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Bu sayı 5.000 adet basılmıştır   
 

Sevgili Vart okurları;

Federasyonumuzun iş temposu ile doğru orantılı olarak, dergimizin bu

sayısı da etkinlik ve haberlerle dolu olarak elinizde.

Bu yayın dönemi her yıl olduğu gibi cumhuriyetlerimizin kuruluş

yıldönümlerine de rastladığı için, sayfalarımızda bu sevinci paylaşıyoruz

okuyucularımızla. Adıgey Cumhuriyeti'nin 15. yıl kutlamalarma katılmak

üzere Maykop'a giden heyetle birlikteydim. Oradaki coşku ve birlikteliği

görünce, vatanın geleceği hakkındaki kaygıları biraz hafıflıyor insanın.

Diğer bir vatan toprağımFbhazya'da da bağımsızlığın 13. yılı coşkuyla

kutlandı, tek yürek oldu binlerce kişi. Tören görüntülerini

sayfalarımızda bulabilirsiniz.

“Ethem Bey” dosyamızın beşinci bölümünde Ethem Bey'in Çerkes kimliği

üzerinde durduk bu defa. Dosyayı düzenleyen Hakan Eken arkadaşımız,

bu bölümde, aynı zamanda günümüzdeki " Çerkeslik” kavranma nasıl

yaklaşıldığına da vurgu yapmayı ıhnal etmemiş.

İlgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.

Ditsunda'da yapılan ve Abhazya'nın güvenliğini konu alan uluslararası

konferans, hepinizin ilgisini çekmişti. Davet edilen akademisyenlerimizden

Mrof. Dir. Erol Taymaz'ın konferans haberi kadar, orada görüp bizimle

paylaştıklarını da ilgiyle okuyacaksınız. Aynı konferansa katılan Yrd.

Doç. Dr. Mitat Çelikpala'nın Abhazya yorumunu da

“Uzman Gözüyle” köşemizde okuyabilirsiniz.

Federasyonumuz tarafından, Adıgey ve Kabardey cumhuriyetlerindeki

ümtversitelere gönderilen ve şu anda hazırlık sınıflarında dil öğrenerek

öğrenimlerine başlayan öğrencilerimizle ilgili ve çok insanımız tarafından

bilinmeyen, ancak önemli bir gelişme olan diploma denkliği ile ilgili ayrıntılı

bilgilere yine ilk sayfalarımızda ulaşabilirsiniz.

Ii Temmuz 2000'da düzenlediğimiz ve konuşma metnini kitap haline

getirerek, geçtiğimiz sayı ile birlikte ücretsiz size ulaştırdığımız konferans

için bildirisini gecikmeli de olsa gönderen John Colarusso'nun “ Çerkescenin

Geleceği” başlıklı yazısını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Uluslararası

bir otorite olarak, dil ile ilgili önemli adımlar atmakta olduğumuz '

bugünlerde, ilgilenenlerin aklından çıkaramayacağı şeyler söylüyor.

Ctkinlik haberleri, yeni kitaplarımızın tanıtımı, 12 yaşında dünya

üçüncüsü sporcubir kızımızın başarısının anlatıldığı içimizden biri ve

diğer bildiğiniz, sevdiğiniz bölümler yine elinizin altındaki sayfalarda

| okumanızı bekliyor.

Bir sonraki sayıda yine heyecanlı gelişmeler var. Arka arkaya açılacak

dil kursları hakkında bilgiler ile başlayıp bütün gelişmeleri bir bir aktaracağız

yine sizlere. O güne kadar;

Sağlıcakla kalın...

: e

Behice Yeşilbağ

 



 

 

Federasyom'danm - Kafkasya'daki üniversitelerimize öğrenci göndermeye
devam ediyoruz / Cumhur Bal
 

Federasyon Başkanı'ndan Cihan Candemir
 

Haber - Adıgey'in cumhuriyet oluşunun 15. yıldönümü,
Abhazya'nın bağımsızlığının 13. yılı

anavatanlarımızda yapılan törenlerle kutlandı
 

Uzman Gözüyle - Abhazya Gerçeği ve Rus-Gürcü-Abhaz
Üçgenindeki Gelişmeler / Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala
 

Haber - İzmir Kafkas Derneği'nin dil sınıfı hazır
 

Haber - Abhazya'nın Güvenliği Konferansı Pitsunda'da yapıldı / Prof Dr. Erol Taymaz
 

 

.Görüş ve Düşünceler - Çerkescenin Geleceği/ Prof. Dr. John Colarusso
 

Bir Hilkaye - Adige / Stavopulk Çeh - Çev. Ö. Aytek Kurmel

 

Görüş ve Düşünceler - Çerkes - Adıge Yazısının Tarihçesi / Murat Papşu
 

Faber - Samsun Kafkas Festivalı Karakulak köyünde yapıldı
 

Haber Avrupa Parlamentosu Çerkesler'le buluştu
 

Haber- Beslan'da gözyaşları dinmekbilmiyor
 

Görüş ve Düşünceler - Bir Adlandırma Sorunu:
Abhaz mı, Abaza mı? / Murat Papşu
 

Şiir - Amentü / Adnan Özveri

Haber - 9. Azhvala Şenliği coşkulu geçti
 

 

Araştırma

 

Dosyası / Ethem Bey-5 - Ethem Bey'in Çerkes Kimliği ve Diğer
Kimlikler Karşısındaki Duruşu / Düz: Hakan Eken
 

Gezi - Ridade ekibinin Abhazya turnesi / BahadırŞirinoğlu
 

Gezi - Adıgey yaz kampıizlenimleri
 

    
 
iri - |2 yaşında, dünya 3.sü bir sporcu: E. Nurseli Elbeyoğlu

 

İçimizden
 

Sizden Gelenler- Adana'da nostaljik bir düğün / Turan Akın
 

Tarihçinin Mutfağındanm- Künetre'de ilk Çerkes mektebi
- Rusya Dışişleri Bak.'nın Türkiye'deki elçisi Rostovski'ye talimatı

- Kuban oblastı komutanı Yevdomikov'un Kabardey okruğu komutanına mektubundan
 

Kitap - Adigece Çocuk Şarkıları/ Haz. Dijin Çurey
Sürgün Sessiz Ölür / Hayri Ersoy
 

Sizden Gelenler Bir kursun heyecanıyla / Mahinur Tuna
  Nart Çocuk - Boyama
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©  CUMHURBAL

Kaf-Fed Genel Koord.

Kafkas Demekleri
Federasyonu, 13 yıldır

kontenjan dahilinde öğrenci
gönderdiği Kabardey Balkar
Devlet Üniversitesi'ne, bu yıl
Adıgey Devlet Üniversitesi'ni

de ekleyerek, buraya da
öğrenci göndermeye

başlamıştır. Rusya

Federasyonu'nun Lizbon
Anlaşması'nı imzalamasıyla,

artık bu üniversitelerde
okuyan öğrencilerimiz,

diploma denkliği konusunda
diğer Avrupa ülkelerinde
okuyan arkadaşları ile aynı

şartlara sahip olacaklar.
—

3 Yıldır 10 kişilik kontenjanımızı kullanarak
öğrenci gönderdiğimiz Kabartay-Balkar
Cumhuriyeti Devlet Üniversitesine ek olarak

»  buyıl Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniver-
sitesine de federasyonumuz öğrenci göndermeye
başlamıştır. | O kontenjanımızın bulunduğu bu üniver-
siteye bu yıl 8 öğrenci gönderilmiştir. Federasyonu-
muz aynı kapsamda öğrenci göndermek amacıyla
Kuzey Osetya Devlet Üniversitesine debir sözleşme
hazırlayıp göndermiştir. Talebimizin kabul edilerek
sözleşmenin imzalanması halinde Kuzey Osetya
Cumhuriyeti Devlet Üniversitesine de önümüzdeki
yıldan başlayarak öğrenci gönderilmeye başlanacaktır.
Abhazya Cumhuriyeti Devlet Universitesiiile karşılıklı
mutabakatımız olmasına rağmen geçmiş yıllarda
ulaşımdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle öğrenci
gönderilememiştir. Dileğimiz her şey den önce
Abhazya'nın bağımsızlığına bir an önce kavuşması
ve bizlerin de sorunsuz bir şekilde oraya öğrenci
gönderebilmesidir.

DENKLİKİLE İLGİLİ DURUM

Avrupa Konseyiile ÜNESCO, Avrupa bölgesin-
deki yükseköğretim ile ilgili diploma ve derecelerin
tanınması için İİ Nisan 1997 tarihinde Lizbon
Anlaşmasını gerçekleştirmişlerdir.

Rusya Federasyonu "Akademik Hareketlilik ve
Diploma/Derecelerinin Tanınması “ anlaşması olan
Lizbon anlaşmasını daha önce imzalamadığıiçin
denklik konusunda aşılması mümkün olmayan so-
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runlar yaşamakta idik. Ancak şu anda Lizbon
anlaşmasını Rusya Federasyonu da imzaladığıiçin
anlaşmayı imzalayan diğer Avrupa ülkelerinden
herhangibir farkı kalmamıştır.

Lizbon anlaşmasını imzalayan ülkeler eğitim şekli
ne olurise olsun birbirlerinin tüm üniversitelerini
tanımakve listelerine almak zorunda değildirler. Bu
nedenle anlaşmayı imzalayan ülkelerin ' “Yüksek
Öğretim Kurumları” eğitim kalitelerini dikkate alarak
tanıdıkları üniversitelerin listesini yayınlamaktadırlar.
Bu çerçevede YÖK de heryıl tanıdığı üniversitelerin
listesini yayınlamaktadır. Listeye alınmayan üniver-
sitelerin hiçbir bölümünün denkliği söz konusu
olamamaktadır. Kabartay-Balkar Cumhuriyeti Devlet
Üniversitesiile Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniver-
sitesi YÖKün tanıdığı Üniversiteler arasında bulun-
maktadır.

Türkiye'nin denklik konusundaki uygulaması
aşağıdaki gibidir:

| - Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından
Temel Fen Bilimler, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Güzel
Sanatlar, Kültür, Sosyoloji, Klasik Arkeoloji, Beden
Eğitimi vb alanlarda; alınacak diplomaların denkliği;
ne türbir eğitim sonunda alındığı dikkate alınarak,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı
kanunla değişik 7/p maddesi ile 14.07.1996 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan “ Yurtdışı Yükseköğretim

                

 
 

Diplomaları Denkliği Yönetmeliği” uyarınca, (bir
önceki diploma, denkliği istenen diploma, öğrenim
süresi içinde alınmış ders, not ve ders
saatleri/kredilerini gösterir belge (transkript) ve
pasaport asıllarının incelenmesinden sonra) ilgili
mevzuata uygunluğu saptandığı takdirde karar ver-
ilmektedir.

2- Mühendislik, hukuk vb mesleki alanlardaki
diplomaların denkliği ise adayın aldığı dersler ve
bunların içerikleri dikkate alınarak reddedilmekte,
kabul edilmekte veya yapılacak seviye tespit sınavı
sonucuna göre karara bağlanmaktadır.

3- Sağlık Bilimleri alanında (Tıp Doktorluğu, Diş
Hekimliği ve Eczacılık) yurtdışından alınan diploma-
ların denklikişleminin yapılabilmesi için zorunlu olan
Seviye Tespit Sınavı uygulamasına | 8.08.2006 tarihi
itibanyla YOK genel kurulu tarafından son verilmiştir.

3. madde ile ilgili yeni uygulamaya göre:
Diploma alınan kurumun tanınması koşuluyla,

eğitim programının Türkiye'deki üniversitelerde
verilmekte olan eğitim programına denk olduğu,
eğitim düzeyive alanı açıkça tespit edilenlere denklik
belgesi verilecektir.

Eğitim düzeyi ve içeriği konusunda tereddüt
olması halinde ilgili adayların, usul ve esasları Yük-
seköğretim Kurulu'nca belirlenecek olan Seviye
Tespit Sınavına alınacak, Seviye Tespit Sınavına
alınmasına karar verilen adaylara, sınavın heriki
aşamasıiçin sınav sayısı kısıtlaması getirilmeyecektir.

Adıgey ve KBC devlet üniversitelerinde okumak
üzere gidecekler için denklik almaları açısındaniki
önemli hatırlatma yapıyoruz:

I- ÖSS sınavına (ÖSS sınav sonucu iki tam yıl

 

Nart Dergisi olarak, Nalçik'de bulunduğumuz günlerde, Türkiye'den giden
ve öğrenimlerine burada devam eden öğrencilerile birarayagelip,
izlenimlerini, öneri ve sorunlarını konuştuk. Ortak istekleri, okuldan sonra
orada yaşayabilmek için gerekli vatandaşlık işlemlerine öğrenci iken
başlayabilmek. Sohbete geçtiğimiz yaz Türkiye'de dil öğretmenlerimize
eğitmenlik yapan Murat Tabısh ve orada yaşayan ve öğrencilerin gönüllü
mihmandarlığını yapan Mecit Teberile thamadelerimizden Ali Çurey de
katıldılar. Öğrenci komisyonu üyelerimiz Dıjın ve Fırat (sol ve sağ
başta) (yanda). Üniversite okumak üzere bu yıl Nalçik'e giden öğrenciler
ile ilk gün Leyla Cafe'de biraraya gelerekbirlikte yemek yedik (altta)  



geçerlidir) mutlaka katılmış olmak; ön lisansiçin 160,
lisans için ise 185 puan ve üzeri almış olmak zorun-
ludur. Aksi takdirde Türkiye'ye dönülmesi halinde
denklik talep edilemez.

2- Öğrenciler ÖSS sınavlarında almış oldukları
puanlarla Türkiye'de girebilecekleri, tercih edebi-
lecekleri bölümlerle oradaki tercihleri paralel olmak
zorundadır. Gidecek öğrencilerin yanlış tercih yap-
mamaları çok önemlidir. Yanı Türkiye'de sayısal
puanla öğrenci alan yerleri tercih etmesi gereken
bir öğrencinin (MF'ci) orada sözelile öğrenci alan
bir yeri tercih etmesi gibi. Bu şekilde tercih yapanlar
dönüşte denklik hakkını kullanamazlar.

Rusya Federasyonu'nun Lizbon anlaşmasını
imzalaması ve üniversitelerimizin YÖKtarafından
tanınan üniversiteler listesinde yer almaları
önümüzdekiyıldanitibaren bu üniversitelere talebin
artacağını göstermektedir.

KAFKASYA'DAKİÜNİVERSİTELERE
ÖĞRENCİ GÖNDERMEMİZ

NEDEN ÖNEMLİ?

Kafkasya'ya öğrenci göndermemiziçeşitli açı-
lardan ele alındığımızda önemi dahaiyi anlaşılacaktır.

| - Kafkasya'ya giden öğrenciler her şeyden önce
ilişkilerimizin gelişmesini sağlamaktadırlar. Anavatan-
larını buradaki aile, akraba, arkadaş ve dostlarına
anlatarak tanınmasına ciddi katkılar sağlamaktadırlar.
Aynı şekilde Türkiye'de yaşayanbizlerile ilgili bilgileri
de oraya taşımaktadırlar.

2-Rusya Federasyonu üniversiteleri arasındaki
başarı sıralamasında bir hayli önlerde yeralan üniver-
sitelerimizin diplomalarını almaktadırlar.

3- İster orada ister burada meslekleriile ilgili iş
bulabilmekteler. Bunda Rusça, Türkçe ve İngilizce
bilmelerinin önemli katkısı olmaktadır.

4- Kafkasya'da okuyan bu öğrencilerin birçoğu
orada iş kurarak, evlenerek kalmaktadırlar. Dolayısıyla

 

potansiyel dönüşçü olan bu öğrenciler uzun vadede
oradaki nüfus dengesini lehimize değiştirecek önemli
bir unsurdur. Öğrenimleri süresince anne, baba ve
diğer akraba ve arkadaşlarının onları ziyarete gide-
cekleri ve hat da öğrencilerin oraya yerleşmeleri
halinde onlarında yerleşebilecekleri hesaba katılırsa
bu önem daha da artar. İ

İşte bu ve dahasayılabilecek başka nedenlerile
federasyonumuz bu üniversitelere okumaya giden
öğrencilere çok önem vermektedir. Nalçik ya da
Maykop'a federasyonumuz adına giden herkes mut-
İaka öğrenciler ile görüşmekte ve onların sorunlarını
dinleyerek çözümüne katkı sağlamaktadır.

Öncekiyıllarda oluşturulmayan, ancak eksikliği
öğrencilerin en küçük problemlerini çözemeyerek
dönmeleri ile sonuçlanan öğrenci komiteleri bu yıl
Nalçık ve Maykop'da üçer öğrenciile oluşturulmuştur.
Komiteler ay da en az bir kez olmak üzere tüm
öğrencilerin katılımıile toplantılar yapmakta; gerekmesi
halınde bunu dahasık tekrar etmektedirler. Toplantı-
larda ortaya çıkan sorunlardan komiteler çözebi-
lecekleri sorunları çözmekte çözemediklerini federas-
yonumuza iletmektedirler. Federasyonumuz ise
Türkiye'den oraya yerleşen hemşerilerimiz, DÇB,
üniversite yönetimi ya da problemin durumuna göre
devletin diğer organları ile görüşerek bunları çözmek-
tedir. ,

Sloganımız; “Oğrendilerle ilgili olarak, çözemeye-

ceğimiz hiçbir problem yoktur”. Yeter ki sorunlar

zamanında tespit edilsin ve bize bildirilsin. Her an

cep telefon, msn ve mail yoluyla öğrenci komiteleri

ile haberleşebiliyor ve bu şekilde ne olup bittiğinden

anında haberdar olabiliyoruz. Bunun sonucu olsa

gerek geçen yılların tersine, bu yıl giden öğrenciler

firesiz olarak okullarına devam etmektedirler.

Not: Değerli okurlar, önümüzdeki sayılarda üniver-

sitelerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağız.

Bu yıl Adıgey Devlet Üniversitesi'nde
öğrenim görmek üzere Maykop'a
giden öğrencilerimiz, hareket.
etmeden önce Federasyon: :”

merkezimizdebiraraya gelerek, Genel
Koordinatörümüz Cumhur Bal'dan

“son bilgileri aldılar... >>

 



  

| CİHAN CANDEMİR
— ccandemir©kafkasfederasyonu.org,

  

Dergimizin yeni sayısının kapsadığı Eylül

ve Ekim ayları Çerkes toplumu açısından çok
hareketli geçti.

Bizleri ilgilendiren çok önemli. günler bu
aylara rastlıyor. 30 Eylül'de Abhazya'nın bağım-
sızlığının 13. yıldönümü Abhazya ve Türkiye'de
coşkunbir şekilde kutlandı. Aynı şekilde 5 Ekim
tarihinde Adıgey Cumhuriyeti'nin kuruluşunun
15. yıl kutlamaları yapıldı. Federasyonumuz,
temsilci heyeti ile bu kutlamalara etkin bir
biçimde katıldı. Bu katılımlar, Türkiye'deki
hemşeriler olarak mevcut cumhuriyetlerimizin

“sorunlarına yakından ilgimiz ve desteklerimizin

bir göstergesi olarak algılanmalıdr.

Eylül ayındaki Cumhuriyet kutlamalarından
önce 1 9-20 Eylül 2006 tarihlerinde Abhazya'nın

Pitsunda kentinde, “Bölgesel Güvenlik ve
Gelişmeler Bağlamında Abhazya” konulu ulus-
İararası bir konferans düzenlendi. Konferansa
Türkiye'den Federasyonumuz çevresinden üç
önemli bilim adamı davet edildiler. Bunlar, Prof.

“Dr. Erol Taymaz, Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala
ile Doç. Dr. Erhan Büyükakıncı idi. Federas-

yonumuz, davete katılacak heyetin tüm

işlemlerinin yapılmasında Dayanışma

Komitesi'ne yardımcı olarak gerekli katkılarda

bulundu. Şahsen ben de heyet içinde yer almayı
planlamışken, son anda çıkan iş seyahatlerim
ve vize sorunum nedeniyle ne yazıkki bu şansı
yitirdim. .,|,|o0O©0(——

Katılımcı hocalarımızın izlenimleri ve Sayın

Mitat Çelikpala'nın değerlendirmelerini dergimiz
Nart'ta dikkatle okumanızı öneririm. Bu sayı-
mızda yer alan yazısında Mitat Çelikpala,
yakından görmenin avantajı ile Abhazya'nın
mevcut durumunu; Abhazya'nın geleceğini

etkiyen faktörleri ve Türkiye'nin olabilecek rol-
lerini gerçekçi bir biçimde sunmaktadır. Nart'ın.
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geçen sayısındaki “Uzaydaki Abhazya”başlıklı
yazımı okuyanlar, Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinden beklentilerimizi daha somut biçimde
Mitat Çelikpala'nın yazısında bulacaklardır.

Yazı dikkatle okunduğunda görülecektirki,

Abhazya şu anda kavuştuğu “de-facto
bağımsızlığını” korumaya çalışırken, aynı za-
manda bir çok tehdit ile de karşı karşıyadır.

Konu sadece Gürcistan- Abhazya devletlerinin
çatışması değil, başta Rusya Federasyonu olmak
üzere, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik
Devletleri'nin, aralarındaki olumlu veya olumsuz

politikalarının mücadele alanıdır. Bu nedenle

Abhaz devletinin, gerek anayurtta yaşayan,

gerekse diasporada yaşayan soydaşlarının deste-
ğine her şeyden fazla ihtiyacı vardır. Türkiye'de
henüz bu konuda örgütselişbirliğini sağlayabil-

diğimiz söylenemez. Herplatformda dile getirdi-
ğimiz bu eksikliği bir kez daha vurgulamakta |

ve Abhazya'nın yararına her türlü katkıyı

sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmekte yarar

görüyorum.

30 Eylül'de Abhazya'nın bağımsızlık kut-
Iamalarına Federasyon çevremizden de çokkişi
katılarak bu sevincibirlikte yaşadılar. Abhazya'da

kutlamalar sırasında çekilen, fotoğraf, video

gibi görsel malzemelerile.haberleri Nart dergimiz
ile web sayfamızdasizlere iletecek ve bu coşkuyu
gidemeyenlerle paylaşmaya gayret edeceğiz.

Ekim ayında yapılan Adıgey'in cumhuriyet
oluşunun 15. yıl kutlamaların katılmak da bizim
açımızdan son derece yararlı olmuştur. Bu
kutlamalara Adıgey hükümeti özel önem vermiş,
özel olarak hazırlanmış kutlama organizasyon-
larının yanı sıra Rusya'daki tüm komşucum-
huriyet ve idaribirimlerle birlikte, Rusya Federas-
yonu dışındaki ülkelerde yaşayan Adıgelerin
temsilcileri ve Abhazya da törenlere davet



 

edilmişti. Türkiye'de ise Federasyonumuzdan

üç delege resmen davet edilmişti. Ben, Federas-
yon yönetim kurulu üyesi Mehmet Emin Kaynar

ve DÇB yönetim kurulu üyemiz Nahit Serbest'ten
oluşan resmi heyetle birlikte, Türkiye'nin değişik

bölgelerinden gelen 12 kişilik bir grup da 15.
yıl törenleriniizlemek üzere aynı uçakla Adıgey'e
hareket ettiler.

Heyetimiz tüm kutlama etkinliklerinde hazır

bulunarak, Adıgey Cumhuriyeti'nin varlığı konu-

sundaki hassasiyetini, Suriye, Ürdün ve

Almanya'dan gelendiğer diaspora temsilcileri

ile birlikte ifade etmiş oldu. Adıgey Filarmoni

binasında ve stadyumda yapılan muhteşem

kutlamalarsırasında çekilen video kayıtları, web
sayfamız üzerinden yayın yapan KafFed tv

tarafından yayınlanmıştır ve önümüzdeki gün-

lerde yayın gün ve saati duyurularak tekrarı

yapılacaktır.

23-24 Ekim 2006 tarihlerinde St. Petersburg
şehrinde, Rusya'nın dışarıda yaşayan
hemşerilerine yönelik bir uluslararası kongre

düzenlenmiştir. Bu kongre, içeriği ve sonuçları

itibarıyla Federasyonumuzca dikkatle değer-

lendirilmektedir. DÇB bünyesinde kongrenin

değerlendirilmesi ve Çerkes toplumu adına
yararlı sonuçların çıkartılabilmesi için gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.

Son bir paragraf ile, sıkça değişik web

 

sitelerinde Federasyona yönelik eleştirilere karşı
açıklama getirmekistiyorum. Bilindiği gibi bir

çok günlük yayın organıveya basılan kitaplarda

toplumumuzu ilgilendiren doğru veya yanlış
haberler çıkmaktadır. Genelde Federasyonumuz-
“dan, anında bu tip yayınlara tepki göstermesi
beklenmekte, “Federasyon'un ne yaptığı” sorgu-

İanmaktadır. Unutulmamalıdır ki Federasyonu-
muz kurumsalbir yapıya sahiptir. Bu kurumsal

yapıolaylara anlık refleksler vermeyi engelleyici

bir yapıdır. Bazen yavaş çalışmakla birlikte, olayı

algılama, değerlendirme, toplum yararları

yönünden analiz ederek, yine tüm toplum yararı-

na (mutlaka Kafkasya'da yaşayan insanlarımızı
da gözeterek) politik bir söyleme dönüştürme

süreçlerini kapsamak zorundadır. Federasyon

yönetiminin Türkiye'de temsil ettiği tüm kurum-
larla birlikte, başta üyesi olduğu DÇB örgütüne,
tüm cumhuriyetlerimizde yaşayan insanlarımıza
karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk

anlayışımız bizlere tüm eylem ve söylemlerimizde

tutarlı olmak, siyasi diplomasi kuralları içinde

hareket etmekgibi bir yükümlülük getirmektedir.

Bunlar kurumlara itibar kazandıran, olmazsa

olmaz kurallardır. Bizler de yönetim olarak,
Federasyonumuzututarlı ve itibarlı kılmak adına,

bu kurallar çerçevesinde (tüm eleştirileri olgun-

lukla karşılayarak) hareket etmeyi görev biliyoruz.

Saygılarımızla...

 



 
SADIK ERGÖREN

30 Eylül tarihi, Abhazya'da ve Abazaların yaşadığı her coğrafyada
çok önemli bir gün. Abhazya'nın bağımsızlığını ilan etiği bu tarihi
günün bu yıl 13. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek tören alanında biraraya
toplanan insan kalabalığı, en güzel giysilerini giymiş olarak,ellerinde
çiçekler, çelenkler, bayraklar olduğu halde, coşku içinde önce
birbirlerinin bayramını kutladılar. Şehitlik de rengarenkçiçeklerle ve
çelenklerle kaplarımıştı. Askerler, din adamları, devletin her düzeyinden
insanlar (Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş görüşmeler için Soçi'deydi),
bütün kurum ve kuruluşlardan, okullardan gruplar ve halktan binlerce
kişi oradaydı. Ayrıca Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden ve Rusya
Federasyonu'ndan temsilciler de alanda yerini almıştı.

Yapılan konuşma ve tören uygulamalarından sonra,alandakiler
“gruplar halinde ellerinde çiçek ve çelenklerle sıraya girerek saygı
duruşunda bulundular. Buradaki törenin bitiminden sonra kalabalık,
çeşitli kültürel ve spor etkinlikleri izlenmek üzere alandan ayrıldı.
Abhazya genelinde gerçekleştirilen, şehit ailelerinin ziyaretleri ise
gün boyu sürdü. Daha sonra, konser salonunda yapılan ve Başbakanın
da katıldığı; Abhaz kültürünün görsel-işitsel öncelikli etkinlikler, salonu
dolduran kalabalık tarafından ilgiyle ve coşkuyla izlendi.

I Ekim günü Cumhurbaşkanı Bagapş grubumuzu makamında
kabul etti ve bir süre görüştü. Soçi'de Vlademir Putin, bakanlar ve
bir dizi önemli insanla yaptığı görüşmelerden bahseden Bagapş,
bölgesel güvenlik ve başka birtakım nedenlerden dolayı, Rusya'nın
yakınlığına önem verildiğini söyledi. “Türkiye ve dünya bizi anlayamaya-
biliyor, oysa biz dünyaya açığız. Ancak, yakın bir yaklaşım maalesef
göremiyoruz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı'na Türkiye diaspo-
rasında 54 derneğin üye olduğu güçlü bir kuruluş olan Kaf Fed'in
etkinliği ile Abhazya'ya gerekli desteğin verilebileceği bilgisini vermemiz
üzerine, “Az laf edip, çok iş yapmalıyız. Diasporadaki Federasyon
ve diğer yapılanmalar dayanışmadaetkin olmalılar. Çünkü, diasporanın
gücü bize de yansıyor” dedi. Konuşmasının devamında Gürcüstan'la
ilişkilerin kopma noktasında olduğunu, Saakaşvili'nin savaş kışkırtıcılığı
yaptığını, ancak kendilerinin ülkelerini ve insanlarını sonuna kadar
koruyacak güçte olduklarını vurgulayan Bagapş son olarak bir mesaj
vererek. “Biz ülkemizin refah düzeyini sürekli artırmaya kararlıyız,
sizlerin de katılımınızı istiyoruz” şeklinde konuştu ve gruplabirlikte
bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çıkışta hep birlikte sürgün sembolanıtını da ziyaret ettik.
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Başkent Maykop'ta, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kışının katılımıyla
gerçekleştirilen muhteşem törenlerde ınsanlar, yüreklerinde taşıdıkları vatan
sevgisini hep bir ağızdan haykırdılar: Worepsev Adıgey... Çerkeslerin yaşadıkları

diasporalardan resmi olarak davet edilen heyetler ve bölgedeki diğer
cumhuriyetlerimizin başkanları, Adıge Devlet Başkanı Şovmen Hazretile birlikte,

Adige halkının kendi topraklarında, nice |5 yıllara erişmesini dilediler.
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Adigey'in cumhuriyet oluşunun 15.yılı kutlamaları Filarmoni Sarayı
ve Maykop Şehir Stadı'nda yapılan iki ayrı törenle kutlandı. Sabah
saatlerinde Devlet Başkanı Şovmen Hazret, parlamento sarayında
kutlamaları kabul etti. Kaf-Fed'in de aralarında olduğu diasporadan
gelen heyetleri ayrıca kabul eden ve bir süre görüşen Şovmen'e çeşitli
armağanlar verildi. Daha sonraFilarmoni Sarayı'nda (sağ altta) protokol
ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törenden sonra yenilen yemek
de yoğunbir katılımla gerçekleşti. Daha sonra stadyuma geçildi ve
girişte halkı selamlayan Başkan Şovmen Hazretile birlikte diğer
cumhuriyetlerimizin devlet başkanları da şeref locasındakiyerlerini
aldılar (üstte). Uçak ve paraşütlerin gösterilerinden sonra, yapılan
saygı duruşundan sonra (alttasoldan ikinci Kültür Bakanı Cemişo Gazi
ve ünlü yazarımız Meşbeşşe İshak), gösteriler başladı. Stadyumu
dolduran binlerce kişinin, gece geç saatlara kadar coşkuyla izlediği
tören, havaifişek gösterileriyle sona erdi.
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Gelişmeler tarafları masadan,

Abhazya'yı da Gürcistan'dan

şartlar altında 'Abhazlargeri adım
atar da Abhazya federal yada
konfederal biçimde yeniden
Gürcistan'ın bir parçası olur mu”
sorusunun cevabı da "kesinlike
hayır” olarak belirginleşmektedir.

 



 

UZMANGÖZİ

afkasya'da hareketli geçen Eylül ve Ekim
ayları boyunca yeni bir savaş tehlikesi

nedeniyle sıkıntılı ve zaman zaman korku

> dolu gelişmelere şahit olduk. Gürcistan-

Rusya çekişmesi bağlamında yaşanan bu gelişmelerin

merkezine Abhazyaile Güney Osetya'daki durum

oturdu. Kafkasya'nın hâlihazırdaki fiili durumu
“dondurulmuş anlaşmazlıklar/çatışmalar” olarak

nitelenen bu sorunlarla yeniden dünya gündemine

taşındı. ABD başta olmak üzere tüm Batı dünyası

2003 sonunda Mikheil Saakaşvili'nin bir “devrimle”
iş başına getirilmesiyle bölgeye huzurun geleceğini,

tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla uluslararası hukuk

çerçevesinde ve mutlu sonla çözümleneceğini bekler

ve desteklerken yaklaşık iki yıllık süreçte çözüm
anlamında bir arpa boyu yol dahi kat edilemediği

görülmüş oldu. Fakat diğer yandan bahsedilen

dönemdeaslında hiçbir şeyin olduğu gibi kalmadığı,

bir takım ciddi dönüşümlerin yaşandığı ve neredeyse
geriye dönüşün mümkün olmadığı yeni bir sürecin

hızla kat edildiği de dikkatten kaçmamakta. Bu süreç

27 Eylül 2006'da Gürcü güvenlik güçlerinin iki Rus

subayını Tiflis'te, diğer iki Rus subayını da Batum'da
casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına almasıyla

yeni bir safhaya taşınırken, gerginleşen ve kopma

noktasına gelen Rus-Gürcü ilişkilerinin yarattığı sis
bulutu arasında Abhazya parlamentosunun 18 Ekim

2006'da aldığı Rusya'dan Abhazya'nın bağımsızlığının

tanınması ve Rusya Federasyonuile Abhazya arasında
ortakilişkiler kurulmasıisteğini içeren bir kararla

gelişmeleryeni bir boyut kazandı. Bu türde gelişmeler

ister Rusya'nın Gürcistan üzerinde oynadığı oyunda
Abhazları ve Abhazya'yıbir piyon olarak kullandığı

şeklinde isterse Abhazya'yı bağımsızlığa taşıyacak

firsat olarak değerlendirilsin, Kafkasya'da hareketli
günlerin devam edeceğininsinyali olarak algılanmalıdır.

