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Merhaba değerli Vart okurları;

2008 yılına yıne diaspora olarak, halkımızı etkileyecek bazı

gelişmeler, süre gelen sorunlar ve uluslararası problemlerle

girdik. Bunların başında, Kosova'nın bağımsızlığını ilan

etmesi ve Türkiye dahil birçok dünya ülkesi tarafından

tanınması ile başlayan süreçte, ! 5 yıldır bağımsızlığını ilan

etmiş, ancak dünyanın görmemeye çalıştığı Abhazya

Cumhuriyetimizin de bağımsızlığının tanınması konusunda

yapılan girişimler ve bunların uluslararası arenadaki yankıları

geliyor. Somutolarak Şubat ayında başlayan bu. gelişmelerle

ılgılı değerlendirmelerimizi bir bütünlük içinde yapabilmek

ve dergimizdeki gecikmeyi telafi etmek amacıyla iki sayımızı

birleştirerek sizlere sunmayı uygun gördük. Dolayısıyla ©4

sayfa yerme ! 28 sayfalık dopdolu bir içerikle elinizdeki
“ dergiyi hazırladık. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Özellikle “Uzman Gözüyle” bölümümüzdeki ağırlıklı olarak

Abhazya üzerine olan değerlendirmelere gelecek sayılarımızda

da devam edeceğiz. Ayrıca konunun hukuki yönünü gözler

önüne seren, hukukçu büyüklerimizin hazırladığı kapsamlı

bir araştırma dosyasını da biter bitmez dergimizde yayımlayarak,

, hep birlikte bilgi sahibi olacağız.

Özel ve özgün röportajlarımıza bu sayımızda daha çok yer

verdik. Ulusal gazetelerle birlikte, Türkiye'ye gelen Abhaz

parlamenterlerle yaptığımız röportajın yanı sıra, billur sesiyle

yeni parlamakta olan müzisyenimiz Gülcan Altan ve anavatana

dönüş yol hikayesini Vlalçik'te bize aktaran Utıj Mecit ile

yaptığımız sohbetleri beğeniyle okuyacağınıza eminim.

Sayfalarımızda ayrıca, bu dönemde yapılan bazı konferansların
sizler için edindiğimiz metinlerini okuyacak, İMaykop'taki

bir Adıge kızının eski geleneksel giysilerimizi modern hayata

aktardığı modelleri görecek, demeklerimizin yılın ille aylarında

yaptıkları etkinliklerden haberdar olacak, görüş, araştırma,

tarihçinin mutfağından, köylerimiz, kitap tanıtımı, şiir ve

masal bölümlerini de ilgiyle okuyacaksınız.

Çerkes Sürgünü öncelikli olarak hazırlamakta olduğumuz

Ol. sayımızda tekrar birlikte olmayı diliyoruz.

O güne kadar, sağlıcakla kalınız...

Behice Yeşilbağ



 

 

Uzman Gözüyle - Abhazya G. Osetya Sorunu Çatışmaya Yönelebilir mi? / Hasan Kanbolat
 

Federasyon'dan - Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'ne gönderdiğimiz
burslu öğrenci kontenjanı 20'ye çıkarıldı / Cumhur Bal
 

Başkan'dan - Son gelişmeler üzerine... / Cihan Candemir
 

Gezi - Basklar'ın Kafkas orijinli olup olmadıkları meselesi / Nahit Serbes
 

Görüş ve Düşünceler - New York |923 / Dr. Ömer Aytek Kurmel
 

Dizi Yazı - röportaj-2 - Anavatana Dönüş Hikayeleri - Utıj Mecit Teber / Bağ Behice
 

Görüş ve Düşünceler - Basında Çerkesler / Yağan Adnan Özveri
 

Röpertaj - Abhaz parlamenterler Cincolia ve Gumba: “Kim ne derse desin, Abhazya
bağımsız kalacaktır..."
 

Haberler - Derneklerimizden etkinlikler...
 

Araştırma - |858-|962 yıllarında Kabardey'deki köyler (devam) / Murat Papşu
 

Büyüklere Hikaye - Wori-da-de / Deri.Meremkuil W. - Çev. Yismeyl Özdemir Özbay
 

Kitap Eleştiri / Yorum - Eörisiyle Doğrusuyla / Orhan Uravelli
 

Kültürümüz - Geleneğimiz - Susanna Hunago'dan modemize edilmiş tasarımlarıyla
Çerkes giysilerimiz / HXEBATRIKWO AZEMET
 

Tarilhçinin Mutfağından - Kabardeysahiplerin serflerini "Yeni sahiplerinin özgürlüğünü
satın alma” şartıyla satmalarına izin verilmesi / Haz.: Murat Papşu
- İstanbul 1920 - Cengiz Giray fotoğrafları / Dr. Ömer Aytek Kurmelarşivi
 

..

Haber - Nart mitolojisi ressam Ziya Buyuk'un resimlerinde hayat buldu
 

Köylerimiz - Çanakkale-Biga Aşağı Demirci Köyü (Beceşkoy-Yedıpsıkoy) / Alaattin Akçal

Köy (Tarilhçe) - Samsun-Havza-Cevizlik (Tamkıt-Hurdaz) / Ajiba Zafer Süren
 

Röportaj - Müzisyen Gülcan Altan: “Çerkes müziği evrensel olmalı...”
 

İçimizden Biri - Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz GazanferBilge
 

Haberler - (Derneklerimizden etkinlikler...
 

Kitap Tanıtım / Yerum- Veda (Esir şehirde bir konak)-Ayşe Kulin / Yismey! Özdemir Özbay

- Anzure (Kafkasya'dan Anadolu'ya Çerkes sürgünü) - Özel Uğurlu
 

Nart Çocuk - Adıgeyce masal- ANMA ALNIbLIBM / Adıgey Cumhuriyeti'nde yayınlanan Aaır3
Klananlsıkly Topbilyar isimli hikaye kitaplarıserisinin XOGaklpı6a-KlbiObıxbya isimli kitabından alınmıştır.
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Duvar, onu koruyan kadar güçlüdür...

CENGİZ HAN

Güneybatı Kafkasya ile tarih ve
akrabalık bağları bulunan Türkiye'nin

Abhazya ve Güney Osetya
sorunlarında daha aktif rol alması,

Gürcistan'ın Trabzon ile Sohum
arasında yeniden deniz bağlantısı

kurulmasına izin vermesi ve Türkiye
sam İle Abhazya arasında, ticari ve insani

HASAN KANBOLAT İlişkilerin kurulmasına izin vermesi
ASAM Kafkasya Uzmanı Gürcistan'ın yararına olacaktır.
NART 4

   



 

usya Federasyonu Savunma Bakanlığı, 29

Nisan'da Abhazya'ya takviye birliklerin,

mevcut barış anlaşması çerçevesinde Tkvarçeli

bölgesindeki barış gücü askerlerine katılacağını

açıkladı. Moskova asker sayısını, Abhazya ve

Güney Osetya sınırına Gürcü konuşlan-

dırmalarına cevabenartırdığını ve oradaki Rus

vatandaşlarını korumayı amaçladığını ileri sürdü.

Gürcistan'ın resmen (de jure) bir parçası olmasına

rağmenfiilen (de facto) bağımsız olan Abhazya

ve Güney Osetya'da Rusya Federasyonu'nun

barış gücü askerleri bulunuyor. Rusya

Federasyonu'nun Abhazya'da 2 bin, Güney

Osetya'da dabin civarında askeri olduğu tahmin

ediliyor. !

Sovyetler Birliği döneminde Soyuz'un (Birlik)

entellektüel halkı olarak refah içinde yaşayan

Gürcistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası

büyük bir ekonomik çöküntüye uğramıştır.

 

 

Sovyetler Birliği'nin doğal kaynak zenginiülkeleri

(Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan

vb.) dağılmanın sarsıntılarını daha kolay atlatırken,

Gürcistan gibi yer üstü ve yeraltı kaynakları

olmayan ülkelerin (Kırgızistan, Tacikistan vb.)

dağılmanın şokunu atlatmaları daha sancılı

olmuştur. Sovyet geleneğinden dolayı eğitim

düzeyi yüksek, matematik ve felsefeye yatkın

olan, bu nedenle çözüm üretme ve bunu

uygulama kapasitesi bulunan Gürcü halkı,

dağılmanın sancılarını sivil devrim yaparak

gidermeye çalışmıştır. 2004 yılında iktidara gelen

Avrupa-Atlantik yanlısı Gürcistan Devlet Başkanı
Mikheil Saakaşvili, Gürcü halkına eski günlerdeki

gibi mutlu ve refah içinde bir Gürcistan'ı

yaratacağına söz vererek halkın desteğini

kazanmayı başarmıştır. Saakaşvili, Gürcü halkını

Avrupa-Atlantık dünyasıile bütünleşerek refaha

kavuşacağına inandırmıştır. Ancak, beklentiler

sağlanamayınca 2007 sonbaharında muhalefetin

önderliğinde halk sokaklara dökülmüştür. 5 Ocak

2008 tarihinde erken Devlet Başkanlığı seçimi

yapılmış ve Saakaşvili yeniden devlet başkanı

olmuştur. 5 Ocak devlet başkanlığı seçiminde

Gürcü halkı sadece yeni devlet başkanını

seçmemiştir. Devlet başkanlığı seçimiile birlikte

yapılan referandumla Gürcü halkının yüzde 72,5'i

Gürcistan'ın NATO'ya üye olması yönünde oy

kullanmıştır. Eski Sovyet cumhuriyeti olan

Gürcistan için 5 Ocak devlet başkanlığı seçimi,

2007 sonbaharında düzenlenen protestoların

şiddetle bastırılmasının ardından bir demokrasi

sınavı olarak görülmüştür. Gürcistan, demokratik

bir hukuk devleti ve gelişmiş bir siyasi kültüre

sahip olmaktan çok uzak olmasına rağmen,

Saakaşvili yönetimi seçimlerin mümkün
olduğunca adıl olmasını sağlamıştır. Gürcü halkı

istikrar ve Avrupa-Atlantik dünyası ile

bütünleşmek yönünde oyunu kullanmıştır.

Saakaşvili, halkını Gürcistan'ı NATO ve Avrupa

Birliği'ne (AB) üye yapacağına tekrar ınandırmıştır.

 

| 30 Nisan'da NATOsözcüsü James Appathurai, Rusya Federasyonu'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü gözardı ettiğini, NATO'nun
durumu kaygıyla izlediğini açıkladı. Moskova ile gerilimin giderek tırmandığı anlaşmazlıkta uluslararası destek elde etmek amacıyla
Brüksel'e giden ve AB'nin Dış Politika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve NATO yetkilileriyle görüşen Gürcistan Devlet
Başkanlığı Özel Temsilcisi David Bakradze'de aynı gün, Rusya Federasyonu'nun Abhazya ve Güney Osetya'ya daha fazla asker gönderme
planlarının Gürcistan'a karşı askeribir saldırı eylemi hazırlığı olmasından korktuğunu açıkladı. Bkz: Hasan Kanbolat, “Gürcistan Savaşa
mı Hazırlanıyor?”, ASAM İnternet Sayfası, 2 Mayıs 2008, http://www.asam.org.tr/triyazigoster.asp?iD-2 175&kat! -&kat2-1|.
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UZMAN GÖZÜYLE   

Gürcistan, 2-4 Nisan 2008 tarihinde Bükreş'te

yapılan NATO Bükreş Zirvesi'nde NATO'nun

kapılarını aralayan MAP'e (Üyelik Eylem Planı)

dahil olmakistemiştir. Böylece NATO, Bükreş

Zirvesi'nde Güney Kafkasya'yı da kapsayacak

şekilde doğuya doğru genişleyebilecekti. Ancak,

Almanyaile Fransa'nın karşı çıkmaları ve süreci

erken bulmaları, Moskova'nın NATO'nun

doğuya doğru genişlemesinden kaygı duyması

Ukrayna ve Gürcistan'ın MAP'e dahıl edilmesini

şimdilik önlemiştir. NATO'nun Karadeniz'e ve

Kafkasya'ya doğru genişleme stratejisi bir başka

bahara kalmıştır.2 Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan

için NATO'nun kapılarının aralanmayarak

ertelenmesi, Rusya Federasyonu'nun Abhazya

ve Güney Osetya'nın bağımsızlık kararlarını

şimdilik tanımamasını sağlamıştır. Kremlin,

Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik dünyası kurumları

ile bütünleşmesinin önünü kesebilmek ve

mümkün olduğunca erteleyebilmekiçin Tiflis ile

ilişkilerini yumuşatmak arayışını arttırmıştır. Bu

strateji doğrultusunda, Rusya Federasyonu ve

Gürcistan arasında |8 ay önce kesilen doğrudan

uçuşlar 25 Mart 2008 tarihinde yeniden

başlatılmıştır. Moskova, bir yandan Gürcistan'a

dostlukeli uzatırken diğer yandan da Abhazya

ile ilişkilerini geliştirmeye hız vermiştir. Böylece,

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart

2008 tarihinde yaptığı bir açıklamayla, Rusya

Federasyonu'nun Abhazya'ya yaptırım

uygulanmasını öngören I9 Ocak 1996 tarihli
BDT Devlet Başkanları Konseyi Kararı'ndan
çekildiğini açıklamıştır. Rusya Federasyonu'nda

Duma'nın 'Bağımsız Devletler Topluluğu İşleri

ve Vatandaşlarla İlişkiler Komitesi", Abhazya,

Güney Osetya ve Transdinyester'in tanınma

taleplerini, 'Eski Sovyet Cumhuriyetleri! gündem

başlığıaltında 13-21 Mart 2008 tarihleri arasında
yapılan gayrıresmi oturumda ele almıştır. 2|

Mart günü yapılan oturumda,söz konusu komite

tarafından Rusya Federasyonu'nun Abhazya,

Güney Osetya ve Transdinyesterile ilişkileri

konusunda hazırlanan öneriler, Dumatarafından

hükümete sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Hükümet bakımından bağlayıcılığı bulunmayan

söz konusu öneriler, Abhazya ve Güney

Osetya'yı tanıma konusunun ulusal çıkarlara

uygunluk bakımından değerlendirilmesi,

Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği sürecinde bu

bölgelerde çoğunluğu Rus vatandaşı olan nüfusun

haklarının korunması ve Gürcistan'ın NATO

üyeliği sürecinin ivme kazanması durumunda

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlık

sürecinin de hızlandırılması çağrısında

bulunmaktadır.? 16 Nisan 2008 tarihinde de

Vladimir Putin, hükümete Abhazya ve Güney

 

2 Hasan Kanbolat, “NATO Bükreş Zirvesi'nden Ukrayna ve Gürcistan'a Vize Çıkmadı”, ASAM Internet Sayfası, 4 Nisan 2008,
http://www.asam.org.tr)tr/yazigoster.asp?kat| 261 &iD-2 123.

3 Olga Nedeaeva, “Moskova, Abhazya ve Güney Osetya'da Temsilcilik Düşünüyor”, AFP, 14 Mart 2008.
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Osetyaile resmi ilişki kurma talimatı vermiştir.

Aslında Kremlin, Tiflis'e bölgede asıl güçlü olan

tarafın kendisi olduğuna inandırmaya

çalışmaktadır. Moldova'nın Rusya Federasyonu'na

yaklaşması ve NATO'ya girmeyeceğini açıklaması

karşılığında 7 yıldır görüşmeyen İransdinyester

ile Kişinev'i masaya oturttuğunu Tiflis'e

hatırlatmakistemektedir. Kremlin, Tiflis'e "Eğer,

Avrupa-Atlantik dünyası ile bütünleşmekten
cayarsan, Abhazya ve Güney OÖsetya'yı seninle

masaya oturtabılirim" demek istemektedir.

Gürcistan'a NATO kapılarının açılmaması

Gürcü halkında büyükbir hayal kırıklığına neden

olmuştur. Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik dünyası

ile bütünleşmesinin (NATO ve AB üyeliği)

önündeki en büyük engel olarakfiilen (de facto)

“Gürcistan'dan bağımsız olan Abhazya ve Güney

Osetya bulunmaktadır. Bu nedenle, 5 Ocak

2008'de yapılan devlet başkanlığı seçiminden

yıpranarak çıkan Gürcistan'ın genç ve hırslı

Devlet Başkanı Saakaşvili, 21 Mayıs 2008 tarihinde

yapılacak olan genel seçimlerden sonra iktidarını

güçlendirmek ve Abhazya ve Güney Osetya'yı

yeniden Gürcistan'ın bir parçası haline getirerek

NATO ile AB kapılarını açabilmek için bu iki
bölgeye karşı güç kullanabilir. Saakaşvili, | 7-20

Mart tarihleri arasında ABD'yi ziyareti sırasında
da olası bir savaş karşısında ABD'nin desteğinin

olup olamayacağını anlamakistemiştir. Ancak,

Saakaşvili'yi Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı

güç kullanmaya yönelten asıl güç Kremlin de

olabilir. Çünkü, Gürcistan'da hem Saakaşvili

iktidarı ve hem de muhalefet Avrupa-Atlantik
dünyası ile bütünleşmekten yanadır. Güney

Kafkasya'da ne savaşı, ne de barışı arzulamayan

Kremlin, Tiflis'te siyasi yapının ancak Gürcistan

bir savaşta ağır bir yenilgi alırsa yeniden Rusya

Federasyonu yanlısı olarak yeniden

oluşturulabileceğini düşünüyor olabilir.

ABHAZYA SORUNU

Abhazya sorununun temelleri 19. yüzyılda

(1864, 1877-78) ve 20. yüzyılda (1931, 1992,

 

    

   

“w& RUSYA FEDERASYONU

——.

 

 

KARADENİZ *

/Gürcistan   
(993) atılmıştır. 4. yüzyıldan itibaren Hıristiyan

olan, Çarlık Rusyası'nın | 783'de vassalı olmayı
kabul eden, 1801'de doğrudan Çarlık Rusyası'na
bağlı eyalet olan Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nin

dağılmasına kadar Çarlık Rusyası'na yakın

olmasına karşın, Abhazya Gürcistan'dan farklı
bir politika benimsemişti. Abhazya, etnik ve

kültürel olarak aynı kökten gelen Kuzey Kafkasya

halkları ile birlikte Çarlık Rusyası'nın işgaline

direnmiş ve bu nedenle Osmanlı Devleti'nin

vassalı olan Abhazya nüfusunun yüzde 70'ini

oluşturan müslüman (sunni-hanefi) nüfus 1864

ve 1878'de soykırıma ve Osmanlı Devleti'ne

doğru zorunlu göçe tabi tutulmuş ve günümüze

uzanan Abhaz sorunununilk temelleri atılmıştır.

1931 yılında Abhazya'nın Stalin yönetimi
tarafından Gürcistan'a bağlanması sorununikinci

temelini oluşturmuştur. I991 yılında Sovyetler

Birliği'nin dağılmasından sonra Abhazya'nın 23

Temmuz 1992 tarihinde fiilen (de facto)

Gürcistan'dan bağımsızlığınıilan etmesiile birlikte

Abhazya sorununun üçüncü temeli oluşmuştur.

14 Ağustos |992 tarihinde Gürcükuwvetlerinin

Abhazya'nın başkenti Sohum'a girmesi ve buna
Abhaz kuwetlerinin cevap vermesiyle patlak

veren Gürcistan-Abhazyaihtilafı topyekün savaşa

dönüşmüştür. Bu savaş sonucunda 27/ Temmuz

I993 tarihinde taraflar arasında Ateşkes

 

4 “Russia Moves to Legalize Ties with Abkhazia, $.Ossetia”, Civil İnternetSitesi, 28 Nisan 2008 http://www.civilgelenglartide.php?id- 17591.
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Anlaşması imzalanmış ve anlaşmanın

uygulanmasını denetlemek üzere "BM Gürcistan

Askeri Gözlemci Misyonu (UNOM|G)"
kurulmuştur. 30 Eylül 1993 tarihinde Gürcü
kuwvetleri ile büyük ölçüde Gürcü nüfusunun

Abhazya'yı terk etmek zorunda kalmasıyla savaş
sonuçlanmıştır. Ağırlıklı olarak Rus askerlerinden

“oluşan bir Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)

Barış Gücüise tarafların talebi üzerine "Moskova

Anlaşması" uyarınca Haziran |994'de Abhazya'da

konuşlandırılmıştır. Söz konusu misyona

Türkiye'de katkıda bulunmaktadır. Savaşta iki

taraftan yaklaşık 7 bin kişi ölmüş, 200 bin

Abhazyalı Gürcü mülteci haline gelmiştir. |992-

93 yılları arasındaki Gürcistan-Abhazya savaşı,
Abhazya açısından büyükbir sosyal ve ekonomik

yıkımı getirmekle kalmamış, Gürcistan ile yeniden

bir araya gelme seçeneğini de büyükölçüde

tüketmiştir. Abhazya Parlamentosu 26 Kasım

I994 tarihinde yeni bir Anayasa kabul ederek

bağımsızlığını yenidenilan etmiştir. BM Güvenlik

Konseyi, bağımsızlıkilanının tarafların soruna

görüşmeleryoluyla çözüm bulma yükümlülüğüyle

çeliştiğini belirtmiş ve bağımsızlık ilanını

tanımayarak, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü

teyit etmiştir. Böylece, savaşın yıkımlarıyla birlikte

Abhazya sorunu kördüğüm halini almıştır.

Abhazya sorununun çözümü amacıyla

Gürcistan ile Abhazya arasında Rusya

Federasyonu'nun katkısıyla yürütülen

müzakerelerde ve BM çerçevesinde ABD),

Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya
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Federasyonu'ndan oluşan 'BM Genel

Sekreteri'nin Dostları Grubu' kapsamında
yürütülen görüşmelerde de somut sonuca

ulaşamamıştır. Abhazya yönetimi bağımsızlık

konusundaisrarcı olduğu için Abhazya sorununa

kısa vadede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması

olasılığı zayıftır.
3 Ekim 2004 tarihinde yapılan Abhazya

devlet başkanlığı seçiminin Rusya

Federasyonu'nun arzu etmediği bir biçimde

Sergey Bagapş lehine sonuçlanmasından sonra

Rusçu Abhazlarile Abhaz milliyetçileri arasında

ortaya çıkan iç savaş tehlikesi, Abhaz halkının

devlet başkanlarını seçmekiçin 12 Ocak 2005

tarihinde tekrar sandık başına gitmesine yol

açmıştır. 3 Ekim seçimlerinde Abhazya'nın ilk

Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba ve Rusya

Federasyonu'nun desteklediği aday olan Raul
Hacımba seçimi kaybetmiş, buna karşın Abhaz

halkının desteklediği aday olan Sergey Bagapş

seçimi kazanmıştır. Abhazya'da parlamento

seçimleri de Mart 2007'de yapılmıştır. Paramento

seçimlerinin birinci turu 4 Mart ve birinci turda

adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını aşamadığı

17 bölgede düzenlenen ikinci tur 18 Mart

2007'de yapılmıştır. Parlamentodaki 35 sandalye
için İİ7 aday yarışmasına rağmen, sonuçlar

süpriz olmamış ve milletvekillikleri Devlet Başkanı

Sergey Bagapş ile Devlet Başkanı Yardımcısı

Raul Hacıimba'ya yakın adaylar arasında

bölüşülmüştürs 18 Ekim 2006 tarihinde de

Abhazya Parlamentosu Rusya Federasyonu'ndan

ilk defa resmen bağımsızlığının tanımasını istedi.#

17 Şubat 2008 tarihinde Kosova'nın
bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, / Mart'ta

Abhazya parlamentosu da uluslararası topluma

bağımsızlığın tanınması çağrısı yapmıştır. Abhazya

parlamentosu ayrı bir açıklama ile de Rusya

 

5 Hasan Kanbolat, “Abhazya'da Sessiz Devrim: Abhaz Halkı
Değişim ve Kimlik İstiyor?” Stratejik Analiz, Sayı: 57, Ocak 2005,
ss 73-78; Hasan Kanbolat, “Abhazya'nın Yeni Devlet Başkanı
Sergey Bagapş: Sessiz Devrim Sürüyor”, Stratejik Analiz, Sayı: 58,
Şubat 2005, ss 11-13.

6 “Abhazya Rusya'dan Bağımsızlığının Tanınmasınıİstedi”, Revters
HaberAjansı, 18 Ekim 2006.



 

Federasyonu parlamentosunun alt kanadı Duma

ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden

Abhazya'yı tanımalarını istemiştir.?

Saakaşvili, 28 Mart 2008 tarihinde Abhazya'ya

ilişkin "Yeni Barış Planı'nı açıklamıştır. Yeni Barış

Planı'nda Abhazyaiçin geniş federalizm,sınırsız

özerklik ve güvenliği sağlayacak uluslararası

garantiler yer almıştır. Ayrıca, uluslararası

toplumun söz konusu garantilerin temininde

temelrolü üstlenmesi, Gürcü tarafının uluslararası

garantiler çerçevesinde ilave güvenlik garantileri

sunması, Rusya Federasyonu'nun ihtilafın

taraflarından biri olmaktan çıkarak uluslararası

toplumun diğer üyeleriyle birlikte arabulucu

haline gelmesine değinilmiştir. Abhazya yönetimi

ise Gürcistan ile sadece ekonomik projeler

çerçevesinde işbirliğini talep etmekte,siyasi ve

idari statü konularını ise müzakere etmek

istememektedir. Ayrıca, Mayıs 2004'te Acanistan'ı

terk edip Rusya Federasyonu'na gitmek zorunda

kalan Aslan Abaşidze'nin devrilmesinden sonra,

Türkiye'nin 1921 Kars Antlaşmasıile Acarıstan'ın

özerkliğine garantör olmasına rağmen Tiflis

merkezi yönetiminin bölgenin özerkliğine

müdahale ederek, özerk yönetimin yetkilerini

kısması ve yönetimin belirlenmesinde değişikliğe

gidilmesi Abhazya ve Güney Osetyaiçin olumsuz

bir örnek olmuştur. Bu nedenle, Abhazya

yönetimitarafından Yeni Barış Planı da ciddiye

alınmamıştır.

GÜNEY OSETYA
SORUNU

Güney Osetya,

I990 yılında

Gürcistan'dan

bağımsızlığını ilan

etmiştir. 5-6 Ocak 199|
tarihinde Gürcü

birliklerinin Güney Osetya'nın başkenti

 

 

 ü
 

© Hasan KANBOLAT

Gürcistan'da 21 Mayıs 2008
Çarşamba günü yapılan genelseçimleri
Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili'nin
partisi, Milli Hareket Partisi kazandı. Seçim
sonuçları, zafere rağmen Saakaşyvili'nin
temkinli olması gerektiğine işaret
etmektedir. Nitekim, ülkedeki tansiyonu
düşürmesi beklenen seçim sonuçları
muhalefeti memnun etmemiştir.
Muhalefet liderleri seçime hile
karıştırıldığını, seçim öncesi kampanya
döneminde adaylara eşit fırsat
tanınmadığını öne sürmektedir. Muhalafet
liderlerinin çoğunluğu 2003'te Gül
Devrimi'ni Saakaşvili ile birlikte yapmıştı.
Devrimin eski, muhalefetin ise yeniliderleri
Saakaşvili'yi otoriter eğilimli olmakla ve
kendisini Gürcistan'da demokrasinin tek
garantörü olarak görmekle suçlamaktadır.
Ancak,bölünmüş ve karizmatikbirliderden
yoksun bir görüntü veren muhalefet,
seçimlerin "hileli" olduğunu öne sürse de
bu seçimler, eski bir Sovyet cumhuriyeti
olan Gürcistan'da demokratik ilerlemelerin
bir göstergesi olarak görülmektedir. Eski
SovyetlerBirliği cumhuriyetleri içerisinde
demokrasinin kurumsallaşmaya başladığı

 

7 Abhaz aydınları, “Geleceği Tayin Edenler Kulübü” olarak nitelendirdikleri Batı'yı, “kırmızı kalemiyle SovyetlerBirliği haritası başına geçerek
cumhuriyet ve özerk bölgelerin sınırlarını kafasına göre çizen Stalin'in varisi konumuna düşmek”le suçlamaktadır. Sohum yönetimine göre,
“Abhazya tarihinin hiçbir döneminde bağımsız Gürcistan'ın bir parçası olmamıştır. Abhazya'yı 1931 yılında Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
içine sunibir şekilde dahil eden Stalin'dir.” Abhaz aydınları, Abhazya'nın önündeki özgürlük yolunun güllerle donatılmış olmadığını bilmekte,
ancak Kosova'nın, Avrupa'nın fiilen veya hukuken tanınmayan diğer ülkelerine siyasi yaklaşımını önemli ölçüde değiştireceğine inanmaktadır.
Bkz: Erhan Türbedar, Hasan Kanbolat, Sadi Çaycı, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Ayrılıkçılık: Kosova'nın Bağımsızlığı Emsal Teşkil Eder mi?”
Stratejik Analiz, Sayı: 97, Kasım 2007, 5.37.
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Tskinvali'ye girmesiyle çatışmalar başlamış ve

14 Temmuz 1992 tarihinde Rus, Gürcü, Kuzey

ve Güney Osetlerden oluşan 4000 kişilik Barış

Gücübirlikleri bölgeye girerek ateşkesi sağlamıştır.

Ateşkesin denetlenmesi için taraflar arasında

Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla bir 'Ortak

Kontrol Komisyonu' kurulmuştur. Gürcistan'ın

talebi üzerine Aralık 1992'de bölgeye bir AGİT

misyonu da gönderilmiştir. 8 Nisan 2001

tarihinde Güney OÖsetya'da düzenlenen

halkoylamasıyla yeni Anayasa kabul edilmiş,
Rusça, Osetçe'nin yanısıra resmidil olarak kabul

edilmiştir.

Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvılı göreve

geldikten sonra ülkenin toprak bütünlüğünün

tesisini temel hedeflerinden biri olarak

belirlemiştir. Haziran 2004'de 'Osetyaile Yeniden

Uzlaşma Planı'nı açıklamış ve bölgeye yönelik

ekonomik projelere ağırlık verilmesi yolundabir

karar almıştır.

Güney Osetya, 1993 ve 2001 yıllarında

düzenlenen iki ayrı halk oylaması sonucunda

Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmiştir. 12
Kasım 2006 tarihinde Güney Osetya'da devlet

başkanlığı seçimleri ve bağımsızlık referandumu

düzenlenmiştir. Eduard Kokoiti oyların yüzde

98,1'ini alarak yeniden Güney Osetya Devlet

Başkanı seçilmiştir. Bağımsızlık referandumunda
 

8 “Güney Osetya'da Referandum”, BBC, 13 Kasım 2006; “AB, Güney OÖsetya'daki Referandumuve Sonuçlarını Tanımıyor”, AFP
Haber Ajansı, 13 Kasım 2006.

 

€
El) Baştarafı 9. sayfada

ender ülkelerden birinin Gürcistan olduğunu

bir seçim olmuştur.

Bununla beraber ülkenin, eski Sovyetler
Birliği ülkeleri arasında demokrasi konusunda

almıştır.

Kayıtlı 3,4 milyon seçmenin bulunduğu

bölgesinde 3.558 sandık kurulmuştur.

izlemiştir. Gürcistan'da anayasada yapılan

partilerin milletvekili çıkarabilmeleriiçin

milletvekilinden 75'i parti listelerinden, 75 
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göstermesi bakımından oldukça önemlive tarihi

öncülük etmesinden ötürü edindiği olumlu imaj,
2007 yılında hükümetin muhalefet gösterilerini

bastırmakiçin güç kullanmasının ardından yara

Gürcistan'da genel seçimlersırasında 73 seçim

Gürcistan'ın büyükelçiliklerinde de 45 sandıkta

oy kullanılabilmiştir. Genel seçimleri 23 yabancı

ve 36 yerli teşkilattan toplam 15.051 gözlemci

değişiklikle parlamentoda daha önce 235 olan

milletvekili sayısı 150'ye düşürülmüşve siyasi

öngörülen oy barajı da yüzde 7'den yüzde 5'e

indirilmiştir. Ayrıca, parlamentoya girecek 150

milletvekili ise çoğunluk sistemine göre

seçilmektedir.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Milli Hareket
Partisi oyların yüzde 59,31'ini almıştır. Dokuz

Parti Muhalefet Bloku yüzde 17,61, Hıristiyan

Demokratik Parti yüzde 8,87,İşçi Partisi yüzde
7,59, Cumhuriyetçi Parti yüzde 3,78, Sağcı
İttifak-Topadze-Sanayi yüzde 0,92,Hıristiyan-
Demokratikİttifak yüzde 0,89, GürcüPolitikacılar
yüzde 0,46, GelenekçiBizim Gürcistan Partisi

yüzde 0,46, Gürcü Sporcular Birliği yüzde 0,2,
Radikal-Demokrat Milli Parti yüzde 0,18, Bizim

Vatanımız yüzde 0,13 oy almıştır. Gürcistan'da

Milli Hareket Partisi'nin oyları sadece 1 milyonu

aşkın nüfusu ile ülke nüfusunun yaklaşık

1/3'ünün yaşadığı başkentte düşmüştür.Tiflis'te

ülke geneline göre Saakaşvili'nin oyları düşerken
bütün rakiplerinin oyları ikiye katlamıştır.

Nitekim, Tiflis'in en zengin ve aydın semti

olan Vake'de Milli Hareket Partisi oyların yüzde

33,93'ünü alırken, Dokuz Parti Muhalefet Bloku
yüzde 42,34'ünü almıştır. Tiflis'in diğer semtleri

olan Gıdani'de Milli Hareket Partisi oyların yüzde

39,48'ini, Dokuz Parti Muhalefet Bloku yüzde



 

ise yüzde 99,88 oranında 'evet oyu'

kullanılmıştır.8

Sözkonusu seçimlere paralel olarak, Tiflis

tarafından desteklenen seçimlerde ise Sanakoev

"Güney Osetya Devlet Başkanı" seçilmiştir.

Saakaşvili, 9 Mart 2007 tarihinde bölgeye

giderek Sanakoev ile görüşmüş ve bu

görüşmenin ardından Güney Osetya'da bir
idari birim kurulması yönündetalimat vermiştir.
Bu çerçevede hazırlanan bir yasa taslağı

Gürcistan parlamentosuna sevkedilmiştir. Tasarı
çerçevesinde, Kokoiti ve Sanakoev'in bölgenin

özerk statüsü üzerinde çalışacak geçicibiridari

yapı kurmaları, geçici idareyeiçişleri, maliye,

ekonomi, bilim ve eğitim, sağlık ve sosyal

güvenlik, kültür, tarım, adalet ve çevre

alanlarında bakan yardımcıları ataması imkanının

verilmesi, ayrıca rehabilitasyon projelerinin

uygulanması ve bölgenin kalkınmasıiçin özel

bir mali paketin hazırlanması öngörülmüştür.

Gürcistan yönetimi bu çerçevede, Güney

OÖsetya'da geçici bir idari birim kurulmasına
yönelik çalışmalarını hızlandırmış, bölgedeki

alternatif hükümet! ile doğrudan görüşmelere

başlamış, görüşmelerde kurulacakidari birimin

"Güney Osetya" olarak adlandırılması

konusunda alternatif hükümet' ile anlaşmaya

varmıştır. Gürcistan, ayrıca Kokoiti yönetimine

bu görüşmelere dahil olma çağrısında

bulunmuştur. Güney OÖsetya'da kurulacakidari

birime ilişkin yasa tasarısının Gürcistan

Parlamentosu'nda 8 Mayıs 2007 tarihinde

 

27,75ini; Didube'de Milli Hareket Partisi oyların

yüzde 37,21'ini, Dokuz Parti Muhalefet Bloku

yüzde 36,41'ini almıştır.

