıyorduk.

Artık kursun son haftasına geldik. Öğretmen-
lerimiz programlarını aksatmadan sürdürdüklerini
ve bu hafta sonuna kadar dersleri toparlayacaklarını

söylüyorlardı. Eğiticiler ise döndüklerinde açacakları
kursları ve karşılaşabilecekleri sorunlar düşünmeye
başlamışlardı. Tüm eğiticiler ve öğretmenlerbirbir-
lerinin tüm iletişim bilgilerini almışlardı. Açacağımız
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Büyüklerin eğlencesine
katılmayan çocuklar küçük
göletteki en büyükbalığı
tutmayaçalıştılar. Yemek
öncesinde Mevlüt Atalay'ın
okuduğu Adigeceşiirler
beğeniyle dinlendi (üstte).
Doğal ortamda oluşturulan
mutfakta her lüksümüzvardı
aslında, buna rağmen yaptıkları
börekler ve kekleri dağıtarak
övgüler alan arkadaşlarımızise,

artık saat başı servis yapmaya
başlamışlardı! (altta).

anadil kurslarında karşılaşacağımız sorunlar ve çözüm
önerileri konusunda sürekli iletişim halinde olmamız
gerekiyor diyorlardı. Biz de onlara intemet üzerinde
bir grup oluşturacağımızı ve bu şekilde daha rahat
iletişim kurabileceklerini söyledik.

Çalışma temposu had safhaya ulaşmıştı. Eğiti-
cilerden derslerden kendini eksik hissedenler bunları
burada telafi etmekiçin, öğretmenlerise eksik bir

şey kalmamasıiçin çaba sarf ediyorlardı. Tabii kapanış
günü Adıgece oyun sergileyeceklerrollerini ezber-
İemeyeçalışıyor ve provalar yapıyorlardı. Abhazca
koroise Gitar eşliğinde geceleri çalışmalarını sürdürüy-
ordu. Kısacası uyku saati dışında oteları kovanı
gibiydi. Insanlar ancak geçişirken, ya da yemekte bir
birlerine bir şeyler söyleyebiliyorlardı.

30 gündür öğretmeni, eğiticisi hatta proje
yöneticileri olarak gündüzleri onlarla bir arada olan
bizlerbir aile gibi olmuştuk Bu kadar uzun süre ve
günde 24 saat bir arada kalan insanlar arasında akılda
kalabilecek en küçük bir problem yaşanmamıştı. Bu
bile insanımızın yapısını, karakterini ortaya koyan
önemli bir başarıydı.

Biz proje yöneticileri de kursların sonuna kadar
yapmamız gerekenlerin son rötuşlarını tamamlıyorduk.
Kurs sonunda eğiticilere verilmek üzere güzelbirer
sertifika hazırlamıştık. İsme yazılı sertifikalarda kurs
öğretmeninin, öğretmenlerin geldiği üniversitelerin
rektörlerinin ve Kaf-Fed Genel Başkanı'nın imzaları
olacaktı. Bu şekildeki sertifikanın uluslararası geçerliliği
de olacaktı. Tabii öğretmenlerimiz için de üzerinde
anlamlı bir yazının olduğu şıkkristal plâketler hazırlattık.
Öğretmenve eğiticilerimize bunları otel bahçesinde
düzenleyeceğimiz bir kapanış kokteylinde sunmak
istiyorduk ve bunların hazırlıklarını sürdürüyorduk.

Tiyatre ve müzik ziyafeti
Öğretmenlerimiz ise kursun son üç gününe

normalprogramlarını tamamlayarak önemli gördükleri
bazı konuların tekrarını yaparak girdiler. Adıgece
tiyatro ve Abhazca koro hazırlayan gruplar program-
larını son akşam mezuniyet kokteyli olması nedeniyle
05 Ağustos akşamı kapalı salonda sergilemekiste-
diklerini bildirdiler. Biz de duyuruyu bu şekilde

 



yaparak istedikleri bay-bayan Çerkesgiysileri, kalpak
ve diğer dekor malzemelerini temin ederek kendi-.
lerine verdik.

05 Ağustos Cumartesi akşamı otelin büyük
salonunda oturacak yer kalmamış insanlar ayakta
idiler. Heyecanla izleyecekleri tiyatro oyunlarını ve
koroyu bekliyorlardı. İlk oyun olan “Adıge Hacaş”
sergilenmeye başladı. Adıge Hacaş ta geçen ve sofra
geleneklerinin anlatıldığı bir hikayenin sahneye ak-
tarıldığı oyun, beğeniyle izlendi ve thamadelerin
söylediği gibi eski Hacaş günlerine bizleri götürdü.

Sahnede yerlerini alan ve tüm sınıftan oluşan
Abhazsınıfının korosu Salaman-xasa, Slaşara ve
Abhazya Milli Marşı gibi parçalar okudular ve büyük
alkış aldılar.

İkinci oyun ise sürgünü anlatan, Adige sınıfi
hocası Murat Tabısh'ın yazdığı “Gum Yılgo" isimli
oyundu. Bu duygulu oyuna akordeoneşliğinde Düriye
Huvajİstanbilako gıbzesini söyleyerek katıldı. 40
dakika kadar süren oyun bittiğinde izleyiciler hala
gözyaşlarını silmekte idiler. Neredeyse ağlamayan
kalmamıştı.İtiraf etmek gerekirse bizde,izleyiciler
de tiyatro konusunda tamamen amatörolan eğiti-
cilerimizden böyle bir performanshiç beklemiyorduk.
Demekki inanınca zamanazlığı, amatörlükgibi şeyler
insanın başarısının önüne geçemiyordu. Tek kelime
ile mükemmelbir oyunizlemiştik. başarılı oyuncular
dakikalarca ayaktaalkışladılar.

Bugün 06 Temmuz 2006 Pazar kursun 30. günü.
Yani son gün. Kapanış kokteylinin başlayacağısaat
20.00 den önce saat 18.00 de biz proje yöneticileri
(Cumhur Bal, Betül Çetgin), öğretmen ve eğitici
adaylarımızla son bir değerlendirme toplantısı yapı-
yoruz. Toplantıda kursun genel bir değerlendirmes-
inden sonra eğiticilerin geldiği durumu değerlendir-
iyoruz. Sonuç tüm eğiticilerimiz rahatlıkla
derneklerinde kurs açacakları seviyede olduklarıidi.
Ancak tüm konularda olduğu gibi eğiticilerimizde

 

sürekli kendilerini geliştirmeli biz proje yöneticileri,
birbirleri, öğretmenleri ve Kafkasyaile ilişkilerini
ilerleterek sürdürmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Derneklerde açılacak kurslarda izlenmesi gereken
yasal prosedür, öğrencilere verilmesi gereken ma-
teryallerin hazırlanması gibi birçok konu da biz proje
yöneticilerine sorulan sorular cevaplandırıldı. Eğiti-
cilerimizin kafaların da artık soru işareti kalmamıştı.
Eğerilerde tereddüt duyacakları bir şeyler çıkarsa
da hiç beklemeden biz proje yöneticilerine sormalarını
söyledik.

Kapanış kokteyline davetlilerile birlikte 125 kişi
katıldı. Anadil projesin de kat ettiğimiz yol hakkında
davetlilere bilgi vererek yaptığım açış konuşmasından
sonra törenlere geçildi. Öncelikle kırk gündür bizim
ile birlikte olan ve eğiticilerin eğitimine en büyük
katkıyı sağlayan ve haklarını asla ödeyemeyeceğimiz
öğretmenlerimiz Doç.Dr Ludmılla Hibba'ya Sn.
Özdemir Özbay, Sn. Murat Tabıshev'e Sn. Mevlüt
Atalay federasyonumuz adına birer plaket verdiler.
Öğrenciler de bir sürpriz yaparak Adıge sınıfı adına
sınıf thamadesi Hüseyin Ercan, Murat Tabıshev'e,
Abhazsınıfı adına da sınıfın en genci Hapat Bekir
Doç.Dr Ludmilla Hibba'ya birer şükran plaketi
sundular.

Ozbay'a fahri doktora
ve profesörlük beratı

Başka bir sürpriz de, Abhazya Devlet
Üniversitesi'nin, aynı zamanda N rt Dergisi
yayın kurulu üyesi olanSn. Özdemir Özbay'a, başta
Nart destanları olmak üzere, toplumumuziçin yaptığı
başarılı çalışmalar nedeniyle vermiş olduğu fahri
doktor ve profesörlük beratıidi. Berat belgesini
getiren hocamız Doç. Dr Ludmila Hibba, kendieliyle
Özbay'a takdim etti. Özdemir Özbay, "Hayatım
boyunca aldığım, özellikle de kendi toplumumdan
aldığım en büyük ödül. Bunu iki elim ile başım
hizasında alıyorum” diyerek Hibba'nın elinden beratını
aldı, öpüp alnına koydu ve teşekkür etti.

Daha sonra eğiticilere sertifikalarının verilmesi
törenine geçildi. Tek tek sahneye davet edilen
Abhazcasınıfının eğiticileri, sertifikalarını öğretmenleri
Doç. Dr Ludmila Hibba takdim etti. Aynı şekilde
sahneye davet edilen Adıgece sınıfı öğrencileri de
sertifikalarını öğretmenleri Sn. Murat Tabıshev takdim
ettiler. Otuz gün süren eğiticilerin eğitimi kurslarında
bu şekilde mutlu sona ulaşılmış oldu. Kokteyl Sn.
Çetin Öner'in “Tabula Rasa” isimli, ana dil konulu
şliri sonrasında, kurulan düğün ile devam etti.

Eğiticilerimizin bir kısmı kokteyl sonunda, kalanlar
ise 07 Ağustos 2006 günü otelden ayrıldılar.

Öğretmenlerimiz ise iki gün daha Ankara'da
kaldılar. Proje gereği birlikte eğiticilerin eğitimi
kurslarının değerlendirme ve raporlamasını yaptık.
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Ayrıca kendilerinden kurs ve eğiticilerile ilgili
detaylı raporlar aldık. Eğiticilerimizden istediğimiz
kurs değerlendirmeyazılarının da çoğunlukla gelmesi
ile projemizin önemli ayaklarından olan “eğiticilerin
eğitimi” tamamlanmış oldu.

Şimdi sıra hep birlikte bu birikimi ve başarıyı
derneklerimizde açılacak anadil kurslarına taşımaya
geldi. Bu konuda hepimize çok önemli görevler ve
sorumluluklar düştüğünü unutmamamız gerekmek-
tedir. Bu uzatma dakikalarında anadilimizi yaşatma
mücadelesini top yekün yapamadığımıztakdirde, ne
yazıkki bizim dillerimiz de kardeş dilimiz Ubıhça gibi
çok sürmeden tarihin ölü diller mezarlığına gidecektir.
Geç kaldık ya da bırakıldık ancak henüztreni kaçırmış
değiliz. Dünyanın en eskidillerinden olan Adıgece
ve Abhazcayı yeryüzündeki diğer yaşayan diller
arasında hak ettiği konuma getirmekiçin elimizde
fırsatlar ve önümüzdeiyi kullanılması gereken bir
zaman var Ej

 

Adıge dili kursiyerlerinin sunduğu tiyatro oyunlarındanilki,
misafir ağırlama geleneğini anlatan “Adıge Hac'eş”isimli

oyundu.İki oyun arasında Abaza öğretmen adayları ve hocaları
Ludmila Hibba'dan oluşan koronun sunduğu! Abazacaşarkılar
geceye renk kattı.Sürgünü anlatan ve aynızamanda Adıge

sınıfı hocası olan Murat Tabısh'ın yazdığı “Gum Yılgo”isimli
ikinci oyunda ise izleyenler gözyaşlarını tutamadılar.
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CİHAN CANDEMİR
ccandemir(©kafkasfederasyonu.org

Değerli Nart okurları;

Genel olarak Temmuz ve Ağustos ayları kuzey yarı küremizde
her yönüyle sıcak geçer. Bu aylaryılın en sıcakaylarıdır. Ayrıca
yeryüzünde birçoksıcak çatışmanın, savaşın başlama veya bitişi bu
aylara rastlar. Bu yıl da bir taraftan global ısınmanın etkisiyle çok
aşırı sıcakları yaşadık. Buna rağmen mevsimin en sıcak günleri,
Federasyonumuz açısından tatilsiz ve çok yoğun geçti. Diğer taraftan
da yakın çevremiz Orta Doğu'da ve Abhazya'da sıcak olaylar yaşandı.

Bir sabah kalktığımızdaİsrail ordusunun, iki askerinin kaçırıldığı
gerekçesiyle Lübnan'a saldırdığını duyduk.Yıllarca süren iç savaştan
sonra yıkılmış Lübnan'ın yeniden toparlanışına, yeniden imarına 3
yıl önce bizzat şahit olmuştum. İnşa edilen süper lüks otellerin,
apartmanların, villaların yanında, savaşın tahribatını da hala görmek
mümkündü. Savaş sonrasının yıkıntılarını ayrıca Bosna'da, Abhazya'da,
Afganistan'da ve Somali'de görmek fırsatım olmuştu. Mermi ve
roketlerle yıkılan binaları gördükçe, bir inşaatçı gözüyle yıkılan
binaların yapım maliyeti ile onları yıkan bomba ve mermilerin
değerini karşılaştırmaya çalıştığımda hep şunu gördüm: Binaların
yıkımı için harcanan bomba ve mermilerle, o binaları bir kaç kez
yeniden yapmak mümkün olurdu. Bu bilânçoda ölen insanların,
yiten bebelerin ve yaşanan sefilliklerin değeri yoktu. Ne yazık ki
bu tahribatı yapan doğalafetler değil, bizzat insanoğlunun kendisiydi.

Orta Doğu'nun bunaltıcı bir sıcak yaz gününde Lübnan'ın
birçok bölgesi ve Beyrut yeniden bombalanıyordu. Gazete ve TWlerde
yıkılan binaların, ölen çocukların resimlerini, insanların aczini gördük.

Tarih boyunca bu kadar acı ve ölüm yaşamış Kafkas toplumu olarak
Filistin'de ve Lübnan'dan yansıyan görüntüler inanıyorum en fazla
bizim yüreğimizi acıtıyor. Başkalarının acısını en çok o acıyı
yaşayanlar hissedebilir. Bu nedenle Lübnan'da yaşananların, sadece
gazete sayfalarında veya televizyon ekranlarında olan bitenle sınırlı.
olmadığını biliyoruz. Birçok insan ölen eş ve çocukları için yas bile
tutamıyor. Bodrumlarda ve sığınaklarda her an tepelerinde patlayabilecek
bombayı bekleyerek travmalar yaşıyor. Yüz binlerce insan bu defa
Lübnan'da rahat yaşamdan sefalete sürükleniyor, aç, susuz, elektriksiz,
evsiz barksız göçmenlere dönüşüyor. Bizler bu trajedileri, 1864
öncesi Kafkas-Rus Savaşları'nda, daha sonra Balkanlar'da, |. ve 7.

Dünya Savaşları'nda ve daha yeni yeni. Abhazya'da, Çeçenistan'da
yaşamadık mı? Lübnan halkının dramını bizden daha iyi anlayabilecek
bir toplum olduğunu sanmıyorum. Korkutucu olan şu ki, dünyada
güçlü olanın istediğini yapmayı kendinde hak gördüğü bir orta çağ
düzeni oluşmuştur. Dünyada haksızları yargılayacak, cezalandıracak
hiç bir mekanizma ve örgütler görevlerini. yapmamaktadır.

Şimdi Lübnan'da barışın sağlanması için Türk askerlerinin
barış gücü olarak gitmesiisteniyor. Tüm devletler Türkiye'ye övgüler
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yağdırıyor, davet ediyorlar. Hükümetimiz de büyük bölge
ülkesi olarak mutlaka Lübnan'da olmamız gerektiğini söyleyerek,
askerimizi oraya göndermekte pek hevesli görünüyordu. Nitekim
meclisten gerekli karar da bu yönde çıktı ve Türkaskerleri Lübnan'a
gidecek. Türkiye'nin önemli bir bölge ülkesi olduğuna hiç itirazımız
yok. Ayrıca, dünyanın birçok bölgesinde Türk askerlerinin diğer ülke
askerlerine kıyasla ne kadar disiplinli ve başarılı olduğunu da
biliyoruz. Siyaseten Lübnan'a asker göndermenin ülkeye getireceği
yararları ve riskleri tartışacak durumda değiliz.

Ancak, gözümüzü Orta Doğu'dan Abhazya'ya çevirdiğimizde
"Acaba Abhazya bölgemizde değil mi, yoksa uzayda mı?" diye
sormaktan kendimizi alamıyoruz. 1992'de savaşı başlatan Gürcü
yaklaşımının tekrar etmemesini ümit ediyoruz. Kodor'da başlayan
olaylar dileriz tırmanarak yeni bir Gürcü-Abhaz savaşını tetiklemez.
Yeniden savaş, ölüm, bebek cesetleri, dullar, yetimler, yerinden

yurdundan olmuş göçmenler görmek istemiyoruz. Güzel günler
görmek, barış içinde yaşamak ve yaşatmakistiyoruz. Bu ülkenin
vatandaşları olarak hükümetten Abhazya olaylarında yapıcı ve barışçı
katkılarını bekliyoruz. Evet, Türkiye önemli bir bölge devletidir.
Abhazya ise uzayda değil, Türkiye'ye Beyrut'tan daha yakında, hatta
Türkiye'nin içindedir!

İçimizi yakan bu olumsuzlukları hatırlattıktan sonra biraz da
içimizi Isıtan gelişmeleri haber vermekistiyorum. Temmuz ayına,
dil projemizin ilk ayağı olan uluslararası bir dil konferansı ile
başladık. İlginin çok yüksek olduğu, çok değerli konuşmacıların
katıldığı bu konferansta, yok olma tehdidi altındaki diller içinde
Adıge ve Abhaz dillerinin durumu gündemegetirildi ve dil projemizin
önemi vurgulandı. Konferans metinlerinin tamamı, gerekli yerleri
Türçeye çevrilerek, kitapçık halinde bu sayımızın eki olarak ücretsiz
dağıtılacaktır. Ancak bence konferansa damgasını vuran,ilk konuşmacı
Sayın Baskın Oran hocamızınsöylediği şu sözlerdi: “Son olarak belki
de Çerkesler'in de farkında olmadığı bir şey söylemek istiyorum.
Şu anda Çerkesler alt kimliklerini ileri sürerek Türkiye'ye çok büyük
bir iyilik yapıyorlar. Çünkü, kimliğini, hiyerarşik yapısını bu ortamda
korumayı başarmış bir kitle, kendi kimliğiniileri sürdüğü zaman
büyükikili çatışmayı sulandırıyor. Şimdi sizin ileri sürdüğünüz şey
aynen mafsaldaki yağ gibi bir kıkırdak oluşturuyor. Ermenilerin,
Lazların ve Çerkesler'in alt kimliklerini ortaya koyması Türkiye'nin
bu dönüşümde yumuşak bir iniş yapmasını sağlıyor. Bunun için
Türkiye size büyük bir teşekkür borçludur, siz farkında değilsiniz.”

Çerkes toplumunun, kavga etmeden, kırmadan, dökmeden,
bölmeden, kendi kültürel haklarına sahip çıkmasının, Türkiye açısından
ne anlam ifade ettiğini bir bilim adamının tespiti olarak, Baskın
Hoca'nın vurgulaması çok önemli idi.

Konferansın ardından bir aylık dil kursları başladı. Hepimiz



 

bu süre içinde kursa katılan hocalarımızın yanında olduk, sürekli
moral vermeye çalıştık. Dergimizin bu sayısında dil kurslarıylailgili
haberler çok geniş yer kapladığı için ben detaylara girmeyeceğim.
Sadece kursun sonuçları ile ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşmakla
yetineceğim. Sonuç olarak bu dil projesi gerçekten başarılı bir ilk
olmuştur. Bu ilke katkısı olan herkesi tek tek kutlamakistiyorum.

Kurs bittiğinde kursiyerlerimizin yazdığı değerlendirmelerin
tümünü dikkatle ve gözlerim yaşararak okudum. Yazılanlar, hoca
adaylarımızın ulusal bilincini, sorumluluk anlayışlarını çok güzel
yansıtıyordu. Bu bilinç ile dillerimizin ve kültürümüzün yok
olmayacağına inanam yeniden tazelendi. Değerlendirme yazılarında
elbette eleştiri ve öneriler de vardı. Bunlar da ileride yapacağımız
çalışmalarda bize yol gösterecek önemli notlardı. Projeye katılan
değerli hocalarımız: sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı çok
teşekkür ediyoruz ve dil bilenler ordusunu büyütecek önderler olarak
sizlerden çok şeyler bekliyoruz.

Öncelikle geçmiş dönem başkanımız Muhittin Ünal'a teşekkür
etmekistiyorum. Çünkü proje bizden önceki dönemde hazırlandı
ve bize gerçekleştirmek kaldı.

Dil projesini yürüten komisyon üyesi değerli arkadaşlarımız,
Şamil Jane, Özdemir Özbay, Fahri Huvaj ve Ergün Özgür bu projenin
başarılı yürümesinde büyük katkı yaptılar. Kendilerine de toplumumuz
adına binlerce teşekkürü iletiyor, sağlıklar diliyorum. Federasyon
görevlilerimiz, Genel Koordinatörümüz Cumhur Bal, Projeler
Koordinatörümüz Betül Çetgin, Nart Dergisi editörümüz ve basın
sorumlumuz Behice Yeşilbağ, İletişim sorumlumuz Filiz Kaplan ve
sekreterimiz Fidan Şimşek (görevlerinin ötesinde her an kursları
izlediler ve hiç bir şeyin aksamaması, kursiyerlerin ve hocaların
mutlu olmasıiçin ne gerekiyorsa yaptılar.

Dil kursu ile ilgili son büyük paragrafı da sevgili hocalarımız,
Murat Tabısh ve Ludmila Hibba'ya ayırmak gerekiyor. Çünkü tüm
toplumumuz bu iki insanı daha yakından tanımalı ve saygı duymalıdır.
Ben kendilerini bu projenin Çerkes toplumu adına başarılı bir ilk
olmasıiçin, ilahi bir şansımız olarak gördüğümü samimiyetle ifade
etmek istiyorum. Dilimiz konusunda bilgi, öğretim yeteneği, meslek
sevgisi, insan sevgisi, ulus sevgisi, tüm bu niteliklere karşın inanılmaz
bir tevazu, kısacası bu mesleği yapacak insanlarda olabilecek tüm
pozitif özelliklerin bu iki insanda aynı anda bulunması, gerçekten
olağanüstüydü.

Kendilerine sonsuz teşekkür ediyor, yaşamlarında mutluluk
diliyorum. Onları çok sevdik. Onları bize kazandıran ve destekleyen
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya'daki yöneticilerimize de
çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra benzer projelerimiz için bizim
en büyük güvencemiz onlar olacaktır.

Temmuz ve Ağustos aylarında kurslarımız devam ederken yurt
çapında derneklerimizin yaptıkları etkinlikler tüm hızıyla devam
etti. Ben bu etkinliklerin çoğuna katılmak zorunda kaldığım için
kurslarımızın açılış ve kapanışında maalesef bulunamadım. Ancak
yönetim kurulundaki arkadaşlarım gerekenleri yaparak kursun açılış
ve kapanışının eksiksiz olmasını sağladılar. Kursumuzun başladığı
gün olan 8 Temmuz'da Kayseri'de uluslararası festivalimizin 6.sı
yapıldı. Kayseri'ye kardeş şehir Nalçik belediyesinden temsilciler,
bazı işadamları ve sanatçılar geldiler. Festivalin iki gün öncesibir
kültürel panel ve resim sergisi etkinliği vardı. Bir gün öncesiise

Kayseri Ticaret Odası, DEİK Türk-Rus İş Konseyi ve Federasyonumuzun
işbirliği ile bir ekonomik toplantı yapıldı. Toplantıda Kafkasya
bölgesindeki iş olanakları ve Rusya Federasyonu mevzuatları anlatıldı.
Toplantı sonucunda KTO başkanı Sayın Mehmet Kilci, işadamlarından
oluşan bir heyetle Nalçik'e ekonomik işbirliği amaçlı bir seyahat
yapma niyet ve kararını deklere etti. İyi planlanacak bir seyahatin
Kayserili iş adamlarına önemli bir açılım sağlayacağına, gerek
Kafkasya ekonomisine, gerekse Türkiye- Rusya Federasyonu ilişkilerine
olumlu katkıları olacağına inanıyorum. Toplantı sonuçlarını içeren
bir raporumu ve düşüncelerimi de bu amaçla Kabardey Balkar
Cumhurbaşkanı Sayın Arsen Kanokov'a iletmiş bulunuyorum.

Kayseri festivali ile aynı gün K. Maraş, Göksun derneklerimizin
etkinliği de yapıldı. Gönlümüz orada olmayı da arzuladı, ancak
fiziksel olarak mümkün olamadı. İnşallah seneye birlikte olacağız.
Ertesi hafta 15 Temmuz tarihinde Düzce derneğimizin düzenlediği
festivale, kurs hocalarımız ile birlikte katıldık. 21 Temmuz günü

ise Samsun Karlı köyünde kurulan derneğin açılışı ve festival
etkinliğine katıldık. Festivalin ertesi günü de Samsun'da derneğimizin
yöneticileri ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya
Yılmaz ve yardımcılarıyla birlikte olduk ve değerli hemşerimiz
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı hizmetleri görerek gururlandık.

— Kursumuzun son günlerinde ise biz DÇB yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarım (Kuşha) Doğan Özden, Nahit Serbest ve tüzük komisyonu
üyemiz, Bağlarbaşı Derneği Başkanımız Rahmi Tuna ile birlikte
Nalçik'te DÇB'nin ilk yönetim kurulu ve başkanlar kurulu toplantılarını
yaptık. Toplantının detaylarını ayrıca ayrıntılı olarak anlattığım için
burada çok yer ayırmayacağım. Ancak burada sizlerle paylaşmak
istediğim konu, yeni başkanımız Sayın Dzemıha Kaspolet ve Kabardey
Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Arsen Kanokov ile
yaptığımız toplantılar sonucunda DÇB bünyesinde olumlu hizmetler
yapabileceğimizi görmekten duyduğum mutluluk ve umuttur.

Temmuz ve Ağustos aylarında içimizi ısıtan tüm bu olumlu
gelişmelerin yanında, Federasyonumuzun aktif olarak katılmak
zorunda kaldığı bir başka talihsiz gelişmeyi de hatırlamamız gerekiyor.
İnegöl'de yapılan bir düğün sırâsında atılan bir silahtan çıkan kör
kurşunla genç yaşında güzel kızımız Sezin'i yitirdik. Halbuki daha
bir ay öncesi Düzce'nin Çay köyünde yapılan toplantıya bakanlar
ve milletvekilleri ile birlikte katılmıştık. Düzce ve Adapazarı yöresinde,
düğünlerde silah atılmaması ve alkol kullanılmaması konusunda üç
yıl önce alınan kararın takibi amacıyla gerçekleştirilen bu toplantıda
yasaklara uyulduğunu görmüş ve mutlu olmuştuk.

Toplumumuzun geleneksel yöntemlerle aldığı bu medeni karara,
büyük bir duyarlılıkla uyulduğunu belirlemiş ve gururla dünyaya
duyurmuştuk. İnegöl'deki acı olay bu kez hepimizi utandırdı, bir
şeylerin eksik kaldığı gerçeğini ortayaçıkardı. İnegöl'deki derneklerimizin
öncülüğünde yapılan toplantıya başta Eskişehir olmak üzere Marmara
bölgesindeki tüm derneklerimiz katıldılar. Federasyon olarak bu
toplantıya desteğimizi vererek ulusal boyutta ses getirmesini sağladık.
Toplantıya öncülük eden ve katılan tüm dernekleri kutluyoruz.
Amacımız bu toplantıları yurt çapında sürekli hale getirerek başka
Sezin'lerin acısını yaşamamaktır. Bu kampanyamızın Türkiye'ye örnek
olmasını umuyoruz.