Bölge halklarının gündelik hayatını ve geleceğini

doğrudan etkileyen tüm bu gelişmeler aslında aynı

zamanda Kafkasya üzerinden yürütülen küresel
rekabetin bir yansımasıdır. Küresel rekabette denge-

lerin her seferinde yeniden kurulması süreci sahada

Abhazyagibi 'daha küçük' unsurlar üzerinden den-

eme/yanılma metoduyla yürütülürken özgürlüklerini
ve geleceklerini yürüttükleri başarılı mücadelenin

dışındaki bu türde bir takım faktörlere kurban etmek
istemeyen Abhazların durumu dikkat çekmektedir.

Bu yazıda, Abhazya'nın bugünün yanısıra geleceğinin

ne olacağı sorusu Rus-Gürcü-Abhaz üçgeninde
meydana gelen gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve

küresel dengeler de dikkate alınarak analiz edilmeye

çalışılacaktır.
Değerlendirmeye geçmeden önce belirtilmesi
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gereken önemli bir nokta bu değerlendirmenin

yapılabilmesini kolaylaştıran ve destekleyen unsurun

bizzat sahada, yani Abhazya ve Rusyaile Gürcistan'da

yapılan gözlemler olduğudur. Eylül ayı içerisinde,
bölgenin artık rutin hale gelen hareketli günlerinin

bir kısmını Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin

gayet organize biçimde düzenlediği bir program

çerçevesinde Abhazya'da şahsen gözlemleme şansı

elde ettik. Komite Başkanı Sayın İrfan Argun'un her
aşamasını yakından ilgilenerek planladığı ziyaret ve

görüşmelerin yanı sıra, kurucu başkan Sayın Atay

Ceyişakar, gezi boyunca bölgede çalışan biz

akademisyenlere, bulunması kolay olmayan bilgi akışı
ve dostluklar sağladı. Abhazya'daki dostların ve başta

Sayın Bülent Özbelli olmak üzere Komite'nin diğer

temsilcilerinin ilgisini ve konukseverliğini ise minnetle
anmak gerekmektedir. Bir haftalık bu ziyaretin belki

de en önemli boyutu ise ilk defa Abhazya'da yaşayan

nüfusun yanısıra Rusların ve Gürcülerin de katıldığı,

fikirlerini ve tezlerini açıkça ve rahatlıkla savunabildikleri

uluslararası 'Bölgesel Güvenlik ve Abhazya' başlıklı
konferans oldu. Bu konferansta sunulan

değerlendirmeler ve sonrasında Cumhurbaşkanı,

Dışişleri Bakanı ve diğer resmi görevlilerle yapılan

görüşmelerden edinilen izlenim Abhazya'yı ve
bugünkü durumu anlamak açısından önemlidir.

Bugünkü Abhazya

Her türlü soruna rağmen günümüzde Abhazya,

Abhazya'da yapılan ve halkın 2697,7'sinin onay verdiği

referandum sonrası alınan 12 Ekim |1999 tarihli

Bağımsızlık Belgesi uyarıncafiili olarak bağımsızdır.

Abhazya Cumhuriyeti uluslararası alanda resmen

tanınmasada bugün için karşımızda etkin biçimde

işleyen, her türlü kısıtlılık, ambargo ve baskıya rağmen

tüm kurumlarıyla her geçen gün biraz daha gelişen

ve etkinleşen bir devlet bulunmaktadır. Güçlerayrılığı

ve temsili demokrasi esasına dayanan, demokratik,

sosyal bir hukuk devletinde olması gereken bütün

kriterlere sahip bir devlet yapısı oluşturulmuştur.

Seçimlerle iktidara gelen bir Başkan,yine seçimlerle

oluşan bir parlamento ve hükümet bulunmaktadır.

Abhazya'nın vatandaşları hangi kökenden gelirlerse

gelsinler bir takım sıkıntıların varlığına rağmen

bağımsızlıkları ve özgürlüklerinden gayet

memnundurlar. Abhazya'nın ekonomisi uzun süreli

olarak uygulanan ambargoya rağmen hızla

gelişmektedir. Turizmle birlikte ticaret ve ekonomik

hayat canlanmaktadır. Ülke büyükbir imarfaaliyeti

ile gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişme ve dönüşüm

Abhazya'yı her geçen gün Gürcistan'dan

 



 

uzaklaştırmakta, dünyaya açılan tek kapı olması

nedeniyle zorunlu biçimde Rusya'ya yaklaştırmaktadır.
Son dönemde Rusya ile Gürcistan arasındaki

çekişmenin temel nedenini de aslında bufiili durum

oluşturmaktadır. Gürcistan yönetimi toprak

bütünlüğünü sağlamakiddiasıyla politika oluştururken
Abhazya ve Güney Osetya bunun imkânsızlığını

vurgulayarak farklı politikalar şekillendirmeye
çalışmaktadır. Rusya'nın gelişmeler üzerindeki etkinliği

de tam bu noktada belirginleşmektedir. Bölgedeki

gelişmeleri küreselleştiren de yine bu asimetrik güç

gösterisi olup başta ABD olmak üzereBatı dünyasını

Rusya'yı dengelemek adına oyuna çekmektedir.
Abhazya ve Abhazlar ise bu noktada en alttaki unsur

olarak gelişmelerin sahadaki objesi olarak

belirginleşmekte. Sorun olarak adlandırılan durumun
ne şekilde çözüldüğü ise oyunun kazananı .

belirleyecektir. Yukarıda belirtilen koşullar dikkate

alındığında ve Abhazya'daki gelişmelere bakıldığında
Abhazyaiçin artık bağımsızlıktan geriye dönüşün

söz konusu olamayacağı görülmektedir. Diğerbir
deyişle Abhazlariçin artık bağımsızlığa altematif bir

çözüm bulunmamaktadır. Diğer yandan olayların

gidişatı ve uluslararası konjonktür 'çözüm' adına

büyükgüçleri ve uluslararası örgütleri meseleye her

Tecnt edilen Abhazya'nın dış
dünyaya açılan penceresi

haline gelmefırsatını derhal
kullanan Rusya'nın, uyguladığı
ambargoyu kaldırarak kendi
sınırından Abhazya'ya ulaşımı

mümkün kıldığını ve
Abhazya'da ekonomıkhayatı
canlandırdığını görmekteyiz.

Bu gelişme bir yandan
Abhazya'ya nefes aldırarak
hayatı kolaylaştırırken diğer

yandan zorunlu olarak
Abhazya'yı Rusya'ya

bağlamaktadır

geçen gün daha da artan biçimde müdahil olmaya
zorlamaktadır. Bu hem Abhazya'nın önündeki en

büyük fırsat hem de ciddi bir kısıtlılıktır.

Sorunun ayrıntılarına girmeden Abhaz-Gürcü

anlaşmazlığına kısaca bir göz atıldığında iki tarafın
Gürcü askeri harekâtı nedeniyle 14 Ağustos !992'de

savaşmaya başladıkları ve savaşın 30 Eylül 1993'de

Gürcülerin yenilgisiyle sona erdiği söylenebilir. Fakat

belirtilmesi gereken Abhaz-Gürcü çekişmesinin

kökenlerinin çok daha eskilere dayandığıdır. Abhazlar,
Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 Sovyet

cumhuriyetinden bir tanesi olmasıile birlikte hem
Rus hem de Gürcü asimilasyon politikalarından

etkilenmiştir. Bu dönemden itibaren Abhazya'ya

sürekli olarak Gürcü nüfus yerleştirilmiş, bölgenin
demografik yapısı değiştirilerek, Abhazların sayıları

gittikçe azalan bir azınlık haline sokulması

hedeflenmiştir. Abhazlar 1897 sayımlarına göre
Abhazya'da çoğunluk durumundayken, |970'lere
kadar devam eden süreçte bölgeye yerleştirilen

Gürcü ve Rus nüfusla birlikte azınlık durumuna
düşürülmüşlerdir. UNPO'nun Abhazya raporunda

verilen rakamlara göre 1897'de Abhazya nüfusunun

yaklaşık olarak 2660'ı Abhazken bu oran 1926'da

2640'a, 1970'lerde de savaştan önceki oran olan
761 /'ye inmiştir. Abhazlar aynı zamanda Abhazya'nın

hükümet, parti ve Sovyetgibi siyasi organlarından

dışlanarak, siyasi açıdan da baskı ve kontrolaltına
alınmıştır. Bunun ötesinde eğitim dili, en azından

üniversite seviyesinde, Gürcüce yapılarak bu dili

konuşamayan Abhazların eğitim görmeleri

engellenmiş, dil bilenler de Rusya'da eğitim görmek
zorundabırakılmıştır.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde, Gürcü

Parlamentosu, Şubat 1989, Mart ve Haziran 1990'da
aldığı kararlarla Gürcistan'ın bağımsız ve egemen

bir devlet olduğunu ilan ederek, Gürcistan'da üniter

bir siyasi yapının kurulacağını açıkladı. Bu doğal olarak
Abhazya ve Güney Osetya'nın statüsüyle ilgili ciddi

sıkıntılar yaşanacağının ilk habercisidir. Abhazlar

açısından 18 Mart 1989'da Lıhnı'da 30 binin üzerinde

katılımcıyla düzenlenen toplantı'bir dönüm noktasıdır.
Burada Abhazların durumuna dikkat çekilerek

SovyetlerBirliği yönetimi uyarılmıştır. Fakat istenilen

ilginin görülmemesi ve Gürcistan'da meydana gelen

gelişmelerle paralel bir biçimde, Kuzey Kafkasya
halklarının da desteğini alan Abhazya Özerk

Cumhuriyeti Parlamentosu 25 Ağustos |990'da

yaptığı oturumunda Abhazya'nın Gürcistan'dan
ayrılarak tam bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ve

921'de Gürcistan'a bağlanmadan önceki statüsüne

uygun olarak SSCB'nin bir üyesi olacağını ilan etti.
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Aralık ayında yapılan seçimlere de Vladislav Ardzinba

Cumhuriyetin Cumhurbaşkanlığına seçildi. Seçimlere

oluşturulan yeni parlamento 23 Temmuz 1992'de
Abhazya'nın Gürcistan'ın bir parçası olduğunu kabul

eden 1978 Anayasasını yürürlükten kaldırarak,

Abhazya'nın SSCB'nin bir parçası olduğunu kabul
eden ve bu bağlamda Abhazya'nın Gürcistan gibi

eşit bir takım uluslararası haklara sahip bağımsız bir
devlet olduğunu belirten 1925 Anayasasını yürürlüğe

koydu. Takiben de Abhazya bu Anayasaya dayanarak

Gürcistan'a eşit haklara sahip federalbirbirlik kurmak

için teklifte bulundu. Bu gelişmeler Abhazyaile
Gürcistan arasındaki anlaşmazlıkları bir anda sıcak

çatışmaya dönüştürdü. Egemenliğini ilan eden Abhaz

tarafı, bu durumu ve Gürcistan'ın siyasi durumunun

ne olacağını, bir konfederasyon mu yoksa bir

federasyon mu öngörüldüğünü müzakere etmek
üzere |2 Ağustos 1992'de toplanmatalebini Gürcü

yetkililerine ilettiyse de sonuç savaş olmuştur. Eylül

1993'de Abhaz güçlerinin Abhazya'nın kontrolüne

tekrar ellerine almalarına kadar devam eden savaşta

yaklaşık olarak 10 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bunun
yaklaşık 4 bini Abhaz ya da Abhaz taraftarıdır.
Yarananların ve sakat kalanların sayısı ise bu rakamın

kat kat üzerindedir.

Savaş sonrası dönem, Rusya'nın baskısıyla

Gürcistan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'na girmesi,

Gürcistan topraklarında Rus askeri üslerine izin
verilmesi gibi gelişmelerle birlikte Gürcistan'ı kontrol

altına alan Rusya'nın, Abhazya'ya karşı ambargo ve

baskı uygulamaya başladığı dönemdir. Bu dönem
Viladimir Putin'in iktidara gelişine dek devam etmiş

ve Abhazya'nın tecrit edilmesine neden olmuştur.
Yine bu geçiş döneminde Rusya'nın da dâhil olduğu

uluslararası girişimler sonucunda Nisan 1994'de

BM'nin aracılığında Rusya Federasyonu ve AGİT'in
katılımıyla Abhaz ve Gürcü taraflarınca Abhazya ve

Gürcistan arasında devlet-hukuk ilişkisinin olmadığının
belirtildiği “Gürcü-Abhaz anlaşmazlığında politik

çözümlerin kullanılması" ile ilgili bir bildiri imzalandı.
14 Mayıs 1994'de ise tarafların ortak sınırlarında

Uluslararası Barış Gücü konuşlandırılmasını öngören

bir anlaşmayapılmış olup o günden bu güne yapılan
çeşitli görüşmelere (4 Nisan 1994'de Moskova,

1998'de Atina, 1999'da İstanbul ve 2001'de Kırım)

rağmen bir sonuca ulaşılamamış ya da diğer bir

değişle arzu edilen barış sağlanamamıştır.

Anlaşmaya varılamamasının temel nedeni statü
konusudur. Abhazya yönetimi Gürcistanile federal

veya konfederalbir yapıda ortak devletin kurulması

yönünde çeşitli defalar tekliflerini yapmış amabunlar

üniter bir Gürcistan hedefiyle uyuşmadığıiçin Gürcüler
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tarafından reddedilmiştir. Sonuç ise Abhazya'da
bağımsızlık tezinin olgunlaştırılması sürecidir. Abhazlar

4 Nisan |994 tarihli dört taraflı anlaşmanın Abhazya

Devleti'nin uluslararası süjeliğini kesinleştirdiğini
savunmaktadırlar. Bu gelişmelerin ulaştığı son nokta

ise Abhazya cumhuriyeti Parlamentosunun 18 Ekim

2006 tarihli Abhazya Cumhuriyetinin tanınması ve

Rusya Federasyonu ve Abhazya arasında ortakilişkiler
kurulması talebiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı

ve Rusya Federasyonu Federal Parlamentosuna

yapılan başvurudur.

Abhazya'nın Geleceği

Abhazya'nın geleceğinin ne olacağı sorusu ise

bugün Kafkasya'da yaşananlarla ve bahsedilen

başvurunun nasıl sonuçlanacağıyla yakındanilintilidir.

Dış politika tercihlerinin merkezine Batı dünyasının

bir parçası olmayı yerleştiren Gürcü yönetiminin

tercih sıralamasında NATO ve takip eden süreçte

AB üyeliği bir perspektif olarak tanımlanmıştır.

Özellikle Rusya'ya altematif enerji nakil hatları inşası

adına Gürcistan'ın önemli hale gelmesi ve Güller

Devrimi sonrasında, başta ABD olmak üzere Batı

dünyasının Kafkasya'daki dengelere Moskova merkezli

bir bakıştan daha ziyade bölge devletleri merkezli .

politikalar geliştirerek bakmaya başlaması Gürcistan

için bulunmaz bir nimet haline geliverdi. Gürcistan'ın

aciz bir devlet olmaktan çıkartılarak kendi ayakları

üzerinde durabilen bir devlet haline gelmesinin ön

koşulu olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün
korunması gerektiği savunulmaya başlandı. Bu

Abhazya'nın kaderini doğrudan doğruya belirleyen

bir faktördür. Batı dünyasının bu yaklaşımı

desteklemesiise Abhazyaiçin bağımsızlığın tanınması

ve sürdürülebilmesinin önündeki en büyük engel

olarak durmaktadır. Bu durumun Rusya tarafından

bölge dengelerini etkilemek adına bir fırsat olarak

kullanıldığı söylenebilir. Tecrit edilen Abhazya'nın

dış dünyaya açılan penceresi haline gelmefırsatını

derhal kullanan Rusya'nın uyguladığı ambargoyu
kaldırarak kendi sınırından Abhazya'ya ulaşımı

mümkün kıldığını ve Abhazya'da ekonomik hayatı

canlandırdığını görmekteyiz. Bu gelişme bir yandan

Abhazya'ya nefes aldırarak hayatı kolaylaştırırken

diğer yandan zorunlu olarak Abhazya'yı Rusya'ya

bağlamaktadır. Abhazya'da yaşayan nüfusun

neredeyse tamamının Rus pasaportu taşıması, Rus

Rublesinin para birimi olmasıve ticari hayatın içinde

Rus turistlerin ve Rus vatandaşlarının yer almaya

başlaması bununilk belirtileridir. Rusya'nın bu koşulları

Gürcistan'a karşı bir denge ya da baskı unsuru olarak

 



 

 

kullandığı görülmektedir.
Gürcistan yönetiminin ise bu etkilenmenin

aşılabilmesi açısından olumlu adımlar attığı

söylenemez.Saakaşvili'nin gerginliği her adımda biraz
daha öteye taşıdığı ve kapıları barışçıl bir çözüme

kapattığı görülmektedir. Nitekim gerginliğin başladığı
günlerde Saakaşvili'nin Abhazya'nın kontrolünde

olmayan Kodor'un yukarı kısmında 'sürgünde Abhaz

hükümeti! kurarak buranın ismini “Yukarı Abhazya

şeklinde değiştirmekle kalmayıp Sohum'a gidecek

yabancı heyetlere Kodor'a da uğramaşartı getirdiğini

görmekteyiz. Cevaben Abhazya Devlet Başkanı
Sergey Bagapş'ın da Kodor'un yukarı kısmından

Abhazya'ya girmeye kalkışan hiç kimseye izin

vermeyeceğini açıklaması dikkat çekmekte, 27

Eylül'de Sınırdaki Çkhalta kasabasında geçtiğimiz

aylarda kurdurulan 'sürgündeki Abhazya hükümeti'nin
binasının açılışını yapan Saakaşvili, "Bugün biz, yukarı

Abhazya'da bulunuyoruz ve bütün dünyaya

Abhazya'dan asla ayrılmayacağımızı söylüyoruz.
Buradan 70 kilometre ötede bir gün mutlaka

döneceğimiz Sohum bulunuyor" açıklamasını

yapmaktan da kaçınmadı. Bilindiği üzere 27 Eylül

Sohum'un.Abhazlarca Gürcülerden alınmasının 13.

yıldönümüydü. Saakaşvili sınırda bu gövde gösterisini
yaparken Abhazya'da 27 Eylül sabahı tüm devlet

yöneticileri, yabancı konuklar ve diyasporadan gelen

temsilcilerin katılımıyla bir yandan şehitlikler ziyaret
edilip, anıtlara çelenk bırakılırken bir yandan da

Özgürlük Meydanı'nda konserler düzenlenerekhavai
fişek gösterileriyle bağımsızlık kutlamaları

yapılmaktaydı. Abhazya 30 Eylül'de de Gürcü
işgalinden tamamen kurtuluşunu çeşitli etkinliklerle

kutladı. Bu yaklaşım, gerginlikte sertlik yanlısı görünen
Gürcistan'ın elini zayıflatan bir adım olarak

görülmektedir. Gelişmeler tarafları masadan
Abhazya'yı da Gürcistan'dan tamamen

uzaklaştırmaktadır. Buşartlar altında 'Abhazlargeri

adım atar da Abhazya federal ya da konfederal
biçimde yeniden Gürcistan'ın bir parçası olur mu?

sorusunun cevabı da kesinlikle hayır olarak

belirginleşmektedir.

Diğer taraftan bölgede meydana gelebilecek

olumsuz gelişmelere karşı Batı dünyasının konuya
daha yakından ve çözümü dayatıcı biçimde

yaklaşacağı değerlendirilebilir. Bu dayatmanın
Abhazya'yı dışlayıcı, Abhazya'nın isteklerini ikinci

plana atacak bir şekilde yapılması gerginliğe olumlu

etki yapmayacaktır. Bu nedenle Rusya'nın dışındaki
faktörlerin meseleye nasıl yaklaşacakları Abhazya'nın
geleceğinin ne olacağının tartışılması anlamında

önem taşımaktadır. Güney Kafkasya'da Abhazya

merkezli olmak üzere Rusya ile Gürcistan arasında

devam eden çekişmeyle kendisini gösteren

uluslararası küresel oyun bu noktada analiz edilebilir.

Batı Dünyası, Rusya
ve Abhazya

 

Rusya, Gürcistan'ın Batıya yüzünü dönmesiyle
birlikte askeri üsler gibi somut varlığının yanı sıra
siyasal ve ekonomik etkinliğini de her geçen gün
biraz daha kaybetmektedir. Üstüne üstlük
Gürcistan'ın NATO üyesi olması ihtimalinin gerçek-
leşebileceğinin sinyalleri Rusya'nın Batı kanadından
sonra güneyden de çevrelenmesi anlamına gelmek-
tedir. Bu çevrelemeninilk firsatta Rusya Federasyonu
sınırları içerisinde yer alan Kuzey Kafkasya cumhuriyet-
lerine de sıçramasıihtimali Rusya için kâbus senaryosu
olacaktır. NATO üyesibir ülkenin hemen sınırlarının
ötesinde yaşananlar,sıkıntılar ve insan ihlalleri derhal
NATO gündemine taşınacak ve Rusya herfırsatta
rahatsız edilecektir. Bunun ötesinde Rusya'nın petrol
ve gaz merkezlerinin birinin dibine NATO şemsiyesi
altında ABD askerleri ve üsleri yerleşebilecektir. Bu,
Rusya açısından dağılmakta ve kontrolden çıkmakta
olan 'yakın çevre'nin bir daha geri döndürülememesi
anlamına gelmektedir.

Abhazya bu gelişmelerden doğrudan
etkilenecektir. Batı dünyasının barışçıl ve kalıcı bir
çözüm için bu bağlamda, Abhazyaya kabuledilebilir
garantiler içeren ve bağımsızlık prensibini zarara
uğratmayacak bir takım öneriler ve çözümler
getirmesi, Gürcistan'ın da bunlara karşı
gelmeyeceğinin garantisini sağlaması gerekmektedir.
Balkanlar'da yaşananlardan sonra ortaya çıkan
durumunyarattığı sıkıntıların sonuçları ortadayken
Rusya'yı çevrelemekve Kafkasya'da yeni dengeler
yaratmanın bedeli, yeni bir Balkanlar olmamalıdır.
Var olan enerji nakil hatları dikkate alındığında Batı
dünyasının bunu göze alamayacağı hesap edilebilir.
O halde bölgede nasıl bir sürecin yaşanacağı dikkatle
izlenmelidir.

Son dönemde artan biçimde tartışılan Kosova
örneği ve sonu, gerek Batılı düşünce kuruluşları
gerekse Batılı devletlerce Abhazya için geçerli
olamayacakbir formül olarak değerlendirilmekle
birlikte Rusya'nın da desteklemesive iteklemesiyle
12 Kasım'da Güney Osetya'da yapılacak olan
referandum ve Abhazya'daki gelişmeler sürecifarklı
bir noktaya taşıyabilir. Şu anda pek imkân dâhilinde
görülmese de, damarına basılan Rusya tek taraflı
olarak Abhazya ve Osetya'nın bağımsızlığını tanıyabilir
ve BDT üyeliği için altyapı oluşturmayaçalışabilir.
Bu ise BDT'nin dağılmasının yanı sıra Abhazya'nın
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bağımsızlıktan öteye Rusya'ya tamamen bağlanması

sonucunu doğurabilir. Bu nedenle Abhaz yönetiminin

Rusya dışında başta ABD olmak üzere Batı
dünyasından çeşitli kanalları zorlamasıve bir takım

dolaylı görüşmelerde bulunması beklenmelidir. Fakat

bu yaklaşımın da Rusya'yı rahatsız edecek olması

Abhazya'nın durumunu zorlaştırabilir. Kısacası
gelişmeler Abhazya'yı arada bırakabileceksıkıntılı bir

durum yaratabilir.

Aslında Abhaz tarafının uluslararası kanalları

elinden geldiğince etkin bir biçimde kullanmaya

çalıştığını görmekteyiz. Fakat uluslararasısistemdeki
kısıtlamalar ve farklı çıkarlar bir takım sıkıntılar

yaratmaktadır. Örneğin; son gelişmeler üzerine

Abhazyaİçişleri Bakanlığı'nın bir bildiri yayınlayarak
barış sürecine dâhil olan BM, Avrupa Güvenlik ve

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Rusya'nın yanı sıra BM

Genel Sekreteri'nin Gürcistan'ın Dostları Grubu ile
AB'yi Tiflis'in gerginliği tırmandıran eylemlerini objektif

olarak değerlendirmeye çağırması bu çabanın bir

yansıması olarak görülebilir. Diğer taraftan AB'nin

çözüm taraftarı bir duruş sergilemekle birlikte, 26
Ekim'de parlamento tarafından yayınlanan belgede

de görülebildiği üzere, daha çok Rusya'yı eleştirerek

Gürcistan yanlısı bir tutum sergilediği görülmektedir.

Bu belgede AB'nin yenibir barışı korumaoperasyonu
için hazır olmaya çağrılmış olması Abhaztarafı için

zor, Rusya için kabul edilemez yeni bir durum
yaratacaktır.

Diğer taraftan ABD ve Batı dünyasının

Gürcistan'dakiiktidarın tarzından ve uygulamalarından
rahatsızlık duyduğu da bir gerçektir. AB'nin Gürcistan'a

yönelik ordusunu büyütmesi ve silahlanması

konusundaki uyarısı, Amerikan yönetimiiçerisinde
Şımarık Saakaşvili! ve alternatif yeni bir lider

tartışmalarının başlaması, NATO ve diğer Batılı

örgütlerin Gürcistan tarafından kullanılması çekincesi

gibi faktörler Abhaztarafı için kullanılabilir kozlar

olarak gözükmektedir. Abhaz tarafının Gürcistan'ın

olası bir NATO üyeliğinin Abhazya'yı nasıl
etkileyeceğini değerlendirmesi gerekmektedir.

Türkiye ve Abhazya

Türkiye ise bölgeselbir güç olması, bünyesinde

Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşlar barındırması,

Gürcistan ile özelilişkileri, Rusya ile zirvesine varan

ilişkileri gibi çeşitli faktörler nedeniyle tüm bu

gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Türkiye'nin

bölgedeki gelişmelere ve çatışmalara uluslararası

hukuk çerçevesinde sorunların barışçıl biçimde fakat

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde baktığını
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bilinen bir gerçektir. Bölgenin şartlarına bakıldığında
sadece söylem düzeyinde kalan bu politik yaklaşım

ve onun yarattığı durum durağan ve pasıfbir |ürkiye
görüntüsü yaratmaktadır. Bu politika Abhazya'daki

idareyi ve belki de bu idareden daha fazla Türkiye'deki

diyaspora örgütlenmesini rahatsız etmektedir.
Türkiye'den beklenen ve istenen soruna Abhaz

tarafının taleplerini de dikkate alarak çözümüzorlar

ve özelilişkileri nedeniyle çözümü sağlar politik

.önerilerle daha aktif bir katılımdır.

Türkiye Abhazya için dünyaya açılmada yardımcı

olabilecek altematif bir kapıdır. Abhazya'nın ticarı,

ekonomik ve sosyal hayatının canlanabilmesinde
önemli bir altematıftir. Bunun da ötesinde Türkiye'nin

uluslararası alandakiilişkileri, etkinliği ve. saygınlığı

Abhazya'nın kendisini dünyaya daha rahat ve tarafsız

bir biçimde anlatabilmesi için bir fırsattır. Beklenti

Türkiye'nin bu potansiyelini daha etkin ve açık bir
biçimde kullanma iradesini göstermesidir. Bu

bağlamada Abhazya ve diyasporanın ilk aşamada

Türkiye'den beklentisi ulaşım veiletişim konusundaki
sıkıntıların bir an önce aşılarak doğrudan seyahat

imkanı sağlayacak hava ve deniz ulaşımının

sağlanmasıdır.

Siyasi boyutun dışında Türkiye, Abhazya'daki
demografik yapıya olumlu katkı sağlayabilecek kaynak

olarak gözükmektedir. Türkiye'deki diyasporadan

anavatanlarına dönecek nüfus ile Abhazya'da sosyal
hayatın ve dengelerin yeniden kurulacağıbir gerçektir.

Abhaz yönetimi bu nedenle diyasporaya ve

, öÖrgütlenmelerine özel önem atfetmektedir. Kafkas-

Abhazya Dayanışma Komitesi'nin Abhazya'daki
saygınlığı ve etkinliği bunun bir sonucudur. Aynı

yapının İürkiye Cumhuriyeti devleti tarafından da
kabul görmesi ve aracı rol üstlenme potansiyelinin

bulunması diaspora örgütlenmelerini de çözümün

içerisine olumlu unsurlar olarak çekmektedir. Bu

noktadaki beklenti ise süreci kolaylaştırarak
hızlandıracak daha rahat gidiş geliş ve doğrudan

konsolosluk hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Türkiye dost ve müttefiklerini çözüm konusunda
ikna edecektarafların tamamını kapsayarak destek

bulabilecek bir potansiyele sahiptir. Meselenin kilidi

bu potansiyelin çözüm amaçlı siyasi irade ve politik

hedefler üretilmesidir ve bir bölgesel güç olarak
Türkiye'nin bu sorumluluğu üstlenmesini

gerekmektedir. Aksi yönde bir yaklaşımla sürece

dâhil olmada geç kalındığı takdirde, Orta Doğu

örneğinde olduğu gibi, Türkiye bölgede meydana
gelebilecek gelişmelerin ve çözümlerin dışında

kalabilecek ve bu durum dahiçbir şekilde ülkenin

çıkarlarına hizmet etmeyecektir

 

 



 

 

 zmir Kafkas Kültür Derneği, anadilde eğitim

başlatmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından

organize edilen ve derneklerimizde anadil

eğitimi verilmesini kapsayan projeyi gönülden destek-

leyen İzmir Kafkas Derneği, dil öğretme metodları

eğitimi için Federasyon'un başlattığı kursa katılan

öğretmenleri Cevdet Soycan'ın, kursu başarıile

bitirerek dönmesiyle hazırlıklarını da tamamlamış

oldu.

Federasyon'un düzenlediği kurslarda profesyo-

nelce anadil eğitimi gören hocalar tarafından verilecek

ana dil eğitiminden çok ümitli olduklarını söyleyen

dernek yöneticileri, kurslar için bir dershane

oluşturduklarını ve İzmir'de yaşayan tüm hemşenilerini

 

 
dil kursuna beklediklerini bildirdiler.

İzmir Kafkas Derneği Başkanı İrfan Koşak,

başlatacakları kursla ilgil olarak, derneklerin kurul-

masının ve var olmasının en önemli amaçlarından

birinin Çerkes kültürünü ve anadili yaşatmak olduğunu

söyledi. Koşak, "Kültürümüzün yaşatılabilmesi için

gerekli olan en önemli unsur, anadıldir. Anadilin

korunması ve unutulmamasını sağlayarak, nesilden

nesile aktarılmasına yardımcı olmalı, böylece

kültürümüzün yok olmasını önlemeliyiz" dedi.

Anadil eğitimine oldukça hassas yaklaşan demek

yönetimi, bütün ailelerin bu konuya en az kendileri

kadar önem vermelerini, çocuklarının kültürlerini ve

dillerini yaşatabilmeleri için, kurslara müracaat ederek

katılmaları için çağrıda bulunuyor.
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 HABER / Piisunda

Konferanstan bir'görünüm (üstte). Üçüncü oturum konuşmacıları
(soldan sağa) Sergey Şamba, Andrey Ryabov, Stanislav Lakoba,
Manana Gurgulia, Sergei Markedonov,İvlian Khaindrava ve Leonid
Lakerba (yanda).

ohum'daki Stratejik Araştırmalar Merkezi

tarafından düzenlenen uluslararası “Bölgesel

Güvenlik ve Gelişmeler Bağlamında

Abhazya” konferansı |9-20 Eylül tarihlerinde

Pitsunda'da yapıldı.

Konferansa Abhazya, Gürcistan, Rusya Feder-

asyonu, Türkiye, ABD,İngiltere ve Azerbaycan'dan

50'den fazla bilim adamı, araştırmacıve sivil toplum

örgütü temsilcisikatıldı. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri

Bakanı Sergey Şambadaiki gün süren konferansa

katıldı ve Abhaz-Gürcü ilişkilerinin mevcut konumu

ve sorunun çözümüneilişkin yaklaşımlar üzerine bir
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tebliğ sundu.

Konferansın ilk günü, Sohum'daki Beşeri Pro-

gramlar Merkezi program koordinatörü Liana

Kvarchelia'nın yönettiği oturumda Abhazya'nın

ekonomik, siyasi ve Idari yapısını inceleyen dört

tebliğ sunuldu. Öğleden sonra Batal Kobakhia'nın

yönettiği oturumda savaş sonrası dönemde yaşanılan

psiko-sosyal sorunlarile Abhazya-Diaspora ilişkileri

tartışıldı.