Tifliste muhalefete karşıpolisin şiddete

başvurması, Saakaşvili döneminde aydınların

baskıaltına alınması, sanatsalfaaliyetlere

devlet yardımlarının kısılması, aydınların sahip

olduğu binalara el konulmasıgibi aydınları

küstürecek politikaların uygulanması başkentte

Milli HareketPartisi'nin oylarında düşmeyi

sağlamıştır. Diğer seçim bölgelerinde ise Milli

Hareket Partisi kesin zafer kazanmıştır. Örneğin,

Acaristan'ın kırsal kesiminde (Khelvachauri)

Milli Hareket Partisi oyların yüzde 61,99'unu

alırken, Batum'da oyların yüzde 51,34'ünü

alabilmiştir. Milli Hareket Partisi, ülkenin

kuzeybatısında bulunan Yukarı Kodor'da (Zemo

Apkhazeti) oyların yüzde 84,90'nını ve Ermeni

kökenli Gürcistan vatandaşlarının yaşadığı

Ahalkalaki'de oyların yüzde 90,21'ini, Tiflis'in

güneyinde bulunan Azeri kökenli Gürcistan

vatandaşlarının yaşadığı Marneuli bölgesinde

oyların yüzde 83,87'sini almayı başarmıştır.

Saakaşvili, dört yıl önce Gül devrimini

gerçekleştirirken yoksul, parçalanmış,istikrarsız

ve gelecekten umudunuyitirmiş bir ülke

devralmıştı. Saakaşvili, Gürcistan'da gelir

uçurumunu gidermeyi, refah düzeyiniarttırmayı,

istikrarı sağlamayı, Avrupa-Atlantik dünyasıile

bütünleşmeyi, NATO'ya ve AB'ye üye olmayı,

dondurulmuş çatışma bölgeleri olan Abhazya

ve Güney Ösetya sorunlarının bitirilmesini,

Acaristan'da Aslan Abaşidze yönetiminin

tasviyesini vaat etmişti. Saakaşvili, dört yıllık

iktidarı boyunca vaatlerinden bazılarını

gerçekleştirebildi. Örneğin, ülkede rüşvet büyük

ölçüde ortadan kalktı, istikrar sağlandı, Abaşidze

tasfiye edilerek Türkiye'nin garantörlüğüne

rağmen Acaristan'ın özerkliğinin içi boşaltıldı.

Avrupa-Atlantik dünyasıile bütünleşme

yönünde olumlu adımlar atıldı.

Gürcistan modeli, sivil darbe ile Sovyet

eğitimli yöneticilerin tasfiyesi, Batı eğitimli ve

devlet başkanının akrabası olmayan genç

yöneticilerin iktidarı ele geçirmesi, ülkenin

demokratikleştirilmesi sürecinin başlatılması,
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onaylanmasını takiben, Sanakoev, |0 Mayıs'ta Devlet

Başkanı Saakaşvili tarafından anılan idari birimin

başına getirilmiştir.

(7Şubat 2008 tanhinde Kosova'nın bağımsızlığını

ilan etmesinin ardından ise Güney Osetya

Parlamentosu, bağımsızlığının tanınmasıiçin 3 Mart

2008 tarihinde Rusya Federasyonu, Bağımsız

Devletler Topluluğu, BM ve AB'ye çağrıda

bulunmuştur. Güney Osetya parlamentosu kabul

ettiği kararda Kosova'nın ikna edici bir örnek

olduğunu belirterek, Kosova örneği ile 'egemen

devletlerin toprak bütünlüğü' argümanının önceliğini

yitirdiğini savunmuştur?

SONUÇ:

Gürcü-Abhaz diyalogunun askıya alınmasıtaraflar

arasında gerilimin yükselmesine neden olmaktadır.

Güneybatı Kafkasya'da sürdürülebilir barışın

sağlanması ve uyuşmazlıkların önlenebilmesiiçin ilk

önce tansiyonun kontrollü düşürülmesi

gerekmektedir. Moskova, Abhazya ve Güney Osetya

sorunlarına bölge dışı güçlerin (AB vb.) dahil olmasına

olumlu bakmamaktadır. Bu nedenle söz konusu

sorunların mümkün olduğu ölçüde uluslararası

sorun olarak devam etmesi Gürcistan hükümetinin

yararına olmaktadır. Bu nedenle, Güneybatı Kafkasya

ile tarih ve akrabalık bağları bulunan Türkiye'nin

Abhazya ve Güney Osetya sorunlarında daha aktıf

rol alması, Gürcistan'ın Trabzon ile Sohum arasında

yeniden deniz bağlantısı kurulmasına izin vermesi

ve Türkiye ile Abhazya arasında, Gürcistan ile

Abhazya arasındaki kadarticari ve Insanı ilişkilerin

kurulmasına izin vermesi Gürcistan'ın yararına

olacaktır. Aksi halde Saakaşvili, Abhazya ve Güney

Osetya sorunlarını 2008 yazında çözmekistiyorsa

sadece Medvedev ile çözmek zorunda

kalabilecektir.!? ..

 

? South Ossetia to Raise Independence İssue in Russia's Parliament, 12
Mart 2008, RIA Novosti Haber Ajansı.

10 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs'da ABD Başkanı
George W. Bush Rusya Federasyonu'nun yeni Devlet Başkanı Dimitry
Medvedev'i göreve başlamasıdolayısıyla kutladı. Bush telefon görüşmesi
sırasında, Rusya ile Gürcistan arasındaki Abhazya anlaşmazlığıyla ilgili
endişelerini de dile getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino'nun yaptığı
açıklamaya göre, "Başkan Bush, Gürcistan'daki durumlailgili endişelerini
dile getirdi ve bütün tarafların tansiyonu düşürmekiçin çaba sarfedeceğini
umduğunu belirtti." Bkz: “Bush Medvedev'e Abhazya Konusunda Endişelerini
Dile Getirdi”, Reuters Haber Ajansı, 13 Haziran 2008.
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Bi Baştarafı Il. sayfada

Batı dünyasına entegrasyonun
hızlandırılması ve Batıtipi demokrasinin
eski bir Sovyet cumhuriyetinde inşaa
edilmesi olarak özetlenebilir.

Ancak, söz konusu Gürcistan
modelinin başarılı olup olamayacağı
büyük ölçüde Saakaşvili iktidarının
önümüzdekiyıllarda Batıtipi demokrasiye
mi yoksa Batı destekli tek adam
yönetimine mi yönelip yönelmeyeceğine,
Saakaşvili Gürcistan'da tek adam
yönetimini kurumsallaştırırsa Türkiye,
ABD ve AB'nin bu yönetimi benimseyip
benimsemeyeceğine bağlıdır. Ayrıca,
Gürcühalkı siyasi liderlikten ulusal
liderliğe doğru yönelmekisteyen
Saakaşvili'nin olumlu adımlarını istikrar
ve Avrupa-Atlantik dünyasıile
bütünleşebilmek için desteklese de
yeterli bulmamaktadır.

Saakaşvili'nin işsizlikle mücadele
programını yeterli görmemektedir.
Yoksullarla zenginler arasındakigelir
uçurumunun derinleşmesi, refah
düzeyinin arttırılamaması tepkileri
çoğaltmaktadır. Refah düzeyinin artması
ve Batıile bütünleşmekiçin atılan adımlar
yetersiz görülmektedir. Abhazya ve
Güney Osetya'nın Gürcistan'ın
geleceğine ipotek koymasından ve
belirsizlikten sıkılınmıştır. Bu nedenlerden
dolayı Saakaşvili, 21 Mayıs 2008
tarihinde yapılan genel seçimlerden
sonra iktidarını güçlendirmesine
dayanarak Abhazya ve Güney Osetya'yı
yeniden Gürcistan'ın bir parçasıhaline
getirerek NATO ile AB kapılarını
açabilmekiçin bu iki bölgeile ilgili
sorunlarını barış veya savaş yoluyla kesin
olarak çözmek zorundadır ©  



 

 

 

CUMHUR BAL
Kaffed Genel Koordinatörü

 

dilde okuma yazma

uUrsöğretinmenleri

  

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birçok

derneğimizde anadil kursları açıldı. Kurs

öğretmenleri ile 13 Şubat 2008 Pazar günü

federasyon genel merkezinde bir araya gelerek

bir değerlendirme toplantısı yaptık.

Toplantıda kurs öğretmenleri açtıkları kurslar

hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Genel

olarak açılan kursların geçen yıla göre daha iyi

durumda olduğu gözlendi. Bunda öğretmenlerin

tecrübelerinin artmış olması ve daha fazla

materyale ulaşılmış olmasının etkili olduğu

görülmüştür.

Toplantıda Adigece ve Abhazca dil

komisyonları oluşturuldu. Komisyonlar başta

Türkiye'de yerli materyal üretilmesi olmaküzere,

anadılın öğretilmesive geliştirilmesiile ilgili her

türlü araştırmayı yaparak bunları öğretmenler

için somut katkı haline dönüştüreceklerdir.

Kanailtürk?e
kınama yazısı

Kanaltürk tv kanalında 19.02.2008 tarihinde

yayınlanan, - Iuncay Mollareisoğlu tarafından

 

hazırlanan ve sunulan “Yolsuzluk ve Yoksulluk”

adlı program; programa katılan Selim Somçağ

ismindeki konuğun söylemleriyle, Çerkes asıllı

birkaç kişinin nezdinde tüm Çerkes toplumunu

rencide eden bir yayın halıne dönüştürülmüştür.

Konuyla ilgili federasyonumuz Kanaltürk'e

gönderdiği kınama yazısı aşağıdadır:

SayınKerimcan Kamal

- Kanaltürk Genel Yayın Yönetmeni,

Sayın Tuncay Mollareisoğlu
Yolsuzluk ve Yoksulluk Program
yapımcısı Ve Sunucusu

20.02.2008
Kanaltürk tv kanalında | 9.02.2008 tarihinde

yayınlanan, Tuncay Mollareisoğlu tarafından
hazırlanan ve sunulan “Yolsuzluk ve Yoksulluk”
adlı program; programa katılan Selim Somçağ
ismindeki konuğun söylemleriyle, Çerkes asıllı
birkaç kişinin nezdinde tüm Çerkes toplumunu
rencide eden bir yayın haline dönüştürülmüştür.

Yapılan yayının içeriği nedeniyle, toplumumuz
adına cevap hakkımız doğmuştur. Türkiye'deki
56 ayrı Kafkas Derneğinin üst kuruluşu olan
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak,
yayın konusunda toplumuzun her kesiminden
büyük tepkiler, tarafımıza iletilmiştir. Bu ortak
tepkilerimizi sizlere iletiyor ve gerekenlerin
yapılmasını talep ediyoruz.

Sayın Kamal, öncelikle şu hususa açıklık
getirmek istiyorum. Ben adı geçen Federasyonun
başkanı olarak ve bizzat programıizlemiş birisi
olarak size yazıyorum. Yayınladığınız programın
“Türkiye'de Ekonomik Kriz Olur mu?” konulu
bölümünde, konuşmacıolarak çağırdığınız Selim
Somçağ isimli şahıs, ekonomik krizle alakası

olmayan, içinde biriktirdiği kin dolubirikimleri,
hamasi sözleriyle programınızı da kullanarak,
maalesef yüzlerce izleyicinin huzurunda söyleme
cesaretini göstermiştir. Söz konusu program

içerisinde Ethem Bey ve KuşçubaşıEşrefileilgili,
amacıbizce belli, maksatlı, saldırgan ve fanatik
tarzı olan bir yazar tarafından yazılan tamamen
tartışmaya açık iddialar, yine aynı tarzdaki
konuğunuz tarafından tarihi gerçekler şeklinde
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sunularak, adı geçen kişilerin “hain” oldukları

ispatlanmaya çalışılmıştır. Kurtuluş Savaşı dahil
olmak üzere, bu ülkenin kuruluşunda ve

yaşatılmasında temel taşı görevi yapan ve halen
yapmaya devam edenbinlerce Çerkes'in hizmetleri
yok sayılmaya çalışılmış, söylenenler tüm Çerkes
halkına yönelik kollektif bir suçlama haline
dönüştürülmüştür. Böylelikle tarih boyunca vefakar
Çerkes halkına yöneltilen haksızlık bir kez daha
Kanaltürk kanalı vasıtasıyla bu programda
tekrarlanmıştır. Yapılan program tarafımızdan,
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğe en fazla ihtiyacının
olduğu dönemde, açık şekilde bir toplumun
suçlanması eylemi olarak algılanmıştır. Yapılan
program nedeniyle Kanaltürk'ü ve bu programın
yapımcılarını şiddetle protesto ediyoruz.

Çerkes toplumuna karşı, en hafif tabiriyle
şoven, saldırgan ve bölücü söylemlere meydan
veren söz konusu programdakullanılan ifadelerle,
evrensel insan haklarının, anayasamızın insan ve
toplum haklarını koruyucu bütün temelilkeleri de
açıkça çiğnenmiştir. Bu haksız, saldırgan ve
toplumumuzu gerçekten rahatsız eden yayının,
Türkiye'nin saygın ulusal kanallarından yapılmış
olması da, ayrıca son derece kaygıverici olmuştur.
Kanaltürk'ü bu ilkesiz ve tutarsız tavrı nedeniyle
de kınıyoruz. Ancak, bireysel ve toplumsal tüm
yasal haklarımız mahfuz kalmak kaydıyla, bazı
hususları cevap hakkımızı kullanarak sizlere ve
program yapımcısına hatırlatmak istiyoruz.

Tarihi kayıtlar ve kendi anlatımları açıkça
göstermektedir ki, konuğunuzun söylemlerinde
adı geçen şahıslardan hiç birisi eylemlerini “Çerkes
Milliyetçiliği” adına yapmamıştır. Öncebatanbir
İmparatorluğu korumak uğruna silaha sarılmış,

mücadele etmişlerdir. Daha sonra da bir kısmı
padişah saflarında yeralırken, çoğunluğu Mustafa
Kemal'in yanında yer almışlar ve Kurtuluş Savaşı'na
çok çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Dağılan
çok uluslu bir imparatorluğun ferdi olarak,
Osmanlılık-Türklük, Ümmetçilik-Milliyetçilik,
Padişahçılık-Demokrasi, Hilafet- Laiklik
kavramlarının dahi netleşmediği bir ortamda, farklı
saflarda bulunmaları veya mücadelenin belirli
aşamasındafikir ayrılığına düşmelerinden daha

NART 14

 

tabii bir şey olamazdı. Nitekim öyle de olmuştur.
Gerçek tarihçilerin olayları bu anlayış ile ve
tarafsızlıkla tespit etmeleri gerekmektedir. O gün
“vatanıişgalden kurtarmak”tan başka ortak hedefi
olmadan yola çıkan ve daha sonra fikir ayrılığına
düşen insanları, bugünün anlayışıyla yargılayıp
suçlamak, objektif bir tarih anlayışı olmaktan çok
uzaktır. Gerçekler böyle iken, bu insanların içinden
sadece bir bölümünü kökenleri itibariyle ayırıp,
bir halkı tüm olumsuzlukların kaynağı gibi
göstermek, ancak art niyetle ve düşmanlık hisleriyle
yapılabilecek bir kötülüktür. Böylece, programda
bu iddiaların dile getirilmesine meydan verenlerin
objektif olmadığı, niyetlerinin ve toplumumuza
karşı olan duygularının da pozitif olmadığı açıkça
görülmektedir. Bizce bugünün Türkiye'sinde
“gerçek anlamda hıyanet”, toplumda bölünmeye
yol açabilecek düşmanlık hislerinibilinçli şekilde
körüklemektir. Çerkes toplumu adına, bir kez
daha programı yapanları bu ayrımcı, dışlayıcı,
dolayısıyla bölücü söylemlere zemin hazırladıkları
için kınıyoruz ve bu tür programların ülkemizin
ihtiyacı olan birlik ve bütünlüğe katkıda
bulunmayacağınıhatırlatıyoruz.

Kanaltürk tv kanalı olarak yaptığınız yayındaki,
toplumumuzu rencide eden yukarıda belirttiğimiz
unsurların, en kısa sürede yapacağınız başka
yayınlarla düzeltilerek telafi edilmesini talep ediyor,
yapılan yayın dolayısıyla yasal haklarımızı mahfuz
tuttuğumuzubildiriyoruz.

Saygılarımızla e
Cihan Candemir

Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

Kaf Fed'in 9 Mart 2008
tarihli Başkanlar

Kurulu'nda tüm üye
derneklerimizin ortak
imzasıile yayınladığı

oç - deklarasyon

©Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu
uluslararası toplumdan Abhazya'nın bağımsızlığının



tanınmasını isteyen karar tasarısını / Mart 2008.

Cuma günü onaylamıştır. BM, AB, AGİT ve tüm
dünya devletlerine seslenen Abhazya Parlamentosu,

Abhazya'nın devlet olmanın tüm gereklerini
taşıdığını ve tanınmayıhakettiğini vurgulamıştır.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra

bölgede pek çok yeni bağımsız devlet oluşmuştur.
Bu süreçte Gürcistan da SSCB'den ayrılmış ve
Şubat | 992'de alınan bir kararile yeni devletin
yasal altyapısını “1921 tarihli Gürcistan
Demokratik Cumhuriyeti Anayasası”
oluşturmuştur. Bu gelişme üzerine Abhazya
Parlamentosu, “Abhazya topraklarında 1925
Abhazya Anayasası'nı geçerli sayan” bir karar
almış ve Gürcistan'a, karşılıklı devletlerarası
ilişkilerin belirlenmesi için görüşme çağrısında

bulunmuştur.
Darbe ile yönetime gelmiş olan Gürcistan

Askeri Konseyi bu çağrıya Abhazya'yı işgal ile
karşılık vermiş, Abhazya'nın tarihsel ve kültürel
varlığını yok etmeye yönelik acımasız bir imha
politikası izlemiştir. Abhazya 1992-1993 yıllarında
devam eden ve binlerce insanın hayatını
kaybetmesine yol açan Kurtuluş Savaşıile işgalci
güçleri ülkesinden çıkarmış, bağımsız devlet
organlarını oluşturmaya başlamıştır.

Gerek | 997-1993'dekiişgal ve savaş, gerekse
savaştan sonra Gürcistan yönetimlerinin izlediği
saldırgan üslup ve politikalar, Abhazya halkının
güvenliğinin ancak tam bağımsızlık ile
korunabileceğini göstermiştir. Abhazya'nın
bağımsızlığı, uluslararası hukuk açısından da meşru
ve doğrudur, çünkü Abhazya Montevideo
Konvansiyonu'nda tanımlanan “devlet olma”
koşullarının tamamını sağlamaktadır: Aynı durum
kardeş halkımız Güney Osetyaiçin de geçerlidir.
Uluslararası hukuk açısından bağımsız devlet
olarak tanınma koşullarını Abhazyâ ve Güney

Osetya Kosova'dan daha fazla sağlamaktadır.
Örneğin Kosova'da bağımsızlıktan önce BM ve
AB kurumları bazı devlet organlarının görevlerini
yerine getirirken Ahazya ve Güney Osetya'da
bağımsız devletin tüm devlet organları kurulmuş

olup, savaş tehdidi, baskı ve ambargoya rağmen

 

demokratik işleyiş korunup geliştirilmiştir. Hatta
Gürcistan'ın ilk iki devlet başkanı da darbelerile
görevlerinden uzaklaştırıldığı halde, Abhazya ve
Güney Osetya, bağımsızlıklarını ilan ettikleri
gündenitibaren düzenli ve demokratik kurallara
uygun bir şekilde devlet başkanlığı ve yasama
organları seçimlerini gerçekleştirmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan
ettikten sonra Türkiye'de yaşayan Abhazve diğer
Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşlarımız,
Abhazya'daki akrabalarıileilişkilerini geliştirmeye
başlamış, pek çok vatandaşımız Abhazya'ya
yerleşmiş, Abhazya'dan da pek çokkişi evlilik
yoluyla yeni akrabalıklar kurarak Türkiye'ye
yerleşmiştir. Türkiye ve Abhazya arasındaişbirliği
ve dostluğun güçlendirilmesine yönelik bu gelişme,
maalesef Abhazya'ya yönelik uygulanan haksız
ve acımasız ambargo sonucu engellenmiştir.
Ambargo ile Trabzon-Sohum arasındaki gemi
seferleri kaldırılmış, Abhazya sadece Rusya
Federasyonu üzerinden dünyaya açılabilir hale
getirilmiştir. Bu durum hem Abhazya halkını
mağdur durumda bırakmış, hem de Abhazya ve
Türkiye'de yaşayan insanların arasındakiilişkileri
kopararak büyük acılara yol açmıştır.

6 Mart 2008 tarihinde Rusya Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile I9 Ocak:
| 996'da Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından
Abhazya'ya yönelik alınan ambargo kararının,
değişen koşullar gereği artık Rusya Federasyonu'nu
bağlamadığı ve Abhazya'ya yönelik tüm ticari,
ekonomik, mali ve ulaşım kısıtlarının kaldırıldığı
belirtilerek, diğer BDT ülkelerine de bu karar
doğrultusunda davranmaları çağrısında
bulunulmuştur.

Abhazya Parlamentosu'nun 7 Mart 2008
Cuma günü yaptığı çağrı, yeni bir dönemin
başlamasıiçin çok önemlibirfırsat sunmaktadır.
Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalılar adına, Türkiye'nin
her bölgesinde örgütlü 56 üye Kafkas derneğinin
üst kuruluşu, Kafkas Dernekleri Federasyonu
olarak;

| -Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu çağrıyı
değerlendirmesini ve Abhazya'nın bağımsızlığının
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Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmasını;
2-Abhazya'ya yönelik haksız ambargonun

derhal kaldırılmasını, İstanbul ve Trabzon'dan
Sohum'a karşılıklı uçak ve gemi seferlerinin
başlatılmasınıistiyoruz.

Biliyoruz ki; Türkiye ile Abhazyailişkilerinin
geliştirilmesine yönelik adımlar, hem iki ülkede
yaşayan insanlarımız arasında daha yakın ve güçlü
ilişkilerin kurulmasını sağlayacak, hem de Türkiye
açısından da hayati önemde olan bölgeselistikrar
ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Cumhuriyetlerimizin
başkanlarına mektup

SayınArsen Kanokov
e. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Aslanceriy Thakushinov
Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Sergey Bagapş
Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanım,
2003 yılında kurulan federasyonumuz, 3.

olağan genel kurulunu 02.12.2007 tarihinde
Ankara'da gerçekleştirmiştir. Genel kurulumuzda,
üyemiz olan 56 derneğin başkanlarıile yine
derneklerin seçtiği 244 delege hazır bulunmuştur.
Genel kuruliçin davet ettiğimiz DÇB başkan ve
yönetim kurulu üyeleri de büyük bir çoğunlukla
Ankara'ya gelerek genel kurulumuza katılmışlardır.

Başarılı geçen genel kurulumuzda önemli
kararlar alınmıştır. Alınan kararlardaniki tanesi,
Adıge ve Abhaz halkıiçin çok önemli iki talebin,
siz değerli Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı,
Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Kabartay-
Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkan-larınailetilmesi
idi.

Birinci talep; Abhazya, Adıgey ve Kabartay-
Balkar Cumhuriyetleri devlet televizyonlarının
yayınlarının uyduya verilerek, diasporadan
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izlenmesinin sağlanması. |

Halkımızın çoğunluğunun yaşadığı diasporada
hızlı bir yok oluş içerisindeyiz. Bunun önlenebilmesi;
hiç değilse yavaşlatılabilmesiiçin bu uydu yayınları
çok önemlidir. Bu yolla, dünyanın birçok ülkesinde
yaşayan insanlarımıza anayurttan haberler,
belgeseller, kültürümüzden kesitler ve dahabirçok
şey ulaştırılmış olacaktır. Uydu üzerinden yapılacak
bu yayınlar özellikle diasporada yaşayanların
anadillerini unutmalarını önleyecek, unutanların
ise tekrar hatırlamalarını sağlayacaktır. Dilimizin,
kültürümüzün dahafazla yok olmamasıiçin uydu
üzerinden yayınlara en kısa sürede geçilmesini
önemle rica ediyoruz.

İkinci talep; ana dillerimizde kullanılan
alfabelerin ortak alfabe haline getirilmesi.

Adıge dilinin iki ayrı lehçesinin kullanıldığı
Adıgey ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerinde
kullanılan alfabelerde, benzer sesler aynı harflerle
gösterilerek ortak bir alfabe oluşturulmalıdır. Aynı
şekilde Abazacanın da farklı alfabelerinin
birleştirilerek tek alfabe haline getirilmesi
gerekmektedir. Bunun yapılmasıyla, ana dilin
konuşulmasında, öğretilmesinde kolaylık sağlanmış
olacakve alfabeden kaynaklı gereksiz karmaşada
ortadan kaldırılmış olacaktır.

Halkımız için çok önemli olan bu iki konunun
çözümüne hassasiyetle yaklaşacağınızıbiliyoruz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu konularda
bize düşecek görev ve sorumluluklardan
kaçmayacağımızı bildiriyor, siz değerli

 

   Cihan Giander

Genel Başkan

Genel Kurulumuzda oluşan bu ortak

taleplere cumhuriyetlerimizden çok sürmeden

yanıtlar gelmiştir. |
Abhazya ve Kabardey Balkar Cumhuriyetleri

Cumhurbaşkanları hemençalışmalara başlayarak

kısa sürede uydu yayınına geçeceklerini

duyurmuşlardır.

Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıise kısa

sürede bunu yapabilmelerinin mümkün
olmadığınıbildirmiştir
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Bölüm Adı Alanlar Uzmanlık Verilen lisans,sertifika, akreditasyon
Matematik Matematik lisans diploması
Matematik Matematik masterdiploması
Matematik Matematik Matematikçi
Uygulamalı matematik ve bilişim Uygulamalı Matematik veBilişim lisans diploması

Uygulamalı matematikve bilişim Uygulamalı MatematikveBilişim master diploması
Fizikve Uygulamalı matematikve bilişim Uygulamalı matematik vebilişim Matematikçi, Sistem programcısı

Bilimleri Uygulamalı matematik vebilişim Uygulamalı bilişim Bilişimci

Fizik Fizik lisans diploma
Fizik Fizik master diploma

Fizik Fizik Fizikçi

Fizik Tıbbi fizik Fizikçi

Radyofizik Mikroelektronik ve yarı-iletken aygıtlar Fizikçi, Mikroelektronikçi
Kimya

, Kimya
Dn Kimya Kimya Kimyager
ilimleri — — —— —

Biyoloji Biyoloji Biyolog
Coğrafya Coğrafya Coğrafya
Tarih Tarih lisans diploması

, Tarih Tarih masterdiploması
a Tarih Tarih Tarihçi, Tarih Öğretmeni

Hukuk Hukuk Avukat
Filoloji Filoloji lisans diploması
Filoloji Filoloji master diploması
Filoloji Filoloji Filolog, Öğretmen
Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Uzmanlığı

Sosyal Sosyal Hizmetler i Sosyal Hizmetler lisans diploması
Hizmetler Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler masterdiploması

Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler Uzmanlığı    
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Bölüm Adı Alanlar Uzmanlık Verilen lisans, sertifika, akreditasyon

Eğitim ve Teknoloji eğitimi Teknoloji ve ticari girişimcilik Teknoloji ve ficari girişimcilik Öğretmenliği
pedagoji Pedagoji Pedagoji ve ilköğretim metodolijisi İlköğretim ve Sınıf Öğretmenliği

Halk Sağlığı Hizm. Halk sağlığı hizmetleri Tıp Doktorluk

Halk sağlığı hizmetleri Ağız sağlığı ve hastalıkları Doktorluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültür ve Sanat Sanat ve elişleri Sanat ve elişleri Sanat ve Elişi Sanatçısı
Ekonomi Vergiler ve vergilendirme Ekonomist, Vergilendirme Uzmanı

Ekonomi Ekonomi lisans diploması

Ekonomi ve Ekonomi Ni Ekonomi master diploması
yönetim Ekonomi Ticari hesaplama, analiz ve denetleme Ekonomist

Yönetim Yönetim lisans diploması
Yönetim Yönetim master diploması

Yönetim Organizasyon yönetimi Yönetici

Hizmetler Sektörü Hizmetler Sosyal-Kültürel Hizmetler ve Turizm Hizmet ve Turizm Uzmanı

Metalur, Makina Makina yap., mühend. ve tasarımı Mühendislik tekniği Mühendisyap. ve Malz. işleme
 

Elektronik ve mikroelekironik Teknikve Teknoloji lisans diploması 
 

 

 

 

 

 

     
Elektronik Radyo Elektronik ve mikroelektronik Teknikve Teknoloji master diploması
Mühendisliği Elektronik ve mikroelektronik Miroelektronikve katı hal elektroniği Mühendis
ve İletişim Radyo Mühendisliği Mühendis

Nanoteknoloji Organizasyon yönetimi Mühendis

MN Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği ga Mühendis

KemeTeki "| Gida Mühendisliği Gıda Üretim Makinaları ve Aygıtları Mühendis

İnşaat ve Mimarlık İnşaat Endüstri ve İnşaat Mühendisliği Mühendis-Mimar
Çevre Org. ve Korunması| Çevre Koruma Çevre Koruma ve Kaynakların Kullanımı Mühendis-Ekolog
 

Mesleki Yüksek Öğrenimde Temel Eğitim Programları
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 
   

Bölüm Adı Sahip Olunacak Ünvan Bölüm Adı Sahip Olunacak Ünvan

1- Belediye ve YapıKoleji 3- Tıp Koleji

Hukuk bilimi Avukat Tıp Tıbbi asistan

Yönetim ve arşiv bilimleri belge Yönetim ve arşiv bilimleri belge
muhafazası ; U muhafaza MON, aşi Tıbbi ve koruyucu işler Koruyucu tıp asistanı

Ekonomi ve iş muhasebesi İluhasebed Hemşirelik Hemşire
(branşlara göre) Tıbbi ve lab

Laboratuar teşhis teknisyeni ordiyaı
Devletve belediye yönetimi Devletve belediye yönetimi uzmani Y

Otel Hizmetleri Yönetici Eczacılık Eczad

Bina ve yapı inşaası veişletimi Teknisyen
NE — — ! 4- Politeknik Koleji

Ekipmanvesistemlerin tesisi ve işl. Teknisyen

9- Tasarım Koleii Radyo-elektronik teknikleri bakım
hizmetleri ve onarımı Teknisyen

Tasarım (branşlara göre) Tasarıma b |
le Teknolojik süreçlerve üretim

Kuaförlük Sanatı Teknolog otomasyonu (bronşları göre) Teknisyen

Kozmetik ve görsel sanat Teknolog l |
Giyim Teknolojisi Teknisyen Bilgisayar sistemlerive ağları Teknisyen   
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CİHANCANDEMİR
KAF-FED Genel Başkanı

Değerli Nart Okurları,

2008 Yılı Kafkasya bölgesi açısından çok

hareketli başladı. Beklenen oldu ve 17 Şubat

2008 tarihinde Kosova'nın bağımsızlığını tek

taraflı ilan etmesiile “Pandora'nın kutusu” açılmış

oldu. Günümüzde BM nezdinde tanınmış 192

bağımsız devlet bünyesi içinde beş bine yakın

ırksal, etnik, dını, kültürel ve dıl grubunun yaşadığı,

bunların da 500 ila 700 grubun kendi kendini

yönetme hususundatalebi bulunduğu uzmanlarca

ifade ediliyor. Yani “domino"'nun birinci taşı

Kosova ile devrilmiştir, gerisinden neyin geleceği

belirsizdir.

Kosova'nın bağımsızlığını, ABD ve Türkiye

ile birçok Avrupa ülkesi hemen tanıdılar. Rusya

Federasyonu ise tanımayarak gardını aldı. İlk

karşı tavır olarak Abhazya'yı hemen

tanımayacağını ancak, siyasi ve temsilcilikler

açmak suretiyle ilişkisini geliştireceğini ilan etti.

Bu aradayıllardır uygulanan ambargoyu tek

taraflı kaldırdığını da ilan etti. Bu gelişmeler

elbetteki Gürcüstan'ı çok rahatsız etti. Şimdi

çekişmeler ABD destekli Gürcistan ve Rusya

Federasyonu arasında sürmekte. Bu aşamada

Kosova örneğinin diğerleri için, başta Abhazya

olmak üzere, emsal olup olmayacağıtartışılan

konulardan biridir. Gerçek olan; Kosova'nın

  

bağımsızlığının tanınması ile dünyada siyasi

sınırların korunması, bağımsızlığın ilanı veya

tanınması konularında eski kalıplar kırılmış, yeni

normlar oluşmuştur. Ancak değişmeyen gerçek

odurki; “bir ülkenin bağımsızlığının tanınması

hukuk meselesi değil, siyasi bir meseledir”. Bunu

Abhazya örneği çok net göstermektedir, ve

bundan sonra da böyle olacaktır. Dünyasiyaseti

egemen ülkelerin çıkarlarına göre ve standart

olmayan, hatta daha açık tabirle, “ikiyüzlü
siyasetler” sonucunda egemen ülkelerin

çıkarlarına göre belirlenecektir.

Ülkelerin tanınması konusunda gerçekler

böyle olduğuna göre, Abhazya'nın bağımsızlığının

tanınmasının daha uzun süre alacağını söylemek

kehanet olmayacaktır. Sevindirici olan Abhazya

devletinin bunun bilincinde olarak tanınma

konusunda yapılacak İobi çalışmalarını ciddiyetle

yürütmesidir. Abhazya Devleti diasporanın

öneminin, özellikle Türkiye'deki Çerkes

diasporasının öneminin farkındadır. Türkiye'deki

Çerkes diasporasına düşen görev ise,birlik ve

beraberlik içinde Abhazya'nın beklentisine cevap

vermektir. En büyük görev de toplum liderlenne
düşmektedir. Toplumumuzdaki tüm dinamik

güçleri kucaklamak,fikir farklarına bakmadan

toplumsal enerjimizi Abhazya'nın bağımsızlığı
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için yapılacak çalışmalara yönlendirmek,

toplum önderliğinin vazgeçilmezşartı olmaktadır.

Abhaz Dayanışma Komitesi tarafından 3
Şubat tarihinde yapılan toplantı, tüm toplumda

olumlu karşılanmış ve toplumsal beklentiler

oluşturmuştur. Daha sonra Abhazya'dan gelen

heyetlerimizle yapılan toplantılarda Abhazya'nın

Türkiye diyasporasından beklentileri dile
getirilmiştir. Çalışmalar Abhazya'nın önerileri

doğrultusunda başlamıştır. Federasyon olarak

bu çalışmalara aktif olarak desteğimizi

sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, gerek Komite'nin

çalışmaları, gerekse Kosova'nın tanınması sonrası

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması sürecinde

gereken örgütlenme modelleri konusundaki

görüşlerimizi, yazılı olarak çeşitli platformlarda

ifade etmiş bulunuyoruz. Burada bir kez daha

iki temel prensipi vurgulamakta yarar görüyoruz:

|- Bağımsızlığın tanınma çalışmaları Abhazya

Devleti'nin belirlediği siyasi çizgi doğrultusunda

yürütülmelidir. Bu konudasiyasi duruşu zafiyete

uğratacak, Abhazya Devleti'nin siyasi çizgisine

ters düşecek söylem ve eylemlerden kesinlikle

kaçınılmalıdır.