Bir sonraki sayımıza kadar tüm okuyucularımıza mutluluk ve
sağlıklar diliyorum...
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“CİHAN CANDEMİR

Kaf-Fed Genel Başkanı

Dünya Çerkes Birliği (DÇB)'nin yeni yönetimiyle birlikte yapılan
Ilk yönetim kurulunda önemli kararlar alındı. DÇB heyeti Kabardey
Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kanoko Arsen tarafından da

kabul edilip, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

ÇB'nin 6 Mayıs

2006 tarihinde

İstanbul'da

yapılan Genel

Kurulundan sonra ilk

yönetim kurulu toplantımızı

başkanlar kurulu ile birlikte

yapmayı yeni Başkanımız

Dzemiha Kaspolet'e

önermiştik. Bu toplantının

2 güne yayılarak ciddi bir

program toplantısı olmasını

arzu ettiğimizi Kayseri

Festivalimize katıldığı sürede

kendisine anlatmak ve Kaf

Hed olarak kendi programımızı kendilerine aktarmak

fırsatını da bulmuştuk. Başkanımız da kongre sonrası

ilk toplantımızı yapmak üzere 5-6 Ağustos tanhlerini

belirleyerek bizleri Nalçik'e davet etti. Toplantı tarihi

dil kursumuzun bitimine rastladığı için oldukça

üzüldüm. Çünkü çok önem verdiğimiz dil kursumuzun

açılışında Kayseri Festivali nedeniyle bulunamamıştım,

şimdi de kursların bitişinde bulunamayacaktım. Ancak

DÇB'nin ilk yönetim toplantısı bizim için gerçekten

çok hayati önem taşıyordu. Biz de tercihimizi o
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DÇB Başkanı Dzemiha Kaspolet

yönde kullanarak, dil

konferansının kapanış

keyfinden fedakârlık etmek
zorunda kaldık.

Nalçik'teki toplantıya
yetişmek için 3 Ağustos

Perşembe günü uçmamız

gerekiyordu. Bu da bize 4

Ağustosta bir boş

günümüzün olmasını

sağlamıştı. Vizelerimiz için

önceden müracaatlarımızı

yapmıştık. Grubumuzda

başkan olarak benimle

birlikte DÇB Başkan

Yardımcısı Orhan Özmen, yönetim kurulu üyelerimiz
(Kuşha) Doğan Özden, Nahit Serbest ve tüzük

komisyonu üyemiz Rahmi İuna bulunuyordu. Aynca

Amerika'dan gelen yönetim kurulu üyesi arkadaşımız

Çiçek Check bizimle aynı uçakta geliyordu.

Son anda çıkan bir aksilik hepimizi çok üzdü.

Orhan Özmen arkadaşımızın vizesi önce verilmiş

olmasına rağmen son andaiptal edilmişti. Sadece

bir günümüz kalmıştı ve o gün de Rus konsoloslu-

gunun vize bölümü çalışmıyordu. Son gün Kafkasya

 



 

 

 
ile yoğun bir telefon trafiği yaşamamıza rağmen,hiç

zamanımız kalmadığıiçin Orhan Özmen arkadaşımızı

bırakarakgitmek zorundakaldık. Uçağımız İstanbul'dan

saat |5.40 ta havalandı. Uçakta dikkatimizi çeken,

hemen hemen tüm yolcuların bayan olmasıydı.

Kabardey Balkar, İnguşetya, Dağıstan, Osetya'dan

gelen bu bayanlarticari malları taşıyorlar ve evlerinin

geçimi için inanılmaz zahmetlere katlanıyorlardı.

Yolculuğumuzkeyifli geçti ve 2 saat 30 dakikalık

bir uçuştan sonra Nalçik'e vardık. Havaalanında

bizleri DÇB başkanımız, yönetici arkadaşlarımızla

birlikte birçok hemşerimiz karşıladılar. Bu defa

işlemlerimiz biz sohbet ederken gerçekleştirildi ve

otele yola çıktık. Daha önce kalmayı düşündüğümüz

Grand Kafkas oteli dolu olduğu için Cumhurbaşkanı'na
ait olan Syndica Oteli'nde yerlerimiz ayırtılmıştı.

Oteller ve sanatoryumlar bölgesi yeşil alanda yer

alan otelimize yerleştik.

4 Ağustos Cuma: Sabah kahvaltımızı otelimizde

yaptıktan sonra DÇB merkezimize geldik. Kısa bir

görüşmedensonra tüzük çalışmalarını tamamlamak

üzere Rahmi Tuna ve Ajaxo Kansawbiyi başbaşa

bıraktık. Genel kurulda DÇB tüzüğünde bazı düzelt-

meler yapılması kararlaştırılmıştı. Bu karar gereğince

tüzük komisyonundaki üyelerimiz Muhittin Ünal ve

Seyfettin Dinerbir taslak hazırlayarak Rahmi Tuna'ya

iletmişlerdi. Rahmi Tuna ve Kansawbi akşama kadar

çalışarak mevcut tüzüğümüzde RF'nun yeni demekler

yasasına uygun olabilecek değişiklikleri belirlediler

ve ertesi günki yönetim ve başkanlar kurulu toplan-

tısına hazır hale getirdiler.  , i

Rahmi Tuna ve Kansawbi tüzük çalışmasını

yaparlarken, biz de vaktimizi değerlendirmekistedik.

Bu fırsattan faydalanarak ben de diğer arkadaşlarımla

  
Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu üyeleri toplantı sırasında...

birlikte, Türkiye'den Nalçik'e kültür gezisine gönder-

diğimiz çocukları görmeye gittik. Çocuklarımızın

kaldıkları otel, sanatoryumların ve dinlenme merke-

zlerinin bulunduğu bölgede, Nalçik çevresindeki

yeşillik alanda yeralıyordu ve bizim kaldığımız otele

ve Grand Kafkas'a çok yakındı. Otelde bir süre

çocuklarımızla konuşup izlenimlerini ve duygularını

- sorduk. Daha sonra yemekvakti gelince yemekhane-

lerine geçtik ve birlikte yemek yedik. Burada gördük-

lerimi de kısaca anlatmakta yarar görüyorum. Çünkü

gitmeden önce çocukların bazı problemleri oldu-

gundan bahsedilmişti. Ben de hem DÇB'yi hem de

çocukların başında giden Ferit Domaniç'i arayarak

sorunları anlamaya çalışmıştım. Amacımız çok önem

verdiğimiz bu çocukgezilerinin kusursuz olmasıiçin

sorunları yerinde görmek, çocuklarımıza moral

vermekidi. Ziyaretimiz benim için çok yararlı oldu.

Gördüğümüz manzara duyduklarımızdan çok

farklıydı. Çevredeki otellerde kalan, çeşitli ülkelerden

(Rusya, Ürdün, Kazakistan,v.s) yüzlerce çocukvardı

ve hepsibelirli bir disiplin ve program çerçevesinde

tatillerini yapıyorlardı. Muntazaman her sabah yürüyüş

yapılıyor, daha sonra kahvaltı yeniliyor ve öğleye

kadar çeşitli etkinlikler uygulanıyordu. Öğlen yeme-

öinden sonra akşama kadar bireysel veya toplu

programlar uygulanıyor, akşam yemeğisonrası eğlence

başlıyordu. Aslında çocuklarımız hayatlarından çok

memnun,hafta sonu kaldıkları akrabalarının ilgisinden

mutlu, ancak zamanın çabuk geçmiş olmasından

şikâyetçi idiler. “Tatil çok kısa, daha uzun kalmak

istiyoruz” sözlerini duymak geziyi düzenleyen bizleri

çok mutlu etti. Ancak gördükki, bizim çocuklarımız

sabah yürüyüşünü sevmiyorve katılmıyorlar. Sabah

kahvaltıları belirli saatte verilirken (08.00-09.00) ve
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bunun dışında verilmezken, bizim çocuklarımız için

kahvaltı 09.00'dan sonra verilmeye başlanmış. Çocuk-

larımız çıkan yemekleri beğenmedikleri için (aslında

kalori-hesabı ile gayet temiz ve özenle hazırlanmış

oldukları halde) özel yemekler yapılmayaçalışılıyor.

Kendilerine çok büyük yemekhanenin bir bölümü

ayrılmış ve masalarına diğer masalarda olmayan

örtüler serilmiş. Kısacası kaldıkları kampta herkes

“ bizim çocuklarımızı memnun etmeyeçalışıyor. Ayrıca,
' Nalçik'te yaşayan Türkiye'den gitmiş dostlarımız ve

” çocukların akrabaları büyükbirilgi ile tüm isteklerini

karşılamaya uğraşıyorlar. Sonuçtaşikâyetlerin önemli

olmadığını, çocuklarımızın genelde mutlu olduklarını

görerek içimiz rahat etti. Ayrıca gelecek yıl için

eksiklerimizi görmemiz çokiyi oldu. Seneye çocuk-

larımızı gönderirken kendilerini ve ailelerini önceden

bilgilendirmemiz gerektiğini gördük. Gelecek

senelerde ekiplerimize, gidilen yerin her şeyin gön-

lümüzce yapıldığı bir tatil köyü olmadığını, kültürel

iletişim boyutu olan ve belirli disiplin içinde uyulması

gereken bir kamp programı olduğunu iyi anlatmamız

gerekiyor. Ayrca çocuklarımıza az da olsa dil takviyesi

verecek günlük eğitimlerin programda olmasıgereki-

yor. İnşallah seneye bunları daha kusursuz yapmaya

çalışacağız.

Akşam üzeri ise DÇB başkan yardımcısı Profesör

Dumen Hasan'ın bir gelin alma düğününe davet

edildik. Ben, Doğan Özden ve Nahit Serbest ev

sahibi thamadelerile birlikte kız tarafından gelen

misafirlerin ağırlandığı sofrada birlikte olduk. Mevcut

geleneklere göre yapılan içkili yemek, karşılıklı

konuşmalar, şakalaşmalar ve söylenen şarkılarla geç

KBC Cumhurbaşkanı

Kanokov Arsen, DÇB

Başkanı ve temsilcilerini

kabulünde, herkese tek tek

söz vererek gündeme
getirilen televizyon yayını,
dönüş ve ekonomıkışbırlığı

konularındaki görüş ve
dilekleri dinledi.
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vakte kadar sürdü. Düğün sonrası otelimize döndük.

05 Ağustos Cumartesi: Sabah | 0.00'da DÇB

genel merkezi toplantı salonunda çalışmalara başladık.

Başkan Kaspolet gündemi açıkladı. Başkan, DÇB'nin

yeni çalışma konularını ve yapılacakişleri daha

önceden taslak olarak hazırlamış ve Türkçe tercüme-

lerini de yaklaşık bir ay önce bize ulaştırmış idi. Biz

de Kaf Fed olarak Nalçik seyahatimizden bir hafta

önceİstanbul'da bir yönetim kurulu toplantısı yaparak“

DÇB'nin program taslağını çalışmış ve Kaf Fed

programı ile değerlendirmiştik. Bu toplantıya da

Kaffed yönetim kuruluna olmayan, DÇB yönetim

kuruluna dışardan seçtiğimiz Doğan Özden ve Nahit

Serbesti de çağırmış, onlarında toplantıya fikren hazır

olmalarını sağlamıştık. Nalçik'te iki günlük toplantı

süresince bu ön hazırlıklarımızın çok yararlı olduğunu

gördük. Başkanın hazırlamış olduğu programa önemli

katkı ve desteklerimiz oldu.

Cumartesi günkü toplantılar iki bölüm halinde

devam etti. Öğleden sonra DÇB heyeti, Cumhur-

başkanı Kanoko Arsen tarafından kabul edildi. Yaklaşık

|.5 saat süren görüşme sırasında Cumhurbaşkanı,

Kabardey-Balkar'da yapılanları anlatırken, en önemli

konulardanbirisi olarak, gençlerimizin korunabilmesi

için xaselerin çok çalışması gerektiği yönünde mesajlar

verdi. Ayrıca herkese tek tek söz vererek televizyon

yayını, dönüş konusundaki dileklerimiz gündeme

getirildi. Bana verilen söz sırasında, Kayseri Festivali

sırasında yapılan ekonomıkçalışmaları özetleyerek

- (daha önce kendilerine bir rapor göndermiştim)

desteğini talep ettim. Ayrıca Rusya liginde üst sıralarda.

yer alan Nalçik futbol takımı ile Kayserispor'un

 
DÇB heyeti, KanokoArsen (ortada) ile toplantı halinde...



 

yapacağı bir dostluk maçının Kabardey-Balkar'ın
tanıtımına büyükkatkısı olacağını belirttim. Toplantıda
Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi davranışı ve DÇB
Başkanımız Sayın Kaspolet'e gösterdiği ilgi,
çalışmalarımız açısından moral ve umut verici oldu.

Cumhurbaşkanıile görüşme sonrasında toplan-
tiya akşam 19.00'a kadar devam edildi.

Bugünkü çalışmada yapılanlar özetle şöyleydi:
- Önce çalışma konularına uygun komiteler

oluşturuldu.
- Daha sonra oluşan komitelerin yapması

gerekenler tek tek görüşülerek, program taslağı
revize edildi.

- Üye demeklerin faaliyetlerinin koordinasyonu
kararlaştırıldı. Koordinasyon komitesinin başkanlığını
Dzemiha Kaspolet ve Dumen Hasan'ın yapmasına,
Moskova'yı Hapsiriko Nazir'in, Orta Doğu ülkelerini
Cihan Candemir'in, Amerika'yı Çiçek Check'in,
Avrupa'yı ise Cihan Candemir ile Çiçek Check'in
birlikte koordine etmesine karar verildi.

- Ödenmeyen aidatların durumutartışıldı. Son
üç yılın aidat borçlarının ödenmesikararlaştırıldı. Bu
durumda 45.500 USD bir fon oluşabiliyor.

- DÇB'nin etkin bir web sayfasının oluşturulması.
görüşüldü. Bu konuda çalışmak üzere DÇB bünyesine
alınan Djalahedi Nawras Faez isimli uzman tanıştırıldı.

- Tüzük üzerinde yapılan değişiklikler anlatıldı
ve onaylandı.

- Putin tarafından çıkartılan kararnameyeilişkin
olarak Adıgey Cumhuriyeti'nde yapılan çalışmalara
paralel çalışmaların yapılması için Cumhurbaşkanı'na
yazı yazılması kararlaştırıldı.

- Çerkesce yayın yapacakbir televizyon kanalının
oluşturulması için Cumhurbaşkanları ve RF Devlet
Başkanı V. Putin nezdinde etkin girişimlerde bulunul-
ması kararlaştırıldı.

- Çerkes Dünyası ve Nart isimli iki yayının DÇB
tarafından çıkartılması için çalışmalara başlanması
görüşüldü.

- İstanbul Bağlarbaşı derneğimizin iki faaliyet
projesi gündeme konularak kabul edildi. Bunlar 2008
yılında “Çerkes Teavun Cemiyeti'nin kuruluşunun
100. yılının anılması”, diğeri ise 200/7 yılında
“Kafkasya'da Özerk Birimlerin kuruluşunun 85. Yılı”
nedeniyle bir tarih sempozyumunun düzenlenmesiydi.

- Toplantı sırasında ayrıca Karaçay-Çerkesk
Cumhuriyetindeki olumsuz gelişmeler ve
Abhazya'daki son durum hakkında delegelerdenbilgi
alındı. Abhazya konusunda DÇB'nin yayınlamış olduğu
deklarasyon hakkında bilgi verildi (Bu bildiri DÇB,
Adıge Xase, ve Savaş Gazileri'nin ortak imzasıile
Adıge Psalhe Gazetesi'nde ve Kaf Fed web sayfasında
yayınlanmıştır).

06 Ağustos Pazar: Sabahtan toplanılarak komite-

lerin çalışmalarının nasıl olması gerektiğini görüştük.
Türkiye'de Kaf Fed olarak yazılı bulunan programızın
Rusça çevirisi tüm delegelere dağıtıldıktan sonra
yaptığımız çalışmaları ve uygulamaları tek tek anlatarak
komisyonların görevlerine ilişkin beklentilerimizi
belirttik. Toplantı 13.00 civarında sona erdi.

Toplantıdan sonra Nalçik Şehrine yerleşen
Mecit kardeşimizin el sanatıişleri tanıttığı ve sattığı
“Adıge Wune”yi gezdik. Bazı hediyelik eşyaları aldık.

Alışverişten sonra Nalçik Futbol takımının ya- ;
pacağıİlg maçına tüm yönetici arkadaşlarımızla biriikte
gittik. Maç |-| bittiği için Nalçik takımılig birinciliğini
kaptırmış oldu. Çok düşükbir bütçe ile lig mücadelesi
veren Nalçik takımını görmekve desteklemekfirsatını
bulduk.

07 Ağustos Pazartesi: Sabah 10.30 da hava-
lanacak uçakiçin hazırlığımızı yaptık. Heyetimizden
sadece ben ve Doğan arkadaşım dönecektik. Nahit
Serbest bir gün önce Maykop'a geçmişti. Rahmi
Tuna ve Çiçek Hanım ise Nalçik'te kalmaya devam
edeceklerdi. Ancak gelen bir haberle uçağımızın
öğleden sonra 15.00 te kalkacağı bildirildi. Bunun
üzerine DÇB merkezine geçtik. Türkiye heyeti olarak
DÇB yöneticileriyle sorunlarımızı daha samimi or-
tamda görüşme imkânımız oldu. Türkiye'deki sorunları
ve DÇB'ye yönelik görüşleri nedenleriyle birlikte
açık bir şekilde anlatmafırsatımız oldu. Aslında bu
rötar gerçekten çokiyi oldu. Ben ve Doğan arkadaşım
uçakla dönerken gelecekaçısından çok daha umut-
luyduk. İlk defa somut bir çalışma programını yazılı
olarak takip edilecek hale getirmiş, somut yapılacak
işleri konuşmuş, birbirimizi çok daha iyi anlamış
olarak dönüyorduk. Ortak kanaatimiz ise DÇB
başkanımız Dzemiha Kaspolet'in doğru bir seçim
olduğu,ekibiyle birlikte güzel şeyler yapabileceğimiz,
bununiçin de gerekli desteklerin olduğu şeklindeydi.
Bu olumlu kanaatin verdiği moral, yüklendiğimiz ağır
sorumluluğun yükünü öylesine hafifletmiştiki yolcu-
luğun nasıl geçtiğini anlayamadan İstanbul'a vardık.

Seyahatimiz sırasında uçakta bulunan Adıge
bayanlarla yaptığımız sohbeti aktararak seyahat
notlarımıbitirmekistiyorum. Dönüşsırasında uçak
yine tamamen dolu idi ve çoğunluk yine kadınlardı.
Önümüzde oturan iki Kabardey bayanile sohbet
sırasında, anlatılanlar bizi çok etkiledi. Kadınlar
gençlerimizin nasıl kumarhanelere çekildiğini,
uyuşturulduklarını, kötü yola sürüklendiklerini ve bir
kısmının intihar ettiğini anlattılar. Adıge xaselerin
çalışmadığından şikâyetettiler. Bizim de toplantılarda
dile getirdiğimiz bu konu artık halk kitlelerinden
Cumhurbaşkanına kadar ortakbir talep haline gelmiş
durumda, Diliyoruz Kafkasya'daki xaselerimiz de
bundan sonra etkin çalışmalar yapacak, gençlerimize
sahip çıkacaklardır Bİ

NART19



Dudayev ve Mashadov'dan
farklı olarak, Basayev'in

ardından yapılan
değerlendirmelerdeki yeni
vurgu, Rusya'nın akılcı bir

polıtıka tercihiyle direnişin kalan
unsurlarını görüşme masasına

dolayısıyla da uzlaşma
noktasına çekebileceği

düşüncesinde yoğunlaşmakta.
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usya'nın son yıllarda Kuzey Kafkasya'da

yaşananların sorumlusu, ülkenin | nu-

maralı terönst'i ya da bazılarının sevdiği

biçimiyle Rusya'nın Bin Ladin'i gibi

nitelemelerle tanımladığı Çeçen İçkerya Cum-

huriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Şamil

Basayev'in ölümü, sadece Çeçenistan'ın değil

Kuzey Kafkasya genelinin siyasi gündemine

yarattığı ve yaratacağı muhtemel yansımalarla,

deyim yerindeyse bomba gibi düştü.

İster vahim bir hatayla olsun,isterse örgütlü

bir operasyon sonucunda, Basayev'in ölümünün

Çeçen mücadelesinin yanı sıra Kuzey

Kafkasya'dakisiyasi ve sosyal gelişmeler üzerinde

çok çeşitli yansımaları olacaktır. Basayev'in

ölümünün ardından, daha olayın sıcaklığının söz
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konusu olduğuilik günlerde, çeşitli taraflarca farklı

farklı değerlendirmeleryapıldı. Basayev'in öldürülmesi,

direnişin Aslan Mashadov sonrasılideri Abdülhalim

Sadullayev'in 17 Haziran'da öldürülmesiyle birlikte,

Rus ordusu vegizli servislerince dünya kamuoyuna

uluslararası terörle mücadele adına Rusya'nın büyük

bir başari olarak duyuruldu. Takiben benzer biçimde

Çeçen mücadelesine ve direnişçilerine her koşulda

sırtını dönen ve bunusiyasi bir getirim malzemesi

olarak gören Vladimir Putin yönetimince, |5—1/

Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg'da

gerçekleştirilen G8 zirvesinde yine Rusya'nın uluslara-

rası terörle mücadelesinin büyük başarısı olarak

sunuldu. Irak'ta sıkıntılar yaşayan ve 4 Rus diplomatın

öldürülmesine 'engel olamayan" ABD'ye de mücade-

lenin nasıl yapılması gerektiği konusundaverilmişbir

mesaj olarak değerlendirildi. Rus gizli servisinin

başkanı ve geleceğin Rusya'sının önemli siyasiİider-

lerinden biri olacağı var sayılan Nikolay Patruşev

kalan direnişçilere | Ağustos'a kadarteslim olmaları

halinde tarafsız ve adil yargılama garantisiyle çağrı

yaparken, Moskova yanlısı Çeçen hükümetinin

Başbakanı Ramzan Kadirov'da tek üzüntüsünün

Basayev'i kendisinin öldürememesi olduğunu açıkladı.

Bu değerlendirme bombardımanı altında,

açıklamaların neredeyse tamamının ortak noktası,

aslında direnişin lider isimlerinin her birinin

öldürülüşünde olduğu gibi Çeçenistan'da ve Çeçen

direnişinde yeni bir dönemin başladığıdır. Hatırlanacağı

üzere gerek Cohar Dudayev'in gerekse Aslan

Mashadov'un öldürülmeleri sonrasında da bölge

uzmanları, siyasiler ve akademik çevrelerce benzer

değerlendirmeleryapılmıştı. Bu değerlendirmelerin

tamamında direniş hareketinin daha da radikalleşmesi

ve mücadelenin Rusya topraklarına yayılmasıihtimali

üzerinde durulmaktaydı. Basayev'in ölümünün ar-

dından yapılan değerlendirmelerdeki yeni vurguise

Rusya'nın akılcı bir politika tercihiyle direnişin kalan

unsurlarını görüşme masasına dolayısıyla da uzlaşma

noktasına çekebileceği noktasında yoğunlaşmakta.

Bu bağlamda mücadelenin en ünlü ve radikal ismi

Rusların söylemiyle 'yok edildiğine" göre bu yönde

bir ilerlemenin önünde artık Rusların kedisinden

başka engel kalmadığı değerlendiriliyor. Basayev'in

öldürülmesinin bu çerçevede sembolik bir anlamı

bulunmaktadır. Böylece tartışma, Rusya bu yönde

bir tercih kullanarak 'Çeçenistan merkezli biçimde

Kuzey Kafkasya'daki sıkıntıları sonlandırabilir mi?

sorusundakilitleniyor. Rusya açısından Basayev gibi

görüşme ve uzlaşma imkânı olmayan, diğer direnişçi

grupların uzlaşmayanlısı tutum almalarının önündeki

ciddi engel olarak görülen/gösterilen bir ismin ortadan

kaldırılmış olması bunu mümkünkılar mı? Basayev'in

öldürülmesinin yanı sıra Rusya'nın peşine düştüğü

direniş hareketinin şimdiki lideri Doku Ümarov gibi

eski nesil isimlerin de ortadan kaldırılmasısilahlı

direniş açısından Çeçenistan'da yolun sonu mu olur?

Rusya Kuzey Kafkasya'da tam hâkimiyeti sağlayarak

bölgeye barış ve refahın egemen olduğu güzel

günlerin gelmesini sağlayabilecek mi? Bu türde

artırılarak sorulacak sorulara verilecek cevaplar

sadece Çeçenistan'da yaşayan/yaşayamayan halklar

açısından değil aynı zamanda Kuzey Kafkasya halk-

larının tamamının gündelik yaşamlarına etkileri aç-

ısından büyük önem taşımaktadır. Bu konu Rusya'nın

iç ve dış politikasına doğrudan etkileri çerçevesinde

Russiyasi hayatını ve Rusya'nın geleceğini de yakından

ilgilendirmektedir. Bu bağlamda yazıda Basayev'in

öldürülmesi ve Çeçen sorununun muhtemel gelişimi

merkezinde Kuzey Kafkasya'nın geleceği ve bunun

Rusya'ya yansımaları üzerine bir değerlendirme

yapılması hedeflenmektedir.

BASAYEV ve ÖLDÜRÜLME
MUAMMASI

Çeçen direnişinin bayrak isimlerinden biri olan

ve başına Ruslarca 10 milyon Amerikan doları ödül

konulan Şamıl Basayev, 9 Temmuzu |0 Temmuza

bağlayan gece Rusların açıklamalarına göre Rus-gizli

servisince yürütülen başarılı ve uzun soluklu bir

operasyon sonucunda, Çeçen direniş hareketi sözcü-
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lerine göre ise bir kaza sonucunda İnguşetya'nın

Ekajevo köyünde hayatını kaybetti. Rus gazetelerince

yayınlanan içerisinde Türkiye'nin de yeraldığıçeşitli

operasyon hikâyeleri dünya medyasında yer buldu.

Bu değerlendirmelerin tamının ortak söylemiise 'eli.

kanlı bir terörist' olan Basayev'in bu sonu hak ettiğiydi.

Bu türde bir yaklaşım, son yıllarda meydana gelen

bir takım talihsiz gelişmelerin de desteklemesiyle,

. bu yöndeki propagandaya inanmakisteyen dünyanın

Rus propagandasının etkisi altında olduğunun açık

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Çeçen İçkerya Parlamentosu'nun Basayev'in

ölümü üzerine yaptığı “Çeçen halkının anısında Şamil

Basayev terörist veya eşkıya olarak değil, her zaman

onun koruyucusu olarak kalacak. İşgale karşı ve

Çeçen halkına yönelik soykırıma karşı mücadele

tükenmez ve Şamil Basayev gibi insanlar şimdiki ve

geleceknesiller için örnek olacak” açıklaması dikkate

alınmalı ve akılda tutulmalıdır. Şamil Basayev son

dönemde birçoklarınca terörist olarak nitelense de

Kuzey Kafkasya tarihinin sayfalarında Çeçen direnişinin

sembolisimlerinden bir tanesiolarak yer alacaktır.

Şamil Basayev'in hayathikâyesine gözatıldığında

karşımıza Kuzey Kafkasya halklarının birçoğuna

benzer biçimde Sovyet döneminin ürünü,Stalin

döneminin acımasız toplu sürgününü yaşayarak

Kazakistan'da yapılan Sovyet nükleer denemelerinden

zarar görmüşbir aile çıkmaktadır. Kendisi, adını

taşıdığı Kuzey Kafkas halklarının efsanevi lideri İmam

Şamil'in köyü Vedeno'da doğmuşolsa da, hafızasında

bu acımasız ve kanlı tarihin izlerinin bulunduğu

yadsınamaz bir gerçektir. Sovyet döneminin ayrımcılığı

ve Çeçen olmanın getirdiği baskılara rağmen

- Moskova'daki var olma mücadelesini takiben

Basayev'in Ağustos 1991'de Beyaz Ev'in önünde

 

E / Kafkasya'daki Son Gelişmeler

BorisYeltsin'i savunan kalabalığın içerisinde yer

alması geleneksel bağımsızlık ve adalet mücadelesinin

bir yansıması olarak analiz edilebilir. Basayev'i bu

noktadan Tenmuz başındaki ölümüne kadar götüren

sürecin başlangıcı I991 Kasımında Çeçen davasını

uluslararası kamuoyuna duyurmak amacıyla bir Rus

uçağının kaçırılarak Ankara'ya indirilmesi olayıdır.

Takiben Basayev'in de gerek aktör gerekse planlayıcı

olarak içerisinde yeraldığı Dağlık-Karabağ ve Suşa'da

yaşanalar, Abhazya savaşı, Budyanovsk'taki hastane

baskını (1995), Moskova'daki tiyatro baskını (2002)

ve Beslan okul baskını (2004) gibi olaylar Basayev'i

kahramanlıktan eli kanlı terörist imajına taşıyan

gelişmelerdir.