Abhazya-Diaspora ilişkileri üzerine Leiden

Üniversitesi'nden (Hollanda) Vyacheslav Chirikba,

“Abhaz Diasporası ve Abhazya'nın İç ve Dış Politi-

izi

 



 

 

 
 

kasındaki Rolü", Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden

Erol Taymaz, “Abhazya ve Diaspora: Bölgesel Güven-

lik için Öneriler” ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Üniversitesi'nden Mitat Çelikpala, “Kuzey Kafkasya

Diasporası, Türkiye ve Abhazya” konulu tebliğlerini

sundular. Abhazya-Diaspora ilişkileri üzerine yapılan.

tartışmalarda Abhazyalı konuşmacılar, diasporanın,

Abhazya'nın güvenliği ve demografik yapısı açısından

çok önemli olduğunu, özellikle Türkiye'den
Abhazya'ya mutlaka dönüşün (en azından belirli bir

düzeyde) gerçekleşmesi gerektiğini belirttiler. Bu

konuda yapılan canlı tartışmalar ve yorumlar, kon-

feransın “Abhazya, diasporası ve dönüş" konusunda

yoğunlaşmasını sağladı.

Konferansın ikinci günü yapılan ve Manana

Gurgulia'nın yönettiği üçüncü oturumda, Abhazya

Güvenlik Konseyi Sekreteri Stanislav Lakoba,

Rusya'daki Siyasi ve Askeri Araştırmalar Enstitüsü

Daire Başkanı Sergei Markedenov, Gürcistan Cum-

huriyetçi Partisi'nden liane Khaindrava ve “Dünya

Ekonomisi ve Uluslararasıİlişkiler” Dergisi Baş Editörü

Andrey Ryabov, Kafkasya'da güvenlik, “donmuş”

sorunların çözümü ile ABD ve Rusya'nın yaklaşımlarını

tartıştırlar. Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Oleg Damenia'nın yönettiği son oturumun konusu

Abhazya-Gürcistan ilişkileri ve sorunların çözüm

yoluydu. Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Şamba'nın,

Abhazya-Gürcistanilişkilerini tarihsel bir perspektif

ile değerlendirmesinden sonra, İntemational Crisis

Group'un Kafkasya Proje Yöneticisi Sabine Freizer'in

“devlet olarak tanınma koşullarına” ağırlık veren

konuşması canlı ve verimli tartışmalara yol açtı.

Pitsunda'da Abhazya ve bölgesel güvenlik

üzerine yapılan ve son dereceiyi düzenlenmiş olan

bu konferans, yeni görüşlerin ve düşüncelerin

geliştirilmesi, Abhazya gerçeğinin tanınması ve so-

runlara barışçı çözüm bulunması açısından çok başarılı

geçti. Konferansbittiğinde tüm katılımcıların akıllarında

kalan tek olumsuzluk, Gürcistan'ın engellemesi sonucu

bazı diplomatların ve sivil toplum örgütlerinin kon-

feransa katılamamasının verdiği burukluktu.

     
 

Konferansın yapıldığı otelin

bahçesinden bir görünüm...
>  



 

GORUŞ ve DÜŞÜNCELER 

erkescenin
geleceği

 

Prof. Dr.
JOHN COLARUSSO

Mc Master Üniversitesi - KANADA

Kaf Fed'in organizasyonuyla | Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da yapılan,
“Yok Olma Tehlikesi Altındaki Diller ve Adıge-Abhaz Dillerinin Durumu”
konulu uluslararası konferansa, rahatsızlığı nedeniyle katılamayan, ancak
hazırladığı sunumunu ileten,dil otoritesi olarak kabul edilen Colarusso'nun

konuşma metni aşağıdaki gibidir.

u konferansı organize eden Kafkas Demekle

2 Federasyonu'na beni davet ettikleri için

| şükranlarımı sunarım. Ne yazıkki, içinde

bulunduğum koşullar orada bulunmama

olanak vermedi.

Zihnimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız dil ile

yapılandırılır. Bu sebeple, ana dilimiz dışında çok az

şey daha doğal ve olağandır. Konuştuğumuzdil bizi

hayrete düşürmez, ya da kurallarıyla boğuşup durmak

zorunda kalmayız. Anadilimizi sadece kullanırız.

Dilimizi soluduğumuz hava, gördüğümüz günışığı

kadar doğalkarşılarız. Eğeriki anadille büyüdüysek,

birinden diğerine geçmek te yine çok doğal ve

basittir. E&er yaşamlarımız bir dilin domine ettiği bir

süreçse, yetişkinlik döneminde diğerini ihmal etme

eğiliminde olur, ve çocukluğumuzdan kalan bir anı
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gibi görürüz. Bu durum Çerkescenin ve akrabası

Abazaca'nın, Çerkeslerin yeni yaşam alanlarındaki

durumunu yansıtır. Çerkeslerin kaygılarını ve 21.

yy'ın sonunda dillerini bekleyen tehlikeyi görmek

benim gibi bir yabancıya düşüyor.

Yakın bir gelecekte, dil ve kültür çeşitlerinin

sayısı yediğimiz meyve çeşitlerinin sayısından daha

az olacak. Günümüzde konuşulan binlerce dilin

şekillenmesini sağlayan koşullar artık varolmadığıiçin,

dil kaybı modem dünyanın kaçınılmaz bir sonucu

olarak görünmektedir. Yine de, ne kadar küçük ve

mütevazi olursa olsun herbir dil, içine gömülü bir

hazine,dilbilimcilere dilin ve insan zihninin doğası

ile ilgili aydınlatacakbilgi ve güzellik taşır. Bu anlamda

Çerkesce, mücevherlerle süslü bir hazine sandığıdır.

Dilin Topkapı sarayıdır. Çerkesce ve akraba olduğu  



 

 

 

diller öldüğü zaman tamamen karanlığa gömülecek

bu hazinenin, mücevherlerinden bir kaçını göstermek

isterim.

Öncelikle Çerkescenin, ses düzeninde diğer

tüm dillerden daha çok kontrast bulunmaktadır.

Şapsığca ve Bjeduğca gibi bazı dilaketlerde, “sh”,

“kh” gibi patlamalı, sürtünmeli sesler kontrastlanmak-

tadır. Bu ustalık isteyen kontrast dünya üzerinde

sadece birkaç dilde daha bulunmakla birlikte bu

sıklıkla barındıran başka bir dil daha bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra, Çerkesce /5/, /sh/, /ts/, ve /ch/ ön

ağızda gerçekleşen 29 kadar sesi kontrastlayabilme-

ktedir. Bu ses zenginliği, başka seslerle de ayrıca

kontrastlanabilmektedir. £e-/ ''durmak” , /txe/, "beş"

İxWel “yazmak”, xGde/ “kaşımak”, /bxwe/ “kazmak”,

#He/ “Tanrı”

Aynca Çerkesce, dünya üzerindeki tüm dillerden

daha çok ağız hareketi (artikülasyon noktası)

gerektiren bir dildir. Wisconsin'de bir üniversitede

tanıştığım günümüzün önde gelen dilbilimcilerden

biri bana hiçbir dilin ağız içinde beşten daha çok

artikülasyon noktası olamayacağını söylediğinde, ona

içinde Çerkesce seslerin tamamının bulunduğu bazı

Çerkesce sözcükler söyledim. Nasıl cevaplayacağını

bilemeden yerine oturdu ve bakakaldı. Sesler ara-

- sındakifarklılığı anlayamamasının sebebi Çerkesce

kulağının olmamasıydı.

Çerkesce'nin bir diğer özelliği, bir yada iki hece

. ile sayısız sözcük üretebilmesidir. Buna örmekolarak.

Kabardeyce'deki /slHe/ “kafa” ve /g&WepsiH&/

“ceset” verilebilinir. Daha küçük sözcükler ile daha

büyük sözcükler üretmekte mümkündür. Bu duruma

/p&g&e/ “kemik, çerçeve", /oe-p&g-R&-p&g&/"'el-

çerçeve-bacak-çerçeve” (Vücut),/sİH&-p&g&/ “kafa-

çerçeve”, (kafatası), wene-p&g&/ “ev-çerçeve” (evin

çerçevesi) yada Awerede-p&g/ “şarkı-çerçeve” (me-

lodi) örnekolarakverilebilinir. Bu sıralamayla, Çerkes

dilindeki somuttan soyuta geçişi de gözlemlemek

mümkündür.

Aynıses zenginliği, Çerkesce fiillerin “bir kerede”

söylenmesine de olanak vermektedir. Çerkescefiiller,

cümleiçindeki herisim ve bir çokzarf için çekim-

İenebilmektedir. Aşağıdakiler, Çerkescefiillere ömek

olarak gösterilebilinir:

|) “Ağzındakileri geri tükürüyor (Endişeliyim)”

İg&e-z-z!l&-d&-y-&e-Ze-Z/00-h&-s/
|g&ezzl&döyzezası|)

Tüm bunlar, altı hecelik bir sözcüktedir. Bu fiiller

isim yada zarf olarak ta kullanlabilinir.

2) “kendimi burada durdurmamın sebebi"

/ze-g&e-sle-7-fe-7-6t-y-6-s-Ge-wev'-Ge-gWer-

er/ |

|zeg&eslezfe-zet&yzGöweva-gWorerj|

Dahası, bu fillerle, anlaşılması oldukça kolay

ancak yapısal olarak son derece karmaşık cümleler

kurmak ta mümkündür. Çerkesce konuşmalarda bir

cümle içinde 8 adetfiil duymak son derece olağandır.

Çerkesce konuşmalar, konuşmacılar hangi isimlerden

bahsettiklerinin farkındalar ise eğer sadece filden

dahi oluşabilir.

Çerkesce'nin bir diğer özelliği, ses bilgisi sayesinde

, kolaylıkla bilgi aktarımı sağlayabilmesidir. Çerkesce

hızlı bir dildir. Çerkesce öğrenirseniz daha “iyi”

değilse bile kesinlikle daha “hızlı” düşünürsünüz.

Bunların dışında, Çerkesce ve akraba dilleri

Kafkasya'da çok eskidir. Asya ve Avrupa'da bir çok

dilin türediği Hint-Avrupa dil ailesi ile akraba olma

ihtimali vardır. Bir örnek vermek gerekirse,

Çerkesce'nin yakın akrabası olan Ubıhça'daki /-fa/

“yıldırım düşmesi " fiili Çerklezcedeki /-pne-/ “aşağı/

sözcüğüyle benzerlik gösterir. "Gökyüzünden düşen

kutsalışık” fikrialtı yedi bin yıl önce kaybolduğunda,

Çerkesce'deki “düşme” fikri /-Xwe/ “düşme, dışarı

yada aşağı doğru sürme yada verme” anlamında

/pNe-xXWe-/ ye dönüştürebilmiştir. Bu form Hint-

Avrupa dil ailesindeki “kutsal ateş” anlamındaki,

Hititçe'de “pahkur”, Yunanca'daki “pu-r” , ve

İngilizce'deki fire” şeklinde kendini gösteren "paXur"

sözcüğüile aynıdır. Sonuç olarak, Çerkesce, Ubıhça,

Abkhazca-Abazaca Hint Avrupa dillerinin kuzeni

olmalarına rağmen günümüzde onlardan çokfarklı

görünmektedirler.
(Wisconsin'den Üli Schamilolghlu, -Avrupa dilleri

ve Altay dilleri arasındakiilişkiyi gösterme amaçlı bir

çalışma yürütmekteyiz. Ancak bu bağlantılar,

“Çerkesce'nin üyesi olduğu Kuzey Batı Kafkas Dilleri

“we Hint Avrupa dilleri arasındakiilişkiden daha
“karmaşık ve eski gözükmektedir.)

Bir dilin varolabilmesi için, söylenebilecek, okuy-

acak, bir şey yada bir gösterge olmalıdır. Bir dili

sadece yemek masasının etrafında konuşmak maalesef

yeterli değildir. Çerkesce basılan gazeteler ve ansik-

İopediler olmayabilir ancak Maykopta Asker Hadaghat

ın liderliğinde bir ekibin topladığı folklorik belgeler

ve piyasada şanslı iseniz bulabileceğiniz romanlar da

bulunmaktadır. Çerkes folklörünü, Nart destanlarını,

NART 21



 

 

iyi biliyor ve Çerkes dilini eski Avrasya mitine ışık

tuttuğu için seviyorum. Sadece edebibir dil olduğu

için, başka hiçbir sebeb olmasa dahi, Çerkesce

öğrenilmesi gerekenbir dildir.

Her şeye rağmen Çerkesce yaşayacak mı?.

Ubıhça tüm güzelliğiyle öldü. Ubıhça birkaç konuşmacı

sayesinde, ya da Ubıh toplumunun geri kalanı ve

Ankara'nın desteği ile geri dönebilecek mi? Muht-

emelen, Türkiye'ye her zaman sadık Çerkes toplumu,

Ankara'nın desteğiile dilini canlı tutmayaçalışacaktır.

Kuzey Batı Kafkaslıların anavatanlarında , Rus yetkililer,

dilbilgisi ve sözlüğüyle edebi bir dil yaratmaya

çalışmakta ve bu sayede edebiyat ve şilrin dönüşünü

sağlamaya çalışmaktadırlar. İşte tamda bu noktada,

tarihin en büyükironilerinden biri yaşanmaktadır.

Çerkeslere karşı yüzyıllarca yıl savaş sürdüren ve

sonrasında onları vatanlarından etmeyi başaran o

malum ulusun torunları şimdilerde eski düşmanlarına

yardım eli uzatıp dillerini modem bir dile

dönüştürmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tarz

bir yardım diasporadaki Çerkes toplumuna

ulaşmamıştır.

Şu an Türkiye'deki ve diğer bölgelerdeki

Çerkesler, yeni hayatlarını, yeni evlerinde yapmak

zorundadırlar. Yeni evlerinde hep doğru olanı yapmak

zorundalar. Koşullar ne olursa olsun yetenekleri

ölçüsünde, kendilerini modem dünyada gerçekleş-

tirmenin peşinde koşmak zorundalar. Ancak, eğer,

bu Çerkesler atalarından kalan dili sonsuza kadar

sessizliğe gömülmesine izin venlerse, düşmanlarının

“dahi başaramadığını başarmış olacaklar. Düşmanlarının

çocuklarının dahi artık düşlemediği bir amacı

gerçekleştirmiş olacaklar. Böylelikle geçmişleri artık

gerçekten geçmiş olacaktır. Çerkeslerin geleceği şu

an yaşayan Çerkeslerin elindedir. Bu dilin hazinelerini,

yeni nesillere, henüz doğmamış Çerkeslere ve benim

gibi yakınlarından tesadüfen geçen bir dilbilimciye

aktarmakiçin tutuyorlar. Gelecek Çerkesce ve onların

akraba dilleri olmadan dahafakir olacaktır. Bunca

cesurca kavganın ve yeni bir yaşam başlatma mü-

cadelesinin ardından son yenilgiyi ancak Çerkeslerin

bizzat kendileri başaracaktır

 

 



 

 

 
 

SVATOPULK ÇEH*
Çev.: Ö. AYTEK KURMEL

çık yeşil ve berrak su üzerinde bir Osmanlı
gemisi sallanıyordu. Koyu mavi gökyüzünden
esen rüzgâr yelkenlerini hafifçe doldurmuştu.

"X Gemiciler yelkenin gölgesinde oturmuş,
nargile içerek dinlenen reislerine imrenerek bakıyor-
lardı.

Reisin biraz ötesinde gölgede, keçeden örtüye
bürünmüş bir adam yatıyordu. Örtününaltından

adamın ayaklarına sımsıkı yapışmış kısa, siyah deri
ayakkabıları uzanıyordu. Adamın yüzü yanık ve kemikli
idi. Bumu ince ve kabarık, beyaz bıyıklar sarkan zarif
dudakları birbirinin üstüne basılmıştı. Derin uykuda

imiş gibi göz kapakları yarı kapalı idi. Kederli, hatta
hasta görünen zayıf yüzünün çizgilerinde derin bir
ıstırabın izleri okunuyordu. Sefer boyunca yüzü bir
an olsun aydınlanmadı. Gemicilene göre adamı deniz

tutuyordu. Belki de yorgundu veya canı sıkılıyordu.
Gemi sahibi birden nargileyi bıraktı, elini uzatarak

ihtiyara yarım döndü ve çok alçak bir sesle
- “Bak Arslan Bey!" dedi.
İhtiyar yavaş yavaş gözleriniaçtı. Gözlerinin canlı

parlayışından bütün siması gençleşti ve buruşuklardaki
ıstırap gölgesi tamamıyla dağıldı. Gösterilen yöne
bir dakika baktıktan sonra yerinden fırladı, örtüyü
atarak geminin ortasına atladı. Hareketleri bir gencinki

kadar çevikti. Gemisahibi arkadan onun uzun boyunu,
yakışıklı bedenini, gururla duran boynunu, traş edilmiş
güzelşekilli açık başını seyrederken yılların ağır yükü

altında eğilmemiş bu heybetli vücuda hayret ediyordu.
Arslan Bey üzerine muhtelif renkli uzun bir

Osmanlı elbisesi giymişti. Altında, kahverengi Kafkas
giysisinin sol tarafında, aynı renkte uzun küçük keseler
ve bu keselerde kurşunların parlak madeni uçları
görünüyordu. Uzaklara bütün dikkatiyle bakıyordu.

Açık başını yakan güneşe aldırmadan uzun süre
kımıldamadan durdu. Giderek büyüyen ve aydınlanan

dumanlı bir kıta görüyordu. Kıta şimdi ayrı ayrı
tepelere, muntazam dağlara ve zirvelere ayrılmaya

 

başlıyordu. Dağ-
ların denizle ku-
caklaşmış etekleri

artık görünmek-
teydi. Arkadan,

- “Arslan
Beyi" diye bir ses

işitildi.
İhtiyar, uyku-

dan uyanırmış gibi bir hareketle döndü.
Gölgelikte oturan gemi sahibi ona
doğru eğildi ve göz işaretiyle yanına

çağırdı. Arslan Bey bu davete iste-
meyerek uydu ve reisle yan yana
halı üzerine oturdu.İkisi de susu-
yordu. Nihayet tekne sahibi

söze başladı:
- “Arslan Bey,ısrarın Üzerine seni de

tekneye aldım. Paran yoksa parasız geri götürebilirim”
İhtiyar çok alçakfakat kesin bir sesle yanıtladı:
- “Bu iyiliğine çok müteşekkirim Mahmut”.
Yine sustular. Siyah tesbihiyle oynayan Mahmut

kendi kendine konuşuyormuşgibi,
- “Bizim de dağlarımızvar” dedi.
Arslan Bey:
- “Tabii, değil mi ? “ dedi ve bu cevabıverirken

dudaklarının kenarında alaycı bir gülüş belirdi. Mahmut
bunu görmüyormuşgibiciddibir tavırla devam etti:

- “Siz kendi arzunuzla memleketimize hicret

ettiniz. Size çiftlik ve otlaklar verdik. Dindaş olduğumuz
için sizi kardeş kabulettik”

Arslan Bey çok üzgün bir sesle cevap verdi:
- “Bu iyiliğinizin mükafatını Allah mutlaka

verecektir”.

Ve uzak dağları göstererek:
- “Oraya dönüşümün sebeplerini de sadece

Allah bilir!”
Mahmut düşünmeye başladı. Arslan Bey yine
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dağları seyre daldı. Artık manzara daha belirginleşmişti.
Sanki uzansa, sarp kayalık sahile dokunacakgibiydi.
Nevar ki, göminin denize uzanmış kayaya yaklaşması
uzun sürdü. Bu kayanın arkasında deniz karaya girmiş
ve batan güneşin ışığıyla parlayan uzun bir İlman

yaratmıştı. Vahşi ormanlarla örtülmüş dağ silsilesi
limana kadar iniyordu. Limanın sol tarafında güneş,
kilisenin yeşil kubbesine ve bir yığın dama vuruyordu.

Mahmut:
- “Novorosisk!" diye haykırdı.
İhtiyarın gözlerinde vahşi bir parıltı gözüktü.

Dudaklarını kuwvetle sıktı ve tebessüm ederek
kasabaya doğru döndü. Gemi limanda yavaş yavaş

“ ilerliyordu. Güneşartık batmıştı ve dağlar eflatun bir
renk almıştı. Gemi limanın ortasında sağ sahile

yaklaşıyordu. Bu sahil dağın eteğini bürüyen ve suya
kadar inen sık ormandan oluşuyordu.Suya indirilen
kayığa, Arslan Beyile bir gemici bindi. Karaya ulaşınca

ihtiyar, kayıktan fırlayarak sahildeki asırlık ağaca sarıldı.
Yaşlı Adıge, atalarının gömülü olduğu ve gençliğinin
geçtiği topraklara dönmüştü. Bu dağlarbir zamanlar
onun silah atmasına veya kardeşlerinin harbe

çağırışlarına yankı ile cevap verirdi. O, kardeşleriyle
beraber savaşta vahşi dağlarını savunurdu. Yabancılar
onları sıkıştırıp çok uzaklara, yabancı ülkelere
sürmüşlerdi. Bu yabancı ellerde dindaşları arasında
da ihtiyar, anayurdunu unutamadı.

Arslan Bey döndü ve cebinden bir şey çıkarıp
kayığın içine attı. Gemici altın dolu meşin cüzdanı

hayretle kaldırdı. İhtiyar Adıge, doğduğu köye gitmek
için yol arıyordu. Bu yolu çok zor bulabildi. Yolda
vahşiçalılar ve yüksek otlar bitmişti. Dağdan yuvarla-
nan taş ve kayalar yolu kesmişti. Çalılar ellerini
yaralamasına ve elbisesini parçalamasına rağmen
Adıge kamasıyla kendisine yol açıyordu. Gözleri onu
sevinçle çağıran dağın tepesinde idi. Nihayet tepeye

ulaştı. Oradan aşağıya bir uçurumun kenarından inen “
metrukbir yol vardı. Arslan Bey gece boyunca
çalıların arasından geçti. Kütüklerin üzerinden ve
derelerden atladı. Dağdan inen diz boyu suların

içinde dolaştı. Her yerde aç çakalların sesi onu takip
ediyordu. Sonunda arkasında dedelerinin köyü olan
son tepeye geldi. Çok yorulmuştu. Yattı.

Uyandığında güneşiyice yükselmişti. Vücudu
kurşun gibi ağırdı. Zorlukla kalktı. Bulanık bakışlarla

etrafına göz attı. Birbirinin üzerinde yükselen,başı
dumanlı dağlara baktı. Yeşil otların halı gibi örttüğü
derin dereleri gördü. Bir zamanlar bu yüksekliklerde
kahraman bir ulus, taştan yuvalar yapmıştı. Silahlar

patlar, atlar kişner, koyun sürüleri otlardı. Genç kızlar
berrak pınarlara su için giderlerdi. Ya şimdi?

Şimdi hertaraf ölü ve boş idi. Ne bir insan sesi,
ne de köpek havlaması duyuluyordu. Sanki hayatta
sadece o kalmıştı. Arslan Bey eski yurdunu kederli
bakışlarla seyretti. Üzerinde sadece Çerkes giysisi

vardı. Sırtında yamçısı, belinde kaması ve eğri, zarif
Çerkeskılıcı ile yoluna devam etti. Biraz daha yolu
kalmıştı. Doğduğu köyikinci yamaçta idi. Ne varki
yol kaybolmuştu. Yolun üzerinde ağaçlar bitmişti.

Arslan Bey bu manzara karşısında hasta bir iniltiile
durakladı. Sonra kamasını kınından çıkararak kendisine
yol açmaya başladı. Giderek güçten düşüyordu.
Nihayet yıkık ve alçak bir duvara geldi. Doğduğu ev

karşısındaydı. Duvarlarını otlar örten evin çatlak-
larından yabani kızıl gül dalları sarkıyordu. Kapının
ağzında yeşil bir kertenkele gizleniyordu. İhtiyar
Adıge oturdu. Ağarmış başını titrek avuçlarına aldı.
Feryat ve iniltilerini kimse duymuyordu.

Üzak bir yerden Novorosisk'e dönen ihtiyar

bir Rum, dağlarda Çerkesler dolaştığı söylentisini
yaydı. Bu Çerkesler'den birisini kendi gözleriyle
görmüştü. Anlattığına göre dağda su ararken,
Çerkesler'in eski dağ pınarlarındanbirisinin yakınında,

kalın otların arasında, yeni açılmış bir yolda ilerleyince,
harabe haline gelmiş bir Çerkes evinin kapısında
uzanmış, akbıyıklı bir Adıge görmüş. Adamın Adıge
olduğunu, yüzünden ve giyiminden anlamış. Elindeki
kamayı görünce korkup kaçmış. Rum'u dinleyen yaşlı
bir Kazak ahaliye dönerek:

- “Muhtemelen bu adam dağlarda dolaşan tek
Çerkes'dir. Arasıra ihtiyarları Osmanlı'dan buraya
dönerler” dedi.

Birisi sordu :
- “Niçin dönüyorlar? "

- “Niçin mi? Rivayete göre Osmanlı'ya gitmeden
önce, geri dönmek umuduyla dağlarda hazine

gizlemişler. Şimdi onları aramaya geliyorlar. Sanırım
sebep ancak budur.”

Fakat askeri idare, Çerkesler'in dönüşüne Kazak
gibi bakmadığı için dağa kuwvetli bir birlik gönderdi.

Herşeyi Rum'un anlattığı gibi buldular. Çerkes evinin
kapısında siyah yamçısına bürünmüş, elinde kama,
gözleri kapalı, kalpağı traşlı başında arkaya inmiş
halde uzanıyordu. Bir Kazak ayağıyla onuitti. Fakat
o hareket etmedi.

Çerkes, vatanına mezarıiçin gelmişti...

 

Kaynak:
Kafkasya Dağlıları, Mart 1933, No:37

 

(©) Çek asıllı Svatopulk Çeh ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Kafkasya'ya gitmiştir. Kafkasya üzerine yazdığı çok sayıda hikayeden
en tanınmış olanı “Adıge”dir.
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Adığe', anavatanı

Kuzeybatı Kafkasya

olan ve | 9. yüzyılın

ikinci yarısında uğ-

radıkları sürgün so-

nucu bugün nüfusunun

büyük çoğunluğu ana-

vatanının dışında

(Türkiye, Ürdün, Suriye,

İsrail vd. ülkelerde)

yaşayan halkın, kendine

verdiği addır. Yaşadıkları

ülkelerde veilgili liter-

atürde daha çok 'Çerkes'

olarak bilinirler. Türki-

ye'de 'Çerkes' diğer
Kafkas halklarını da

kapsayacak şekilde kul-

lanıldığından ve 'Adığece'
dilbilim literatüründe

yerleşmiş bir terim old-

uğundan, yazıve alfabeyi konu alan bu yazıda Çerkesçe

yerine 'Adığece' demeyi tercih ettim.
Adığece Kafkas Dilleri'nin Kuzeybatı (Abhaz-

Adığe) grubunaait bir dildir. Abazaca ve bugün
artık ölü dil olan Ubıhça bu grupta yer alan diğer
akraba dillerdir. Adığeler, 19. yüzyıl ortalarına
kadar korunan toplum ve yerleşim yapılarına göre
Natuhay, Abzeh, Şapsığ, Bijeduğ, Çemguy, Hatukay,
Mamheğ, Mahoş, Besleney ve Kabardey boy-
larından oluşuyordu. Ubıhların çoğunluğu, farklı
dilleri olmasına rağmen Adığece de konuşuyordu.

 

 
Bu boy adları

yerleşimlerine bağlı
olarak lehçeleri ve

ağızları da işaret et-
mektedir. Bilindiği gibi,
aynı dili konuşan ve
coğrafi olarak birbir-
inden uzaklaşan to-

plulukların dilleri za-
man içinde farklılaşır;

farklı ağızlar, lehçeler,
hatta diller ortaya
çıkar. Üzaklığa büyük
doğal engelleri de
ekleyebileceğimiz
Kafkasya'da, Adığece
için bu durum şöyle
gelişmiştir:

13.-14. yüzyıl-
larda, tarihi olaylara

bağl olarak Adiğelerin bir kısmı batıdan doğuya
doğru ilerleyerek merkezi Kafkasya'ya yerleşmiş
ve bugün Kabardey ve Besleney olarak bilinen
topluluklar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Adığeler,
Doğu veya Yukarı Adığe (Şhağ) ve Batı veya Aşağı
Adığe (Ç'ahe) olarakikiye ayrılmıştır. Adığece de
buna bağlı olarak iki lehçeden oluşmaktadır. Abzeh,

Bleduğ, Çemguy ve Şapsığ ağızlarından oluşan Batı
Adiğe lehçesi; Baksan, |erek (Cılahsteney), Kuban,
Kuban-Zelençuk, Malka (Balk) ve Besleney
ağızlarından oluşan Doğu Adığe veya Kabardey
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lehçesi (Besleneyler Kabardeylerden ayrı bir boy
sayılmalarına rağmen dilleri Kabardey iehçesinin
bir ağzı kabul! edilmektedir).

1922 yılında Batı Adığe topraklarının küçük
bir kısmında, Şapsığları dışarıda bırakan "Çerkes

(Adıgey) Özerk Bölgesi" (bugünkü Adıgey Cum-
huriyeti), Kabardey ve Besleneylerin yaşadığı
bölgelerde de Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar
özerk bölgeleri (bugün ikisi de cumhuriyet)
kuruldu
da bundan sonra başladı. Bu üç idari birimde

yaşayan Adiğeler üç ayn milliyetmiş gibi (Adıgeyler,
Çerkesler ve Kabardeyler)kabul edilmeye başlandı.
Adığecenin iki lehçesi de 'Adıgeydili! ve 'Kabardey-
Çerkes dili' olarakiki ayrı dil kabul edildi; alfabe
ve edebiyat ikisi için ayrı ayrı oluşturuldu. Rusya'da
bugün hala geçerli olan bu sınıflandırmaya göre
Kuzeybatı (Abhaz-Adığe) dil grubu beş dilden
oluşmaktadır. Adıgeyce, Kabardey-Çerkesçe (veya
sadece Kabardeyce), Abhazca, Abazince ve Ubıhça.
Ubıhça, 1860'lardanitibaren Kafkasya'da konuşanı

kalmadığı ve bugünartık ölü dil olduğu için çoğu
Sovwyet/Rus dilbilimci tarafından bu listeye dahil
edilmez. Abazaca da Adığeceyle aynı kaderi
paylaşarak Abhazca ve Abazince diye ayrılmıştır.
Sonuç olarak, yaşanan butarihi süreç sonucunda

Adığece küçükfarklılıkları olan iki alfabeye sahip
olmuştur.

İlgili kaynakların, özellikle dille ilgili olanların
çoğu Rusça olduğu için bu terminoloji Türkçeye
de aktarıldı. Bu yapılırken bir de Adıgey'de
konuşulan Batı lehçesi ('Adıgey dili") 'Adığece'
olarak tercüme edildi ve ortaya "Adığece ve
Kabardeyce"gibi gariplikler çıktı.

Kafkasya'da İlk Alfabe Çalışmaları

Eskiden beriyazısı ve yazılı edebiyat geleneği olan
tek Kafkas dili, ilk edebi örnekleri MS5. yüzyıla ait
olan Gürcücedir. Yaygınlaşmayan alfabe denemeleri
sayılmazsa, diğer Kafkasdilleri yakın bir zamanda,
(920-30'lu yıllarda yazılı hale gelmiştir; alfabeleri
Kinalfabesini esas almaktadır. Otuzdanfazla Kafkas

1, Adığeceyleilgili terminolojik karışıklık

dili olmasına karşın Rusya Federasyonu'nda
bunlardan ancak onu yazı ve edebiyat diline sahiptir
Adıgey-Kabardey, Abhaz-Abazin, Çeçen-İnguşgibi
aynı dilin lehçeleri de bu sayıya dahildir.

| 7. yüzyılda Evliya Çelebi, 18. ve 19, yüzyıllarda
N.Mitsen, Filippİ. Ştralenbergve İ.A. Güldenştedi,
P.S.Pallas, G.Y.Klaprot gibi gezgin ve araştırmacılar
Adığece kayıtlar yaptılar. Fakat bunlarıilk alfabe
denemeleri saymak mümkün değildir. Adığece
için ilk alfabe denemeleri 1800'lerin başlarında

yapılmaya başlandı. Sultan Adil-Girey'in aktardığına
göre "Çerkesya'nın büyük şairi ve mükemmel
oryantalist Natauk Şeretluk, 19. yüzyılın ilk çeyre-
ginde, uzun yıllar uğraşa-rak hazırladığı alfabeyi ve
grameri din adamlarının baskısıyla ateşe atıp yakmak
zorunda kaldı"2

(829 yılında Petersburg'ta, Çarın hassabirliği
içinde kurulan Kabardey Süvari Bölüğü'nde görev
yapan Adiğelerin eğitimi için Petersburg Ünivers-
itesi'nde öğretmen olan Rus subayıİ. Gratsilevski
Kirıl-Rus harfleri temelinde "Çerkes alfabesi"ni

hazırladı. Gratsilevski'nin öğrencileri aralarında bu
alfabeyle yazışıyorlardı.9 Bu girişim, Petersburg'takı
bu birlikte bulunanilk Adığe aydınlanmacılarından
Şora Bekmırza Noguma'ya (1794 (18017)-1844)
ve Sultan Han-Girey'e (1808-1842) de ilham
verdi. Şora Noguma 1840 yılında Rus alfabesinden
aldığı 33 ve Alman alfabesinden aldığı h harfiyle
34 harflik bir alfabe hazırladı. Ancak Adığecenin
altmışa yakın sesini karşılamakiçin diakritiklere

(harflerin üzerine konan işaretler) başvurmak

zorunda kaldı ve harf sayısı pratikte 49 oldu. Bu
alfabenin basılması için hükümete yaptığı başvuru
kabul edilmedi. Noguma daha sonra, 1843 yılında
din adamlarının baskısıyla Arap harflerini esas
alarak bazı eklemelerle bir alfabe daha hazırladı.
Fakat bu alfabe de Adığece için yetersiz kaldı ve
kullanışlı olmadı. Noguma'nın hazırladığıiki alfabenin
tarihleri konusundabilgiler çelişkilidir. Bazı kaynaklar

önce Arap harfli alfabeyi, sonra Rus harflerini esas
alan alfabeyi hazırladığını belirtimektedir.4

Sultan Han-Girey de 'Şeretluk ve Noguma'nın

 

Obrazovaniye SSSR (SSCB'nin Kuruluşu), http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook0 1 0/01 /index.html?01 2.htm
2 Tharkaho, Yunus, *“Sovremennıye Adigskiye Alfaviti” (Çağdaş Adığe Alfabeleri), Nartski Epos i Kavkazskoye Yazıkoznaniye- The Nart

Epic and Caucasology (Nart Destanı ve Kafkas Dilciliği), VI. Uluslararası Avrupa Kafkasologları Kollokyumu, 5.26 1-266, Maykop-RF, 1994.
, Zekoh, Uçujuk,5.; Kratkiy kurs adıgeyskoy grammatiki | (Kısa Adıgeyce Grameri Kursu 1), Maykop, 1993,s. 26-27.
* Hatali Ş.Vurıs, Adığebzem yi thıde (Adığecenin Tarihi), Nalçik, 2000, s. 205-206// Han-Girey 5., Zapiski o Çerkesii (Çerkesya Notları),

Elbrus Yayınevi, Nalçik, 1992, s.95-96// İsayev M.İ., Yazıkovoye stroitelstvo v SSSR (SSCB'de Dil Yapılanması— SSCB Halklarının Yazılarının
Oluşturulması Süreci), Moskova, 1979, s. 183- 184.
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tecrübelerine kendi tecrübesini ekleyerek' Rus
harflerini esas alan yeni bir Adığe alfabesi hazırladı.
Han-Girey'in notları bugüne ulaşmadığıiçin alfabesi
hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Yine Han-Girey'in
aktardığına göre '1820'lerde Şapsığ Muhammed
Efendi Adığece bir alfabe hazırladı, fakat din
adamlarının bağnazlığı yüzünden bu girişim başanıya
ulaşmadı.'?