2- Türkiye'de Abhazya'nın en yetkin

kurumu olarak birlikte kurulan KADK

korunmalıdır. KADK yöneticileri de, 3 Şubat
toplantısında önerildiği şekilde tüm toplumsal

güçlerimizi kucaklayacak kurumsal yapılanmaya

kavuşturulmalıdır. Bu konuda ayrılık ve

parçalanma görüntüsü verilmemelidir. KADK

Başkanına ve üyelerine çokönemli görevler

düşmektedir. |

Kafkasya'dakikritik gelişmelerin, Türkiye'deki
demokratikleşme sancılarının had safhayaulaştığı
şu günlerde tüm kurumlarımıza, özellikle de

Çerkes diasporasının en büyük kurumu olan

Federasyonumuza büyük görevler düşmektedir.
Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin bu

görev bilinciyle tabanlarını güçlendirmelerinin

gereğini, toplumumuzun da bu bilinçle

kurumlarına sahip çıkarak maddi ve manevi

olarak desteklerinin arttırmaları gereğini,

vurgulamakta yarar görüyorum. Kurulduğu
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günden beri Federasyonlaşma sürecine karşı

çıkan, Federasyonumuzu içine sindirememiş

kesimlerin bulunduğunu biliyoruz. İdeolojik

yaklaşımları nedeniyle Federasyon dışında

kalmalarını anlayışla karşılıyoruz. Ancak

kurumumuza karşı olan tavırlarını zaman zaman,

kendilerince firsat buldukça düşmanlık halinde

saldırıya dönüştürmelerini de, kabullenmemiz

mümkün değildir. Bunu da hatırlatmakta yarar

görüyoruz. in

Toplumumuzun dikkatini çekmekte yarar

gördüğümüz bir diğer husus da, Çerkes

Toplumu'nun dışındaki saldırılardır. Özellikle son

dönemde tarihte meydana gelen bazı olumsuz

gelişmeleri, bazılarında hiçbir rolleri olmadığı,

bazılarında ise çoksınırlı payları olmasına karşın,

tümüyle Çerkes toplumu üzerine yüklemeye

çalışan kitaplar ard arda yayınlanmaktadır. Bunların

bir bölümüne bir önceki NART dergimizde

Sayın Hakan Eken'in yazısı ile değinmiştik.

Bir diğer gelişme de sözdebirtarihçinin

“Ethem Bey” ile başlayan, “Kuşçubaşı Eşref" ile

devam eden, devamı da geleceği anlaşılan

kitaplarıdır. Yazar bu kitaplarında, asla objektif

olmayan bir yaklaşım ile, resmitarihin de ötesine

geçerek, Kurtuluş Savaşı'na çok önemli katkılarda

bulunan bu tarihi kişileri, Çerkes kökenleri

nedeniyle “karalamayı”, “hainleştirmeyi” bir

görev olarak benimsemiş gözükmektedir. Yazdığı

tek taraflı bilgiler de ne yazık ki konuya vakıf

olmayan medya mensupları tarafından topluma,

çoğu kez reyting kaygısıyla, gerçekmiş gibi hiç

araştırılmadan aktarılmaktadır. Bu gelişmelerin

bilinçli bir karalama ve ayrıştırma politikasının

ürünü olmadığını düşünmekle beraber;

yazılanların ve söylenenlerin toplumda etnik
gruplar arasındaki güvensizliği artırmaktan,

düşmanlık tohumlarını geliştirmekten başka bir

işe yaramadığını da hatırlatmayı gerekli görüyoruz.

Aslında yapılan saldırılar, toplumu ayakta tutan
en dinamik güçlere karşıdır. Bilinçli veya bilinçsiz,

ne gerekçe ile yapılmış olursa olsun, Türkiye'nin

ihtiyacı olan birlik ve dayanışmayı zedelemektedir.

Akıl ve sağduyunun toplumumuzda egemen

olması dileklerimizle... E#
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İspanya'nın kuzey bölgesinde yaşayan, ancakfarklı dil ve kültürleriyle
Kafkas halklarına benzetilen Basklarile ilgili bir süredir yaptığım
araştırmalarımı yerinde sürdürmekistedim ve Bask bölgesinin
başkenti Vitoria Gasteiz'e gittim. Kültürel benzeşmemizieilgili

yetkili kişilerle yaptığım görüşmeleri ve bölge ile ilgili izlenimlerimi
Nart okurlarıyla paylaşmakistedim...

asklar, İspanya'nın kuzeyinde özerk

bölgede yaşayan bir halktır. Dilleri, dil

bilimcilerine göre, Hint-Avrupa dilleri Avrupa'ya

yayılmadan önce Avrupa'da konuşulan dillerden

arta kalan tek dildir. Yaygın bir kanaate göre,

dilleri ve kültürleriyle Avrupa'nın merkezinde
fakat Avrupalılardan farklı olan bu halk Kafkas

  
Turizm bilgilendirmeofisi görevlisi Clara Navas'ın

(soldaki foto) organizeettiğiilk toplantıyı,
ziyaretimiz sürecince bize eşlik eden Kraliyet Bask
Dili Akademisi Başkanı Prof. Dr. Henrike Knorr
(üstte ortada) ve Bask Üniversitesi'nde öğretim

görevlisi olan tercümanımız Bayan Carmen Uriarte
Martinezile birlikte yaptık.

  

halklarına çok benzemektedir.

İntemetve diğer yazılı kaynaklararacılığı ile

bu iki halkın benzerolabilecek kültürel özelliklerini

bir araya getirmeye çalışmıştım, fakat kesin bir

sonuç alamamıştım. Konuyu bizzatbirinci ağızdan,

yani Bask halkının kendisinden öğrenebilmek

için İspanya'daki Bask bölgesinin başkenti, Vitoria-

Gasteiz şehrine gitmeye karar verdim.
Yolculuğumuz öncesinde irtibata geçtiğimiz

Vitorla-Gasteiz turizm bilgilendirme görevlisi

Clara Navas, bize ziyaretimiz sürecinde en

verimli şekilde bilgi alabilmemiz için Kraliyet Bask

Dili Akademisi Başkanı Prof. Dr. Henrike Knorr

ve çalışma ekibiile birlikte toplantı ayarladığını

ve seyahatimizin sonuna kadar bize yardımcı

olacaklarını bildirdi.
İngilizce bildiği için oğlum Ender'i de yanıma

alarak 2008'in Mart ayında İspanya'nın Barselona

kentine, oradan da uçakla Bask bölgesinin Bilbao

şehrine uçtuk.

Bılbao'dan, 45 dakikalık bir otobüs yolculuğu

ile Vitoria -Gasteiz şehrine geldik. İlk izlenimimiz

şehrin kendine has bir mimari yapıya sahip olması

ve insanlarının giyim, kuşam, davranış olarak

NART 99



 

 

seçkin bir kültürü yaşadıkları idi. Ertesi sabah

turizm bilgilendirme ofisindeki Bayan Clara

Navas ile beraber Profesör Knorr'la yapacağımız

toplantı için, Bask Dili Akademisi'ne gittik.

Toplantıya girmeden bir kaç dakika öncesinde

Bayan Navas'tan Bask dilinde merhaba (kayşo)

ve teşekkür ederim (eskerikasko) kelimelerini
öğrendik. Profesör Knorr Türkiye'den geldiğimizi

bildiğinden, bize Türkçe tercümanlık yapması

için Bask Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bayan

Carmen Üriarte'yi de toplantımıza davet etmişti. .

Toplantımıza sonradan Bay Knorr'un asistanı

olan İngiliz asıllı dil uzmanı Bay Nikolas Gardner
da katıldı.

Öncelikle kendimizi daha yakından tanıtarak,

DÇB yönetim kurulu üyesi olduğumu ve Kafkas

halkları ile Basklar arasındaki benzerlikleri

araştırdığımızı söyledim. Prof. Knorr da İspanya'nın

başkenti Madrid'deki Kraliyet Akademisi üyesi
ve İspanya Kralı Juan Carlos'un danışmanı

   
| Bask mutfağı olan bir restorana gittiğimizde, Baskların milli
yemeğinin balık ağırlıklı olduğunu öğreniyoruz (üstte). Etnografya
Müzesi'ndeki geleneksel Bask mutfağının araç ve gereçleri, çöven,
üç ayaklı sofra, ocakzinciri vb., bizimkilerle birebir benziyor (altta).

olduğunu hatırlatarak: "Bu konuyu ilk olarak,

Stalin'in dil bilimcisi, Nikolai Mark ortaya atmıştı,

bu sebeple biz de Gürcistan'ı ziyaret ettik. Gürcülerin

fiziksel yapıları Basklara benziyordu. Konakladığımız

otel sadece yabancılar içindi. Ötele girmek

istediğimde kapıdaki bekçi, beni Gürcü zannederek

Buraya girmen yasak, burası sadece yabancılar

için: demişti. Lisanlarımız arasında belirgin hiçbir

benzerlik yok, folklor ve müzikte bazı küçük

benzerlikler var, ancak müziğin dili zaten evrenseldir.
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Ziyaretim boyunca Gürcülerile Basklar arasında
bir ilişki yakalayamadım. Sadece Gürcülerin Basklıları

akraba kabul ettiklerini öğrenmiş oldum" dedi.

Profesör Knorr konuşmasına şöyle devam etti:

"Her ne kadar Stalin'in dil bilimcisi Nikolai Mark,

Bask ve Kafkas ilişki teorisini ortaya attıysa da,

1968 yılında, benim de öğretmenim olan Sayın

Louis Mitchelen'nin Fransızca olarak kalemealdığı

Basklar ve Kafkaslar sorunu' isimli makalesinde

bu benzerlik teorisini çürütecek başka bir teoriyi

savundu. Baskları Ermenilerile ilişkilendirmek

isteyenler de oldu ama Ermenilerin bizimle uzaktan
yakından bir alakasının olmadığı da bellidir."

Prof. Knorr Çerkes halklarını hiç tanımadığını,

bilmediğini, ilk defa bir Çerkes gördüğünü de

belirterek, en kısa zamanda Abhazya, Adıgey

ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerine gitmek,

o halkları ve kültürlerini de yakından tanımak

istediğini söyledi. |

Ben de onlara biraz Çerkes (Adıge) müziği
dinlettim, daha sonra birkaç dakika Çerkesce

konuşma yaptım. Çerkes geleneklerine göre

yürüyüş düzeninden bahsederek, Çerkes

kültüründe büyük küçük yan yana yürüdüklerinde
küçüğün dalma soldan yürüdüğünü,bir evli çift

yanyana yürürken ise kadının her zaman kocasının

solunda yürüdüğünü ve Çerkes kültüründeki

buna benzerritüelleri ayrıntılı olarak anlattım,

gösterdim. Kendilerinin de böyle saygı ifade

eden ayrıntılara çok dikkat ettiklerini, ama
ritüellerde zamanla değişiklikler olduğunu

belirterek, Çerkeslerin kültürlerinin çokilgi çekici

olduğunu söyledi.
Toplantı odasının girişinde kutsal ağaç olarak

bildiğimiz bir ulu ağaç resmi görmüştüm. Bu

» ağaç hakkındaBaskların görüşünü sorduğumda

Bay Knorr, Baskların da geçmişlerinde önemli

kararlar almak için kutsal ağaçların altında
toplandıklarını belirtti.

İnternette Bask bölgesindeki dolmenleri

gördüğümü ve benzer dolmenlerden tarihi
Adıgey sınırları içerisinde binlerce olduğunu

söyledim. Bay Knorr Adıgey'de dolmen olduğunu
ilk defa duyduğunu ve çokşaşırdığını belirterek

"Gürcistan'da bana, dolmenlerin Türkmenistan

kökenli olduğunu söylemişlerdi" dedi. Sonrasında

 



 

 
Bask Ulusal Kütüphanesi Fundacion Sancho El Sabio'nun müdiresi
Bayan Carmen Gomez Perezile tanıştık, Prof. Knorr (sol başta)

burada bize slayt eşliğinde değerli bilgiler verdi.

ise bizim Bask bölgesindeki dolmenlerdenbirini

ziyaret edebileceğimizi, dolmen kültürünün

kaynağının nereye ve ne zamana dayandığı

konusunu bilmediklerini söyledi.

Toplantının sonunda Bask mutfağıolan bir

lokantayagittik ve milli yemeklerinin balık ağırlıklı

olduğunu öğrendik.

Daha sonra Bayan Carmen Gomez Perez'in

Müdiresi olduğu ve tam adı "Fundacion Sancho

Eİ Sabio" olan Bask Ulusal Kütüphanesi'ne gittik.

Burada sadece Basklarile ilgili her türlü kitap,

makale ve belgenin titizlik ile toplanıp muhafaza

edildiğini gördük. Prof. Dr. Henrike Knorr

kütüphanenin konferans salonunda slayt gösterisi

eşliğinde hem sözel, hem de görsel sunum ile

yeniden anlatmaya başladı;

* “Bask” kelimesi Fransızca Basgue'dan

gelmiştir. Basklar kendilerine “Euskaldunak"

derler.

* Bask özerk bölgesiüç ilin birleştirilmesiyle

1978 yılında oluşturulmuştur. Önemli şehirleri;

Başkent Vitoria-Gasteiz, Bilbao ve San

Sebastian'dır.

* Fransasınırları içinde kalan Pays Basgue

bölgesi de tarihi Bask ülkesinin kültür alanıdır.

Baskların yaşayan somut ve en önemli kültürü
Baskdilidir. Onuniçin dilimize sıkı sıkıya sarıldık

kendimizi İspanyanın kültür zenginliği içinde

kabul ediyoruz. Bütün çalışmalarımız sadece, bu

alandaki eksiklerimizi tamamlamak ve kendi

kültürümüzü sonsuza dek yaşatmakiçindir.

* Baskların resmi dilleri, Baskça ve

İspanyolcadır. Eğitim sisteminde ebeveynlere,

tamamen İspanyolca, tamamen Baskça ve

İspanyolca-Baskça karışık olmak üzere, üç ayrı

seçenek sunulmaktadır. Genellikle babalar ve

anneler Bask dili bilmeseler dahi, çocuklarını

okullara gönderip, Baskça eğitim almalarını tercih

etmekteler.

* Bölgede Baskça konuşan nüfus 2 30 'dur.

Ancakbu oran eğitim sistemindeki yeni uygulama

ile her yıl giderek artmaktadır. Daha da önemlisi,

alfabenin standardizasyonu, lehçeler arasındaki

farkların giderilmesinde özelbir işlev görmüştür.

* Eskiden pek çok Basklı ekonomikve siyasal

sorunları nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda

kalmış ve en büyük göç Arjantin'e olmuştur.

* Eski Arjantın Cumhurbaşkanı Juan

Peron'un eşi ve Arjantin halkının efsane Ismi

olan Evita Peron ile eski NATO Başkomutanı

Bilbao şehrindeki Etnografya
Müzesi'nde gördüğüm üç ayaklı yemek
sofrası, mutfak gereciolan çöven,
çövenin asılı olduğu zincir ve bugünkü
sömineleri andıran eski ocak, benim
Adıgey müzesinde gördüklerimin birebir
aynısıydı. Ayrıca, Baskların önemli
toplantılarını kutsal ağaçların altında
yapmaları, dolmenler, ataerkil olmalar,
insanlarının İider ruhlu ve centilmen
olmaları, Bask ve Kafkas halkları
arasında bir bağlantı olabileceğini
düşündüren belirtilerdir. Ancak somut
herhangi bir kayıt ve kanıt
bulunmamaktadır.
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General Henning Von Ondarza, Bask kökenlidir.

* Meksika'daki Bask toplulukları ise genellikle

Monterrey ve Durango eyaletlerindedir. Diğer

bir önemli Bask topluluğu ABD'nin Idaho

eyaletinde yaşamaktadır. ABI)'nin Boise şehrinde

bir Bask Müzesi ve Bask Kültür Merkezi de

bulunmaktadır. ABD'deki kovboyların hemen,

hemen tamamı Basklıydılar. Kovboy kelimesinin

İspanyolcası "vaguero" dur. Kuzey ve Güney

Amerika'da sığır çiftliklerinde yaşarlardı. Bazı

kovboylar da sadece rodeo gösterilerine katılırlar,

kendilerini rodeolarda boy göstermekiçin

yetiştirirlerdi.

* Halkı muhafazakâr Katolik olan Baskları

Avrupa'ya tanıtan iki futbol takımından bin, Türk
futbolcu Nihat Kahveci'nin de bir zamanlar,

formasını giydiği, İspanya Birinci Futbol Ligi

takımlarından. Real Sociedad, diğeri de Atletico

Bilbao'dur. Atletico Bilbao | 15 yıllık futbol

tarihinde, Fransız Lizarazu dışında hiçbir yabancı

futbolcu oynatmamıştır. Lizarazu'ya tanınan

ayrıcalığın sebebi ise bu oyuncunun Bask etnik

kökenli olmasıdır. -Bask milli kütüphanesinin
arşivlerini (wWww.fsancho-sabio.es) internetsitesi

üzerinden incelemek mümkündür.-

Kütüphane ziyaretimizin sonunda, şehir

merkezine kırk kilometre mesafede bulunan bir

dolmene gittik. Çok geniş, bir ovanın ortasında

bulunan dolmenin yapısı Kafkasya'da gördüğüm

dolmenlere biraz benziyordu. Adıgey'de çektiğim

dolmenin fotoğrafını Bay Knorr'a gösterdiğimde,

çevredeki tepelerde buna benzer dolmenlerin

de olduğunu söyledi, ancak hava yağmurlu

olduğu için oraya gidemedik.

Aynı günün akşamı şehrin merkezinde

bulunan Artium Modem Sanat Müzesi'ni gezdik.

 

 
Victoria Gasteiz şehrine 40 km. uzaklıkta, geniş bir ovanın

ortasındaki dolmen, Kafkasya'dakilere benziyordu. Çevre tepelerde
bulunan diğer dolmenleri yoğun yağış nedeniyle göremedik.

Müze müdürü bize müzenin özel kasalarında

bulunan değerli modem sanat eserlerini gösterdi.

Sonuç olarak; bu kısa sürede yapmış olduğum

araştırmayı özetlemem gerekirse, bu konudaki

görüşlerim ve düşüncelerim şunlardır:

Bilbao şehrindeki Etnografya Müzesi'nde

gördüğüm üç ayaklı yemeksofrası, mutfak gereci

olan çöven, çövenin asılı olduğu zincir ve bugünkü

şömineleri andıran eski ocak, benim Adigey

müzesinde gördüklerimin birebir aynısıydı. Ayrıca,

Baskların önemli toplantılarını kutsal ağaçların

altında yapmaları, dolmenler, ataerkil olmaları,

insanlarının lider ruhlu ve centilmen olmaları,

Bask ve Kafkas halkları arasında bir bağlantı

olabileceğini düşündüren belirtilerdir. Ancak

somut herhangi bir kayıt ve kanit

bulunmamaktadır.

Tarih öncesi toplulukların büyüklüğü, bunların

nasıl bölündüğü ve nerelere göç ettikleri

konusunda DNA bilgileri çok önemli ipuçları

sağlamaktadır. Bask ve Kafkaslarile ilgili ilişlkinin

analizinde de DNA teknolojisini devreye sokarak,

bir sonuca varmanın çok daha doğru olacağı

kanaatindeyim.

Etnik kökenini aramak, kültürünü sevmek,

benimsemek ve korumak çok güzel. Ancak,

kibirle, ırkçı bir yaklaşım sergilemek insanlık

dışıdır. Her ırk üstündür ve kutsaldır.İyi insan

olmak ise hepsinden daha kutsaldır



 

 

 

© DR. ÖMERAYTEK KURMEL

Amerikaya ilk yerleşen Çerkeslerin öyküsü bazı yönleriyle önemliydi.
Ancak sonuçta beni düşündüren, Çerkeslerin batılı demokratik toplumlarda

bile egemen ve kitlesel popüler kültürün etkisi altında kalarak asimile
olmayayatkınlıkları oldu. “Dışarıdaki yel değirmenleriyle savaşmakyerine,
elimizdeki gücü kitlesel dönüş için kullanamaz mıyız?” sorusu ise bunun
para,fikir ve emeği biraraya getiren sistematik bir çalışma, ortakbir strateji

gerektirdiğini aklıma getirdi.

üşünüyorum da Amerika'ya ilk yerleşen
D Çerkeslerin öyküsünü kendisi de o gruptan

olan merhum Malia Natirbov'dan dinleyeli
tam on sekiz sene olmuş. Artık yazma zamanının

geldiğine inanıyorum. |990 Şubatında Virginia'daki
evinde, bana ve anneme Çerkesya'dan New York'a
uzanan o ilginç hikâyeyi anlatmıştı.

Malia, Adige bir anne babanın çocuğu olarak

babasının görev için bulunduğu Sibirya'nın Çita

kasabasında, 1910 yılında doğdu. Babası Kuşuk, üç

kardeşinin tersine sivil bir kariyer seçerek

Petersburg'da kamu yönetimi okudu ve mezun
olduktan sonra Çar'ın Sibirya'daki ormanlarını

yönetmek üzere |909 yılında Çita'ya tayin oldu.
Kuşuk Çita'ya hareketinden önce Şeretluk ailesinin

kızı Fatima ile evlendi. Küçük kasabadaki huzurlu

günler 1917 Şubat Devrimi'ne kadar devam etti.

Bir gün Kuşuk kendisini Ekaterinodar'a (Krasnodar-
y.n.) çağıran bir telgraf aldı. Adıgeler ve Kazaklar
tarafından oluşturulan Kuban Radası'na (parlamento)
seçilmişti. Çerkesya'ya önce kendisi gidecek, arkadan

ailesini getirecekti. Hala nispeten sakin olan
Çerkesya'da,Sibirya'ya göre çok daha emniyette
olacaklardı. Fatima, kızı Leyla ve oğlu Malia'dan

oluşan çekirdek aile büyümüş, Kuşuk'un Bolşevik

öğrenciler tarafından öldürülmüş kardeşi Şumaf'ın

kızı Zulefa ve oğlu Anzor da onlara katılmıştı. Fatima

ve dört çocukzorlu bir tren yolculuğunun ardından,
yaklaşıkbir yıl kalacakları Ekaterinodar'a ulaştılar.
Gönüllü Ordu'nun yenilgisi artık an meselesiydi.
Kuşuk,ailesini Rusya dışına çıkarmaya karar verdi.

Trenle Ekaterinodar'dan Novorosisk'e, oradan
gemiyle İstanbul'a gideceklerdi. Sabık Çarlık bürokratı
ve Kuban Radası'nın üyesi olarak kendisinin ve |

ailesinin hayatı tehlikedeydi. Kendisi Wrangel'in
kuvvetlerine katılacak ve ailesiyle İstanbul'da

buluşacaktı, Çerkes olarak ülkesi savaşta iken kendi

hayatını düşünmesi imkansızdı. Fatima ve dört
çocuğu, İ9İ9 yazında trenle Novorosisk'e ulaştırdı.
Durumun kaotik olduğu ve hertarafı tahliye edilmeyi

bekleyen yaralıların doldurduğu limandaki manzara
dehşetvericiydi. Ülkeyi bu şartlarda terk etmek ve

doğup büyüdüğü topraklara bir daha dönemeyecek
olmak Fatima'ya acı veriyordu. Gemiye binmesırası

ancak |9I9 sonunda geldi. Tamamı güvertede
geçen on günlükbir yolculuğun ardından İstanbul'a
ulaştılar.

Daha önce Çarlık Rusyasına ait olan bir

hastaneye yerleştiler. Fatima'nın iki kız kardeşi
Zahiret ve Zulefa da onlara katıldı.

Birbirinden çarşaflarla ayrılmış küçük odalardan

birisi onlarındı. Kızılhaç'ın verdiği yiyecekler
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tükendiğinde günde üç öğün zeytin ekmekyiyip,

çay içiyorlardı. Günlük hayat iş ve daha rahat bir
konut aramakla geçiyordu. Esir şehir İstanbul'un
sıkıntılarına, bir milyonu aşkın Rus göçmen eklenmişti.

Mesleği ve iş tecrübesi olmayan aristokrat

göçmenlerin durumu daha da vahimdi. Şanslı olanlar
mücevherlerini bir haftalık temel yiyecek
maddeleriyle takas ediyordu. Herkes evlerine
dönmelerini sağlayacak bir mucize bekliyordu.

Kuşukdabiryıl sonra İstanbul'a gelmiş, ailesiyle

buluşmuştu. Bir gün Anadolu'dan bir Çerkes grubu

Kuşuk'u görmeye geldi. Bunlar 1864 sürgününde
Kafkasya'yı terk eden Natırbi köyü sakinleriydi ve
Natirbiler'in İstanbul'a geldiğini duymuşlardı.İstekleri,
köyün eskiden olduğu gibi bir Natırbi tarafından
yönetilmesiydi. Kuşuk bunun mümkün olmayacağını
bilse de onları kırmamakiçin köyü ziyaret etti ve

kısa sürede geri döndü. Köyde her şey mükemmel
korunmaktaydı ama “Rusya'yı hayatlarının geri kalan
kısmını kültürel bir çölde geçirmek için terk

etmemişlerdi.”

Konut arayışının yoğun olduğu günlerden birinde

Fatima sarayagitti ve çok sayıda Çerkes göçmenin
evsiz ve yiyeceksiz yaşamayaçalıştığını, Çerkeslerin,
Türklerin Ruslarile yaptıkları savaşlarda öldüklerini,
yardım etme sırasının şimdi onlarda olduğunu

söyledi. Görevlilerden birisi kendisinin de Çerkes
olduğunu, söylediklerini içeriye aktaracağını belirterek
cevap için ertesi gün gelmesini istedi. Fatima ertesi
gün döndüğünde görevli, Sultan'ın Beşiktaş
Serencebey'deki konaklardan birisini Çerkes
göçmenlere tahsis ettiğini haber verdi. Ahşap konak
oturulabilir halde idi ama içinde mobilya yoktu.

Mobilya sorununu da yine Fatima çözdü. Bir gün

Amerikan Yüksek Komiseri Amıral Bristol'ün ofisinin
önünden geçerken bahçeye bırakılmış tahta sandıkları

farketti. Durumu anlattı ve mobilya yapmakiçin bu

sandıkları alıp alamayacaklarını sordu. Yanıt

olumluydu. Amiral Bristol'un talimatıyla sandıklar
konağa nakledildi. Çerkes göçmenler tahta
sandıklardan mobilya yaptılar. Böylece konak otuz
aile barındıracak hale getirildi. Ayrıca bekarlariçin
iki yatakhane oluşturuldu.

Kızılhaç'ın gıda yardımı yaptığı zamanlarda
“Çerkes yurdu” olarak bilinen konakta partiler
düzenlenirdi ve bu partilere davet edilenler arasında
Amiral Bristol de vardı. Amiral Bristol Çerkeslere

duyduğu hayranlık sonucunda kendi inisiyatifiyle
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak bütün
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Çerkes göçmenlerin Amerika'ya göç etmelerine

izin verilmesinirica etti. Beklenen iznin gelmesinin

ardından Yüksek Komiseraileyi bizzat haberdar
etti. Fatima ve Kuşuk öneriyi hemen kabul ettiler.

Fatima konuyu konakta yaşayan Çerkeslere açmak
için sabırsızlanıyordu. Kuşuk bunun kolay

olmayacağını söylese de Fatima kararlıydı.
Toplantı saatinde yüz küsur Çerkes'in hepsi

oradaydı. Fatima biraz da tedirgin bir tavırla konuyu

anlatıp yerine oturdu. Söz alan yaşlıların hepsi
Fatima'yı eleştirdi. Kızılderililerin beyazları
öldürdüğüne inandıkları Amerika'ya göç etmek de

nereden çıkmıştı? Bu genç kadın hayatı tanımıyor

ve haddini aşıyordu. Bolşevik rejimi birkaç ay içinde

çökecekti. Yapmaları gereken daha fazla
uzaklaşmadan evlerine dönecekleri günü beklemekti.
Eleştiri bombardımanı yatıştıktan sonra Fatima
tekrar söz aldı ve herkesin kendi kararını vermesi
gerektiğini söyledi. Bolşevikler'in iktidarı

bırakacaklarına inanmıyorlardı ve çocukların geleceği

için göç edeceklerdi. İstanbul'dan ayrılık vakti artık
gelmişti.

Konaktaki toplantıdan iki ay sonra 8 Temmuz
1923 günü çoğu Natirbovların akrabası olan beş

Çerkes ailenin bindiği SS Constantinople gemisi
New York'a gitmeküzere İstanbullimanından demir
aldı. Bu, Rus göçmenleri Amerika'ya götürmek

üzere Kızılnaç tarafından kiralanmış, Yunanşilebinden

dönüştürülmüş küçük bir gemiydi. Gemide yirmi
Çerkesten başka, yüz kadar da Rus yolcu vardı.
Sakin bir yolculuğun ardından ulaştıkları New York
limanından Ellis Adası'na sevkedildiler. Kabul
formaliteleri esnasında gruba milliyeti soruldu.

Herkes “Çerkes” diye cevap verse de görevlilerin
Çerkes diye bir halkı tanımaması üzerine kayıtlara
“Rus” yazıldı. İtiraz edince aldıkları cevap hep aynıydı:
“Rusya'dan kaçtınız. O halde Russunuz”. Grup Rus
yardım örgütü temsilcilerinin refakatinde Ellis

Adası'ndan ayrılıp New York şehrindeki ucuz bir
otele yerleşti. Temsilciler üç günlük ekmekve süt
parasıbırakıp oradan ayrıldılar. Kuşuk ve Fatima'nın

bildiği dört dil işe yaramamakta, alışverişlerde
parmaklarını kullanmaktaydılar. Üstüne üstlük, otele
dört blok uzaklıktaki bakkala alışveriş için gittiklerinde

Çerkes kıyafetleriyle alay ediliyordu.İlk üç günün
izlenimi hoş değildi.

Otelde geçen üç günün ardından yardım örgütü

temsilcisi, 12 yetişkin ile 7 çocuktan oluşan grubu
komşu Connecticut eyaletine çalışmaya götürdü.



 

Trene binmek için Grand Central istasyonuna
gittiler. Üzerlerinde yine Çerkes kıyafeti vardı. Yıl
1923 idi. Amerika'dakiilk ve tek Çerkes grubu
idiler. Kıyafetleri ve dilleri etrafın dikkatini çekiyordu.
Stamford şehrindeki bir kilit fabrikasında çalışacaklardı.

İşe ısınamadılar. New York'un kozmopolit ve şaşaalı

hayatı onları çekiyordu. Tekrar New York'ataşındılar.

Kuşuk bir Beyaz Rus göçmenin kibrit fabrikasında
iş buldu. Fatima terzi olarak çalışmaya başladı.

Connecticuttaki bahçeli evden ve yardımahazır
komşulardan sonra New York'ta kalitesiz bir

mahalledeki apartman dairesinde oturuyorlardı.
Etraflarındaki herkes hayatını kazanmayaçalışıyor
ve yabancılara sempatiyle yaklaşmıyordu.

Geriye dönüp baktığında Malia, Connecticut'tan
New York'a taşınmanın grubun ilk önemli hatası
olduğunu düşünüyordu.

Hayat, günlük sorumluluklar ve koşuşturmalarla

geçiyordu. Parasızlık en önemli sorundu. Bu yüzden
sinemaya gidemiyorlar veya ihtiyaç olmadıkça bir

şey alamıyorlardı. Ama sorunlara karşıbirlikte göğüs
geriyorlar, küçük şeylerden mutlu oluyorlardı. 1925

yılında Kuşuk rahatsızlandı. Paraları olmadığı içın
kalitenin düşük olduğu devlet hastanesine kaldırıldı
ve ameliyat sonrası komplikasyonlardan dolayı
hayatını kaybetti. Fatima artık dört çocuğun hem
annesi hem babası olacaktı.

Hikayenin bundan sonraki kısmında alınteri,

özveri ve dayanışmavar. Fatima bir yandan New

York sosyetesine elbise dikip hayatını kazanırken,

bir yandan da kültürel çalışmalara katılıyordu. Gürcü
aristokratlarıile birlikte |931 yılında New York'ta
Allaverdi Demeği'ni kurdular. Demek New York'un

kuzeyinde Cold Springs'de bir tatil köyü kurdu.
Kafkasyalı ve Rus göçmenler burada yaz tatillerini
geçiriyorlardı. Bir de New York otellerinde verilen
prestijli yıllık balolar vardı.

Tutundular. Onurlarıyla kazandılar ve yaşadılar,
Çerkes kimliklerini hiç unutmadılar. Sadece yirmi
kişi idiler. Gruptan Hanuko Sultan Kadir Giray gece
bekçiliğinden taksi şoförlüğünebir dizi işte günde
on sekiz saat çalışarak "Boots & Saddles” binicilik

okulunu kurdu. Demekleştiler ve İkinci Dünya

Savaşı'nın vahşetinden kaçmaya çalışan Çerkes

soydaşlarına göç etmeleri için gerekli olan iş

sözleşmeleri ve sponsorluk belgeleri gönderdiler.
Kendi ayakları üzerinde durmaya başlayıncaya kadar,
evlerinde misafir ettiler.

Bu hikayenin bence iki ilginç yanı var.

Birincisi,1923 yılı gibi görece erken bir tarihte

denizaşırı bir ülkeye, Adıge yurduna ve kültürüne
çok uzak Amerika Birleşik Devletleri'ne göçerek

yerleşmeye ve uyum sağlamaya çalışanilk Çerkeslerin

öyküsü olmasıdır. Dönemin iletişim ve ulaşım

olanakları kısıtlıdır. Bu devasa insan mozaiğinin içinde

yer alan yegane Çerkesler onlardır. Daha önceden

bu ülkeye gelip yerleşmiş, Amerika'yı Çerkeslere,
Çerkesleri Amerika'ya tanıtmış soydaşlar yoktur.
İkinci önemli taraf göçün yönütartışmasıdır. Natirbov
ailesinin başı çektiği grup Amerika'ya gidip sonraki
göçleriçin kapıyı açmaklaiyilik mi etmiştir? O kuşağın
Çerkesya'ya dönmeşansı yoktu. Çünkü Bolşeviklerce

sınıf düşmanıilan edilmişlerdi. Türkiye'de kalacaklar
veya batıya gideceklerdi. Malia Natirbov 1959 yılında
büyükelçilik görevlisi olarak Türkiye'ye atandığında
göç etmelerine karşı çıkan veya kendileriyle birlikte

göç etmeyenleri ziyaret ettiğinde kendisine “keşke

anneni dinleseydik” diyeceklerdi. | 923 göçmenleri

İkinci Dünya Savaşı'nın vahşetinden kaçan

Çerkeslerin bir kısmının Amerika'ya göç etmesine

yardımcı oldular. İkinci Dünya Savaşı göçmenleri

ya sığındıkları Müslüman Ortadoğu ülkelerinde
kalacaklardı ya da Amerika'ya göç edeceklerdi. En
azından Brejnev dönemine kadar Çerkesya'ya
dönmeleri mümkün değildi. |923 göçmenlerinin
açtığı kapıdan en son Suriye Çerkesleri girdi. Altıgün
Savaşı'nın yerinden ettiği Golan Çerkeslerinin üç

bin kadarı yine Tolstoy Vakfı'nın yardımıyla
Amerika'ya göç etti. Onlar da Şam'ın kenar

mahallelerinde tutunmayaçalışacak veya kendilerine
göç etme fırsatı veren Amerika'ya gideceklerdi.

Çerkesya'ya dönüş yine mümkün olamamıştı.

Konu Amerika'ya göçüniyi veya kötü olması

değil, Çerkesler'in ileri demokratik bir toplumda
oyunu kurallarına göre oynamalarını sağlayacak oy
potansiyeline, zenginliğe, nitelikli kadrolara veya

kamuoyu yaratma gücüne sahip olup olmadığıdır.

Görünen o ki Çerkesler batılı demokratik toplumların
sunduğu olanaklardan yararlanamamakta, tam tersine

egemen vekitlesel popüler kültürün etkisi altında
kalarak asimile olmaktadırlar. Akla hemen “dışarıda

yel değirmenlerine karşı savaşmaktansa eldeki gücü
kitlesel bir dönüş için kullanamaz mıyız?” sorusu

gelebilir. Ama dönüş de para,fikir ve emeğibir
araya getiren sistematik çalışma ve ortak strateji

gerektirmiyor mu? Bana öyle geliyor ki güçlü
anavatanile güçlü diasporaya ulaşmanın yolu birdir
ve birbirinden ayrılamaz EJ
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1992'de, dönemin Rusya Federasyonu Devlet

Başkanı tarafından sınırlar açılmış, atalarının

sürüldüğü anavatan topraklarına tekrar dönerek,
yaşamlarını orada sürdürmeyi seçen bir avuç insan

umutlarını, geçmişlerini, gelecek hayallerini,
ideallerini, birkaç parça eşyalarıyla birlikte

yanlarına alarak, bilinmezbir yolculuğa çıkmışlardı.
Ama hepsinin ortak bir kararı vardı; ne olursa
olsun ana vatanlarından geri dönmeyeceklerdi.
Yeni birer hayat kurdular gittikleri yerlerde.