Basayev'in Çeçenistan'daki gelişmelere paralel

biçimde mücadeleyi askeri hedeflerin ötesinde

sivilleri de kapsayacak biçimde tüm Rusya'ya yayma

tehdidi ve politikası onun zaman zaman mücadelenin

diğer isimleriyle de ters düşerek terörist yaftasını

yemesiyle sonuçlandı. Rusya Çeçenistan'da elini

sertleştirerek Çeçenistan'ın seçilmiş lider kadrosunu

ortadan kaldındılkkça Basayev'in mücadelesi de sertleşti

ve imajı olumsuzlaştı. Radikal İslami gruplarla bağlantı-

Basayev'in Çeçenistan'dakı
gelişmelere paralel biçimde
mücadeleyi askeri hedeflerin

ötesinde,sivilleri de
kapsayacak biçimde tüm

Rusya'ya yayma tehdidi ve
polıtıkası, onun zaman zaman

mücadelenin diğer
isimleriyle de ters düşerek
terönst yaftasını yemesiyle

sonuçlandı. Rusya
Çeçenistan'daelini

sertleştirerek
Çeçenistan'ın seçilmiş

ider kadrosunu ortadan
kaldırdıkça Basayev'in

 



 

ları, özellikle Emir Hattab ile birlikteliği bu imajın

tüm dünya tarafından da kabulünü beraberinde

getirdi. Sonuç ise Kuzey Kafkasya'da büyükRus askeri

varlığı, çok sayıda yerinden ve yurdundan edilmiş

insan ve yıkık, harap bir Çeçenistan olarak

belirginleşmektedir. Basayev ise yaşamıyla olduğu

kadar ölüm şekliyle de sürekli olarak tartışılacak. Bu.

noktada üzerinde durulması gereken Basayev'in

hayatı ya da öldürülmesinin ötesinde Çeçenistan

merkezli olmak üzere Kuzey Kafkasya'da durumun

ne olduğu ve bundan sonra ne olacağıdır.

ÇEÇEN DİRENİŞİ ve YENİ
YAPILANMA

Basayev'in öldürülmesiyle direnişin kuvvetli bir

darbe yediği inkâr edilemez. Amabu ölümle direnişin

tamamen biteceğini söylemekise safdillik olarak

nitelenebilir. Önceki dönemlerde direnişin ve Çeçen

bağımsızlığının büyükliderlerinin ölümlerinin direnişi

radıkalleştirdiği ve kontrol dışına taşıdığı unutulmam-

alıdır. Artık mücadele sürecinde daha karmaşıkbir

yapıyla karşılaşılacağı söylenebilir. Rusya'nın 1 990'ların

başından itibaren mücadeleyitaşıyan isimleri ortadan

kaldırmasının ilk sonucu Rusya'nın artık merkezi,

koordineli ve liderleri açıkça tanımlı bir mücadele

yerine daha belirsiz, dağınık ve küçük boyutlu fakat

- ciddi sonuçlar doğuran sorunlarla boğuşmak zorunda

kalacak olmasıdır. Bu grupları takip ve bunlarla

mücadele etmekdahasıkıntılı olacaktır. Yeni lider

ve savaşçı kadrosunu nispeten daha radikal, tamamen

savaş ortamında ve Sowyet/Rus eğitim sistemidışında

yetişmiş, Kafkasya'nın 'barış' dönemini ve ortamını

neredeyse hiç görmemiş, gelecek beklentisi olmayan

bir neslin oluşturacağı akılda tutulmalıdır. Mücadele,

kısa bir bocalama dönemini takiben daha acımasız

ve kanlı bir biçimde devam edebilir. Bu bağlamda

Çeçen mücadelesinin sıkıntısının insan kaynağıol-

madığıasıl sıkıntının, en azından son dönemde maddi

destek olduğu akılda tutulmalıdır. 2006 yılı için bir

rakam verilemese de Çeçen direnişinin liderleri 2005

yılında Çeçenistan'da 1 000 civarında direnişçi oldu-

gunu açıklamıştı. Bu toplamın 100-150 kadarının

yabancı savaşçılar olduğu belirtilirken 500 civarında

direnişçinin de Çeçen toprakları dışında Kafkasya'nın

diğer kesimlerinde aktif olduğu belirtilmekteydi. Bu

somut kaynağın varlığı dikkate alındığında maddi

kaynak sorununun aşıldığı heraşamada direnişin,

liderlik sorunu ve eldeki maddi kaynağın boyutuna

bağlı olarak, Basayev'in yürüttüğü büyük boyutlu

saldırılar düzenlenmesi taktiğinin yerine daha küçük

fakat ses getiren eylemlerle karşımıza çıkacağı

öngörülebilir. Diğer yandan 2002'de Mashadov'un

yönetimialtında hazırlanan ve direnişin 2010'a kadar

ki sürecini planlayan harekât planına ek olarak 2005

Mayısında Sadullayev döneminde 6 ana cephe (4'ü

Çeçenistan'da olmak üzere Dağıstan ve Kuzey

Kafkasya'nın geri kalanı) ve bunlara bağlı alt ceph-

elerden (bu alt cepheler Kuzey Kafkasya'nın geri

kalan kesimini kapsamakta: İnguş, Kuzey Osetya,

Kabardey-Balkar, Stavropol, Karaçay-Çerkes ve

Krasnodar cepheleri) oluşan bir direniş/savaş örgütlen-

mesi planlanmıştı. Bu cephesistemine 8 Temmuz'da :

Savaş Konseyincealınan bir kararla Ural ve Volga

bölgesinin eklendiği dikkate alındığında mücadelenin

sadece Çeçenistan topraklarında değil Kuzey Kafkasya

topraklarında yoğun olmak üzere Rusya'nın

bütününde yürütüleceği hesaplanmalıdır.

Bu yapılanma ve mücadelenin yansımaları
Basayev'in öldürülmesi öncesindeki son bir yılda

Kuzey Kafkasya'da yaşananlarla kendisini yeterince

göstermişti. En dikkat çekici gelişmeler arasında

örnek olarak Ekim 2005'de Kabardey-Balkar'ın

başkenti Nalçik'te yaşananlar verilebilir. Kabardey-

Balkar mücadeleyi örgütleyenlerce düzenlenen cephe

sisteminin önemli ayaklarından bir tanesi olarak

görülmekteydi. Eylül ayında yaşanan bir takım

gelişmeleri ve Kabardey-Balkar'ı Sovyetlerin yıkıl-

masından bu yana yaklaşık 15 yıl boyunca yöneten

Valeri Kokov'un iktidarı Arsen Konakov'a devrini
takiben 13 Ekim'de Nalçik'te çeşitli devlet binalarına

yapılan saldırılarla başlayan olaylar sonucunda 33'ü

polis 12'si sivil vatandaş olmak üzere toplam 137

kişi ölmüştür. Örgütlü bir operasyon olaraknitelenen

bu olayların selefi cemaatler ve Çeçen direnişiile

bir takım bağlantıları bulunmaktadır. Bu bağlantının

ayrıntıları çok bilinmemekle birlikte Moskova'nın bu

hareketlenmeleri yaratan isimleri Çeçenistan'da

yürütülen terörle mücadele' faaliyetinin kapsamı

içerisinde değerlendirdiğini görmekteyiz.

Çeçenistan'daki gelişme ve operasyonlarla paralel

biçimde Rusya'nın Temmuz 2006 ortalarında Elbrus

bölgesinde hala operasyonlara devam ediyor olması,

kimlik tanımlaması yapmak ve bölgede huzur ve

istikrarı sağlamak adına bölge halklarını baskıaltında

tutması bunun yansımalarıdır.

Benzer biçimde Dağıstan'da Rus resmi rakam-

larına göre geçen yılın ilk dokuz ayında 90'ı doğrudan

güvenlik güçlerine yönelik olmak üzere 120'nin

üzerinde terörist saldırgerçekleşmiş ve bu saldırılarda
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42'si güvenlik görevlisi 60'ın üzerinde kişi ölmüştür.

İnguş Cumhuriyeti'nde sadece geçen ay 5 saldırı

düzenlenmiş aralarındaİçişleri Bakan Yardımcısı ve

OMON Özelbirlikleri komutanı dâhil 14 kişi

ölmüştür. Bu örnekler Kuzey Kafkasya'nın diğer

bölgelerinden örneklerle artırılabilir.

Kuzey Kafkasya'daki gündelik hayata bu

çerçevede bakıldığında büyükbir rahatsızlık ve

toplumsal baskının olduğunu söylemek mümkündür.

Böylesisıkıntılı bir ortamın söz konusu olduğu Kuzey

Kafkasya'nın genelinde barış, istikrar ve düzenin

hâkim kılınabilmesi açısından önemli olan Basayev'in
öldürülmesinden ziyade bundan sonraki dönem için

Rusya'nın izleyeceği politikadır. Rusya Çeçenistan

merkezli olarak Kuzey Kafkasya'da yürüttüğü oper-
asyonları 'anti-terör' operasyonu olarak adlandır-

maktadır. Bu operasyonları küresel terörle mücadele

adına yaptığı propagandasının yanı sıra Kuzey

Kafkasya'daki her türlü hak arama mücadelesinin

'radikal İslam' ya da 'el-Kaide'ile ilişkilendirilmesi

bölgede sıkıntıları yatıştırıp ortadan kaldırmaktan

ziyade daha da radikalleştirmektedir. Kuzey

Kafkasya'da neredeyse gündelik hayatın gerçeği

haline gelen yargısız infazlar, adam kaçırma olayları

ve zorbalıklar Rusya'nın geneli için yapılan 'vatandaşın

devletten korunması gereği' ve 'devlet terörü

değerlendirmeleriyle birleşince Kuzey Kafkasya'nın

geleceği ile ilgili karamsarlığa yol açmaktadır.

RUSYA NE YAPABİLİR?

Tüm bunları dikkate alarak ne yapmalı sorusu

sorulduğunda karşımıza Rusya açısından iki ana

. politika tercihi çıkmaktadır. İlk tercih günümüzde

uygulanan politikaya devam edilerek Çeçen avına

devam edilmesi şeklindedir. Buradaki sorun terörist,

direnişçi ve 'ülkesine bağlı yasalara saygılı Çeçen

arasında ayrımının ne şekilde yapılacağı ya da yapı-

labilirliğiyle bağlantılıdır. Yıllardan beri savaş ortamında

ve yıkım içinde yaşayan halkın bıkkanlığı ve çaresizliğinin

ülkede terör ortamını besleyen temel neden olduğu

bilinen bir gerçektir. Siyasi mücadele olarak başlayan

Çeçen mücadelesi günümüzde şiddete hapsolmuş

durumdadır. Bu şiddet sarmalının sadece Çeçenistan"

değil yansımalarıyla Kuzey Kafkasya'nın tamamını

hatta Rusya'yı etkisi altında tuttuğu söylenebilir.

Sadece Çeçenistan'da on binlerce insanın öldüğünü

binlerce kişinin kaybolduğunu evinden yurdundan

edilen insanların Kuzey Kafkasya'nın tamamına

yayıldığı, bu rahatsızlıkların Kuzey Kafkasya'daki diğer
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anlaşmazlıkları beslediği de dikkate alınmalıdır. Bu

türde. bir yaklaşımın bu süreci yatıştırmaktan ziyade

yeni anlaşmazlıkları tetikleyeceğini söylemekise

kâhinlik sayılmasa gerektir.

Son dönemde ülkenin büyükşehirleri başta

olmak üzere tamamında büyükbir imarfaaliyetinin

yürütüldüğü belirtilse de hala bütçesinin 2681'i

merkezden karşılanan Çeçenistan'da durum sıkıntı-

lidir. Bu oranla Çeçenistan, bütçesinin 2689'u

.merkezden karşılanan İnguş Cumhuriyetinden sonra

Rusya'nın 89 federal yapısı arasındaikinci sırada yer

almaktadır. Bu sıralamadaillk onda Kuzey Kafkasya'nın

diğer federal bölgelerinin yer aldığının bilinmesi

durumun Kuzey Kafkasya'nın tamamında benzer

sonuçlar yarattığının bilinmesi açısından önemlidir.

Bu bağlamda vurgulanması gereken diğer bir nokta

da Çeçenlerin önemli bir kısmının yurtlarından

edilmiş olmalarının yanı sıra Çeçenistan'da kalan

halkın neredeyse tamamının geçimlerini sağlayacak

ekonomıkve sosyal bir ortamdan yoksun oldukları

gerçeğidir. Güvenliğin sağlanabilmesi adına sadece

Çeçenistan'da 50 bin kişilik bir Rus askeri ve güvenlik

kuwveti bulunmaktadır. Kuzey Kafkasya'nın geneli

de bunu kat kat aşan asker ve güvenlik gücünün

varlığı nedeniyle Rusya'nın sadece silahlı gücüyle var

olduğu bir bölgehalini almıştır. Bu nedenle bölgenin
huzur ve istikrarla birlikte ekonomik refaha

kavuşabilmesi için Çeçenistan'da yeni kapsamlı

ekonomik ve sosyalpolitikalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer yandan politikalarını klanlar, aile ilişkileri.

ve belirli gruplar merkezli biçimde şekillendirerek

yürütmeye çalışan Rusya'nın yerel çatışmalara yol

açan bu yaklaşımını bir kenara bırakarak Çeçen

nüfusunun tamamını kucaklayabilecek, Kuzey

Kafkasya'nın diğer halklarını da tatmin ederek kap-
sayacak ekonomik ve sosyal politikaları uygulamaya

koyması gerekmektedir.

Bu değerlendirmelerden hareketle Rusya'nın

önündeki diğer politika tercihine ulaşılmaktadır. tüm

gruplarla görüşerek uzlaşmakve barışı hâkim kılmak.

Bunun olabilirliğinin ilk şartı bunu politik tercihin

merkezine oturtacaksiyası bir irade geliştirilmesidir.

Bu irade oluştuktan sonra Çeçen halkının bütün

kesimlerinin ve politik güçlerin tamamının katılımıyla

doğrudan ve tam anlamıyla özgür seçimlerin yapılması

bu yönde bir tercihi başarılı bir uygulamaya

dönüştürebilir. Böylece Rusya ile Çeçen halkının

tamamı arasında kabul edilebilir ilişkiler kurulabilir.

Aksi takdirde sadece Çeçenistan'a değil Kuzey

Kafkasya'nın tamamınakalıcı bir barış ve huzur hâkim

 



 

olamaz.Putin'in bir Fransız televizyonuna yaptığı
'biz aslında Çeçenistan'a 1995'de bağımsızlık

hakkı tanıdık. Fakat karşılığında ne aldık? Bu

toprakların tamamına dünyanın dört bir

tarafından gelen radikallerin yarattığıaşırılık,

Bu adamlar Karadeniz'den Hazar'a uzanan
coğrafyada köktendinci bir devlet kurmayı

amaçladılar" açıklaması Moskova'nın bölgeye

bakışını ve bu yönde bir iradenin henüz

oluşmadığını göstermekte. Kafkasya'yı ve

halklarının tamamını bu bakış açısıyla değer-

lendiren otoriter ve merkezibirpolitik irad-

eden bu yönde bir politika beklenemez.

Bundan sonra ne olabilir sorusu ise

içerisinde çeşitli senaryolar barındırmaktadır.

Kuzey Kafkasya'da hâkim olan çekinme ve

korku havasının sıkıntıların devamına neden

olacağı söylenebilir. Bölgede dengelerin

kurulması halkın ülkelerini ve siyasi idareyi

sahiplenmesiyle ilintilidir. Şu anda sorun
yaratmayan ve Çeçenistan'a hâkim olduğu

varsayılan Moskovayanlısı Çeçen yönetiminin

kısa vadede dahisıkıntı yaratacağı söylenebilir.

Rusya'nın asimetrik gücü bağlamında iktidarı

teslim ettiği eski İçişleri Bakanı Alu Alhanov

ve yaşı nedeniyle şimdilik Başbakanlık

görevine getirilen Ramzan Kadirov'un üstü örtülü

mücadelesi dikkat çekmektedir. Bu mücadele

çerçevesinde Putin'in meseleye şahsen müdahil

olduğu ve heriki ismi yüz yüze görüşmelerde

bulunmak üzere birkaç defa Moskova'ya çağırdığını

belirtebiliriz. Bu müdahalelere rağmen Kadirov'un

önümüzdeki sonbaharda 30 yaşını doldurarak

başkanlığa getirilmesinin ülke içi klanlar arası dengeleri

etkileyerek yeni çatışmalara yol açacağı tahmin

edilebilir. Bunun kanıtı olarak da Kadirov'a bağlı | 7

bin kişilik silahlı gücün İçişlerine bağlı resmibir güce

dönüştürülerek en azından kâğıt üzerinde devlete

bağlanması Kadirov'un gelecekteki pozisyonuna bağlı

olarak ülkedeki dengeleri değiştirebilecektir.

Kadirov'un gerek ailesinin gerekse Rusya'nın ülkedeki

kötü imajını düzeltmek amacıyla Rusya'nın desteği

ve yönlendirmesiyle yoğun bir imar projesi başlattığını

biliyoruz. Bu bağlamdailgi çekici bir not olarak

Kadirov'un bu konuda bir doktora tezi hazırlayıp

savunarak ekonomi doktoru unvanıaldığını belirte-

biliriz. Fakat bu çabaların kalıcı ve kapsayıcı olması

büyük bir öneme haizdir.

Üzerinde durulması gereken ve bölgenin gele-

ceğinde etkili olacağını rahatlıkla söyleyebileceğimiz

  

  

  

    

  
Nart Dergisi'nin, Mashadov'un

ölümüne rastlayan 42. sayı kapağı

diğer bir nokta dini cemaatlerle tarikatların konumu-

dur. İster Moskova yanlısı yönetim olsunisterse

direniş gruplan, bölgedeki siyasi yapılanmaların tamamı

dine özelbir vurgu yapmaktadır. Bu yapıların nüfuz

alanlarının sadece Çeçenistan olmadığı, Kuzey

Kafkasya'nın tamamında her geçen gün daha etkin

ve etkili oldukları göz önüne alınmalıdır. Bu yapılan-

maların liderleri halk üzerinde etkili olmaktadırlar.

Bu nedenle radikal unsurların bu yapıları ve halkı

etkileyerek yönlendirmelerine imkân tanınmaması

gerekmektedir. Bu ise yukarıda değinilen refah ve

huzur ortamının hâkim kılınmasıile yakındanilintilidir.

Şu aşamada bölgede Sufi yapılanmalarile selefi

cemaatler arasında gerginlik söz konusu olmakla

birlikte bölgede hâkim olan geleneklerin hala dengeyi

sağladığı, daha büyük boyutlu çatışmalara yol açmadığı

görülmektedir. Bu dengeye bölge dışı faktörlerin

müdahil olması süreci daha sıkıntılı boyuta taşıyabilir.

Bu nedenle bu türde müdahalelerin önüne geçilme-

lidir. Rusya'nın buradaki rolü yine uzlaşmave denge-

İeme tercihi çerçevesinde şekillenmelidir. Aksi tak-

dirde istikrarlı vebarışçıl bir ortam söz konusu
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olmayacaktır.

DİASPORA, TÜRKİYE ve GELİŞMELER

Bu son gelişmelerışığında diğer bir nokta olarak,

Kuzey Kafkasya'da yaşananların diasporaya etkilerine

değinilmelidir. Bu etkiler diasporanın yaşamını

sürdürdüğü ülkedeki hayatına etkileri ve diasporanın

anavatanlailişkilerine etkileri çerçevesinde ele alınabilir.

Bunun aynı zamanda |ürkiye-Rusyailişkilerine de

doğrudan yansımaları olacaktır. Türkiye bu çerçevede

Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşları bağlamında

ayrıcalıklı bir konumasahiptir. Kuzey Kafkasyalılar ve

Kafkas Dernekleri SovyetlerBirliğinin yıkılmasını takip

eden süreçte Kafkasya ile bağları vebilgi birikimleri

sayesinde Türkiye'nin bölgeye yönelik dış politikasında

önemli rol oynadılar. Bu çerçevede Türkiye'den

beklenen bölgesel bir güç olması, dengeleri etkileye-

bilmesi ve barındırdığı Kuzey Kafkasyalı nüfusu ile

bölgedeki gelişmelere ve bölgenin siyasetine aktif

biçimde müdahil olmasıydı. Bu çerçevede ikinci

Çeçen savaşının başlangıcına kadar bir düzeyde de

olsa Türkiye'nin gerek Abhaz gerekse diğer çatışmalar

bağlamında Kuzey Kafkasya halklarına ve diasporanın

isteklerine yakın bir duruş sergilediğini görmekteyiz.

Bunun zaman zaman Türk-Rusilişkilerinde sıkıntı

yarattığı da söylenebilir. Fakat İkinci Çeçen Savaşının

da dâhil olduğu süreçte çeşitli sebeplerle Türkiye'nin

bu politikasından uzaklaştığı görülmektedir. Kendiiç

sorunlarıyla kurduğu paralellik, Rusya'nın bunu bir

koz olarak kullanmaya başlaması, artan Türk-Rus

ticari ve siyasiilişkileri, bölgedeki mücadelede etkinlik

kazanan radikal unsurların varlığı ve dini vurgudaki

tırmanma bu faktörlerden bir kısmı olarak sayılabilir.

Aslında tüm bu faktörlerin diasporanın da bölgedeki

gelişmelere ve sorunlara farklı biçimlerde bakmasına

ve bufarklılığa bağlı olarak kendi içerisinde bölünmeler

yaşamasına sebep olduğu görülmektedir. Bunun

somut yansımaları Abhaz ve birinci Çeçen Savaşına

basın ilanları ve yürütülen faaliyetlerle gösterilen

tepkilerle takip eden süreçteki gelişmelere gösterilen

tepkiler arasındaki farklılıkta görülebilir. Bunda

Türkiye'nin özellikle Çeçen mücadelesine bakışını

değiştirmesi bağlamında Rusya'nın taleplerine bağlı

olarak diaspora örgütlerinin hareketlerini kısıtlamak

istemesi ve bir takım engeller çıkarmasının etken

olduğu söylenebilir. Fakat bunun ötesinde diasporanın

gelişmelerden zarar görme çekincesiyle ya da ideolojik

farklılık nedeniyle mücadeleye mesafeyle yaklaşmasını

da önemlibir etken olduğu düşünülmektedir. Terör
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ve terörle mücadelenin Türk toplumu ve siyasi

yapılanması üzerindeki derin etkisi göz önünealındı-

ğında diasporanın kamuoyu yaratmada gösterdiği

bu hassasiyet anlaşılabilir bir algı olarak kabuledilebilir.

Bu çerçevede Rusya'nın bugün uyguladığı sertlik

taraftarı politik tercihe devamı durumunda meydana

gelecek gelişmelerin, diasporanın anavatanla

ilişkilerinde aksamalara yol açacağı ve Türkiye'de de

bu bağlamda bir takım somut yeni kısıtlamalarla

 karşılaşılacağı öngörülebilir. Bunlar diasporanın faali-

yetlerine anavatana yönelik ziyaretten politik-

ekonomikişbirliğine kadar birçok alanda baskı ve

“ kısıtlamalar getirilmesi şeklinde olabilir. Rusya'nın da

özellikle geri dönüş bağlamındaılımlı baktığı gruplara

karşı da daha kuşkulu ve kısıtlayıcı bir tavır takınması

söz konusu olabilir. Bu gelişmeler bölgesel kayıplar

ve savaş durumunun devamı ile birlikte artan

eleştirilere paralel biçimde diasporadaki bölünme

ve cepheleşmeyi keskinleştirebilir. Rusya'nın diğer

altematifi, yani yapıcı politikayı seçmesi durumunda

ise Türkiye ve diaspora bu süreci hızlandıran ve

bölgenin normalleşerek gelişmesine istikrara

kavuşmasına büyük katkılar sağlayabilen unsurlar

halini alacaktır. Bu diasporanın da yakınlaşarak işbirliği

yapmasını ve yenibir Kuzey Kafkasya oluşturulmasını

destekleyen bir gelişme olabilir.

KISACASI;

Bölgedeistikrar, barış ve huzurun hâkimiyeti,

öncelikli olarak Rusya'nın uzlaşma ve normalleşmeye
yol açacak politik bir tercih yapmasıylailintilidir. Şu
anda hâkim olan hava, yürütülen politika ve yapılan
açıklamalara bakıldığında bunun çok da mümkün
olduğu görülmemektedir. Bu politikadan dönülmediği
takdirde yeni nesil daha radikal isimler ya da grupların
oluşumunun önüne geçilerek, ılımlı ve uzlaşmacıbir
sosyal yapı üretmek mümkün olamaz. Rus kamuoyunun
da son yıllarda yaşananlara bakıldığında bu durumun
devamından hoşnut olmadığı görülmektedir. Bu noktada
Rusya'nın yapması gereken direniş liderlerinin öldürülm-
esini kutlamak ve bununla Batı dünyasına terörle
mücadele başarısı söylevleri çekmek yerine, Kafkas
halklarını eşit vatandaşlar olarak modern, demokratik
ve çoğulcu Rusya'ya bağlamak olmalıdır. Unutulmamalı-
dır ki, Kafkasyatarihi bir mücadeleler tarihidir. Bugünkü
direnişçilerin hepsi öldürülebilir ama Kuzey Kafkasya'ya
hâkim olan direniş ve mücadele idealini öldürmek, çok
da imkân dâhilinde gözükmemektedir. Direnişe yol
açacak ortamın ortadan kaldırılarak, bölge halklarının
tamamınca benimsenecekbir politika uygulaması tek
çözüm yolu olarak gözükmektedir pg
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Çeviren: KERİMAN VURDEM

“Bu ve benzeritoplantılarda hep

ben konuşuyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Çünkü

beni rahatsız eden bir konu var. Bunu dinlemenizi ve

sizinle paylaşmayıistiyorum.

Bizim bölgemizdeki canlılar için kaygılanıyorum. Yani

bizim “Papağan toplumu'ndan bahsederken,

hayatımızın ve geleceğimizin etraftaki her varlığa

ve canlıya bağlı olduğunu çek iyi anlıyorum. Doğamızda

gereksiz toplum yoktur. Var olan her şey birbirine

“bağlıdır. hayatımızla bir bütündür. Du günü ele alacak

olursak, bizden fazla yaşayan bir kuş toplumu

ormanımızda var sayılmaz. Tam 300 yıllık yaşam

hakkımız var. Olanaklarımız da az sayılmaz. Biz her

yerde tanımıyoruz. gelenek ve adetlerimizide biliyorlar.

Ormanımızla sınırlı kalmadan bütün dünya biliyor ki,

bizden daha yetenekli bir kuş toplumu yoktur. Du

nedenle bize benzemekisteyen birçok kuş toplumu

var, Bize özeniyorlar, bizim örf ve adetlerimizi alıp

kullanıyorlar. Durum böyle olsa bile daha küçük kuş

toplumlarının dilini ve kendilerine ait olan

geleneklerinin, adetlerinin korunup yaşatılmasına

destek olmalıyız. Diz hepimiz, birbirimizi düşünerek

ve koruyarak hayatımızı sürdürmeliyiz. Yek oluşları

yakın olan kuş toplumlarıkırmızı bir kitaba yazılmalı,

onlar için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız...

Doğamızda biz birbirimize benzemiyoruz,

farklılıklarımız var. İşte bu da bizi zenginleştiriyor,

bunlar bizim büyük hazinemizdir" diye kürsüden sakin

sakin etrafındaki kuşlara bakarak

konuşuyordu Papağan.

“Bugünden itibaren daha da dikkatli davranmalıyız”

diyordu biri, “Koruma ekipleri oluşturmalıyız...

Herkesbirfikir ortaya atıyor, konu üzerinde

tartışıyorlardı. Guguk kuşu ise konuşulanları dinleyerek

etrafına bakınıyordu. Bazen kürsüye yaklaşıyor sonra

da geri dönüyordu. Rahat değildi. bir sıkıntısı vardı.