Bir alfabe denemesi de 1840 yılında Leonti
Uyulye yaptı. Alfabesini hazırladığı Rusça-Çerkesçe
sözlükte uyguladı.Ö Fakat P.Uslar'ın tespitine göre,
dilbilimci olmayan Lyulye'nin alfabesi Adığecenin
seslerini tam olarak karşılamıyordu; nitekim kullanım
alanı da bulamadı.

Bu ilk örnekleriizleyerek 19. yüzyılın ikinci
yarısında da çalışmalar devam etti. Arap harflerini

esas alan alfabe geleneğini Abzeh Vumar Bersey
devamettirdi. 1853 yılında 'Çerkes Dili Okuma
Kitabı'nı ve 1858'de 'Adığe Dili Grameri'ni yayın-
adı. / Bersey'in alfabesi 28 Arapça, 4 Farsça
harften ve Adığecenin seslerini karşılamakiçin

kendisinin yarattığı 14 özel işaretten oluşuyordu.
Ünlülerise alta ve üste konulan işaretlerle (esre
ve ötre) karşılanıyordu.

1854'de British Philological Society tarafından
basılan "A Dictionary of the Circassian Language"
adlı çalışmasında L.Löwe, heriki lehçe için yanında

Latin karşılıklarını da vererek Arap alfabesi kullandı.
1878 yılında Hacıbek Ançok, Bersey'in alfabe-

sinde değişiklikler yaparak daha basit ve kullanışlı
bir alfabe hazırladı. Alfabe 68 harften, bütün harfler
de tek işaretten oluşuyordu. Ançokkendi alfabe-

siyle sözlü Adığe edebiyatından çok sayıda eser
derledi.9

Ancak Arap harflerini esas alan alfabelerin
problemi çözmediği görüldü ve arayışlar devam
etti. |862 yılında P.Uslar Nalçik'e gelerek Vumar
Berseyile birlikte Rus harflerini esas alan bir alfabe
hazırladı. Nalçik Kabardey Okulu'nda öğretmen
olan Kazi Hatohşoko'nun (Atajukin) hazırladığı,
çoğu Rus alfabesinden alınan 44 harften oluşan

alfabe 1865 yılında basıldı.
1881 yılında şair Bekmırza Paş'e Arap alfabe-

sinden uyarladığı kendi alfabesiyle Adığece eserler
yazmaya başladı. !890'larda ünlü Kafkasoloş
L.G.Lopatinski reforme ettiği Kiril-Rus alfabesi
temelinde bir Adığe alfabesihazırladı. Ayrıca 'Kısa
Kabardey Grameri' ve 'Rusça-Kabardeyce Sözlük'
yazdı. Onun etkisiyle |906 yılında Pago Tambiy
de kendialfabesini ve okumakitabını hazırladı. 20,
yüzyıl başlarında Arap harflerini esas alarak alfabe
denemeleri yapan Mejid Fanziy, Hasan Yelberd,
Nuriy İsağo ve Talustan Şeretloko'nun da adlarını
sayabiliriz.LO

Çarlığın son döneminde Adığe halkının içinde
bulunduğu tarihi koşullar, takdire değer bütün bu
çabalara rağmen yazının eğitim ve aydınlanma
aracı olmasına izin vermedi. |920 yılında yapılan
nüfus sayımına göre okuma yazma bilmeyen
Adiğelerin oranı X& 90'ın üzerindeydi.11

Osmanlı'da İlk Alfabe Çalışmaları

Hemen hemen aynı dönemlerde İstanbul'da
daalfabe çalışmaları yapılıyordu. İlk alfabe denemesi
1897 yılında Tharhet Ahmet Cavit Paşa tarafından
yapıldı. Ahmet Cavit Paşa Arap harfleriyle hazırladığı
Adığe alfabesini İstanbul'da taş baskıyla bastırarak
halk edebiyatından derlemeler yapmaya başladı.
Daha sonra Ahmet Cavit Paşa'nın başkanı olduğu
Çerkesİttihad ve Teavün Cemiyeti (1908-1923)
tarafından İstanbul'da çıkarılan 'Guaze' (Rehber)
adlı gazetede bu alfabeyle yazılar yayınlandı, edebi
ve dini kitaplar basıldı. Meşrutiyet döneminde
alfabenin iki yeni baskısı daha yapıldı. (“Adıge Yani
Çerkes Lisanının Söylenişi Yazılışı" (Adıghe Bzeguim
Yivuaçve Yibxaçve), Osmanlı İktisad Kütüphanesi,
İstanbul, 1327).1

Özellikle | 908-1920 arasında Osmanlı Çerkes

aydınlarının alfabe oluşturmakiçin yoğun çalışmalar
yaptıkları bilinmektedir. Ahmet Cavit Paşa'dan
sonra bilinen ilk çalışmayı İstanbul'da doktor

Mehmet Ali Pçehatlukyaptı. Ancak tarihler konu-
sunda yine karışıklık vardır. Adıgeyli dilbilimci
 

> Han Girey, a.g.e.
6 Lyulye L., Slovar russko-çerkesskiy ili adıgeyskiy, s kratkoy grammatikoy sego poslednogo. Odessa, 1846.
Berseyev, Umar H., “Bukvar çerkesskogo yazıka”, Tiflis, (853; Grammatika adıgeyskogo yazıka”, 1858.

8 Zekoh, U.S; Kratkiy kurs ..., 5. 28.
? A.ge, s. 28
10 Hatali, a.g.e., s. 242-249.

İsayev M.İ,age,s. 187.
2 Berzeg, E.Sefer; Adige-Çerkes Alfabesinin Tarihçesi, Ankara, 1969, 5.6.
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Uçujuk Zekoh, Pçehatluk'un 1902'de Arap harf-

lerini, |904'te de Latin harflerini esas alan iki
alfabe hazırladığını yazmaktadır. Mahomed İsayev
ise Pçehatluk'un 1908'de Arap harfleriyle Adığe
alfabesi hazırladığını, aynı yıl bu alfabeyle okuma
ve ders kitapları bastığını belirtmektedir. Fakat
Pheçatluk'un Latin harfleriyle Osmanlıca açıklamalı

olarak hazırladığı 'Adığe Alfib'in Çerkes Teavün
Cemiyeti Alfabe Komisyonu tarafından Guaze
gazetesinin 9 Haziran 1327 (1910) tarihli 12.
sayısındailan edilen karar uyarınca 1912'de (1329)
yayınlandığı bilinmektedir.13

Bilinen diğer çalışmalar şunlardır;

Adıge Alfabesi - 1909 yılında Yusuf Suat
Neğuç ve Ahmet Nuri Tsağo tarafından hazırlandı.

Çerkes Elifbası, Hürriyet Matbaası, İstanbul,
1331 (1915). Otuz bir sayfadan oluşan ve Arap
harflerini esas alan alfabenin yazarı Adighe Zaull
(Adığe Savaşçısı") olarak görünmektedir. Bir grup
tarafından hazırlandığı tahmin edilmektedir.

Çerkes Elifba Apsışola (Abhazca ile Çerkes

Alfabesi). İstanbul, (335 (1919). Edebiyat öğret-
meni Mustafa Butba'nın Adığece ile Abazacanın
alfabe birliğini sağlamaya yönelik bir çalışmasıdır.
Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti ile Şimali

Kafkasya Cemiyeti tarafından yaygınlaştırılmaya
çalışılmıştır.

Çerkes Elifbası-Cerges Eelfib. Blenav Batuk
Harun, Şimali Kafkas Cemiyeti Yayını, İstanbul,
1334 (1918). 35 harften oluşan alfabe Latin
harflerini esas almaktadır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki karışık
dönem bu alfabelerin kullanımına ve kültürel
faaliyetlerin gelişmesine imkan vermedi. Yine de
bu İstanbul'da Adığece ders kitapları, edebi eserler
bastırıldı ve bunlar Kafkasya'ya da gönderildi.

Adıge Alfabe (Çerkes Alfabesi), Ahmediyye
Matbaası, İstanbul, 1337 (1921) (2. baskı). İbrahim
Hıdzetl tarafından Arap harfleriyle hazırlanan bu
alfabe Kafkasya'da da birkaç yıl kullanıldı.

Çerkeslerin yaşadığı Suriye, Ürdün,Mısırgibi
ülkelerde de çoğunlukla İstanbul'da öğrenim
görmüş, Çerkesİttihad ve Teavün Cemiyeti çevnes-

inden aydınlar tarafından alfabeler hazırlandı. Mısır
ordusunda paşa olan ve 30 yıldan fazla Avrupa'da
görev yapan Muhamed Kemal Huaj, emekli old-
uktan sonra Suriye'de bir Çerkes köyüne yerleşti.

I910 yılında Arap harflerini esas alan bir alfabe
hazırladı ve kendi parasıyla Adığece eğitim veren
bir okul açtı, 14 Suriye'de kullanılan diğer bir
alfabe, Çerkes Teavün Cemiyeti'nin ve Şimali
Kafkasya Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmış aydın-

lardan Harun Bateko tarafından hazırlandı. (Elifba
vel Şerkesiyye, Şam, |929). Latin esaslı bu alfabeyle
Kuneytra Çerkes Okulu'nda Adığece eğitim verildi.
Çeşitli eserler ve 'Marg' (dua, Tanrı'ya yakarış)
adlı bir gazete yayınlandı (1928-1931). Bu çalışmalar
aralıklı olarak İkinci Dünya Savaşı'na kadar sürdü.

. Yine bu dönemdeşair ve yazar Ömer Hilmi Tsey
Latin harflerine dayanan yenibir alfabe yayınladı,
fakat bu da uygulama alanı bulamadı. (Adighe
Txibze (Adığe Alfabe Kitabı), Halep, 1926).

İkinci Dünya Savaşıyıllarında Kafkasya'yı terk
etmek zorunda kalarak Ürdün'e yerleşen yazar

- Şaban Kube burada yenibir alfabe hazırladı (Adighe
Alfibe, Şam-Amman, 1952). Esas olarak Kaf-
kasya'daki Kiril esaslı Adığe alfabesi sisteminin
Latin harflerine uyarlanmasıyla meydana getirilen
bu alfabeyle Ürdün, Suriye, Lübnan, Fransa ve
ABD'de Kube'nin bazı eserleri basıldı, takvimler,
muhtıralar yayınlandı. Türkiye'de de bu alfabeyle
Sefer Berzeg tarafından 'Vatan Düşüncesi' adlı
Adiğe şiirlerinden seçmeler basıldı. (Ankara, 1967).

Adığe yazısının yaratılmasına yönelik bu
çalışmalarda hangi lehçenin veya ağzın esas alına-

cağına dair bir tartışmaya tanık olmuyoruz. Öyle
anlaşılıyor ki, çabalar bütün lehçelerin ve ağızların

kullanabileceği ortak bir alfabe yapmaya yönelik
olmuştur. Ancak Osmanlı'da yapılan çalışmalar,

bu konuyla uğraşan kişilerin kökeni itibarıyla daha
çok Batı Adığe lehçesini esas almaktadır.

Sovyetler Birliği Döneminde

Yapılan Çalışmalar ve

Bugünkü Alfabe

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yapılan
bu alfabe denemeleri, ne yazık ki Çerkeslerin iki
imparatorluğun ordularının saflarında sayısız
savaşlara katılmak zorunda kaldığı talihsiz bir
döneme denkgeldi. Yazı darbir aydın çevresinde
sınırlı kaldı ve yapılan çalışmalar tarihe mal oldu.

Osmanlı ve Rusya imparatorluklarının 1920'li
yıllarda içinde bulundukları tarihi dönemeç, bu iki

 

3Zekoh, a.g.e.5. 28; İsayev, a.g.e, 5.186; Berzeg, ag.e,, 5. 16.
14 İsayev M., age, 5. 187.
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devlette yaşayan Çerkeslerin ve dolayısıyla dillerinin
de kaderini belirledi. Kafkasya'ya öğretmenler ve
ders kitapları gönderen, çalışmalarıyla İstanbul'u
Çerkeslerin kültürel merkezi yapmaya başlayan
Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti, Balkan ve
Kurtuluş savaşlarında kadrolarının çoğunu kaybetti.

1923'te yeni kurulan rejimle birlikte bütün
çalışmalara nokta kondu.

Kafkasya'da Çarlığın yıkılıp 1922'de Sovyetler
Birliği'nin kurulmasından sonra, SSCB'nin milliyetler
politikası çerçevesinde yazısı olmayan halklariçin
alfabe oluşturma çalışmaları başladı. Batı Adığe ve

Kabardey lehçelerinin ayrı diller olarak ayrıştırılması
da esas olarak bu dönemde başladı. Ayrı idarı
birimlerde yaşayan iki Adığe grubuiçin çalışmalar
ayrı ayrı yürütüldü.

Alfabenin ve yazı'dilinin oluşmasını üç döneme
ayırmak mümkündür.İlk dönemde Arap harflerini
esas alan alfabelerkullanıldı. Daha sonra Latin, en
son da Kini-Rus alfabesine geçildi.

- Batı lehçesi için Arap harflerine dayalı ilk
alfabe Ahmed Bekuh tarafından hazırlandı. |918'de
Yekaterinodar'da (bugünkü Krasnodar) taş baskıyla
basılan bu alfabeyle ilk ulusal gazete olan 'Krasnaya
Kuban' ('Kızıl Kuban") (1918), daha sonra da
'Sovyetskaya Kuban' (1920), 'Adığe Mak' Adığe
Sesi") (1923) ve 'Adığe Psevuç' (Adığe Yaşamı")
(1926) gazeteleri yayınlandı. Bekuh'un 1927 yılına
kadar kullanılan alfabesiyle yazınin ilk on yılında
Adığece çok sayıda yayın basıldı.19

Grafik olarak birbirine çok benzeyen harflerin
bolluğu, sesli harflerin olmaması Arap grafiğine
dayalı Adığe alfabesinin kullanımını zorlaştırıyordu.
N.Yakovlev ve Davut Aşhamaftarafından hazır-
lanan Latin Adığe alfabesi taslağı 1924'te teklif
edildi. Bir yıl sonra kurulan komisyon taslağı kabul
etti ve |927yılından itibaren, 10 yıl kullanılacak
Latin alfabesine geçildi. Ancak Latin alfabesinin 25
harfiyle Adığecenin seslerini karşılamakyine sorun
oldu; alfabeye farklı işaretler ve harf bileşimleri
eklendi.

Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar özerk
bölgelerinde yaşayan Adığeler (Kabardeyler)için
süreç biraz farklı oldu. Kabardey toplumualfabe
konusunda ikiye bölündü. Bazıları Rus harflerinin
esas alınmasını, dini eğitim alanlar da Arap alfabesini
savunuyordu.İlk önce, 1917 yılında Talustan

Şeretloko'nun G.Lopatinski'nin alfabesine dayanarak
hazırladığı alfabe kabul edildi, fakat tartışmalar
bitmedi. Latin alfabelerine geçiş döneminde, Kab-

ardey lehçesi için Adığe alfabesini 1923 yılında
B,Huran hazırladı. Bu alfabe 1924'te N.F.Yakovlev
tarafından geliştirildi ve kullanıma girdi. 16

Üçüncü dönemde, Rus alfabesinin harfleri

esas alınarak hazırlanan ve bugün de kullanılan
alfabelere geçildi. Bunun politik kaygılarla yapıldığına
dair birçok yorum vardır. Resmi gerekçe ise Kiril
alfabesinin kullanıldığı ortamda Latin alfabesinin
teknik sorunlar (daktilo, matbaa kullanımı vb.)
yaratmasıydı. Sonuçta Latin alfabesinden de
vazgeçildi ve 1936 yılında Kabardey-Balkar'da ve
Çerkes ÖzerkBölgesi'nde Tuta Borkueytarafından
düzenlenen Kiril alfabesine geçildi. Adıgey bunun
için iki yıl daha bekledi. Batı Adığe lehçesi için

alfabeyi Rus dilbilimci Prof. N.Yakovlev ve Adığe
Davut Aşhamafbirlikte hazırladı. Çok sayıdaki
ünsüzü karşılamak için yine iki veya üç harflik

 kombinazonlaryaratıldı veya işaretler kullanıldı.1/
1990'lı yıllarda Kafkasya'da Adığe alfabelerini

birleştirmekiçin teklifler yapıldı. | 999 yılı sonunda
dilbilimci Muhadin Kumaho tarafından Adıgey,
Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar cumhuriyet-

lerinin ilgili makamlarına tek Adığe alfabesi projesi
sunuldu, ancak bugüne kadar bu konudabir karar
alınmadı. İürkiye'de ise yüz yıl önceki aynı süreç
tekrarlandı. Latin harflerini esas alan çok sayıda
alfabe projesi ortaya atıldı. Kafkas Dernekleri
Federasyonu'nun aldığı kararla, 2006 yılında
başlayan Adığece kurslarda mevcut Kiril-Adığe
alfabesinin kullanılması kabul edildi Eg
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Apajev M.L., Problemi kabardinskoyleksiki (Kabardey Söz
Varlığı Problemleri), Nalçik, 1992.
Aşhamaf D.A,,İstoriya çerkesskih alfavitov (Çerkes Alfabeleri
Tarihi), Zap. Sev.-Kavkazskogo krayevogo gorskogo Nİİ, T.
2, Rostov na Donu, 1929.
Berzeg, E.Sefer; Adige-Çerkes Alfabesinin Tarihçesi, Ankara,
1969
Hatali Ş.V., Adığebzem yi thıde (Adığecenin Tarihi), Nalçik,
2000.
Hatanov A.A,İzistorii adıgeyskih alfavitov (Adıgey Alfabeleri
Tarihinden), Uçeniye zapiski Adıgeyskogo Nİİ, T. 5, 1966.
İsayev M.İ., Yazıkovoye stroitelstvo v SSSR (SSCB'de Dil
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> Zekoh, U.S.; Kratkiy kurs ..., s. 29.

16 Isayev M.İ, a.g.e., s. 190-191.
7 Hatali, a.ge., 5. 265-266.
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Kabardeyalfabesi, 1936'dan beri Kabardey Balkar ve Karaçay Çerkes cumhuriyetlerinde,
Batı Adığe alfabesi de, 1938'den beri Adıgey Cumhuriyeti'nde kullanılıyor.
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Samsun Kafkas Demeğitarafından

 
organize edilen ve Çarşamba'nın,

Karakulak köyünün ev sahipliğinde yapılan festival, yoğun bır
katılımla gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Samsun Kafkas Demeğitarafından düzenlenen

kafkas Festivali coşkulu geçti.

Samsun derneğimiz tarafından daha önce 3

Eylül'de yapılacağı duyurulan, ancak hava muhalefeti

nedeniyle 10 Eylül Pazar gününe alınan festival

 

Karadeniz bölgesindeki demeklerin ve bölge helkının

yoğun katılımyla gerçekleştirildi.

Çarşamba, Dikbıyık beldesine bağlı Karakulak

köyünün ev sahıplığini yaptığı etkinlikte müzikdinletileri

ve dans gruplarının gösterileri izleyenler tarafından

beğeniyle karşılandı. Grupların arasında yer alan ev

sahibi Şıble Halk Dansları ekibi ve minikler ekibi

Nart ile Kayseri Kafkas Kültür Derneği'nin ekibi

Aşemez, göz dolduran koreografılerle sundukları

danslar sonunda yoğun alkış aldılar.

Bertan Yele'nin söylediği birbirinden güzel

Kafkas ezgileri ile Kayseri Kafkas Kültür Derneği'nin

müzik grubu Maze'in şarkıları, katılımcılar tarafından

ilgiyle dinlenildi.

Festivalin sonunda ekip elemanları ve halkın

karışık olarak yaptıkları ceug ila gecenin ilerleyen

saatlerine kadar devam edenfestivale katılanlar, bir

sonraki yıl yapılacak olan festival için şimdiden

sabırsızlanır gibiydiler.
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Çerkes kültürünü Avrupa'ya tanıtmak amacından yola çıkan Avrupalı
Çerkesler Federasyonu (AÇEP), Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili
Cem Özdemir'in de katkılarıyla, merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa
Parlamentosu binası önünde, Büyük Çerkes Sürgünü'ne dıkkat çeken

bir konuşmaile, müzik ve dans gösterisi sundular.

vrupalı Çerkesler Federasyonu'nun organ-

izasyonuyla, merkezi Brüksel'de bulunan

Avrupa Parlamentosu binası önünde bir

dans gösterisi sunuldu.

Çerkes kültürünün Avrupa'da tanıtımı amacıyla

bir süredir yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ekim

2006 Pazartesi günü gerçekleştirilen etkinlik, aralarında

parlamenterler, milletvekilleri, parlamento çalışanları

ve basın mensuplarının bulunduğu yaklaşık 200 kişi

tarafından ilgiyle ve beğeniyle izlendi.

Avrupalı Çerkesler Federasyonu'nun ekibi Şıble

tarafından sunulan dans gösterisinden önce grup,
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geleneksel kıyafetlerile Brüksel sokaklarında yürüyerek

parlamento binasına geldi ve kendisi de Çerkes

kökenli olan Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Cem

Özdemirile bir saat kadar Çerkestarihi, kültürü ve

bunların tanıtımının önemi üzerine sohbet edildi.

Gösteriiçin parlamentonun ana giriş kapısına gelin-

diğinde, etkinlik ve orada bulunuş amacı Üzerine

Federasyon Başkanı Admıral Daşdemir bir konuşma

yaptı. Konuşmasında, Çerkes kültürünü tanıtırken

bir yandan da Çerkesler'e yaşatılan büyüktrajediye

dikkat çekmekiçin çabalarının devam edeceğini,

yurtlarından sürülen |,5 milyon Çerkes'in yarısının



 

       
      
    

  

           

    

olumsuz şartlar nedeniyle yollarda yok olduğunu,

bunları unutturmamak ve gündeme getirmekiçin

çalışmalar yaptıklarını anlattı. Daşdemir, bazı AP

üyelerinin, “Neden Çerkes sürgününü de AP'na

taşımıyorsunuz?” sorusuna,esprili bir şekilde, “Ama

Rusya AB üyesi olmak istemiyor” cevabını verdi.

Şıble ekibinin, coşkuyla alkışlanan otantik Çerkes

ezgileri ve dans gösterilerinin ardından Cem Özdemir

ve Admiral Daşdemir birer

basın açıklaması yaptılar. Daha

sonra Daşdemir tarafından Cem

Özdemir'e bir Çerkes kalpağı

ve üzeri işlemeli bje (boynuz

kadeh) hediye edildi. Yeşiller

Partisi Milletvekili Cem Özdemir

yaptığı kısa konuşmada, 19.

yüzyılın ikinci yarısında

Çerkeslerin, Rusların baskıları

sonucu yurtlarından edildiğini,

Çerkeslerin ve Balkanlar'daki

Müslümanların da yurtlarını

kaybettiklerini, bunların da

AP'nda gündeme gelmesi

gerektiğini vurgulayarak, “Her

şeyi siyah-beyaz gören

uzey Osetya'nın Beslan kentindeki
ilkokula 2 yıl önce düzenlenen
baskında hayatını kaybedenleriçin,
anma töreni düzenlendi.

Törende, yine hüzün ve gözyaşı vardı. Baskının
düzenlendiği okulda yapılan ve bir dakikalık
saygı duruşuyla başlayan anma töreninde,
baskın sırasında hayatını kaybedenlerin yakın-
ları gözyaşlarını tutamadılar. Baskında ölenlerin
ruhunu temsil eden balonlar gökyüzünebırakıldı.
Acılarını hala yüreklerinde hisseden insanlar daha

- sonra mezarlıklara giderek dualar ettiler, çiçekler
bıraktılar.

Bildiğiniz gibi olay, | Eylül 2004'te, Kuzey
Osetya'nın Beslan kentindeki bir ilköğretim
okulunda gerçekleşmiş, yeni öğretim yılının ilk
günü okulu basan mılıtanlar, yaklaşık bin öğrenci,
öğretmen ve veliyi rehin almıştı.

Uzun süren rehine krizinin ardından, Rus 

arkadaşlara işin bu tarafını da göstermek gerekir”

dedi. Gelecekyıllarda AP'nda bir “Çerkes Günü”

düzenleme arzusunda olduklarınıbelirten Özdemir,

organizasyona katkıda bulunan bir memura da ödül

verdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan

Avrupalı Çerkesler Federasyonu grubu, daha sonra

gününanısına toplu fotoğraflar çektirerek parlamento

binasından ayrıldılar.

 
güvenlik güçleri okula bir operasyon düzenlemiş,
operasyon sırasında, çoğu çocuk olmak üzere
331 kişi hayatını kaybetmişti.
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Bir adlandırma sorunu!

 

MURAT PAPŞU

afkasyalılarlailgili

etnik adlandır-
malar hem bu

konunun çok

karmaşık olması, hem de

Türkiye'de etnik mesele-
lerin mümkün olduğunca

üzerinin örtülmekistenmesi
nedeniyle birçok kişinin

zihninde hala yerine otur-

madı. Sovyetler Birliği'nin
dağılması, kurulan ilişkilerle

birlikte Kafkasya'nın daha

yakından tanınmasını

sağladı. |991'den sonra
başlayan ve hala devam

eden bu süreç Türkiye'de daha önce adı duyulmamış

halkların adlarının duyulmasını sağladığıgibi, önceden

bilinen etnik adların kullanımında ve bizzat Kafkasy-
alıların kendilerini tanımlamalarında değişikliklere yol

açtı.

Türkiye'deki Kafkasyalı nüfusun önemli bir

bölümünü oluşturan Abazalar da bu karmaşadan
nasibini aldı. Türkiye halkının çoğunun belleğinde,

ne kadartanındığı şüpheli olsa da “Abaza” bir etnik

grubun adı olarak yeralır. Kendilerini anadillerinde

öyle adlandırmasalar da bu ad hem Abazaların
kendileri tarafından, hem de diğer Kafkasyalılar

tarafından benimsenmiştir. Ayrıca yazılı literatürde,

daha çok Kafkasyayla ilgili yayınları takip edenlerin
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Türkiye'de Kafkasya ile
ilgili etnik adlandırmalar
hala yerine oturmadı. Dil
sorunu olmaktan öte,bir
“Tanımlama” sorunu olan
terminolojının tartışılması.

ve ortakbırfikrın
oluşması gerekiyor.

 
aşina olduğu bir de

“Abhazlar” ve “Abazinler”
vardır: Türkiye'de yaşayan

etnik grupları Afrika'daki

kabilelerden daha az tan-

ıyan Türkiye medyası,
1997-93 yıllarında Abhazya

ve Gürcistan arasında

yaşanan savaş sırasında
Türkçeye bir de 'Abaz' ve
'Abhaza'yı kazandırdı.

Bugün Türkçede bu
adların her birini duyabi-

lirsiniz. Bu coğrafyada es-

kiden beri bilinen ve kul-

lanılan “Abaza” ise artık
bazı kesimlerde tercih edilmez oldu. Dışarıdan

bakanların algılamasındaki ve adlandırmasındaki

karışıklık bir yana, Abazaların kendileri de bu konuda

fikir birliği içinde değiller.

Benim kullanmayı tercih ettiğim adlarıyla Aba-
zalar, tarihin bilinen ilk dönemlerinden beri bugün

Abhazya olarakbilinen ülkede yaşayan bir Kafkas

halkıdır. Bu halkın eski Roma, Bizans, Arap, Rus ve
Türk kaynaklarında geçen tanhi adı da “Abaza” veya

bununbiraz değişik şekilleridir. Anadolu ve Ortadoğu

coğrafyasında eskiden beri bu adla tanınırlar.

Kafkas halklarının bilinen adlarının çoğunlukla
dışarıdan, başkaları tarafından verildiğini, her toplu-

luğun kendisini ve komşusunu farklı bir adla ad-



 

 
 

landırdığını da belirtmek gerek. Abazalar kendilerini

“Apsuva”, vatanları Abhazya'yı da “Apsnı” olarak

adlandırırlar. Gürcüler Abazaları “Aphazi", Svanlar

“Mibhaz”, Çerkesler de "Azeğa" veya "Azığa" olarak

adlandırırlar.

Tarihi bilgilere göre, Moğollar Kafkasya'dan

çekildikten sonra, 13. ve 14. yüzyıllardan itibaren

Karadeniz kıyısının ve Abhazya'nın dağlık bölgelerinde

yaşayan Abazaların bir kısmı Kafkas dağlarını geçerek

Kuzey Kafkasya'ya, Çerkeslerin ve Karaçayların yaşadığı

Kuban bölgesine yerleşti (Bugünkü Karaçay-Çerkes

Cumhuriyeti toprakları). Bu grup Çerkesler (Kab-

ardeyler) tarafından “Bashağ”, Nogaylar ve Karaçaylar

tarafından “Altı Kesek Abaza" olarak adlandırıldı.

Yazılı literatüre ise daha çok, OÖsetlerin verdiği iddia

edilen “Tapanta” adıyla geçtiler. 19. yüzyıl başında

bu Abaza grubu altı prense bağlı altı boydan

oluşuyordu: Loolar, Biberdler, Dudarukolar,Kılıçlar,

Geçler ve Cantemirler.

Diğer bir nüfus hareketi | 7.-18. yüzyıllarda oldu.

Yine Abhazya'nın dağlık bölgelerinden bir grup

dağları aşarak, yüzyıllar önce gelen soydaşlarıyla aynı

bölgeye yerleşti. Bunlar, dağlık bölgede yaşadıklarından

dolayı diğer Abazalartarafından verilen “Aşharuva'

veya “Şkaravua” (Dağlı) adını korudular ve bu bir

etnik ada dönüştü. Aşharuvalar Tam,Kızılbek, Şahgirey

(Çegrey), Barakay, Bağ vd. boylarından oluşuyordu.

Bu nüfus hareketleri sonucunda Abazalar coğrafı

olarakiki gruba ayrılmış oldu. Farklı adlandırmalar

da buna bağlı olarak ortaya çıktı. Gürcülerin

Abhazya'daki komşuları Abazalara verdikleri “Aphazi”

adı Ruslar tarafından “Abhaz” olarak benimsendi.

Kuzey Kafkasya'daki Tapanta (Bashağ) ve Aşharuva

grupları ise “Abaza” adını korudular, fakat o da

Rusçada milliyet adlarının sonuna eklenen bir takıyla

“Abazin" olarak yerleşti. Çarlık döneminde ortaya

çıkan ve Sovyetler Birliği'nin “milliyetler politikası"'yla

iyice yerleşen bu ayrım sonucunda “Abhazlar” ve

“Abazinler” akraba fakat ayrı iki halk olarak kabul

edildi.
Yani Abhaz ve Abazin, Abazaların iki grubuna

Rusçada verilen adlardır. Abhazya'daki Abazalar

“Abhaz”, Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriye-

ti'nde yaşayan Abazalar “Abazın" olarak adlandırır.

Rusça aracılığıyla geçtiği Batı dillerinde de genellikle

böyle kullanılır. Türkçede ise yüzyıllardır var olan

“Abaza” adı böyle bir ayrım içermez. Ancak 1950'li
yıllardan itibaren yayınlanmaya başlayan Kafkas
dergileri aracılığıyla, o zaman bu konuya kafa yor-

mayan yazar ve çevirmenler “Abhaz” ve “Abazin"”

adlarını Rusçadan Türkçeye ithalettiler. 90'lı yıllardan

itibaren Kafkasya'dan bilgi akışının artmasıyla birlikte

“Abhaz” ve “Abazin” kullanımı daha da yaygınlaştı
(İtiraf etmeliyim ki ben de birçok çeviride böyle
kullandım). Ancak son zamanlarda bu adlar anlam-

larından farklı şekilde, çoğu kişinin genellikle farkında

olmadığı şekilde tutarsızca kullanılmaya başladı.