Burada yapamayacaklarını da yaptılar hatta.
Hiç pişmanlık yaşamadılar seçimleriyleilgili.

aman içinde onlar ev sahibi oldu,
bizler diasporadan gelen misafirler;

arkalarından gelenleri xabzenin en güzelşekliyle
ağırladılar hep, ağırlamaya devam ediyorlar.

Şimdi herbiri, sürgünle çıkarıldıkları topraklarına
sahip çıkan, geleceğini kendi vatanında

şekillendirmeyi seçen birer iş adamı, iş kadını,
öğrenci, ev hanımı, hepsi birer kahraman..

Diz de bu bir avuç insanımızı anavatan
topraklarımızda ziyaret ettik, yol hikayelerini

dinledik, sizler için derledik..

Röportaj: BAĞ BEHİCE / Nalçik
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ayseri Uzunyayla Beserek köyünde

doğdum. Hatguay'ım, |ürkiye'de sülale

ismim İranıj olarak biliniyor, ancak buraya

geldiğimde bunun aslının Utıj olduğunu öğrendim.
Liseye kadar Kayseri'de okudum, yüksek

öğrenimimi de 1969-1974 yılları arasında
Ankara'da yaptım. O dönemlerde Ankara Kafkas

Derneği'nin öğrenci yurdu vardı, dört yıllık

öğrenimim boyunca orada kaldım. Derneğin

halk oyunları ekibinde, Nartlar'ın Sesi'nde ve

yönetim kurulunda görevlerim oldu.

Tarih öğretmenime
teşekkür borçluyum.

Okulum bittiğinde 1977 yılında son defa
Ankara Demeği ekibinde oynadım. O dönemde

dernekle, Çerkeslikle alakası olan arkadaşların

hemen hepsini tanırım.

Ben lise 2.sınıfta okuduğum Tarih dersinden

/ notunualıncaya kadar Çerkesler'in ayrı bir

millet olduğunu anlamamıştım. Çok başarılı

olduğum Tarih dersinden aldığım bu notaitiraz

ettiğim zaman, öğretmenim “Çerkeslere ve

Kürtlere verdiğim notun en yükseğini sana

verdim, daha ne istiyorsun" dediğinde, benfarklı

bir halka mensup olduğumu anlamış oldum.

Kendisine teşekkür borçluyum aslında, kımliğimi

merak etmeme ve benliğimi bulmama vesile

oldu. Bu olaydan önce doğru dürüst Türkçe de

konuşamıyorduk, ama “Türküm, doğruyum,

çalışkanım, yasam..." ile başlayan eğitim hayatımız
bize Türk olduğumuzu öğretmişti, öyle sanıyor-

duk. Eve şaşkın gittim, anneme anlattım, o da

beni moral olarak yüceltti. Sonrasında kimliğimle

ilgili okuduğum tüm kitapların yanında,bilinçlen-

memde annemin de büyük rolü olmuştur.

Okuyup anladıkça, kimliğimle gurur duydum,

milletime olan sevgim artarak devam etti.

Aileden hep “hekuj” lafını duyar,
vatanımızı merak ederdik...

Çocukluğumuzdan beri Kafkasyayı duyardık

hep,ailede anlatılan her şeyde “hekuj” denir,

toprağımız, vatanımız olarak Kafkasya hep

dillendirilirdi. Bir babaannem vardı, İstanbul'da

(08 yaşında vefat etti, “hekuj” dilinden düşmezdi.

Bilinç seviyemiz yükseldikçe de anavatana

dönebilmenin yollarını düşündük ve bu fikir
belirmeye başladı. Vatan topraklarımızdan gelen

insanlarla tanışmaya başladık, 1983 yılında

İstanbul'da böyle bir grupla tanışma imkanım

oldu. Onlardan L'ekuc Anzorile güzel bir

dostluğumuz olmuştu, şu anda Adıgey
Cumhuriyeti kültür Bakan Yardımcısı kendisi,

dostluğumuz hala sürüyor. Onunla konuşurken,

demir perdenin kalkıp yolların açılmasından

sonra vatanıma döneceğimi söylüyordum,sanki

hissetmiştim. Nitekim 1985 itibarıyla Sovyetler'in

dağılması ve glastnost uygulamaları başladı.

En ateşli dönüşçüler
maalesef dönmediler!..

Bu dönemde derneklerimizde, özellikle

İstanbul ve Ankara derneklerinde bir takım

görüşler oluşmuştu, dönüşçülerve kalışçılargibi.

Bu öncü derneklerin paralelinde taşra

demeklerimizde de aynı oluşumlar görüldü. Ben

bu ayrımı desteklemiyordum, çünkü zaten bu

bilinç seviyesindeki Çerkes sayısı azdı ve bunların

da bu şekilde bölünmemesi gerekiyordu. Söz

gelimi; bir dernek genel kurulu olduğundabile

dönüşçülerin ve diğerlerinin listesi diye yapılan

bir ayrım yapılması banaçirkin geliyordu. Bana .

göre dönüşçü olmayan Çerkes yoktu ve böyle

kamplaşmakyerine dönüş için imkan hazırlamak,

şartları oluşturmakiçin çalışmak gerekiyordu.

Nitekim düşüncelerimin doğru olduğunu zaman

gösterdi ve biz bu çalışmayı yapamadığımıziçin,

yıllar geçmesine rağmen anavatanımıza yeterli

dönüşü sağlayamadık. Hatta dönüşü savunan

arkadaşlarımız, dönüşün en ateşli savunucuları

maalesef kendileri dönmediler, hala Türkiye'de

yaşıyorlar. Dönüş fikrini meydanlarda

söyleyenlerden ziyade bunu sessizce yüreğinde

olgunlaştıran insanlardan dönenler daha fazla

oldu.

Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdikten

sonra, özellikle 1989 yılından sonra hepimizin

yüzü Kafkasya'ya doğru döndü. Ama dönüşe

tam olarak hazır değildik, burayı bilmiyorduk ve
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hazırlanmakiçin de önce bir gelip görmemiz gerekiyordu. .

1990 yılında Önce Adıgey'e gittim, herkesin yaptığı gibi önce

“Hatkoy” isminde bir köye gittim Hatkoy olduğum için,

akrabalarımı aradım, maalesef orada bulamadım. Nalçik'e
geldi, 15/20 gün kaldım ve akrabalarımı burada buldum.

Sonrasında geliş gidişlerim sıklaştı. Tabii ki hiç kolay değil, bir

sokaktan diğerine taşındığınızda dahi birçok zorluklarla

karşılaşıyorsunuz. 37 yaşındaydım ve doğduğum, 3/ yılımı

geçirdiğim bir ülkeden, hiç bilmediğim başka bir ülkeye,

anavatanım daolsa yerleşmeye çalışmak, bunu özümsemek

ve gerçekleştirmek çok zordu.

Vatana dönmek şimdi daha kolay, önce karar
vermek, dil bilmek, sonra çok çalışmak gerekli...

Fakat şuna inanıyorum ben; bizim vatanımıza geri

dönmemiz, atalarımızın sürüldüğü zamankinden zor değil, çok

daha kolay. Böyle düşünürsek daha kolay döneriz. Şöyle

düşünelim; Karadeniz kıyısından, tepelemeinsan yüklü gemilerin,

henüz kıyıda kalan yakınları direklerini görüyorken alabora

olup battığı ve insan cesetlerinin kıyıya vurduğu günlerden

daha zor değil bugün dönüş. Öyle bir sürgünü düşünün ve

şimdi İstanbul'dan çıkıp,iki saat sonra gayet rahat şartlarda

burada olduğunuzu düşünün,siz kıyaslayın. Bunlar önemli

değil, insanın önce yeterince istemesi lazım dönmeyi.

Yüreğinizde, beyninizde bunu sindirmeniz ve buna

hazırlanmanız lazım. Benim ilk yaptığım şey buydu. “Ne olursa

olsun anavatanıma dönmem ve orada yaşamam lazım”

diyordum, bunuiyice hazmettim, bu yönde çalıştım, şartlarımı .

oluşturdum ve buradayım,İkincisi dil bilmek çok önemli. Ben

Hatkoy dilini çokiyi biliyordum, buraya gelince Kabardey dilini

de kısa sürede öğrendim. Dil bilirseniz buraya uyumunuz

daha kolay oluyor. Türkiye'de dil bilenlerin sayısı gittikçe

azalıyor,özellikle dil bilen gençlerimizin sürekli pratik yaparak

dillerini geliştirmesi ve unutmaması gerekiyor bence,

bilmeyenlerin de mutlaka öğrenmesi lazım tabii. Diğer bir şey

de kendiyereldilini konuşmanın önemi; ben buraya geldiğimde

Kabardeyce değil, Rusça konuşsaydım buradakilerle yine

anlaşabilirdim amao sıcaklığı ve yakınlığı yakalayamazdım diye

düşünüyorum.

Bizim şansımız dilimizi biliyor olmak ve çocukluğumuzda
Çerkes örf ve adetleriyle yetişmiş olmaktı. Bunların çok

faydasını gördüm burada. Burada da her şey dört dörtlük,

hayallerimizde olduğu gibi değildi tabii. Kafdağı'nın ardında

yıllardır hayalini kurduğumuz her şeyi, buraya geldiğimizde

tam olarak buldur dersek doğru olmaz. Amaatalarımın



 

topraklarına |40 yıl sonra dönüyorsam, onların anlattıklarından farklı şeyler görmem gayet normaldi,

ben böyle düşündüm ve mantıklı yaklaştım. Gördüğüm bir probleme saplanıp kalmak yerine,
bunun gerekçelerini düşünüp hak verdim, onunla baş etmeyi öğrendim. Söz gelimi, bir hırsıza,

bir sarhoşa rastladığımda ana vatanımdakıler hırsızdır, sarhoştur demedim. Bunlar münferit olaylardı

ve insanların yaşadığı her yerde görülüyordu. Bundan doğal bir şey olamaz. Böyle düşündüğüm
için olsa gerek, hiçbir uyum zorluğu çekmedim. Karadeniz'den Nalçik'e kadar, Kuzey Osetya, Kıyı
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cit evini adeta bir müze haline getirm
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iş, Çerkeslere ait
'şyaları satın alarak, evinde ve Adıge Wune adındaki
da sergileyenMecit Teber'in, evindeki şömineden, bahçedeki
kadar başınızı çevirdiğiniz her yerde kültürel motiflerimizi

ve eşyalarımızı görmek mümkün.

  

           

  

  

Boyu Şapsığ, Adler, Abhazya dahil buna, hiçbir bölgede

uyum problemi yaşamadım, gittiğim yerlerde kendi

insanlarımızla birkaç dakika içinde anlaştım, birbirimize uyum

sağladık.

Dönüş kararıma herkes tepki göstermişti, şimdi
taktir ediyorlar...

Buraya gelme kararımı açıkladığımda herkesten tepki

aldım. “Aradan yıllar geçmiş, burada doğduk, mezarlarımız

bile artık burada, çok uzak orası gidilmez gelinmez,...”

dediler. Amayıllar sonra benim yaptığımın ne kadar doğru

olduğunu söyledi herkes, geçen yıl annem ve oradaki

akrabalarım geldiler, biz Türkiye'ye gidiyoruz... önceden

dönmemi istemeyenler, iyi ki dönmüşsün dediler şimdi.

Annem, annesinden çok kötü şeyler anlatıldığını duymuştu

buralarla ilgili, çünkü anneannem buradan son çıkanların

yerleştiği köy olan Şerefiye'dendi, iyi şeyler görmesi mümkün

değildi o ortamda. Buradan giden yaşlılar burada savaş ve

sürgün sırasında yaşadıkları olumsuzlukları anlatıyorlardı,

annem onları dinleyerek büyüdü. Buraya aklındaki o

olumsuzluklarla geldi geçen yıl ve hiç unutmuyorum bir

gün camdan aşağıya bakarak ağlıyordu, neden ağladığını

ısrarla sorunca “ben böyle olduğunu bilseydim daha önce

gelmez miydim, ben hala annemin köyünde anlatılanlar gibi

olduğunu düşündüm hep” dedi. Annem Kabardey ve dili

çok temizdir. Burada her dışarı çıktığında sokakta ınsanlarımızla

tanıştı, konuştu, her gördüğü şeyde gözleri pırl pırıl parlıyordu.

Konuşmasından onu buranın yerlisi sanıyorlardı.

Sokakta, gelenekselkıyafetli, gt üsüinde Çerkesler
görmeyi umuyordum...

Burayailk geldiğimde şaşırdığım şey, havaalanında uçağın

penceresinden baktığımda aşağıda askerlervardı.

Sanki gördüğüm tüm insanları tsey ve kalpak

giymiş Çerkesler gibi görüyordum. Aşağıya

indiğimde insanlara yaklaştıkça onların Rus

askerleri olduğunu, üstlerindekilerin de

üniformaları ve deriden yapılmış sıradan şapkalar

olduğunu görmüş ve şaşırmıştım. Oysa ben
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Nalçik'in en işlek caddesi üzerinde bulunan
Adıge Wune'ye girdiğinizde bir duvara bakıp,
tarihi ve kültürel eşyaların satıldığı bir dükkanda,
diğer duvarda bir resim galerisinde ve bir müzede,
bir diğerinde ise bir kütüphanede ve eski bir

Çerkes butiğinde olduğunuzu zannedebilirsiniz.
Adıge Wune aynı zamandasizin Çerkeslikle

“ilgili sorduğunuz sorulara cevap bulabileceğiniz,
, başınız sıkıştığında çıkış yolu bulabileceğiniz

nüllübir hizmetevigibi... Burada satışa sunulan
şyaların bir kısmı, Mecit Teber'in en alt katını

— atölye haline getirerek modern makinelerle
donattığı evinde üretiliyor.

  
  

     
  

  

 

 
“dinleyerek söylüyorum; böyleolmasınıhiç istemezdim

orada at üzerinde Çerkesler olmasını bekliyordum Kafkasya'da,
Gerçekle yüz yüze gelip değerlendirdiğinizde zaten, 140 yıl
öncesini beklemenin ne kadar anlamsız olduğunu düşünüp
beklentilerinize şaşırıyorsunuztabii.

4 yıl boyunca baştanbaşa gezdim ben, Karadeniz'den
Nalçik'e kadar hangi vadide, nerede kaç Çerkes köyü var
bilirim tek tek. Önce toprağımızı tanımam gerektiğini
düşünmüştüm çünkü.

MWaykop'a da yerleşebilirdim ama
akrabalarımı burada buldum...

Benim için yerleşeceğim yer önemli değildi o kadar,
Kafkasya'da olmak yetiyordu. Soçi'de de çok rahattım mesela.
Nalçik'de kalma kararımın tek nedeni burada akrabalarımı
bulmuş olmamdı. Akrabalarım burada olmasaydı Maykop'a
yerleşirdim diye düşünüyorum. Çünkü Hatkoy dili Adıgeceye
çok benziyor, bu avantajı kullanırdım.

Buraya geldiğimdeilk önce ayakta durabilmekiçin bir
kapıtalımin olması gerekiyordu. Devam eden bir işim vardı.
Fakat bazı ailevi problemlerim vardı. Bir eşim ve iki çocuğum
vardı. Ben şuna inanıyorum, çokistediğiniz iyi olan bir şeyi
elde ediyorsunuz ama karşılığında mutlaka bir bedel de
ödüyorsunuz. Ben anavatanıma kavuştum, fakat ailemi
kaybettim. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım veiki çocuğumu”. “5

  
   

  
  

kaybettim.Bunu kesinlikle istemezdim. Herkesbu konud
istediğini düşünebilir, fakatbenşuanda yüreğiminsesin

elimden gelen şekilde mmücadeleverdim, eşimi burayagelmeye  

 



 

razı edemedim ve ayrılmak zorunda kaldım.

Anavatanım benim rüyalarıma giriyordu,

gelmeseydim yaşayamayacaktım gibi

hissediyordum. 90 yılında buraya döndüm ve 5

yıl boyunca eşimin ve çocuklarımın da buraya

gelmesi için çok uğraştım, ama ikna edemedim.

Onları buraya getirme ümidim kalmayınca, 95

yılında burada tekrar evlendim. Eşim Nalçikli bir

Kabardey, Cetej ailesinden. Iürkiye'deki

eniştemin sülalesindendi kendisi ve buraya

geldiğimde ilk tanıştığım kişilerdendi.

5 yıl boyunca değişik iş kollarını denedim,

başarılı olamadım. Çok kötü bir dönemdi o

dönem, komünizmden ayrılıp farklı bir sisteme

dönüşen yapı, yasal boşluklar, anarşi, ortalık

karmakarışıktı ve iş yapma imkanları kısıtlıydı.

Çokzorluklar yaşadım.İkiyıl boyuncabir bisküvi

firmasının distribütörlüğünü yaptım, sonra

Türkiye'den mobilya getirip sattım burada bir

süre, böyle böyle derken 93 yılına kadar para

kazanamadım burada doğru dürüst. 94 yılında

baktım olmayacak, yer değiştirmek istedim ve

Kıyı Boyu Şapsığ'a gittim ve orada şimdiki demek

başkanı Mecit Çaçuğ'la birlikte bir firma kurduk,

8 yıl orada.kaldım, iş yaptım. İşte bu arada

Nalçik'e geldi ve evlendim, Soçi'ye tekrar

döndüm.Bir oğlum oldu, ismi Pşımaf, onun

okulu sebebiyle 2001 yılında tekrar Nalçik'e

döndük. Soçi'de Adıge nüfusu çok az ve benim

vatana dönüş anlayışıma biraz ters oluyordu

orada yaşamak, çocuğumun yetişmesiaçısından

da öyle, Çerkeslerin içinde yetişsin istiyordum,

Soçi'de Ruslar çoğunluktaydı, yoksa orada uzun

yıllar yaşayabilirdik. Halen orada evim ve işyerim

 

duruyor,birfırınım var, ayda bir kez gidip işlerimi

kontrol ediyorum. Burada Çerkesler çoğunlukta,

evimizin olduğu sokakta oğlumun arkadaşlarının
hepsi Çerkes, oynarken Çerkesce konuşuyorlar,

istediğim buydu. Soçi'de kalsaydık böyle bir

şansımız yoktu.

.
KAPI
Biz

Buraya dönmeden önce bir dükkan almıştım.

Uzun süredir ulusal el sanatlarımızın yaşatılması

gerektiğini düşünüyordum. Yaşatılabilmesiiçin

de bu işi bilen insanların bu işten geçinebilmesi

gerekiyordu,aksi taktirde hobi olmaktan öteye

gitmeyecekti ve yaşatamayacaktık. Adıge Wune

adında bir yer açtık, üç yıl oldu, arzu ettiğim

noktada değil ama yavaş yavaş geliştiriyoruz.

Benim hedeflediğim sonuçları almaya başladım.

Söz gelimi o dükkana giren tüm gençlere bir

mesaj vermeden göndermiyoruz. Adıge bayrağını

birçok gencimiz bilmiyordu, hepsine tanıttık,

verdik, dağıttık. Her gelen genç grubuna

kültürümüzleilgili, bayrak, millet, kimlikle ilgili

sorular soruyor, bilmediklerini sohbet arasında

anlatıyoruz. Dükkanımız müze gibi ama

Çerkeslerle ilgili bir bölümü, motifi, bir kokusu

olmayan hiçbir eşyayı dükkanıma koymuyorum.

Eskiden yapılan eşyaların yenilerini yaptırmaya

çalışıyoruz şu aralar. Evimizin alt katını atölye

haline getirdik, modern makineleraldık, birkaç

Çerkes kızımız çalışıyor, eski motifleri giysilere,

bebeklere, eşyalara işliyorlar, üretim yapıyorlar.

Kazandığım parayı da genellikle eski Çerkes

eşyalarını almakiçin harcıyorum. Eski eşyalarımızı,

kültürümüzü yurtdışına kaçırıyorlar, satıyorlar,

ben de eskitarihi eşyeler bulduğumda mutlaka

alıyorum, muhafaza ediyorum.
LE ##. #
EE “imarı vim LP
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Her insanın dünyaya gelişinin bir amacı

olduğuna inanıyorum ben, hangi milletten olursa

olsun.Bizi Allah Adıge olarak yaratmış, öyle de

ölmemiz gerekiyor. Herkesin bir görevi var ve
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onu yapmalıdır. Başımızı yastığa koyduğumuzda

düşünmeliyiz, bugün kendim için ne yaptım,

ailem için ve ulusum için ne yaptım, Üçüiçin

de en az birer cevap bulamıyorsa insan o günü
boşuna yaşamış demektir bence. Bunu çoğaltıp

hayatımızın tamamına endekslersek kesinlikle

doğruyu bulur, başarılı olunuz diye düşünüyorum.

Her insan kendi kendine bu soruları sormalı.

Diasporada yaşayan tüm Adiıgelere şunu

söylemekistiyorum. Çerkes olarak var olmak
istiyorlarsa, yok olmayacakları tek yer

anavatanlarıdır. Anavatanın dışında yok

olmayacağımız hiçbir yer yok. Şu an dünyada

45 ayrı ülkeye dağılmış olarak yaşıyor Çerkesler.

En rahat, kültürümüzü en iyi yaşıyoruz,
yaşatıyoruz diyenler (İsrail'deki iki köy dahil)

kültürlerini yaşatamayacak, yok olacaklardır.

İvedilikle diasporalardan ana vatana dönüş

programları yapılmalı. Bu, Rusya ile Türkiye ve
diğer ülkeler ile Rusya arasında yapılacak çeşitli

siyasi anlaşmalarla olursa dahaiyi olacaktır. Ferdi

değil toplu olarak dönüş daha iyi olacaktır.
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Hiçbir şeyden korkmasınlar,

tek tek ferdi olarak da gelip

burada yaşayabilirler.
  

Kafkasya'nın her bölgesinde yaşayabilir,

geçinebilirler. Hiçbir şey olmasa, Türkiye'deki

gibi yaşayacaklardır. Burada geçinemeyen,

dünyanın hiçbir yerinde geçinemez. Yolda

dökülen cevizleri toplayıp satsanız geçinirsiniz
burada. Emekliler gelsinler, Türkiye'deki gelirleriyle
burada çok rahat yaşayabilirler. Söz gelimi; 300

dolara burada rahat geçinirler, oradaki rutin

evlerini satsalar buradan bahçeli bir ev alırlar,

Toprak verimli, tabiat güzel, hava kirliliği, trafik

kargaşası yok. İmkanıve parası olanlar da lütfen

buradan yeralsınlar, ev alsınlar. Bir daire 10-15

bin dolar, 3-5 km dışarıda 10 bir dolara bahçeli

bir yeralırsın.

Dedikodulara, buraları karalamaya çalışanlara

inanmasınlar, merak edenler gelip kendileri

görsünler. Ama kimseden de bir şey

beklemesinler, Kafkasya'ya gideceğim, herkes

bana yardım edecek beklentisinde olmasınlar,

çalışıp kendilerini geçindirecek buraya gelenler,

Ben geldiğimden ber çalışıyorum, çok mutluyum,

iyi ki gelmişim diyorum. Onlar da çalışmalılar.

Önce kendilerine inanacaklar, gelip görüp karar

versinler. Kendileri gelemiyorlarsa bir bağ

kursunlar burayla, mülk alsınlar, belki orda

mülkümüz var diye çocukları gelir burayaileride,

çocuklarını okumaya göndersinler, akrabalarını

bulsunlar, bir şekilde bir bağ kursunlar.

Anne babaların Çerkesim demeleri yetmiyor,

Çerkes gibi yaşasınlar, en başta çocuklarına dil

öğretsinler. Ben kültürümüz

adına, Çerkeslik adına

bunu istiyorum

onlardan £
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on zamanlarda yazılı veya görsel basında

Çerkeslere giderek artan hakaret ve saldırıların

olduğunu görüyoruz. İşin ilginci, bu saldınlar en başta

kendini ulusalcı sol olarak adlandıran çevreler olmak

üzere, hem klasik milliyetçi çevrelenden hem de (az

da olsa) İslamcı çevrelerden gelmektedir. Bu durum,

en azından bu çevrelerde Çerkeslerleilgili bir kafa

karışıklığı olduğunu da göstermektedir.

Bu kısa yazımızda bunları tek tek alıp haksızlığını

veya yanlışlığınıtartışacak değiliz. Böyle bir çabayı hem

yanlış hem de gereksiz görüyoruz. Biz sadece

geleceğe de ışık tutması açısından bu yazımızda, bu

saldırıların nedenleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz.

Bu saldırıların nedenlerini dahaiyi anlayabilmek

için | 980 sonrası gerek dünyadaki, gerekse Türkiye'deki

değişimleri irdelemek gerekir diye düşünüyoruz.

Aslında Türk solu içerisinde güçlü bir ulusalcı

damar her zaman için var olagelmiştir. Bunun en

başta nedenlerinden biride Türk halkın ulusallaşma

sürecine geç girmiş olmasıdır. Ama geçmişte bu

durum, Marksist ideoloji ile harmanlandığı ve halkların

kendi kaderlerine sahip olma evrensel hakkına saygı

duyulduğu sürece bir sorun yaratmıyor, tam tersine,

anti emperyalist bir söylemle de örtüştüğüiçin bir

güç ve zenginlik kazandırıyordu.

Ama son 20-25 yıllık süreçte dünyada ve

Türkiye'de çok şey değişmiştir. Sosyalist sistemin

çöküşüyle birlikte dünyadabirtaraftan etnik kimlikler

ön plana çıkmakta, yeni yeni devletler doğmakta; öte

yandan küresel sermaye de ulusal pazarları ele geçirip

ulus devletleri iyice güçsüz düşürerek kendi küresel

imparatorluğunu kurmaktadır.

Dünyadaki bu süreç gelişmiş ülkelere kıyasla

Türkiye gibi ülkelerde çok daha sancılı ve zor

geçmektedir. Çünkü, Türkiye'nin hem güçlü bir

demokrasi geleneği yoktur, hem de her zaman için

şerlatçı bir yönetim korkusu vardır. Aynı zamanda

da belleğinde sürekli batı tarafından parçalanma

fobisi yatmaktadır. |

İşte, 12 eylül 1980 asker darbesiyle, sosyalist

solun meydanıiyice terk etmesiyle ideolojik öndelikten

ve yönlendirmeden yoksun kalan insanların, bu

korkularını iyi kullanan derin devlet yanlısı, cuntacı

kimi çete ve gruplar; bu insanlari içi boş, kof ve

yabancı düşmanlığına varan ulusalcı bir söylemin

peşine takarak Türk ırkından gelmeyen diğeretnik

kimliklere karşı bir çeşit savaş açmışlardır. Onlara

göre bu işlerin tek sorumlusu başlarına "demokrasi

havarisi” kesilen Batı ve onların dümen suyunda

hareket eden diğer etnik kimliklerdir. Çözüm de

daha az demokrasi ve diğer etnik kimliklerin her türlü

kültürel haklarını yasaklamaktan geçmektedir.

Bu süreç içerisinde Çerkeslerin konumuna özel

olarak bakacak olursak;

Bilindiği gibi Çerkesler uzun yılardır Türkiye

devletin her kademesinde- özelikle asker ve polis

olarak - önemli görevler almışlar, Osmanlıdan buyana

neredeyse devleti “koruyucu, kollayıcı” bir rol

üstlenmişlerdir. Hatta bu durum bir bakıma Çerkes

deyince bir etnik kimlikten çok bir inzibati kişilik

çağrıştırır olmuştur.

Oysa |990Olli yıllardan sonra bu görüntü; burada

Uzun uzun ayrıntısına giremeyeceğimiz, ama temelde

en başta belirttiğimiz nedenlerden dolayı, artık

Çerkeslerin de kendi demokratikve kültüreltaleplerini

seslendirmesiyle değişmeye yüztutmuş; artık Çerkes,

sadece devleti koruyan ve gözeten bir varlık olmanın

ötesinde birtakım demokratik talepleri olan bir halk,
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bir etnik kimlik olarak da belirmeye başlamıştır. Bu

durum, özellikle yukarıda bahsettiğimiz ulusalcı

çevrelerdeşaşkınlık ve tepki ile karşılanmış, bu gruplar

çeşitli biçimlerde Çerkeslere ve Çerkes kimliğine

saldırır olmuşlardır.

İşte tam da bu bağlamda daha önceleri yazın

veya objektiftarih alanında bir nokta, bir virgül bile

olamayacak kimi insanların, Çerkeslere yönelik
karalamaveiftiraları, şimdi. projektörlerin üzerlenne

çevrilmesiyle büyütülmekte, bu durum da bu

yazarcıkları daha bir şevke getirmektedir.
Aslında, bu grupların ya da grupçukların

anlayamadığı şey, bu davranışla ağızlarından hiç

düşürmedikleri “ülkenin birliği ve beraberliğine" en

çok kendilerinin zarar verdikleridir. Çerkeslerin baskı

ve şiddetten uzakbir şekilde her demokratik ülkede

- demokrasisi de; ulusalcı“Tal”

gayet doğal sayılan (hatta kimi Arap ülkelerinde

Çerkeslerin kültürel hakları dahafazla) kültürel haklarını

istemeleri, bölücülüğün değil, tam tersi, olsa olsa

birlik ve beraberliğin pekiştirici bir unsuru olabilir.

Çünkü, ülkenin o çok arzu edilen birlik ve

beraberliği, ancak demokratik kültürel taleplerin
tanınması ve Özgürce yaşanmasıyla sağlanır. Dünyada

bunun başkacabir örneği yoktur.

Bugün camii ile kışla arasına sıkışan Türk

kesimlerin herdemokratik

talebe "Istemezük diye bağırarak karşı çıkıp cepheyi

daraltmaları ile değil, ancak, demokrasinin önünü

açacak hamlelerle nefes alma olanağı bulabilir.

Bu verili koşullarda, bu türsaldırıların ileride gide-

rek daha da artacağını söylemekiçin, sanırım, büyük

bir öngörü sahibi olmaya da gerek yoktur (5
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RÖPORTAJ

 
Abhaz Parlamenterlerden brifing ziyareti
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1993 yılında, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya; dünya devletleri
tarafından yalnız bırakılmasına ve uygulanan ambargolara rağmen 15 yıldır fiilen bağımsız

bir devlet olarak varlığını sürdürüyor. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinden ve Türkiye

dahil birçok devlet tarafından tanınmasından sonra gözler, çok daha köklü bir devlet

geleneğine sahip olan Abhazyaya çevrildi. Abhazya Cumhuriyeti Devleti'nin Kosova

örneğinden hareketle, bağımsızlığının BM ve dünya devletleri tarafından tanınmasıile

ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Abhaz Parlamentosu Dış
İlişkiler Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Guram Gumba ile Eski Parlamento Daşkanı ve
Kafkas Demokrasi Enstitüsü Abhazya Şubesi Başkanı Sokrat Cincolia ile Kosova'nın
bağımsızlığını kazanmasının ardından Abhazya üzerine konuştuk. Parlamenterlerimizle

Nart Dergisi olarak Federasyon merkezimizde, bazı ulusal gazetelerle birlikte ortak bir

röportaj gerçekleştirdik. Abhaz parlamenterlerin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
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 RÖPORTAJ 

- Abhazya'nın şu anki statüsü nedir, mevcut
yönetim olarak siz neyi hedefliyorsunuz?

Gumba: Biz tüm halklar içinde Abhaz, Rus,

Gürcü, Estonyalı, Letonyalı, Ermeni... Bağımsız

bir Abhazyayız. Bağımsız, bağlantısız Abhazya

Cumhuriyetiyiz. Komşumuz olan ülkeler yanında,

şu anda defakto (fiili) bağımsız olan bir

cumhuriyetiz. Gelecekte bugün geldiğimiz

noktada bağımsız bir devlet olacağımıza kesin

inanıyoruz. Öbürülkeler de bizim bu çabalarımızı

ciddi bir şekilde gözlemlemektedir. Abhazya'da

I990'da yapılan referandumda,insanların yüzde
98'i, Abhazya'nın bağımsızlığını desteklediğini

bildirmiştir.

- Abhazya'ya, bağımsızlığınıilan ettiği 2003 yılından
beri ambargo uygulanıyor. | 5 yıldır devam eden
bu ambargo Abhazya ekonomisini nasıl etkiledi?
Ülkenin bugünkü ekonomik durumu hakkında

bilgi verir misiniz?

Cincolia: |5 yıldır süren bir ekonomik ve

siyasi ambargo süresince bile Abhazya kendi

kendisine yetmiştir. Savaştan sonra zarar gören

bütün okulları, hastaneleri yeniledik, yeni konutlar
inşa ettik. Şu anda ülkede elektriksiz köy

kalmamıştır, hatta enerji fazlamız bile mevcuttur.

Abhazya'yı boydan boya kat eden bir demiryolu

hattı vardır, ayrıca Sohum uluslararası havaalanı

şu an trafiğe açılabilecek durumdadır. Ekonomik

ambargo şu anda Rusya tarafından kaldırılmıştır,

bunun çok büyük yararı olacak.

Bakınız, Abhazya'nın nüfusu yaklaşık 380 bin.

Ancak, yaz aylarında |-1.5 milyon turistin ülkeyi

ziyaret etmesini bekliyoruz.Sizi de ülkemize

davet ediyoruz ve gelişmeleri yakından görmenizi

ISÜYOrUZ.

Gumba: 15 yıllık ambargonun amacı

Abhaz halkını sindirp Gürcistan'a kayıtsız

şartsız dahil etmekti. Ancak, bu süre

içinde çekilen onca sıkıntıya karşın tek

bir kişi bile kalkıp, biz talebimizden

vazgeçelim demedi. Sadece Abhaz

halkı değil, Abhazya'da yaşayan diğer

etnik unsurlar da böyle bir talebi dile

getirmedi. Ambargonun başladığı dönemde

5 yaşında olan çocuklar, bugün 20 yaşına

geldi. Tahmin edersiniz ki, bağımsızlık
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duygusunu yaşamış gençlerimiz, bundan

vazgeçmez.

- Uzmanlar, Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği halinde,
Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması yönünde
çok önemlibir sürece girileceği yönünde görüş

bildirdiler. Siz ne diyeceksiniz?

Cincolia: Gürcistan ile Abhazya arasında bir

savaş yaşandı. Bu savaşın etkileri halen devam

“ediyor. Onların NATO'ya girip girmemesibizi
çok fazla bağlamıyor. Geçici olarak NATO

üyelikleri durduruldu ama sonuçta NATO'ya

gireceklerdir. Gürcistan NATO'ya girse de

girmese de bizim komşumuz olarak kalacaktır.

NATO'ya girmeleri durumunda Abhazya'yı da

alacaklarını ileri sürüyorlar. Gürcistan bundan

önce Rusya'yı yanına alarak bir takım girişimlerde

bulunmuştu. Şimdi de NATO'yu arkalarına

alarak Abhazya'ya baskı yapmayı, bir saldırı
yapmayı hedefliyor. Bu yolla emellerini

gerçekleştirmek istiyorlar. Bunu Gürcistan

politikacıları söylüyor, Gürcistan'ın komşusu

Abhazyaile ilgili politikaları var. NATO'ya
girecekse bir ülke komşularıyla problemi

olmamalı. Almanya Başbakanı Merkel de bunu

söylüyor. Rusya'da Gürcistan'ın

NATO'ya girmesini

istemiyor, çünkü kendi

aralarında bir çekişme

var.

- Gürcistan NATO'ya
girerse Rusya Abhazya'yı
resmiolarak tanır mı?