Sonunda yukarı havalanarak ağacın tepesinde bir

yer bulup derin derin düşünmeye başladı. "Den çok

yanlış yaptım. Seçim yapmadan bulduğum her kuş

yuvasına yumurtalarımı bıraktım. Bundan sonra sadece

papağanın yuvasına yumurtalarımı bırakacağım.

oşuna dememişler (göz görmüyorsa gönülde görmez),

nasıl oldu da farkına varmadım? Çoğunluk her zaman

güç demektir, güçlü olan haklıdır ve onlara bağlı olmak

şüphesiz ki faydalıdır. Du karmaşık zamanda kim seni

satar, kim sahip çıkarhiç belli değil. Onun için papağan

toplumunun içinde olmanın yanlış olmayacağını

düşünüyorum..diye bazen sessizce, bazen de kendi

kendine konuşarak hesap yapıp. ormanda uçup

gidiyordu. Papağan yuvasında olmadığı zamanlardan

yararlanarak onun yuvasına yumurtlarını bırakıp

karıştırıyordu. Guguk kuşu bunu çok iyi beceriyordu.

Anne Papağan ise bu durumun farkında olmadan

yuvasındaki yumurtaların üzerine gelip oturuyordu.

Bizim guguk kuşu ise tek başına sorumsuz, dertsiz ve

keyif içinde kendi dünyasına dalıp gidiyordu...
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-Ha.. ha.. haa... Yumurtalarımın üzerine
kendisininmiş gibi oturuyor. Ne kadar da saf bu
toplum. Onları kandırmak hiçbir şey. Ben keyfime
bakayım onlar da yavrularımı dünyaya getirsinler,
diye yuvanın etrafından her geçtiğinde alay ediyordu
papağanla...

Bir gün, anne papağan yemek getirmeye git-
tiğinde, guguk kuşu yuvada olan kendi yavrularını
tanıyamadı. Yavrularçıplak ve çok küçüktü. Yemekle
gelen anne papağan, guguk kuşunu fark edince
endişelendi. Bunu gören guguk kuşu da uçupgitü.

Guguk kuşu her zaman olduğu gibi yine tek
başına keyiflenerek yaşamını devam ettiriyordu.Bir
gün yavruları aklına geldi ve onlara görmeye gitti.
Bunu anne papağanın olmadığı bir zamana denk
getiren guguk kuşu, yuvanın bulunduğu ağacın
üzerindeki bir dala oturdu ve yavrularını izlemeye
başladı.

- Evet işte, ah canım yavrularım benim, kuş
rengimi almışlar. Ama budili anlamıyorum, bu ne?
Yoksa bunlar benim yavrularım değil mi? Yok yok
bunlar benim!

Guguk kuşu yavrularının doğumdan sonraki
ilk 3-4 gün içinde kendi soylarından olmayan diğer
yavruları yuvadan dışarı attıklarını biliyordu. Guguk
kuşu korkarak aşağıya doğru baktığında birkaç ölü
yavrunun ağacın dibinde olduğunu gördü.

- Demek doğru, bu yavrular benim. Amayine
de anlayamıyorum onların "cik cik” seslerini, diye
tereddüt içindeydi.

- Yoksa yuvaları mı karıştırdım? Hayır
karıştırmıyorum.İşte o ağaç, yumurtalarımı yuvaya
bırakırken attığım yumurtaların izi ağacın üstünde
daha kaybolmadi..., diye düşünürken guguk kuşu,
anne papağanın yuvasına telaşla yaklaştığını gördü
ve uçup gitti.

Gugukkuşu yaşam biçimi, yavruları ve başından
geçen olayları düşünmeye başladı.

- Biraz daha zaman geçince yavrularıma yemek
götürüp onları görmeye gideceğim. Şimdiye kadar
yavrularım büyüyüp dünyanın farkına varmışlardır.
Artık dilimizi öğretme zamanı geldi, diyen guguk
kuşu, en büyüksolucanıalarak yavrularına doğru
yola çıktı. Anne papağan yuvadan uçup gidinceye
kadar bekledi ve sonra da çocuklarına getirdiği
yemi dağıttı.

Guguk kuşu kulağını ne kadar kabartarak dinlese
de yavrularının çıkardığı"cik, cik” seslerini anlamıyor-
du. Onlara şaşkın şaşkın bakıp ne yapacağını
bilmeden düşünüp oturuyordu. Derken anne
papağan geri döndü

- Ayağını yuvama nedenalıştırdın? Yuvamdan
giti, diye guguk kuşunutersledi.

- Yavrularıma yem getirmiştim, diye sakin sakin
konuşmaya başladı guguk kuşu.

- Hangi yavrularına? Yuvamda sadece benim
yavrularım var, diye kızdı anne papağan.
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- Gözün varsa görürsün onların guguk kuşu

olduğunu, diye dolaşmaya başladı guguk kuşu.
- Onları ben dünyaya getirdim, demek ki onlar

benim yavrum, dedi ve öfkelendi papağan
- Biz gu-guk ku-şu-yuz. Hiçbir zaman kendi

yavrularımızı dünyaya getirmeyiz, diye başladı kendini
haklı çıkarmaya guguk kuşu.

- Eğer yavrularınıistiyor, onlar için endişeleniyor
ve düşünüyor olsaydın, kendin dünyaya getirirdin,
diye iyice öfkelendi anne papağan.

- Biz guguk kuşu toplumu olarak yavrularımızı
dünyaya getirmemiş olsak da, nesilsiz olarak hiç
kalmadık, diye onu ikna etmeye çalışıyordu guguk.
Oysa şimdi ne oldu da evlatsız, nesilsiz kalıyoruz
diye hak arayışı içine girmişti.

-Git, git, git ben onların annesiyim, diye bağırdı
papağan.

- Onlara şimdiye kadar ben emek verdim.
- Evet, bu söylediklerin doğru, ama onlar benim

kanım ve benim soyumdan,
- Soyuymuş ha! Ne diyorsun sen? Ne zaman-

dan beri yumurta soy oluyor. Onlara canı veren
sahibi de oluyor. Şimdi sana ne oluyor?

- Nasıl ne oluyor?
- Bak bir daha seni burada görmekistemiyo-

rum. Ben yavrularımı dünyaya getirdim ve
yetiştireceğim. Git, git buradan!

- Fazla bir şey istemiyorum, sadece dilimi
öğretecektimi!

- O ne diliymiş? Dilinin anlamı sensin işte.
Kime ne faydasıvardilinden!

- Guguk kuşlarının kendi dillerini bilmeleri
gerekiyor.

- Bana ne gerekliysel diye anne papağan kızgın
halde kafasını guguk kuşlarının tersine çevirdi.

- Kuşaklarımız dilimizi bilmeli.
- Hey ne diyorsun sen! Seni aptal, dinle burayı,

diye papağan sesini yükseltti. |
- En fazla yaşayan kuş toplumubizleriz. Guguk

yavruları da uzun ömürlü olmayaitiraz etmezler.
Doğru değil mi? Dahaneistiyorsun? Biz papağanlar
uzun ömürlü olmanın sırlarını biliyoruz. Üstelik
bizim konuşamadığımız dil yoktur. Buna guguk dili
de dahildir. İyi düşün! Bizim toplumumuz yavrularına
yeni ufuklar açar. Herkesbiliyor, siz sadece kendi
keyfiniz için yaşıyorsunuz. Kuşaklarınız, yavrularınız
için hiçbir sorumluluk taşımıyor, onlariçin hiçbir
zorluğa katlanmıyorsunuz.Siz çok rahatsınız, biz
öyle yapmıyoruz, nesillerimiziçin bir çok fedakârlık
ve zorluklara göğüs geriyor ve çalışıyoruz. Bu
yavrular guguk olsun, papağan olsun fark etmiyor,
büyüyünce zaten uçup gidecekler. Önemli olan
onları iyi bir kuşak olarak yetiştirebilmektir. Bunu
başarabilirsem ne mutlu bana.

- Ben senin kadar yapamıyorsam da, en azından
onların dili için endişeleniyorum!



 

- Eğer öyleyse ve bunu gerçekten dert ediyor-
san öğret onlara dilini, dedi ve papağan uzaklaşmaya
hazırlandı.

- Nasıl olacak? diye sordu guguk kuşu mem-
nuniyetini ifade eden bir tarzda.

- Boş olduğun zamanlarda gel öğret..!
- Çokiyi olur.
- Peki anlaştık, dedi papağan ve yuvasına tekrar

oturdu. Gugukkuşu ise uçup gitti.
Aradan geçen zaman içinde guguk kuşu hala

düşünüyor ve tereddüt ediyordu
-Tamam ne olacaksa olsun artık! dedi ve kararlı

bir şekilde,
- Yavrularımın mutluluğunun hiç kimse alamaz!

Kimbilir belki benim çabalarım gelecek nesillere
şans getirir. Şunu kabul etmeliyim ki papağan bana
son derece yararlı bir yol gösterdi. Ama yine de
guguklara bir danışsam, diye uçup gitti.

- Guguk kuşlarını arayarak bir süre dolaştı.
Sonra da ağacın tepesinde sohbet eden birkaç
guguk kuşunu görünce onlara yaklaştı.

- Ne kadar da değerli oldular bugün guguk
kuşları... diye guguk kuşlarıile sohbete başladı. Şu
bizim koca ormanda arayıp tarasan bir tane bile
bulamazsın.

- Biz guguk kuşu deği İmiyiz? diye biri seslendi.
- Diğer guguk kuşlarıyla da tanışıp danışmak

isterdim. i
- Ne o bize danışamaz mısın? Adımız da var,

işimiz de.
- Çoksıkıntılıyım, dertlerimisizinle paylaşmaya

geldim, yok oluyoruz...
- Yavaş, yavaş Olbiraz, bizi kim yok edebilir?
- Yoksa bir guguk kuşu hastalığı mı çıktı?
- İşte bu sonumuz olabilir, Tanrı korusun!

dediler hep bir ağızdan.
- Inşallah yok olmayız, dedi akıl almaya giden

bizim guguk kuşu.
- Hey, bu neler söylemeye çalışıyor, dedi

üçüncüsü sesini kalınlaştırarak. Diğer kuş toplumları
da bizim yüzümüzden yok olmasın! Daha neler,
biraz düşünerek konuş! Galiba unuttun bizim
huyumuzu! Duaet ki, yaptıklarımız ortaya çıkmasın.
Vallahi yaptığımız şeyler az değil. Diğer kuşların
yuvasına yumurtamızı bırakıp karıştırırken, yuvada
var olan yumurtaları da dışarı atıyoruz.İtiraf edin
bunlar doğru değil mi? Hatta bizim yavrularımız
dünyaya geldikten sonra guguk olmayan diğer kuş
yavrularını da yuvadan dışarı atıyorlar. Böyle olmasına
rağmen, diğer kuşların yuvaları bize her zamanaçık
oldu ve bizi sevip saydılar.

- Bizi herkes tanıyor, onlar da bizim gibi so-
rumsuz ve dertsiz olarak yaşamak istemezler mi?

- Evetkatılıyorum, ben de bizim yaşam tarzımıza
özenenlere rastladım, diye ikisi birden dertli guguk
kuşuna cevap veriyordu.

- Peki dilimiz yok olmuyor mu? dedi kaygılı bir

ses tonu ile bizim guguk kuşu.
- Aman... aman nasıl kaybederiz? Ne şekilde

yok olacak? Dilimizin yok olmasıiçin çaba sarf eden
birileri var mı? Ayrıca bu sözünü ettiğin konu kimin
umurunda,

- Diğer kuşlarbizim dilimizi kullanmakistiyorlar
da biz yok ediyoruz? dedi gruptan biri.

- Güldürmeyin beni lütfen! Guguk dilimizi
kaybediyormuşuzl! dedi bir diğeri alay ederek.

- Kaybedeceğiz derken unutacağız anlamında
söylüyorum.

© Diğer dört guguk kuşu bir ağızdan cevap
verdiler ,

- Tabii unutursun, sen bizimlebirlikte yaşamaya
bile gerek duymuyordun, bizi hiçe sayıyordun,
bizden uzaklaşıp gidip başka kuşlarla arkadaşlık
dostluk kuruyorsun,

- Ben kendim için endişelenmiyorum... gelecek
nesil içindir...

- Zahmet etme, bizim için de endişelenme,
diye gruptan biri guguk kuşunun sesini kesti.

- Kardeşim boş ver bunları gelecek nesilmiş,
dilmiş... Bizi araştıran bilimsel enstitüler olduğunu
da unutma, son açıklamalara göre, 76 yuvada 919
tane guguk kuşu yumurtası bulundu. 76 yuvaileride
|50 yuvaya çıkabilir. Söylediklerimi duydun değil
mi? Yumurtalarımızın yeri bulunabilir amasırlarımıza
ulaşmak çok zordur. İşte görüyorsun bizi takip
ediyorlar, huyumuzu suyumuzu bilmekistiyorlar.
Dilimizi de onlar düşünüp gereğini yapsınlar. Artık
her şeyi dünyaya açık tutmakta yararvar. Biz de
başka dilleri öğreneceğiz, bizim dilimizi de diğerleri
konuşacak, rahat ol korkma bir şey yok, dedi
gruptan kendini çok akıllı sanan bir guguk kuşu.

- Onun derdi bizi korkutmak, çok .
abartıyorsun... dediler ağacın tepesindeki guguk
kuşları.

- Hiçbir şey yok, sen sineğifil gibi görüyorsun.
- Biz...biz yavrularımıza bakmıyoruz, onlara

gerekli olan eğitimi vermiyoruz. dedi dertli guguk
kuşu.

- Bunlar yeni haber değil, diye alay edip
gülüşüyorlardı diğer guguk kuşları ve şöyle devam
ettiler,

- Tembelseni, o bizim özel huyumuzdur, tabii
ki bakmıyoruz yavrularımıza... biz farklıyız. Biz
guguk kuşuyuz.

- Siz anlamak istemiyorsunuz, benim guguk
yavrularım dilimizi bilmiyorlar, kendidilini bilmemesi
zavallılık değil mi? Bu büyük bir acı değil mi? Ne
yapabilirim diye size geldim. Siz ise benimle alay
edip eğleniyorsunuz... durum çok ciddi diyorum
size. |

- Benimkiler ne durumda acaba? Onları
görmeyeli uzun zaman geçti. Hatta doğumdan
sonra hiç görmedim denilebilir... Onların dilimizi
bilip konuşmaları ya da bilmemeleri benimiçin
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önemli değil bir şey de fark etmez, dedi akıllı
geçinen gugukkuşu.

- Bize getirmiş olduğun bu haberin doğruluk
payı nedir bilmiyorum ama yavrularımız dilimizi
bilmiyorlarsa onları ara sıra görmekte yarar var,
dedi diğeri.

- Hey, bu konu üzerinde çok konuşuyorsunuz.
Yavrularımız, guguk kuşları olduklarını bilirlerse bu
onlara yeter, diye akıl verdi üçüncüsü.

- Sağlıklı olsunlar da, istediklerini ifade edebi-
lecekleri herhangibir dil bilirlerse bu onlara yeter.
Benim dilim, senin dilin diye bir şey olmamalı.

- Guguk dilinin bir yararı yok, bir yere ulaştırmaz.
- Benim dilimden daha önemli ne olabilir?

Acaba benim anlamadığın bir şey mi var? Yo yo.
Ben gerçekten abartıyor muyum? Hiç kimse bu acı
durum için kaygılanmıyor. Neden ben bu dil konu-
sunu dert ediyorum. Bu toplumun akıllısı ben
miyim? Bu böyle başlamış böyle gidiyor. Ne yapalım
hayatın kanunu bu. diyen guguk kuşu, kolu kanadı
kırılmış vaziyette, “Gugukdili" işinden elini eteğini
çekti ve bir daha bu konuya dönmedi.

Bizim guguk kuşu yavruları büyüdüler ve pa-
pağanın yuvasından uçup gittiler. Hayata yalnız
başladılar. Kendi dilleri olmayan papağanca konuşan
gugukkuşlarıydı onlar.

-Bu genç guguk kuşları yeni moda mr? diye
bakıyorlardı ormandaki diğer kuşlar. Daha sonraları
etrafta çok farklı dille konuşan guguk gençleri
görününce durum anlaşılmıştı. Artık bunlar guguk
kuşlarının yeni kuşaklarıydı. -

Aradan uzun zaman geçti. Her 50 senede bir
yapılan kuşlar toplantısı tarihi gelmişti. Toplantının
genel konuşmacısı papağan, her kuş toplumunun
kendi dili ve sesinin ormanda bulunmasının ne
kadar önemli olduğunu vurguluyordu.

Daha sonra her kuş toplumunun temsilcileri
tek tek kürsüye gelerek duygu ve düşüncelerini
paylaşıyor, 50 sene içinde yaptıkları faaliyetler
hakkında konuyorlardı. Karga kendidili ile halkı için
neler yaptığını anlattı, baykuş konuştu, bülbül
konuştu, derken sıra guguk kuşuna geldi. Guguk
kuşu kürsüde papağanca konuşmaya başladı.

- Gu, gu, gu, bu ne dedişahin.
- Nu... nu... nuu...? diye mırıldandı baykuş
- Kanrl... kanri....? diye karga müdahale etti

ve guguk kuşunu kürsüden indirerek, gugukçabilen
birinin kürsüye çıkmasını istedi.

- Kürsüye gelen guguk kuşlarının hepsifarklı
dillerde konuşuyordu. Hiç biri gugukça bilmiyordu.

- Gugukça bilen var mı...? diye yüksek sesle
çağrıda bulundu papağan.

Guguk kuşları kendilerine ve etraftaki diğer
kuşlara şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Gugukların başkanı,
kendilerini papağanca savunuyordu.

- Tarihimizi bizden dahaiyi bilen hiç kimse
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yok. Sizlere memnuniyetle tarihimizden bahsede-
ceğim.

- Yok, yok burası tarih yarışması değil, biz
dilinizi duymakistiyoruz, dediler.

Guguk kuşunun başı önüne düştü ve içinden
“Ne yazık ki duyamayacaksınız” dedi.

- Arkadaşlar çok büyükbir kaybımız var, çok
üzgünüz, ormanımızda bir dil yok oldu. Bunda
bizlerin de sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
Guguklara dillerini korumaları için yardım etmeliydik.
Dillerini unutmamalarıiçin bazı zorlayıcı önlemler

“almalıydık, diyen papağan üzgün ve titrek bir ses
tonuile toplantıyı kapattı. Diğer kuşlar da moralsiz
ve üzgün bir şekilde dağıldılar. Kalan guguk kuşları
da sabahlara kadar konuşup tartıştılar, amabirçıkış
yolu bulamadılar.

- Nedir bu çektiğimiz?, dedi biri
- Evet, neden hiçbir endişemiz olmadı, dilimizin

yaşaması için neden çaba sarf etmedik...
- Diğer kuşlar bizi koruyacaklar, bizim için bir

şeyler yaparlar, bizi yüzüstü bırakmazlar, diyen biri
rahat bir nefes alarak uçup gitti.

- Bizim düşünmemize gerek yok, nasılsa keyifli
hayatımız devam ediyor, diyen bir guguk kuşu daha
uçupgitti. Derken bir bahane bulan gugukkuşlarının
hepsi uçarak dağıldılar.

Ormandaki diğer kuşlar ise daha fazla zaman
kaybetmeden, ormanın dengesi bozulmasın,felaket
olmasın diye büyükbir telaş ve gayret ile guguk
dilinin tekrar canlanmasıiçin çalışmalar yürütüyor-
lardı.

Herkes toplansın,
Yas günü bu gün,
Herkes düşünsün,
Ne oldu bu gün,
Orman ağlıyor,
Yağmur yağıyor,
Dili ile adetleri,
En güzelleri,
Kaybetti Guguk,
Yok oldu ufuk,
Çokda üzüldük,
Birlikte olup,
Bır çıkış bulup,
Var olsun derman,
Diline bir can,
Herkese armağan,
Yaşasın Orman,

Ormandaki canlı varlıkların fedakarca çalışmaları
sonucunda gugukça ses çıkaran ve “Guguk” diyen
bir kuş bulup ona özenle baktılar. Daha sonra da
özgürce ormana bıraktılar.

Arkadaşlar, bu kuşun çoğaldığını görmekiste-
yenler ormana buyurun!.

Bugün var olan “Guguk Kuşları"nın, o kuştan
türediği söyleniyor EB

 

 

 



Kaf Fed tarafından düzenlenen, “Yok Olmakta Olan Diller v
Adıge-Abhaz Dillerinin Durumu” konulu konferansta, yurt |i ci
ve dışından gelen dil uzmanı konuşmacılar, konuyla ilgili görüş

i

 
nden

leri
3

ve yaptıkları araştırmalar hakkında bilgiler verdiler.

afkas Demekleri Federasyonu'nu tarafından
düzenlenen “Yok Olmakta Olan Diller ve
Adıge ve Abhaz Dillerinin Durumu” konulu
uluslararası konferans, | Temmuz 2006
Cumartesi günü Ankara'da yapıldı.

Dedeman Oteli'nin konferans salonunda
gerçekleştirilen konferansta, konunun uzmanı akad-
emisyenler, konuşmacılar ve konuyla ilgilenen üçyüz
kişiyi aşkın bir davetli topluluğu katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kaf Fed
Genel Başkanı Cihan Candemir ana dilin önemini
vurgulayarak, Federasyon'un yürütmekte olduğu ana
dil projesinin, dilin yok olmamasına yapacağı katkı-
lardan bahsetti. Candemir'den sonra Avrupa Komisy-
onu Türkiye Delegasyonu'ndan Petar Kovachev de
bir konuşma yaparak,kültürlerin temel unsurlarından
olan dillerin yok olmamasıiçin mutlaka desteklenmesi
gerektiğini söyledi.

Daha sonra, Kaf Fed Eğitim ve Teşkilatlanma
Sorumlusu ve söz konusu projenin Ana Dil Komisy-
onu Başkanı Şamil Jane'nin başkanlığında yapılan ilk
oturumda Prof. Dr. Baskın Oran, kültürel çeşitliliğin
toplumlar için birer tehdit olarak algılanmaması
gerektiğini, aksine bir zenginlik olduğunu çarpıcı
örneklerle anlattı.

İkinci konuşmacıİstanbul Milletvekili Ahmet
Sır Özbekise ana dillerin devamının mutlaka devlet
tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek,
dünyada birçok demokratik ülkede bunun yapıldığını
söyledi. Katılımcıların sorularının cevaplanmasından

 

sonraöğle yemeğiarasıverildi.
Oğleden sonraki ikinci oturumun başkanı Doç,

Dr. Erden Ünlü idi. İlk konuşmacı Hollanda Leiden
Üniversitesi'nden konferansa katılan, Abhaz dil uzmanı
Dr. Viacheslav Chirikba, dünyada yok olma tehlikesi
altındaki diller, bu dilleri korumaya yönelik politikalar,
Adıge-Abhaz dillerinin durumu konusunda yazdığı
sayısız eserinde de değindiği konularla ilgili bilgi
aktardı. Ubıhdili ile ilgili araştırmalarından tanıdığımız
Prof. Dr. Sumru Ozsoy ise konuşmasında Ubıhdilinin
yaşam öyküsü ve Tevfik Esenç hakkında bilgiler verdi.
Bu bölüm sonundaki soru ve cevaplardan sonra bir
kahve arası verildi.

Prof. Dr. Ayla Sevim'in başkanlığındaki üçüncü
oturumun konuşmacısı, Malmoe Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Karına Vamling, Avrupa bağlamında Kafkas
dillerinin zenginliğinden bahsederek, Adıge ve Abhaz
dillerinin ses yapılarının, diğer dillerle olan farklılıklarını
ve dil bilimcileri nasıl kendine çektiğini anlattı.

Programın sonunda, konferansa katılan sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri de söz alarak,
Türkiye'de yaşayan kültür gruplarının kendikültürlerini
ve dillerini yaşatmalarının öneminden ve bu tür
konferansların konuya olan katkılarından bahsettiler
ve Kaf-Fed'e teşekkür ettiler. Toplum önderleri ve
thamadelerin teşekkür ve temenni konuşmalarıile
konferans programı sona erdi.
(Konferansta yapılan konuşmaların tam metnini,

derginizin bu sayısıyla birlikte verdiğimiz
kitapçıkta bulabilirsiniz...)
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İnegööl Kurultayı'nda da
90 60

düşünlerimizde silah
atmama kararı alındı

NART DERGİSİ/İnegöl

3 Temmuz 2006 günü Bursa'nın İnegöl
ilçesinde yapılan bir düğünde Sezin isimli
genç bir kızımız yine serseri kurşunlarının
hedefi olmuş, bir hiç uğruna hayatını
kaybetmişti. Bunun ardından İnegöl ve

çevresindeki köy ve demek temsilcileri 3 | Temmuz
2006 Pazartesi günü Rüştiye köyünde bir araya
gelerek, düğünlerdesilan atmama konusunda neler
yapılabileceğini konuştular. Eskişehir, Bursa, Kütahya,
Bilecik, Bozüyük ve İnegöl Kuzey Kafkas Kültür
Dernekleri'nin başkan ve temsilcilerinin katıldığı bu
hazırlık toplantısında, bölgedeki demek ve köylerden
gelecek temsilci heyetlerindenoluşturulacak kurullar
ile 17 Ağustos 2006 tarihinde İnegöl'de genişkatılımlı,
iki oturumdan oluşan, Adapazarı kurultayı benzeri
bir toplantı yapma kararı aldılar.

İnegöl kurultayı, bölgedeki |4 dernek başkan
ve temsilcileri ile çevredeki 8 köyden seçilerek gelen

 

ayhabı/nahıj heyetlerinin delege olarak katılımıyla 17
Ağustos 2006 Perşembe günü gerçekleştirildi. İnegöl
Kültürpark'ta saat | 4:00'de yapılan kurultayda önce
divan oluşturuldu. Divan Başkanı olarak seçilen Kafkas
Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Teşkilatlanma
Sekreteri Şamil Jane yaptığı açılış konuşmasında,
insan hayatına ne kadar değer verdiği, saygı duyduğu
bilinen bizim toplumumuzda, kültürümüzle ters
düşen bu davranışlara bir son vermekiçin toplan-
ıldığını belirterek, mutluluğumuzu birbirimizle
paylaştığımız böyle günlerde, unutulmayacak acılar
yaşamamakiçin bundan sonra ateşli silahlar kullan-
mamamız gerektiğini, bunun demeklerimizin kon-
trolünde ve bölge halkının işbirliği ile yapılacak
kampanyalarla bütün bölgelerde uygulanmasının
zorunluluğunu anlattı.

Bu konuşmadan sonra diğer dernek başkanları
ve bölge temsilcileri delegeler de tek tek söz alarak

 

86 Bu toplantıbir başlangıç olarak çok önemli. Sizler de
dile getirdiniz, geleneklerimizin getirdiği bir terbiyeile ayıp
olmasın, ortaya çıkarmayalım hassasiyeti ile bazı şeyleri

örte örte artık saklayamaz
hale geldik. Biz bu to-
plantılarda “nasıl bir to-
plumduk, nasıl olduk?” bunu
tartışmaz lazım. Eski ile
yeniyi karşılaştırıp aradaki
farkı görürsek, ona göre
davranırız belki.

Biz Türkiye'de hep
örnekbir toplum olduk. Bunu

bu bize bizim dışımızdakiler
- tarafindan hissettirildi... Silah
kullanmak kadariçki içmek
ayıptır bizde. “Ayıp”,

 

yaşamımda hep hissettim ve -

“günah”tan daha etkili idi eskiden, şimdi bu özelliğini
kaybetti. Hatırlayın, eskiden kadınlar ve erkekler birbirimizle
iç içe eğlenirdik. Ben düğünlerde aralarına girip oturduğu-
muzda, hiçbir kadının rahatsız olduğunu hatırlamıyorum.
Ama şimdi alkollü ve silahlı olarak yanlarına gidemiyoruz,
çekiniyorlar bizden. Bu bizim geleneğimiz değil çünkü.
Düğünlerimizde de, herkesin sevip saydığıbir kişi kalkıp,
bunun yanlış olduğunu söyleseydi, iki kelimeile eli silahlı o
arkadaşımızı uzaklaştırabilirdi bence. Bu yapılsın ve başka
ailelerin de yüreği yanmasın artık...

Çocuklarımızı terbiye etmiyoruz maalesef. Çalışan
anne baba, çocuğunu ne kadar terbiye edebilir ki. Eskiden
büyüklerimiz de, evimizin içinde bizimle yaşardı ve bu
terbiyeyi onlar verirdi. Şimdi bu eksikliği, köylerimizde ve
derneklerimiz çatısı altında tamamlamalıyız... Bir eğitim
alıyor çocuklarımız, ama Kafkas adetve geleneklerine göre
eğitim almaları şart. O zaman böyle asimile olmuşluk
göstergesi hataları yabmayacağımızı düşünüyorum...33
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Divan oluşturulduktan sonra, Kaf Fed
Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Şamil
Jane biraçılış konuşması yaptı(üstte). Daha
sonra delegelere tek tek söz verilerek
konuylailgili görüş ve önerilerialındı.