Özellikle son yıllarda derneklerin bültenlerinde,

dergilerinde veilgili kişilerin ağzında 'Abhaz'ın Abaza

ile eşanlamlı kullanıldığını görüyoruz. Oysa Abhaz

sadece Abhazya'da yaşayanlara verilen isimdir (ki o

da Türkçede değil) ve Kuzey Kafkasya'daki Abazaları

kapsamaz.

Küçükbir çevre dışında halkın kullanımına henüz

girmeyen “Abazin” adına gelince, Türkçede bu

şekliyle kullanmak en başta bir dil yanlışıdır. Birçok

dilde olduğu gibi Rusçada da milliyet isimlerinin

sonuna bazıtakılar gelir; en yaygın takılardan biri de

-in'dir. Rusçada Tatarin, Gruzin (Gürcü), Lezgin,

Dargin, Kabardın, Osetin, Abazin olan adlar başka

bir dile takısıyla birlikte geçmez (geçmemelidir).

Abazaların kendi içindeki adlandırmalar da ayrı

bir konudur. Kendilerine verdikleri “Apsuva” adı

Kuzey Kafkasya'daki Abazalarda, özellikle Tapantalarda

yoktur; kendi dillerinde kendilerini yine “Abaza”

olarak adlandırırlar. Apsuva adı muhtemelen zamanla

kaybolmuştur; Aşharuvalarda ise son zamanlara

kadar korunduğuna dair izler vardır. Abhazya'daki

Abazalar (Apsuvalar) Kuzey Kafkasyalı soydaşlarını

topluca “Aşuva” diye adlandırır. Türkiye'de ise bu

konuda birkarışıklık var. Orta Anadolu'daki (özellikle
Uzunyayla'da) Aşharuvalar kendilerini Aşuva sayma-

zlar, sadece Tapantaları Aşuva kabul ederler. Muht-

emelen Abhazya'dan kuzeye yerleşmeden önce

kullandıkları terminolojiyi sürdürmektedirler. Kuzeyli

Abazalarla Apsuvaların birlikte yaşadığı daha batıda

ise (Eskişehir, Bilecik, Bursa) kullanım farklıdır. Burada

Aşharuva'bir topluluk adı olarak bilinmez; Apsuvalar
dışındaki bütün Abazalar'Aşuva'dır.

Türkiye'de Abazaların iki grubunun da

Kafkasya'dakinden daha fazla nüfusu vardır. 1860-

70'lerde Osmanlı topraklarına Abhazya'dan gelen

Abazalar (Apsuvalar) Anadolu'nun batı ve orta

bölgelerine (İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Bursa-

İnegöl, Kütahya,Bilecik ve Eskişehir'e) yerleştiler.

Kuzey Kafkasya'dan gelen Abazalar (Aşuvalar) ise

köylerini İç ve Orta Anadolu'da kurdular (Bilecik,

Eskişehir, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas,

Kayseri, Adana). Bu ikinci grup içinde büyük çoğunluğu

Aşharuvalar oluşturur; Tapanta (Bashağ) köylerinin

sayısı bütün Türkiye'de onu geçmez. Kafkasya'da,

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde 13 Abaza köyü
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vardır. 2002 sayımına göre bütün Rusya'da Abazaların

toplam nüfusu 37.947 kişidir (Rusya'da yaşayan

'Abhazlar' dahil değil). Abazalar Rusya'nın yok olma

tehdidi altında olan halklarının dahil edildiği 'Kırmızı

Kitap'ta yer alıyorlar. 1999 yılında çıkan "Rusya

Federasyonu'nun Az Nüfuslu Yerli Halkları” yasası

ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde Kasım 2001'de

çıkan "KÇC'de Az Nüfuslu Yerli Abaza Halkının

Haklarının Teminatı” yasası Abazaların durumunda

bir değişiklik yaratmadı. Sadece, kuruluşu 2007'de.

tamamlanacakbir 'Abaza rayonu' oluşturulması kararı

alındı. i
Son yıllarda 'Abaza' yerine 'Abhaz'ın tercih

edilmesinin bir nedeni de, birçok kişinin 'abaza'yı

hoş bir anlamı olmayan 'abazan' ile karıştırmasıdır.

Bunun elbette psikolojik etkisi vardır. Fakat bu,

Abazaların bir halk olarak tanınmasıyla ortadan

kalkacak bir durumdur ve bunun için ondan

vazgeçmek yerine yaygınlaştırmaya çalışmak gerekir.

Birkaç yıl önce Lale Müldür'ün Radikal

İki'de yaptığı

patavatsızlığı ve gelen tepkiler üzerine gazetenin

özür dilemek zorunda kaldığını hatırlayın. Şimdi en

azından medya bunu öğrendi. Böyle bir durumla

karşılaştığınızda karşınızdakine 'Abaza'nın 150 yıldır

bu ülkede yaşayan bir halkın adı olduğunu ve biraz

saygılı olmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.

Abhaz ve Abazin artık Rusçada yerleşmiş ol-

masına rağmen son yıllarda Kafkasya'da,tarihi ad

olduğu için 'Abaza'yı yaygınlaştırma çabası artıyor.

“Dünya Abhaz-Abazin Halkları Birliği" adıyla kurulan

örgüt son kongresinde birliğin Rusça adının yanına

'Abaza'nın da eklenmesikararıaldı.

Sonuç olarak;

“Abaza” hem tarihi, hem de Türkçeye yerleşmiş

karşılığı olarak bu halkın ortak adıdır. Kafkas halklarında

“nadir görülen bir durum,bir halkın tamamının tek bir

adla adlandırılması gerçekleşmişken bunu tersine

çevirmenin gereği yoktur. Bu ayrım zaten halkın dilinde

değil, daha çok yazar-çizerlerin, dernekçilerin ağzında

ve kalemindedir. Bu sadece bir dil sorunu değil aynı

zamanda kendini tanımlama

sorunudur

 

 

 

 



 

 
 
 

 

   

Söyle, bensiz eksilen
Nereye çıkardı yollar senden önce

Öenden önce ve senden sonra

© Oonra. en sonra.

Ööyle, öncesini ve sonrasını söyle.

Bütün yakınlıklarımı verdim

Ööyle, içimdeki boşluğun amenfüsü
Bilinmeyeni, saklıyı söyle
em düşmüş şeker gibierisin

aramızdakigiz

döyle, benimle çoğalan

Ööyle, korkularımın miladı

beni
Ööyle, zehrinin çekiciliğini

Bütün uzaklıklarımı verdim

“Bir fek sana çıkar alınımdaki göç

yolları 
Küçük bir çocuğum senin yanında,

bir ahraz
| Söyle tufanvakfi

e © Söylebüyüksessizlik
emiklimler beslerei,
>,eyağmurunu,

    

 

    

 

Ööyle, senden sonraki seni, sendeki

 
Ööyle müridi olduğum fekke
öyle hiç redaefmeyen,

asla vazgeçmeyen

“Yorgun bir derviş gibi çalacağım kapını

öyle Tanrının arka cebindekiderinlik
Me yaplın benden öncekileri?yap

Ööyle yokluğun kimyası,

beni benden önce fanıyan

Ööyle üzerimdeki göçebe yorgunluk
Öana dokudum sesimin en

renkli örgüsünü

“Bir gün döneceğim sana

“Yatağında akan bir su, yolunu

kaybetmiş bir çocuk gibi

Jdöyle, dilimi kanafan sözcük |

©Yaşlımı olsun genç mi?

ADNAN ÖZVERİ

 



 

 

 
Geleneksel hale gelen Eskişehir Azhvala

Şenliği'nin dokuzuncusu, | 0 Eylül 2006 Pazar günü,

her yıl olduğu gibi Musaözü köyü piknik alanında

yapıldı.

Bölge halkının ve şehir dışından gelen çok sayıda

Çerkes'in ilgi gösterdiği gözlenen şenliğin açılış

konuşmasını Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve

Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Ianboğa

yaptı. Tanboğakatılanlara teşekkür ederken, İnegöl'de

yapılan kurultayı ve düğünlerimizdesilah atılmaması

ile ilgili kararı hatırlattı ve “Bu kararda bizim de

imzamız var. Bölgemizde, çevremizde yapılan düğün-

lerde bu yasağa mutlaka uyalım, başka hayatları

karartmayalım” uyarısında bulundu.

Diğer konuşmalardan sonra şenliğe katılan

gruplar birer birer

sahne alarak, katı-

limcılara doyum-

suz Saatler yaşat-

tılar. Eskişehir

derneğimizin

ekibi Şıble ve

çocuk ekibi

Ritsa'nın yanı

sıra, İstanbul

Abhaz Derne-

- $i'nden gelen
o misafir ekip
Ridade'nin

gösterileri

uzun süre

-alkışlandı.

         

  

 

  

  

  

  

  
rosunun
söylediği

 
Abazaca şarkılar beğeniyle dinlenirken, Bursa

Kafkas Derneği'nin müzik ekibi Blane de çaldığı

popüler parçalarımızla, profesyonel ekipleri aratmadı.

Açık artırmaile satılan çocuk ekip kıyafeti,

Yalova'dan gelen Fevzi Güven'de kalırken, geleneksel

olarak yapılan Apsuwa dansıyarışmasında dereceye

giren 4 ekibe de küçük armağanlar verildi.

Şenlik, thamadelerin tahtalara vurarak dejuğ

yaptığı, yine thamadeve sonrasında halkın katılımıyla

oynanan mahalli oyunlarla sona erdi.
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them Bey İ921 başlarına kadar Kuvvayı

Seyyare Komutanı Ethem Beyiken, resmi

tarih açısından neden yalnızca “hain” değil

de "hain Çerkez” Ethem olmuştur. Ethem

 

Beyiiçin Çerkescilik yapmıştır, ya da hiç yapmamıştır -

demek o kadar kolay mıdır?

Ethem Bey'in yaşamı, mücadelesi ve yazdıkları

içinde Çerkes ulusal çıkarları için neler yaptığı

sorularına yanıt bulmadan önce, Çerkes milliyetçiliği

ya da devrimciliği, hatta Çerkeslilkk hakkındafa neileşmek

gerekmektedir.

Yaygın görüş, Kuzey Kafkasyalı halklara genel

olarak Türkiye'de “Çerkez” dendiğidir. Daha bu

noktada “Çerkez” kelimesinin öyle değil;

olduğu noktasında uzun uzun açıklamalı itirazlar

başlar. Kuzey Kafkasyalı halklar kendilerine başkaları
tarafından Çerkez denmesine, “s” harfi dışında pek

itiraz etmezler. Hatta, bir asalet simgesi gibi

hoşnutlukla karşılarlar. Ancak, ne hikmettir ki kendi

aralarında sohbet ederlerken, tanışırlarken, çoğunlukla

kendileri için Çerkes demez, denmesinden de pek

hoşlanmazlar. Onlar önce Adıge, Abaza (Abhaz),

OÖset, Çeçen, Karaçay, Dağıstanlı, vb.dirler. Son

dördü ile Adıge ve Abhazlar ise, günümüzde

birbirlerini neredeyse tamamen yabancıhalklargibi

görmeye başlamışlardır. Buna karşın Abhazya ve

Güney Osetya, Gürcistan'la olan sorunları nedeniyle

yakın ilişki içinde bulunmaktadırlar. Ancak bu kültürel

“bir yakınlaşmadan çoksiyasi ve belki kısmen askeri

bir yakınlaşma şeklindedir.

© Burada şu gözlemi de belirimek gerekmektedir.

Ozellikle köylerde aynı türden yani Adıge, Abaza,

Oset, vb.olanların bir arada olduğu yerlerde, bir alt

kimlik tanımlayıcı olmaya başlamaktadır. Örnek,

Adigeleriçin Abzeh, Kabartay, Şapsığ, vb. Bu dağılma

özelliği bir alt kademede de sürmektedir. Örmeğin,

Abzehlerin kendi aralarında olduğu bir yerde sülale

kimliği, Hapae, Hatko, Bağ, Jan, Bage, vb. tanımlayıcı

kimlik haline gelmektedir. Öyle ki bu kimlik, çoğu

zaman her yerde “kimlerdensin” şeklinde sorulan

ilk sorudur. HETME WAŞIŞ? Çerkesler'in en çok

aidiyet hissettikleri, karşılarındakinde en çok merak

ettikleri unsur, kimlerden olduğudur. Yakınlık ya da

uzaklığın ilk, belki de en önemli ölçüsü budur. Ne

yazık ki bazı durumlarda asalet sıralamasındaki
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“Çerkes”

konumu göstermesiaçısından da, aralarındakiilişkileri

belirleyici olmaktadır. Yakın zamanlarda Abhaz

soyluları arasında özel toplantılar, organizasyonlar

ortaya çıkmıştır. Keza sülale aidiyetiyle yetinmeyip,

o sülaleyi oluşturan küçüksülale (ya da büyükaile)

diyebileceğimiz alt kimlikler de son zamanlarda

Çerkesler'in ilgi alanına girmiştir.

Peki bu kimlikler neye tekabül etmektedir? Ulus,

halk, millet, aşiret, kabile, etnisite, azınlık, hangisi? Bu

soru dosyamızın ana konusu değil, ancak burada

kısaca değinmek zorundayız.

 “Yu”kavtamı.pratikte politik,
teorideiise sosyolojik/antropolojik

biranlaşmazlıksahasıdır.
 

Dünya üzerinde tanınmanın ön koşulu bir ulus

ve mümkünse ulus devlet olabilmek olarak

algılanmaktadır. Ancak, ulus kavramını tanımlama

konusunda asla bir mutabakat oluşturulamamıştır.

Pratikten bakacak olursak; /5 — 20 bin nüfuslu halklar

dünya Üzerinde tanınan uluslar olarak yer alabilmişken,

milyonlarca nüfusa sahip halklar tanınmamakta, bir

çoğu baskı, asimilasyon hatta şiddete maruz kalmaktadır.

Bunun en önemli nedeni, ulus tanımlarının aslında

bilimsel olmaktan çok, politik kriterlere dayanıyor

olmasıdır.

1815 Viyana kongresinde oluşan Avrupa haritası,

iktisadi, siyasi, askeri birliğini sağlamış halkları ulus

devletler olarak tarih sahnesine çıkarmıştır. Batı

Avrupa'nın kendi doğal dinamiklerinin eseri olan

bu devlet modeli, daha önce de değindiğimiz

nedenlerle, dünya coğrafyasının diğer bölgelerine

. ithal edilmiştir. Bazen Batılı devletlerin kendi

aralarındaki rekabet; bazen-de sosyalist ideolojinin,

bir devletler topluluğu olarak var olduğu

dönemlerdeki ideolojik rekabet nedeniyle; özellikle

dünyanın geri kalanı üzerinde hakimiyet kurmanın

bir aracı olarak, ulus ve ulus devlet tanımları güçler

dengesine göre değişegelmiştir.

Bu noktadabir halkın dünya konjonktüründeki

yeri hakkında doğru bir tespit yapması ve bunu

hayata geçirmede dayanacağıiç ve dış politik güçleri

doğru seçmesi gerekmektedir. Çünkü, güçler dengesi

oyununda politik seçimler, sonucu belirleyici

olmaktadır. Tarihsel, iktisadi, askeri birliğini

sağlayamamış da olsalar, doğru yer ve doğru zamanda

olmak, doğru tanımlama ve doğru müttefikler, bir

takım halkların tarih sahnesinde bir anda parlamasına,

 

 
 



 

ARAŞTIRMAD

 

OSYASI / Ethem Bey ——— 

 

aksi halde ise bir çoğunun mahvına yol açmaktadır. İsrail işgali sırasında yerli Araplar erkenden pes

Tabii burada belirtilen doğrular tırnak içindeki oOederken, Çerkesler sonuna kadar direnmiştir.

doğrulardır. Amaç uluslaşmakve ulus devlet olmak Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarını

ise, bu en şiddetli siyaset oyununda, kazanan tarafta (dosyamızda zaten ayrıntılı bir biçimde görüyoruz.

olabilmeyi ifade etmektedir. 1850'lerde Kafkasya'da Batılı örneklere uygun

Ulus kavramına sosyolojik, iktisadi bir süreç bir uluslaşma gerçekleşmemişti. Batı Avrupa'da

olarak bakmaya çalışan yaklaşımlarda da, bu düzeyde görülen feodal bir yapının da tam olarak geliştiği

olmasa da kesin bir ortaklaşma söz konusu değildir. iddiasıtartışılabilir. Bu durumu geri bir sosyal yapı

Sömürge dönemi eseri, iç savaş ve ekonomik olarak değerlendirmemek gerekiyor. Belki özgün

sıkıntılarla boğuşan 100 — 150 civarındaki “devlet”  bir'yapı, belki farklı bir yaşam modelinin başlangıcıydı.

bir kenara, çoğunlukla Orta ce Batı Avrupa'daki Günümüzdeki anlam(ların)da bir ulus yoktu ama, o

uluslara ve devletlere bakıldığında, X 100 etnik dönemdeçizilen bir çok haritada ve tarih kitabında,

homojenlik üzerine kurulmuş, tamamen aynı lehçe yaşadıkları yere “Çerkezistan”, kendilerine de “Çerkez”

hatta dil, yaşam tarzı, geleneksel hukuk, mutfak deniyordu.

kültürü, sanatsal değerler, vb. üzerine inşa edilmiş Bu aşamada donanyapı, sürgün edilen topraklara

bir örmek görülemez. Böyle bir devlet kurulmamıştır, taşındı. İçinde bulunduğu koşulların ortadan

yakın tarihte birileri istemiştir, ama kimler olduğu ve kalkmasıyla, yeni vatanlarının dinamiklerine

akıbetleri malumdur. Politik, askeri veiktisadi çıkarlar eklemlendiler. Ancak kültürel değerler, kapalı kırsal

çerçevesinde, mümkün olan en geniş kaderbirliği yaşamın sağladığı izolasyon sayesinde, kendini yakın

paydasını taşıyan topluluklar, uluslaşma sürecini zamana kadar korumayıbaşardı. Bu nedenle yukarıda

başarabilmişlerdir (Bu bir başarı mıdır? O da ayrı bir da değindiğimiz gibi aidiyet duygusu, öncelikle aşiret,

soru işareti). Bu süreç bazen uzlaşma, bazen aile düzeyinde kaldı. Çünkü devlet yapısı ve fikri

zorunluluklar, bazen de zorlamayla olmuştur. Bunu olmadığından koruyucu, kuşatıcı, tanımlayıcı kimlik

da halkın iradesinden çok, yeni düzenden çıkanı olan oOkabile, boy, sülale, aile olarak kalmıştır.

sınıflar, aydınlar ve kısmen sivil-askeri bürokrasi Zorunlulukların getirdiği birlik gerektiren şartlar

belirlemiştir. olmadığında, Çerkeslik paydası bir kenaraitilmiş,

alt kimlikler daha çok sahiplenilmiştir.

Kendilerine “dağlar” kadar önemli ve ayırıcı

unsurlar olarak görünenfarklı tonları algılayamayan

egemen ulus ve diğer halklar tarafından, aynı kefeye

konarak, “Çerkez” denen Kuzey Kafkasyalı halklar

Kuzey Kafkasya 19. yy'da Rusya'nın işgaline da, aynı şeyi başkalarına yapmaktadır. Örneğin;

uğramış ve burada yaşayan halkların çok büyük bir Güneybatı Kafkasya'da yaşayan Migrel, Swan,

bölümü sürgün edilmişlerdir. Bu nedenle doğal İmeretyalı, Acaralı ve Kartvele toptan Gürcü demek

gelişim süreçleri bir daha geri gelmemek üzere gibi. Bu durum tüm halkların ve ulusların ortak

kesintiye uğramıştır.İşgal olmasaydı, olsa bile sürgün kaderidir. Dışarıdan bakıldığında önemsiz olduğu

olmasaydı ne olurdu? Avrupa'dakine benzer bir görünenfarklılıklar göz ardı edilmekte, aynı görünen

süreç devam ederve ortaya bir Çerkes ulusu yada halklara diğerleri tarafından ortak bir ad verilmektedir.

Adıge, Abhaz,vs. ulusu gibi birkaç ulus mu ortaya İktisadi ve siyasi gelişim durumlarına göre feodal

çıkardı? Bu meçhul kalmıştır. yapıyı kısmen aşmaya başlamış bazı halklar, onların

Sürgün edildikleri ülkelerde askeri yetenekleri, gelişen sosyalsınıfları ve kısmen aydınları, gelecekte

yaşam tarzları ve en azından o zamanlar sahip (daha güçlü olabilmekiçin bu ortak geleceğe bilinçli

“oldukları bir takım idealleri sayesinde, biraz ayrıcalıklı bir şekilde sahip çıkmaktadırlar. Ancak henüz feodal

azınlıklar olmuşlardır. Zorunlu hal ve dönemler yapıları tasfiye edememiş halklar ise, içlerinde var

dışında üst kimlik Türklük, Rusluk, Araplık (19.yy ve olan eski sosyal düzenin elit tabakasının temsilcileri

20. yy. başlarında Osmanlılık) gibi, içinde yaşanılan tarafından ayrı ayrı durmaya yönlendirilirler. Eski

egemen toplumun kimliği olarak belirmiştir. Birlikte statülerin silineceği daha büyük veyeni düzende

yaşadıkları devletlerin ve ulusların çıkarları, belki bazı kaybolmak istemeyenelitlerinin etkisiyle, birbirlerini

özel dönem ve durumlar dışında Çerkeslerin de tamamlamakyerine, birbirlerinin önüne geçmeye

baş tacı olmuştur. Örneğin; Golan'da olduğu gibi, çalışırlar. Zaman zaman da, başkalarının daha büyük
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planları içinde,birbirlerine karşı hasım olurlar. Avrupa

bu kısır döngüyü 1815 Viyana Kongresiile önemli

ölçüde çözmüştür. Bu kısır döngüyü aşamayan diğer

coğrafyaların halkları ise, önce giderek

sömürgeleşmişler, zamanla gerçek tabanına ve

coğrafyasına oturmayan ve günümüze kadar sorunlu

kalmış tırnak içindeki ulus devletlerin malzemesi

haline gelmişlerdir.

 

Yaşam öyküsünü incelediğimiz bölümlerde,

yararlandığımız kaynaklar ve yaptığımız saptamalara

ek olarak, tartışmalı da olsa, ilk olarak 1962'de

yayımlanan “Anıları ve ilk kez 2004'te ortaya çıkan

Risale"sinden yararlanacağız.

.Şark-ı Karib Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti

ile var olduğu iddia edilen ilişkilerini ve bu örgütün

yapı ve amaçlarını sonuç bölümünde ele alacağız.

*) Yukarda ve önceki bölümlerde değindiğimiz

gibi ulusal gelişim çizgisi akamete uğrayan ve sürgün

ile doğal coğrafyasından koparılan Çerkesler'de,Batı

modeline uygun bir ulusal kimlik zaten oluşmamıştı.

Anadolu'da çoğunluk olan Türkler arasında bile

2Ö'lere kadar bu anlamda ulusal bilincin gelişmediği,

mahalli ve ulusal kongreler, birkaç yayın ve örgütle,

işgal karşıtı başlatılan hareketlerde bile, Türkçülük

akımı Osmanlılık kimliğinden soyutlanmış değildi.

Diğer akımlar arasında başat olduğu iddiasıise, niteliği

bir kenara, nicelik olarak bile tartışma konusudur.

Bu koşullar altında çok dar bir çevre hariç

Çerkesler'de hakim olan ve Ethem Bey'de de görülen

Çerkeslik duygususıkı bir Hemşehricilikten ibaretti.

Bunun açık önerileri anılarında mevcuttur.

Yukarıda değinilen nedenler dışında, sürgün

tarihinin yakın olması (50 — 60 yıllık bir geçmiş söz

konusudur), hatta Kafkasya'da doğmuş olan ve o

tarihlerde yaşayan insanların mevcudiyeti, Kafkasya

özleminin canlılığı bu hemşehricilik duygusunu

güçlendiren faktörlerdendir.

“.. Safer beyin idamı dolayısıyla beni aşırı bulanlara

ve hemcins katili diyen hemşerilere, Kafkaslıların

daimaiftihar ettikleri Şeyh Şamil merhumunun cihad-

| vataniyyesine dair hayat tarihini okumalarını tavsiye

ederim...” (Anılarım, Berfin Y., Mayıs | 998,sf.32)

“.. bu zavallı cahil hemşehri (Safer bey, H.E.)

sadece İstanbul'un olumsuz siyasetine kötübiralet

olmakla da kalmamış, albay Mahmut Bey ve Ferzek

Sait Bey ve arkadaşları gibi samimi Çerkeslik ruhuyla
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donanmış hemşerilerine karşı, ılımlı görünerek, onları

kalleşçe öldüren bir grubun çatışmalarında birinci

dereceden ilgili bulunmuştur.” (a.g.e., 5.34)

İşte bu hemşehricilik anlamında, Kafkasya'dan

olmak paydası anlamında, Ethem Beyin, yakın

çevresinde hemşehrilerini bulundurmak suretiyle

“sıkı bir Çerkesci” olduğu söylenebilir, ama bir ulusal

bilinç anlamında değil.

*) Çerkesler'in etkin olduğu bilinen Teşkilat-ı

Mahsusa'dan söz ederken de “Çerkes” ibaresine

yer vermiyor:

“Kürtlerden ve başka milletlerden toplanmış

Teşkilat-ı Mahsusa kuwvetleri ile Ruslara karşı, daha

sonra İran'ın güneyinde İngiliz bölgesinde ve Efgan

sefer heyetinde bulundum”(a.g.e,, 5.7)

*) Çerkesler'in bir bölümünün İstanbul'a

bağımlılığını da gözlemlemiş, değerlendirmiş ve

eleştirmiştir. Aynı zamanda,Ankara Hükümetinin de,

en azından başlangıçta Hilafet ve Saltanat makamlarına

bağlı, başka bir ifadeyle Osmanlı'nın kurtuluşu

çizgisinde duruşlarını da gözden kaçırmamıştır.

“Saiderun bazı Çerkesler'in merkez-i hilafet olmak

itibarıyla, İstanbul'a yönelik eğilimlerine ve samimi

bağlılıklarına Çerkes olmam nedeniyle vakıf

bulunuyordum..." (a.g.e,5.32-33)

“Bu garip eğilim ve anlayış o zamanlar yalnız

Çerkeslerle sınırlı değil, geneldi. Ve daima padişahın

etrafında toplanmayı tavsiye eden yayınların adedi

pek çoktu. Ve ayrıca muhalefetin başında yer alan

hükümet dahi, millet huzurunda eski bir geleneğe

dayanarak meşruiyet arz ediyor, yahut da halk

öyle kabul ediyordu.” (a.g.e,5.33)

*) Hem İstanbul hem de Ankara saflarında yer

alan Çerkesler'in, sonunda birbirlerini kırmalarını da

trajik bir örnekle anlatmaktadır.

“..İstanbul Hükümeti'nin kayıtsız ve şartsız

mutasarrıfı bulunan Anzavur, Yusuf Bey'i (Ethem

beyin yaveri, H.E.) takibe koyulmuştu. Bu Yusuf Bey

ki, bu gezisinden (Düzce muhitinde örgütlenme

amaçlı gezisi, H.E.) Üç sene sonra Ankara'dan

İstanbul'a geçtiği günler boyunca,yakın arkadaşı Bigalı

İsmail Bey'le beraberotelde, Şah İsmail adında serseri

bir Çerkes tarafından öldürülmüştü. Suçu ise vatanın

savunmasız kaldığı zamanlardan beri çoğunlukla aydın

Çerkesler arasında ve milli mücadele saflarındafikren

ve fiilen hizmetinin geçmesiydi.

Siyasetindeiflas etmiş olan İstanbul Hükümeti

ve muhalefeti Şah İsmail'e o sırada icra ettirdikleri

bu cinayetle sanki bu zavallı hamiyetli Çerkeslerden

intikam almıştılar. Gerçi Şah İsmail, şu suretle cezasız



 

 

bırakılmamıştı: Adliye nezaretinde yargılanırken diğer

taraf Çerkesler, yani akrabaları tarafından hakim

huzurunda öldürülmüştü. Çünkü o zaman İstanbul'u

işgalleri altında bulunduran yabancıların tesiri ve

nüfuzuyla, İstanbul Hükümeti ve muhalefetin yoldan
çıkışı ve yol göstermesiyle hakimler heyeti Şah

İsmail'in beraatine karar vermişti.” (a.g.e, 5.33-34)

*) Bizzat kendisinin hain Çerkez olarak

suçlanması gibi, Çerkesler ve diğer bazı halkların

zımnen de olsa suçlanmasına karşı, kendi gözlemlerini

teminat olarak ortaya koymaktadır.

“Ben Kuva-yı Milliye'den ayrıldıktan sonra, Şah

İsmail örneği az da olsa bazı mesleksiz hemşehrilerin

dahilde ve hariçte yaptıkları gibi, ihtilal zamanlarında

Türkiye'de sakin Çerkesler çoğunlukla hiçbir zaman

Kuva-yı Milliyemiz aleyhinde bulunmamışlardır. Kısmen

tarafsız ve çoğunlukla milli harekete hadim ve

taraftardırlar ki, ben bu ciheti en zor zamanlarda ve
Anadolu'da cezalandırma kuwetleri genel komutanlığı

görevini başarıyla yerine getiren bir şahıs sıfatıyla

kanıtlayabilırım. Aksini iddia edenler ise, o vatanda

sakın kardeş unsurlar hesabına tarihsel kurtuluş ve

bağımsızlığın insaflı adaletine tecavüz etmiş olurlar.”

(age, 5.34)

Bir yandan Çerkescilik yapmakla suçlanan Ethem

Bey, diğer yandan da Çerkesler tarafından, Çerkesler'e,

devlet tarafından da sivillere karşı aşırı sertlikle

suçlanmıştır. Ethem Bey, sert olmadığını değil, görece

sert olmadığını savunmaktadır.

“Gerçi ben o adil icraatımla hem vatanıma ve

hem de yalnız Türk unsuruna değil, Çerkes

vatandaşlarıma da hizmet ettiğime eminim. Ve bu

vatan görevini yerine getirirken, Çerkes olsun veya

olmasın, taraftar veya aleyhtariki taraftan hayatını

feda edenlerle,iki tarafın birer suretle imhaettikleri

mukayese ve mukabele edilecek olursa, herhalde

benim nispeten çok insaflı ve ılımlı olduğum ortaya

çıkar” (a.g.e, 5.34 — 35)

*) 1920 yılının ikinci yarısından itibaren Kuvvayı

Seyyare içinde, Ankara tarafından, Ethem beykarşıtı

propaganda başlatılmıştı. Ethem bey bunlardan da

anılarındaiki örnekle söz etmektedir.

“Kuva-yı Seyyare'de Çerkesler çoğalıyor. Çerkes

subay ve efradına dahafazla imtiyaz veriyor. Bunların

nazarında başkaları sıfır. Halbuki Kuva-yı Seyyare

namıaltında başlangıçtan şimdiye kadar Ethem Bey'in

emrinde ölen, kan döken çoğunlukla Türkler değil

mi? Böyle olduğu halde nam, şöhret ve şeref

başkalarının” (a.g.e, 5.92)

“Ey Kuva-yı Seyyare'ye mensup kahraman ve
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fedakar efrat! Size ordumuzun başkomutanından

neferine kadar hepsinin hürmet ve sevgileri var.

Ordumuzun hedefi, sizin itaatinizi kötüye kullanan

ve kendi özel emellerine alet etmekisteyen Çerkes

Ethem ve kardeşleridir. Bunlar zararlı insan olmak

üzeredirler. Bu hainlerin emriyle kardeş ordunuza

silah atmayınız. Biz silah arkadaşlarınıza karşı kan

dökmeyiniz. Bize geliniz, hürmet göreceksiniz, sizin

için sorumluluk yoktur. Muvazzaf Ordu.” (a.g.e,

s.İ (9)
*) Çerkesler'in arabuluculuk ettiği bir af olayı

ise şöyle geçiyor:

“Çapanoğlu Edip Bey yaralıydı. Kardeşi Celal Bey

ise üç dört Uzunyaylalı Çerkes süvarisiile ayrı bir

istikamete kaçmıştı. Birkaç gün sonra Celal Bey

hakkında bazı Çerkes beylerinin bana telgraf çekerek

af isteğinde bulundukları anlaşıldı. Ben bu af isteğini

kabul ettim ve bu hususu aynı zamanda Ankara'ya

da bildirdim.” (a.g.e, 5.50)
*) Ethem Bey'de vatan ve millet kavramlarıise,

Anadolu ve etnik olmayan Osmanlılık kavramlarına

denk düştüğü söylenebilir.

Bandırma'nın Anzavur birliklerinden

temizlenmesinden sonra oradakibir İngiliz Amirali

ile görüşmesinde kullandığı milli ve millet kavramları

etnik tanım taşımamaktadır.