  

      

  
  

 

  

    

Cincolia:

Gürcistan

NATO'ya



 

Gumba: “Türkiye ile eskiden beri
komşuyuz. Dünyanın çeşitli
yerlerinden insanlar gelip merak
ediyor, bizdenbilgi alıyorlar ama
Türkiye'den gelen yok maaleset. Biz
buraya gelerek, Türkiye kamuoyunu
da bilgilendirmekistedik. Ozellikle
doğrubilgileri aktarmak, bağımsızlıkla
ilgili haklılığımızı ve tanınmaylailgili
her türlü seyi anlatmaya
çalışıyoruz...”

girerse Abhazya'nın lehine olur her şey. Abhaz-

ya'da yaşayan aşağı yukarı herkesin aynı zamanda

Rus pasaportu da vardır. Abhazya'da yaşayanları

Abhaz vatandaşı olarak kabul ediyor Rusya.

Bundan dolayı Rusya, Abhazya'da yaşayan

herkesin can, mal

güvenliğinde ve

toprak

bütünlüğünde

yanlarında

olacaktır, silahlı

da olsa

güvenliklerini

sağlayacaktır.

Gürcistan

nereye girerse

girsin bu

Abhazya'yı
bağlamaz,

çünkü

  

            

   

Aeee
— Dışllişkiler Komisyonu
Sep
Doç. Dr. Guram Gumba

Abhazya onlarla beraber olmayacaktır. Rusya

faktörü olsa da olmasa da bir şey

değişmeyecektir, Abhazya bağımsızdır ve

bağımsız kalacaktır.

- Türkiye'ye geldiniz ve çeşitli temaslarda
bulunuyorsunuz. Türkiye'den

beklentileriniz nelerdir?

Cincolia: Türkiye bizim komşumuz,

Abhazya'nın diasporası burası. Adıge ve Abaza

kardeşlerimiz, canlarımız burada yaşıyor. Bugün

burada yaşayan insanlarımızın kökleri oradadır.

Diğer Adıge cumhuriyetlerinden insanlarımız,

topraklarımızı savunurken gelip bizimle beraber

savaştılar, bize destek oldular hep. Biz de buraya,

burada yaşayan insanlarımıza bilgi vermek, oradaki

gelişmelerle ilgili onları aydınlatmakiçin geldik.

Gazete, televizyon gibi iletişim imkanları var,

ancak oradan gelen insanların, sıcak, canlı bir

şekilde buradaki insanlarla temas ederekbilgi

aktarmasında her zaman yarar vardır.

Gumba: Biz Türkiye ile eskiden beri

komşuyuz. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar

gelip bilgi alıyor ama Türkiye'den gelip bilgi alan

yok maalesef. Biz buraya gelerek, aynı zamanda

Türkiye kamuoyunu da bilgilendirmekistiyoruz.

Özellikle doğru bilgileri aktarmak, bağımsızlıkla

ilgili haklılığımızı ve tanınmaylailgili her türlü şeyi

anlatmayaçalışıyoruz.

- Dışarıdan da görüldüğü üzere Gürcistan'ı ABD,
Abhazya'yı da Rusya destekliyor. Rusya'nın küresel

politikalarının yön değiştirmesi Abhazya'nın
durumunu nasıl etkiler?

Cincolia: Bugün Abhazya toprakları üzeride
yaşayan halkların yüzde 90O'ının elinde Rus

pasaportu mevcuttur, aynı zamanda Rus

vatandaşıdır. Sayın Putin de haklı olarak, "Rus

pasaportu taşıyan halkı korumak bizim

görevimizdir" demektedir. Büyük devletlerin
bölgeye yönelikilgileri çakıştığı için bu fiili durum

ortaya çıktı. Gürcistan'ın NATO'ya giriş talebi,

Rusya'yı Abhazya'yı desteklemek durumunda

bıraktı. Bugün Abhazya'nın bağımsızlık dışında

ne NATO'yagiriş talebi vardır, ne de başka bir

devletin egemenliği altında yaşamafikri vardır.

Öte yandan, Abhazya'nın bağımsızlığı tanınıncaya
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kadar geçeceksüre içerisinde gerek Abhazya'da,

gerekse Kafkasya'nın genelinde savaş çıkma

ihtimali halen mevcuttur. Gürcistan, elindeki

askeri güce güvenip sılah gücü ile zor kullanarak

Abhazya'yı toprak bütünlüğüne katmagirişiminde
bulunursa, bütün Kafkasya ateş içinde kalır.

Gumba: Biz her zaman Gürcistan'a barış

çağrısında bulunuyoruz ve her platformda da

bu çağrımızıdile getiriyoruz.

- Abhazya Cumhurbaşkanı Sayın Sergey Bagapş'ın
Türkiye'ye yapmayıplanladığı ziyaretilginç bir
şekilde ertelendi. Siz bu süreci ve Türkiye'nin

Gürcistan-Abhazya politikasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Cincolia: Türkiye bağımsız ve büyük bir

devlettir. İzleyeceği politikaları ve siyasi ilişkilerini
kendisi tayin eder. Buna karışmaya kimsenin

hakkı olamaz, ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti

içerisinde hatırı sayılır bir Kafkas diasporası

mevcuttur. Sayın Bagapş Türkiye'yi ziyaret edip

bu diaspora ile görüşseydi, tanışsaydı, sanırız

kimseye zararı olmayacaktı. Ancak, ziyaretin

ertelenmesine biz asla gücenmedik. Biz inanıyoruz

ki, er ya da geç, Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır

bir ziyaret gerçekleşecektir.

- Kosova'nın bağımsızlığının Abhazya'ya örnek
teşkil etmesi konusunda görüşleriniz nelerdir?

Kosova bağımsızlığının domino etkisi yapmaması
için benzer durumdaki diğer bölgelerden gelen
bağımsızlık isteklerine sıcak yaklaşılmıyor, bunu

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cincolia: İkisi de birbirine benziyor diye

söylüyorlar dışardan, ama benzeyen yönlerigibi,
benzemeyen yönleri de var. Abhazya'nın çok
eski bir tarihi var. 1200-1500 yıllık bir devlettir
Abhazya. SSCB'yi oluşturan kurucu 16.
cumhuriyettik. Daha sonra Stalin zorla
Gürcistan'a dahil etti Abhazya'yı, biz istemedik.
Abhazya geçmişten beri ayrı bir devlettir, kendi
toprağında ayrı bir cumhuriyettir. Biz o şekilde
bakıyoruz. Kosovagibi değiliz.

Gumba: Kosova'nın bağımsızlığını
kazanmasından önce de bizim bağımsızlık
talebimiz vardı. Aslında bağımsız bir devlettik.
Kosova'nın bağımsızlığı ister istemez benzer

ülkelere emsal olacaktır. Ayrıca bağımsızlık bizim
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hakkımız, bizim bağımsızlık için Kosova'dan bile

fazla gerekçemiz var. Kosova daha önceden

bağımsız bir devlet falan değildi. Federasyonun

içenisindeydiler. Fakat Abhazya böyle değil, daha

önce de devletti. Abhazya bin yıl öncesinde de
bağımsız bir devlet yapısına sahipti. Cincolia:

Bizim bağımsızlık talebimiz Kosova'nın

girişimlerinden önce de vardı. Ama, Kosova

olayından sonra sesimiz daha gür bir şekilde

çıkıyor. Kosova bağımsızlık kazanabiliyorsa, çok

daha köklü bir devlet geleneği olan Abhazya

neden kazanmasın?

- Gürcistan'a, bağımsızlığın tanınması dışında
bir ara yol öneriniz var mı?

Cincolia: | 994 yılında Gürcistan'a yürütülen

müzakereler esnasında ilişkilerin nasıl

yürütüleceğine dair bir ara sözleşme imzaladık.

Bu sözleşme BM tarafından da kabul edildi.

İlişkileri yürütmek üzere iki ülke arasında

komisyonlar oluşturulacaktı. Ancak daha sonra

Gürcistan bunu reddetti. Onlar yalnızca "Biz
Abhazya'ya otonomitanırız" dediler. Ancak,biz
zaten otonom cumhuriyettik, biz o etabı çoktan
geçtik, şimdi bağımsız bir ülkeyiz. Bundan sonraki

süreçte, Gürcistan'la ilişkilerimizin barış içinde

sürdürülmesiiçin neler yapılacağını düşünmekten

başka bir formül olamaz. Biz bundan sonraki

süreçte ilişkilerimizi iki ayrı devlet temelinde,

barış içerisinde yürütmekistiyoruz. Nitekim BM,
AĞIT ve RF temsilcilerinin de yer aldığı 4.4.

1994 tarihli Moskova görüşmeleri sonunda

Gürcistan ile karşılıklı imzaladığımız kararlarda

da Abhazya'nın ayrı, Gürcistan'ın ayrı devletler

olduğu ve artık birbirleriyle organik ilişkilerinin

olmadığına dair bir hüküm vardı. |

Gumba: Gürcüler, eski Sovyetsistemine geri

dönmekistiyor. Ancak bu mümkün değil. Biz

bugüne kadar Gürcistan ile baş başa kalsaydık,

sorunlarımızı çoktan çözmüştük. Ancaktarihte

hiçbir zaman silah zoruyla, güç kullanarak,

Abhazya'nın Gürcistan'ın topraklarına katılması
mümkün olmamıştır. Abhazya bugün küçükbir

ülke gibi gözükse de arkasında en başta Kafkas

halklarının desteği ve gücü vardır. |



 

- Kosova'nın bağımsızlığıyla başlayan süreçte
Rusya'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Moskova'yla resmigirişimleriniz ne düzeyde?

Rusya'nın bu konudakipolitikalarına karşı bir B
planınız var mı?

Cincolia: Onlar bize olumsuz bir cevap
vermediler. Bu konuda yaklaşımlarını samimi
buluyoruz. Zaman gösterecektir. Duma'nın alt
kanadında, bağımsızlığımızın tanınması yönünde
görüş bildinidi, bu gelişmelerisiz de biliyorsunuz.
Üst kanadında da konu Putin'e iletildi, nihai karar
onlarda. Abhaz Parlamentosu, Kosova'nın
bağımsızlığının kabul edilmesinden sonra, kendi
bağımsızlığının tanınması konusundaki çalışmalarını
daha hızlandırdı. / Mart 2008'de bununlailgili
bir bağımsızlık bildirgesi yayınladı.

Gumba: Rusya, Gürcistan ve diğer ülkeler
kabul etseler de, etmeseler de biz bağımsız bir
ülkeyiz ve böyle devam edeceğiz. Bunu kimseyle
tartışmıyoruzbile. Bağımsızlığımız bir yere veya
birilerinin atacağı adımlara bağlı değildir. Biz bu
yolda yapılması gereken her şeyi yapacağız.
Tanınmamız konusundaki gelişmelere göre b
planımız da, v planımız da vardır. Arada Rusya,
ABD gibi başka devletler olmasa ve biz Gürcistan
ile baş başa kalmış olsak, kendi kararlarımızı daha
iyi verirdik.

Biz SSCB son dönemlerinde Gürcistan'a
dahildik biliyorsunuz. Gürcistan'dan ayrıldığımızı
kaç defa BM'e, Avrupa Güvenlik İşbirliği
Teşkilatı'na, dünyaya bildirdik. Moskova da,
Gürcistan da “siz buradan ayrılamazsınız, olmaz"
diyorlardı. Şimdi düşünün siz; SSCB dağıldı,
Gürcistan da ayrıldı ve başka bir tarafa gitmeye
çalışıyor. Biz de kanunen ayrıldık, bir referandum
yapıldı. Gürcistan ve Abhazya referandumları
farklıydı tabii. Onlar SSCB'den ayrılmak için
yaptılar, biz buna dahil olmadık ve
referandumumuzu kendi bağımsızlığımız için
yaptık. Böylece ayrıldık Gürcistan'dan. Yaptığımız
savaşın gerekçesi de buydu. Gürcistan galip gelir
diyorlardı, abluka var, ambargo var, bunlar devlet
kuramaz, içerde biterler diye söylüyorlardı. İşte
sonucu görüyorsunuz, hem yasal yönden, ham
savaştan galip çıktık, | 5 yıldır tüm kurumlarımızla
demokratik bir devletiz. Savaşlailgili girişimlerde
bulunan, dışardan müdahale edenler de orda
kaldılar, bir şey yapamadılar. Uluslararası örgütler

  
geliyorlar zaman zamanve bir devlettin bütün
kurumlarıyla işlemekte olduğunu görüp gidiyorlar
ve tüm gazetelerinde, dergilerinde bunlar yazılıp
çiziliyor. Ama yine de bir devlet sayılmaz gibi
şeyler söylüyorlar, ama biz peşini bırakmayacağız,
onları tekrar tekrar ikna edeceğiz, bu olacak.

Ayrıca, 2014 kış olimpiyatlarının yapılacağı
yer çok yakın komşumuz, Rusya-Soçi. Korkulacak
bir durum, bir kargaşa ihtimali olsaydı, Rusya
olimpiyatlar için burayı seçmezdi.

Avrupa ile ilişkilerinizde değişiklikler oldu mu,
özellikle son gelişmelerden sonra?

Cincolia: Diasporada bizim insanlarımız var,
Almanya'da Fransa'da, İtalya'da, vb. Biz şu anda
nasıl buradaysak, diğer arkadaşlarımız da orada,
oradaki insanlarımızın yanındalar. Onlar da
Abhazya'nın yanındalar. Avrupa'dan sürekli
heyetler gelip gidiyorlar Abhazya'ya. Coğrafi
yapımız, konumumuz itibarıyla tüm dünya
ülkelerinin ilgilendiği bir yer haline geldi Abhazya,
sık sık gelip ticaret yapma ihtimallerine, ticari
kapasitemize bakıyorlar, karşılıklı görüşmeler

yapıyoruz. Herkesbirşekilde elini oraya sokmaya

çalışıyor. Çalışmaya gelen işçiler de var.

- Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması sürecinde
Adıgey, Kabardey ve diğer cumhuriyetlerimizin
başkanlarıyla bu konuda tam birişbirliği içinde
misiniz, ortak hareketleriniz ve birlikte katıldığınız

resmi görüşmeleriniz var mı?

Cincolia: Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ve

Rusya içerisindeki diğer küçük cumhuriyetler,
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toplam 35 cumhuriyet, kendi
parlamentolarında bağımsızlığımızın tanınması
yönünde kararaldılar, Putin'e gönderdiler. Hepsi
çalışmalarımıza destek veriyorlar. Başkanlarımız
sürekli gidip geliyorlar, ilişkilerimiz iyi ve destekleri
konusunda herhangi bir tereddüdümüz yok.

- Görüştüğümüz insanlar arasında dönüş
teorisyenleri var. Dönüşe sıcak bakan ve oraya
dönmekisteyenler hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cincolia: Biz babasının, dedesinin evine,
vatanına dönmekisteyenlere ancak “hoş geldiniz"
deriz, kapımız sonuna kadaraçıktır. Her Abaza
ve Adıgenin, nerede yaşıyor olursa olsun vatanına
dönme hakkı veizni vardır.

- Soçi'de Abazaların yaşadığı bir bölge
olduğunu ve 2014 yılında burada yapılacak
olimpiyatlarda, bu bölgenin yıkılacağını, evsiz

kalacaklarını öğrendim. Aynı şekilde olimpiyatların
ticari katkıları da olacaktır. Genelbir

çerçevede değerlendirir misiniz?

Gumba: Soçi'de Abazaların yaşadığı bir bölge

yok, birkaç kişi ile sınırlı bir yerleşim olabilir,

bilgimiz yok. Olimpiyat hazırlıklarında inşaat
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malzemeleri gibi, Abhazya'dan alabilecekleri ne
lazım olursa bizden yararlanabilirler. Bu, ekonomik

anlamda bize de faydalı olacaktır.

- En son geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nden bir heyetin Abhazya'ya gittiğini

duydum, doğru mudur? Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetiile olan ilişkileriniz nasıl?

Cincolia: Dışişleri Bakan Yardımcısı gidip

geliyor, oraya gidip gelmek, sürekli ilişki içinde

olabilmekiçin bir formül arıyorlar, bu amaçla

orada bir ofis kurmagibi bazı teknik çalışmalar

var, Karşılıklı görüşmeleryapılıyor şimdilik. Benzer

sorunları yaşıyoriki halk da. Ortak hareket etmek

için neler yapabiliriz, bugünlerde bunun üzerinde

duruluyor.

- Teşekkür ediyoruz, Türkiye diasporasına bir
mesajınız, iletmek istediğiniz bir şey var mı?

Cincolia: Sağlık ve mutluluk diliyoruz. Burada

vatanlarından ayrı yaşayan insanlarımız kültürlerini

dillerini geliştirdikleri, korudukları, ayakta

kalabildikleri sürece biz çok mutlu oluyoruz, bu .

bize en büyükdestektir

Gincolia: “7994 yılında Gürcistan'la
yürütülen müzakerelerde ilişkilerin
nasıl yürütüleceğine dair bir ara
sözleşme imzaladık. Bu sözleşme
BM tarafından da kabul edildi. Ancak
daha sonra Gürcistan bunu reddetti.
"Biz Abhazya'ya otonomifanınız"
dediler. Ancak, biz zaten otonom
cumhuriyettik, oetabı coktan geçtik,

© şimdi bağımsız bir ülkeyiz. Bundan
sonrakisüreçte, Gürcistan'a
ilişkilerimizin banş içinde sürdürülmesi
için neler yapılacağını düşünmekten
başka bir formül olamaz...”



 

 
1908 yılında kurulan ve bir döneme damgasını vuran Çerkes Teavün Cemiyeti'nin kurucuları toplu halde

Ankara Kafkas Demeği tarafından düzenlenen “100, Kuruluş
Yılında Çerkes Teavün Cemiyeti” konulu panel yoğun bir
katılımla ve ilgiyle izlendi. Panelde, o dönemde yayınlanan
ve önemli başarılara imza atan Guaze Dergisi'nden ayrıntılı
olarak bahsedilerek, derginin içeriği, o günkü siyası konjonktür

içindeki etkileri ve yönlendirmeleri konuşuldu.
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   erneklerimizden

 

nkara Kafkas Derneği tarafından

düzenlenen “100, Kuruluş Yılında Çerkes

Teavün Cemiyeti” konulu panel, 19 Nisan

2008 Cumartesi akşamı yapıldı.

Konuyailgi gösteren çok sayıda insanın

katılımıyla gerçekleşen konferansın konuşmacıları,

Çerkes Teavün Cemiyeti ve yayın organları
Guazeile ilgili akademik araştırmaları bulunan

Zeynep Aksoy ve değerli kültür insanımız Fahri

Huvajidi.

Zeynep Aksoy konuşmasının başlangıcında

Cemiyet'in kurulduğu dönemin özelliklerinden

bahsederek, kuruluş sürecini, kurucularını anlattı

ve konuyu Guaze dergisinden bahsederek

genişletti. “Guaze” isminin karşılığının “Rehber”

anlamında olduğunu vurgulayan Aksoy, derginin

gerçekten bu görevi yerine getirmeye çalıştığını

ve o dönemde önemlibir boşluğu doldurduğunu

söyledi. Konuşmasında derginin içeriği, bölümler,

bazı teknik ayrıntıları ve yazarlarından da

bahseden Aksoy, daha sonra Guaze'den çevirdiği

ve anlattıklarını destekleyen bazı önemli bölümleri

aktararak konuşmasını sürdürdü. Aksoy bunları

söylerken, Guaze'de okuyucu mektuplarına

özellikle çok yer verildiğini belirterek, genel

itibarıyla devletle ters düşen bir yayın politikası

olmayan, aksine öneren, yol gösteren yazılara

önem verilen dergide, okuyucu mektupları ve

bazı köşe yazılarında ise sürekli Türkiye'ye

gelinmesinden duyulan pişmanlığın dile getirildiğini

anlattı. Zeynep Aksoy konuşmasının sonunda,
bugüne baktığında o dönemden bugüne kadar
kültürüyle birlikte varlığını sürdürebilen Çerkes

halkının varlığında Çerkes Teavün Cemiyeti'nin

etkisinin olduğunu düşünerek mutlu olduğunu,

ancak o günlerde yapıldığı gibi bugün de hala

böyle bir araya gelerek benzer sorunları

konuşuyor olmamızın da düşündürücü olduğu

gözlemini dile getirdi.

Fahri Huvaj ise konuşmasında, Türkiye

diasporasındaki Çerkeslerin ilk yayını olan

Guaze'nin yol gösterici, eğitici özellikleri olduğunu

anlatarak, alfabe çalışmalarını örnek gösterdi.

İkinci Meşrutiyet sonrasındaki, başka kültür ve

dillere tanammülün çok az olduğu bir dönemde,

böyle bir yayın ortaya çıkarmanın zorluğuna da

işaret eden Huvaj, bir grup aydın insanımızın

- çabasıyla yayın hayatını devam ettiren derginin

bugün, ağır Osmanlıca dilinden çevrilerek, bir

devre ışık tutan bilgi kaynağı olarak elimizde

bulunmasından gurur duyduğunu, bunu genç

arkadaşlarımızın yapıyor olmasının ayrıca

sevindirici olduğunu belirtti.

Fahri Huvaj konuşmasını şu sözlerle

sonlandırdı: “Sonuç olarak diyebiliriz ki; Guaze

Gazetesi, |908 Meşrutiyetinin getirdiği sınırlı

ama ulusal-kültürel anlamda bugünkünden çok

daha doğru, gerçekçi veileri-özgürlük ortamında,

daha önce sürgün vurgununu ve uzunistibdat

dönemini yaşamış Çerkes halkı arasından yetişmiş

aydınların, halkına ve tarihe karşı sorumluluk

duyarak, ulusal ve evrensel düzeyde oldukça

doğru, geçerli ve kalıcı çözümler önererek başarı

ile çıkardığı saygın bir yayın organı olarak

tarihimizde yerini almıştır. O günkü koşullarda

ne ölçüde etkili olduğunu kesin olarak tespit

etmek mümkün olmasa da, bugünkü mantıkla.

bile doğru tespitler yaparak kitlelere ışık

tutabilecek nitelikte bir yayın olarak
değerlendirilebileceğini rahatlıkla söylemek ve

savunmak mümkündür. Halkına, kültürüne,

insanlık ve tarihine karşı böyle bir içtenlik ve

sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, bu gazeteyi

oluşturan değerli aydınlarımızı takdir, minnet ve

şükran duyguları içinde rahmetle anarken, manevi

huzurlarında saygıile eğiliriz” &.

 



 

     

Kulübü kuruluyor...

İstanbul'da 1864 Kafkasyalılar Kültür

Demeği sponsorluğunda FK 1864 isimli

bir futbol takımı kuruluyor.

Amatör Ligi'nde resmi olarak

müsabakalara katılması planlanan takım

için 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği

tarafından bir duyuru yapılarak, FK

1864 Futbol Kulübü'nde futbolcu olarak yer almak

isteyen |7-35 yaş arası hemşerilerimizin, dernek

başkanımız Birant Safet'le iletişim kurmalarırica edildi.

Kulüp hakkındaayrıntılı bilgi www.kl864.com adresinden

alınabilir.

İSTANBUL Z008

Ege bölge dernekleri toplantısında
gündem yoğundu...

KAF-FED Ege Bölge dernekleri olağan toplantısı

II Şubat 2008 tarihinde İzmir'de gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Kafkas Kültür Derneği, İzmir

Kuzey Kafkasyalılar Kültür Sanat ve Eğitim Demeği,

Denizli, Aydın, Söke, Arıkbaşı, Soma, Nazilli ve

Manisa dernek başkanları katıldı. Toplantıda ortak

yapılacak faaliyetler konusunda görüşmeyapılırken,

özellikle kısa vadede gerçekleştirilmesi gereken

faaliyetler için görüş birliği sağlanmayaçalışıldı. Daha

sonra dernek başkanlarımızın, derneklerimizde

yaşanan bazı sorunları dile getirmesi Üzerine çözüm

önerileri konuşuldu ve daha sonra oluşturulan

gündem maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Haziran ayında yapılmasıplanlanan ve İzmir Kafkas

Kültür Demeği'nin organizasyonunu üstleneceği Ege

Bölgesi Şenliği'nin 22 Haziran'da İzmir Fuarı'nda

yapılmasıiçin girişimlerde bulunulmasına kararverildi.

21 Mayıs için geçen sene yapılan ve başarılı bir

girişim olarak kabul edilen, İzmir Körfezi'nde vapur

eşliğinde yapılan anma gününün daha da geliştirilerek

ulusal basının da dikkatini çekecek şekilde yapılması,

ardından insanlarımızın bilinçlendirilmesiiçin "Sürgün"

konulu bir panel düzenlenmesinin gerekliliği

vurgulandı.

Kahramanmaraş'ta yapılacak olan 2. Bölgesel

İstişare toplantısına, Ege bölgesi dernekleri adına da

katılımcı gönderilmesine ve dernekler tarafından

hazırlanan ortak bir bildirinin bu toplantıya

sunulmasına karar verildi.

- Ege Bölgesi'ndeki folklor eğitmenlerin azlığı

sebebiyle, ekiplerde bulunan gençlerimizin eğitmenlik

sertifikası almaları, bu amaçla Federasyon'dan veya
Kafkasya'dan gelecek olan uzman eğiticilerin bu

kurslara katılımının teşviki kararlaştırıldı.

Kafkasya'ya düzenlenmesi planlanan gezide

sorunların çıkmaması için şimdiden girişimlere

başlanılması gerektiği konuşuldu. 10 gün sürecek

olan gezinin Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Abhaz-

ya ve Adıgey Cumhuriyetlerine yönelik olması, bu

bölgelerde turistik yerlere gitmenin yanısıra köylerde

de insanlarımızla kaynaşılabilecek bir ortamın

sağlanmasıiçin zemin hazırlanması gerektiğibelirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da anadil eğitmenleri

tarafından yapılan toplantıda konuşulanları, alınan

kararları ve Federasyon'un görüşlerini, anadil kursu

eğitmenimiz Cevdet Soycan'ın dernek başkanlarına

bildirmesi üzerine, TRT'de yayınlanan Çerkesce

programlarının niteliğinin arttırılması için herkesin
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üzerine düşen görevi yapması gerektiği belirtildi.

Ayrıca dil öğrenmekisteyenlere bir haftalık bir kamp

yapılması ve bu kampın ilk aşamada dil bilenler

arasında günde 7 saat şeklinde olması, oluşacak

ortamın hem dil, hem arkadaşlık konusunda altematif

bir gelişme olabileceği belirlendi.

 

Toplantı, bölge derneklerimizin faaliyetleri

hakkındailetişim içinde bulunmaları ve bir sonraki

toplantıya sorunlarını yazılı olarak getirerek tartışmaları,

gelecek bölge toplantısının zamanını, İzmir'dekiiki

derneğimizin 5-6 Nisan'da kongrelerinin olması

nedeniyle, yeni yönetimlere bırakıldı.

Bursa Kafkas Derneği |6 Şubat 2008 tarihinde

Melodi Düğün Salonu'nda yoğun bir katılımla 'Haluj

Gecesi' düzenledi. i
Başkan Gönül Yavuz'un açılış konuşmasıile başlayan

gece, Blane Müzik Gurubu'nun konseri, Blane Çocuklar

Ekibi'nin dans gösterileri, Karacabey Kafkas Derneği

Tiyatro Grubu'nun skeçleri ve açık arttırma ile devam

etti. Yapılan mahalli düğün ile gece sona erdi.

Geceye komşu illerden katılan konuklara ve Bursalı

hemşerilerine teşekkür eden dernek yönetimi, başka

etkinliklerde yeniden buluşmakistediklerini söylediler.

 

17 Şubat 2008 tarihinde Kosova'nın bağımsızlığını

ilan etmesi ve Türkiye dahil bir çok ülke tarafından

tanınmasından sonra, 15 yıldır de facto bağımsız

olan Abhazya da kendi bağımsızlığının tanınmasını

istemişti. Bu konuda diasporada yapılan çalışmalar

kapsamında Türkiye'deki parlamenterler,
akademisyenler, bürokratlar, işadamları gibi toplumsal

yapıya etki edebilen mekanizmalardaki insanlara

verilen brifing, bu defa da Ankara Kafkas Demeği'nin

organizasyonu ile ÖDP GenelBaşkanı ve Milletvekili

Ufuk Uras'a verildi.

16 Nisan Cumartesi akşamı 19:30'da

gerçekleştirilen brifing de ilik olarak araştırmacı yazar

Özdemir Özbay antik çağdan Sovyetler dönemine

kadar olan Abhazya tarihini özetleyerek Rusya-

Kafkasya savaşları sonucu |864'de sürgüne tabi

tutulan Çerkeslerin bir jenosit yaşadıklarını anlattı.

İkinci konuşmacı Murat Papşu SovyetBirliği'nin

kurulması dönemindeki Abhazya'nın durumunu,

Abhazya-Gürcistan arasında yaşanan hukuki süreçleri,

yapılan antlaşmaları ve sonuçolarak Abhazya'nın

SSCB'ne egemen bir devlet olarakkatıldığını anlatarak,

Abhazya'nın |931 yılında Stalin tarafından statüsünün

özerk cumhuriyet haline düşürüldüğünü belirtti ve

14 Ağustos |992 tarihinde Gürcistan'ın Abhazya'yı
işgal edinceye kadar yaşanan olayları kronolojik
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olarak aktardı.

Daha sonra Kaf Fed Genel Koordinatörü

CumhurBal, 14 Ağustos |992 tarihinde Gürcistan'ın

 

 

  



 

Abhazya'yıişgalinden, 30 Eylül 1993 tarihinde Gürcü

kuvvetlerinin Abhazya'dan atılmasına kadar olan

savaş sürecini, 1996 yılında BDT tarafından

uygulanmaya başlanan ambargo ve Kosova'nın

bağımsızlığının tanınmasına kadar olan süreci

değerlendirdi ve Türkiye'nin ambargo konusundakı

katı tutumunu eleştirdi.

Daha sonra ASAM Kafkasya Uzmanı Hasan

Kanbolat, Kosova'nın bağımsızlığının tanınması

sonrasındaki uluslararası gelişmeleri ve bu bağlamda

 

Kabardey Balkar Cumhu-

riyeti Cumhurbaşkanı Kayse-

ri'yi ziyaret etti. Cumhurbaş-

kanı Arsen Kanokov KBC'nin

başkenti Nalçik'in Kardeş şehn

Kayseri'nin Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Sayın Mehmet

Özhaseki'nin davetlisi olarak,

Kayseri'ye geldi.

KBC'den Bakanlar, Belediye Başkanları, işadamları

ve basın mensuplarının yanısıra, Dünya Çerkes Birliği

Başkanı Dzemıha Kasbolat ile Genel Sekreter Tole

Kodzoko'nun da aralarında olduğu bir heyet eşlik

eti.

Üçgünlükziyaret programındaValilik ve Kayseri

Sanayi ve Ticaret Odası'nı da ziyaret eden Cumhur-

başkanı, ziyaretinin son gününde, hemşerilerimize

ait fabrikaları gezdikten sonra, Kayseri Organize

Sanayi'nde kalabalık bir işadamı grubunahitap ederek,

bilgiler verdi ve işadamlarını KBC'ne davet etti.

Bu ziyaretin sonucu olarak; Kayseri'de yeni açılan

ve doğrudan Pınarbaşı ilçesine giden yolun başlan-

gıcında bulunan bir bulvara “Nalçik Bulvarı” adı veri-

lerek, törenle açıldı. Belediye Başkanı ve Sanayı Odası

başkanları Mayıs ayında bir heyet olarak KBC'negit-

me kararıaldılar. Kayserispor'un Nalçik'e götürülerek

Nalçik futboltakımı ile müsabaka yapması kararlaş-

tırıldı. Başarılı belediyecilik uygulamaları konusunda

Kayseri ömeğitanıtılarak, işbirliği imkanları görüşüldü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Kayseri Kafkas

Demeğiyöneticileri, Kanokovile yaptıkları görüşmede

bazı sorunları ileterek görüşalışverişinde bulundular.

Bunları sıralayacak olursak;

* Kafkasya'ya gidiş gelişlerde yaşananvize sorunları

ile Nalçilk Havaalanı'ndagiriş sırasında yaşanan sıkıntılar

dile getirilerek, uçak seferlerinin yeterli olmadığı

belirtildi. Kanokov sıkıntılardan haberdar olduğunu,

 

Abhazya'nın durumunu değerlendirerek, Türkiye'nin

Abhazya politikasına yönelik çeşitli Önenlerde bulundu.

Son olarak Ender Tiftikçi uluslararası hukuk

açısından Kosova ile Abhazya'nın hukuki

durumununun kıyaslamasını yaptı.

UfukUras'ın oldukçailgilendiği ve çeşitli sorular

sorarakkatıldığı brifing sonunda Uras, Abhazya'nın

tanınmasıile ilgili çalışmalara destek vereceğini ve

bu konudailetişim içinde olmamız gerektiğini

söyleyerek, elinden geleni yapacağını belirtti.

 

çözüm için üst düzeyde temaslarla konuyu takip

edeceğine söz vermiştir.

* Vize sorunlarını kolaylaştırmak,ticarıilişkileri

sürekli izlemek amacıyla Türkiye'de temsilcilikler

açılmasıistendi.

* Daha önce Federasyon genel kurulunda aldığı-

mız karar çerçevesinde Cumhurbaşkanı'ndan uydu

televizyon, Adıgece yayın ve dil eğitimi talebimiz

hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı, Federasyonumuzun

kendisine daha önce yazdığı mektubualdığını ifade

ederek, dilimizin öğretilmesi konusunda buyıl büyük

bir bütçe ayrıldığını, dil ile ilgili tüm basılı materyal-

lerden diasporanın da yararlandırılacağını belirtti.

Uydu televizyon çalışmalarından,bir yıl içinde sonuç

alınabileceğini söyleyen Kanokov'a bu konudaki

taleplerimizi içeren yeni bir mektup iletildi.

* Çocuklarımızın Kafkasya'da üniversitede -

okuması için yaptığımız çalışmalar anlatıldığında

Cumhurbaşkanı, daha fazla öğrenciye destek

verileceğine dair söz verdi.

* Dünya Çerkeslerinin tek örgütü olan DÇB'ye

daha çok destek verilmesi önerimize Cumhurbaşkanı,

kendilerine somut projeler takdim edilirse, kültürel

çalışmalarımızı daha fazla destekleyeceğini söyledi.

* Dönüş konusunda Kanokov son derece teşvik

edici konuşarak, üretebilecek, yetenekli insanlarımızın

anavatanlarına gelmesiniisterken, ayrıca işadamlarımızı

da davet ederek, hertürlü sorunları ile bizzatilgilene-

ceği sözünü verdi. Dönmekisteyenlere çıkartılan

güçlükler konusu kendisine hatırlatıldığında ise, bu

konuda olumlu adımların atıldığı bilgisini verdi.

Ziyaretinin sonunda Kayseri Demeğimizi ziyaret

ederek yaşlılarımız ve diğer hemşerilerimizle bir

araya gelen Kabardey Balkar Cumhuriyeti Cumhur-

başkanı Kanokov, Kayseri derneğinin yaptıracağı

"Kültür Merkezi! projesi kendisine gösterildiğinde

kendisinin de yardımcı olmakistediğini söyledi.
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 bhazya” konulu konferans
17 Şubat 2008 tarihinde Kosova'nın bağımsızlığını

ilan etmesi ve başta ABD, AB ve Türkiye'nin

Kosova'nın bağımsızlığını tanımasının ardından son

gelişeler çerçevesinde Abhazya değerlendirildi. 23

Şubat 2008 Cumartesi akşamı Ankara Kafkas

Derneği'nin organizasyonu ile dernek binasında

gerçekleştirilen konferansa Sezai Babakuş ve Cumhur

Bal konuşmacıolarakkatıldılar.

Sezai Babakuş konuşmasında Abhazya'nın tarihsel

geçmişinden başlayarak, günümüze kadar geçirdiği

süreci ve son gelinen noktayı anlattı. Kosova'nın

bağımsızlığının ABD, AB ülkeleri ve Türkiye tarafından

 
Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nin

organizasyonuilki geçen yıl gerçekleştirilen Xabze

toplantısının ikincisi de 24 Şubat 2008 tarihinde

K.Maraş'da N.F.Kısakürek Kültür Merkezi'nde pazar

günü yapıldı.