 
 

duygu ve düşüncelerini dile getirdiler, bölgelerinden ömekler verereksilah
atılmasının anlamsızlığını belirttiler. Bazı delegeler, kendilerinin de zaman
zaman düğünlerde silah kullandıklarını, ancak artık buna son verilmesi
gerektiğini söylerken, bazı delegeler desilah kadaralkol kullanılmasının da
kısıtlanması gerektiğini, ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylediler.
Konuşmacıların ortakfikri, bu kurultay sonunda alınacak kararların uygulanabilir
nitelikte ve bağlayıcı olması idi. Delegeler dışındaki bazı katılımcıların da
söz alarak, düğünlerdesilah kullanmanın yasaklanması gerektiği yönünde
görüş belirtmelerinden sonra divan başkanı konuşmalardaki görüşleri
özetleyerek birinci oturumu kapattı.

Yenilen öğle yemeğinden sonra ikinci oturuma geçildi. Birinci oturumda
yapılan konuşmalar ve öneriler ışığında kararlar oluşturuldu ve yazıya
geçirildi. Son olarak, alınan kararlar katılımcılar huzurunda okundu ve oy
birliğiyle kabul edildi.

Düğünlerimizde silan atılmamasıile ilgili olarak toplanan İnegöl
Kurultayı'nda alınan kararlar şöyle:

|. Düğün toplantı, gösteri piknik, söz kesme, sünnet, asker uğurlama
gibi toplumun bir araya geldiği organizasyonlarda hiçbir şekilde silah
(tabanca, tüfek, kurusıkı, kırma) atılmayacaktır,

2. Bu organizasyonlara alkollü gelinmemesi tavsiye edilecektir.
3. Kafkas Dernekleri Federasyonu,silah atılmamasıile ilgili uygulamanın

tanımlanmış sekiz bölgeye yaygınlaştırılacağını bildirmiştir.
4. Bölge demekleri tercihleri Haziran ayında yılda bir kez bir araya

gelerek bahsedilen organizasyonlara silah atılmaması konusunda değer-
lendirme yapacak, ihtiyaç halinde yeni kararlar çıkartacaktır.

5. Çalışmalar kurumsal bazda yürütülecek demek ve köy muhtarları
icra kurulunu oluşturacaktır,

6. Her demek kendi üyelerini gecelerde veya diğer organizasyonlarda
bu konudabilgilendirecek ayrıca köylerde haberli toplantılar yaparak
kararın tabana yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır,

7. Dernekler ve köy muhtarları davetli olup olmadıklarına bakmaksızın
düğün ve benzeri toplantılara katılıp kararların uygulanması konusunda
caba göstereceklerdir. Tercihen cemiyetlere sözü geçen thamadelerle
(ayhabi) gidilecektir.

8. Düğün şenlik ve benzeri toplantılarımız için hazırlanan davetiyelere
uyarıcı notlar konacaktır. Ayrıca silah atılmayacağını gösteren İogo da
kullanılabılır.

9. Dernekler bölge yoğunluklarına göre standart pankartlar hazırlay-
acaktır. Bu pankartları çevre köylere cemiyetlerde kullanmak üzere
dağıtacaklardır.

10. Cemiyetlerin açılışında cemiyet yönetici tarafından silah atılmaması
ile ilgili uyarıcı bir konuşma yapılacaktır.

| 1. Kafkas Demekleri Federasyonu tarafından slogan, afiş davetiye
logosu konularında ödüllü bir afiş yarışması düzenlenecektir.

12. Alınan kararlara cemiyet sahibi veya davetlilerin uymaması
durumundailgililer uyarılacak, buna rağmen vazgeçilmezse cemiyet terk
edilecektir. Karara uymayanların sonraki cemiyetlerine katılınmaya-catır.

13. Haziran 2007 yılında Eskişehir ve Bursa'da birer değerlendirme
toplantısı yapılacaktır. Koordinatör demekler ve diğer demekler konunun
takipçisi olacaktır.

Kurultayakatılan ve katılımbildiren dernekleri
İnegöl Abhaz Derneği, İnegöl Kuzey Kafkas Derneği, Bursa Kafkas

Derneği, Eskişehir Kafkas Derneği, Bozüyük Kafkas Derneği, Karacabey
Kafkas Derneği, Kemalpaşa Kafkas Derneği, Kütahya Kafkas Derneği,
Bilecik Kafkas Derneği, Gönen Kafkas Derneği, Susurluk Kafkas Derneği,
Balıkesir Kafkas Derneği, Bandırma Kafkas Derneği, Biga Kafkas Derneği

Kurultaya delegeler düzeyinde katılan çevre köyler:
Osmaniye köyü, Mezit köyü, Hacıkara köyü, Fındıklı köyü, Rüştiye

köyü, Kestanealan köyü, Güney Kestane köyü, Gedikpınar Köyü.
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Ethem Bey'in
Kurtuluş Savaşı
yıllarındaki
etkinliklerini bir
harıta

> çerçevesinde,
geçen sayıda
anlatmaya
başlamıştık. Şimdi
tüm yaşamı
hakkında bilinenlen,
dönemin iç ve dış
konjonktüründeki
gelişmelere paralel

ir biçimde ve
eçirdiği
önüşümlere göre
önemlerhalinde

inceleyelim...

a

 

/ Ethem Bey ———



 

1. DÖNEM (1886 - 1905)

Fırtına öncesi sessizlik

smanlı'nın kısa |: Meşrutiyet (1876-78)
dönemi ve 93 harbi(1877-78) hezimeti
sonrası, Teselya'nın ve Girit'in kay-
bedilmesi gibi görece küçük olaylar

dışında, nispeten durgun bir döneminegirilmiştir.
AncakIl. Abdülhamit'in baskıcı yönetimialtında
geçen bu çocukluk ve ilk gençlik yılları sırasında,
sivil yaşamın görüntüdeki sessizliğine karşın,
Osmanlı'nın askeri teşkilatı içinde, özellikle
1889'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulması
ile başlayan bir hareketlilik söz konusudur. Asker
olan ağabeyleraracılığıyla bu gelişmeler hakkında,
Ethem'in de en azından bir kulak dolgunluğuna
sahip olduğunu söyleyebiliriz...

Dört ağabeydeniki tanesinin (İlyas ve Nuri)
Rumlarla çarpışırken (ya dadeğişik kaynaklara
göre Yemen'de) şehit olması, Ethem'in kişiliğinin
oluşumunda etkili olmuş travmalardandır. Büyük

oğullarını Osmanlı Ordusu'na teslim eden
baba'nın en küçük olan oğluna düşkünlüğüne,
askere gitmemesi için bedel ödemeye hazır
olmasına ve güçlü bir baba otoritesinin geçerli
olduğu Çerkes adetlerine rağmen, evden kaçarak
astsubay okuluna girmesi gemileri yakmaya hazır
isyankar bir ruhun habercisi gibidir.

Görünüşteki durgunluğa karşın, 1878 Berlin
(Doğu Sorunu) Konferansı'nın ardından, hasta adam
olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu'na ulus devlet
modelinin dayatılmasının, alt yapısının hazırlandığı
dönemdir. Kendi modelini yenileyemeyen, altematif
bir çözüm üretmeye çalışmayan Osman'lının son
istirahat yıllarıdır.

2. DÖNEM(1905 - 1918)

©smanlrPnın çöküş yıllarında
yaşanan askerlik dönemi

|. ve 2. Balkan harbi, Arapisyanları, Ermeni
isyanları, I915 olayları, |Dünya savaşı, Teşkilat-
ı Mahsusa'ya giriş ve Batı Trakya'dan Afganistan'a
kadargizli operasyonlar. Bunlar Ethem'in kişisel
askerlik tecrübelerinin gelişim aşamasındaki

halkalardır. Mondros'un ardından Emre köye
dönmüştür. Batı Anadolu'da kimilerine göre
çetecilik yapmış, kendisine ve diğer bazıtarihçilere
göre Teşkilat-ı Mahsusa uzantısıkişi ve örgütlerle
veya yerel direniş komiteleri ve kongrelerle
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birlikte ilk direniş çekirdeğinin oluşturulmasına
çalışmıştır.

Ulus devlet modeline öykünmenin ve bunun
dayatılmasının sonucu olarak Balkanlardaki Hıristiyan
halklar Balkan Savaşının ardından Osmanlı'dan
kopmuşlardır. Aynı eğilimin Ermeniler ve Araplar
arasında da güçlenmesi üzerine, Islamcılık ve Osman-
lıcılık modelini savunan akımlar zayıflamıştır. Asker
ve yüksek bürokrat kadrolarda, politikacılar arasında
Türkçülük eğilimi alttan alta güçlenmeye başlamıştır.

3. DÖNEM(1919 - 1920 Haziran)

Yunan işgalinin durdurulması ve
iç isyanların bastırılması

I919 Mayıs itibariyle, çoğu kaynaklara göre
Rauf (Orbay), diğer bazı kaynaklara göre ise
Bekir Sami (Günsav) veya Kazım(Ozalp) aracı-
lığıyla kuwayı milliye hareketinin oluşum sürecine
katılmıştır. Bu noktada üstüne aldığı görev Kuwvayı
Seyyare'nin oluşumu ve Milan (Milne) hattı
üzerinde Haziran 1920'ye kadar Yunan
ilerleyişinin durdurulması olmuştur. Salihli cephesi

olarak bilinen bu cepheyi büyükbir başarıile
korurken, çoğunlukla İstanbul Hükümetinin
organize ettiği, ancak resmitarih yazılırken, başta
Çerkesler olmak üzere azınlıklara ve yobaz,
şeriatçı olarak tanımlanan yerel güçlere atfedilen,

yarım düzineyi aşkın iç isyanın çok kısa sürelerde
ve tekrar yeşermesine olanak bulamayacakbir
şekilde bastırılması görevlerini yerine getirmiştir.
Bu başarıları onu Kuwvayı Milliye'nin en güçlü
askeri unsuru haline getirmiştir.

Bu da, Ethem Bey'i ve Kuvvayı Seyyare'yi,
kurtuluş mücadelesine katılan ve farklı çözüm
hedef ve programları bulunan (ya da net bir
programı olmamakla birlikte mücadele içinde
yer alan) tüm farklı kişi, grup, yerel ve ulusal
güçlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Bunlar arasında ise, 1917 Ekim Devriminin
getirdiği etki ile Anadolu ve İstanbul'da gelişmeye
başlayan sol ve islami-sol gruplarla dahasıkı
ilişkileri olmuştur. Hatta Yeşil Ordu gibi örgütler
aracılığı ile neredeyse ortak örgütlenmelere
katılmıştır.

Rusya'daki 1917 Ekim devrimi, başlangıçta
Avrupa'da,yani sanayi ve proletaryanın daha güçlü
olduğu Batı Avrupaülkelerinde gerçekleşecek devrim-
lerin ilk halkası olarak görülüyordu. Bu nedenle hem
Avrupa'daki hem de Orta doğu ve Asya'dakiilerici
politilkk hareketlere ve antiemperyalist olarak görülen



 

kurtuluş mücadelelerine destek veriliyordu.
Buna karşın, İngiltere ve Fransa başta olmak

üzere emperyalist devletler Osmanlı ve diğer Asya
ve Afrika ülkelerini paylaşma telaşına düşmüşlerdi.
I919'da başlayan Paris “Barış” Konferansı aracılığı
ile doğrudan ya da dolaylı olarak piyon devletler ya
da örgütler aracılığı ile Sevr gibi kendi planlarını
anlaşma diye dayatmaya çalışıyorlardı.

4. DÖNEM (1920 Temmuz - 1921 Ocak)

Tersine dönen rüzgarlar ve iki
kutuplu dünyanın ilk
kurbanlarından biri:

“HAİN ÇERKES ETHEM”

Yozgat isyanının bastırılması sonrasında,
Ethem bey ile Ankara yönetimi ve bazı yerel
idarecilerin arasında ciddi görüş ayrılıkları. ortaya
çıkıyor. Bunun yanı sıra, Anadolu'ya sonradan
geçen, İsmet paşa, gibi komutanlarile ilişkiler
başındanitibaren soğuk ve mesafeli kuruluyor.
İsyanların bastırılmasısırasında Salihli cephesinin
gerilemesi sonucu, Demirci, Gediz, Simav, Uşak
hattında yeni bir savunma hattı oluşturuluyor.

Meclis'te oluşan, aralarında Halk Zümresi
adı verilen bir grubun da bulunduğu, Ethem
beye yakınlık gösteren muhalif grupların desteki-
ediği adayın (1okat Mebusu Nazım bey), Mustafa

    

  

  DOSYASI / Ethem Bey

Kemal Paşa'nın desteklediği adaya karşı, o za-
mankiİçişleri bakanlığı seçimini kazanması üzerine,
Ethem beyin nüfuzunu kullanarakistifa ettirilmesi,
Ethem'in meclis'teki desteğini zayıflatmaya
başlamıştır.

Güney Cephesi'nde Fransa, Mersin'den

başlayıp, Mardin'e kadar uzanan işgal sahasında,
sivil halkın direnişiile karşılaşmaktadır. Bir anlamda

bir güney Kuvwvayı Seyyaresi öncülüğünde, Fran-
sızlar ve işbirlikçileri Toroslar'ın güneyinde, daha
geri bir cepheye iitildiler. İtilaf devletleri ile
doğrudan bir çatışmadan kaçınma politikası
nedeniyle, Erzurum ve Sivas Kongreleri tarafından
bölgeye gönderilen komutanların, genelde takma
adlarla ve gayri resmi örgütlenmelerle mevcut
direnişe eklemlenmeleri sonucu elde edilen
başarılar, Ankara'yı önemli ölçüde rahatlatmıştır.

Doğu Cephesi”nde Osmanlı'nın kalan
son düzenli ve nispeten emir komuta zinciri
içindeki Kazım (Karabekir) Paşa komutasındaki
15. kolordunun, Ekim ayında Ermenilere karşı
başlayan ve Aralık ayında Gümrü anlaşmasıile
başarıyla sonuçlanan harekâtı yaşanıyor.

Güney ve Doğu cephelerindeki bu
gelişmeler iç isyanların da önemli ölçüde bastı-
rılması sonucu, Batı cephesinde Ankara'ya önemli
bir derinlik kazandırıyordu.

Batı Cephesi”nde ise Ethem Bey komuta-
sındaki Kuvwvayı Seyyare, İstanbul Hükümetinin
imzaladığı Sevr anlaşmasını Ankara'ya da kabul
ettirebilmek için saldırtılan Yunan ordusuna

direnmektedir. Bu aşamada Gediz Cephesinde
önemli bir karşı saldırı başlatmıştır. Ancak,

Yunanistan'da hükümet bunalımına yol açan,

vkmiOOMr.
teslim eden babaAliBeyin,enküçük
“oğluEthem'e düşkünlüğüne, askere.
gitmemesi için bedel Behez

olmasına ve güçlü bir baba

 

otoritesinin Sai! olduğuÇerkes.
adetlerine rağmen, OnunEN
kaçarak astsubay okuluna girmesi,
© gemileri yakmaya hazır isyankar i
Tuhunun biraKii 
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Ethem Bey'in tasfiyesinden sonra bile, Yunan
birliklerinin yukarıda belirtilen savunmahattında,
8-9 ay kadartakılıp kalmasına yol açan bu Kuwvayı
Seyyare harekatının, Ankara tarafından yenilgi
olarak lanse edildiğini görüyoruz.

Bu bahaneyle Batı Cephesi'nden Ali Fuat
(Cebesoy) ve Bekir Sami (Günsav) paşalaralınır,
Cepheye İsmet ve Refet paşalar gönderilir.
Kuwvayı Seyyare ile yeni cephe komutanlığı
arasındakiilişkiler kopma noktasına gelir. Ethem
beyile Mustafa Kemal(Atatürk) ve İsmet(İnönü)
paşalar arasında Eskişehir'de ayrı ayrı yapılan
görüşmeler, başarısızlıkla sonuçlanır. Sorunların

ve Kuvvayı Seyyare'nin tasfiyesiile ilgili planlar
Meclisten gizlenmektedir. Aralık sonunda karşı
propagandalara rağmen Meclis, sorunun,
hiyerarşik bir düzen oluşturularak ve kan
dökülmedenhallini istemektedir. Buna rağmen
Yunan taarruzunun başladığı bir anda Kuvvayı
Seyyare'ye karşı İsmet ve Refet paşa tarafından
operasyona geçilir. Büyükbir çatışmaya girmemek
için, yaklaşık bir aylık bir dağ yaşamından sonra
işgal sahasına geçmekten başka çare kalmamıştır.

İtilaf devletlerinin arasında çıkar mücadelesinin
başlaması, özellikle İtalya'yı 2.Dünya Savaşında
Almanya'nın yanına itecek uygulamalar, ABD'nin
Paris Konferansında istediklerini alamaması ve bu
konferansın ürünü olan Versay anlaşmasını tanıma-
ması, Milletler Cemiyeti'ne de mesafeli bir tutum
alması gibi gelişmeler, Ankara'yı rahatlatan bir diğer

faktör olmuştu.

Yunanistan yalnız kalmıştı

© SovyetlerBirliği ise, Batı'daki halkların ve önemli
toprakparçalarının ayrılması, Beyaz Ordu'nun karşı
devrimci hareketleri ve en önemlisi Batı'da olacağını
umduğu devrimci hareketlerin bastırılmasıgibi neden-
lerle, yakın çevresinde yeralan ülkelerdeki devrimci
ya da muhalif hareketlere desteğini çekmeye
başlamıştı. Tek ülkede sosyalizmin inşaası uğruna
ideolojik dış politika yerini uzlaşmacı bir dış politikaya
bırakıyordu. | |

2. Dünya Savaşı'nda daha da netleşecek olan
iki kutuplu dünyanın ilk adımları atılmıştı.

Milli Misak çerçevesinde yola çıkan ve Osmanlı
ıslam milleti ile devletin bağımsızlığı, bütünlüğü için
başlatılan mücadele, bir ayrışma noktasına, nitelik

değiştirme noktasına gelmişti. Yukarıda özetlenen.
uygun konjonktür ortamında bu evrimin
gerçekleştirilebilmesi için gereken son bir adım
kalmıştı. BMM hükümetine muhalif farklı çözüm
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önerilerine sahip kişi ve grupların dayanabileceği, emir
komutazinciri ile Anadolu'ya geçmiş üst düzey askeri
kadrolara bağlı olan düzenli orduya rakip olacağından
korkulan en önemli askeri güç olarak, Kuvvayı
Seyyare'nin tasfiyesi gerekiyordu. Şartlar olgunlaşınca,
domino taşları birer birer devrilmeye başladı..

5. DÖNEM (1921 Şubat - 1948 Ürdün)

Sürgün Yılları

Söz konusu dönem, Ethem Bey'in bilinmey-
enlerle dolu yaşamına dönüşüdür. Açıkçası |919

öncesi de, kendisinin, diğer bazı Çerkeslergibi
üst düzey Osmanlı — Çerkes ricalinden olmaması
nedeniyle, kayıtlara fazlaca geçmemiş, bilinmeyen
bir dönemidir. Askerlik yılları da çoğu zaman
aldığı “özel” görevler nedeniyle bilhassa saklanmış,
bir başka bilinmeyendir.

Etkinliklerinin en çok kayıt altına alındığı (ki
bu da farklı bakış açıları nedeniyle hala objektif
bir açıklığa kavuşturulabilmiş değildir) 1919 —
920 dönemi ve kısmen bilinen I921 — 1923
dönemi sonrasında, Ortadoğu'da geçen ve
Ürdün'de ölümüile noktalanan yaşamının bu
bölümü de büyük ölçüde karanlıktadır.

Çoğunlukla Amman'da yaşadığı ve öldüğü
kesindir. Yunan hükümetinin 1928 yılında yaşayıp
yaşamadığını sorduğu yazı, bilinen son resmi
kayıttır (bkz. E.Celasun, Bakiİlk Selam). Bunun
dışında Emniyet Genel Müdürlüğü arşivlerinde
hemen hemen hiç biri orijinal belgelere dayan-
mayanyığınla “rapor” vardır. Kendini inşa süre-
cinde hassas dengeler üzerinde kurulu genç
Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat örgütleri,
dönemin koşulları ve komplo teorilerinin etkisi
altında, bu rapor yığınlarını üretmiştir.

Bu dönemide kısaca şöyle özetleyebiliriz.
921 Şubat, İzmir
I921 — 1923 Atina
1923 — (924 Almanya, Frankfurt
1924 — (948 Ürdün
Bu dönemde özellikle 1920'li yılların sonları

ve 1930'lu yıllarda Irak'ta, zaman zaman da
Suriye, İran, Filistin ve Lübnan'da bulunduğu
iddia ediliyor.

Ethem Bey'in görüşlerini gelecek sayımızda
sunacağız. Risale ve anılarının yanısıra, dönemin
ilgili şahsiyetlerinin basılmış anılarından ve tanık-
lıklardan yararlanacağız. İ

mi Devamı gelecek sayıda

 

 



 

 
Kaf Fed'in organizasyonuyla Maykop'a giden 19
çocuk ve gencimiz, yaptıkları kültür gezisinden

istemeyerek döndüler...

EYÜP BALOĞLU
Rehber Öğretmen

y İLİĞ |

"Yavanbirintiharmış göç,
Zorluklarve zorundalıklarla dönmek üzere

çıkılan yollar,
bir bir ölen insanlarımla kapanıvermiş,
Amayılmakyakışmamış ÇerkesyaYa,

kaftana, diasporaya,
Bugünbir hayali gerçek kılıyorgözlerim,
Bukez dahaiyi anlıyorumkıymetini dilimin,
Size en yakınlarımızdanselamıgetirdim..."

Elif Küçükkoyuncu

TE

ocuklarımızın Adıgey Cumhuriyeti'ne

yaptığıilk kültüreltatil gezisi unutulmayacak

güzelliklerle geçti.

KAF-FED ve Adıgey Kültür Bakanlığı

ve Eğitim-Bilim Bakanlığı'nın işbirliği ile

gerçekleşen geziye |9 çocuk ve gencimiz katıldı.

Sefa Arslan, Aslanbek Turan, Berat Aslı Han, Burak

Arslan, Seher Gupse Özbaş, Büşra Zeren, Merve

Özyürek, Yağmur Ek, Merve Çetin, Hülya Sinem

Alparslan, Setenay Baloğlu, Serhat Sezgi, Sinem Kılıç,

Elif Küçükkoyuncu, Okay Savaş, Nart Can Esen,

Neris Jan Bage, Sine Taymaz ve Jenetay Ulutaşlı ile

havaalanında buluştuk ve mükemmelbir organizasyon

sonucu çok güzel ve doyumsuz güzelliklerle geçen

Adıgey gezimiz başladı.

21 Temmuz Cuma günü İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda başlayan gezide Adıgey'in tüm güzel-

liklerini görme imkanı bulduk.

Kamp merkezimiz Penehes köyü idi. Çevre
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köylere yapılan iki günlük gezilerden sonra üç günlük,

rüya gibi geçen, Kıyı Boyu Şapsığ gezisi yapıldı.

Maykop kent gezisiise Türkiye'den gelen ailelerle

buluşma ve bir gece birlikte kalmanın heyecanını

yaşattı. Dağlar, mağaralar, kanyonlar, ormanlar,

Maykop müzesi, kısaca Adıgey karış karış gezildi.

Maykop'ta çocuklarımız için güzelbir misafirhane

ayarlanmıştı. Ancak ben çocukların mutlaka ailelerde

kalmasını istedim. Böylece çocuklar geri dönenlerin

buradaki yaşantısını, iş ortamını, geliş öykülerini,

yaşadıkları zorluklara rağmen nasıl direndiklerini ve

çokiyi yerlere geldiklerini gördüler. Penehes'li 20

çocuğa da, Uğur Başkan ve Cengiz, açtıkları Kafe

Neris'te güzelbir ziyafet verdiler. Bulunduğumuz
köye Nalmes'i çalıştıran Muhammet'in bizi ziyaret

amaçlı gelmesi, onu tanıyan gençlerimiz için de güzel

bir sürpriz oldu.

Çocuklarımız Penehes'te yaşıtları olan ailelere
verilmişti. Bu aileler özel olarak seçilmiş, defalarca

toplantılar yapılmış, ailelerle birlikte çocuklar da özel

eğitim almıştı. Zatenilk birkaç gün içinde çocuklarımız

ailelerin birer ferdi gibi olmuştu.

Uçaktan indiğimizde bizi görevli çocuk ve gençler,

organizasyonda büyük emeği olan Yedic Memet,

organizasyonun aksaksız geçmesinin tek başına

kahramanı Shalaho Nalbiy ve görevli öğretmenler

karşıladı. Önce pasta, Çerkes peyniri ve et ikram

edilerek hoş geldiniz dendi.

Ardından Memet, bizim çocukları, kendilerini

misafir edecek çocuklarla birer birer tanıştırdı.

Otobüslere kadar mızıka eşliğinde güzel görüntülerle

gelindi.

Tahtamkuaye Rayonu'nun ileri gelenleri Rayon

 

girişinde bizi bekliyordu. Burada konuşmalardan

sonra çiçek verildi. On dakika düğün yapıldı.

Köye girip, kamp merkemiz olan okula geldiği-
mizde ise çocuklarımızı misafir edecek ailelerce

karşılandık. Tanışmadan sonra okulun yemekhanesine

geçildi ve şelame Haluj ikram edildi. Daha sonra her

aile misafir edeceği çocuğu evine götürdü.

Çocuklarımız her gün iki saat olmak üzere

yaklaşık |0 saat Adigece dil eğitimialdılar. Krl alfabesi

öğretildi. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar

kelime öğrendiler. En önemlisi de Adıgece bilme-

menin büyük bir eksiklik olduğunu, anadilimizi mutlaka

bilmemiz gerektiğini kavradılar. Görevli öğretmenlerin

gayretiyle çok zevkli dersler yapıldı. Dil dersleri

yanında Adige tarihi, Adıge Cumhuriyetiile ilgili

bilgiler, gelenek ve göreneklerimiz anlatıldı. Adıge

Cumhuriyeti armasının üzerindekibilgiler tek tek

açıklandı.

Köy gezileri çocuklarımızı çok şaşırtıyordu.

Çünkü gittiğimiz her köyün mutlaka bir kültür evi

vardı. Örneğin;bir Şapsığ köyündeki kültür salonunda

500 kişilik bir tiyatro ve konferans salonu, 20 bin

kitaplı bir kütüphane, müze, dinlenme ve misafir

salonları vardı. Türkiye'deki bir çok şehirde bile

olmayan bu tür zenginlikleri gören çocuklar hayran-

lıklarını ve hayret duygularını gizleyemiyordu.

Adıgeyli sanatçılar kaldığımız süre içinde üç kez

köye gelerek çok güzel konserler verdiler. NEF halk

dansları ekibi de bir akşam köye gelerek, gösteri

yaptı. Bu etkinlikler için köyün çok güzelbir tiyatro

salonu ve kültür evi var.

Her akşam, tüm köy gençleri toplanarak bizim

için düğün yaptılar. Gezide bulunduğumuz süre
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içinde Yağmur ve Nartcan' ın doğum günlerini

kutladık. Hazırlıkları aileler ve arkadaşları yaptı. Bazı

çocuklarsülalelerinden kişilerle tanışmanın heyecanını

yaşadı. Araştırmacı ve Adıge dili öğretmeni olan

(Küçük) Nalbiy, çocukların aile damgalarını bularak

aslına uygun olarak çizim yaptırdı.

Kıyı Boyu'na gitmeden önce Kuban nehrinin

kıyısında çok güzelbir piknik yaptık. Kıyı Boyu'na

gittiğimizde Üç gün boyunca Adıge Xase'nin dav-

etlisiydik. Bu geziye Hazret Şovmen'in Kültür

e|

  

  

Bakanlığı'na hediye ettiği son model Setra otobüsle

gittik. İki gece Rusya'nın heryerinden yüzlerce çocuk

ve gencin kamp yaptığı büyük bir sanatoryumda

konakladık. Şapsığ köyleri çok güzel. Bizi dağlara,

şimdisivillerin elinde olan askeri araçlarla götürdüler.