“. Milli gururumuzu çiğnemekisteyen istila

ordularına karşı milli varlığını ve bağımsızlığını

korumaya azimli bulunan bu millet pek haklı olarak

galeyandadır. Milletin bu meşru savunmasını ihlal

için hakimiyetiİstanbul'la sınırlı, daha doğrusu esareti

kabul etmiş bab-ı Ali hükümetinin bize saldırttığı

gayesizler, hiçbir zaman milleti azminden

çeviremeyecektir” (a.g.e, 5.23)

Yukarıda Ethem Bey'in sertliğiyle ilgili yaptığımız

alıntının da bu yaklaşımına bir örnek olduğunu

söyleyebiliriz.

“Gerçi ben o adil icraatımla hem vatanıma ve

hem de yalnız Türk unsuruna değil, Çerkes

vatandaşlarıma da hizmet ettiğime eminim. Ve bu

vatan görevini yerine getiriken, ..." (a.g.e,, 5.34)

*) Ölümüne yakın bir tarihte (1947) kaleme

aldığı, “yayınlanmış haliyle” anılarına göre Atatürk'e

ve Ankara hükümetine daha ağır eleştiriler içeren

Risale'sinde ise, eleştirdiği Ankara hükümetlerinin

yaptıklarını Türklüğe ihanet olarak görmektedir.

“Çerkes Ethem hastalığını gerekçe göstererek,

Türklük'e ihanet etmek ve üstünlük kurabilmek

amacıyla bozgunculuklarına daha Kütahya'da iken

başlamışlardı.” (Bakiİlk Selam, Emrah Cilasun, Belge
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Y., Mart 2004,s.140)

“Kısacası, yüce Türkiye vatandaşları; daha önceki

belalardan olduğu gibi, Türkiye vatanını ve

özgürlüğünü Iç ve dış tehlikelerden kurtaranlar, daha

sonra tüm güvenleri kötüye kullanarak Ankara'da

hazıra konan o bilindik şarlatanlar değildir.” (a.g.e,

5.149)
*) Vatanı Anadolu'ya denk tutan anlayışına

uygun olarak, yeni Türkiye devletini ve Türk milletini

zayıflatanların, mevcut yöneticileri olduğunu savunuyor.

“Tam bir tarihçe diyerekilim ve irfandan yoksun,

dolayısıyla ibret verici hiçbir olayın yazılmadığı bu

girişimlerle de (tarih kitaplarını kastediyor, H.E.)

yetinmeyerek, ben Türk, sen Kürt, o Çerkes, Laz,

Gayri-Türk diyerek ve daha da ötesi, burası "Türk

Yurdu'dur, sokakta bile olsa Türkçe'den başka dil

konuşulmayacaktır denilmesigibi benzer uygulamalarla

resmen bölücülük yapılmaktadır. Bu suçlamalarla

vatandaki kardeş milletleri ve toplumsal bütünlüğümüz

içine soktukları kötülük tohumları ile Türkiye'yi dünya

haritasından silmek isteyen bazı yabancıfırsatçılara

hizmet etmektedirler.” (a.g.e., s.156-7)

*) Geçmişte yaşanan kimi tecrübelere rağmen

sürdürülen bu politikaların, emperyalist devletler

tarafından bir Kürt sorunu yaratılmasına yol açtığı

iddiasını sunmaktadır.

 
Ethem Bey, Atatürk ve İsmet İnönüile birlikte bir dinlenme anında...
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“Hiç olmazsa dün denecek kadar yakın geçmişe

alt Arnavutluk ve diğer benzeri sorunların başımıza

çıkardığı felaketlerden ders almamışız olacak ki, işte

koca bir Kürt sorunu ortaya sürüldü. Türk adını

bölücülükle ortadan kaldırmakisteyen bazı devletler

Sevr Anlaşması'na dayanarak, Kürt ileri gelenlerine

çeşitli bildirimlerle vaatlerde bulunuyorlardı.” (a.ge,

s.156-7)

*) İngilizlerin, Kürtlerin Musulgibiİngiliz işgalindeki
bölgelerdeki isyan hareketlerini, Türk devletinin

uygulamalarını bahane ederek, durdurmayı

planladıklarına işaret etmektedir.

“Anadolu'da ortaya çıkan (Müdafai Hukuk ve

Müdafai Milliye) adı altında kışkırtıcılık ve kötülüğe

başlayan ihtilalcilere, kargaşacılara siz Kürtler kötü

alet olmayın ki, böylece Sevr Anlaşması'nda Kürt

milletinin masumiyeti göz önüne alınarak İehinize

olan özel maddeden Kürt milletini yoksun

bırakmayınız. Hatta, Musul dahil olmak üzere mili

bölgenizde savaşıp yardım etmekten vazgeçerseniz,

sizin milli bağımsızlığınızı onaylamaya hazırız...

diyorlardı.” (a.g.e, 5.157)

*) Ethem Bey'in diğer kimlikler karşısındaki

duruşunu buraya kadar olan alıntılardan daçıkarabiliriz.

Esas olarak Anadolu'da yaşayan halkları, Kurtuluş

savaşına eşit derecede hizmet etmiş olarak görmekte,

birini daha önde ya da daha geride

değerlendirmemektedir. Daha çok etnik ya da dini

farklılıkları olan halkların, süreç içinde dışlanmasına

karşı sert eleştirilerde bulunmaktadır.

Yozgat isyanına dolaylı olarak katılan, ancak

yaptığı telkinlerle Kuwva-yı Seyyare'ye destek olmaya

başlayan İç Anadolu alevilerinin, cephede savaşırken

eski olaylar nedeniyle yargılanma tehdidi almaları

üzerine kısmen dağılmasına, buna neden olan Refet

Paşa'nın ise yargılanmasıtalebine rağmen, sonunda

kendisine üst olarak atanmasına, anılarında genişçe

yer vermiştir.

“Alaca eşrafından alevilerin ruhani lideri Dede

Galip Bey'in geçmiş olan bu isyan hareketleriyde

ilişkisi olduğu anlaşılmışsa da, ben bu şahsısiyaseten

ve idareten divan-ı harbe vermemiştim. Buna karşılık

o da dört yüzkişilik bir süvari müfrezesi oluşturdu,

silah, hayvan donanımını kendisi tamamladı, başına

da oğlu Gazi Bey'i verdi. Alaca adı konan bu

müfrezeye de ben komutan olarak arkadaşlarımdan

yüzbaşı Ethem Bey'i tayin ettim.” (Anılar, s.52)

Yozgat, Alaca civarında isyan bastırıldıktan sonra

affedilenler ve onlara verilen vesikalar için Refet bey:

“Bunlar Ethem Bey'in yetkisi dışındadır, amasizinle



 

 

daha sonra görüşeceğiz” gibi birtakım
boşboğazlıklarıyla, bilhassa bütün Anadolu'daki

Alevilerin ruhani reisi bulunan Dede Galip'i ve

çevresini şüpheye düşürmüştü.

(.) Dede Galip Bey, teşekkür ve iltifatımdan

çok memnun kalmıştı. Kendisinden milli davamıza

hararetli bir taraftar olacağı vaadini de almıştım. Alevi

tayfası gibi Orta Anadolu'da yaşayan kuwetli bir

topluluğu davamıza daha çok bağlamak hususuna

ehemmiyet vermek istiyordum. (...) Düşman

karşısında bulunan müfrezesine (Refet Bey'in, H.E)

bu sözleri aksetmiş ve Yunan tümeninin ilk Gediz"

işgal ettiği sırada Alaca müfrezesinden 150 kişilik bir

grup, “Madem ki geçmişe ait bir isyan dolayısıile

affedilmeyeceğiz, madem ki evlerimizde çoluk

çocuğumuz, dedemiz hakaret görüyorlar, neden

Yunan karşısında bu kadar zahmet ve meşakkat

altında ölelim?” diyerek savaş günü kargaşalıktan

faydalanarak kaçmışlar. Sonra tekrar Alacaya giderek

asayişi bozmaya başlamışlar. Bunun zararı oldu, bu

müfrezeye bırakılan bir köyü ve hatta Gediz'i düşman

kolaylıkla zaptetti. İ

Aylarca önce yüzlerce kilometre gerilerde Refet

Bey'in bir hatasının zararları böylece görülmüştü.

150 kişinin firarına bu sözlerin neden olduğu tespit

edilince, hazırlanan evrakla beraber,İçişleri Bakanı

Refet Bey'in muhakeme edilmesini, bu gibi sorunlarla

doğrudan doğruyailgisi bulunan Eskişehir İstiklal

Mahkemesi'ne bildirmiş, usulen durumdan Meclis

Başkanlığı'nı da haberdar etmiştim.

(.) Ayrı ayrı bu işin mahkemeye gitmemesini,

mahkemenin buna bakmaktan sarf-ı nazar etmesini

istediler. Bu olmazsa mahkemenin bir müddet tehirini

dilediler. Ben de bunun üzerine muhakemenin bir

müddet geri bırakılmasını kabul ettim. Böylelikle

mahkeme gerikaldı.

İşte bu geri bırakma müddetinin sonlarındaydık

ki mahkemeden beraat etmesine imkan

göremeyeceğini anlayan ve şunun bunun vasıtasıyla

bendenaf dileyen Refet Bey bağışlayıcıları tarafından

bir olup bitti suretiyle Garp Cephesi Komutanlığına

tayin edilmiş bulunuyordu. Mahkemede evrakı

bulunan bir sanığın İçişleri Bakanlığı'nda bırakılması

kanuna aykırı iken, bir de bunailaveten geniş bir

yetkiyle gereksiz olarak ihdas olunan bir cephe

komutanlığına gönderilmesi nasıl doğru olabilirdi ki?

(a.g.e, 593-94-93)

*) Ethem bey, Kürtlerin özellikle Ortadoğu'daki

konumunu da dikkate alarak, onlara karşı ayrımcılık

yapıldığını, bunun tehlikeli olduğunu, emperyalist
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devletlerin bu durumdan yararlanmayaçalıştıklarını,

ancak Kürtlerin yine de Türk devletine destek

olduğunu yazmaktadırrisalesinde.

“(..) ve hele bu aziz ve ortak vatanımızın geçen

I914 Dünya Savaşı'ndan sonra geçirdiği o tehlikeli

ve ümitsiz zamanlarda, Anadolu'da başlayan milli

hareketimizin en sadık, en onurlu ve samimi yandaşı

olmak konusunda tereddüt etmeyen asil Kürt unsuru

(.)” (Cilasun,s. 157)

- Emperyalist devletlerin, Kürtleri Türkiye aleyhine

kışkırtmalarına rağmen onların bunu reddetiklerini

iddia etmektedir. Somut bir bilgi gibi sunmasına

rağmen bir kaynak belirtmediği bu görüşünü,

kendisinin bu konudaki kanaati ya da tahmini olarak

varsayabiliriz.

“İşte böyle tekliflerde bulunan yabancı devletler

o yüce milletin, yani Kürtler'in verdikleri yanıt şöyleydi:

Biz Kürtler, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Türk

Milleti'nin ve devletinin mevcudiyetini sonsuza kadar

tehlikeye atacak olan teklifinizi kabul etmiyoruz.

Böyle bir bağımsızlık da istemiyoruz. Buna hem kutsal

dinimiz, hem de dost ve soylu ırkımız uygun değildir”

(a.g.e, 157)

Ethem Bey'iintümfarkli. |
-kimlikler üzerindeDemökles'iin
kılıcıgibi sallandırılmasınason|
vermeninzamanıı gelmiştir
 

Ethem bey, birey olarak diğer tüm Kuzey

Kafkasyalılar gibi Anadolu'da yaşayan Türkler ve

diğer halklara göre Çerkez'dir.

Misak-ı Milli çerçevesinde mücadele eden asker

ve sivil kadrolar için de, Misak-ı Milli'nin içinde yer

alanifadeler gereği, Osmanlı İslam milletinin bölünmez
bir parçasıdır. Etnik kimliğinin hiçbir önemi yoktur.

Osmanlı'nın sonyıllarında Kuzey Kafkasyalıların

kurmuş oldukları derneklerin adında Çerkes ibaresi

yer alıyordu. Çerkes aydınları ve elit tabakası en

azından ortakbir üst kimliği,demeklerinin tabelasına

taşıyorlardı. Bu yaklaşımın Osmanlı'daki Çerkes

köylerinde ne kadar yankı bulduğu sorusuna bir yanıt

vermek ise, akademik bir çalışmayı gerektiriyor.

Bu arada o yıllarda, Anadolu'da ortak bir Türklük
bilincinin de ne kadar geçerli olduğu aynı şekilde

araştırma konusudur. Türkçe konuşan ve kendine

Türk yada Türk kavim, soy ve kabilelerinin adlarını

verenlerin, nüfus olarak en yaygın ve en kalabalık

halk olduğu tahmin edilebilir. Yine de Türk aydın ve
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politikacılarından olup, erken zamanlardanitibaren

Türkçülük yapanlara rağmen, ortak bir Türk ulusu
duyarlığının Anadolu'da 1920'lerin başlarında ne

kadar yaygın ve güçlü olduğu çok tartışma götürür

bir konudur.

“Bu şartlar altında, nüfusça az sayıda olan

Çerkeslerin Çerkes adını taşıyan örgütlenmelere

sahip olmaları, bu kavramın içselleştirilmesi şeklinde

olmasa bile, yukarıda değindiğimiz güçlü hemşehrilik

duyguları nedeniyle(özellikle zor dönmelerde) ortak

tavır göstermeeğilimi, güçlü bir Çerkes milliyetçiliği

(ya da devrimciliği) olduğu algılamasına neden olmuş

olabilir. i

Bu durum, Osmanlı'nın yerine bir Türk Ulus

devleti kurma hedefine yönelen kadrolarca da böyle

görülmüş ve/veya gösterilmiştir. O dönemin tarihsel

koşullarındaki değişmelerin etkisiyle, Misak-ı Milli

programını, ulus devlet yoluna yönelten kadrolar,

farklı kimlikleri bir tehdit unsuru olarakalgıladılar.

Lozan ile sağlanan birçok demokratik hak bile, on

yıllar boyunca görmezdengelindi.
Bu şartlar altında yeni devletin doğal bir sonucu

olarak ortaya çıkan yeni iktidara sahip olma

mücadelesinde, yolların ayrıldığı kişi ve kadroları

etkisizleştirmenin etkin bir yolu olarak, bunların etnik

kimlikleri ile anılması yoluna gidildi. Farklı eğilimlerin

birlikte çıktıkları yol, başından beri tek bir eğilimin

tarihi olarak anlatıldığından, o zaman doğal,

demokratik unsurlar olarak görünen farklı eğilimlere

sahip kadroların, baştan beri hasım ve hain olarak

algılanmasına yolaçtı.

Böylece Türkiye'de yaşayan, ancak köken olarak

farklı olan nüfus üzerinde, günümüze kadar üstünden

atamadığı bir suçluluk kompleksi yaratıldı. Bu kompleks

kültürel değerlerin, ana dilin taşınmasını ağır bir yük

haline getirdi. Çoğunluk bunları koruma gayretini

göstermedi. Tüm insanlığı zenginleştiren renkler

solgunlaştı, bazıları geri gelmemek üzere yok olup

gitti.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bu farklı renklerle

birlikte yaşamanın yollarını aramaya başlamıştır. Ancak,

hem birçok konuya “büyük medyanın” bakış açısıyla

bakan çoğunluk, hem de önemli bir kısım sivil —

asker bürokrat ve politikacı arasında, 80 yıllık

uygulamaların getirdiği kuşkular ve karşı çıkışlar var

olmaya devam etmektedir.

Bu noktada Kuzey Kafkasya halkları kendi

varoluşlarını ifade etmenin bir yolu olarak Ethem

beyi de anlayıp tanımlamak zorundadırlar.
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Yukarıda değindiğimiz diğer nedenlerin yanısıra,
Kuzey Kafkasyalılar, belkide, Çerkes Ethem olayı

kadar, Çerkes tavuğu ve Çerkes güzeli ve biraz da
halk oyunları ile tanınmaktan bıkmış olmanın getirdiği

bir yorgunlukla; Çerkes kimliğinden uzak durmayı

tercih etmektedirler. Ama bu tercih, sorunu

çözmeyecektir. Çerkesliği red, Çerkes Ethem'i Adıge

Ethem yapacaktır. Sorun yine olduğu yerde durmaya

devam edecektir.

Resmitarih, başka konularda haklı olarak talep

ettiği gibi, tarihçilere ve bilim adamlarına bırakılması

gerekenbir alanda,siyasi ve subjektif yargılar vererek,

bir kişinin nezdinde bir halkı hain ilan etmemelidir.

Gerçi sonyıllarda yapılan girişimlerle devletin

çeşitli kademe ve organlarında bu konu anlaşılmaya

başlamıştır. Ancak eğitim kurumlarında ve resmi

yayın organlarındakiklasik yaklaşım hala büyükölçüde

devam etmektedir.

Toplum içinde kimi kişiler ve kesimler, Ethem

beyi hain bir Çerkez olarak tanımaya ve tanıtmaya

devam edebilir. Bu onların doğal hakkıdır. Bunlara

dileyen Çerkesler ya da Ethem beyin politik askeri

yaklaşımına sahip çıkan diğer kişi ya da kesimler

kendi hesaplarına yanıt verebilirler. Bu da onların

doğal demokratik bir hakkıdır. Ancak, başka konularda

fark edilen bir gerçek, bu konuda da artık görülmelidir.

Bu konunun günümüzde artık devletin kurumlarının

taraf olacağı bir konu olmadığının anlaşılması

gerekmektedir.

Özetle ne Ethem bey, Türk ulus devletini kuran

kadroların kafasındakine paralel bir Çerkes ulusu

görüşüne sahip olmuştur, ne de hem tarihlerde

hem de günümüzde tanımında uzlaşılmış bir Çerkes

ulusu olmuştur. Bununbir sonucu olarak, güçlü bir
hemşehrilik dayanışmasının ötesinde bir ulusalcı,

devrimci ya da milliyetçi bir Çerkes hareketi ya da

örgütlenmesi olmamıştır.

Bu nedenle, Kurtuluş savaşına binlerce bireyini

vermiş halklardan biri olan Çerkeslerin üstünde

sallandırılan Demokles'in Kılıcının artık kaldırılması

gerekmektedir.

Ethem Bey, hakkında yaratılan tabular yıkılmak

üzere, tarihe ve bilime teslim edilmelidir. Çerkeslik

ise artık, diğer halklar ve bizzat Türkler tarafından

kendisine "Çerkez" denilen halka bırakılarak, birlikte,

barış ve özgürlükiçinde var olma çabasına katkıda

bulunmalarınafırsat verilmelidir.

 

Devamı gelecek sayıda
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İstanbul Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nin Ridade Kafkas Halk
Dansları ekibi, gösteriler yapmak üzere gittikleri Abhazya'da, kalan

zamanlarında yaptıkları çevre gezileriyle vatan topraklarını
daha yakından tanıma ımkanı buldular

BAHADIR ŞİRİNOĞLU

aklaşık bir buçukasır önce anayurtları Kaf-

kasya'dan sürülen Kafkasyalıların ve onların

çocuklarının en büyük özlemi olan anava-

tanlarına dönebilme,hiç olmazsa bir kerecik

olsun görebilme umudu, diasporada yaşayan mily-

onlarca Kafkasyalının sanki genlerine işlemiş gibidir.

Onlar için Kafkasya özlemdir, umuttur; yaşamın

anlamıdır ve var oluşlarının sigortasıdır.

İstanbul Abhaz Kültür Demeği'nin Ridade Kafkas

Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu'nu oluşturan

bir grup genç dansçı da, bu "en büyük düş'"ü

gerçekleştirme düşüncesiyle |4 Ağustos 2006 tari-

hinde İstanbul'dan otobüsle yollara düştü. İlk hedef

 

Trabzon'a ulaşabilmekti. Çünkü oradan vapurla

Soçi'ye geçeceklerdi. Gençler, uzun ve yorucu bir

kara yolculuğundan sonra bitkin ama mutlu bir

şekilde |5 Ağustos 2006 günü öğleden sonra Tra-

bzon'a vardılar. Saat 17.00'de bindikleri vapur,

sıkıntılı bir bekleyişten sonra ertesi sabah saat 03.00'te

hareket edebildi. İlgililer, gecikmeye gerekçe olarak

"Putin'in Soçi'yi ziyaret etmesi"ni göstermişlerdi.

16 Ağustos 2006 sabah saat 03.00'de hareket

edebilen vapur öğlen Soçi'ye ulaşmış ancakyine

"Putin'in hala Soçi'de olması" gerekçesiyle uzun süre

açık denizde bekletildikten sonra gece yarısı limana

girmesine izin verilmişti. Ata toprakları olan ama
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artık hemen hemen hiç Çerkesin yaşamadığı Soçi'ye

ayak basmakyine de gençleri duygulandırmıştı. Şimdi

bu topraklarda kim yaşarsa yaşasın, gerçekte Soçi

de tarihsel vatan toprağıydı; ataları binlerce yıl bu

topraklarda yaşamıştı.

“Ridade Kafkas Halk Dansları ve Şarkıları Toplu-

luğu'nu Soçi İlmanında, yıllar önce Türkiye'den gidip

Abhazya'ya yerleşmiş olan Kodzba Yavuz karşıladı.

Gümrükten geçer geçmez limandan çıkıp onları

bekleyen otobüse bindiler.

Hiç beklemeden yola çıktılar. Abhazya-Rusya

sınırını belirleyen Psov nehrine vardıklarında herkes
tarif edilmez duygular içindeydi. Rus gümrüğünde

epeyce uzun süren işlemlerden sonra Abhazya

gümrüğüne ulaşan gençlerin heyecanı oldukça üst

düzeydeydi. Daha önce hiç görmedikleri, toprağına

hiç ayak basmadıkları "anavatan'ın gümrük görevli-

lerinin onları nasıl karşılayacağını düşünemiyorlardı

bile. Bu nedenle de tanımlayamadıkları garip bir

tedirginlik içindeydiler.

Ancak bu tedirginliklerinin ne denli anlamsız

olduğunu anlamakta gecikmediler. Çünkü, gümrük

çalışanları onları oldukça sıcak karşılamış, herbirini

kucaklayıp bağırlarına basmış, geldikleri ülkenin

"anavatanları" olduğunu hissettirmekiçin ellerinden

geleni yapmışlardı.

Gümrükten çıkar çıkmaz "anavatana gelmenin

kanıtı olarak, Abhazca ve İngilizce yazılmış olan

Abhazya Cumhuriyeti tabelasının altında bol bol

hatıra fotoğrafı çektiren gençler, ardından mızıkalarını

çıkarıp yine aynı yerde uzun uzun dans ettiler.

Toparlanarak tekrar otobüse bindikten ve Gagra,

Pitsunda, Gudauta gibi Abhaz şehirlerini birer birer

geçtikten sonra, | / Ağustos Perşembe günü sabahın

erken saatlerinde Abhazya Cumhuriyeti'nin başkenti

Sohum'a (Akva)ya ulaştılar. Mihmandarlık görevini

üstlenen Kodzba Yavuz, konuklarının yorgunluğunu

dikkate alarak onları doğruca bundan sonra kalacakları

Abhazya Oteli'ne götürdü.

Gençler, aynı gün saat 14.00 civarında,yine

Türkiye'den gidip Abhazya'ya yerleşmiş olan ve

şimdi Abhazya Cumhuriyeti Demografya Başkan

Yardımcısı olarak görev yapan Kutarba Erkan

tarafından, dünyaca ünlü Şaratın Dans Grubu'nun

çalışma salonuna götürüldü. Orada, Abhazya'daki

göstenilerinde kendilerine eşlik edecek olan Şaratın'ın

müzisyenleriyle tanıştırıldılar. Ardından bu müzisy-

enlerin eşliğinde zevkli ve eğlenceli bir prova yaptılar.

Akşamüstü otele geri dönen gençler kendilerini

ziyarete gelenlerle görüşüp hasret giderdikten sonra
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dinlenmeye çekildiler.

Ertesi gün (18 Ağustos 2006) sabah kahvaltısın-

dan sonra, Abhazya Cumhuriyeti Demografya Bakan-

lığı'na gidildi. Bakanlığın kapısında gençleri büyükbir

sürpriz bekliyordu. İki yıl kadar önce 23 Nisan
Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gösteriler

yapmak üzere lürkiye'ye gelmiş olan "Abaza Dans

ve Müzik Grubu'nun çocukları tarafından

karşılanmışlardı. Bu müthiş karşılaşma gerçektende

görülmeye değerdi. İstanbul Abhaz Kültür Demeği'nin

lokalini ziyaret ettiklerinde tanıştıkları bu sevimli

çocuklarla kucaklaşıp birlikte bakanlığa girdiler.

Demografya Bakanlığı'nda hazır bekleyen Abhazya

Devlet Televizyonu, gençlere duygu dolu röportajlar

yaptı. Röportaj sonrasında, Abaza Dans've Müzik

Grubu çocuklarının kendileri için hazırladığı küçük

biblolardan ve hatıra tabaklardan oluşan hediyeleri

alırken gözyaşlarını tutamamışlardı.

Röportajlar ve çocukların verdiği hediyelerden

sonra, tanınmış araştırmacı yazar ve aynı zamanda

geri dönüş komitesi başkanı olan Anzor Mukbada,

dansçıların herbirine ayrı ayrı kitaplarını imzaladı.

Bir sonraki hedef, Abhazya'nın en önemli kültür

sanat etkinliklerinin organize edildiği Harmonibinasıydı.

Flarmonı'nın girişinde onları Abhazya Devlet Halk

Dansları ve Şarkıları Topluluğu (Gos Ensamble)'nın

dansçıları coşku ve sevgiyle karşıladı. Ridade, Far-

moni'de provaalırken, Gos Ensamble'nin dansçıları

onları ilgiyle izledi. Dansın gerçeksultanları tarafından

izlenmek Ridade'nin genç dansçıları için gerçekten

zor ama bir o kadar da gurur verici bir durumdu.

Provanın ardından hava kararmak üzereyken

otele döndüler. Otelin bahçesinde otantik Abhaz

yemekleri pişirilen bir "patskha" vardı ve gençler

akşam yemeğini burada yediler. Yemeğin ardından

Sohum'da oldukça meşhur olan "Basla" adındaki bir

müzikli restoranagittiler. Orada, kendilerine eşlik

eden Şaratın Dans Grubu'nun müzisyenlerinin müzik-

leri eşliğinde Ridade'nin dansçılarından Arıstaa

Haluk'un yaş gününü kutladılar. Gece yarısından

sonra yorgun ama mutlu bir şekilde otele döndüler.

Ertesi gün (19 Ağustos 2006) hem biraz alışveriş

yapmak, hem de anavatanda yaşayan kardeşleriyle

bütünleşmek için Sohum Pazarı'nagittiler. Burada

onları güzel bir sürpriz bekliyordu; gece Abhazya

Televizyonu'nda diasporadan gelen gençleri izlemiş

olan pazarcı kadınlar, "denizin karşıkıyısında yaşayan

kardeşleri"ni tek tek sevgiyle kucakladıkları gibi,

yaptıkları alışverişin parasını bile almadılar. Ancak

gençler, bu sevgi dolu pazarcı kadınların tüm karşı



 

 

çıkışlarına karşın ödemekte ısrar ettiler. Alışveriş

oldukça zevkli ve eğlenceliydi, ancak kısa kesmek

zorunda kalmışlardı. Çünkü, akşam üzeri Cılov

köyünde gerçekleştirecekleri gösteriiçin hazırlık

yapmak zorundaydılar. Pazarda fazla zaman

yitirmeden hızla otele döndüler. Hazırlanıp yola

çıktılar. Yolda onlara Gunda Abhaz Şarkıları Grubu

eşlik ediyordu. Yolculuk boyuncabirlikte şarkılar

söylediler.

Şirin ve büyükbir köy olan Cilov'a ulaştıklarında

doğruca köyün şehitliğine gittiler. Şehitlikte bulunan

anıtın önünde gerçekleştirdikleri duygusal törenin

ardından şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktılar.

Ardından, gösteri yapacakları salona gidip akşam

gösterisi için provaaldılar. Onlar provadayken, köy

sakinleri salonun dışında toplanıp gösterinin

başlamasını heyecan ve sabırsızlıkla bekliyordu.

Kısa süren bir provanın ardından hiç zaman

yitirmeden gösteri kostümlerimizi giyip sahneye

çıktılar. Köyün büyükçe gösteri salonunutıklım tıklım

dolduran Cilovluların ve Abhazya Cumhuriyeti Kültür

Bakanı Nugzar Logua'nın heyecanlı bakışları altında

gösterilerini tamamladıklarında uzun süre ayakta

alkışlandılar. Akşamın erken saatlerinde başlayan

gösteri bittiğinde hava henüz yeni kararmıştı.

Diaspora'dan anavatanlarına gelen gençler,

dedelerinin yüz kırk yıl önce terk etmek zorunda

kaldıkları köylerden biri olan Clov köyünde

gerçekleştirdikleri bu coşkulu gösterinin ardından,

Kültür Bakanı Nugzar Logua'nın aynı köydeki evinde

misafir edildiler. Evin salonunda tahmadalar, kendi-

lerini kutsayan dualar ve konuşmalar yaparken, onlar

da Gunda Şarkı Grubu elemanları,

Şaratın Dans Grubu'nun müz-

isyenleri, Kültür Bakanı'nın kızı ve

yeğenleri ile birlikte geniş ve-

randada yemek sofrası

başındaydılar.

Kalabalık genç grup, zevkli ve

sohbetli yemekten sonra, dışarıda

yağan sağnak yağmura aldırmadan

bol bol dans edip şarkı söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde otele

dönerken yağmurhızını arttırarak

sürüyordu.

20 Ağustos sabahı, erkenden
kalkıp Ritsa'ya gitmek üzere

otobüslerine binerken, gece bo-

yunca yağan ve halen hız kes-

meden devam eden yağmurda

 

ıslanmaktan kurtulamamışlardı. Otobüsle çevreyi

inceleyerek ağır ağır ilerlerken, Abhaz-Gürcü savaşının

en şiddetli cephesi olan Eşera Köprüsü'ne

ulaştıklarında otobüs durdu ve burada indiler. Kodzba

Yavuz, köprünün hemen yanında bulunan savaş

şehitlerinin mezarı başında onlara bu köprüde

yaşanan dramatik olayları anlattı. Gerçekten de bu

köprüde yaşananlar, savaşta yaşanan tüm acıların

özeti gibiydi. Kodzba Yavuz'u dinlerken gözyaşlarını

tutamamışlardı. Tekrar otobüse binip yola

düştüklerinde, savaşı tüm acılarıile birlikte tekrar

yaşıyorlardı.

Otobüs, Ritsa'ya varmadan önce küçük bir

mavi gölün kıyısında durdu. İnatla yağan sağnak

yağmura rağmen, bu olağanüstü güzel gölü ve

çevresindeki yeşil dokuyu arkalarına alıp bol bol

fotoğraf çektirdiler.

Kısa bir yolculuktan sonra, belki de dünyanın

en güzel volkanik göllerinden biri olan Ritsa'ya

ulaştılar. Burada doğa gerçekten muhteşemdi. Ef-

sanelerde Kafkasya'nın "Tanrı'nın kendisi için yarattığı

ülke" olarak tanımlanmasının nedenini burada çok

dahaiyi anlamışlardı. Ancak yağmur burada da

peşlerini bırakmamıştı. Oysa ki, orada bulunan hiç

kimsenin bu rüya ülkesinde yağmuru görecekhali

yoktu. Sağnak yağmura rağmen otobüsteninip göl

kenarında bolbol fotoğraf çektirdiler. Ritsa macerasını

fotoğraflarla yeterince belgelediklerine kanaat getirin-

. ce tekrar otobüse binip yakındaki bir "patskha'ya

gittiler. Burada onları bekleyen "sönmeyen ocak

ateşi"nin başında giysilerini kuruturken, bir yandan

da kendilerine yiyecek hazırlayan ev sahiplerini
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izliyorlardı.

Otobüse binip tekrar yola çıktıklarında akılları

hala "patskha'nın tam ortasında yanan ateş ve bu

ateşin üzerinde kurumaya bırakılmış çengellere

geçirilmiş parça etlerle, tel ızgaraya dizilmiş Abhaz

peynirlerindeydi.

Otele varınca dinlenmeye çekildiler. Hava ka-

rardıktan sonra ise Sohum limanına kahve içmeye

gittiler. Zevkli bir kahve sohbetinden sonra fazla

zaman yitirmeden tekrar otele döndüler. O gece

de, hemen her gece olduğu gibi otel bahçesinde

kendilerini ziyarete gelen Abhazyalı akrabalarıyla

görüştükten sonra yine oldukça geç bir saatte uyumak

üzere odalarına çekildiler,

2 | Ağustos sabahı, yine oldukça yoğun bir pro-

gramla uyandılar. Bugün dünyanın en büyükikinci

mağarası olarak bilinen Afon'daki yeraltı mağarasına

gideceklerdi. Zevkli bir yolculuktan sonra Afon

mağarasına vardılar. Mağaranın içerisinde yolculukları

metroyla başladı. Bir süre metroyla ilerledikten sonra

inip yürüyerek devam ettiler. Görevliler bu dev

mağarada dokuz galeri olduğunu söylemişti. İlk galeri

Anakopia galenisiydı. Anakopia aynı zamanda Afon'un

eski adlarından biridir. Buranın Abhazya ve bölge

tarihinde önemli bir yeri vardır. Yedinci Yüzyıl'da

Arap orduları Sağır Mervan komutasında tüm Güney

Kafkasya'yı ele geçirip Afon'daki Anakopya Kalesi

önüne ulaştığında, Abhazların şiddetli direnişiyle

karşılaşmış ve bu şiddetli direniş nedeniyle çağın en

büyük ordularından biri olan Sağır Mervan'ın ordusu

dağılıp geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Mağaradaki diğer galerilerin de Abhaz tarihi ve

kültürünü yansıtan adları var. Örneğin; bunlardan

biri de diasporadakilerin adını taşıyor. Mağarada

onları, Türkiye'de de dönem dönem konserler

vermiş olan büyük müzik yorumcusu Vili Çakmaçipa

ile grubu karşılamıştı. Bu değerli sanatçının ve grubu-

nun mağaranın mistik ortamında verdikleri. eşsiz

konserile adeta kendilerinden geçmişlerdi. Abhazyalı

sanatçıların şarkılarına diasporadan gelen gençler

danslarıyla eşlik etti. Konser sonunda büyük halk

sanatçısı Çakmaçipa ve korosuyla birlikte hatıra

fotoğrafları çektirdiler. Herkes çok mutlu ve

coşkuluydu. i

 Abhazyalı sanatçı dostlarını Afon mağarasında

bırakıp karınlarını doyurmak üzere yine bir "patskha'ya

gittiler. Yemekten sonra yine önemli Abhaz kent-

lerinden biri olan Gudauta'ya doğru yola çıktılar.