'Düğünlerimizde silah atma ve içkiiçilmesinin

sakıncaları, geleneklerimizin dünü bu günü veyarını'

konulu bu toplantının açış konuşmasını yapan K.Maraş
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tanınmasının Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasına

olası etkilerini değerlendiren Babakuş'tan sonra

Cumhur Bal da Türkiye tarafından haksız bir şekilde

Abhazya'ya uygulanan ambargo hakkında konuşarak,

özellikle deniz yoluyla direk Trabzon-Sohum

seferlerinin tekrar başlatılması gerektiğini söyledi.

Bal konuşmasında, Abhazya'nın bağımsızlığının

diğer ülkelerce tanınmasının birçok dengeye ve

çıkara bağlı olduğunu, Abhazya açısından bu

dengelerin değiştirilmesinde diasporanın önemli bir

güç olduğunu, ancak bu güne kadar önemli bir adım

atılmadığını da vurguladı.

 

Kafkas Kültür Derneği Başkanı Habib Karakurt,|.

Xabze Toplantısı'nın devamı olan 2. Xabze

Toplantısı'nın gerekliliğini vurgulayarak: “Kültürümüzü

en doğru şekilde yaşayabilmemiz için daha önce

aldığımız kararları gözden geçirip, uygulamada ne

tür zorluklarla karşılaştığımızı ortaya koyarak,işlevini

yerine getiremeyen kararları tekrar görüşüp en

işlevsel hale getirmeye çalışacağız. Dernek olarak

aldığımız kararların uygulanmasının takipçisi olmaya

çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile derneklerimizin

kuruluş amacı olan kültürümüzü yaşatma ve yeni

nesile doğru şekilde aktarma, korumagörevini yerine

getirmeyi ümit ediyoruz.” dedi. Konuşmadan sonra

Afsin Solcak Köyü thamadelerinden Yusuf Çavuş

Bozkuş'un Kabardeyce Houxu yaparakiyi dilek ve :

temennilerini dile getirdi.

Genellikle köy muhtarları, köy thamadeleri, bölge

dernek başkanları, kızlı erkekli gruplar halinde

gençlerden oluşan yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantı

sonunda, daha önce alınan kararlar teyid edildi ve

tavsiye niteliğinde yeni kararlar eklendi.



 

 

yapılan etkinliklerle kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Demeklerimizde

çeşitli etkinliklerle kutlandı...

Ankara Kafkas Demeği bu günü bir kokteyl ile

kutladı. 8 Mart 2008 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen

etkinlik Başkan Vacit Kadıoğlu'nun açılış ve teşekkür

konuşmasıile başladı.

Kadınlar Komisyonu Başkanı Yıldız Şekerci, günün

anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptıktan

sonra, demeğin kuruluşundan sonra uzun yıllar yaptığı

hizmetlerden dolayı Suzan Arı'ya, komisyon adına

bir teşekkür plaketi takdim etti.

Ardından Üner Özbay, kadınlar gününün

tarihçesi, önemi ve Çerkes kadınlarına hitaben

mesajlar içeren bir slayt gösterisini, hazırladığı metin

İstanbul Kafkas Kültür

Demeği'nde düzenlenen geceye,

Şamil Vakfi Başkanı Cemalettin Ümit,

İstanbul Kafkas Kültür Derneği eski başkanı Rahmi

Tuna, Dostluk Kulübü Başkanı Handan Demiröz,

(1864 Pendik Kafkas K.D.Başkanı Saffet Öztürkile

dernek üyeleri katıldılar.

Açılış konuşmasıile başlayan program, kadın

 

Bursa Kafkas Derneği'nde '8

Mart Dünya Kadınlar Günü'

etkinlikleri çerçevesinde dernek binasında üyelerin

 

 

  

inü derneklerim

  

eşliğinde davetlilere sundu.

Oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlik, Rahşan

Erdoğan'ın söylediği birbirinden güzel Çerkes şarkıla-

rının ardından yapılan mahalli düğünle sona erdi.

 

konulu slayt gösterisi, 8 Mart Kadınlar Günü'nün
önemini anlatan konuşma, Havva Karadaş-Alpay

Sucu akordeon-solo müzik dinletisi, “Mitolojide ve

Gerçek Yaşamda Adıge Kadını” konulu konuşma, 9

kadınımızın Kafkasya gezisi video gösterisi, Warada

müzik koro dinletisiile "kadın çalışma grubu" üyeleri

ile onların ulaşabildikleri kadınların harıka Ikramlarıyla

sona erdi.

katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Dr. İlcin Keçeci, Seda Özdemir, Sema

Uzun ve Zerrin Bahçekapılı'nın katılımıyla "Kadın

Ressamlar Karma Resim Sergisi'nin açılışı ile başlandı.

Açılış konuşmasının ardından, 8 Mart'ın Dünya

Kadınlar Günü olarak anılmasının tarihsel süreci

anlatıldı. Ardından, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanlarından Dr. Rukiye

Çetin Seçkin'in yaptığı, "Kadına Yönelik Şiddet"

konulu sunum ilgiyle izlendi. Kadınlar Günü etkinliği

çerçevesinde ayrıca kadınlar tarafından, Mıley Mihail'in

'Adıge Töresi ve Bugünümüz' adlı kitabından

“Adigelerde Kadının Yeri" adlı alıntı okundu.

Doğu Akdeniz bölge toplantısına
10 derneğimiz katıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Doğu Akdeniz

Bölge Derneklerinin 2008yılındaki ilk toplantısı 27

Ocak Pazar günü saat:|2'de Mersin Kafkas

Demeği'nde yapıldı.

Başkanlığını Kaffed yönetim kurulu üyesi Bülent

Atçı'nın yaptığı toplantıya bölge derneklerimiz

Adana, Göksun, K.Maraş, Reyhanlı, Afşin ve

Mersin'den başkan ve temsilcilerimizin yanı sıra,
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JEKLERİMİZDEN  

Kaffed yönetim kurulu üyesi Mecit Tav katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı Doğu Akdeniz

Bölge toplantısı, 2008 yılı faaliyet programının en

geç Şubat sonuna kadarbildirilmesi, ayrıca Şubat

toplantısının K.Maraş'ta, Mart ayı toplantısının

Reyhanlı'da yapılması kararının ardından sona erdi.

Doğu Akdeniz Bölge Dernekleri Şubat ayı

toplantısı "2, Xabze Toplantısı'ndan bir gün önce 23

Şubat 2008 Cumartesi günü K.Maraş Kafkas Kültür

Demeği salonunda saat 13.00'de yapıldı. Ioplantıya

Adana, K.Maraş, Kayser, Şarkışla, Sivas, Afşin, Göksun,

Mersin, Reyhanlı ve Osmaniye derneklerinin

  

 

Eskişehir,

başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Ayrıca toplantıya federasyon başkanı ve diğer

demekbaşkanlarının isteği doğrultusunda K.Maraş'dan

thamadeler ve gençler davet edildi. Onların da

katılımıile kalabalık bir biçimde, ertesi gün yapılacak

olan '2. Xabze Toplantı'sının gündem maddelerinin

ele alındığı verimli bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda oldukça önemli görüş ve önerilerçıktı.

'Kaffed Bölge Toplantısı' Genel Başkan Cihan

Candemir'in '2. Xabze Toplantısı'nda daha geniş
— katılımla görüşme dileğinin ardından saat | 8:00'de

sona erdi.

lazilli ve İzmir

derneklerimizin yeni yönetimleri...
* Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Derneğimizin

Olağan Genel Kurulu 2 Mart 2008 tarihinde yapıldı.

Yeni yönetim listesi şöyle oluştu:

Başkan: Muharrem Tanbova,

Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmet Süder, Ramazan
Uçar, Mehmet Bolat, Nevzat Yılmaz, Gülden Kayhan,

Tekin Koçkar, Murat Mirza, Ece Aydağ.

* Nazilli Kafkas Kültür ve Dayanışma Demeğimiz

15 Mart 2008 tarihinde olağanüstü genel kurulyaptı

ve yönetim şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Başkan Mahmut Avcı

2. Başkan Sabri Yılmaz, Sayman |.Hakkı Bulut

Üyeler Rıdvan Mutlu, Ali Özen, Ramazan

  
zn 96 00 99Günü

Koyuncu, Hüseyin Tosun.

* İzmir Kuzey Kafkasyalılar Kültür, Sanat Ve

Eğitim Demeği 21 Nisan 2008'de yaptığı genel kurul

ile yeni yönetimini seçti. Yeni yönetim şu isimlerden

oluştu:

Başkan Vehbi Kuş, Başkan Yardımcısı Uğur

Ardıçoğlu, Yazman Nesrin Çanka, Sayman Sami

Öztaş, Hukuk Danışmanı Nurdoğan Özen, Basın

Yayın Nuriye Bağcı, Halkla İlişkiler Sibel Büyükalmus,

Halkla İlişkiler Zerrin Kiraz, Üye ÖmerTekin,
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak tüm

arkadaşlarımıza başarılar ve toplumumuziçin verimli

bir çalışma dönemidiliyoruz.

  derneklerimizde
coşkuyla kutlandı...

  
Ankara Kafkas Derneği 14 Mart 2008 Cuma

gecesi “Anadil Günü" etkinliği düzenledi. Dernek

binasında gerçekleştirilen geceye katılım, olumsuz

hava şartlarına rağmen oldukça yüksekti.

Anadil kutlama gecesinde Adigece, Kabardeyce,
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Abhazca ve Asetince şarkılar, şiirler okundu,

yapılan küçük skeçler geceye renk kattı. Anadil

kursları öğrencileri, hocaları ve topluluk karşısında

öğrendikleri şiirleri, şarkıları okuyarak, anadillerine

ne kadar sahip çıktıklarını başarıyla göstermiş oldular.

Sadece anadilin konuşulduğu bu özel gecede

Ankara Derneği anadil öğretmenlerine (Adıgece:

Hayri Kazbek, Kabardeyce: Zafer Sürer, Abhazca:

Ender Tiftikçi, Asetince: Sururi Öğün) çiçekler

eşliğinde teşekkür edildi.

Gecede Adigece masal anlatan minikler

büyüklerin coşkulu alkışlarıyla ödüllendirildiler.
Anadilini bilmemenin eksikliğini duyarak kurslara

katılan öğrencilerimiz, kutsal saydığımız, atalarımızın

bizlere miras bıraktığı bu değerlere sahip çıkacaklarını

bir kez daha gururla ve mutlulukla kanıtlamış oldular.



 

  
“14 Mart Adıge

Dili Günü” nedeniyle
İstanbul Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma
Derneği'nde büyüklere, gençlere ve çocuklara
yönelik bir gece düzenlendi.

Geceye Ilgi, demeğin bütün yaptığı etkinliklerde
olduğu gibi oldukça yüksekti. Dernekte açılan
dersliklerde verilen anadil kurslarına gelen kurs
öğrencilerinin hazırlamış oldukları bu anlamlı

gecede, programın başından sonuna kadar geçen
sürede, küçükten büyüğe herkesin anadiliyle
konuşması heyecan vericiydi.

Anadil kursu öğretmenimiz Yılmaz Yaşar'ın
yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından,

kursiyerlerimizin ellerinde bulunankiril alfabesiyle
yazılmış yazıları rahatlıkla okuyabilmeleri gelen
konukları heyecanlandırdı ve okuma-yazma
kurslarına gelmeleriiçin teşvik etti.

 

Bursa Kafkas Demeği "14 Mart Adige Dili
Günü'nü yoğunkatılımla demekbinasında kutladı.

Feridun Akçay'ın, açılış konuşması ve hoh
yapmasıile başlayan etkinlikte Dernek Başkanı
Gönül Yavuz'un konuşmasının ardından Adıgece
okuma yazma kursu öğretmeni Emel Bezek,
Adıge dilinin güzelliği, gücü, önemi ve dilimizi
yaşatmakile ilgili görevlerimizi anlatan bir
konuşma yaptı.

  "Anadil Günü' 14 Mart 2008
Cuma günü Adana demeğimizde

de oldukça coşkulu geçti.

Geceye ilgi beklenenin üzerindeydi.

Kurslara katılan öğrencilerin anadilde hazırladıkları

metinler beğeniyle dinlenirken, özellikle küçük

çocukların şiir ve sunumları katılımcıları hem

duygulandırdı, hem de geleceğe dair umutların

artmasına sebep oldu.

    
Kursiyerlerin herbirinin şiir, atasözü, hikaye

veya fıkra anlatımları ile devam eden etkinlik,
İlker Birgül'ün akordeon ve Özcan Sav'ın pheçiç
çalarak eşlik ettiği Dilara Adal'ın şarkıları ile sona
erdi. Etkinlikte tamamen Adigece konuşuldu,
öğrenciler öğretmenleri Emel Bezek'e teşekkür
ettiler.
 

 

 

Derneklerimizin bir çoğunda, büyük bir özveriyleana dil eğitimi vermekte olan vefakar öğretmenlerimizin
de bu anlamlı gününü kutluyor, toplumumuz adına kendilerine minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Aşağıda öğretmenlerimizden bazılarının, bu günün önemi üzerine kaleme alarak bize
gönderdikleri görüş ve düşüncelerinisizlerle paylaşıyoruz.
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© ŞAWKULİLHAN AYDEMİR
Adıgece Öğretmeni/ İstanbul

Adıge dilini öğrenip konuşabilmenin ilk şartı sesleri iyi tanımak,iyi telaffuz etmek
ve onları yazabilmek olarak ifade edilebilir. Adıge dilinin bir ses dili olmasıitibariyle
en ufakbir ses değişikliği sözcüğün cümlenin anlamını değiştirir. Bu durum önümüzdeki
en büyük handikaptır. Sözcüğün cümlenin anlamı değiştiğinde çok komik gülünç
durumlar oluşur. Bu durum dinleyicilerin kahkahalarının kendi istemleri dışında dışa
vurumları ile sonuçlanır. Böyle bir duruma düşmemekiçin konuşmacı başka dilde
konuşmayıtercih eder. Hayatın en ufak detaylarını dahi ifade yeteneği olan dil böylece
kenaraitilmiş ve kolayşifre dillerine yerini bırakmış olur. Anlamsız kök kelimelerden
oluşan robot diller revaç bulur. Şifreler ezberlendiğinde artık sorun bitmiştir. Şifreler
insanı yönlendirmez insan şifreleri yönlendirir. Ona istediği emirleri verir ve o emirlere
uygun davranış bekler.

Adıge dilinde ise olay tam tersi istikamettedir. Dil hayatın kendisidir. Ona
uygun davranış göstermesiiçin insanı yönlendirir. O başlı başına hayatı öğretendir.
Gösterilecek tüm davranışlar ses ve kelimeler yoluyla insan beynine nakşedilir. Her
olay ve durum karşısında tutunulacak tutum izlenecekyol ses ve sözcüklerdençıkar.
İnsan olmak, çevrenin farkında olup onları tanımak, hayatla barışık olmak onun
doğasından gelir.

Güven, temizlik, dürüstlük, zarafet gibi erdemlerdilin yaptırımı olarak ortaya
çıkar. Bu dil insanı,insanlığın kabul ettiği ortak değerlere saygıya ve onlara yönelmeğe
çağırır. Evrensel değerler onun esin kaynağıdır.X3'nin aldığı karar onun'639sidir. İşte
"xabze” odur.

Kök kelime dillerin etkisi altında öğrenilen Adıge dili de etkisini yitirir. Dili

bildiği halde mesajları alamaz, günün şartları ve yaşadığı toplum kurallarına uyum
sağlar. Sıkıntı da buradan doğar.

Dil bildiği halde saygısızdır, başkasının hukukunu çiğner, verdiği sözün arkasında
durmaz. Korku ve ar gereği ortadan kalkar.

Zamanın şartları da onu makul gösterince de dilin hiçbir şeyin çözümü olmadığı
düşüncesini ortaya atar. Kısır döngü dili her gün biraz daha paslanmaya doğru iter.

Halbuki bu dilin ortaya koyduğu “wunafe” sistemi insanlığın uğruna kan
akıttığı savaşlar verdiği katılımcıinsani değerler oluşturma biçiminden başka bir şey
değildi. İnsanlar eğer “wunafe” yapmayıöğrenirlerse bir gün medeni olmayı, medeni
insan olarak yaşamayı da öğreneceklerdir.

. Evrensel insani değerlerde buluşma noktası doğal sesler ve bu doğalseslerin
© oluşturduğu sınırsız kombinezonlârdili ve o dilin düşünme sisteminde yer almasıile

oluşacaktır. Geleceğin.duygu, düşünce ve paylaşım dilinde buluşmak için geç
kalınmamasını önerirken mübalağa ettiğimi düşünmüyorum.

“Bu dil ses anlam, eylem işlev ilgisi oluşturan ses dilidir. Öğrenim biçimi de
ona göredir. Kök kelime dilleri sistemi ile öğrenimi zordur. Sesler birer sözcük
olduğundan çoksesli sözcüklerin anlatımları da içerisindedir. Genel kabuller noktasında
seslerin anlamları özümsenirse dil kolaylıkla öğrenilebilir.
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© ŞEVCEN CEVDET SOYCAN
Adigece Öğretmeni/ İzmir

Yaşadığım 60yılın 50 yılını bilinçli(iradi) olarak yaşadığıma inanıyorum. 50 yılın
içinde çok güzel günlerim, haftalarım oldu. Onlar hala belleğimde, tekrar anlatabilirim.
Ancak çok güzel BİR AY yaşamamıştım. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 8 Temmuz-6
Ağustos 2006tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Adıgece Eğiticilerin Eğitimi Semineri"ni
hayatımın en değerli ve belirgin “1 ayı” olarak yaşadım... Toplumumuzun 142yıl (3
kuşak) sonra kavuştuğu en gerekli ihtiyacının karşılanması için çok değerli bir fırsat
oldu. Süreçte rol alan, yaşayan veya hayatta olmayan, toplumuiçin çırpınma payı
olan herkese minnettarım, minnettarız.

Sözlükteki “millet” tanımına baktığımız zaman “Aynı topraklar üzerinde yaşayan
aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenekbirliği olan insan topluluğu” şeklinde
yapıldığını görüyoruz. Mensubiyetimizi belirleyen dilimizi, seçme hakkı olmadan
doğuştan bize verilen bu özelliği yok etmeye hiçbir millet mensubunun hakkıyoktur.
Bunu yeni nesile gelişmiş bir şekilde teslim zorunluluğu, mecburiyetibile vardır. Bizden
sonrakilere kalması en önemli olan milli varlığımız dilimizi buharlaştırıp mirasçılarımızı
bundan mahrum edemeyiz. Bu yazıyı okuyanlar her harfine katılıyor olacaklar ama
daha bunu kalemealırken “nasıl?” sorularını duyuyorum.

Nasıl mı? Federasyon başkanından, dernek kurullarında görev alanlardan,
müstecirinden, çalışanından, etkinliklerde görev alan gayur üyelerden, öğretenlerden
ve sayılanların aile efradından, can dostlarından başlayarak kendi dilini bilenlerin,
önce okuma yazma öğrenmeleri ile anadil cahilliğini üzerimizden attıktan sonra
gümbür gümbürbir gelişme ve yayılma başlayacağına inanıyorum. Bu milli meseleye
“benim ihtiyacım yok ama sizin var”, diyemezsiniz, denmez. Bir derste Ayten Şahin
(emekli öğretmen) bana “Sen eşini getirmiyorsun, bize okuma yazma öğretmeye
çabalıyorsun” dedi. O anda gardım düştü,bildiklerim uçtu, büyükbir eksiklik hissettim.
Bir bütün, parçalarıyla birlikte bütündür. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.
“Mış” gibi yapmak girdabına kapılmayalım.

Dilimizi konuşalım, okuyalım, yazalım. Bakın arkasında ne güzellikler doğacak,
göreceksiniz. İnsanlarımız durmadan her konudaşikayetlerini dile getiriyorlar. Uzman
kişileri yakaladığımız zaman uzmanlığınıilgilendiren problemlerimizi söyleyinceilk
karşı soru “Peki bunun için ne yaptın?” oluyor. Şikayetçilerin 9699'u kocamanbir “hiç”
cevabınıveriyor. Çağ sızlanma çağı değil, eylem çağı. Zaten xabzemizde sızlanmak
ayıptır. Her insan 24 saatini yeniden programlasın, en atıl zamanının yarım saatini
dile ayırsın. İki yılda hiçbir problemi kalmadığı gibi, diliyle okuyup yazmanın zevkine
varacaktır. Bir kötü yanı varsa, bu yaşına kadar dil konusunu anlamadan, hissetmeden
yaşayarak geçirdiği günlerine lanet okur. Ancak geç kalmış değilsiniz. İnsanın özdeğerleri
ziynet eşyası gibidir. Ne zaman nerede bulursa alır, takar, kullanır. Unutumayın!...

Bireyin kişisel, özel hayatını yaşarken özgürlüklerini kullanarak seçimlerini yapma
hakkı vardır, kutsaldır. Kendisinin dışındakivarlıklar (insan, hayvan, tabiat) söz konusu

olduğunda görevleri sorumlulukları mecburiyetleri vardır. Herhalde vebal de burdan

gelir.

  

Bram

 

 

 



 

    
 

© BERZEG EMEL BEZEK
Adigece Öğretmeni/ Bursa

* Bursa'da “Anadil Bayramı”na çok yoğun katılım vardı. Ama aynı akşam
kalabalık bir misafir grubu ile ekip çalışması yapan minikler grubunun anne-
babaları da tesadüfen dernekteydi ve geceye de katıldılar.

Yine de, “bu yoğun ilgi Anadil Bayramı için...” diye düşünüp, sevinmeli
miyim?

* Bir hesap yapacak olursam;ikiyıldır devam “Anadil Kursu”nda 30 kişi
okuma-yazma öğrendi, 25 kişi birinci dönem kursunu tamamladı. 40 çocuk
ise bir dönem, haftada bir gün ve yarım saatlik derste anadillerinde bazı
kelimeler öğrendiler.

25-30 bin Çerkes nüfusu olduğunu düşündüğümüz Bursa için bu sonucu
yeterli görmeli miyim?

* Birinciyıl 40 genç ile başlayan kursta, ikinciyılın sonunda sadece 5 gencin
kalmasının sorumluluğunu nerede aramalıyım?

* Anadil Kursları başladıktan sonra,iki yıldır (.......toplantısı boyunca
dernekte sadece Adigece konuşuldu) haberlerine sevinmeli miyim? Yoksa
“dernek ortamında tabii ki ana dilde konuşulacak, anormal olan konuşulmaması
olurdu...” diye düşünüp üzülmeli miyim?

* Federasyon ve dernek yönetimlerinin “Anadil Projesi”ni ve “Anadil
Kursları”nı, faaliyet programlarının sıradan bir maddesi olarak görmelerini nasıl
yorumlamalıyım? |

* Anadilini bilenlerin, okuma-yazma öğrendiklerinde başka bir boyuta
geçerek, anadillerinin gücünü ve güzelliğini yeniden göreceklerini ve bundan
büyük bir mutluluk duyacaklarını, en etkili nasıl anlatabilirim?

* Gençlere anadillerini öğrenmenin, kültürlerini yaşamanın ve yaşatmanın
kendi sorumlulukları olduğunu, bu önemli sorumluluğu onların yerine başka
birilerinin yerine getiremeyeceğinisık sık söylüyorum. Bunu anlamalarını nasıl
sağlayabilirim?

Kefken'de yakılan Nart ateşinin, tüm sorunlarımızı aydınlatmasıdileğiyle...

 

—a
zl

li
er

i

 

NART5İ 



 

 

 

 

© “21. Yüzyılda Yüzü Kafkasya'ya Dönük Olmak”

sempozyumu İstanbul Kafkas Derneği'nde

gerçekleştirildi. Diğer şehirlerden ve yurt dışından

gelen konuşmacıların önemli bilgiler verdikleri sem-

pozyum İstanbul Kafkas Kültür Demeği Başkanı Yaşar

Nogay ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel

Başkanı Cihan Candemir'in birer konuşmasıyla açıldı.

Başkanlığını Doğan Özden'in yaptığı “Kafkasya'da

yaşayanların tanıklığında cumhuriyetler” konulu birinci

oturumda, Abhazya Cumhuriyeti hakkında geniş

bilgiler veren Abhazya Milletvekili Soner Gogua,

Abhazya'ya seyahatin, gezip görme olanaklarınıniy

olduğunu, yasal zorlukların bulunmadığını anlatarak,

demografik yapının güçlenmesi için dönüş

çalışmalarının yoğunlaştırılması gereğini söyledi.

Adıgey Cumhuriyeti'nden davetedilen Dışİlişkiler

Başkanı Aslan Patakov daAdigece yaptığı konuşmada,

Adıgey hakkında geniş bilgiler vererek, yasalar

çerçevesinde yapılacak dönüş ve yatırım amaçlı

yaklaşımların ilgi ile karşılanacağını belirtti.

Ardından, Türkiye'den Adıgey'e yerleşen

hemşerilerimizden Mehmet Yedic dönüş konusunda

önemli açıklamalar yaparak, yaşanabilen bazısıkıntılara

değindi ve bunların aşılabilecek sorunlar olduğunu

anlattı. Yedic ayrıca dönüşe ilgisizliği eleştirdi.

Öğleden sonraki “Diasporada Dönüşün Temel
Dinamikleri” konulu İl. oturumun başkanı Atay Ceyi-

şakaridi. İlk konuşmacı Kaffed Eğitim ve Teşkilatlanma

Sekreteri Şamil Jane, dönüş konusunda istatistiki so-

nuçları sunarak, dönüşün iç ve dış dinamiklerine değindi.

Diaspora aydınının sorumluluğu ve somut öne-

riler başlığı altında konuşma yapan Fahri Huvaj da

diaspora kavramını sorgularken, diaspora olabilmek

için anayurtla ne kadar bağlantıiçerisindeyiz konusuna

değindi. “Türkiye'deki Çerkesler olarak diaspora

niteliği taşıyor muyuz? “, “Aydın kimdir, aydınlarımız

neler yapmalı?" sorularına yanıtlar verdi.

İstanbul Dostluk Kulübü yönetim kurulu

üyelerinden Tuba Kobaş ise konuşmasında,

“Diasporada İş Örgütlerimizin ve Düşünce

Kuruluşlarımızın Dönüş Sürecine Katkısı" konusunda

Şamıl Jane'nin sunumu ile de örtüşen bilgilendirmeler

yaparak, diasporanın dönüşe etkisi, dönüşiçin

yapılması gerekenler konularına değindi.

Sempozyumun konuşma metinlerinden ikisini aşağıda yayınlıyoruz. Elimize ulaşan metinleri
Nart Dergisi'nin diğer sayılarında da yayınlamaya devam edeceğiz.

“21. yy.da Yüzü Kafkasya'ya Dönük Olmak”

sempozyumu konuşmalarından...

Ç “Dönüş”ve “dönüşçülük” kavramları Türkiye'deki
Çerkes diasporasının literatürüne yetmişliyıllarda

girmişti. Bizim kuşağımız,yani 68 kuşağı o dönemleriiyi

bilirler. Genç kardeşlerime anlatmak, büyüklere de
hatırlatmakistiyorum. O dönemde bazı arkadaşlarımız ilk
defa Kafkasya'ya seyahat edebildiler. Özdemir Özbay,
Fahri Huvaj, Necdet Hatam ilk hatırladığım isimler.

Kafkasya'dan dailk defa birileri gelmeye başladı.

Kafdağı'nın ardını hikaye ve masallardan sonrailk defa
somutolarak biz, bu öncü arkadaşlarımızdan dinleyebildik.
Başta rahmetli İzzet Aydemir olmak üzere Ankara'da bu
arkadaşlarımızın çevresinde “dönüş”fikri çerçevesinde

CİHAN CANDEMİR
Kaf Fed Genel Başkanı

“dönüşçüler” grubu da oluştu. Dünyada Soğuk Savaş'ın
yaşandığı o günlerde dönüşçü olmak demek Sovyetler
Birliği sınırları içindekibir ülkeyi sevmek ve orada yaşamayı
kabullenmek anlamına geliyordu. “Dönüşçü" eşit
“komünist” olmak demekti,fişlenmek demekti, baskı
demekti. O günleri hep beraber yaşadık.Sıkıntı çektik.
Baskılar sadece dışarıdan gelmedi. Kendi içimizden daha
büyük baskılar gördük.Sırf Kafkasya ile mektuplaşıyor

diye derneklerimizden genç arkadaşlarımız atılmakistendi.

0 gün de içimizdeki dönüş karşıtı olanların temelfikir
yapısı “Moskof, komünist düşmanlığı” ekseninde

şekillenmişti.
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0 günlerden bugünlere geldik. Arkadaşlarımızdan sağ

olanların bir kısmı döndüler ve Kafkasya'da yaşıyorlar. Bir

kısım arkadaşımız bugün de aramızda, derneklerimizde

idealleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyorlar. Bu

arkadaşlarımızın ortak karakteri “Kafkasya ve Çerkesliği

her zaman sevmekve onakarşılıksız hizmet etmek”
olmuştur.
Peki, o günlerden bugünlere ne değişti? Seksenli yılların

sonunda komünizm yıkıldı, ideolojisi yok oldu. Sovyetler

Birliği dağıldı ve kırk beş yıl dünyayı düşmaniki kampa

bölen Soğuk Savaşbitti. Kafkasya'nın kapıları birdenbire

açıldı. Bu açılmaile beraberbirçokfırsatlar doğdu. Ancak
biz hazırlıksız yakalandık ve sunulan fırsatlarıiyi

değerlendiremedik. Ardından Abhazya ve Çeçenya
savaşlarıile toparlanır gibi olduk. Doksanlı yıllarda başlayan

demokratikleşmesüreciile dernek çalışmalarımızın boyutu
genişledi. Derneklerimiz üzerindeki baskılar hafifledi.
Dünya doksanlıyılların başındanitibaren tek kutuplu farklı

bir dünya haline geldi. Sermayenin önündeki tüm engeller

kalktı, dünya globalleşti. Teknolojik patlama globalleşmeyi

perçinledi. Daha önce bir haftada ulaşamadığımız yere
bir günde ulaşabiliyoruz. Dünya zaten parmaklarımızın

ucunda. Telefon tuşlarıyla veya bilgisayar klavyesiyle

ulaşamadığımızbilgi, iletişime girmediğimiz mekan

kalmadı.

Bu arada Kafkasya'da da değişimleroldu. İlk başta doğan

fırsatların bir kısmı kalmadı. Çeçenya bütün Kafkasya'yı

etkileyen kanayan bir yara halinde. Abhazya'da ise tarih

ancakbin yılda ortaya çıkabilecekbirfırsatı sunmuş
durumda.İşte bu ortamda “dönüş”fikrini yeniden açmak
ve uluslararası siyasetin gerçekleri ışığında yorumlamak

gerekiyor. Bugün yapılacak sempozyum bu konudakibilgi

eksiğini giderecek olmasıaçısından önem taşıyor. Tüm

katılımcılara ve sempozyuma emeği geçenlere teşekkür

ediyorum.

Bugün Çerkesler'in temel sorunu nedir diye sorduğumuzda

alacağımız ilk cevap “asimilasyon”,”kültür ve dilimizin ve

yok olması” olacaktır. Bu anavatan için de geçerlidir.

“91. yy.da Yüzü Kafkasya'ya Dönük Olmak”

sempozyumu konuşmalarından...

Diaspora için tehlike kapıdadır. 0 zaman yapılacak şey

var gücümüzle dayanışma içinde kaybolmaktaolan

değerlerimize sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Kafkasya ile
diaspora arasındaki uçurumu daraltmaktır. Bunu tüm
Çerkeslerin fiziksel olarak Kafkasya'ya yerleşmesi

biçiminde almak da mümkün değildir. Kendisine daha iyi
yaşam koşulları sağlayacakolanlar ve bölge ekonomisine

katkıda bulunacaklar elbette dönmelidir ve Kafkas
Dernekleri Federasyonuolarak bunu destekliyoruz.Özellikle

Abhazya'nın bağımsızlık sürecinde nüfusa daha çokihtiyacı

olacaktır. Önceliğin de Abhazya'da olmasıgerektiğine

inanıyorum. Abhazya'nın hepimiziçin öneminibir kez

daha vurgulamakistiyorum.

Ama küreselleşen dünyada Kafkasya'yı seven ve

döneceklere maddi manevi destek verenler, çocuklarını
orada okutanlar, yılda bir kez anavatanıziyaret ederek

kökleriniyitirmeyenler, imkanıvarsa orada mülk edinenler,

çocuklarınıtatile gönderenler, Kafkasya sevgisini

aşılayanlar, dilini unutmamak unutturmamakiçin çaba
sarf edenler hepsi “dönüşçü”dür bana göre. Çünkü bu
sevgive ilgi yaşadıkça Çerkeslik yaşayacaktır. Dönüş
umudu da varolacaktır. Sonuç olarak diyorum ki;
Bugünün dünyasında yüzü Kafkasya'ya dönük olmak,

Kafkasya'yı sevmektir.

Kafkasya'daki kardeşlerini, soydaşlarını sevmektir.

Diasporada, dünyaya dağılmış kardeşlerini, soydaşlarını

sevmektir.
Yüzü Kafkasya'ya dönükolanlar, nerede olursa olsun

kendisiyle birlikte yaşayanları sever. Barıştan,
demokrasiden yana tavırlarını koyarlar.

Sonuçta yüzü Kafkasya'ya dönük olmak, Çerkesliği

sevmek,diliyle kültürüyle yaşamaktır ve yaşatmakiçin

çalışmaktır.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bizi farklı kılan

felsefemizin ifadesi olan bu cümleler Federasyonumuzun

ilkeleri ile somutlaşmıştır.
sempozyumakatılan herkese selam ve €ş) G

sevgilerimiiletiyorum.

 

TUBA KOBAŞ .

ist. Dostlik Kulübü Y.K. Üyesi

Anavatana Dönüşte İş Ağları ve Lobi Örgütlerinin Rolü

Günümüzde, diasporada yaşayanların üyelerinin

anavatanlarına gönüllü dönüşlerinde siyasi, duygusal ve

toplumsal sebepler yeterli olmamakta, ekonomik açıdan

teşvik edici sebepler belirleyici olmaktadır. Kişilerin bu
kararı vermelerinde duygusallıktan rasyonelliğe doğru

olan bu değişim; günümüzün lobi örgütlerinin de
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gündemlerini ve çalışmaşekillerini etkilemiş, diasporadaki
iş örgütlerinin rolü, geleneksel siyasi lobiciliğin önüne

geçmiştir.

Ii. Giriş / Tanımlar:
Giriş olarak bu incelemesırasındasıklıkla karşılaşılan



 

ve kullanılan terimler ve bu konu için önemlerine
değinilecektir.

Diaspora: William Safran'ın tanımına göre çeşitli
sebeplerle anavatanlarından uzaklaşmak zorunda kalmış,
fakat geride bıraktıkları vatanları hakkında toplumsal

bellek ve fiziki bağlara sahip topluluklardır. Diasporayı

herhangi göçmen topluluklarından ayıran en önemli

özellikleri anavatanlarıyla süregelenbirilişki ve iletişime
sahip olmaları ve başka bir anavatanları olduğunun
bilincinde olarak orası hakkında fikir ve kaygıya sahip

olmaları olarak gösterilmektedir.

İransnationalism (milletler üstücülük, sınır tanımazlık): 20.
yüzyılda kişilerin, malların, sermayenin ve düşüncenin
sınır tanımadan hareket etmesiolarak tanımlanmakta ve
göç olgusunu tamamen değiştirdiği düşünülmektedir.
Buna göre;artık göçlerkişilerin salt iki nokta arasındaki

seyahati olarak değil, kültürlerin etkileşimine izin veren

süreklibir hareketlilik olarak tanımlanmaktadır. Diasporalar

ise bu yeni akımın en önemli aktörleri olarak görülmektedir.