Dağların,şelalelerin güzelliği çocukları adeta büyüledi.

Gezi dönüşü köyde şelame haluj ikram edildi.

Gezilerden sonra iki kez denize girildi. Bir gün

de öğlene kadar Akua Park'ta kalındı. Biz de Adıge

Xase'ye KAF-FED adına güzel bir hediye verdik.

Kalej adlı Şapsığ köyünde bizim için geleneksel bir

düğün yapıldı. KıyıBoyu gezisi çok güzel geçti. Bir de

uzay müzesini görme imkanı bulduk. Xase thamatesi

Mecit, mükemmelbir organizasyon gerçekleştirdi.

Gezimizin ikinci günü ziyaretimize Eğitim ve

Bilim Bakanı geldi. Çocuklarla konuştu. İsteklerini

sordu. Program Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından

yapılmıştı. Bakan'a birkaç etkinlik daha eklemek

istediğimizi söylediğimde,ne istiyorsak ekleyebile-

ceğimizi ve kendilerine telefonla bildirebileceğimizi

söyledi. Zaten yeterli olan program böylece daha

da güzelleşti.

Kamp merkezimiz olan okul, Türkiye'de bir

kentte bile olmayan mükemmelbir yerdi. Teknoloji

sınıfları, piyano salonları, büyük bir spor salonu

dışında, tekvando, güreş, haltervb. salonu, sauna ve

duşları, tenis salonu, kreşi,iki servis otobüsü, konferans

ve tiyatro salonu ve son teknolojiyi kullanabilen

öğretmen kadrosu vardı. Okul 20 bin metrekare

üzerine kurulu, geniş ve çok düzenli bir bahçesivar.

Sadece kreş e ait bahçe ve oyun parkı 1000 me-

trekareden oluşmuş.

Tabi bunların yanında, okulun ayrıca 20 hektar

arazisi var. Burada okul personeli ve öğrencilerin

çalışmasıyla karpuz ekiliyor. Bundan elde edilen

gelirle, yıl boyunca okulda ücretsiz öğlen yemeği

veriliyor ve düzenli bir programla çocuklar kamplara

ve gezilere götürülüyor. Zorunlu eğitim || yıl ve bu

okulu bitiren üniversiteye gidiyor. Aydını ve işadamı

çok olan bir köy. Örneğin, Eğitim Bakanı Aznavur

ve Kültür Bakanı Çemişo Gazi bu köyden. Okulun

280 öğrencisi, 34 öğretmenive şoförlerle birlikte 8

personeli var. Köy geniş bir alana yayılmış, 430 hane.

Arabası ve çokgüzelbir evi olmayan yok. Gelirleri

büyük oranda domates ve sebze-meyveye dayalı.

Ancak çok ucuza satılan ve hormonlu olduğu için

Krasnodar 'da tercih edilmeyen Türkiye domatesi

nedeniyle, Moskova pazarındasıkıntı yaşadıklarını

söylüyorlar.

Çocuklarımız çok güzel ağırlandı. Her biri o
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ailenin bir çocuğu gibiydi. Biz Nalbiy'le ilk gece tüm

çocukları ve ailelerini tek tek ziyaret ederek notlarımızı

aldık. Her çocuğa bir oda tahsis edilerek çocukların

rahat edecekleri ortamlaryaratıldı. Kızım Seteney'ın

yaşı yanlışlıkla onların kayıtlarına 8 olarak girdiğiiçin

benimle aynı eve verdiler. Ev sahibimiz Barik, hizik

öğretmeni. Bana özel bir oda tahsis edip, odaya tv

ve dvd dahi yerleştirmişler. Gardroplar vs. boşaltılarak

tamamen banaatt bir oda yapıldı. Setenay 8 yaşında

diye Barik evin bahçesine salıncak, tahtarevalli vs.

yapmış. Tabi Setenay'ı gördükten sonra bir çok hoş

espri yapılarak yeniden bir oda düzenlendi. Veda

töreni yapıldığı akşam, rayon yöneticileri ve çevre

köylerden konuklar geldi. Psıyrtuk köyünde,kızlar

için hasırdan birer plaj çantası, erkekler için şapka

örüldü ve o akşam armağan olarak verildi. Okuldan

birer eğitim seti, Adıgey Cumhuriyeti'nin amblemi

baskılı tişört ve bir çok hediye verildi. Aileler çocuklara

çok güzel hediyeler sundular.

Gezinin ikinci günü akşam eğlencesinden önce

bizim çocukları ve ev sahibi çocukları konuşturmuştuk.

Son gece yine çocuklar ikişer kişi sahneye gelerek

(misafir ve ev sahibi çocuk) duygularını anlattılar.

Çocuklarımızın söylediklerinin ortak teması

“Yüreğinizin sıcaklığı içimiziısıttı. Annemiz, babamız,

kardeşimiz oldunuz. Kalbimizi burada bırakıyoruz.

Sizi asla unutmayacağız ve mutlaka yine geleceğiz.

Türkiye'de Adıgey'i en iyi şekilde tanıtacağız. Bunu da

bir görev kabul edeceğiz” şeklindeydi. Ayrıca çocuklar

bu törende birer cümleyle de duygularını Çerkesce

ifade ettiler. Penehesliler ise gelişimizden duydukları

memnuniyeti dile getirerek, “Lütfen daha sıkgelin.

İmkan bulursak biz de geleceğiz. Sizler kardeşimiz,

çocuklarımız oldunuz. Bu topraklarsizin topraklarınız.

Gelin bu cennet vatana birlikte sahip çıkalım. Bir

olursak güçlü oluruz. Ailelerinize selamlarımızıiletin.

 

Hülya Sinem Alparslan: "Kafkasya gezimizde

14 günü geride bıraktık. Gezimiz çok güzel geçti. Dil

kursuiçin gittiğimiz bir köy okulunda müze, tekvando,

güreş, halter ve basket spor salonları, sınıflarda bilg-

isayarlar, piyanolar vardı. Bu okul birçok şehirde bile

yoktu. Güzel olan sadece okul değildi. İnsanları, doğası

vb. her şey çok güzeldi. Kaldığım iki aile de benimle

çokilgilendiler. Gören beni onların kızı sanırdı. Benden

hiçbir şeylerini esirgemediler. Maykop'da, Kıyı boyu

Şapsığ'da çok güzeldi. Hatta umduğumuzdan da güzeldi.

Hertaraf yeşillikti. Doğa ise tertemizdi. Kısaca Kafkasya

her şeyiyle çok güzelbir yer”.

Merve Çetin: "Burada çok değişik 14 gün geçird-

ik. Ancak dil bilmememiz bizim için ilk günler bir takım

zorluklar getirdi. Kurslara başlayınca

dahaiyi anlaşmaya başladık. Burada her şey çok güzel

ancak sanırım Türkiye'de daha çok Çerkes yemeği 

yapılıyor. Köyleri çok büyükve köy denilmeyecek

kadar güzel. Herşeyleri çok güzel ama ne yazık ki çok

azlar. Kısaca şelaleleriyle, mağaralarıyla, Maykop'uyla

çok güzelbir yer. Nalbiy'in ve Eyüp Hoca'nın ilgisine

de TAVAPSOY." |

Yağmur Ek: "Kafkasya'ya ilk gittiğim günlerde

bu |4 gün nasıl geçer demiştim. Çünkü ne onlar beni

anlıyordu ne ben onları, Ama o 14 gün su

gibi geçti. Şimdi bakıyorum dadil birliği kadar kalp
birliği de önemli. Kafkasya gerçekten çok güzel. Benim

dikkatimi çeken iki önemli özelliği oldu. Birincisi

yeşilliğin çok fazla olması, ikincisi ise eğitime çok önem

verilmesi. Bizim Adıgece dil kursu gördüğümüz köy

okulu Türkiye'de birçok şehirde bile yok. Ayrıca

köylerde kültür evleri var. İnsanlar bize çok içten

davrandılar. Yani Kafkasya'yı gezmekiçin birçok güzel

neden var."  
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Unutmasınlar, artık onların ve çocuklarının bir yuvası

da Kafkasya'da, Penehes'te. Size öylesine alıştık ve

sizinle bütünleştik ki, yokluğunuz içimizde büyük bir

boşluk olacak.Sizi asla unutmayacağız”şeklinde özet

konuşmalaryaptılar.

Bu gezide bir çokkişi ve kurumun katkısı var...

Ancak gezinin kahramanı tek başına Nalbiy'di Her

gün 24 saat bizimle ilgilendi. Okul 24 saat açık

tutuldu. Sanırım çocuklarımız ve benim için Nalbiy

her zaman özel bir insan olarak kalacak.

Veda sabahı çok duygusaldı. Bizim çocuklar,

aileleri ve arkadaşları kenetlenip kaldılar. Herkes

ağlıyordu. Bizim çocukları arkadaşlarından ayırıyoruz,

gidip annesine sarılıyor. Bu anların, bu gezinin güzel-

liğini yeterince anlatmak imkansız. Ancak yaşandığında

kavranabilir. Sanırım Met Merve Özyürek'in yazdığı

şu cümleler çok şeyi anlatıyor: “Adıge Cumhuriyeti

1991 yılında kurulmasına ve RF'na bağlı olmasına

rağmen tüm gerçekliğiyle, taşı ve toprağıile benim

vatanım. Buradaki havayı bir kerecik solumak dünyalara

bedel. İnsanlar o kadar güzelveiyi ki, kaldığım evde

bana ailemi aratmadılar. Adıge insanı güzel, asil ve

onurlu. Adıge irisanı canım, kanım. Bu topraklar benim

vatanım. Bu güzelliğe can feda...”

Yaklaşık bir saat süren vedalaşmadan sonra

çocukları zorla otobüse bindirdik ve Türkiye saatiyle

sabah 04:00'te yola çıktık.

15 gün boyunca Adıgey'de hep gündemde

olduk. En az 10 kez televizyonda gösterdiler.

Gazeteler her gün yazdi. İlk günden son güne kadar

adeta basının takibindeydik.

Geçen yıl Nalçik'e yaptığımız gezide ve bu

gezide çocuklarımızın rehber öğretmeni olarak, tüm

ailelerimize bir mesaj vermek istiyorum:

Lütfen Kafkasya'yı görün. Özellikle çocuklarınızın

Kafkasya'yı görmesini sağlayın. O toprakları ve o sıcak

insanları gören, tanıyan çocuklar, Adıge olmanın bilincine

varacak ve gelecekte bizleri çokiyi temsil edeceklerdir.

Özellikle ailelerin dostluğu, çok önemli bir köprü

olacaktır.

Daha çok insanımızın Kafkasya'yı görmesive ata

topraklarına dönüp, orada yaşamasıdileğiyle... BEİ

 



  

 

Ii 9O
Çerkes
Aydınları

— Dr.ÖMERAYTEK KURMEL

arihteki ilk

çağdaş Çerkes

derneği olan

Çerkes

Teavün Cemiyeti

(ÇTC) Osmanlı İm-

paratorluğu, Rusya ve

İran'da burjuva
devrimlerinin yaşandığı
bir zaman diliminde,

Ağustos 1908'de

İstanbul'da kuruldu.
Çerkes halkını to-

plumsal ilerlemeden

yoksun bırakan istib-

dada tepki, ulusal

kültürün canlandı-
rılması ve çağdaş

yaşama açılım

temelinde karşılanan

Jön Türk devrimi süne-cinde ÇTC'nin ana ekseni,

Osmanlı yurtsevenliği ve ayrılıkçı olmayan Çerkes

ulusalaılığı oldu. 1908 aydınları ÇTC çatısı altında

bir araya gelen ve 1923 yılına kadar dil ve tarih

ekseninde kitap, alfabe yayınlayan, okul açan,

ders veren kuşaktı.

Kafkasya için en büyük yıkımı oluşturan

(1856-1866 ve 18/8 sürgünlerinden sonra da

nüfus hareketi durmamış, özellikle İl.

Abdülhamit'in imparatorlukta İslam unsurunu
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güçlendirme politi-

kasına bağlı olarak,

daha küçük ölçekli

de olsa Çerkes ka-
fileleri Osmanlı to-

praklarına
yerleşmeye devam
etmişti. Geldikleri

toprakların kaderini
paylaşan göçmenler,

iklim ve yaşam

koşullarının zorlu-

gundan başka, sonu

gelmeyen savaşlarla

tükenmiş, daha o

yıllarda ciddi dil ve

nüfus kayıpları

yaşanmıştı. 1897

yılında İltografla gi-

zlice yazılmış bir al-

fabe, Çerkes tarihinin yazılmasının ve “Çerkes

Özdenleri” piyesinin yasaklanmasıve cariyelik

müessesesinin Çerkesler ile özdeşleşmesinin,

ulusal onuru yaralar hâle gelmesi, 11. Meşrutiyet

dönemi öncesinin mirasıydı.

İl. Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından,

örgütlenmelerinden gelişmelere hazırlıklı oldukları

anlaşılan Çerkes aydınlarının ilk adımı, Çerkes

Teavün Cemiyeti'ni kurmak oldu. ÇTC'nin temel

amacı korunsa da, koşullar değişmediği takdirde

 



 

uzun süre yaşayamayacağı belli olan dili
geliştirmekiçin anadilde eğitimi yaygınlaştırmak

idi. Bu sayede evrensel uygarlıkla bütünleşilecekti.

Yerel ile evrenselin buluşturulması 1908

kuşağının temel özelliğiydi. Altın kuşağı özgün

kılan, mensuplarının hem anadilini mükemmel

konuşup, hem de donanımlı birer Osmanlı aydını

olmalarıydı. Diaspora doğumlu ilk kuşak olarak

kültür öğelerini birinci elden, ebeveynlerden
eksiksiz öğrenmişlerdi. İyi Çerkes olmanın yanında
iyi hukukçu, iyi öğretmen,iyi asker, iyi ressam,

iyi doktoridiler. 19. yüzyılın son çeyreğinde

doğdular. Tarihin kırılma noktalarına tanıklık

ettiler. Osmanoğlu ve Romanov hanedanlarının

çöküşünüizlediler. Osmanlı tebaası olarak dün-

yaya geldiler, öldüklerinde farklı ülkelerin

yurttaşlarıidiler,

Hürriyet İnkılâbı'nın ardından dil ve tarihe

sarıldılar. İstibdat Çerkesler'e dillerini koruyup
geliştirme imkanını vermediği gibi, tarihlerini

yazma girişimini de yarıda bıraktırmıştı. Artık

“biz kimiz ?” sorusuna cevap aramanın, alfabe

basmanın zamanıydı. Diğer uluslar tarafından

dikkate alınacaklarsa bu, dil sayesinde olacaktı.

Ulusal dilde eğitimin ön şartı ise ulusal alfabeye

sahip olmaktı. Nitekim ÇTC demekleşmesinden

sonra ikinci adım, alfabe yazımı oldu. Suriye
doğumlu Dr. Mehmet Ali Pçihaluk 1912 yılında
Latince Adıge alfabesi hazırladı. Alfabe yazımı

- sonraki yıllarda da sürdü.!919 yılında Blenav

Batuk Harun Adıgece, Mustafa Bütbe Abhazca
alfabeler yazdı. Aynıyıl Seyin Time'nin Adıgece

gramerkitabı yayınlandı.

908 kuşağının üçüncü adımı ÇTC'nin yayın
organı Guazedergisini (1911-1914) yayınlamak

“oldu. Dergiden çağdaşlaşmacı mesajlarverildi.

Çerkesfiziksel varlığı ve ulusal hayatı sürecekse

Kafkasya'dan göçler durmalıydı. Abdülhamid

döneminde vaatlere kanarak göç edenler yanlış

iskanlar ve yokluklar yüzünden mutsuz olduğu

'gibi Kafkasya'daki Çerkes nüfusu da azalmıştı.

Çerkesler'in dillere destan savaşçılıklarını terk

ederek meslek sahibi olmaya davet edilmelerinde

Gökalp “içtimaiyatçılığı” hissediliyordu. Cariyelik
ulusal bir yara idi. Kölelik kaldırılmadan da

uluslaşmak olanaksızdı

908 kuşağı Çerkes kadınının toplumsal

saygınlığını ulusal kalkınmaatılımında seferber

etti. Ancak kadına saygı gösteren toplumlar

evrensel uygarlık içinde yer alabileceklerdi.

Çerkes toplumunda kadın zaten kutsaldı, ge-

leneksel olarak saygı görürdü. Çerkes Kadınları
Teavün Cemiyeti ve Beşiktaş Akaretler'de Çerkes

Örnek Okulu açıldı. Okulda hem anadilde latin

harfleriyle eğitim yapılıyor, hem Avrupa dilleri

öğretiliyordu. Mart 1920'de derneğin yayın

organı “Diyane” dergisi yayınlandı.

I908 kuşağının yüzü aynı zamanda

Kafkasya'ya da dönükidi. ÇTC Çarlık rejiminin

Çerkesler'e en ufak kültürel olanağı dahi tanı-

madığı ve adeta yok oluşaterk ettiği bir dönemde

yüzünü Kafkasya'ya döndü. Kafkasya'daki

kardeşlerinin ulusal kimlikleriyle yaşamaları için

kültürel çalışmalar yapmak üzere öğretmenve

alfabe gönderdi. Yusuf Suad Neguç, İbrahim
Hıdzetl, Harun Tletseruk ve Tsağo Nuri

Kafkasya'ya gittiler. İbrahim Hıdzeti ve yerli

aydınlardan Seferbi Siyuk İstanbul alfabesinin

yardımıyla yeni bir alfabe oluşturdular. Kuban
ve Kabardey'de okullar açıldı. Kafkasya'ya macera

ve gözyaşı değil kimlik ve umut taşındı.

ÇTC'nin İstanbul'dakivarlığı 1923 yılında
sona erdi. Ama | 908 ruhu zaman vesınırları

aşarak Suriye'de yaşamaya devam etti. İstanbul'da
ÇİC çalışmalarına katılmış Suriye kökenli Meh-

met Ali Pçihaluk ve Blenav Batuk Harunkültürel .

çalışmaları sürdürdüler. Bu çalışmalar başta Emin
Semguğ olmak üzere birçok genç kuşak Suriyeli

Adıge aydın ile bütünleşti. Çalışmaların mer-kezi
olan Kuneytre bölgesinde demek, okul ve Marje

dergisi (1928-1931) birbirini izledi. Blenav 193|

yılında Humus'ta Adige alfabesini yayınladı.
Pçihaluk “Tarihçilere Uyarı” adlı üç ciltlik kitabını

1920-1922 yıllarında yine Humus'ta yayınladı.

Hatta 1932 yılında Ürdün ve Mısır'daki demekler

de 1908 rüzgarıyla kuruldu.

908 kuşağının kısa ama etkili öyküsü burada
sona eriyor. Ama bittiği noktada yapılması

gerekenler başlıyor. Altın kuşağı iyi araştırmak,

iyi anlamak, iyi anlatmak, güncel tutmak gerekiyor.

İlke ve hedefleri bugün de geçerlidir. Çalışmaları

İstanbul'dan Kafkasya ve Ortadoğu'ya yayılan

908 kuşağı ve ÇIC dünya Çerkesliğinin ortak

değeridir GB

NART 45



ETKİNLİK

  

 a,

- 6. Uluslararası Kafkas Kültür Festivali Kayseri'de yapıldı

Kayseri
   

   

      

  

    

  

 

  

   

 

er yıl ana vatandan ve diasporadarı binlercekişinin bir araya geldiği, Türkiye diasporasının

en geniş kapsamlı festival etkinliği olan Uluslararası Kayseri Kafkas Festivali'nin

altıncısı, bu yıl 6-8 Temmuz 2006 tarihlerinde Kayseri fuar alanında yapıldı.

Yurt içi ve dışından çeşitli grupların birbirinden güzel gösterileri ve şarkılarıyla,

kültürümüzle dolu dolu geçen festival, aynı zamanda iş adamlarımızıbir araya getiren

ticari toplantıların yapıldığı bir ekonomik zirveye de ev sahipliği yaptı.

Festivale Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Başkanı Dzemiha Kaspolet, Rusya

Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği müsteşarı Elbruz Kargiyef, Rusya Federasyonu

Ticari Ataşesi Vlademir Fitin, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Cihan Candemir'in yanı sıra, yurt içi ve dışından çok sayıda protokol mensubu,

iş adamı ve halktan binlerce kişi katıldı.

gruplarının coşkulu sunumlarının haricinde,

etkinliğin en önemli ayağı, 7 Temmuz Cuma

günü Kayseri Ticaret Odası'nda

gerçekleştirilen ekonomik zirve idi. Kayseri

Ticaret Odası yetkilileri, Kafkas-Rus İş

Adamları Derneği Başkanı Turgut Gür

ile iş adamları heyeti, Rusya Federasyonu

Ticari Ataşesi Vlademir Fitin ile be-

raberinde kalabalık bir iş adamı grubu

ve Türkiye'den iş adamlarımızın katıldığı

toplantı sonunda önemli kararlaralındı.

Kayseriile kardeş şehir olan Kabardey

Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti

Nalçik'in Belediye Başkan yardımcısının

da bir iş adamıheyetiile birlikte katıldığı -

toplantıda,ticari konulardaişbirliği içinde

olunması konusunda katılımcılar hemfikir

oldular. Tanışıp kaynaşarak bundan sonraki

muhtemelortakçalışmalariçin zemin hazırlayan

ve oldukça faydalı kazanımlara sahne olan

zirvenin sonunda Kayseri Ticaret Odası'nın

önümüzdeki aylarda Nalçik'e kalabalık bir

iş adamı topluluğu ile bir ziyaret yapması

da kararlaştırıldı.
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amsun'un Alaçam
ilçesine bağlı Karlı
köyü'de düzenlenen

> “Kafkas Festivali”
yoğunbir katılımla gerçekleşti.

22 Temmuz 2006 günü

yapılan etkinliğe Alaçam ilçesi
- Kaymakamı, Emniyet Müdürü,
Gamizon Komutanı ve diğerilçe-

lerin kaymakam ve belediye

başkanlarının yanı sıra, Kafkas
Demekleri Federasyonu Genel Başkanı

Cihan Candemir ile Kaf-Dav Başkanı
Muhittin Ünalda katıldılar.

Festival kapsamında Karlı Kafkas Kültür Demeği
binası da törenle hizmete açıldı. Demeğin kurucusu
olan Kadir Düşünsel, köy büyükleri ve muhtarın
önderliğiyle, köy kahvesinin dernek binasına
dönüştürüldüğü belirtilirken, köy sakinlerinin ve
gençlerin bir araya gelerekkültürlerini yaşatabilecekleri
bir ortam yaratacak bu uygulamanın, diğer köylerimize

örmek olmasıistendi. Emeği geçenkişiler, bu anlamlı

 

uygulamanın aynı zamanda köydeki bazı anlaşmazlıkları
ortadan kaldıracağını, birlik ve beraberliği artıracağını
vurguladılar.

Kaf Fed Genel Başkanı Cihan Candemir ve
Muhittin Ünal, Karlı köylülerini kutlayarak demeğin
kütüphanesine kültürümüzle ilgili kitaplar armağan
ettiler. Samsun'da bulunan ve festivaliçin Karlı köyü
etkinliğine katılan, Maykop Üniversitesi'nden gelen

heyet başkanı, öğretim görevlisi Fatima Tuğuz da,
Karlı köyü demeğine bir müzik cd'si ile çocukların
ana dil öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış
bir cd ve çocuk kitapları seti armağan etti.

Ayrıca, 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Turan Baş ve
öğrencileri Hakan Arslan, Gözde Sönmez,Belkıs

Karaman, Hatice Erden, Nazlı Vatan ve Murat
Tozmaz, kendi yaptıkları seramikbir tabloyu, köyün
girişine konulmak üzere Karlı köyüne armağan ettiler.

Daha sonra, Maykop'tan gelen Zori halk oyunları
ekibinin oyunları ve söyledikleri şarkılar beğeniyle
izlendi. Samsun Kafkas demeğimizin sunduğu gösteriler

de geceye ayrı bir renk kattılar Bİ
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ZORİ MAYKOPEKİBİNİN
TÜRKİYE TURNESİ

Türkiye'nin bazı bölgelerinde gösteriler
yapmak üzere Adıgey Cumhuriyeti'nden
gelen Zori Maykop (Maykop Şafakları)
halk dansları ekibi 22 Ağustos'da Karlı
köyünde ilk gösterisini yapan ekip, ikinci
gösterisini 26 Ağustos Cumartesi günü
İnegöl Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu
"Uluslararası Kültür Sanat Festivalı"nde
yaptı. İnegöl dernek başkanımız Hakkı
Baydar'ın verdiği bilgiye göre,festival
kapsamında sahneye çıktı. İnegöl dernek
yapılan gösteride, Nalmes'in bir alt grubu
olan Zori ekibine ilgi büyüktü.

Ekip, 2/ Ağustos Pazar günü Pendik
AKM'de, Istanbul 1864 Kafkasyayılar Kültür
Derneği'nce düzenlenen gecede yaptıkları.
gösteriden sonra ülkelerine döndüler.

 

  
 

8. GOKSUN KAFKAS
KULTUR ŞENLİGİ

16 Ternmuz Pazar günü, Mehmetbey köyü Alabalık
Kooperatifi Tesisleri'nde yapılan 8. Göksun Kafkas
Kültür Şenliği'ne bölge halkının ilgisi görülmeye

değerdi. Heryıl artan bir katılımla gerçekyeştirilen
şenliğin bu yılki bölümünde de çeşitli eğlenceler

ve gösteriler izleyenler tarafından
beğeniyle izlendi. >

     

   
  
   



  

 
Derleyen: FEVZİ GÜVEN

er yıl geleneksel olarak düzenlenen ve
birçoğumuzun haberdar olmadığı, tarihi
Fevziye Yağlı Güreşleri Yalova'nın Fevziye
köyünde yapıldı. Eskiden köy düğünlerinde
gençlerin at yarışı yapmaları, güreş

tutmaları ile başlayan ve sonrasında gelenekselleşen
ve günümüze kadar süregelen Fevziye Yağlı
Güreşleri'nin bu yıl 105.si gerçekleştirildi.

4 Haziran 2006 Pazar günü Yalova'nın Fevziye
köyünde "Gazanfer Bilge Güreş Alanı'nda
gerçekleştirilen güreşler, yine binlerce kişi tarafından
keyifle izlendi. İzleyiciler arasında başta buradaki
güreş alanını yaptıran efsane güreşçimiz Gazanfer
Bilge olmak üzere, AKP BursaMilletvekili Şerif Birinç,
Yalova Milletvekili Şükrü Önder, CHP Yalova
Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Vali yardımcısı
Mustafa Yüksel Karadağ, Belediye Başkanı Barbaros
Binicioğlu, Güreş Federasyonu Başkanı Recai Ustaoğlu
gibiisimlerle birlikte ödüllü güreşçi ve başpehlivanlar
ile güreş ağaları yeraldı.

“Kırkpınar Güreşleni"nden sonra, en büyükyağlı
güreş organizasyonlarından biri olan ve 105 yıldır
devam edentarihi “Fevziye Yağlı Güreşleri"'nde, gün

 

boyu oldukça çekişmeli müsabakalar sonunda
başpehlivanlığı, Kırkpınar'ın da iddialı isimlerinden
olan, Altınova Belediyespor'dan Karamürsel'li Gökhan
Arıcı kazandı.

Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, deste, ayak,
tozkoparan, teşvik, minik, sembol kategorilerinde
Türkiye'nin her yerinden 454 sporcunun mücadele
ettiği güreşlerde, 13 başpehlivan da birinci olabilmek
için ter döktü. 45 dakika süren ve oldukça çekişmeli
geçen final mücadelesini ise tribünleri dolduran
yaklaşık 6 bin sporsever nefeslerini tutularak izledi.

2007 yılı ağalığını 30 bin YTL.karşılığı satın alan
Altınovalı iş adamı Sedat Ok'un, , 106. Fevziye Yağlı
Güreşleri ağası olduğu için çok mutlu olduğunu,
2007 yılı güreşlerinin görkemli olabilmesiiçin hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayacağını söylediği öğrenilen
organizasyonda, meydan kenarlarında açılan stantlarda
da, katılımcılara gün boyu geleneksel ve yerel
yemekler ile sebze meyve satışı yapıldı.