Gudouta'a ilk olarak, Gürcüler tarafından

düşürülen Kızılhaç helikopterinde yanarak ölen yaşlı,
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hamile kadın ve bebeklerden oluşan hemşerilerimizin

birbirinden ayırdedilemeyen yanmış cesetlerinin
gömüldüğü toplu mezarziyaret edildi. Ridade Grubu

elemanları kısa Abhazya ziyareti esnasında en büyük

üzüntülerini belki de burada yaşamıştı. Gözyaşlarımızı

tutamayanlar, hatta hüngür hüngür ağlayanlar vardı.

Tüm savaşlara ve işgallere lanet okudular.

Mezarlık ziyaretinin ardından Gudauta müzesini

gidildi. Bu müzede, Abhazya ve insanlık tarihi için

. gerçekten önemli bir çok eserin yanında, son yaşanan

savaşın belgeleri de ayrı bir galeride sergileniyordu.

Müze gezisinin ardından Gudauta Stadyumu'na

gidildi. Burada Ritsa Şarkı Grubu ve çocuklardan

oluşan Adats Dans Grubuile, stadyumutıklım tıklım

dolduran kalabalık bir kitle karşısında güzelbir gösteri

gerçekleştirildi. Adats Çocuk Dans Grubu çocukları,

gösterinin ardından büyükbir jest yapıp Türkiyeli

konuklarını çiçekler ve rozetlerle ödüllendirdi. Gös-

terinin ardından Gudauta Belediye Başkanı'nın davet-

lisi olarak gittikleri "patskha''da sohbetli bir yemek

yediler. Bu geleneksel yemeğin ardından bol bol

dans edip şarkı söylediler.

22 Ağustos günü sabahı Abhazya Cumhuriyeti

kimliği talebinde bulunmakiçin Demoşrafya Bakan-

lığı'na gidildi. Kimlik başvurusu yapıldıktan sonra

çarşıya çıkılıp Türkiye'deki yakınlara hediye satın

alındı. Ardından yine bir gösteri yapmak üzere

Flarmoni'ye gidildi. Kapıda onları kalabalık bir hemşeri

grubu bekliyordu. Herbirini sevgiyle kucakladılar.

Epey zorlanarak da olsa onlardan ayrılıp prova

salonuna geçtiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Türkiye'de Abhaz Derneği'nde Ridade'ye Kafkas

Halk Dansları hocalığı yapmış olan büyük sanatçı

Valeri Tanya, eski öğrencilerini izlemek üzere salon-

daydı. Provanın ardından hızla giyinirken, yanlarındaki

odada Şaratın Grubu'nun dansçılarının giyindiğini ve

kısa bir süre sonra kendileriyle aynı sahneyi

paylaşacaklarını bilmek bile onları heyecanlandırıyordu

Ridade'nin 1998-1999 döneminde hocalığını

yapmış olan Beslan Bebia da çalışmayıizledi.

Flarmoni'de gösterinin ilk dansını yapma şerefi

"diaspora"dan gelmiş olmaları nedeniyle olsa gerek

Ridade'nindi. Ardından Şaratın sahne aldı. Bir Ridade,

bir Şaratın çıktı sahneye ve coşkulu bir gösterinin

ardından yine seyirciile bütünleştiler. Finalde sahneye

davet edilen Valeri Tanyaile birbirlerine sarılıp

duygulu anlar yaşadılar. Ardından, gösteriyi izlemeye

gelen coşkulu seyirciyle, akrabalarla ve Şaratın'ın

dansçılarıyla okucaklaşıp fotoğraf çektirdiler.

Otele dönüp eşyalarını bıraktıktan sonra,

 



 

 

Türkiye'de de önemli gösteriler yapmış olan Kafkas

adlı dans grubunun davetlisi olarak Basla adındakı

müzikli restorana gittiler. Orada gecenin ilerleyen

saatlerine kadar dans edip şarkı söylediler. Ardından,

aynı grubun elemanlarıyla birlikte otele dönerek,

eğlenceye otelin bahçesinde devam ettiler.

23 Ağustos günü erkenden kalkıp, Abhazya'nın

en güzel sahillerinden birine sahip olan Pitsundatatil

kentine gittiler. Burada denize girip yoğun programın

yorgunluğunu atmaya çalıştılar. Öğleden sonra

otobüsle Abhazya'nın en güzel kentlerinden biri

olan ve eski Abhaz masallarında sık sık söz edilen

Gagra'ya geçtiler.İlk işleri bu güzel kenti turlamak

oldu. Program gereği burada da bir gösteri yapacak-

lardı. Aynı günün akşamı Gagra Stadyumu'nda,yine

Şaratın Grubu ile birlikte bazı Rus sanatçıların da

katılımıyla güzel bir gösteri gerçekleştirdiler. Konserin

ardından yine Sohum'daki otele dönüldü. Bu gece

Ridade'nin Abhazya'daki son gecesiydi ve bunu

bilmek bile onları üzmeye yetiyordu. Tüm gösteri-

lerinde onlara eşlik eden Şaratın Grubu müzisyen-

lerinin eşliğinde, otelin bahçesinde uzun bir veda

sohbeti yapıldı. Ayrılığın burukluğundan olsa gerek

bu gece kimsenin içinden şarkı söylemek, dans etmek

geçmiyordubile.

24 Ağustos sabahı erkenden kalkan Ridade

gençleri, eşyalarını toplayıp otelin bahçesine indiğinde

Abhazya Devlet Televizyonu'nu kendilerini beklerken
bulmuştu. Tüm gençlerle birer birer veda röportajları

yaptılar. Akrabalar ve kalabalık bir hemşeri grubu

da Türkiyeli konuklarını yolcu etmek üzere otelin

bahçesini doldurmuştu. Dramatik bir vedalaşma

töreninden sonra otobüslerine bindiklerinde Ridade

Grubu'nun elemanları da, onları yolcu etmekiçin

toplanmış olan akraba ve hemşerileri de hüngür

hüngürağlıyordu.

Gençler bu duygulu vedalaşma esnasında oto-

büse binmeden önce, diasporadaki köylerinde vatan

toprağı özlemi çekerek ölen dedelerinin-babalarının

mezarlarına dökmek üzere poşetlerle Kafkasya

toprağı almayı da unutmamışlardı. Akrabaları, gençleri

Soçi limanına ulaştıracak olan otobüsü bizzat kendi
elleriyle pişirdikleri yiyeceklerle doldurmuştu adeta,

Abhazya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Nugzar

Logua ve Demografya Bakan Yardımcısı Erkan

Kutarba da Ridade'yi yolcu etmek üzere oradaydı.

Gözyaşlarıyla dönüş yoluna çıktıklarında artık

Abhazya macerasının bittiğini düşünüyorlardı ama

tabii ki yanılıyorlardı. Çünkü yol boyunca,yiyecek

ve hediyeler vermek üzere hemşeri grupları tarafından

sık sık otobüslerinin önü kesiliyordu. Ancak kendilerine

verilen yiyecekleri de, hediyeleri de geri çevirmek

zorunda kalıyorlardı. Otobüste zaten gereğinden

çok dahafazla yiyecek vardı ve hediyeleri gümrükten

geçirmek oldukça zordu.

En önemli sürprizlerden biri de, Kültür Bakanı

Nugzar Logua'nın Türkiye'deki hemşerilerimize

hediye etmek üzere sipariş verdiği ama otobüse

yetişmeyen üç koli Abhaz şarabını, sınırı geçmeden

otobüse yetiştirmesiydi.

Soçi'ye ulaştıklarında, dahailk gün kendilerini

burada karşılayan ve hiç amahiç yalnız bırakmayan

Kodzba Yavuz hala yanlarındaydı. Vapura binmek

için vefakar şöförlen ve Kodzba Yavuz'la vedalaşırken

tanımlanamaz duygular içindeydiler.

Hemen hepsiağlıyordu
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Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Dünya Çerkes Birliği'nin ortak organizasyonu olan
kültürel tatil programı dahilinde Penexes köyünde, kardeş ailelerin ev sahipliğinde
| 4 gün geçiren çocuklarımız, izlenimlerini yazarak ulaştırdılar bize. Geziile ayrıntılı

bilgiyi dergimizin bir önceki sayısında bulabilirsiniz.

Yarın vatanında olsun

tüm çocuklar / eSeteney Baloğlu

 

  

Küçüklüğümüzden beribir yerin, tanımadığımız, görmediğimiz
bir ülkenin adıyla yaşadık.

© Tanımıyorduk, ama bizim vatanımızdı orası. Bir ülkenin acımasız
hasretiyle büyüdük. Adına yazılan kitaplarla, adına söylenen şarkılarla,
dansıyla, müziğiyle... Şiirler yazdık adına, savaşına isyan ettik, karanfiller
bıraktık ölenlerine... Hep merak ettik, imkansız geldi, erişilemez
göründü hep... Ve birfırsat verildi bize ummadığımız bir anda.

Dünyanın belki en tatlı heyecanlarından birini yaşadık. Biz
yıllardır savunuyorduk, özlüyorduk, seviyorduk ama nereyi? Umutla,
heyecanla, merakla indik o yere. Ve birçoklarının aksine biz vatanımıza
kavuşmanın o unutulmaz, eşsiz güzelliğini yaşıyorduk. Adıgey'deydik
artık. Unutulmaziki haftadan sonra şükürler ettik tanrıya. Ve bize
söyleneni hepimiz yaptık. Türkiye'ye vatanımızdan birer avuç toprak
getirdik. Hiç beklemediğimiz kadar ağladık, hiç beklemediğimiz
kadar zordu ayrılık. Ama yine de her şeyiki hafta öncesinden çok
daha harikaydı. Artık vatanımızda da bir köyümüz vardı, bir ailemiz,
annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, öğretmen-
lerimiz...

 

  

 
Anayurtta yaz okulu

e Neris Şan Bage

Önce Cumhur amca (Bal), Federasyon'a bir uğradı-
gımızda bahsetti, “Sizleri bu yaz olacakorganizasyonla
anayurda gönderelim” dedi... Anayurt deyince heyecan-
lanıyor insan. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz o
büyüleyici sözcük... Bir kaç arkadaş konuşup Adıgey'e
gitmeye karar verdik. Krasnodar'a ayak basıncaya kadar
neyle karşılaşacağımlailgili pek de bir fikrim yoktu aslında.
Vatanıma bir köye, soydaş ve akrabalarımızın yanına
gidiyordum.

Krasnodar havaalanına indiğimizde bizi güzel bir
törenle karşıladılar. Karşımızda heyecanlı, güler yüzlü,
büyüklü küçüklü birçok insan vardı. Onlarla başladı

heyecanım benim de. Törenden sonra sonra, herkes
yanında kalacağıailesiyle tanıştı.

“Pşaşem"in adı Mariyana idi. Penexes köyüne, eve
gittik. İlk gün zordu benim için, kimseyle anlaşamıyordum.
Ama sonraki günlerde her şey yavaş yavaş kolaylaşmaya
başladı. Biraz Adıgece, biraz İngilizce, biraz da el kol
hareketleriyle çoğukişiyle yavaş yavaş anlaşmaya başladım.
15 günün çoğunu köyde geçirdik. Her sabah okulda
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Tanrı herkese bu mutluluğu yaşamafırsatı versin. Yarın vatanında
olsun tüm çocuklarımız.

Teşekkürler ülkeme, halkıma...

buluştuk, her gece de düğün yaparak günü bitirdik. Bir
bir anlatılamayacak kadar çok, değişik tatta, güzelolaylar
yaşadık.

Köyde, evde geçirdiğim süre boyunca, memnun
olmam için ellerinden ne geldiyse yaptı ailem. Güleryüzlü
bir babaannem, göbekli ve bu özelliğiyle hep kendi
kendine dalga geçen, içten bir babam, doktorve güzel
yemek yapan bir annem, anlaşma konusunda sıkıştığımda,
biraz İngilizcesiyle bana her zaman yardım etmeye çalışan
kardeşim Murat ve en önemlisi | 5 gün boyunca yanımda,
bana her konuda yardımcı olan, Adıgeceyi biraz da olsa
öğrenmemi sağlayan Mariyana vardı köydeki evimde.
Bazen biraz zor ama neolursa olsun keyifli günler geçirdik
orda.

15 gün çabuk geçti. Ayrılırken herkes ağladı.
“Gitmeyin” diyenler de oldu, “yine gelin” diyenler de. Biz
de onları Türkiye'ye davetettik, memnun oldular. Tekrar
birlikte olmak üzere, kardeşlerimizle birlikte gönüllerimizi
de vatanımızda bırakıp biz döndük. :

Bu gezisırasında başımızda bulunan grupliderimiz
Eyüp Hoca (Baloğlu)'ya geziyi düzenleyen Kafkas Fed-
erasyonu'na ve gezi boyunca bana yabancılık hissettirmey-
en aileme (Şapsığ, Wucıkhu Adem, Asiyet, Mariyana,
Murat) sonsuz teşekkürler ediyorum.  



 

 

Adışey Cumhuriyeti gezisi... / e Hanoğa Berat Aslı Han

Adıgey Cumhuriyeti'nde geçirdiğimiz 14 gün çok
güzeldi. Hem dil öğrendik, hem yeni arkadaşlar edindik,
en önemlisi anavatanımızı tanıdık.

Tabi arda sırada problemlerçıktı. Çünkü onlarhiç

Türkçe bilmiyordu, biz de oraya dil öğrenmeye gitmiştik.
Bazı kelimeleribiliyorsak da bazen anlaşamıyordukilk
zamanlar, ama sonradan dil öğrenmeye başlayınca ve
onlara ısınınca problem çıkmadı. Sweta (misafir olduğum
ailenin annesi) yemekleri bana iki kat fazla koyuyordu,
herşeyin eniyisini ve en önce bana yapıyor, yaptırıyordu.
Babası (Yunus) da çokiyi birisi idi. Bizim şoförlüğümüzü
yaptı hiç üşenmedenl!!, sürekli bana gülerek baktılar.

Kız kardeşi(Feride) zaten bizden hiç ayrılmadı. Her
şeye yardım etmeye çalıştı. Susanna (ablası) benim.
yanımda yaşını küçültüp bizimle aynı yaşta gibi davranmaya
çalışıyordu. Kısacası gerçek ailemiz gibi davranıyorlardı.
Benim arkadaşım ve ev sahibim Luiza idi. O bana çok

iyi davranıyordu, ben de onu çok seviyordum. Mesela
birine sinirlendiğinde bana yine normalmiş gibi davranıyordu.
Ya da ben bir arkadaşıma öğle yemeğine gidince “hep
orda mı kalacaksın ?” diye soruyordu. Ben döneceğimi
söyleyince çok mutlu oluyordu.

Orada nereye gidersek gidelim merkez okul olmuştu.
Okulları köy okulu olmasına rağmen Türkiye de büyük
merkezlerde bulunan sayılı okullardan biri gibiydi. Okul
çok büyüktü, tekvando salonu ve 2 spor salonu vardı.
Okula ait tarlalar varmış, Devlet Başkanı Hazret Şovmen

vermiş. Buraya karpuz ekiyorlar ve karpuzun geliriile
hem öğrencilerin öğle yemekleri karşılanıyor , hem de
onları yazın kampa alıyorlarmış.

3 günlük kıyı boyu Şapsığ köylerine gezimiz vardı.
Oraya gidince bir kampta kaldık, dünyanın dört bir
yanından çocuklar vardı. Oraya giderken yolda başka
kamplara da uğradık o kampların müzelerini gezdik.

İlgimizi çeken bir çok şey vardı ama, bu kampta kalan

çocukların yaptıkları bir gemive içine barış mesajları
yazmaları çokilginç geldi bana. Bu gemileri kıyıdan denize
bırakmışlar ve bazı gemiler Japonya kıyılarına kadar
varmışlar. Kaldığımız kampta denize girdik, deniz oldukça
temizdi. Başka bir gün de agua parka ve bir Şapsığ
köyüne gittik. Once askeri bir araçla şelaleye gittik, çok
eğlenceliydi.

| Ağustos sürgüne dönenlerin günü idi ve Maykop
a gittik. Etkinliği izledik. O gece Türkiye'den vatanına
dönmüşolanailelerde kaldık. Onlar da bize çokiyi baktılar,
çok teşekkür ediyoruz onlara. Adıge Cumhuriyeti'nde
kaldığımız 14 gün her gece düğün yaptık, çok eğlendik.

Kısacası oradaki herkes bize çok iyi davrandı.
Hocamız herkesin problemiile ilgilendi, öğretmenler bu
kadar kısa zamanda Çerkesceyi öğretmekiçin çalıştılar.

Nalbi (okul müdürü) bizim yanımızdan hiç ayrılmadı bize
her şeyi anlatmaya çalıştı. Bence bütün Çerkesler gidip

atalarının yaşadığı toprakları görmeli, çocuklarını böyle
gezilere yollamalı, hem anavatanını görüp, hem de
arkadaşlar edinmeleriiçin.

Dönüşümüzde içimibir burukluk kapladı. Ben dönerk-

en, misafir olduğum aile beni gözyaşları ile uğurladı. Şimdi
düşünüyorum da, 2006'da hayatımın en güzel gezi ve
tatilini bir arada yaptım. Hayatım boyunca da unutmaya-
cağım. Hatta bir sonraki sene tekrar gidebilme planlarını
yapmaya başladım.

Ben bu | 4 günlük programda bütün zamanını bizim
sorunlarımızla birebirilgilenen rehberimiz Eyüp Baloğlu
hocamıza, bizi davet eden Adıgey Cumhuriyeti'nin bütün
yetkililerine, beni ağırlayan Luiza ve ailesine , Panahes
köyünün bütün insanlarına her şey için sonsuz teşekkür

ediyorum...
İyi ki varmışsınız,iyi ki gitmişim...

İnsanları vatanından çıkarabilirsiniz ama
vatanlarını yüreklerinden asia!.. / e 5. Gupse Özbaş

Anavatanıma gelmiştim. Gelir gelmez harika şekilde

karşılandık. Gümrüğün tam önünde bizim için bir karşılama

töreni hazırlanmış. Burada ev sahiplerimiz, | 5 gün boyunca

yanımızda olacak öğretmenler, Mehmetve Sevil Yedic
ile Erhan abivardı. Bizi oradan alıp, kalacağımız Penehes

köyüne götürdüler.

13 gün okula gidip geldik, tabi arada pikniklere,

komşu köylere de gezmeyegittik. Dilimizi tam öğrenem-

esek de 5-6 cümle öğrendik. Orda bize en çok yardımı

olan, oradaki okulun müdürü Nalbi adlı bir öğretmendi.
Tabi orada gözümüze çarpan şeyler de olmadı değil.

Oradaki gençler biraz adet-lerimiziyitirmişler, biz Türkiye'de

daha çok sahip çıkmışız gibi geldi bana.
Gezimizin son günlerinde denize gittik. Kampta

kaldık 2 gece. Köye yeniden dönüp 2 gün sonra Maykop'a

geldik. Geri dönenlerin düzenlediği bir kutlama vardı.
Konusu sürgün ile giden Âdıgelerin anavatanına geri

dönmesiydi.

Birey öğrendik ki, gerçekten de çok kötüydü. Burada
Çerkeslerin nüfusu 261 gibi bir rakama inmiş. Ordakilerin

tek istekleri Çerkeslerin tekrar vatanlarına dönmeleri.

Ben Maykop'ta Mehmetve Sevil Yedic ailesinin yanında

kaldım (halam ve amcam). Sabah oradaki Adıge müzesini
gezdik ve alışveriş yapmak üzere dükkanlara gittik. Saat

2.00-3.00 arası Maykop'tan ayrılıp köye geri döndük.

Bir sonraki gün sabah 4.30'da okulda toplanıp Krasnodar

Havaalanı'na gitmek üzere yola çıktık. Aileler arkamızdan
biz giderken çok ağladılar (ben gitmek istemiyordum

ama...). Ve sonrasında İstanbuldaydık. ..

Gezimiz sona ermişti.
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(2 yaşında, dünya üçüncüsü

bir sporcu...

smi Esma Nurseli Elbeyoğlu, 12 yaşında,
ilköğretim 7. sınıf öğrencisi bir Çerkes kızımız.
Nurseli aynı zamanda 2006yılı içinde, biatlon
dalında kendi kategorisinde Türkiye birincisi
ve dünya üçüncüsü olma başarısını elde etmiş

bir sporcu.
Davetimiz üzerine, başarılarında büyük payı

olan babası Metin Elbeyoğlu ile birlikte Federasyon
binamıza geldiklerinde, “bu çocuk mu bu büyük
başarıları kazanan” diye düşündüren Nurseli, soh-
betimizin sonlarında, çalışmalarına devam edip milli
takıma girmeyi, olimpiyatlara katılmayı, dünya çapında
ilk üçe girmeyi amaçladığını büyük bir heyecan ve
inançla anlattığında, bunları yapabileceğine biz de
onun kadar inanmıştık artık.

Nurseli'ye suyu sevdiren kişi anneannesi oldu.
Ayvalık'ta yüzmeyi öğrendiğinde üç yaşındaydı ve
bundan sonra yazları vaktinin çoğunu denizde geçirdi.
Spor hayatına ise |0 yaşında, Ocak 2005'te, önce
voleybol, basketbol, yüzme gibi takım sporlarıyla
başladı. Ancakliderlik özelliği nedeniyle bireysel
spora yöneldi ve yüzmeye ağırlık verdi.

DSİKulübü'ne bağlı olarak 2005yılındakatıldığı
ilk müsabakada Ankara ikincisi oldu. 23 Nisan 2006'da
yapılan minikler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda,
ilk ona girdi.

| Temmuz 2006'da İngiltere'de yapılan "Word
Tour Weymouh GBR 2006” şampiyonasında Yıldız
D Bayanlar'da dünya üçüncüsü oldu. Londra'da
biatlon okulu var ve burada okuyan öğrencilerle
birlikte yarışmasına rağmen bu dereceyi elde etti.

Londra'da katıldığı başka bir müsabakada, şehri

gezmekiçin sürekli dışarıda olan yöneticilerin plansızlığı
yüzünden kızların yarışını kaçırdığını ve erkeklerle
yarışmak zorundakaldığını söyleyen Elbeyoğlu, buna
rağmen 4, olduğunu anlatırken, “bu aksilikler olma-
saydı, orada dünya birincisi olacaktım” diyor.
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Bundan sonra 5 Kasım'da Adana'da yapılacak

olan Cumhuriyet Kupası havuz biatlonuna C grubun-
da katılacak (5 km. koşu, 100 m. Yüzme). 17-18
Aralık'ta ise federasyon seçmelerine katılacak.

Şimdi spor hayatına, Ankara Yıldızlar Spor
Kulübü'nde devam eden Nurseli, Şubat 2007'de
açık yaş grubuna geçiyor ve gençlerle birlikte yarışacak.
Biatlona DSİ'den katılamadı, o da kendisiferdilisansla
katıldı ve dünya üçüncüsü oldu. Şu anda bu daldaki
Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

Derslerinde de oldukça başarılı olan ve üstün
başarı belgeleri alan sporcumuz, hem okulda, hem
sporda başarılı olmasını, zamanını çokiyi program-
lamasına bağlıyor. Anneannesi, annesi ve babasının
yanı sıra, antrenörü Bülent Kantar'ı de en büyük

destekçilerinden biri olarak görüyor Nurseli.
Tek isteğinin moral ve motivasyon olduğunu

belirten Nurseli, futbol, basketbol gibi sporlara
gösterilen ilginin yüzmeye de gösterilmesini istiyor.

Gerekli ilginin gösterilmediği bu spor dalında,
sponsor bulmak da ayrı bir sorun oluyor. Üstelik
herhangi bir spor dalında sponsor olunduğunda
vergi muafiyeti var. Ör. 50 sporcu çocuğun dış
malzemesiiçin sponsorolan bir kişi yaklaşık 5 milyar
lira ödeyecek. Yani bu daldaki sponsorluklarda
astronomik rakamlar ortaya çıkmıyor.
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TURAN AKIN

Geçtiğimiz günlerde bir hafta sonu, arkadaşımın

daveti üzerine Kahramanmaraş'ın Andırın Altınboğa

köyünde bir düğüne gitmiştim.

Günümüzde yapılan Adıge düğünlerimizde,
damat ve gelinlerimizin neden gelenekselkıyafetler-

imizi giymediğini hep düşünür, böyle bir düğün hayal

ederdim. Bu düğünde hayalimin gerçek olduğunu
gördüm ve çok memnun oldum. Düğünün gelin

alma bölümünde, geleneklere uygun, güzelbir kortej

eşliğinde gelin alması(nıseşej) yapıldı.
Kafkasya'daki festivallerde olduğugibikızlı erkekli

10-15 gencimiz, Adana Demeği'nden götürdüğümüz
gelenekselkıyafetlerimizi giydiler. Gelin, süslenmiş

bir atın üzerinde, gelinin eşyaları ise bir öküz arabasıyla
taşındı. Damat ve gelin Adıge kıyafetleri giymişlerdi.

Gece yapılan düğünde de aynı formu korunmaya
çalışılması etkileyiciydi.

Toplum olarak genelde bir çekinceyle veya

komik bulunabilir kaygısıyla, kişilik özellikleri,

alışkanlıklar, özendirilmemiş olma gibi nedenlerle,

bu çok özel kıyafetlerimizi, en önemli saydığımız

böyle günlerde giymediğimizden, Altınboğa'daki bu
düğün beni çok etkiledi. Geleneksel değerlerimizi

kaybetmemek adına bu uygulamanın

yaygınlaştırılmasını çok isterdim.
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Idığımız

 
 

 

li yayından asım“Kafkasya Dağlıları”ivindeki,in arşDr. Omer Aytek Kurmel

bu fotoğrafın altında şöyle bir not var.
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“KUNETRE'DE ILK ÇERKES MEKTEBİ

ininin, 20'si de Çerkes ahalin 20'si hükümetBu mekteplerdan fazla Çerkes mektebivardır(Suriye'de 40”
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iyor).ifade edtyardımındanis



26 Ocak 1860 - Rus Hükümetinin Dağlıların

Osmanlı İmparatorluğu'na Göçüne Karşı Tutumu ?

Rus hükümeti Babiali'ye şu cevabı verdi:

|. Biz hiçbir zaman, diğer devletlerin bizden

gelen göçmenleri hükümetimizin izni olmadan kendi

* tabiiyetine alma hakkınaitiraz etmedik ve etmiyoruz.

2. Bizim Müslümanlarımız Türkiye'ye gitme-

lerine izin verilmesini yerleşmekiçin değil hac için

istiyorlar. Biz, dini inançlara dayanan bir isteğin

yerine getirilmesine karşı çıkmak istemiyoruz ve

  

 

  
   

  

 

  

 

   

    

  

   

çıkamayız.

3. Hangi devlete olursa olsun göç, o devletin

hükümetinin onayı olmadan gerçekleşemez. Bu

konuda uluslar arası hukuku açıklamaya ihtiyaç

yoktur.

4. Göçüzni her zaman özelbiryazılı belgeyle

verilmektedir.

RGVİA (Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi),f. 450, op. 1, d.
64,1. 11-12. otpusk.

Çeviren: Murat PAPŞU
 

   

  

 

  

             

  

  

akıbetleri hakkında sorumluluğu üzerinden atmayaçalışıyordu.

 

Il Nisan 1860 - Kafkasya Ordusu

başkomutanının “hacıların Türkiye'ye kara yoluyla

gönderilmesine izin verilemeyeceğinin okrug komutan-

larına bildirilmesi”ricası

..Sağ Kanat'tan Türkiye'ye göç eden Dağlıların

perişan durumuve yeniyerleştikleri yerlerde yarat-

tıkları kargaşalık Türk hükümetini Kafkas Krayı'ndan

yerlilerin Türkiye topraklarına bundan sonraki

göçünü kabul etmemeye zorluyor. Diğer yandan

başkomutan, başlayan göçü durdurmayı ve her

durumda kara yoluyla Zakavkazski Krayı'dan geçerek

Türkiye'ye giden güzergahı genel olarak yasaklamayı

insani nedenlerle gerekli görüyor.

İ Ekselansları 400'den fazla ailenin Türkiye'ye

“izinli gönderilmesiiçin yaptığınız arzı değerlendirdi.

Ekselansları Sizden, Size bağlı okrug komutanlarına

hacıların Türkiye'ye kara yoluyla gönderilmesine

izin verilemeyeceğini ve isteyenlerin sadece

Taman'dan deniz yoluyla gidebileceğini

LAB. Lobanov-Rostovski: 1856-1863yıllarında İstanbul'da bulunan Rusyaelçisi

2 1859 yılından itibaren Kafkasyalıların göçü ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yerleştirilmesi, Osmanlı ve Rusya hükümetleri arasında
diplomatik yazışmaların ve görüşmelerin konusu oldu.İki taraf da Dağlıların göçüyle ilişkisi olmadığını göstermeye ve böylece gelecekteki

 

abardey Okruşu Komutanı

 

   

  

  

 

  

   

   

   

   

  
   
  
  

   

   

Iİ. YevdeokimeoWun

ektubundam...

bildirmenizinca ediyor. Bize sadıkolanların yolundan...

alıkonması, bütün fanatiklerin ve huzuru bozanlarn

da deniz yoluyla gönderilmesi aarzu edilen bir tutum >

olurdu.

P.S, Başkomutan, bu yasağın Rus hükümetinin

kararı olmadığına, Türk hükümetinin isteksizliğinden

ve bizim insanseverliğimizden kaynaklanan bir

zorunluluk olduğuna halkı ikna etmek için şunu.

gerekli görüyor: Halkın öncedenfikir sahibi olması

için, onların seçimiyle Türkiye'ye bir heyet yollansın
ve bu heyet Türkiye'ye göç eden Dağlıların perişan

halini kendi gözleriyle görsün.

Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi (OAA BAĞ)

f.2,op.1,d.465,1.1.
Kaynak: i

Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı diya adıgov
vtoraya polovina XIX-naçalo XX veka (Kafkas Savaşı'rnın
Adiğeler İçin Trajik Sonuçları, 19. Yüzyıl İkinci Yarısı

— 20. Yüzyıl Başı), Nalçik 2000, s. 15-18.

Çeviren: Murat PAPŞU

  

 



 

 

KİTAP TANITIMI
 

Beklenen kitap çıktı
© 8 99

 

Beklenenkitap 'Sürgün Sessiz Ölür' çkti.

Kitabın adını okuyunca uzun uzun

düşündüm adıyla ilgili. Gerçekten sürgün

sessiz mi ölür; yoksa çığlıkları yaban ellerde

duyulmaz mı? Ya da duyulsa dahi duul-

mamazlıktan mı gelinir?

amacı bu sorulara cevap aramak değil fakat

belki bu sorulara cevap arayan birileri çıka

diye yine de soralım dedik sorularımızı.

Sürgünün tarihinin yazlması gerektiği

her diaspora aydınının dillendirdiği bir du-

rumdur. Hayri Ersoy bu durumu di-

ilendirmekle kalmıyor; kolları sıvamış sürgün

tarihinin kapılarını ararlıyor kitaplaıyla. Belge

niteliğindeki sağlam örgüsüyle 'Sürdüler

Sürgün Oldum' kitabı belleklerimizdeki

yerini almış durumda. Bizlerilk kitabı

özümsemeye çalışırken Ersoy bizlerle

sürgün serisinin ikinci kitabı olan 'Sürgün

Sessiz Ölür'ü buluşturdu.

hatırlar, Anadolu'ya giriş sürecini anlatı-

ordu. İkinci kitapta Anadolu'da kurgu-

lanmaya çalışılan yeni yaşamın çelişkileri

arasıda geziniyor. Tamamen farklı bir

coğrafya,farklı bir kültür, yokluk, çaresizlik,

açlık, hastalıklara karşın başeğmez, dik

durmaya çalışan kafkas onuru...

“ Ersoy'unşiir inceliğinde ördüğü yeni

kitabını mutlaka okumalısınız.
Çiviyazıları'ndan piyasaya çıkan 'Sürgün

Sessiz Ölür, yeni kuşakiçin geleneksek

Çerkes kültürünü öğretici bir öğretmen

işlevi de üstleniyor. Elbette okurken

yüreğinize yumrular oturacak. Elbette ağlıyası anlar

       

  

 

  

       

  

ChiviyazılaYayıncı yaşayacaksınız. Sürgün tarihinin mutlu yanı olmaz

2006, |. Baskı (oZaten.