Bir araştırma alanı olarak; gelişmemiş ülkelerden gelişmiş
ülkelere çeşitli sebeplerle göç eden ve anavatanlarıile
yaşadıkları ülke arasında sosyal ve ekonomik bağlar

kurmuşkişileri ve toplumları inceleyen yenibir araştırma

alanıdır.

Geri dönüş (Repatriafion): Kökü Latince vatan manasına
gelen “patriot'tan gelen bu kavram, içinde aynı zamanda

yurtseverlik, milliyetçilik gibi kavramları da

barındırmaktadır. Başka bir deyişle; sadece bir yer
değiştirmeden daha derin, “vatan/ulus oluşturma” gibi
bir anlam taşımaktadır ki buna paralel olarak geri dönüşün
İsrail'in devlet oluşumunda ne kadar önemli olduğuna
aşağıda değinilecektir.

Lobicilik: Yaşanan ülkenin politikalarını (göç yasası
gibi iç politika konularını ya da dış yardım gibi dış politika

konularında) temsil edilen grup lehine etkilemeye

çalışmaktır. Karar vericilerin kararlarını etkileyebilecek
bir aktör olmak için de kalabalık bir seçmen grubu ve
gerektiğinde seçim kampanyalarını destekleyebilecek

ekonomik güçgibibir takım mekanizmalar gerekmektedir

ki bunlardan da aşağıda bahsedilecektir.

II. Geri Dönüş İle Vatan Yaratmada
Bir Başarı Hikayesi:İsrail

Brown Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan

Goldscheider “Yenibir Toplum Yaratmak”adlı makalesinde

“İsrail geri dönüşle şekillenmiştir. ABD'nin ilk zamanlarında
olduğu gibi, İsrail tarihi geri dönüş ile yazılmıştır.”
demektedir.

Bu iddia üzerine, nüfusunun büyük çoğunluğu yüzyıllar

önce dünyanın dört bir köşesine dağılan Musevilerin geri

dönüşüyle oluşan İsrail'e bu dönüşün arkasındaki
motivasyonun, araştırmaya değer olduğu düşünülmüş
ve her ne kadarİsrail gerek ulus oluşumunda gerekse
geri dönüş politikalarında sui generis (eşsiz bir vaka)

olarak görülse de Kafkasya'ya dönüşte örnek olabilmesi

açısından incelenmiştir.
İsrail'in demografik Gelişimi:
1948'de 650.000 nüfusile kurulan İsrail'e sonraki

90 yılda gelen göçün 2,5 milyon olduğu bilinmektedir.

Genelde münferit değil, kitleler-göç dalgaları- halinde

geri dönen milyonlar, 90'ların sonuna kadar genelolarak

şu sebeplerle açıklanabilir: 2. Dünya Savaşı ve Holocaust
felaketi, yükselen milliyetçilik, Arap ülkelerindeki

Musevilerin kötü durumu, 1990'larda Doğu Avrupa ve

Sovyetlerdeki büyük değişim gibi faktörler sonucunda

İsrail'in Museviler için tek destinasyon, gidecek tek yer

olarak görülmesi.

Bu başarı hikayesi daha sistematik olarak şu şekilde
özetlenebilir:

1) Hukuki, resmi, siyasi düzenlemeler
19. yüzyıldan itibaren yayılan ve geri dönüşü teşvik

eden Zionist ideolojinin İsrail'in resmi devlet politikası

olarak kuruluşundan itibaren benimsenmesi, özellikle
mültecilerin dönüşünde ve zorunlukitlesel dönüşlerde
etkili olmuştur. Bu ideolojiyi destekleyen ve Musevilerin

israile dönüşü için siyasi ortamı hazırlayan yasal
düzenlemeler:

- 1948'deilan edilen Bağımsızlık Deklarasyonu: “İsrail

Devleti Musevilerin geri göçüne ve sürgündekilerin

toplanmasına açıktır”. |
- Buna paralel olarak 1950'de yürürlüğe giren ve bu

konudaki dünya üzerinde nadir düzenlemelerden biri olan

Dönüş Yasası da “dünyanın her yerinden Musevi'ye İsrail'e

göç etme ve yerleşme hakkını” vermektedir.
2) Duygusal, psikolojik, milliyetçi sebepler

Diasporada yaşayan Musevilerin, anavatanlarına geri

dönüşü bir raison d'etre (varoluş sebebi, nihai hedef)

olarak görmesi gerek diasporada gerekseİsrail'de ulusal
birliğin, gücün ve dayanışmanın en önemli sebeplerinden

biridir. Goldscheider bunu “Musevilerin dünyanın her

köşesinden “anavatanlarına” geri dönüşleri 2000 yıllık

bir aradan sonra gerçekleşmiştir” sözleriyle açıklamaktadır.
Başka bir deyişle; çoğu Musevi için evsahibi ülkeler
anavatanlarına dönmeden önce yaşadıkları, şartların
oluşmasını bekledikleri geçici bir sığınaktır.

Bu şartların birincisi dönüşe izin veren siyasi
düzenlemelerdir kibunlarİsrail örneğinde sağlanmıştır.
Bir kişinin yaşadığı, hatta doğduğu yeri bırakıp anavatanı

olduğunubildiği -ama belki de hiç gitmediği- bir yere göç
etmesinde siyasi ve duygusal sebeplerin önüne geçen
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motivasyon ekonomik faktörlerdir.

3) Ekonomik, teşvik edici faktörler
İsrail Devleti'nin geri dönüşpolitikasıyalnızcasiyasi

düzenlemelerle sınırlı kalmamış, kitleler halinde göç
edenlere —ki 1948'de devletin kurulmasıyla Avrupa'dan

kaçan 700.000 kadar Museviilk dalgayı oluşturuyordu-

barınma, çalışma, eğitim, sağlık gibi bir çok hizmetin
verilmesi de önemlibir etken olmuştur. İlk kurulduğunda
güçsüz bir ekonomiye sahip olan ve yeni vatandaşlarına

bu imkanların izin verdiği ölçüde minimum yaşama
koşullarını sağlayabilen İsrail, aşağıda bahsedilecek

sebeplerle gittikçe güçlenen ve zenginleşen ekonomisi
sayesinde dönenlere giderek dahaiyi koşullar sağlamaya

başlamıştır. Özellikle, 1970'lerde Doğru Avrupa ve
ABD'den gelen üçüncü göç dalgasının İsrail'de bulduğu

refah seviyesi oldukça tatmin edici düzeyde olmuş ve bu

başarılı mobilizasyon çalışması sonucunda dördüncü
dalga denilen ve İsrail'e en kalabalık ve en eğitimli kitleyi

getiren 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nden yarım

milyonluk göç gerçekleşmiştir. Demokraside olmasa da
yaşam koşullarında belirli standartlara alışmış ve çoğu
beyaz-yakalı, mesleki becerilere sahip bu yeni

vatandaşların entegrasyonu İsrail Devleti'nin ekonomi

politikaları sayesinde başarılı bir şekilde sağlanmıştır. Bu
da yukarıda sayılan siyasi ve duygusal sebeplerdenfarklı

olarak diasporadakibireylerin anavatana gönüllü dönüşü

için en önemli teşviktir.
Goldscheider'in sözleriyle: “İsrail'e gönüllü geri

dönüşte ekonomikfaktörlerkritik olurken,siyasi faktörler
mülteci ve zorunlu hareketlerde etkili olmuştur.”

Güçlü Diaspora'nın Rolü:
Öte yandan,İsrail'in geri dönüşiçin cazip bir anavatan

haline gelebilecek kadar güçlenmesinde geri dönmeyerek

diasporada kalan vatandaşlarının etkisi çok büyüktür.
Diasporada yaşayan bir vatandaş için anavatanın
güçlenmesinin önemini Marcus “Uyumsuz Sesler:
1980'lerde Amerikan Musevi Toplumu ve İsrail” adlı

makalesinde şöyle anlatmaktadır: “İsrail sadece
desteklenmesi gereken bir yer değil, varlığı Amerika'daki

Musevilerin daha rahat ve güvende yaşamalarını sağlayan

bir yerdir”. Başka bir deyişle, bir yerlerde bir anavatanı

olan ve bu anavatanlailişki içinde olan bir etnik grup,
diasporada varlığını daha kolay sürdürür. Bu faktör başta

yapılan tanımda da vurgulanmaktadır: göçmenleri diaspora

üyesi yapanfaktör, bir anavatanları olduğu bilincidir. Buna

paralel olarak, Ürdünlü bir antropolojist olan Setenay

shamide Kafkasya'nın SovyetlerBirliği'nin yıkılmasından
sonra fiziksel olarak daha ulaşılabilir olmasıyla,
diasporadakiler için bir hayal ülkesi olmaktan çıktığını,

böylece anavatan-diasporailişkisinin veiletişiminin arttığını
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söylemektedir.

Anavatanın diaspora için bu derecedeki öneminden
hareketle; İsrail'in en önemli müttefiki, kaynağı olan

ABD'nin İsrail'e desteğinin arkasındaki nedenlere

bakıldığında yine diasporanın etkisi görülmektedir. İsrail'in

kuruluşundanitibaren ve demografik yapısının da etkisiyle

Doğu'da Amerikan değerlerini paylaşan stratejik partner-

adeta Küçük Amerika- olması ve ABD'deki Musevi
cemaatinin ekonomikve politik gücünün Amerikaniç ve

dış politikasını İsrail lehine etkileyebilecek kadar büyük

olması Amerikan desteğinin en önemli sebeplerindendir.

Marcus'a göre Musevi diasporasını bu kadar güçlü kılan

özelliği ise yakın zamana kadar tek bir ses olarak

konuşabilmesi, yanibirliğidir. Örgütlenmiş, beraberhareket
edebilen bu seçmen potansiyeli düşünüldüğünde;birlik
olmuş bir Musevi toplumu, Amerikansiyasileri için önemli
bir baskı unsuru oluşturmuştur. Fakat Marcus'a göre bu
siyasi lobi gücü, varlığını 80'lerin sonunda aşağıdaki

sebeplerden dolayı kaybetmeye başlamıştır.

- Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra oluşan yeni
dünyada, ABD'nin Ortadoğu'da küçükbir stratejik ortağa

olan ihtiyacının önemli ölçüde azalması,
- Daha da önemlisi ABD'deki Musevi cemaati arasında

söz birliği, dolayısıyla ellerindeki siyasi lobi gücünün

azalması.
Eskiden İsrail'i, politikalarını sorgulamadan

destekleyen diaspora, artık bu konuda bölünmeye

başlamış, farklı Musevi örgütlenmeleri oluşmuşveİsrail'in
bölgedekipolitikalarına ve ABD'nin Ortadoğu politikalarına

eleştiriler başlamıştır. Örneğin:
The Anti-Defamation League of B'nai B'rith (ABD'de

muhafazakar bir Musevi organizasyonu) diasporada

yaşayanların İsrail'in güvenlik ve dış politikası gibikritik

kararlarını eleştirmeye hakkı olmadığını, bunların kayıtsız-

şartsız kabul edilmesi gerektiğini savunurken; American
Jewish Congress adlı başka bir organizasyon,İsrail'in

bölgedeki statükocu politikalarını eleştirerek barış
çağrısında bulunmaktaydı.

Böylece hem ABD'deki Musevi cemaatlerinin bir

kısmıİsrail'e destek konusunda Amerikan siyasilerine

(özellikle Cumhuriyetçilere) yanaşmaktan vazgeçmişler,
hem de siyasileriçin çekiciliklerini yani lobi güçlerini
kaybetmişlerdir.

Sonuç olarak: Son yıllarda dünyada lobi deyince akla
ilk gelen topluluklardan Musevi cemaati dahisiyasilobi

konusunda gücünü ve isteğini yitirirken, ekonomik

kalkınmayı anavatanın bir cazibe merkezi haline

gelmesinde en önemli faktör olarak gören kişisel
girişimciler ve iş örgütleri ön plana çıkmıştır.

Geri dönüşte ekonomik çabaları öne çıkaran başka



 

bir faktör de Musevi, Ermeni cemaatleri gibi: köklü,
organize ve dolayısıyla finansal ve siyasal olarak güçlü

lobi grupları dışında kalan, henüz “embriyonik” olarak

adlandırılan yeni diasporaların siyasi lobi yapabilecek

gücü olmadığından, diasporada ekonomik olarak

güçlenerek anavatanı desteklemeyi seçmiş olmalarıdır.
Bu çerçevede, gerek diasporadaki gerek anavatandaki

gerekse dünya kamuoyundaki siyasi, ekonomik ve

diplomatik gücü bakımından Kafkasya'nınİsrail ile henüz

karşılaştırılabilecek durumda olmadığından hareketle;
daha farklı-belki de daha az trajik- sebeplerle göç etmiş,

daha yeni ve daha az etkin diaspora örneklerine bakmakta

fayda vardır. Daha güncel bu örneklerle iş ağlarının geri

dönüşteki rolünü de daha sistematik bir şekilde ortaya
koyulabilecektir.

Ili, Genç Diasporalar: İş Ağlarının
Geri Dönüşte Rolü

Geçiş ekonomileri konusunda araştırmalar yapan
Gregory Kent “Diaspora Gücü; Barış Tesis Etme ve Savaş

Ekonomilerinin Dönüşümünde Diaspora Ağlarının Katkıları”

makalesinde savaş, göç gibi dramatik durumların
normalize olmasından sonra bu “savaş ekonomilerinin”
yeniden yapılandırılmasındasivil diaspora örgütlerinin

rolüne değinmekte ve Afganistan, Bosna ve Sierrea

Leone örneklerini incelediği makalede bu toplumların

İngiltere'de oluşturduğu “diaspora ağlarının” anavatanın

ekonomik kalkınmasındaki rolünü anlatmaktadır. Bu

araştırmaya göre bu ağların iki hedefi bulunmaktadır:

- Diasporanın kendi üyeleri arasında dayanışma ve

kalkınmaişbirliği (direkt olarak diaspora üyelerinin yaşam

koşullarını iyileştirecek, dolaylı olarak ise elde ettikleri
ekonomik güç sayesinde lobi güçlerini arttırarak anavatana

katkı sağlayacak bir faktör).

- Anavatanın ekonomik olarak yeniden yapılanması

(böylece anavatanın geri dönüş için ekonomik bakımdan

cazip hale gelmesinin sağlanması).

Gerçekte, burada ortaya konulan birinci misyon her

ne kadar anavataniçin dolaylı görünse de enazikincisi

kadar önemlidir. Kent bunu şu sözlerle açıklamaktadır:
“İngiltere'de kurulu diaspora örgütlerinin anavatana karşı

sempatileri ön plana çıksa da, çabalarının çoğu

İngiltere'deki üyelerine yöneliktir.”

Bu genç diaspora örnekleri ışında, diasporadakiiş
örgütlerinin anavatanın ekonomik yapılanmasına katkısı

4 başlık altında toplanabilir:
Lobi
Bu örgütler ev sahibi ülkenin dış yardım ya da yatırım

ve ticaret politikalarını anavatanın lehine

etkileyebilmektedirler.

Örneğin: İsrail, misyonu dünya üzerindeki en fakir

ülkelere finansal destek vererek yaşam standartlarını
yükseltmek olan Amerikan Dış Yardım Kuruluşu olan
USAİD'denaldığı yıllık 3 milyar USD yardımla birincisırada

gelmektedir. Oysaİsrail, ne yalnızca 6 milyonu bulan

nüfusu ile ne de dünyanın 26. zengin halka sahip olması

ile gerekli kriterleri karşılamamaktadır. Bu yüksek miktarda

yardımı açıklayan tek faktör ABD'deki güçlü Musevi

lobisidir.

Direkt para transferi (remittance)
- Burada kastedilen diasporada yaşayan ve çalışan

vatandaşların anavatanda yaşayanailelerine ve yakınlarına
yaptıkları nakdi yardımdır.

Örneğin ABD'de yaşayan Meksikalıların —ki bunlar

Meksika diasporasının 9098'ini oluşturmaktadır-
Meksika'da yaşayan aileleri ve yakınlarına yaptığı
transferlerin 2004 yılında 13,2 milyar USD'ı bulduğu

bilinmektedir. Bu rakam, Meksika'yı dışarıda yaşayan

vatandaşlarından gelen finansal yardım sıralamasında
Hindistan'ın önüne, 1. sıraya koymaktadır. Yine aynı

ülkenin daha örgütlü olarak, hemşehri derneklerinin
anavatana bağışlarının yıllık 30 milyon USD olduğu tahmin

edilmektedir. Çoğu ülke için diasporadan gelen bu tür

finansal kaynakların, uluslararası fonlardan aldıkları toplam
yardımdan daha fazla olduğu düşünülmektedir.

Bu örnekler göstermektedir ki diaspora üyelerinin

yaşadıkları ülkelerde kalarak dışarıdan anavatana destek
vermeleri bazen geri dönmekten daha faydalı

olabilmektedir.

Yatırım
İş örgütleri ve kişisel girişimcilerin yatırım veticaret

için anavatanlarına yönelmeleri buülkelerin kalkınmasında
en önemli faktörlerden biridir.

Örneğin göç konusunda önde gelen uzmanlardan

biri olan Bhagwati'nin Küreselleşmenin Savunması adlı
çalışmasındakiverilere göre: Likit malvarlığı 1 ,5-2 trilyon

USD olarak hesaplanan Çin diasporasının son yıllarda

Çin'in gelişiminde en önemli yatırımcı olduğu

düşünülmektedir. 80-90'larda Çin'e gelen 196 milyar
USD'lık doğrudan yabancıyatırımın 9670 kadarının, yine
1991-2001 yılları arasında Hindistan'a gelen 10 milyar

USD'lik yatırımın da 2,6 milyarlık kısmının diasporadan

geldiği hesaplanmıştır.

Anavatana yatırım konusunda diasporaya düşenbir

başka görevise kendilerinin yatırım yapmakla kalmayıp,

ağlarını ve kişisel kontaklarını kullanarak anavatanlarına
yabancıyatırımcı çekmeleri, bu ülkelerin tanıtımını ve
promosyonunu yapmalarıdır. Bu konudakiiyi örneklerden

biri: Bosnian Business Club Kent, s. 14 dır. Bu örgüt,

Bosna'dakiiş ve yatırım olanakları hakkında bilgilendirme
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yapmakta; Bosna kökenli vatandaşların yaşadığı ülkelerde
potansiyelyatırımcılarla temasa geçmekte, onları Bosna'ya

incelemegezilerine götürmekte, hükümet nezdindeonlar

adına lobi yapmakta ve veritabanı oluşturarak diasporadaki

gençleriçin iş imkanı yaratmaktadır.
Fakat yurtdışında yatırım ve ticaret için cazibe

merkezine dönüşmekiçin diasporanın çabaları yeterli
olmamaktadır. Anavatanın da bu yatırımlar için gerekli

güven ortamını ve hizmetleri sunması gerekmektedirki

bu, bahsedilen gelişmekte olan ve vatandaşlarını geri
çekmeyeçalışan ülkeler için en önemli sorunlardanbiridir.
Örneğin Bosnian Business Club, şu ana kadarbu çabaların

önemli sonuçlar vermemesinden, aynı derecede çaba
göstermeyen anavatan hükümetini ve hala “geçiş

ekonomisine” sahip ülkede yeni pazar ekonomisi ve

kapitalist kültürün gelişmemiş olmasını sorumlu
tutmaktadır. Yapılan bir röportajda Bosnalı bir yetkili
“yabancı yatırımın Bosnaiçin yeni bir kavram olduğunu,

savaştan önce böyle bir kavramın olmadığını ve

yatırımcılara nasıl hizmet vereceklerini bilmediklerini”

Kent, s. 15 söylemiştir.
Yeni dünya düzenine uygun kurumsallaşma, teknoloji

ve insan kaynakları eksikliklerinin giderilmesinde yine

gelişmiş ülkelerde yaşayan diaspora üyeleri ön plana

çıkmaktadır.
İnsan kaynakları, know-how transferi
Uzmanlar, gelişmiş ülkelere göç etmiş,eğitim seviyesi

ve ekonomik profili yüksek, anavatanları ile bağlarını

sürdüren ve destek olan diaspora üyelerinin durumunu,

beyin göçünden (brain-drain) farklı olarak beyin

sirkülasyonu ya da kazanımı(brain gain/circulation) olarak

tanımlamakta ve bunun anavatanların gelişimine oldukça
fazla katkı sağladığını savunmaktadır. Hatta bazı ülkeler,

vatandaşlarının Batı'ya göçünü bu şartlar altında
desteklemektedir. Böylece zorunlu göçbir trajedi olmaktan

çıkıp, know-how vebilgi-beceri transferi sayesinde bir

fırsata çevrilmektedir. Patterson (2006) bunu bir stratejik

işbirliğini olarak adlandırmakta ve 3. Dünya Ülkeleriiçin
etkin bir kalkınma stratejisi olarak görür. “Çin, Güney

Kore, Hindistan gibibirçok ülke, anavatanın Kalkınmasının
Kuzey Amerika ve Batı'da yaşayan diaspora üyelerini

stratejik ve etkin bir biçimde kullanarak hızlanacağını
göstermektedir.” Patterson, Transnationalism: Diaspora-

Anavatan Gelişimi
Arap ve Asya ülkeleri dışında Avrupa ve Amerika'dan

(daha sonra 90'larda SovyetlerBirliği'nden) gelen yüksek

profile sahip ve eğitimli dönüşçüler sayesindeİsrail'in
kapitalist kültürü benimsemesi; Batı'da eğitim alarak geri

dönen ya da dışarıdan destek veren diaspora üyelerinin

teknoloji konusundakısa sürede uzun yol kat etmiş olan
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Tayvan, Hindistan, Filipinler, Çin gibi ülkelere olan katkısı
da buna verilebilecek örnekler arasındadır. Örneğin

Bhagwati'ye Bhagwati, Küreselleşmenin Savunmasıgöre

Hindistan software endüstrisinin bu kadar büyümesini

silikon Vadisi'nde çalışan diaspora üyelerine borçludur.

IV. Bu Örneklerin Kafkasyaile

Karşılaştırılması: Mevcut Durum ve

Öneriler
İsrail'in başarı hikayesindeki3'lü formül Kafkasya'ya

uygulandığında aşağıdaki tablo görülmektedir:

- Dönüş için siyasi imkanlar ve devlet politikası bakımından:
Anavatanın politika olarak diasporadaki kardeşlerinin geri
dönüşünü desteklediğiaçıktır. Örneğin Abhazya'daçifte
vatandaşlığın özendirilmesi, vatandaşlığa kabul

prosedürlerinin basitleştirilmesi, bu konudaistekli olanların
danışabileceği bir Dönüş Komitesi kurulması, yetkililerin
çeşitli platformlarda bu konuda çağrıda bulunması bu
politikanın örneklerinden sayılabilir. Geri dönenlere

sağlanan barınma,eğitim, çalışmagibi imkanların yeterliliği

konusutartışmayaaçık olsa da yine politika olarak devletin

bu konudaistekli olduğuaçıktır.
- Duygusal, psikolojik, kisisel sebepler bakımından: Söylem

olarak diaspora Çerkesleri her fırsatta anavatana
bağlılıklarını ve özlemlerini dile getirmekte ve dönüş

konusundaki isteklerini ifade etmektedirler. Fakat
unutmamak gerekir ki, onları Musevilerde olduğu gibi

koşullar ne olursa olsun geri dönmeye teşvik edecekbir
raison d'etr durumu bulunmamaktadır. Bu soruyla karşı

karşıya geldiğinde özellikle genç ve donanımlı kesim

rasyonel davranmakta, yaşadıkları ülke ile anavatandaki

koşullar arasında fayda-zarar hesabı yapmakta veturistik
ziyaretler konusundaoldukçaistekli olsa da temelli dönüş
için şartların müsaade etmediğini belirtmektedir.

- Ekonomik teşvik edici faktörler: Yukarıda da bahsedildiği
gibi siyasi bakımdan olabilirlik ve duygusal bağların

bulunmasına rağmen Kafkasya'ya diasporadankitlesel

dönüşün gerçekleşmemesi ancak ekonomik faktörlerin
eksikliği ile açıklanabilir. Buna karşı yapılması gereken

ise Kafkasya'nın ekonomik kalkınmasına öncülük ederek

(ticaret, yatırım,istihdam, teknoloji, yaşam koşulları gibi),

orayı gönüllü geri dönüş için bir cazibe merkezihaline

getirmektir.

Burada iş Bosna, Uzak Doğu ülkeleri örneklerinde
olduğu gibi, lobi yapabilecek diaspora örgütleri ve

donanımlı girişimcilere düşmektedir.
Yapılması Gerekenler:
- Ev sahibi ülkede lobi yapmak

Bu örgütlerin ilk etapta yapması gereken şey “çıkar

belirlemek”tir. Unutulmamalıdır ki lobi örgütleri temsil



 

ettikleri grubun çıkarlarını gözetmeye yönelik örgütlerdir,

fakat karar vericiler nezdinde talepte bulunabilmekiçin
ilk önce kendilerine fayda sağlayacaktaleplerin net olarak

listelenmesi gerekmektedir. Örneğin: Kafkasyaile haber-

leşme veiletişimin kolaylaşmasıiçin altyapı yatırımı yapıl-
ması, Türkiye ile Kafkasya arasında ticaret yollarının

açılması, direkt uçuş seferleri düzenlenmesigibi.
- Kafkasya'nın yatırım veticaret için promosyonunu

yaparak, bölgede iş imkanlarının yaratılmasını sağlamak.
Bu konudaverilebilecekiyi örneklerdenbiri İstanbul

Dostluk Kulübü'nün savaştan sonra yeniden yapılanma

sürecinde olan, 2014 Kış Olimpiyatlarına evsahipliği

yapacak Soçi'ye yakınlık avantajını elinde bulunduran ve

konumu itibariyle hem deniz ticaretine hem turizmine

elverişli olan Abhazya'dakiiş olanaklarını Türkiş adamlarına
tanıtmak üzere İstanbul Ticaret Odası ile planladığı iş
gezisidir. Sadece Kafkasyalı deği|, ilgili sektörlerde faaliyet

gösteren tüm iş adamlarını hedef alan bu gezi sayesinde

Abhazya'nın tanıtımına ve bölgede yapılacak yatırımlarla

istihdam imkanları oluşmasına katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. www.idk.org.tr

- Uzun vadede bu promosyon çalışmalarının daha
kurumsalve sürekli yapılması konusunda da diasporadaki
örgütler ve anavatandaki resmi kurumlar arasındaişbirliği
yapılabilecek bir çok alan bulunmaktadır. Günümüzde,

geleneksek olarak ülkelerin diplomatik temsilcilikleri
altında bulunan “ekonomik misyonlar"ın görevlerisivil ya

da halkla ilişkiler prensipleriyle alışan özel şirketler
tarafından yürütülmektedir. Yatırım ajansı denen bu

kuruluşlar hedef pazar olarak seçtikleri ülkelerde ofisler
açarak yatırım ve iş olanaklarını tanıtmaktadırlar. Bu
konuda iyi örneklerden biri Finlandiya Promosyon Ajansı

Finpro www.finpro.fi'dur. Özel bir danışmanlık şirketi

olarak çalışan Finpro; ithalatçı-ihracatçı firma rehberi, ikili
görüşmeler, sunumlar ve networking gibi hizmetler

sunmaktadır. İ
Kafkasya için de böyle bir yapılanmayailk adım olarak

diasporada faaliyet gösterenbir lobi ya da iş örgütünün

anavatan resmi kurumlarıyla ortaklık içinde böyle bir

ekonomik temsilcilik hizmeti vermesi düşünülebilir.
- Unutulmamalıdır ki diasporada yaratılan bu fırsatın

anavatandaki devlet politikalarıyla ve kaynaklarla
desteklenmesi, yatırım ya da ticaret yapacak girişimcinin

ihtiyaç duyduğuhizmetlerin sağlanmasıve gerekli güven

ortamının oluşturulması gerekmektedir. Pazar ekonomisi
kültürünün henüz tam anlamıyla yerleşmediği Kafkasya'nın

örneğin hukuk, bankacılık, teknolojigibi alanlarda gelişmiş

ekonomilerde sunulan hizmetleri sunabilir hale gelmesi

için tecrübe ve donanıma sahip insan gücüne ihtiyacı

vardır. Eski planlı ekonomik sistemin etkileri dışında; Max
Weber'in “Protestan etik” olarak tanımladığı ve materya-

izme dayanan çalışma ve ekonomikültürünün Çerkes
kültüründe olmaması da üretim ve ticaret konusunda
yetersizliğin sebeplerindenbiridir. Dolayısıyla Kafkasya'nın

diasporada yaşayan vatandaşlarıile know-how,bilgi ve

teknoloji transferi konusunda stratejik işbirlikleri yapması

gerekmektedir. Örneğin, Kafkasya'dan genç ve donanımlı

iş adamı/yönetici adaylarının diasporadakiiş ağlarının

desteğiyle buralara gelerek tecrübe edinmelerigibi bir

“değişim programı” uygulanabilir.

- Yine anavatanın iş adamları için cazip hale gelebil-

mesi için diaspora örgütlerinin anavatan nezdinde lobi

yapmasıgerekebilir. Örneğin, İsrail ekonomisi hakkında

birçok araştırmasıbulunan Neal Sandler Sandler, Business
VWeek, kaynak: Ebscohost Academic Database Amerikan

Musevilerinin İsrail'i, ekonomide çok fazla devlet kontrolü
olduğu konusunda uyaran ve derhal piyasa ekonomisive

yatırımları daha fazla gözeten bir ekonomik reforma çağır-

dığını hatırlatmaktadır. Bu doğrultuda, Kafkasya'nın da

kurumsallaşma ve sunduğu hizmetler bakımından dönen-
lere ya da diasporada kalarak anavatanı ekonomik olarak

destekleyenlere uygun ortamı yaratmak için politika

geliştirmesi için, oradaki yasa yapıcıları ikna etmek
gerekmektedir.

- Son olarak, hesaba katılması gereken başkabir
nokta, yukarıda da çeşitli örneklerde ortayaçıktığı gibi,
geri dönüşün anavatana fayda sağlamak için her zaman

en akıllıca çözüm olmadığı ve yaşadıkları ülkeden

anavatanlarına kaynak transferi yapabilen kişilerin

diasporada kalmalarının daha faydalı olabileceğinin

unutulmamasıdır.İş ağlarının, anavatana dönerek daha
fazla katkı yapabilecek gönüllülerin dönüşünüfinanse

etmesi sağlanabilir
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Çev.: MURAT PAPŞU

Nart dergimizin bir önceki sayısında 1847 yılında Büyük Kabardey'de bulunan köyler
hakkında bilgi vermiş ve isimlerini yayınlamıştık. Kabardey'deki köy isimlerine bu

sayımızda da devam ediyoruz. 18368yılında Küçük Kabardey'de (Gilahstaney), 1862
yılında Büyük Kabardey'de bulunan köy isimlerini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

 

1858 YILINDA KÜÇÜK KABARDEY'DE (GILAHSTANEY) BULUNAN KÖYLER

Köyün Hane Nüfus Köyün Hane Nüfus

Adı Sayısı (kişi) Adı Sayısı (kişi)

|.  Pırhışhable 4 66 18. Yislamey 90 396

2. Pşı keu kuaje 32 163 I9. Yinarokuey 54 388

3. Boletey 40 200 20. Yindirey 16 60

4. Yeseney 12 39 21. Psıdahe (184 538

5. N. Kubanske 37 149 22. Abeykuaje 94 303

6. Kanukuey 2 4 23. Bezrikoların köyü 23 100

/. M. Kubanske 32 146 24. Tan aşların köyü 33 101

8. Kozrov 23 94 25. Yinarokuey 46 160

9. Berokuey 49 298 26. Jağışların köyü 29 97

10. Mertazey 35 16l 27. Beştokoların köyü 24 8|

II. Mertazey 16 48 28. Alho'nun köyü 68 284

12. Kunıjey 32 149 29. Yindarey 30 140

13. Botaşey 20 49 30. Azapşey 15 80
(14. Khohuj'un köyü 14 65 31. Yindirey 19 118

15. Yetlihuey 38 143 32. Haptsey 66 331
16. Botaşey 39 185 33. Bekoviçlerin köyü 331 814

17. Astemirey 77 470 34, Savaadagske 54 200 
Kuzey Osetya ÖSSC Merkezi Devlet Arşivi |1I'A COBCCP f.291,op.1,d.3,1 19 ob.

 

* Kaynak: Hasan Duman, Vdali ot Rodinı/Hekum Pe'aş'eu (Vatanından Uzaklara), “EL-FA”, Nalçik, 1994, s.17-19/145-147.
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1862 YILINDA BÜYÜK KABARDEY'DE BULUNAN KÖYLER*

Hane

Sayısı

Köyün

Adı

Tramahable

Babuk Ashad'ın köyü
Aşabey

Hajıhable

Agubaçey

Hatohşoko Hasanbiy'in köyü

Karma Şu'nun köyü
Lafışhable

Yinalhable

Sidakey

Gatejey

Koşhable

Abzonhable

Koş Beroko'nun köyü

Kon İsmahil'in köyü
Tambiy Batırbek'in köyü

Vozrokuey

Navruz Hamırza'nın köyü
Bjahokuey

Hatohşoko Hatohşıko'nun köyü

Hatohşoko Bekmırza'nın köyü

Zekoların köyü

Navruz Bekmırza'nın köyü

Jambekey

Tambiy Mırzabek'in köyü
Tambiy Zerıkuş'un köyü

Kuşmezoko Kuşmezıko'nun köyü

Şakmaney
Gatejey
T'ıjey
Yelhtırkuaje
Kaseyhable

Kunaşey
Derhable

Sidakey
Beşkazakların köyü

Tambiy Berd'in köyü

Tohtamış Jambot'un köyü
Tohtamış Mıhamet'in köyü

Volhpaney

Dumaney
Pırhışhable

Alhtudokoların köyü
Kundet Kurğoko'nın köyü

Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi (TA KBP), f/.2,op.1,d. 654,1. 1-5

23

105
57

45

42
54

53
6Ö
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21
30

50
62

28

30
88

22

20

30

136
75

24

56
43

35
71

42
24

28
53
15
20

23
15

20
23

38

9
42

25

30
10

46
40

Erkek

IlO

578

338

335

230

330

234 .

305

305

75
109

322

365

125

163
391

85

72
(31

441

500

105

290
173

195
374

288
105
(23
|94

65
124

66
44

80
(47

187

103
(143

89

120
25

(127
217

Nüfus (kişi)
Kadın Toplam

90 200

531 | 109

329 667

304 639

237 467
250 580

250 484
297 602

300 605

69 144

103 212

290 612

313 6/8

96 221

17) 334

367 758

82 167

79 (51

143 274

463 904
460 960

88 (93

251 541

182 355

201 396
374 721

240 528

97 (97

85 208
164 358
63 128
149 273

46 (12
45 89

83 163

105 152

147 334

66 | 69

139 282

8| 170

100 220
24 49

135 162
230 447

Ölen

3
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* Büyük Kabardey'in bütün köylerilistede yer almamaktadır. O tarihte burada 90'dan fazla yerleşim yeri bulunuyordu. Köylerin adları
ait oldukları yönetici-soylunun soyadına göre verilmiştir.
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Derleyen: MEREMKUIL W.

Çev.: YİSMEYL ÖZDEMİR ÖZBAY

  

Geçmiş çağlarda, çok çok eski zamanlarda

yaşlıların öldürüldüğü bir dönem varmış,
söylenceler böyle. Yaşlılara belirli bir süre yaşam

hakkı verilirmiş. Bu süre dolduğundayaşlıyı ya

oğlu, ya da akrabaları öldürmekle yükümlü

imişler. Süresi dolanların oğulları ya da akrabaları

çağırılıp, onu öldürmeleri kendilerine

hatırlatılırmış. Yine böyle verilen süresi dolan

bir yaşlının oğlunu prens çağırtmış ve ona,

- Artık babanı öldür, demiş.