Dereceye giren güreşçilere ödülleri Altınova
Belediye Başkanı Metin Oral, Güreş Ağası Mithat
Nogay, 2007 yılı Güreş Ağası Sedat Ok ve Fevziye
köyü Muhtarı İbrahim Kaya tarafından verildi.
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21 Ocak 1946 / Salzburg

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda
Avusturya'ya ulaşan Sovyet göçmen kafileleri

burada Sovyet-Amerikan komisyonlarınca

sorgulanıyorlardı.

Bundaki amaç, Yalta Anlaşması hükümleri

uyarınca, kimin Çarlık vatandaşı, kimin Sovyet

vatandaşı olduğunu saptamaktı. Sorgulama

sonunda, Rusya'yı 1920 yılında terk etmiş

olanlar serbest bırakılırken,| Eylül 1939

itibariyle Sovyetler Birliği'nin vatandaşlığında

olanlar, tercihleri dikkate alınmaksızın zorunlu

iadeye tabi tutuluyorlardı.

Yukarıdaki fotoğrafta, masanın sağ tarafındaki

açık renk sivil giysili kişi

Fotoğraf Dr. Ömer Aytek Kurmel'in arşivinden alınmıştır

Adıge kökenli Timur Ulagay'dır ve

sorgulanırken görülmektedir. Ulagay,

Rusya'dan 1920 yılında çıkmış bir eski göçmen

olduğu Için, sorgulama sonucunda zorunlu

iadeden kurtuldu.

Masanın karşı tarafında oturan (sağdan

ikinci) Amerikalı subay, yine Adıge kökenli

Hanuko Cengiz Giray'dır. Cengiz Giray, görevli

olarak katıldığı komisyonlarda, sorgulamaya

tabi tutulan birçok Kafkasyalı göçmenin
zorunlu iadeden kurtulmasına yardımcı

olmuştu. Timur Ulagay aynı zamanda.Cengiz

Giray'ın anne tarafından

akrabasıidi. 



              

    

 31 Aralık 1859 - Türkiye'deki Kafkas dağlılarının feci durumu ve Osmanlı
Imparatorluğu'ndaki Prusya Orta Elçisinin "Alman kolonistlerin, Kafkasya'da
fethedilen yerlere yerleşmek istemesi durumunda sağlanacak teminat ve

imtiyazlar meselesi"nin incelenmesiteklifi

Bilindiği gibi bir zamandır Çerkesler ve Nogaylar
büyükkitleler halinde Türkiye'ye göç etmeye
başladılar2. Bu insanların büyük çoğunluğu, kimi
Mekke'ye hacca gitmekiçin, kimi de akrabalarıyla
görüşmekiçin aldığı Rus pasaportlarına sahipler.
Bunlardan bazıları yanıma geldi ve Türk hükümetinin
şartlarının nasıl olduğuna bakmakiçin İstanbul'a
gideceklerini bildirdi. Eğer bu şartlar onlar için
elverişsizse geri dönmeyi düşünüyorlar. Bu,ellerinde
çeşitli talimatlarla Türk casusların onları ziyaret ettiğini

- düşündürüyor. Trabzon'da şu anda sayıları 2500 kişi
- kadar, ki buranın küçük nüfusuna göre oldukça büyük
bir rakam. Buradaki yerel makamlar barınmalarıiçin
onlara camileri, bahçeleri ve boş evleri tahsis ettiler.
Şehir yaşamına alışık olmadıklarından, yaşadıkları
yerleri kısa sürede o kadarkirlettiler ki, buradaki
sağlık idaresi artık şehirde kalmalarının havayı boza-
cağını ve ardından çeşitli hastalıklara yol açacağını
vilayet yöneticisine bildirdi. Diğer taraftan Çerkesler
ve Nogaylar paşaya başvurdular ve eğer Türk
hükümeti kendilerine yiyecek sağlamazsa yağmaya
başlayacaklarını açıkça söylediler. Bu tehdit sonucunda
İzzet Paşa Babiali'den emir aldı: Yetişkinlere günde
ikişer, çocuklara da birer piastr3 verilecekti. Bu da,
muhtemelen buradaki Paşalıkın gelirinden karşılanacak
3 ila 4000 piastr ediyordu.

Çerkesler ve özellikle Nogaylar Rusya'daniyi
hatıralar getirdiler ve sadece, onları soyan ve arka-
larından Türkiye'ye sürükleyen kendi beylerinin

cezasız kalmasından şikayet ediyorlar. Çerkeslerin
ve Nogayların bu göçü, elbette, meslektaşlarımın
çeşitli teşebbüslerini doğurdu. Bunlar arasında özellikle
Prusyalı Doktor Blau, hükümetimizin bu uygulaması
hakkında benim açık davranmamı sağlamayaçalıştı.
Her zaman, ardında meskun olmayan büyüktopraklar
bırakan bu göçün amaçlarını benim de bilmediğim
şeklinde cevaplar verdim. Bu arada, Çerkesler ve
Nogaylar tarafından bırakılan yerlerin, bırakılması
şartıyla, herhalde kolonistlerle iskan edileceğini
belirttim.

Bir süre sonra Bay Blau yeniden bu göçten söz
açtı ve konuylailgili niyetini kısmenifade etti: Alman
kolonistlerin Kafkasya'da fethedilen yerlere yerleşmek
istemesi durumunda hükümetimiz hangi teminatları
ve imtiyazları verecekti? Novorossiysk ve Zakavkazski
(Kafkas ötesi) bölgelerindeki dindaşlarımızla
karşılaştırıldığında, özelbir şeylerden yararlanmaya-
caklar mıydı? Konuşmasını Amerika'ya yerleşmek
isteyenlerden birçoğunun Kafkasya'yı ve Gürcistan'ı
tek bir sebepten, bu ülkeler çok yakın olduğu için
tercih edecekleri savıyla bitirdi.

AVPR. SPb., Glavnıy arhiv, 1-9, op. 8,d. 30,1.

24-28.
Kaynak: Iragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy

voynı diya adıgov, vioraya polovina XIX-naçalo XX
veka (Kafkas Savaşı'nın Adıgelerİçin Trajik Sonuçları,
19. Yüzyıl İkinci Yarısı - 20. Yüzyıl Başı), Nalçik 2000,

i Çeviren: Murat Papşu

 

LAN, Moşnin - Trabzon'daki Rusya konsolosu. 1864 Nisanında, “Dağlıların Kafkasya kıyılarından başarıyla göç ettirilmesindeki
etkili tedbirleri ve sağladığı bilgiler için” Kafkasya Genel Valisi'nden takdir aldı. (AVPR. Glavnıy arhiv, op. 8, d. 19,1. 85,87).

2 1858-1859 yıllarında hacca gitme gerekçesiyle 30 bin kadar Kubanlı Nogay Türkiye'ye yerleşti.

 

3 Piastr — Rusçada ve bazıBatı dillerinde o dönemde kuruş karşılığında

kullanılıyordu.(ç.n.)

        

   

 

   



 

 
Kaf Fed ve DÇB'niın organizasyonu ile yaz kampıiçin

Nalçik'e gıden 29 gencimiz, 30 gün boyunca çok yönlü
bir kültür tatıli yaptılar

FERİT DOMANİÇ

Rehber Öğretmeni

izler diğer gençlerden şanslı olduğuna in-
andığım 29 gençile masallarda ve rüyalarda
yer edinmiş Kafdağı'na 17 Temmuz 2006'da
programlanan geziden 3 gün önce gittik (bu
şansımız uçakta yer olmayışından kaynaklanan

güzelbir tesadüf oldu).
Kayseri'den başlayan yolculuk hiç daha önce

uçmamış gençlerin heyecanıile başladı, ama insa-
noğlunun yaradılışından beri peşinde olduğu bu
hayalden hoşlandılar ve İstanbul'a saat 08 20 de
vardık. Bizlere yardım eden ve valizlerimizi muhafaza
eden Saray Halı yetkilileri sayesinde Ataköy —
Galleria'da saat 15.00'e kadar eğlenceli bir şekilde
vakit geçirdik.

Hayli beklemeden sonra uçağımız havandı ve
Nalçik'e saat 22.00 sularında vardık, deklare kâğıtları
ve pasaport kontrolünden sonra 23.30'da hava
alanından bagajların alındığı yere gittik, kalacağımız
Senatoryum olan Adigece Kuıj Xade, Rusça Guruşova
Roşa'ya ulaştığımızda vakit gece yarısını geçmişti,
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dinlenmeye çekildik.
Bu arada havaalanında bizlerin çıkmasına kadar

bekleyerek ve çıkan sorunlarda yardımcı olan, Düzce
Dernek başkanımız Afitap Hanım ve Kaberdey'de
yaşayan akrabası hanıma şükranlarımızı sunuyoruz,
D.Ç.B.den Amir otobüsle bizi karşılarken,
6.Uluslararası Kayseri Kafkas Festivalinde sahne alan
Kodz Ebubekir yönetimindeki uw gurubunun birçok
üyesio saatte bizikarşıladılar.

İlk günümüz sanatoryumda dinlenerek geçti,
gençleretrafı tanımaya çalıştılar, yaşıtları olan gençlerle
tanıştılar bir dilin bir insan olduğunu yeniden fark
ettiler, Kaldığımız 8.katta bizlerin rahat etmesi için
4-2 kişilik odalarda 3-2 kişi olarak kalmamız güzel
bir jestti.

Organizasyon yapılırken kalınacak yerde mih-
mandar konusunda tesislerin müdürü Valeri'den
eleman istenmediğiiçin bize tercüman olarak diğer
guruplardan alınarak bize verilen Zalimbiy haliyle
çok yoruldu, her yere ve her şeye yetişmeye çalıştı.



 

 

Sanatoryum haliyle yemyeşil bir alanda şehirden
yaklaşık 2.5 km uzaklıkta, 700 kişiye hizmet veren
iki bloktan oluşmakta idi. Çocuklardışındaki rahatsızlığı
olan insanlara da hizmet vermesi galiba en uygunsuz
yönü idi. Gençlerin arasında büyüklerinde ilk 3
katında kaldığı sanatoryumun zemin katında sağlık
taramalarının yapıldığı bölümde seanslar halinde
tedavilerde yapılmakta idi. Dinlenmeye gelen çocuk-
ların buradaki tedavileri de parasız olarak yapılıyordu
(bu koşul bizim için geçerli değildi). Sanatoryumun
yumuşak kamıise güvenliği idi, yönetimin dışında
hiçbir güvenlik tedbiri yoktu.

Güzelinsanlarla tanıştık, ikinci gündenitibaren
gezi programımıza başladık ama daha önceden
yürüyüşalışkanlığı olmayan çocuklariçin pek keyifli
olmadı ki daha otobüs homurdanmaları başladı.

Programda bazı aksaklıklar oldu ve başlangıçta
bazısıkıntılar yaşadık ama bunun çoğu bizden kay-
naklandı. Bizler dünyanın her yerinden çocukların
gelip belirli bir disiplinle kamp yaptıkları bu ortamda
bir tatil köyü rahatlık ve serbestliğini yaşamakistedik.
Sabahları bütün diğer gruplarikişer sıra halinde
düzenli şekilde yürüyüş yaparken biz yürüyüşlere
katılmak istemedik. Tüm çocuklar belirlenen yemek
saatine grup halinde vaktinde gelirken biz hiçbir
zaman verilen zamanda buluşmadık. Buna karşın
yöneticiler saat 08.00 da verilen yemeği bize 09.00'da
vermeyi kabul ettiler. Orada çıkan ve çocuklara
uygun kalori hesabıyla yapılan yemekleri damak
zevklerine uygun olmadığı için çocuklarımız yemediler.
Tüm bunlarla bizi ağırlayanlara bilmedensıkıntılar

 

yaşattık. Bizi mutlu etmeye çalışan, bize katlanan
bütün görevlilere anlayışlarından dolayı teşekkür
ediyorum.Bizler buradan yola çıkmadan ailelere
bize DÇB sekreteri Amir'in yolladığı programıkata-
cağımız yeniliklere çeşitlendirebileceğimizi sanmıştık
ama orda yazılan yerlerin hepsini dahi göremedik
buda Dünya Çerkes Birliği toplantısının Nalçik'te
olup Amir'inde organizasyon için meşgul olmasından
da kaynaklanmış olabilir. Her şeye rağmenyine de
gençlerimiz bu geziden hayli yeni dostlarla, arkadaşlar,
tanımadıkları ailelerinin fertleri ile tanışarak döndüler,
memnuniyetlerini belirttiler. Bundan sonraki pro-
gramlarda benzer aksaklıkların yaşanmamasıiçin
gitmeden önce çocuklara ve ailelerine program ile
uyulması gereken kurallar yönünde bilgi verilmesi
gerekecektir. Ayrıca program süresince çocuklara
dil desteği verecek bir eleman çokyararlı olacaktır.

Bu gezide bazı büyüklerimizin çocukların oradan
mutlu olarak dönmeleri için maddi ve manevi an-
lamdane kadar çok yardım ettiklerine şahit olduk.
Kalpten kendiişlerini aksatmak pahasınabizlere vakit
ayırdılar, en küçük veya en büyük sorunu kendi
işlerinden çok önemseyerek ortadan kaldırdılar. Kafe
Leyla'nın sahibi Leyla Hanım ve Beycan Beye, Kodz
Ebubekir gerek kendi yanımızda olarak gerekse
problemleri çözmede dostlarına ulaşarak; Nartokoe
Stanislav'a yardımları ve ilgilendiği için, her şeyin
ötesinde gezimiz boyunca en önemli işi olarak
gezimizi ve memnuniyetimizi temel alan (Utıj) Tıranıj
Mecit Bey'e şükranlarımızı belirtip teşekkürler ediy-
Oruz.

Bütün çocuklarımızı hafta sonlarında ağırlayan
© ailelilere, orada tanıştığı çocuklarımızı evlerine götüren

gençlere, bütün gurubu evine davet eden Kıp Cahit
Bey'e, çocuklarımıza yemek veren Ademey Hikmet
Bey'e, gezimizin ikinci haftasında Nalçik Adıge Vune
de karşılaştığımız, daha sonrabizimlebirlikte sana-
toryum da kalarak gençlerimize yardımcı olan Mu-
kaddes hanım'a teşekkürler ediyoruz.

Gezimizde ikinci günden itibaren planlanmış
yerleri gezmeye başladık, evvela Sosurukoe'ye tel-
esiyejle çıkarak Nalçik'in panaromik görünüşü,doğal
güzelliğine hayran kaldık, gölün üzerinden süzülerek
gidip- geldik harika bir manzaraydı.Dönüşte Lunark
eğlencesi yaşadık, akşam yemeğinden sonra başlayan
açık hava diskosu gençlerin kaldığımız zaman boyunca
en eğlendikleri yer oldu Her akşam saat 22.00'ye
kadar süren disko grupların son gecelerinde saat
24.00'e kadar sürdü). Diskonun tek güzel yanıysa
her 5-6 şarkıda bir Adigece bir ezgi ile düğün
yapılmasını sağlamaktı. İ

Daha sonraki gün şehir gölünü gezdik gençler
katmaran denilen su bisikletinden keyif aldılar. Bir

sonraki günde şehrin kenarındaki ormana yürüyüş

ve 1000 basamakla tepeye çıktık ama döndükten
sonra yatıp dinlenmek zorunda kaldık, ilk hafta hava
öğleden sonra yağışlı idi, sonra daha sıcak olamaya
başladı.

Bugün Raduka Sanatoryumu'nun azotlu havu-
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zunda yaklaşık 20 dakika yüzdüler ama gençlere
yetmedi. Sağlık için daha fazlası zararlı idi. 22
Temmuz'da aileler saat 10.00'da gelip çocukları
evlerine misafir etmek üzere aldılar, 4 genç gitmedi,
kalmakistediler. Ailelerde iki gece kalıp gelenler
hallerinden çok mutlu bir şekilde döndüler.

Adige Psalhe Gazetesi dışında kimse için haber
değeri taşımayışımız da ilginçti, bütün çocukların
ailelerinin isimlerini yazdırdım, akrabalarının haberi

olsun, buluşturmak maksadıyla ilk sayfadan haber
yaptılar, telefonlarla bizi aramaya başladılar. Bugün
şehir hayvanat bahçesine gidildi ve yürüyerek kaldı-
gımız yere dönüldü.

Abhazyalı sanatçıların karma bir sergisi vardı,
resim — heykel — kıyafet çok nezihti gençlerle sergiyi
ve National Museum'u gezdik. Sonraki günse Mavı
göl gezimiz gençlerin unutamayacağı yerlerdenbirisi
idi, doğa harikası bu yerde hoşça vakit geçirdik. Bu
gezmelerin dışında Amir'den ricamız bir Adıgece
öğretmeninin her akşam bir saatlik ders vermesiidi,
ama bunun yapılamayacağını öğrendik, fakat oradaki
Larissa hanım bir saatte çocuklara bazı selamlaşmaları
öğretti, onun programı da 2 gün sonra bitti, bizde
öylece kala kaldık.

Bugün de Şegem şelalesine gittik, geçen yıla
göre suyu daha azalmıştı, küresel ısınmadan olsa
gerek, bakir bir doğa ama hizmet sektörü çok
yetersizdi. Hafta sonu yine aileler ve Vunekoeşler
gençleri evlerinde ağırladılar. Bir kısmı çok eğlendiler
galiba pazartesi akşam geldiler.

Gezi programımızda bir gece kalacağımız be-
lirtilen OÖşhamafe'ye sabah gidip akşam gelinerek
Avrupa'nın en yüksek noktasından aşağısıilgiyle
izlendi, hepsi çok beğendi. Gençlerimiz birkaç gündür
Ürdünlü gençlerle birlikte maçlar yapıp, gezilere de
birlikte katılıyorlar,iyi arkadaşlıklar kuruldu. Sonunda
havuz safaları başladı ve gençler eğlenirken sporda
yapmış oluyorlar, olimpik bir havuz ve sadece bizim
gençlere seanslar düzenlediler. Bu arada Leyla hanıma
(Leyla Cafe akşam yemeklerine gidiyoruz gençler
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alıştıkları tarzda yemeklerle doydular, Leyla hanım
ücrette almadı, çocukların memnuniyetinin daha
anlamlı olduğunu söyledi, çokiyi bir ev sahibesiidi.

Gezi programı Türkiye'ye yollanırken yapılması
gereken ziyaretlerden bir kısmı gerçekleştirilemedi.

Program dışı olarakısrarla istediğimiz Çerkesk
gezisi çok eğlenceli oldu, Amir bir otobüs ayarladı
Cumhuriyet sınırında Xase Thamadesi Hatıkoey
Murat Adıge Bayrakları ve Sofrasıile karşıladı. Merkün
su fabrikasını, otomobil fabrikasını gezdik, Habez'de

çok güzelbir seranomiile karşılandık. Sosurukoe'nın
o getirdiği ateşi gençlerimiz birlikte yaktılar, Adıge
bayrağının Üzerindeki bütün gençler aynı ayrı yapıştırıp
balonlarla gökyüzüne uçurdular. Programları çok
güzeldi, dönüşte ise Adiyuh kulesine çıktık, 200 km
lik bir alan hakim tepeden Çerkeski izledik. Bütün
bu güzelliklerin hazırlanmasında en çok emeği geçen
ve bizi yolcu etmeye; resimlerimizi de büyütüp
getirerek hediye eden OHTE Aleksandr'a ve gençler-
ımizi ziyaret ederek onlara düğün yapıp sohbet
imkanı oluşturan Dünya Çerkes Geçliği Kardeşlik
Gurubu'na teşekkürler ediyoruz.

Bu coğrafyada ki Maykop'u göremeyişimiz ise
tek üzüldüğümüz konuydu.

Dünya Çerkes Birliği ve Kafkas Dernekleri
Federasyonun organize ettiği bu gezi planlanan
amacına ulaşmıştır. Çocuklar Atalarının vatanını
görüp, Evlerinde büyüklerinin konuştuğu dilin bir
devlet dili olduğuna şahit oldular. Oradaki sıcakkanlılığı,
insana verilen değen, akrabalarının kayıtsız kabulünü
yaşadılar. Yeni arkadaşlar ve dostlar edindiler, bir
kısmıdilin eksikliğinin farkına varıp seneye dili öğre-
nerek döneceğini belirtti.

Bizlere bu gezi olanağını sağlayan DÇB başkan
ve yöneticilerine, ve Kafkas Dernekleri Federasy-
onu'na teşekkür ederiz

Çocukları gelirken karşılayan,gelirken ve giderken
yardımcı olmakiçin İstanbul'a gelen tüm dostlara ve
emeği geçen ismen unuttuğumuz herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz El

 
 

 



 

Özgül Bolat: Babam "kızım seni Kafkasya ya
göndereceğim, hazırlıklarını yap" dediğinde çok değişik
duygular yaşadığımın farkına daha şimdi vardım.

Tabii ki daha önceleri de ailemden ayrı kalmıştım,
hem de Kayseri dışında. Ama bufarklıydı. Hep ailemden
sadece duyduklarımla bildiğim, benim için ulaşılmaz, çok
bilinmeyeni olan bir yerdi; Kafkasya.

Arkadaşlarımla paylaştım. Tamara'yı da ikna ettim.
Çünkü hem bu kadar uzak bir yerde ailemden ayrı
olacaksam da arkadaşımdan da uzak olamazdım. Babaları-
miz Tamara'yı da gönderme kararıaldıklarında cesaretim
daha da arttı. İkinci gün Güser, Yener ve Safa'nın da
gideceğini duyunca artık tamamız dedim.

Kafkasya'ya gideceğimiz belirlendikten sonra Kayseri
Kafkas Festivali dolayısıyla Nalçik'ten gelen gruptan bizler
de 4 kişiyi misafir ettik. Amaiçlerinde Larissa benim özel
misafirimdi. Tanıştık ve arkadaş olduk. Ama maalesef
tarzanca! O Türkçe bilmiyordu, ben de Çerkesce bilmiyor-
dum. Babam olmasa isimlerimizi birbirimize söylememiz
bile ciddi problem olacaktı. Iki gün boyunca babamın
tercümeleriile iyice kaynaştık. Bu sürede bile ben azıcık
Çerkezce, o da azıcık Türkçe öğrendi. Ve anladık kidil
bilmemek çok önemli problem olmasına rağmen arkadaşlık
için engel değil.

Ve gün geldi.
Babam İstanbul! a kadar geldi ve Ferit ağabeyin

başkanlığındaki Kafkasya Grubunu yolcu etti. Artık
Annem, Babam ve Kardeşim yanımda değildi, sadece
çoğuyla yeni tanıştığım arkadaşlarım vardı. Artık hepimiz
birbirimizin hem annesi, hem babası, hem de kardeşi
idik. Bu gezinin bana verdiği birinci ders budur.

Kafkasya'ya yetiştiğimizde Elbruz'un olduğunu öğren-
diğim o muhteşem manzarayı hep beraber izledik. Uçak
indi ve bizi karşılamaya gelenlerin içinde birisi hemen
dikkatimi çekti. Evet Larissa beni bekliyordu. O an
içimden şu geçti; "Ben kesinlikle buraya yabancı biri
değilim, ben buradanım, arkadaşlarım, kardeşlerim de

buradalar."

 
alacağımız yere yerleştik. Bizim eve benzemiyordu,

Simiz şey de yokzu. Ama en azından elektrik
ve SUYUMUZvar. Odalar çok küçüktü ve hepimiz yataklarda
4-5 kezzıpladık. Niye mi? Bilmem. Ilk kez o an her şeyi
hemen bulamamamın üzüntüsünü yaşadım. Ya da hemen
herşeyi bulabilmenin ne kadar kiymetli bir şey olduğunu
anladım. Arık ailemin benim için yaptıklarının daha çok
anlamı var.

Çok yorgundum ve hemen uykuya dalmışım. ikinci
gün. Kahvaltı, gezi ve akşam oldu. Aaaa oda ne: Kaldığımız
yerin önünde disco var, arkadaşlar da var. Daha ne
isteyeyim ki. Bir de karnım doyarsa cooh değmeyin
keyfime... Ama karnım doymadı. Ben hafif toplu iken
şimdi zayıibirisiyim. |aşsin . Geziler, Havuz eğlenceleri,
Disco eğlenceleri derken bizlerin arkaadaşlığı tarif ad-
ilmeyecek boyutlaa ulaştı Laressa ya, Leywa ya ve
onların ailelerine biinlerc reşekkürler ediyorum. Ferit
Domaniç'e Kayseri Kafkas Derneği'ne ve bu geziyi
organize eden Kafkas Dernekleri Federasyonu'na ve en
önemlisi bana bu güzellikleri yaşamamaizin veren anneme,
babama çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar.

Benimiçin çok önemli onu da söyleyeyim. Laressa
bana akordeon çalmasını da öğretti. Günler çok çabuk
geçti. Ayrılmayı kimse istemiyordu, bu yüzden kimse
yelktan bahsetmiyordu. Amaaklıma geldikçe ben hep
ağladım. Bu yüzden grubunensului gözlüsü seçtiler beni.

Bizi kalabalıkbir grup yolcuetti. İstanbul'da babam
Adnan amca karşıladılaar, Onları gördüğüme çok

sevindim. Daha sonra Kay ari Aman Allahim Kayseriiye
yetiştiğimizde hepimizin ailesi karşılamaya gelmişler.
Anladım ki onlar da bizi çok özlemişler. Bizler
arkadaşlarımızla yaşamayı öğrendik, ama annemler bizsiz
yaşamaya alışamamışlar

Benim için sonuç şudur: Laressa vardı ya. Ö daha
önce bize geldiğinde arkadaş olduk. Ben de Kafkasyada

biz kardeş olduk. Benim artık
deşimvar.İnşallah herkesin Kafkasyada

     

ö

Laressaya giztim. Artık

al«asua'daDİK kar

en az bir kat-deşi olur.
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 -GÖRÜŞ ve DÜŞÜNCELER

   

—ŞEPOOUE ZAFER

il ve kimlik

önemlidir. Tarih

bilinci de öyle.

Bir halkın

bugününe ve yarınına nasıl

baktığını tayin eder,

kendisini kendisi

üzerinden mi başkası

üzerinden mitantf ettiğini

belirler. Tarih bilinci bu

bağlamda önemlidir.

Ancak diasporanın tarih
bilinci gözden geçirilme-

lidir. Hatta doğal süreci

içinde yenibir tarih çizgisi

hayata geçmelidir. Çünkü

bazı zihinlerde hala soğuk

savaşkalıpları egemendir.

Katıksız Rus

düşmanlığı, Rusrealitesinin göz ardı edilmesine

veya geçici bir faktör gibi algılanmasına neden

olarak hesap hatası yapılmasına yol açmaktadır.

Çeçenya'daki savaş da soğuk savaşzihniyetinin

güncellenmesine yardımcı olmakta, komünizm

düşmanlığının yerine Rus düşmanlığını koymaya

çalışanlara aradıkları fırsatı fazlasıyla vermektedir.

En kötüsü de Kafkasya'nın onca çeşitliliğine

rağmen bir tek Rus düşmanlığı parantezine
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sığdırılmaya çalışılmasıdır.
Oysa soğuk savaş çizgisi
bugünün dünyasında

yanlışlar ve çelişkilerle

doludur. Soğuk savaş kalı-

pları sadece bir zümrenin
dar tanımlanmış çıkarlarını

ve önyargılarını temsil

edebilir. Bu da diasporadaki

yığınların yararına olamaz...

Soğuk Savaş zihniyeti

mutlak Rus düşmanlığına

dayanır, Rusluk ile

bolşevizmi özdeşleştirir.

Şamıl'ı tüm Kafkasya'nın

doğal önderi olarak

putlaştırır, söyleminin

odağına | 1 Mayıs sürecini
koyar. Hazar'dan

Karadeniz'e Kafkasya pratiğini doğu Kafkasya

dinamiğine indirger, lafzen Kafkasya'nın birliğini

savunmakla birlikte Adıgeler'i ve Abhazlar'ı göz

ardı eder. Bu anlayış “Şamil komünistlere savaştı”

veya “Çerkesler'i Kafkasya'dan komünistler

sürdü” diyebilen kafalar üretmiştir.

Soğuksavaş çizgisinin temelişlevi Adigeler

ile Abhazlar'ı göz ardı etmek ve diasporayı

Kafkasya'dan soğutmak olmuştur. | 1 Mayıs bir

 



 

Terek-Dağıstan hareketi olmasına rağmen Adı-

geler ve Abhazlar'a benimsetilmeye çalışılmıştır.