271 sayfa Olsaydı “Sürgün Sessiz Ölür müydü?
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© ŞYOOUEZAFER

Anadilinde şarkı söyleyen çocuklara gıpta ederek Çurey, kitabı Türkiye'de bastırmış ve bir kısmını,
geçirdim çocukluğumu. Kimse çocukluğumda bana ilgilenen insanlarımıza ulaştırılması için Kaf Fed'e
şarkı öğretmedi anadilimde. Anneme kendi dilinde bırakmıştır.
şarkı dinletememiş olmak hep acıttı yüreğimi. Türkiye'de bir ilkolan Adıgece çocukşarkıları
Büyüdüğümde, anadilimde şarkı söylemeyi öğrendi- kitabını federasyonumuzdan temin edebilirsiniz.
gimdeise çok geçti artık. Şarkı dinleyecek annem
  

 

  

 

  

  

  

   

  

  

  

 

yaşamıyordu.
Bazen düşünürüm, şimdiki çocuklar mı şanslı,

yoksa bizim çocukluğumuz mu daha güzeldi diye.
Betonla kaplı mekanlarda çocuk olmakelbette kolay ;
değil ama düyadan bi haber yaşamak da ondaniyi
olmasa gerek. İbre az da olsa şimdiki çocuklardan
yana diye düşünüyorum. Teknoloji sayesinde sınırsız
imkanlarla karşı karşıya şimdiki çocuklar. Anne
babalar dahabirbilinçli. Çocukları için iyi olanın
peşinde koşuyor. Hertürlü fedakarlıkları çocuklar
içindir. Zorunlu ihtiyaçanı dışında sosyalihtiyaçların
karşılanması için çırpınışları takdire şayandır.
ihtiyaçlardan biri de müziktir. Bizim çocuklarımızın

“ kendi kültürel değerlerimizle yetişebilmesiiçin çok
da şanslı olduğunu söylemek mümkün değil elbet.
Yine de güzel gelişmeler oluyor günümüzde,
çocuklarımız için. Anadilini öğrenme, okuma yazma
fırsatı bir çok demekte sunulmaktadır. Bu fırsatlar
gerekli materyallerle de desteklenmektedir.
Bunlardan biri de Şogen Leonid'in Leğupıky adlı
eseridir. Toplam 127 çocukşarkısının sözleri ve
notalarıyla tam bir şaheser özelliği gösteriyor.
Eserin önemini, Adıgece ve İngilizce yazılmış olan
ve kitabın girişinde yerverilen görüş yazılarından
da anlayabilirsiniz. |

Şimdiki çocuklar bizden şanslı bence. Çocuk
şarkılarından oluşan bu güzel eser KAF-FED
tarafından hizmete sunulmuştur. Editörlüğünü
Dıjın Çurey'in yaptığı eser Adıgece basılmıştır.
Şiir gibi yazılmış şarkı sözleri ise dil öğrenenlerin
yararlanabileceği bir kaynakkitabıniteliğindedir.

Ömrünü müziğe adamış insanımız Şogen Şogen Leonid,
Leonid'in yüzlerce çocukşarkısı arasından |27 Haz.: Dıjın Çurey Ni
tanesini seçerek kitaba aktarmış olan Dıjın Ankara, 2006, 132 sayfa, |. Baskı
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afkas Demekleri
Federasyonu'nun
"Adıge-Abhaz

) Dillerinin
© Öğrenimi için

Altyapı Oluşturulması"
konulu projesi kapsamında
8 Temmuz - 6 Ağustos
2006 tarihleri arasında
gerçekleştirilen "Eğitici
Eğitimi" kursuna katıldım.

18 yaşımdan beri
Abhaz dili ile okuyup
yazıyorum, bu dilden ki-
taplar da çevirip yayınladım,
belki de kursa katılması
gereken en sonkişi bendim,
diğer adayların mazeretleri
nedeni ile kursa katı-
lamamaları benim için bir şans oldu, kurstan keyıf aldım,
çok şey öğrendim. Ludmila Hibba gibi değerli bir öğretmen
ile Abhazya'da yüksek öğrenim görmüş, Türkiye'de evli
olan sınıf arkadaşlarım da bu keyfi arttırdı. Bu değerli
hanımlarla bir ay baş başa kalmak, kurs dışında onların
derin bilgilerinden yararlanmak,yazılı ve sözlü kayıtlar
yapmak, uzun zamandır gülmediğim kadar gülmek, ortak
duygu ve düşünceleri, neşe ve kederleri paylaşmak hoş
bir şeydi. Öğretmenimiz Ludmila'nın ders esnasında ve
ders dışında Abhazya'nın tarihi, etnografyası,dili, edebiyatı
ve müziğiile ilgili verdiği bilgiler, her olaya ve duruma
uygun bir anekdot anlatmasıbilgi dağarcığımızı doldurmanın
yanı sıra neşeli anlaryaşattı.

Aşxarıwa ve Aşüwa diyalekti konuşan sınıf
arkadaşlarımı bir ay boyunca dinleyince onları anlar hale
geldiğim için çok sevindim. Onlar da Apsuva diyalektini
gayet güzel kavradılar. Türkiye'nin değişik yörelerinden
gelen ve çoğunlukla öğretmen kökenli olan arkadaşlarla
bir arada olmak, onları tanımak, onların köyleri, aileleri
ve diyalektleri hakkında bilgiler edinmek araştırmalarım
için faydalı oldu.

Ayrıca, bilgisayar çağının bir gereksinimi olarak
gündeme gelen Abhaz dilinin Latin alfabesiile de okunup
yazılması konusunda yaptığım bir çalışmayı burada
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pekiştirmiş oldum.Bu alfabe
ile Türkiye'deki ve Kaf-
kasya'daki insanların çok
rahat okuyabildiğini sınadım.
Gelecekte böyle bir alfab-
eye de ihtiyacımız olabile-
ceğini düşünüyorum.
kurs bize; Kiril alfabesiile
kısa sürede okuyup yazmayı
öğretti. Elimizdeki matery-
allerle bunu başkalarına da
rahatça öğretebileceğimizi
anladık. Böylece bu amaçla
hazırlanan materyaller de
ilk kezbu kursla test edilmiş
oldu. İçimizde bu dille hiç
okuma yazma bilmeyenler
vardı, onların başarılarını
izlemek umut vericiydi,

kursu bitiren çokkişinin adeta dili çözüldü. Geldiği gün
konuşmakta zorluk çekenler, giderken spontane tercümeler
yapıyorlardı. Bu kursta, Abhaz sınıfında gördüğüm başarı
gerçekten mükemmeldi. Adıge grubunda da öyle oldu-
gundan eminim. Heriki sınıfta da öğrenmeye ve öğretmeye
gayet hevesli insanlar vardı, yok olma tehlikesi altında
olan anadilimiz için yararlı bir adım atılmış oldu.

En önemlisi; bu kursla Türkiye'de yaşayan Adige ve
Abhaz kökenli vatandaşlara büyük bir özgürlük,eşitlik ve
güven duygusu geldi. Bu organizasyonu gerçekleştiren
Kafkas Dernekleri Federasyonu gerçekten tarihi bir iş
başardı, onları kutluyorum. Böyle bir çalışmayı desteki-
edikleri için başta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimleri
ve AB'ye de yürekten teşekkür ediyorum.

Kursun benim için yararı bununla da kalmadı. Anka-
ra'yı yeniden tanımanın heyecanını yaşadım,ilk kez 1962
yılında Boluİlköğretmen Okulu'nda sınava girmiş, oradan
da Ankara'ya amcamlara gitmiştim.

Sonra gençlik yılları, yıl 197 |, Gençlik Cad. No 59/1,
Ankara'da Çerkes olup gençlerinin kaldığı bu evi bilmeyen
yoktur. THY'de işe girdim, yılsonu bedava uçuş hakkım
doğdu, nereye gideyim,tabii ki gençlerin olduğu yere,
önce İzmir'e Nihat Bidanuk'a, sonra Ankara'ya 59/1'e
konuk oldum. Nihat, yanıma refakatçi kızları da davet

 

 



 

 

 

 

 

ederek tam Çerkes usulü "misafir kız ağırlama"sı yaptı,
59/1'de Nihat'tan geri kalmadı. O ne güzel, ne şirin, ne
neşeli, ne samimi ve ne sağlam bir gençlikti. Nuriçinde
yatsın Süleyman Yançatarol'un nefis yemekleri, beni
kızdırmakiçin bütün Abazafıkralarını anlatan, yetmiyormuş
gibi Kızılay'ın ortasında paltosunu savurarak, "Abaza'nın
dağda yürüyüşü" diye taklitler yapan Erdem, her köye
telefon edişinde "inek dışpao?" yani "bayan inek nasıl?"
diyen Imdat, unutamadığım Ankara anıları arasındadır.

Evlendikten sonra da Ankara'ya kısa süreli gelip
gitmelerim oldu, arkadaşlar, akrabalar derkenyıllar geçti
ve yıllar sonra bir ay gibi uzun bir süre Ankara'da kalacağımı
anlayınca, Ankara'yı bir de emekli gözü ile görüp değer-
lendireyim istedim. Sevgili oda arkadaşım Havva arabasıyla
banahızlı, fakat güzel bir şehir turu yaptırdı. Başta Anıtkabir
olmak üzere, TBMM binası, bakanlıklar, askeri binalar,
okullar, alışveriş merkezleri gibi büyük binalar Ankara'nın
güçlü bir devletin merkezi olduğunu hemen hissettiriyor.
Kazı çalışmalarını saymazsak, Ankara düzenli bir kent
görünümünde. Ankara Kalesi ve Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ise etkileyici.

Ankara'yı kaleden seyretmek hoşfakat düşündürücü.
Kale içindeki binalar mimari bakımından gayet sevimli,
üstelik bu mekanın bir Türk yerleşim merkezi olduğunu
çokgüzel kanıtlıyor. Ama çevresindeki pislik, bakımsızlık
veilgisizlik, etrafa saçılan çöpler,kale içinde ve çevresindeki
kötü kokular, seyyar satıcılar, her dilden tercüme yaparım
diye insanın eteğine yapışan rehberimsi çocuklar, hiç hoş
değil.

Kalenin tepesinden kente bakınca, bir yanda modem
bir kent, öbür yanda korkunç bir gecekondu yığını,
Kafkasyalı genç öğretim üyesi Murat "Burası da Ankara
mı?" dedi.

"Büyük kentlerin kaderi" diye geçiştirdik, oysa bu
kader olmamalıydı.

Kaleden inip Anadolu Medeniyetleri Müze'sine
girince her şeyi unuttum,Hititler'i görecektim, bu konuda
epeyliteratür topladım,bir çok objeyi yakından tanıyorum,
hele ana tanrıça heykellerini ve güneş kurslarını ezbere
biliyordum ama, bu eserlerin bu kadar minik olduklarını
bilmiyordum. Her objenin önünde saatlerce dursam onları
kavrayamayacaktım, en iyisi paraya kıyıp müzeyi evime
taşıyayım, bol resimli ve açıklamalı birkaç kitap alayım
dedim, öyle de yaptım. Kitapların neredeyse cıcığını
çıkardım amailginç saptamalarım oldu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Başkanı Cihan
Candemir kursun açılışıile ilgili konuşmasında ve gazete
söyleşisinde, bu dillerin Kafkas halklarının anadilleri
olmaktan öte fonetik bakımdan zengin, arkhaik diller
olduğunuve bilim dünyası tarafından Hitit ve Mezopotamya
kültürleri için anahtar diller kabul edildiğini belirtti ki, çok
haklıydı. Ben de bunu çok önemsiyorum ve bu dillerin
politik olmaktan çok, kültürel diller olduğunun kavranmasını
istiyorum. Rahmetli Ömer Büyüka ömrünü budillerin,
bu anlamdaki değerini vurgulamakla geçirdi. Ortaya
koyduğu eserler zamanında pek anlaşılamadıysa da
günümüz araştırmacıları tarafından çok takdir görmeye
başladı. Hatta ondan ilham alan pek çok araştırmacı: "Biz
Türk dilini Ömer Büyüka ile yeniden kavrama olanağı
“bulduk, bizim ufkumuzu açtı, o sadece Abhazca'nın değil,

Türkçe dahil bir çokdillerin ve kültürlerin yol göstericisi,
Türk Mitolojisi, Türk dilinin etimolojisi gibi hususlarda da
ondan çok yararlanıyoruz " demeye başladılar.

Geçen yıl Abhazya'da bulunduğum sırada Abhaz
Devlet Üniversitesi'nin bazı profesörlerince "Ömer Büyüka"
konusunda doktora yapmakiçin yönlendirildim, özellikle
onun Anadolu dilleri ve kültürleri üzerine yaptığı
karşılaştırmalı dil çalışmalarını yansıtmam istendi. Bu
konudaçalıştığım için Anadolu Medeniyetleri Müzesibeni
daha fazla etkiledi, orada edindiğim bilgiler ışığında
Ankara'nın tarihçesine, Anadolu uygarlıklarına, bir de
Kafkas dillerinin ve kültürlerinin penceresinden bakmak
istedim.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni tanıtan kitapta;
"Çağlar Boyu Ankara"başlığı altında okuduğum şusatırları
sizlerle de paylaşmakistedim.

"Efsanelere göre kentin Frigya Kralı Midas tarafından
kurulduğu anlatılmaktadır. Frigler kurdukları bu kente, gemi
çıpası anlamına gelen "Ankyra- Ankıra" adını vermişlerdir."

"Ankıra" ve "gemiçıpası" hemenilgimi çekti. İçimden,
"Ankara'da deniz mi var gemiçıpasıolsun," dedim. Kendi
aile damgam çıpa biçiminde olduğuiçin araştırdım, biraz
bilgim var. Gemiçıpasıilk bakışta denizi çağrıştırıyorsa da
asıl özelliği ilk Hıristiyanlık sembollerinden biri oluşudur,
haç işareti kullanılmadan önce balık, güvercin ve çıpagibi
semboller kullanılmış. Bizim sülale adımıza "Papa" dendiğine
göre Hiristiyanlıkla bir ilgisi olmalı, Kafkasya'da Abhaz
"Papa"ailesi ile Kaberdey "Şogen" ailelerini bu anlamda
akraba sayıyorlar. Heriki aile de Müslümanlıktan önce
Hıristiyanlıkla ilgili bir misyon yüklenmiş olabilirler.
Hıristiyanlık Abhazya'ya IS 4. yüzyılda girdi ve Abhazya'da
ciddi bir Hıristiyan kültürü yaşandı. Hele benim atalarımın
geldiği Tsabal bölgesi, Abhazya'nın ilk politik başkenti
olduğu gibi, ilk dini merkeziydi. Tsabal Kalesi ve Apsilya
kültürü göz önüne getirildiğinde binlerce yıldır bu bölgede
yaşayan bir ailenin de böyle bir görev üstlenmesi. ve böyle
bir sembol kullanması yadırganacak bir durum değildi.

İlginç olan, aile damgamızın Üzerindeikincibir dini
sembolün daha bulunmuş olmasıydı. Tam bir çıma biçi-
minde olan damgamızın Üzerinde yatay biçimde çizilen
bir "asa" vardı. Asa deyince akla Musa gelse de, bu asa
Musa'nın asasından çok Abhazların "alabaşa'sına benziyordu
ve dinselbir semboldü. Abhazların çok tannlı dönemlerden
bu güne kadargetirdikleri "Anıxa" yani mabed kültürüne
baktığımızda, mabed bekçisi ya da rahip dediğimiz "Nıx-
apayü" mutlaka elinde Abhazlara özgü "alabaşa" denen
böyle bir asa bulunduruyordu. Duaya başlamadan önce
yüzünü güneşin doğduğu yöne dönen rahip asasını yere
saplayıp tanrıya kurban edilen hayvanın pişirilmiş olan
ciğerini ve yüreğinibir şişe takıp bir eline alıyor, diğer
eline de bir kadeh dolusu şarap alarak dua ediyordu,
herkes diz çöküp duayı dinledikten sonra amin diyerek
ayağa kalkıyorlardı. Rahip pişmiş ciğer ve yürekten birer
tadımlık da duaya katılanlara veriyordu. Bu kültürü
günümüzde de devam ettiren Abhazlar, çeşitli isimlerde
50'ye yakın "anıxa" denen mabedde eskiden oluğu gibi
kendilerine özgü yöntemlerle halen dua etmeyi sürdürme-
ktedirler.

Abhazya'nın Hıristiyanlık gibi Yahudilikle de erken
tarihlerde tanıştığı bilinen bir gerçektir. 8.yüzyılda Abhaz
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SİZDEN GELENLER

krallığını kuran İl. Leon, Yahudi olduğu çokiyi bilinen
Hazar Hakanı'nın damadıydı. Zaten, Adıge ve Abhaz
dillerini dikkatle incelediğimizde Hıristiyan ve Yahudi
dinlerine ait sözcüklerle karşılaşırız. Adıgeler haftanın bazı
günlerine sonradan Meryem ve Şabat demeye başlamışlar,
Abhazlar da Şabat'ı bir erkek adı olarak çok yaygın
kullanmışlardır. O nedenle bu asa Yahudilikle deilgili
olabilir.

Eski kültürlerde semboller çok önemlidir her
sözcüğün ve biçimin bir görünen bir de görünmeyen, bir
bilinen, bir de bilinmeyen yönü vardır. Aile damgaları
Kafkas halklarının kullandığı en önemli sembollerdir. Ama
bu sembollerin ne anlama geldiği henüz kapsamlı bir
biçimde araştırılmamıştır.

"Ankıra" adının gemi çıpasıyla ilgili olamıyacağını
düşünürken, sözcük bana tuhaf bir şey çağrıştırdı. Aklıma
geleni Abhazca öğretmenimiz sevgili Ludmilla Xibba'ya
söyledim, gülümseyerek:

"Bırak şimdi acaip birşey söyleyeceksin !" dedi. Ben
de, "Galiba, ama bu bilim, bilimde ayıp olmaz ," dedim.

Biraz ayıp ve acayip de olsa bunu sesli düşünmek
istiyordum.

"Tam söylendiği gibi yazacak olursak "Ankıra" Ab-
hazcada bugün çok kötü bir küfür ifade ediyor, çok
afedersiniz en kaba şekliyle "Ananı....!" diye başlayan bir
küfür olarak kullanılıyor. Ama bu sözcüğün etimolojik
tahlili yapıldığında, sözcüğün içerdiği anlam son derece
masum. İçinde böyle bir eylemi ifade edecektekbirharf,
tek bir hece yok. Peki neden bu sözcük böyle kötü bir
anlamdakullanılır hale geldi, diye bir soru işareti belirdi
kafamda.

Dili bilenlerin affına sığınarak tekrar açıklamakistiy-
orum; "Wan dıwkaayt" şeklinde kötü bir küfür olarak
kullanılan bu sözcüğün Abhazca mastarı, tam olarak
"ankıra" biçimindedir. Sözün etimolojik tahlili ise: "wan-
annen", "dıwkaayt-tutmak", "Wan dıwkaayt-Annenitut"
şeklindedir. Bu küfürle ilgili başka bir sözcük varken neden
bu masum söz kullanılıyor sorusunun yanıtı bir anlamda
Anadolu Eserleri Müzesi'ndeki eserlerde gizliydi.

Dedim ya, bugüne kadar Ana Tanrıça heykellerini
hep kitaplarda gördüm, müzede gördüğüm ana tanrıça
heykellerin bu kadar minik olması beni çokşaşırttı. Insanlar
avuç içine sığacak büyüklükteki bir heykele taparken,
ondan medet umarken, acaba nasıl bir ibadet şekli
kullanıyorlardı, dua ederken ne söylüyorlardı, mabede
giden, ya da mabudu evinde barındıran kişi o çağlarda
ne yapıyordu, ne diyordu? diye merak edip araştırınca
insanların dileklerini, dualarını ana tanrıça heykellerini
ellerinde tutarak yada onlara dokunarak dile getirdiğini
anladım.

Dokunmanın ibadet olduğunu gösteren örnekler
çoktu, bu gelenekler değil eski çağlarda günümüzdebile
var. Kabe'ye gidip de Hacer-ül Esved taşına el sürmeyen
var mıdır? Demek ki Ana Tanrıça kültünde ibadet tanrıça
heykeline dokunmak,ya da heykeli elde tutmak şeklinde
olduğuna göre "An-kıra, An-lıkra, anneyi tutmak, anneye
dokunmak" anlamındaki bu sözcük gemici çıpasından çok,
bir ana tanrıça kültünü tanımlıyordu. Olumlu anlam ifade
eden Ana Tanrıça heykelini elde tutma eylemibir ibadet
biçimi olarak zamanla ihtiyaca karşılık vermez hale gelince
insanlar Ana Tanrıça'nın işe yaramadığını düşünerek ona
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kızgınlıklarını ifade etmek, onu cezalandırmak için bu
ibadet eylemini küfürle özdeşleştirmiş olabilirler.

Böyle olması çok mümkün, çünkü Hitit tabletlerinde
tanrılara ve tanrıçalara kızgınlıklarını belirten, onlara
tehditler yağdıran, hatta şantajlar yapan kral yazılarının
olduğunu pek çok kaynakta okuyoruz.

Abhazca'da da böyle anlam değiştirmiş sözcüklere
sıkça rastlanıyor, örneğin köpekkültüile ilgili bir sözcük
olan "Alapşia" yani "Kutsal köpek" sözcüğü daha sonraları
kullanıla kullanıla hem şekil hem de anlam değiştirmiştir.
Zamanla sözcük"alaps" biçimine dönüşmüş ve kutsallık
yerine "kötü kadın" anlamına gelen kötü bir anlam
kazanmıştır, sözcükler üzerinde yeterli bilgi ve belge sahibi
olunup yeniden değerlendirildiğinde gerçek anlam
anlaşılabiliyor. Çocukluğumdan beri duyduğum, ama bir
türlü anlam veremediğim bir beddua vardı, "Wınan
wineytargaayt nan," diye özellikle kadınların söylediği bu
bedduanın ne anlama geldiğini yıllar sonra ITsabalkazıları
hakkında çeviri yaparken anladım. "Wineytargaayt" demek
"Yerini değiştirsinler, seni bir yerden öbür yere geçirsinler,
seni aktarsınlar" gibi tuhaf bir anlam ifade ediyordu.
Aktarmak neden beddua olsun, bunda ne gibibir kötülük
var diye merak ederken bu kötülüğün de Apsilyalıların
mezar geleneklerinde gizli olduğunu öğrendim. Olüyü
önce bir ağaca asıp etiyle kemiğinin ayrışmasını bekliyor,
sonra kemiklerini bir küpe koyup o şekilde gömüyorlardı.
Ölünün ağaçtan küpe aktarılmasıişine “aytagara” yani
"aktarma" deniyordu, zamanla bu aktarmaişi: "öl, geber,
seni bir mezardan öbürüne aktarsınlar!" gibi ağır bir beddua
haline dönüştü.

Sonuç olarak, Ankara için kullanılan "Ankıra"
sözcüğünün gemiçıpası anlamına gelmediği anlaşılmıştı,
ama bunu benim söylemem yetmiyordu, aynı kanıda olan
bir otorite bulmam gerekiyordu, yoksa bana kimse
inanmazdı. İstanbul'a döner dönmez araştırdım. Önce
çeşitli ansiklopedilerin Ankara maddelerine baktım,hepsi
aşağı yukarı aynı şeyleri yazıyordu, sonra Bilge Umar'ın
Türkiye'deki Tarihsel Adlar kitabınıalıp "Ankyra" maddesine
baktım. Oh şükürler olsun benim gibi düşünen biri çıktı
diye sevindim. Benim düşüncemi hem de aynı mantık ve
sözlerle ifade ediyordu.

"Ankyra, Hellen dilinde "Çapa, çıma" demektir. Denizden
yüzlerce km. uzaklıktaki bir kentin bu anlamda ve üstelik
Hellen dilinden gelme bir ad taşımasını 0 açıklamakiçin
ilk çağın ileri döneminde adet olduğu üzere, bir destan
öyküsü uydurulmuştu. Oysa İÖ. 334'de bile, Ankara'nın
Hellen dilinden gelme ad taşıyor olamayacağı pek açıktır.

Hellen ağzına böyle Ankyra biçiminde uydurulan adın
aslı ve anlamı tartışmalıdır. (bkz Mustafa Selçuk Ar, Şehir
adı olarak Ankara, TADX/2, 1960, s49-55) Özellikle Hitit
belgelerinde kent ve yöre adları arasında anılan Ankuruwa
ile Ankuwa'danbiri Ankara adının öz biçimi miydi, tartışılıyor.
Görünüşe bakılırsa o adlar, bir Anka kök sözcüğünden
türetilmiştir ve Ankuruwa adını elde etmekiçin Anka'ya
önce ura sonra uwa eklenmiştir.(böyle idiyse Ankuruwa'nın
anlamı "Yüce Anka tapınağı'dır...............Anka'nın "Ana
Tanrıça"nın adlarından biri olduğunu göstermekte-
SİKmnAnkara yöresinin, Ana Tanrıça tapkı bölgesi olduğu,
o yörede bulunmuş, Firigler dönemiyapıtı, Ankara Anadolu
Medeniyeteri Müzesinde sergilenen Ana tanrıça heykelleriyle
kanıtlanıyor." * Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, 5.
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Bu açıklama beni mutlu etti, ama yetersizdi. Anka-

ra'nın Ana Tanrıça tapkı bölgesi olduğu açıklık kazandıktan
sonra burada kullanılan "Ankyra- Ankıra", Ankuruwa,
Ankuwa ve Anka sözcüklerine tekrar bakmak gerekiyordu.
Bu sözcüklerin herbirinin Abhazca da anlam ifade etmesi
kimseyi şaşırtmamalıdır, çünkü Kafkas dilleri ile Anadolu

Kültürleri arasındaki bağ bu güne kadar yeterince Türk
okuruna aktarılmamıştır. Oysa bu konuda ne kadar çok

yabancıliteratür olduğu bilinmektedir. Bu sözcükleri bir
de Abhaz diliyle açıklamanın bir zararı olmasa gerek.

Abhaz dilinde kalabalık insan topluluğu "wa" sonekiyle
ifade edilmektedir. A-waa:İnsanlar, Apsu-wa: Abhaz halkı,
Zaxu-wa: Adıge halkı gibi. Dolayısıyla "Ankı-wa" (anneyi
tutanlar, anneyi tutan halk, yani Ana Tanrıça heykelini
elinde tutan, ona tapan halk" anlamındadır, kök kelime

"An-kı" "Anneyi -tutma", "An-kı-ra" ise bu eylemin yapıldığı
yer demektir. Abhaz diline göre, Ankara'nın eski adının

Ana Tanrıça Tapkı bölgesi olduğu su götürmez bir

gerçektir. Kafkas halklarının Anadolu kültürlerine aşinalığı
Ana Tanrıça kültü ile de sınırlı değildir. Abhazlar Frigya

Kralı Midas'ı tanıyorlardı desem bana gülersiniz, ama
"Eşşek Kulaklı Midas", tanımıyoruz derseniz, ben size
gülerim.

Sergey Zuhba'nın Abhaz Masalları adlı kitabını

Türkçeye çevirdim, henüz yayınlanmadı, bu kitap Ab-
hazya'da derlenmiş masalları kapsayan 500 sayfalık bir
kitap. Bu masallardan biri şöyle:

"Alaşkindar Dağı'nın* kralı saçını sakalını taş ettirdikten
hemensonra berberi öldürtüyormuş. Kral artık berber bulamaz

hale gelmiş ve son bulduğu berberle bir anlaşma yapmış.
"Saçımı traş edeceksin, ama gördüğün şeyi kimseye

söylemeyeceksin, söylersen seni öldürürüm," demiş.
Berber kabul etmiş. Kralın kafasındaki ahtarpayı çıkarıp

traş etmeye başlayınca ne görsün, kralın tepesinde boynuzu
var. Berber şaşkına dönmüş. Gördüğü şeyi kimseye söyle-

meme konusunda epey direnmiş ama dayanamamış, hasta
olmuş, şişmeye başlamış, söylemezse çatlayacak.

"Bari dağlara çıkayım, kimsenin duymayacağıbir yerde
haykırayım, yoksa öleceğim," diye düşünüyormuş.

Sonunda bir dağa çıkmış ve orada ahışra denen bir
metre yüksekliğinde bir bitki varmış, bu bitki her yıl Ağustos

ayında şemsiye gibi kocaman beyaz bir çiçek açarmış, çiçeğin
içi oldukça çukur ve bal peteği gibi bölmelerle doluymuş,

zavallı berber kimse duymasın diye kafasını çiçeğin içine
sokup:

"Kralın tepesinde boynuz vaaar /" diye üç kere bağırmış
ve rahatlamış, şişi inmiş, hastalığı da geçmiş. İçine bağırdığı
çiçeği koparıp bir kenara atmış.

"Oh çok şükür söyledim ve kurtuldum," diye sevinerek

evine dönmüş.
Olacak iş ya, berberin attığı çiçek bir çocuğun eline

geçmiş, çocuk çiçeği savurdukça içinden "kralın tepesinde

boynuzu vaaar !"diye sesler çıkıyormuş. Durum kralın kulağına
kadar gitmiş, kral hemen berberi çağırmış.

"Ben sana söyleme dememiş miydim. Senden önceki
berberleri bu yüzden öldürttüm" demiş. Berber kimseye

söylemediğini, sadece çiçeğin içine haykırdığı söylemiş, kral

berberi affetmiş, ama bu kez kral ölmüş.
İşte bu yüzden; "Alaşkindar Dağı'nın kralı kahrından

öldü," diyorlar.

Ankara'nın ilk sakinleri olan Frigyalılar'ın kralı Midas
olsun, ana tanrıçaları Kibele olsun görüldüğü üzere
Abhazların oldukça aşina olduğu ikiisim.

Kibele adı Abhazlar'ın çok sevdiği bir bayan adı.
Neredeyse on kızdan birinin adı Kibla, "altın- gözlü"
anlamına geliyor, altın Abhaz dilinde hem değerli bir

maden hem de kutsallık ifade ediyor. Tanrıya dua ederken
"Wixi şargutsa sakuxşop (Altın tabanına kurban olayım)"
diyorlar.

Kendimi Anadolu medeniyetlerine öylesine
kaptırmıştım ki Dijin Çurey'in Adıge müziği ve enstrü-

manları hakkında yaptığı sunum da bunatuz biber ekti.
Bu kez "peçiç" dediğimiz ritm aleti hakkında duyduklarım
beni çokşaşırttı. Meğerbiz "alkış" tutarken farkına varmadan

ibadet ediyormuşuz. Çünkü eskiden alkış tanrıya yakarış
olarak algılanıyormuş ve bu peçiçin aslı da bu alkıştan
çıkmış, eller yorulmaya ve yeterli ses çıkaramamaya

başlayınca el biçiminde ritm aleti yapmaya başlamışlar,
çünkü alkış yükseldikçe dilekler tanrıya daha hızlı

ulaşıyormuş.
Buna hiç şaşırmadım. Türkfolklorunda "Alkışlar ve

Kargışlar" diye bir terim vardır. Alkışlar "duaları", kargışlar
"beddualar" yansıtmaktadır. Alkıştan çıkan bu peçiç ile

ilgili bazı eski kabartmaları gösteren Tıjın kardeşimiz Kafkas
halklarının eski Anadolu kültürüne ne kadaraşina olduğunu

bir de müzik yönünden anlatmış oldu. Hitit kabartma-
larında kullanılan peçiçleri görünce çok heyecanlandım.

Tijin kitaplarının bir kısmını bana hediye etti, ama ben

doymadığım için, elinde tek nüsha olan başkabirkitabı
da fotokopisini çekmek üzere istedim. Bir Rus etno-
müzikolog'unun Adıge müziği hakkında yazdığı bu kitapta

gördüğüm enstrümanlarla ilgili resimler gerçekten çok
ilginçti, fakatasıl ilginç olanıkitabın arkasındaki kaynakçaydı,

meğer yabancılar, başta Ruslar olmak üzere Abhaz ve
Adıge müziği hakkında ne çok araştırma yapmışlar. Böyle
araştırmalar Türkiye'de de yapılmış olsa bu kültürlerin ve

bu dillerin araştırılmasının ve korunmasının evrensel
kültüre ne büyükyararlar sağlayacağı hemen anlaşılırdı.

Bütün diller bütün dünyaiçin gerekli. Herbirinin ayrı bir

özelliği ve güzelliği var. Sağ olsun Çetin Öner, "Tabula
Rasa" adlı şiiriyle bunu ne güzel anlatmış. Onun bütün
yazılarına ve şiirlerine hayranım, ama bu şiir ruhumu,
beynimi, ilgi alanlarımı, zevklerimi, isteklerimi öylesine
güzelyansıttı ki yüz yıl uğraşsam böyle güzelifade ede-

mezdim, eline diline sağlık büyük usta diyorum.
Kafkas Federasyonu'nun tadı damağımızda kalan bu

güzel organizasyonu için emeği geçen herkese teşekkür ediyor,
bu tür organizasyonların devamını diliyorum

 

 

* Abhazya'da bugün 50'ye yakın tapınak vardır. Bunlardan
biri de Tukarçal'daki Alaşkindar tapınağıdır. Köpekkültü ile

ilgili bu tapınağın kapısında bulunan iki köpek, karşılıklı kafa

kafaya vermiş olarak resmedilmiştir. Çatalhöyük'te bulunan

İ.Ö.6.binyılaait sıva üzerine boya bezekle yapılmış çift leopar

freskine oldukça benzemektedir.
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