Karaçay-Balkar ve Çeçen-İnguşlar'ın sürgün

edilmeleri gibi trajik konulara ağırlık verilmiş,

diasporaya "Kafkasya'da hiç iyi bir şey olmuyor”

diye düşündürmüştür. Adıgeler ve Abhazlar'dan

en çok “1864 feci Çerkes göçü" diye söz edilmiş,

bir daha da diasporadan ve sorunlarından

bahsedilmemiştir. Dillerde Hazar'dan Karadeniz'e

olmasına rağmen, kalplerde Ierek-Dağıstan'ı

kurtarmakyaşatılmıştır.

Soğuk savaştan on altı yıl sonra Rus

düşmanlığı günümüz gerçeklerini kavratmakta

yetersiz kalmaktadır. Artık bilinmektedirki, Rusluk

ile bolşeviklik birbirinden tamamen ayrı kavram-

lardır.

On dokuzuncu asırda dağlı halkları yok

oluşun kenarına getiren Rus şovenizmi ve Çarlık

idi. Ama Çarlığı yıkan da bolşevizm idi. Halklara

otoktonu oldukları topraklarda kendi adlarıyla

cumhuriyetler kurduran da bolşevizmdi. Dağlı

halkların, özellikle de Kafkasya'da bir avuç kalmış

Adıgeler ve Abhazlar'ın bunu hatırlamaması

imkansızdır. Bu gerçeği dile getirmek kimseyi

bolşevik yapmaz, olsa olsa gerçekçi yapar. Rus

düşmanlığı günümüzde gerçekleri açıklamakta

yeterli olmamaktadır demiştik.

Nitekim Abhazya'ya tehdit Ruslardan değil

Tiflisten gelmektedir. Adıgey'de sorun, “Adıgeler

Ruslara karşı” denecek kadarsiyah beyaz değildir.

Öyle olsaydı, şu ana kadar Adıgey çoktan

Krasnodar'a bağlanmış olurdu. Kabardey-Balkar

ve Karaçay-Çerkes'de sorun “yertiler” arasındadır.

Adıgeler ve Abhazlar'ın Ruslarile savaşacak ne

gücü, ne de sebebivardır. Üstüne, Rus halkıile

asrı aşkın ortak yaşama kültürünü koyun. Buna

iki Ösetya'yı, Dağıstan mozayiğini ve savaştan

uzak kalmaya çalışan İnguşetya'yı ekleyin. Geriye

sadece savaşan Çeçenyakalır. Oysa savaş Çeçen

halkına dört ölü başkana,yüzbinlerce sivil ölü,

yaralı ve mülteciye mal olmuştur. Savaş vize

zorlukları yüzünden Kafkasya'ya gidemeyen diğer

halklara da zarar vermektedir. Söyler misiniz,

medeniyetler çatışmasında kim kaybediyor?

Revizyonist çizginin temelinde Kafkasya'daki

kazanımlara sahip çıkmakakılcılığı vardır. Sorun

artık Kafkasya'yı Rus zulmünden (!) kurtarma
sorunu değildir. Kafkasya'nın kurtarılması

Türkiye'nin Turan'ı kurtarmasının kötü bir kop-

yasıdır. Ya Kafkasya alfabesi, kitabıile diasporayı

asimilasyondan kurtarmaya kalkarsa? Kimsenin
kimseyi kurtarmasına gerek yoktur. Amaç halk-

ların laik, ulusal, demokratik kimlikleri ile var

olması, insanca yaşamaları ve kültürlerini

yaşatmalarıdır. İrredenta ve revanşizme gerek

yoktur. Dağlı halkların var oluşu öncelikle Türk-

Rusişbirliği, Karadeniz ve Kafkasya'da barıştan

geçmektedir. Bu tabloda en nazik durum Adıgeler

ve Abhazlar'ınkidir.

İ9. yüzyıl sürgünleri nedeniyle Adige ve

Abhaz halklarının ezici çoğunluğu Kafkasya dışında

pek çok ülkede dağınık olarak yaşamaktadırlar.

Bu durumda asimilasyonsıkıntısını en çok hisse-

denler de Adıgeler ve Abhazlar olmaktadır.

Çözüm Rus düşmanlığı veya rejim kavgası değil,

Kafkasyaile sıkıilişkiler kurmaktır. Yani en kısa

zamanda en çoksayıda insanı en sağlıklı şekilde

Kafkasya'ya aktarmak. Yerleşmenin dışında akraba

ziyaretleri, turistik ilişkiler, ev almak, yatırım

yapmak, çifte vatandaşlık seçenekleri vardır.

Kafkasya'da barış ve Kafkasya'daki cumhuriyetler

ile diasporaları arasında yapıcıilişkiler tüm Kafkas

halkları için geçerli olmakla birlikte olumsuz

demografik durum nedeniyle Adıgeler ve Ab-

hazlar açısından çok daha yaşamsaldır. Tüm

Kafkasyalılar için en iyi çözüm demokratik, federal,

kendisini tehdit altında hissetmeyen ve insan
haklarına saygılı bir Rusya Federasyonu'nun eşit,

onurlu ve müreffeh yurttaşları olarak yaşamak

değil midir?

Çözüm “güney"lileşmeye, “üçüncü

dünya"ılaşmaya, radikalleşmeye sapmadan doğru

hedefler koyup, doğru stratejiler geliştinebilmektir.

Oyunun kurallarını iyi okumaktır. Yeterli donanı-

ma sahip olmaktır.

Daha somuta indirgersek para ve fikrin

birleşmesi, yani sermayeile aydınların uzlaşarak

yığınların çıkarına projeler üretmesidir. Orta

sınıflaşmanın, kentlileşmenin, eğitimin, mesleklerin

yolunda yürüyerek ulaşılacak aydınlık yarınlara.

Tarihin çarkı hep böyle döndü, yine böyle

dönecek; tersine değil... Eg
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Kaf-Der ve Kaf-Dav yayınları ile diğer yayınları temin etmek
şimdi çok daha kolay:

A- 36 Kalemden Oluşan kendi yayınlarımızın komple siparişi halinde;
- Peşin ödemelerde Sb 45 indirimli
- 90 günvadeli çek ödemelerinde “b 30 indirimli
- 120 gün vadeli çek ödemelerinde “b 25 indirimli

B- İkincilistede yer alan ve harici yayınların toplu siparişiniz halinde;
- Peşin ödemelerde So 20 indirimli
- 45 gün vadeli çekle ödemelerde “b 15 indirimli

C- Ciltli Nart Dergilerinin komple 3 cilt siparişi halinde;
- Peşin ödemelerde Yo 25 indirimli
- 45 gün vadeli çek ödemelerinde “o 20 indirimli
- 90 gün vadeli çek ödemelerinde “o 15 indirimli
fiyatlarla kargo ödemeli ve faturalı olarak adresinize gönderilir.

Not:
1) Yayınlarımız ve diğer yayınlara ait detaylı bilgi

"www.kafdav.org.tr" adresinde mevcuttur.
2) Bilimsel Araştırma amaçlı çalışmalarımız ve Vakfın diğer

faaliyetleri için "Kafdav ve Kafdav İktisadi İşletmesi'nden
duyuruları lütfen inceleyelim; eleştirilerimizi, önerilerimizi ve
katkılarımızı esirgemeyelim..

3) NART TUR Ankara Şubesi Vakfımız bünyesinde faaliyete geçmiş
olup; vize işlemleri, uçak ve otel rezervasyonları ile tur
düzenlemeleri için emrinizdedir.

İlgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

KAF-DAV ile KAFDAV İktisadi İşletmesi

1.- Halk Bankası Emek-Ankara Şubesi: Hesap No.: 16000023
2.- Posta Çeki Hesap No.: 191 17 27

Kafkas Araştırma Kültür ve NART TUR
Dayanışma Vakfı ve Kafdav Yayınalık Ankara Şubesi
Eğitim,Turizm, Sos. Tes. İşit, Tel: 0312.425 14 50-425 14 54
Tel. : 0312.419 73 30 Fax.: 0312.419 73 56 Fax.: 0312.419 73 30

 

      

  



 

  

 

  

  

Yazar: Seyfullah Dağıstanlı
(Mutlu Anticen)

Yayınlayan: Argos İletisim Hizm.
Kapak Tasarımı: Tuncay Yalçınkaya

1. baskı, Aralık 2005-istanbul

Bzma, Külüden kütür
Sanasuy > » » Bezinme:
Özele A bek Cek değişim geçiniz ©an vi kah evirmiş, kah evrti mi 3. Gikile

mun olarak bugüne dağısi, do,
Yazıtlar yazmış, BağınıZma tir. Sayısız
Sayısız labirentlerde

karısı Sayısız rolleüste

 

5 Ni
Y boyunca irktan via,

> sins

ini
rinde... İşin o

güne
CUkluçocuksuz.

YALÇIN KARADAŞ

8 kuşağından sevgili arkadaşım Dr. Seyfullah
Dağıstanlı bir kitap yazıp, yine başka bir
arkadaşım Besleney Tuncay Yalçınkaya da
resimleyince, “bana da tanıtmak düşerartık"
dedim. Ancak “profesyonelbirileri dahaiyi

tanıtım yapar” düşüncesiyle sadece bazıalıntılar, arak-
lamalar ve kısacık yorum yapmakla yetindim.

Kitap bizim gençlik dönemimizin en yakışıklı ve
heyecanlı gençlerinden, tıp öğrencisiyken rahmetli
olmuş Muzaffer (Tuncel), yine rahmetli Ferit (Berzeg)
ve Gülhan'a — ki kendisini ne yazık ki çıkartamadım,
umarım o da genç yaşta kaybedip, unuttuğumuz
kardeşlerimizden biri değildir ve yaşıyordur- ve diğer-
lerine (belki bugünlerde kaybettiğimiz Lak Kamuran
kardeşimize) ve belki davasında onlargibi samimi tüm
insanlara ithaf edilmiş.

“Bir kitap yazmakistedim ve hayatım değişti” diye
başlayan, bana hiç yabancı olmayan,yarı Adıge, yarı
Dağıstanlı güler yüzlü ve zeki arkadaşımın satırları
arasında gezinirken öyle keyif aldım, öyle çok gerilere,
bugüne ve yarına gittim ki anlatamam. Çünkü ben,
seni, onu ya da "biz Çerkesleri" anlatan birkitaptı bu.

Bakın ne yazıyor 149. sayfada: “.. Kızlardan en
kendini cemaatten soyutlamış olanlarıbile, flörtleriile
el ele gezerken bir Çerkesin yadırgayan bakışlarına
maruz kalma olasılığından ötürü tedirgindir.

Serbest meslek sahibi olanları, birbirlerinden
mümkün değil para almazlar. Avukatlık ücretini zorla
ödediğimiz avukatve vizite bedeli “olmaz!”". Yeminlerine
rağmen hizmet ücreti sekreterine bırakılan doktor,bir
Çerkesten para almış olduğuiçin utançtan yerin dibine
girer. Son zamanlarda bu tabu kısmen kırılmışsa da,
halen geçerlidir. Birbirleri ile ticaret yapmayı bu nedenle
beceremez ve istemezler.

Birey olabilmeyi becermiş, örneğin başarılı bir
akademisyen bile, saygın yaşlının karşısında el-pençe
divan dururve yaşlı “thamade"nin izin verdiği ölçüde
kendini ifade eder. Bazıyaşlıların bu durumu tatmin

 

aracı olarak kullandıkları vakidir.

OÖvünmekayıp sayıldığı için, başarıları ile dalga
geçer, önemsizliğini vurgularlar. Çocuklarının önemli
bir sınavı kazanmasını dost meclislerinde "aman sanki
önemli mi,, adam olsun adami” diye geçiştirirler. Başkaları
karsısında kendilerini, eşlerini, çocuklarını, başarılarını
aşağılayarak tevazu göstermeye çalışırlar. Ama diğer
yandan, kendiailelerinin en asil olduğunu ima etmeyi
de birşekilde: ihmal etmezler. Asalet, günlük
davranışlarının referans noktasıdır. Birbirlerini aşağılamak
için söyleyecekleri en ağır söz “ne biçim Çerkessin, hiç
Çerkesliğe yakışır mı bu yaptığın?” şeklindedir.

...de ama en çok (asil) onurun adıdır onlar. Onlar,
Metropol Çerkesleri'dir!”

Kitabın sonuna doğru, sayfa 189'da: “... Anımsaya-
cağınız gibi yazar, Sosruka'ya şöyle der: “Hamurumuz
bozulmuş bizim. Mutant Çerkesleriz biz, Metropol
Çerkesleriyiz. Davranışlarımızı yadırgadığını biliyoruz,
ama değişmekile yok olmak arasında neyi seçebilir kı
insan?”

Burada “mutasyon”, sosyolojik bir terim olarak
düşünülmüş ve etnik yapının öz değiştirmesi anlamında
kullanılmıştır. Alt bir kültür, birkaç şekilde evirilebilir:
Çağın değerlerine uyumlu şekilde, ama özünü bozmadan
değişerek (olumlu mutasyon), doğal asimilasyon sonucu
üst kültür tarafından yavaş yavaş eritilerek (kronik
çevresel etki) ya da egemen ideolojinin dayatması
sonucu kısa zamanda yok edilmeye çalışılarak (akut
çevresel etki olumsuz mutasyon — kanserleşme).
Tabii ki yukarıdaki üç seçenek arasında en makbulü,
olumlu mutasyondur. Doğal asimilasyon ise ehven-i
şer olsa da, anlaşılabilir bir evirilme türüdür. Ancak
değişim için dayatmada sağlıksız sonuçlar kaçınılmazdır
ve unutmayalım ki kanserli hücre, içinde bulunduğu
tüm yapıyı kanserleştirmeriskitaşır”
eyazıyor. Tamamını okumak

ve düşünmeksize kalmış artık.
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©Hazırlayan: DİJINÇUREY Nisan 1936 Krasnodar doğumludur.
Okul yılları ve gençliği Koshable'de
geçmiştir. Maykop Müzik Lisesi, nefesli
sazlar ve vokal bölümü mezunudur.

Değişik zamanlarda Çerkes'te ve Maykop'da
çalışmalarını sürdürmüştür. Adıge Cumhuriyeti
Kompozitörler Birliği üyesidir.

Sovyetler Birliği dönemi devlet sanatçısı
olan müzisyen Pono Mapenko, yazdığı bir kitabın-
da Kaplan TIuko'yu şöyle anlatır: “Yaşadığım
müzik hayatım boyunca şunu anladım kı, gerçek
sanatçı kendini asla övmez ve anlatmaz. O'nu
anlatacak olan yaptığı işlerdir. Kaplan, müzik
adamı kompozitörveiyi bir eğitimcidir. O'nu
yaptıkları ile tanıdık. İşte bu bağlamda o gerçek
bir müzisyendir”

Özellikle nefesli sazlar ve Adıge halk müziği
enstrümanları üzerine çalışmıştır. Çocuklariçin
besteleri vardır, özel ekiplerve tiyatro için müzik
yapmıştır. Kafkasya'da yaşayan diğer halkların da
müzikleriyle yakındanilgilenmiştir.

1984 yılında Rusya Kompozitörler Birliği
üyesi olmuştur. |993'te Rusya Federasyonu
Devlet Sanatçısı, |995'de Krasnodar Devlet
Akademisi Kültür ve Sanat özel unvanının sahibi
olmuştur. 1990 yılında beş ayrı ciltten oluşan
Sovyet Şarkıları Antalogyasını yazmıştır (Don,
Kuban, Stavrapol). Eserlerinin çoğu Adıgey
Cumhuriyeti dışında Moskova'da, Kremlin senfoni
orkestrasının repertuarına alınmıştır. Adıge müzik
enstrümanlarını kurduğu orkestralarda sıklıkla
kullanması ise halk müziğimizin gelişimi için
önemlidir. Halen çalışmalarını Adıgey'de
sürdürmektedir.

 

 

 



 

6 Ağustos 1919'da Adigey'de
Hodzkoshable'de doğdu. 1930'da

Tombock Askeri Lisesi'ni bitirdi. Koshable

bölgesindeki Devlet Sanat Evi'nde, et-
nografi dalında çalışmalar yaptı. 1947'de sanat

festivalinde senfoni orkestrası için dans suviti

olan “Köyümde Sabah”ı yazdı. 1952 yılında

birçok müzik adamıile birlikte Leningrad Kon-

servatuarı Adıge halk müziği eğitimiile ilgili

çalışmalar yaptı.

Ne yazıkki, birçok nedenden dolayı buradaki

çalışmasını yarım bırakmak zorundakaldı. 1950'li

yılların sonu, |969'un başlarında Adıgey'e dönen

kompozitör, devlet dans ve müzik grubunda

müzik kariyerine devam etti.

O yıllarda kendisi kitap da yazdı. “Merhaba

Kafkas” adlı eseri önemlibir çalışmadır. |966'da

Thabısım Umar Adıgey'de sanatadamı unvanını

aldı. 1969-1980 Kabardey- Balkar

Cumhuriyeti'nde bulundu ve koro şefliği yaptı.

1976'da KBC Kompozitörler Birliği Üyeliğine

seçildi. 1982'de ise Rusya devlet sanatçılığı

unvanınıaldı.

Müzik yaşantısındaki en parlak donemi |980
yılıdır. Bu tarihte ryM Hopanxep, 1983'te

CHXEKY, cHopey adlı eserlerini yazmıştır. Senfoni

orkestrası, koro, halk müziği enstrümanlarıiçin

parçaları vardır. I991'de Adıgey Cumhuriyeti

devlet sanatçısı, |I994'de Rusya sanatçısı özel

unvanının sahibidir.

Ünlü kompozitörümüzün en önemli eserleri

CHHAH (nenem), Hexep (Senin gözlerin), c4ubu13

(köyüm), 3eOmLBIM UIMCbMO (askerin mektubu)

gösterilebilir. Kendisi birçok ünlü söz yazarı ve

bestecilerle de çalışmalarını zenginleştirmiştir.

Bunların arasında Jane Kırmız, Ramida Balkar,

İshak Maşbaş en önde gelenlerdir.

Enstrümantal müzik anlamında piyano min-

yaturasını yazmış, yaylı sazlar için sonatlar

yapmıştır. En önemlileri Benim Dağlarım, Dans,

Adıgeyim'dir. Halkını çokiyi tanımış olan İThabısım

Umar, profesyonellikle ve derin, bir o kadar da

ince ruhunu kendi müziğine dantelgibi işlemiş.

Öyle ki Adıge insanının sesi olmuştur. O, müzik

tarihimizin bize kazandırdığı gerçek bir müzik

insanıdır. |

 

 

Türkiye diasporasında da
oldukça popüler olan, Jane
Kırmız'ın “sinane” (annem)
adlı şiirını, ölümünden sonra

ünlü kompoztitör |habısım
Umar bestelemiş ve

ölümsüzbır eser haline
getirmiştir.

NART 61



 

 
© Dr.ÖMER AYTEK KURMEL

46 İki Kafkasya”
sadece iki

rakamına
bakıldığında hiç

de yeni bir

olgu değil. Yakın tarihin

her döneminde birbir-

inden farklı en az iki
yaklaşım olmuştur.

Avrupa'daki siyasi mu-

haceret |930'larda

“Kavkaz” derşisi ile

Kafkas Dağlıları Halk
Partisi arasında ikiye

ayrılmıştı. Aynı muhac-
eret bu defa 1950'lerin

başında Birleşik Kafkasya

ve Serbest Kafkasya

dergileri etrafındaikiye

bölünmüştü. Bir de
Kafkasya doğumlularile
diaspora doğumlular

arasında ikilik vardı. 1964-1967 arasında Kafkasya

Kültürel Dergi ve Birleşik Kafkasya Dergisiiki farklı

duruşu simgeledi. | 975-1980 arasında da dönüşçü-
devrimciikilemi egemendi.

Ne var ki soğuk savaş dönemi bugünden farklıydı.

Meseleler üzerinde konuşanlar 1921 veya 1943'de

yurdunu terk etmiş Kafkasya doğumlular veya di-
aspora kökenlilerdi. Kafkasya doğumlulareski siyasiler

olduğundan çoklukla dünden ve bugünden bahseder,

biraz da yarından söz ederdi. Diaspora kökenliler
ise ağırlıklı olarak diasporanın güncel sorunlarından

dem vururdu. Heriki kesim de Kafkasya'nın bağlı
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olduğu metropolce
pekdikkate alınmazdı.

Çünkü ne Kafkasya'yı

tanır ne de Kafkasya'da

tanınırlardı. Sözleri
sadece kendilerini

bağlardı.

SovyetlerBirliği'nin
çöküşünden günümüze

yaşananlar ise çok daha

farklıdır. SSCB'den

BDİ'ye geçişte

metropol ciddi bir

bocalamayaşadı. Tam

bu zaaftan
kurtulmuşken, bu defa
da kendi toprakları

üzerinde şekillenen

uluslararası rekabeti

gördü. Enerji havzaları,

boru hatları, renkli

devrimler, sivil to-
plumculuk, medeniyetler çatışması, yenibir gündemin

maddeleriydi. Metropol, beka kaygısı içinde tehditleri

en üst düzeyde algılamaya başladı. Diasporadan

Kafkasya'ya gidenler, savaşanlar, savaşmayanlar, niye

gittiği belli olmayanlar, yakalananlar, cezalandırılanlar
metropolün tehdit algısını tırmandırmakta, Kafkasya

ve Kafkasyalının bu uluslararası denklemin parçası

olduğu kanısını uyandırmaktadır. Diasporada diaspora

olmaktan kaynaklananduygusal-lık ülke, vatandaşlık,
ülkelerin hükümranlık haklarına karışılmaması gibi

evrensel hukuk normlarını un ufak etmektedir.

Kafkasya hakkında "dışarıda" söylenen veya yapılanlar
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bir anda ülkenin iç meselesi haline gelmektedir.

Sonuç olarak, bu geçişkenlik Kafkasya'daki halkların

veya cumhuriyetlerin kazanımlarını tehdit eder

boyutlara gelebilmektedir kimi zaman.

Ben kendi adıma, büyük bir oyunun parçasıimiş

imajını vermektense, var oluşumuzun ve kazanım-

larımızın korunmasından yanayım. Ve buna da

gerçekçilik diyorum. Ortak akıl da buna “önce yaşa

ve yaşat” diyor.

Günümüzüniki Kafkasya konsepti batı ve doğu

Kafkasya'nın somut farklılıklarına dayanır. Batı ile

doğu Kafkasya arasındaki farklılık bir bakıma dün-

yamızın yeni kamplaşma ekseni olan kuzey-güney

çelişkisini andırmaktadır. Bu çelişki o kadar derindir

ki onu ne 1989-1994 yılları arasında geniş kitleleri

heyecanlandırmış birleşik Kafkasya söylemi ne de

Kafkas Halkları Konfederasyonu örgütü ortadan

kaldırabilmiştir. Kaldırmakbir yana hafifletmeyi bile

başaramamıştır. Nitekim birleşik Kafkasyacılığın

sönümlenmesinin hemen ardından olması gerektiği

gibi gündemeiki Kafkasya damgasını vurmuştur.

Batı Kafkasya Adıgeler ve Abhazlar'ın yaşam

alanıdır. Ortak bir kültür dairesini, benzer yaşam

felsefesini, toplumsal yapıyı, fonetiği ifade eder.

Adıge-Abhaz kardeşliği heriki halkın ortak hafızasına

kazınmıştır. Batı Kafkasya her yönden Asya'dan çok

Avrupa'ya yakındır. Bazen insanın aklına

Stonehenge'deki taş yapıların doğal uzantısı dolmenler

midir sorusu gelir. Ama en önemlisi Batı Kafkasya'nın

kader ortaklığı, yani Adıge ve Abhaz halklarının 19.

yüzyılda yaşadıkları sürgün faciasıdır.1864 ve 1878

sürgünleriiki halkın yazgısını birbirine yaklaştırırken

onları doğu Kafkasya'dan farklılaştırır. Adıgeler ve

Abhazlarteknik olarak diasporik halklardır. Nüfusları-

nın çoğu dışarıda, azı vatanındadır. Bu yüzden di-

asporanın mutlak çoğunluğunu oluştururlar. Adıgeler

ve Abhazlar küreselleşen dünyada tüm halkların

yaşadığı asimilasyon baskısını dahafazla hissederler.

Çünkü diasporanın asimilasyonu bir kültür mirasının

dünya üzerinden sonsuza dek kaybolması anlamına

gelir. Diasporada yüz binlerin koruyamadığı bir

kültürü Kafkasya'da da yaşasalar on binler de koru-

yamaz.Bilinir ki Adıge ve Abhaz kültürleri ancak bir

toprak üzerinde bir araya gelinebilirse korunabilir.

O toprak da ancak Kafkasya'daki cumhuriyetler

olabilir, başka bir yer değil. Yani sorun rejimle

mücadele etmekdeğil kültürü yaşatmaksorunudur.

Yine bilinir ki diasporayı kültürel anlamda ayakta

tutan Kafkasya'dır. Edebiyatçılar, orkestra şefleri,
ressamlar, müzisyenler, koreograflar, dansçılar,

filologlar, halkbilimciler, dil öğretmenleri hep o bir

avuç insanın içinden çıkar hiç tükenmezcesine. Bu

yüzden de Adıge ve Abhaz diasporaları için
Kafkasya'daki cumhuriyetlerile ilişkiye girmek, ilişkide

kalmak, onları önemsemek esastır. Abhazya, Adıgey,

Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerilaik

ve ulusal kimliğin yaratıcısı ve yaşatıcısı kabul edilir.

Kafkasya'ya bu olumlu yaklaşımın temelleri baba

ocağı, ana kucağıdır. “Apsnı,xXheku” gibi atalar yurdunu

mistifiye eden kavramlarla yetişmişlerdir. Sıtmanın
ateşiyle kavrulduğunda "ah Kuban'dan bir yudum

su içebilseydim” diyen büyükler görmüşlerdir.

Batı Kafkasya'da Rus sorunu yoktur. Oysa Çar

rejimi tarafından topraklarından sürgün edilmiş halklar
için bu çelişki değil midir? İlk bakışta belki. Ama

Adıge ve Abhazlar'a felaket getiren Çar rejimini

devirenler de aynı Ruslar değil miydi? Abhazlar'ı
Gürcü Menşevikler'den kurtaranlar, insanlarımızın

cumhuriyetlerini kurmalarına destek olanlar,

kültürümüzü çağdaş formatlara dökenler de Ruslar

değil miydi? Esas çelişki Çar ve Sovyet rejimlerini

aynı kefeye koymak değil midir? |992- 1993'de Tiflis

cuntasına karşı Abhazlar'ın safında direnenleriçinde

Ruslar da vardı. Adıgey Cumhuriyeti'nin Krasnodar'a

bağlanmasına karşı çıkan Rusların sayısı belki Adıge-

lerden dahafazla. Kabardey-Balkar'da yaşananlarda

Rus parmağı var mıydı? “Soldan sağa yazanlar

düşmanımızdır” gibi bir taassup batı Kafkasya'da kök

salamaz. O halde? O halde, tüm Kafkasya'nın soru-

nunu Rus sorununa indirgemek ve bunu Adıge-

Abhaz dünyasına dayatmak batı Kafkasya gerçeğine

saygı göstermemektir. Batı Kafkasya'da halklar barış

içinde yaşamaktadır. Bir de dar çıkarları uğruna

Kafkasya'yı ateşe veren ve kurtarıcı olarak ortaya

çıkanlar olmasa?

Adige ve Abhazlar Karadeniz ve Kafkasya'da

barışı savunurlar. Türk-Rus barışından, dünya

barışından yanadırlar. Medeniyetler çatışmasının

dünyayı yeniden kamplara ayırmasını istemezler,

Yukardaki satırları Kafkasya'nın başka bir ucundan

savaş ve medeniyetler çatışmasıyanlısı birisi okusa

yazılanın virgülüne katılmazdı değil mi? İşte bunun

için Kafkasya bir ve birleşik değildir. Bu yüzdeniki

Kafkasya bir realitedir. Batı Kafkasya için geçerli olan

doğrular milyonluk halklar için de geçerlidir. En başta

yaşama hakkı olmak üzere her halkın barış, refah ve

toplumsalilerlemeye ihtiyacı vardır. Maalesefbir

şekilde olmuyorişte. Ne yazık ki medenibir dünyada

değil, medeniyetler çatışması dünyasında yaşıyoruz.

Ama kötümser olmayalım. Biz her şeye rağmen

bardağın dolu tarafına bakıp güzellikleri görerek

ortak akla inanmaya devam edelim EB
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