Delikanlı ne yapabilir ki? Bu gelenek kendisi

ile başlamıyordu, çaresiz kalmış. Babasına bir

süre yetecek azık alarak, onu yaşlıların

öldürüldüğü yere götürmüş;

- Seni nasıl öldürebilirim? Ecelin yetişene

dek burada saklan, demiş.

Babasını orada bırakarak evine dönmüş.

Babasına her hafta başıyiyecek götürüpgizlice

ziyaret edermiş. Bu durum sekiz on yıl kadar

sürmüş.

Derken bir kuraklık, bir kıtlık baş göstermiş,

O kadarkiinsanların elinde ekecek darı tohumu

bile kalmamış (bir zamanlar yalnızca darı

ekilirmiş). Ziyaretlerin birinde baba, oğula sormuş;

 

Psıj (Darıkue) köyünden K'ışmakhue Abdullah (68 yaşında)
tarafindan anlatılmış, 21 Ocak 1973 tarihinde

Meremkuıl W. derlemiştir.

 



 

- Mevsim nasıl? Ekme, tarla sürmeişlerine
başlandı mı?

Oğul;

- Tarla sürmek sorun değil ki, esas sıkıntı

tohum bulmakta,halkın elinde ekebilecekleri bir

avuç darı kalmadı, demiş.

- Peki öyleyse, geçen yıllarda ekin saplarını

harmana taşımakiçin geçtiğiniz yolları sürünüz,

ola ki yüce Tanrı bir kısmet verir, demiş yaşlı

baba.

Oğul dertlenmeyi sürdürmüş;

- Sürülerimize de ölümcülbir hastalık bulaştı,

hiç koçumuz kalmadı. Koç kalmayınca da bu

sene koyunlar doğurmadı, uzun sözün kısasıbir

damla süte, yoğurda,bir parça peynire hasret

kaldık.

Yaşlı adam öğütlerini sürdürmüş;

- Peki, hal böyle olunca yapılacakbiriş var.

Koyunlarınızı koçlar ölmeden önce hangi

yataklarda dinlendiriyorsanız yine oralara götürüp

otlatınız, oralarda dinlendiriniz.

Delikanlı sevinerek dönmüş köyüne. Yaşlı

adamın öğütlerine uymuşlar, darı tonumuna

yeniden kavuşmuşlar... Bahardan başlayarak

bütün koyunları yeniden doğurmuş. Bütün bu

olayları izleyen zalim prens gelişmeleri

inceliyormuş, sormuş adamlarına,

- Bütün bu olanlar kimden kaynaklanıyor,

kimin emriile sürdünüz yolları... Koyunlar koç

olmaksızın nasıl doğurdu?

Araştırmaların sonucu delikanlıya kadar

uzanmış. Prens delikanlıyı huzuruna çağırarak,

bütün olan bitenlerin kaynağını sormuş.

- Babamdan öğrendim, demiş delikanlı.

- Nasıl olur? Baban öleli bunca yıl olmadı

mı?

- Babamı öldüremedim, acıdım ona, hala da

yaşamakta...

 

 

 

         

Prensin acımasız yüzü şefkat ile yumuşamış

ve adamlarına emretmiş;

- Derhal gidiniz, bunca yararlılığını

gördüğümüz dedeyigetiriniz.

Bir grup dostunu ve hizmetçilerini, araba

koşturarak dedenin gizlendiği yere göndermiş,

Dedenin adı Wuaridada imiş, onu getirenler;

- Wuaridada'yı getiriyoruz, Dada'yı

getiriyoruz, diye şarkılar söylemişler.

O günden bu yana,sevinçli günlerde ve gelin

eve getirilirken hep bu şarkı söylenir olmuş. Yani

bilge dede,halkını açlıktan kurtaran dede,yaşayıp

gelmiş taa günümüze kadar.
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 KITAP / Eleştiri-Yorum

 

ORHAN URAVELLİ
0) evletlerin tarihinde devamlılık olduğunu

biliyoruz, dolayısıyla devletin ideolojisine

bağlı olan tarihçilik de belirli klişelere ve

devamlılığa bağlıdır. Kuban (Krasnodar)

Üniversitesi emektar profesörlerinden tarih

doktoru İ.Y. Kutsenko'nun Nalçik'te yayınlanan
kitabını, bizce bizzat bu devamlılık bağlamında
ele almak gerekir. Kutsenko'nun uzmanlık alanı,

Kuban'da Rus Kazak nüfusun tarihsel asker,

politik ve sosyoekonomik rolüdür ve Kafkasya'da

19. yüzyılda Rusya'nın Kafkasya'daki yayılmacılığı

da bu bağlamda değerlendirilmiştir. Polemik

ağırlıklı kitabında Kutsenko, çarlık rejiminin

Kafkaslardakiişgalleri ve sömürgecipolitikalarını
aklamaya ve göz ardı etmeye çalışan Rus

tarihçilerini hedef almaktadır. Önce adı geçen

üniversitenin Devrim Öncesi Rusya Tarihi

Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Valeriy N. Ratuşnyakl'ın

“Rusya Bayrağı Altında: Kuban Kazak Kuvvetlerinin

300. Yıldönümü” başlıklı makalesine işaret ediyor.
 

* İgor Yakovleviç KUTSENKO-Pravdai krivda (Doğru ve Eğri). Elfa Yayıncılık Merkezi, Nalçik, 2007, 151 s. (Rusça)

  

Yazar Orhan
Üravelli'nin,

yukarıda
yayınladığımız
kitap eleştiri

yazısıylailgili, yayın
kurulumuzdan

tarihçi arkadaşımız

Berat Yıldız
görüşlerinibizimle

paylaşmış,
okuyucumuzun

bu yazıyı aşağıdaki
bakış açısıyla

okumasının daha
faydalı olacağını

belirtmiştir. Yayın
kurulu olarak
arkadaşımızın

görüşünekatılıyor
ve size

aktarıyoruz:
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Sayın Uravelli yukarıdaki yazısında, incelediği kitabın çarpıklıklarına dikkat çekmekte, daha
açık bir dille söylersek Kafkasya'nın durumu üzerine Rusve Sovyet tarih yazımı arasındakifarkları
dile getirmektedir. Fakat yazarın Rusya coğrafyasındakitarih yazımının nasıl bir süreçten geçtiği
hakkında genelbir okuma yapması bu hayretini temellendirebilecektir. Bütün devletleriçin tarihin
politik amaca hizmeteden bir yönü vardır. Ama bu Rusya ve Türkiye gibi ülkeler için apaçıktır
ve bu coğrafyalarda tarihin, yoğun politik güdülerin haricinde yazılması nerdeyse imkansız(dı)r.

Sayın Uravelli yazısında Rusya'nın Kafkasya'yıişgali ile alakalı historiografyasına vurgu yapsaydı
iyi olurdu kanaatindeyim. Kendimce şöyle bir kronolojik bölümleme yaparak okurum bu tarz
kitapları ve bana fayda sağladığını düşünürüm hep.

A) İmparatorluk dönemi Tarih Yazımı: “Sivilizatsiya” nosyonu ki vahşi kabilelerin medeniyet
dünyasına adım atması onları medeni dünyanın bir öğesi yapma çerçevesindegelişir bu tarz tarih
yazıcılığı. Tabii burada Uygar ülkenin bütün zorlukları göze alarak çevresindeki, periferindeki
halkları medenileştirmesiprojesi var ki koloniyal politikaların kullandığı enstrümanlardan biridir
bu.

B) İmparatorluk Son Dönemive Sovyetler İlk DönemiTarih Yazımı; Rus İmparatorluk sisteminin
çökmeye yüz tuttuğu bu dönemde Marksist tarih yazımı denilen bir olgu ortaya çıkmıştır. En
önemli temsilcisi Pokrovsky olan bu tarz tarih yazımı Rus İmparatorluğunu'nun periferine yaptığı
işgalleri emperyalist bir eğilim olarak göstermektedir. Bu meyanda Kafkasya'nın işgali halkların
kardeşliğine halel getirmiş kapitalist bir olgudur. Bu tarz tarih yazımı devrimin “istoriçeskiy front”
tarih cephesini oluşturmakta Çarlığın yaptıklarını kötüleyerek kendisine bir meşruiyet yüklemekte
ve tabi ki Kafkasya'dakihalkları birliğine sadık olmaya davet etmektedir. | 920'lerin sonuna kadar
bu tarih yazımıetkilidir. Stalin konsolidasyonu sağlayıp 20'lerin sonları 30'ların başında “icraatlarına”
 

1 Bizim göz ardı ettiğimiz bu tarih yazıcılığı diaspora ve anavatan arasında kesin çizgiler koymuş ayrışmalara sebebiyet
vermiştir. Mesela sürgün meselesi benim de karşılaştığım üzere Kafkasyadakiler için diasporadakilerin kandırıldıklarıdır. Bu
bir derece anlaşılır olsa da diasporadaki Çerkeslerin atalarının savaştan sonra kaçtıkları saçmalığı Kafkasya'da geçerlilik
bulabilmektedir. Türkiye'den anavatana dönüş yapan Çerkesleriniçini acıtanbir şey de oradaki Çerkeslerin kendileri için menfi
bir anlam yükleyerek kullandıkları “Türkij" ibaresidir. Diasporadaki Çerkeslerin de anavatandakilerin xabze bilmediklerine vurgu
yapmaları yine başka bir problemdir. Pratikte kopukluklar yaratan bu klişelerin ortaya noktaya çekilmesi elzem gözükmektedir.

 



 

2004'te İnternette yayınlanan bu yazıda
Kazakların, Rusya'nın tarım ve iskan

politikalarında, askeri örgütlenme ve yayılmacılık

siyasetinde ne gibi rol üstelendiğini bütün

boyutlarıyla araştırmak yerine, Ratuşnyak
kahramanlık ve hamaset edebiyatı üretiyor.

Kutsenko, 1980'li yılların sonlarından itibaren
gazete ve dergilerde Rusya'nın 'kutsal ve

muhteşem' Çarlık tarihini methedenlere karşı

devamlı polemiğe girmiştir ve bu tartışma havası,

kitaba da yansımıştır. Kutsenko, Kafkasya Savaşı:
Tarihin Dersleri ve Çağdaş Dönem konusunda

1994'te Krasnodar Kuban Üniversitesinde

düzenlenen tarih konferansında dile getirilen
başlıca tezlerden birini, yıllar sona yeniden

gündeme getirmiştir. (Awamenko AM, Matveyev

O.V, Matyuşenko P.P,, Ratuşnyak V.N. Ob otsenke
Kavkazskoy voynı s nauçnıkh pozitsiy istorizma

// Kavkazskaya voyna: uroki istorii i sovremennost.
Materialı mauçnoy konferentsii. Krasnodar, | 6 —
18.05.1994, Krasnodar, 1995). Adı geçen dört

Rus tarihçinin sunduğu tebliğin adı Türkçe

şöyledir: Kafkasya Savaşını Tarihsellik Açısından

Bilimsel Değerlendirme Üzerine. Fakat burada

bilimsellikten çok keyfilik ağır basmaktadır.

Sovyet sonrası dönemde Kazak

geleneklerinde canlanma görüldüğü gibi,

medyada ve tarihçiler arasında Kazakların tarihi

rolleri methedilmekte, çarlara vurucu güç ve

Jandarma hizmeti veren, monarşinin ve

Ortodoks - şoven despot Rus devletinin sadık

tebaaları ve askeri güç kaynağı olan Kazaklar,

Rusya tarihinin gurur kaynağı olarak
görülmektedir. İmparatoriçe 2. Yekaterina'nın

(Katarina'nın) Karadeniz'in kuzey bölgesindeki
Kazakları, 18. yy sonlarında Kuban arazilerine
iskan ettiğini ve Kuban Kazaklarının 'anası'
sayıldığını da biliyoruz. Krasnodar'ın devrimden

önceki adı, zaten Yekaterinodar'dı. Kuban
Kazakları, kendilerine tahsis edilen araziler

karşılığında süvari asker vermek zorundaydılar
ve vergiler konusunda ayrıcalıklı haklara sahiptiler.

Bir tür babadan oğla geçen tımarsistemi gibi

askeri — feodal uygulaması olan Kazaklıksistemi,
tabii ki çarlık rejiminin sömürgecive yayılmacı

 

GenMaİİ,«,«,«,«,«,«,*,|«,|«|«|«|(|(|«|«,«,«c«c«
giriştiğinde bu Pokrovsky ekolüliteratürden kaldırmış Ebu tarz Marksist tarih» yazıcılarıya» yokedilmişyeyada Sibirya'yya
yolculuğa çıkmışlardı. 1936-38'deki “bolşaya çista” ya dahi varamadılar bu tarihçiler.

C) Stalinizm: Bundan sonraki dönemde 30'larda artık otokratbir devlet vardır ve diktatörü Stalin, Marksist tarih

yazımının öğelerini beğenmemiş tarihçilere yenibir tarz oluşturmaları emrini vermiştir. Daha önceki zamanlarda zayıf
kalan bir olgu olan “naymenşiye zlo”teorisi bu dönemdeortaya çıkmıştır. Türkçede “ehven-i şer” olarak adlandırabileceğimiz
buna teoriye göre Kafkasya Osmanlı ve İran gibi gerici güçlerin elinden Rusya İmparatorluğu sayesinde kurtulmuş ve
medeni dünyaya adım atmıştır. Yani “onlar işgal edeceğine Kafkasya'yı biz işgal ettik ve ne de güzel yaptık” demek
oluyor bu. Klasik temsilcisi Kafkas Tarihçisi Pankratova'dır bu usulün.

D) Rehabilitasyon Dönemi: Stalin'in kült kişiliğini yıkma niyetlerinin açığa çıktığı Hruşçov döneminde kısa süreli
sapmalar olmuş bazıfigürler tekrar incelenmiştir. Türkistan'da isyan eden Kenesarı Kasım ve Şamil buna örnektir.
Özellikle Şamil'in geçirdiği evreler burada ilginçtir daha önce isyankar, devrimci, gerici statüleri verilen Şamil bu dönemde
tekrar rehabilitasyona uğramış biraz müspet bir çerçeveye oturtulmuştur.

E) Glasnost&Perestroyka Dönemi: Bu ara dönemdetarih yazıcılığında bir rahatlama nispeten bir özgürlük vardır.
Kafkasya'dan yetişen tarihçiler özgürce yazılmış eserler meydana koyabilmişlerdir. Özellikle ilk Çeçen Savaşı'nın getirdiği
hava ile varolan tarih yazımıtersine dönmüş Kafkasya'lı tarihçiler Rusya'yı işgalci imparatorluk olarak gösterip Kafkas
halklarını yokettiğini soykırıma tabi tuttuğunuişlemişlerdir. Mesela Kasumov kardeşler kitaplarının isminde genosid
kavramını kullanmıştır bu ara dönemde.

F) Konsolidasyon Dönemi: Rusya'nın Putin'le beraber konsolidasyonunu sağlaması ve periferini Çeçen Savaşıile
kontrolüne almasıtekrar tarihçileri Rusya'nın barbar kavimleri medenileştirme projesine döndermiştir. Oset tarihçi Mark
Bliyev mesela yakınlarda çıkan kitabının ismini “Rossiya i Kavkaz Na puti k Sivilazatsiyu” şeklinde koyarak Rusya'nın
Kafkas halkları için medeniyet kaynağı olduğunuişlemiştir kitabında.

Tekrar Sayın Uravelli'nin yazısına dönersek şu cümleye netbir itirazımız olacaktır: “Bu kitabı Türkçe'ye çevirmek
niyetindeydik fakat bunca isabetli ve tutarlı yorumlar içerdiği halde, Sovyet rejimini methedici yaklaşımı, şevkimizi kırdı”.
Eğerkitabın önsözünde Rus-Kafkas savaşları üzerine tarih yazıcılığının nasıl geliştiğine dair bir makale koyulursa bu
kitabın hangi gözle okunması gerektiğine dair okuyucufikir sahibi olabilecektir. Kazakların Kafkasya'daki pozisyonları
ile alakalı Türkçe literatürde pek bir şey yokturve bu kitap önemli bir boşluğu doldurabilecektir. İmkanı olanlariçin Philip
Longworth ve Thomas Barrett'ın Kazaklariçin yazdığı mükemmel eserlerle beraber değerlendirmek, bu kitabı çok faydalı
kılacaktır.
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politikasını doğrudan gerçekleştiren tabakaydı.
Kazakların, 'Rus süperetnik birliğinin benzersiz

alt etnik genetik fonunu' oluşturdukları, ilgi
alanımızın dışındadır. Sovyet döneminde

ayrıcalıkları ortadan kaldırılan, büyük baskı ve
tehcirlerle üst tabakası yok edilen, kalan nüfusu

Sovyet kolektif tarım sistemine entegre edilen

Kazaklar, bazı bölgesel kültür ve gelenek
farklarına rağmen Rus halkından farklı etnik
özelliklere sahip değildirler.

Kutsenko,kitabında |9. yy Kuban Kazaklarına
romantik milliyetçi imaj kazandırma çabalarına

gayet nesnelve tutarlı şekilde karşı koymaktadır

ve Kazakların sınıf olarak tarihtekisiyasiişlevini

ön planda tutmaktadır. Bizi, Kazaklar meselesi
ve Rustarihçiliğinin teorik sorunlarından çok,

öncelikle Kuzey Kafkasya ilgilendirir, çünkü
Kazakların askeri — siyasi fonksiyonuna dikkat
çeken Kutsenko'nun da belirttiği gibi, çarlığın

bu bölgedeki işgalci ve gerici politikasını bizzat
Rus Kazakları gerçekleştirmiştirler. Üstelik

milyonlarla Kazak, Ortodoks RusKilisesinin

kutsadığı İmparator Hazretlerinin ve soylu

toprak ağalarının (dvoryan ve pomeşikler),
askeri - feodal monarşinin sömürgeci emperyalist

çıkarlarına sadece alet edilmemişlerdi, tam

tersine bu politikanın bizzat uygulayanlar da

Kazak askeri sınıfıydı. Kutsenko'nun haklı olarak
eleştirdiği yazarların başlıca hedefi, Kazaklarla

birlikte Rus çarlık rejiminin yayılmacı, işgalci ve
gerici yapısını da haklı göstermektir: 'Çok sayıda

araştırmanın ortaya koyduğu üzere, bütün gerginlik
ve çelişiklilere rağmen, diğer halkları sömürerek
çıkar sağlayan millet yoktu. Rusya, taşra bölgelere,

buradan elde ettiği kardan daha çok yatırım
yapıyordu, küçük halkların üst sosyal tabakaları
imparatorluğun hakim sınıfına dahil ediliyordu.

Rusya tarihini bilmeyenler de çarların küçük

halklar için cennet kurmakla uğraştıklarını

sanacaklar! Bu tür sahtekarlık ve Rusya'da oturan
başka halkların acılarla dolu tarihine saygısızlık,

şüphesiz bugünkü Rus tarihçiliğinin hazın ayıbıdır
(s. 28 -34),

Rus harp tarihinde önemli rol oynamış

Kazakların Kafkaslarda Rusya çarlığına
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kazandırdıkları araziler, adı geçen tarihçilere

göre, 'klasik | 9. yy anlamında sömürge değildi.
İmparatorluk, siyasi değil de ekonomik amaçlarla

genişliyordu, çünkü Rusya, daha çok feodal-
patriarkaltipte imparatorluktu ve hiç de ekonomik

çıkar ve yararlar temelinde kurulmamıştı'. Onlara

kalsa, Rus Imparatoru, hükümdarolarak kendine
tabi olan arazileri genişletiyor, devletin kudretini,
güvenliğini, askeri ve jeopolitik otoritesini

artıyordu. Meğer bağımlı halklar, askeri

güvenceye ve istikrara kavuşuyorlarmış ve

yüksek tabakalara önemli ayrıcalıklar veriliyormuş:
'Rusya, yerel feodal soyluları da hakim elit içine
katarak taşra bölgelerde milli değil, sosyal

asimilasyon uyguluyordu. Zaten Rus halkı da

hakim halk değildi, çünkü seraj düzeninin ve
askerliğin bütün külfetini üstlenmişti ve
imparatorluğa katılmış halkların güvenliğini

sağlıyordu. (s. 41 — 42).
Bu saçmalığın en iyı yanıtı, Tolstoy'un ünlü

Hacı Murat eserinden kitaba alınmış şu pasajdır.

(s. /2): Belli ki su alamasınlar diye kasten çeşmeyi

pislemişlerdi. Camiyi de pislemişlerdi ve molla
yardımcılarıyla birlikte temizlik yapıyordu.

Aile reisleri ihtiyarlar meydanda toplanmış ve
bağdaş kurup oturmuşlardı; kendi durumlarını
görüşüyorlardı. Kimse Ruslara nefretten söz
etmiyordu. Küçükten büyüğe bütün Çeçenlerin
yaşadıkları duygu nefretten daha güçlüydü. Bu
nefret değildi, Rus köpeklerini insandan

saymıyorlardı, bu yaratıkların abes gaddarlığına
karşı öylesine bir tiksinti, iğrenme ve hayret söz

konusuydu ki onları yok etmek arzusu, lağım

farelerini, zehirli örümcekleri ve kurtları yok etmek

arzusu gibi, kendini koruma hissi gibi doğal bir

duyguydu. Rus Ordusu subayı olarak Kafkasya

savaşına katılmış L. Tolstoy sayesinde Rus
ışgalının kahredici gerçekleri böylece

belgelenmiştir. Aulu basan Rus askerlerinin

insanlık dışı, vahşice tutumu, elbette ki Çar ve

yönetici tabakanın yıllarca aşıladığı ideolojinin
sonucuydu ve Kutsenko,haklı olarak doğrudan
çarları ve dev toprak mülklerine sahip

pomeşikleri suçlamaktadır. Kafkasya, Kırım, Orta
Asya ve diğer engin araziler için Rusya,



 

imparatorluğa katılmış halkların güvenliğini'

sağlamak amacıyla mı yaklaşık 200 yıl kan

dökmüş,sayısız yuva yıkmış, yüz binlerle askerini
toprağa gömmüştür? Çerkes boylarına tarihin
en korkunç soykırımını yaşatan Çarlık rejiminin,

ekonomikve siyasi çıkarları yok muydu? Başta
Çar olmak üzere soylu toprak sahipleri ve
bunlara bağlı yeni Rus kapıtalistlerinin sömürgeci
ve gerici iç ve dış siyaseti sonucunda Rusya,

literatüre Avrupa'nın jandarması olarak geçmiştir.

İlerici Rus aydınlarının, yazar ve şairlerinin

devletin Kuzey Kafkasya'daki mezalimine karşı
çıktıklarını belirten Kutsenko, 'Devletin, Adıge

aullarına hane başına Rusya'nın Avrupa kısmındaki
Rus köylülerinden daha fazla toprak tahsis ettiğine

ilişkin asılsız iddiaya da gereken cevabı vermiştir

(5.55 - 56). Adıge boylarının yüzde 80 kadarını
yerinden yurdundan süren Çar Hazretlerinin,

geri kalan nüfusa şefkat gösterdiğine sadece

geri zekalılar inanabilir. Terek ve Kuban

arazilerine Kazak nüfusunun iskanıyla Kuzey
Kafkasya'da dağlı halkların yüzyıllara dayanan

tarım yapısı köklü şekilde değiştirilmiş, yerli
halklar için hayati önem taşıyan tarım gelenekleri

ortadan kaldırılmış, bölgedeki araziler devletin

dev malikanesi olarak Kazak askeri tabakasını

besleyen ekonomik temele dönüştürülmüştür.

Sadece Rus devlet memurları için 240 bin

desyatina (yaklaşık 260 bin hektar) toprak mülk

olaraktahsis edilmiştir (s.62). İmparatorluğun
Kafkasları sadece askeri ve jeopolitik amaçlarla

işgal ettiği, basbayağı masaldır ve hakim halkın

kim olduğu da gayet açıktı. Dağlıların Ruslara

karşı nefreti ve ısrarlı direnişi, din bağnazlık ve

çağdışı yaşam tarzından değil, bizzat milli ve

siyasi asimilasyon uygulamalarından,yerli halkların

maddi ve manevi değerlerinin bütününü ortadan

kaldırma politikalarından kaynaklanıyordu (6.64
— 63). Kutsenko Çarlık dönemine ait kaynaklara
ve araştırmalara dayanarak Rusya'nın Kafkasya

halklarını açıkça ezdiğini, Rusya'nın kendi sosyal

ve kültürel çelişkilerinin birçoğunu ve gerici

yapısını bölgeye taşıyarak yeni yaralar açtığını
belirtiyor. Çarlığın, kendi Rus halkına vermediği
özgürlük ve refahı, Kafkasya halklarına verdiğine

ancak saf çocuklar inanır. Rus olmayan halklar,

Sovyet öncesi kaynakların hiç birinde devletin

eşit uyruğu olarak tanımlanmamış, 'inorodets'

(gayrı soy) sayılmışlardır. Ortodoks Ruslar

dışında bütün halklar, hatta Ukraynalılar bile

yad ve yabancı muamelesi görüyorlardı.

Doğrudur, feodal — patriarkal imparatorluk

ifadesi” açıkça tutarsızdır, fakat Kutsenko'nun

çok savunduğu Lenin de Rusya'yı 'askeri —

feodal imparatorluk' diye tanımlamıştır. Rus
imparatorunun, 'halklara askeri güvence
sağladığına! gelince, Rus orduları, Kuzey

Kafkasya'yı herhalde uzaylılardan korumakiçin

işgal etmişlerdi. Kutsenko'nunaltını çizdiği gibi,

aralıksız fetihler, Üçüncü Romahastalığından

başka bir şey değildi ve Kafkasya'da yapılan ise
düpedüz soykırımdı. Soykırımı inkara kalkışanlara
karşı Kutsenko şunları yazıyor: "Üniversite öğretim

üyelerine göre, aslında Kafkasya Savaşının bütün

kilit problemleri tartışmalıdır. Ama tartışma

gerektirmeyen bir mesele hariç; Rusya çarlığı,
Kuzeybatı Kafkasyanın yerli halkına karşı soykırım

yapmış ve insanlığa karşı vahim suç işlemiştir. (s.

7/9). Rusya'nın güneyde babalık himayesi ve
uygarlaştırma misyonu hakkında efsaneler

uydurmak da abestir. Gumar Dzuyev'in 1993'te
yazdığı ve Kutsenko'nun kitaba aldığı şu cümleler

acı gerçeğin açık ifadesidir: 'Önceler hiç

görülmemiş ve duyulmamış bir soykırıma ve yıkıma

uğratılan, vatanından zorla kovulan, Adıge halkının
tarihinden daha acı ve daha feci tarih olamaz.

Bugüne ulaşmış kısmı, ana dilini kaybedecek

duruma gelmiş Adıge halkı kadar mutsuz halk

olamaz. Benim Adıge halkım kadar mert ve aynı
zamanda asil ve sakin halk olamaz. Vatandan

yoksun milyonlarla soydaşım yeryüzünde derbeder
dolaşmaktadır. Milli giysileri, gelenekselsilah ve

diğer alâmetifarikasınınbile, ona soykırım yapanlar

tarafından sahiplenildiği başka halk yoktur. (s.
7/9). Adı geçen tarihçilerin fikrince Çerkeslerin

sürülmesi, ana nedenleriitibariyle sadece Çar

hükümetinin politikalarına bağlanamazmış,zira
Dağıstan halkları ve Çeçenler daha uzun ve

örgütlü direniş gösterdiği halde sürülmemişler

(s. 7/8). Bu tezin ne ima ettiği gayet açıktır;
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Çerkesler, kendileri gönüllü olarak vatanı terk

ederek göçü tercih etmişlerdir. Karadeniz'in

güneydoğu kıyıları Rusya imparatorluğu için

Doğu Sorunu açısından vazgeçilmez hedefti.
İyi de, bu hedef, Çerkesleri tarihten silmeye

yönelik soykırımı haklı göstermez ve aklayamaz.
Kimi Çerkesler, Çarlığın cinayetlerinden dolayı

Rus halkının özürdilemesiniistiyorlarmış, halbuki

çocuklar, babalarının yaptıklarından dolayı

sorumlu tutulamazlarmış. Çerkes halkını ve nice

diğer halkları acımadan ezen Rus ordularının

Şanlı harp tarihi, askeri zaferleri ve
kahramanlıkları" ders kitaplarında methedilirken,
çocukları babalarıyla gururla övünüyorlarken
babalarının pislikleri nedense göz ardı ediliyor.

Kafkasya Savaşını vahim sonuçlarını, soykırım
ve sürgünfaciasıyla birlikte bugünkü kuşaklara
doğru şekilde anlatmak tarihçinin mesleki
ahlakıyla ilgilidir (s. 7/9 - 80). Aslında Kutsenko
şunu da eklemeliydi: Çerkesler, bugün Rusyanın
vatandaşlarıdırlar ve başka bir devletleri de

olmadığı için, bugün Rus resmi tarihinin kendi
insanlarına bu konuda yalan söylemesi, ahlak
ve vicdanla bağdaşmaz. 'Rus halkının kendi
mazisinden utanmasına hiç gerek yok, onun devlet
hakimiyeti altında 140 ulus ve halk özgünlüğünü,
birçoğu ise etnik genetik fonunu korumuştur

ifadesi (s. 81) Kutsenko'un da vurguladığı gibi
gerçekten üzücüdür. Bu durumda,hala varlığını
sürdürdüğü için 140 halkın yatıp kalkıp Rus
halkına dua etmesi mi lazım? Afrika'da bunca

halk ve kavim kalmışsa, Batı emperyalistlerini
ve sömürgecilerini mi alkışlamak gerekir? Bu
zihniyetle, tarihle değil, sadece yalanlarla
yüzleşmek mümkündür. Çarrejimi, Kafkasya'nın

işgali, iskanı ve sömürgeleştinlmesiiçin Kazakları

askeri vurucu güç, baskı mekanizması, kolluk
kuwetleri ve en önemlisi de sosyal taban olarak
kullanmıştır (s. 86 - 87),

Kitapta Uluslararası Çerkes Birliği Başkanı

B. Akbaşev'in | 999'da söyledikleri yer almaktadır.
İmam Şamil'in savaşı hakkında değişik dönemlerde,

yanlış da olsa, doğru da olsa hep yazılmış, tartışma
yapılmış, konuşulmuştur. Oysa Çarlığın Kuzeybatı

Kafkasya'da yok etme savaşı yürüttüğü ve bu
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savaş sonucunda 3 milyonluk Çerkesden sade-

ce yüzde 20'sinin hayatta kalabildiği hakkında
ses çıkaran yoktu. Çerkeslere (Adıge ve Abhazlara),
Kuzeybatı ve Merkezi Kafkasya halklarına karşı

savaşın feci sonuçları, Rusya toplumunun bilincinde
hiçbir şey ifade etmiyor... Okul ve üniversite
kitaplarında Merkezi ve Batı Kafkasya nüfusuna
karşı insanlık dışı savaş, Çar ordusunun haklı ve

kahramanca harekatı olarak sunulmaktadır... Bu

savaş, Adıge ve Abhaz halklarına büyük bir
darbeydi... Dev zayiat ve nüfus kaybı, toplu
sürgünler, Kafkasya'nın en kalabalık halklarından
birini yok oluşun eşiğine getirmiştir." (s. 77).

Kutsenko'nun, 'muhteşem Çarlığı ve Rusya

imparatorluğunun' ölüsünü diriİtmeye çalışanlara

karşı haklı ve isabetli argümanlarına şunu da

ekleyelim. Kuzey Kafkasya'yı saymazsak, bugünkü
Rusya'nın sınırları, 18. yy başlarında Prut Seferi
(1711) sırasındaki sınırlara kadar gerilemiştir.

300 yıllık kardeş Ukrayna ve Kırım, dev Orta
Asya arazileri, Güney Kafkasya, Baltık
cumhuriyetleri elden çıkmıştır. Peki, yüzyıllarca

süren fetihler, gurbet topraklarda feda edilen
bunca asker, bunca masraf, dökülen bunca

kanlar, Rus halkına veitaat altına alınan halklara

yaşatılan bunca haksızlık ve vahşetin anlamı

neydi? Kafkaslarda vahşetin suçlusu olan Çar

generallerine bugün Kuban'da heykeller dikerek,

hatıra levhaları koyarak, Çar döneminin anıtlarını

restore ederek Rusya,sınırlarını yeniden Tuna
deltasına kadar uzatamaz, Odesa, Taşkent, Baku

ve Tiflis'i geri alamaz. Üstelik bu tür şovenlik,
Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarına karşı aşırı
küstahlıktan başka bir şey değildir.

Fakat kitaptaki Sovyet yanlısı tutum ve

komünist rejimini haklı gösterme gayreti,
meselenin başka boyutunu gündeme

getirmektedir. Kutsenko doğruyu yazmıştır,
fakat doğrunun hepsi bu değildir. Üstelik bu
doğru, başka bir yalanı haklı göstermez ve

Kutsenko, Bolşeviklerin halkçı politikalarını,

sayısız sosyal, ekonomik ve kültürel başarılarını
methederken, Stalin rejimini savunurken, Baş

Kumandan Stalin ve Komünist Partisi

önderliğinde 2. Dünya Savaşızaferini defalarca



 

vurgularken (103 — 109), Sovyet döneminde
Kuzey Kafkasya halklarına yapılan mezalimi ve

haksızlıkları aklamış oluyor. Bölgede bugünkü

etnik gerilim ve milli sorunlar, Kutsenko'nun

iddia ettiği gibi, sadece Kafkasya Savaşıyla ve
Çarların politikasıyla açıklanamaz, çünkü berbat

Sovyet mirası söz konusudur. Bölgede keyfi

etniksınırlar çizen, halkları birbirine düşüren,

ayrı buyur siyasetiyle oyalayan, tarihsel ve

kültürel dokuyu hiçe sayarak zorla 'sosyalist

enternasyonalızmi' uygulayan, halkları güya

kapitalizmi atlayarak feodalizmden doğrudan
sosyalizme ulaştıran' Bolşevik totaliter rejimi

de Çerkes soykırımını tanımamıştı, Çerkezlerin

dönmesiiçin girişimde bulunmamıştı. Yazarın

eleştirdiği Rus tarihçiler, Batıcı, 'sahte demokrat
ve idomason (Yahudi - mason)' dedikleri
'mıhraklara' karşı Rusya'nın şanlı imparatorluk
tarihini ve Ortodokskilisesini savunurlarken,

Kutsenko, 'sınıfsız ve adil! Sovyet devletini

savunuyor. Yaklaşık 70 yıl boyunca Sovyet
tarihçileri, Bolşevik devrimini ve Komünist Parti

tekelindeki Sovyet devletini haklı göstermek

için çarların yönettiği Rusya'ya 'halklar
hapishanesi! diyorlardı. Ne var ki Sovyetler

Birliği'nde Stalin rejimi, daha acımasız ve Insanlık
dışı halklar hapishanesi kurmuştu. Şartları

iyileştirilse de hapishane yine hapishanedir. Çar
Rusya'sı Avrupa'nın jandarmasıydı, fakat Sovyet

devleti de Berlin duvarı yıkılana kadar düpedüz

Avrupa jandarması değil miydi? Çarlık rejiminin

ve ardından Bolşevik sistemin Kafkasya

politikalarına gelince, dağlı halklar yağmurdan
kaçarken doluya tutulmuşlardır...

Peki, Sovyet dönemini ve tarihçilerini

aklamaya çalışan (5.36 — 38) Kutsenko, nasıl
açıklayacaktır ki Kuzey Kafkasya'da Stalin'in
uyguladığı toplu sürgünlerin sayısız faciaları
hakkında Sovyet tarihçileri ve yazarları birkaç

kelime bile yazmaya cesaret edememişlerdi?
Çeçenleri, İnguşları, Balkarları ve nice halkları,

sürüler gibi yurtlarından alıp Orta Asya ve
Sibirya enginliklerine firlatıveren Sovyet rejimine

karşı seslerini çıkaramamışlardır. Stalinci rejimin

Kafkasya'daki vahşetinden sadece Soljenitsin

GULAG Takımadaları'nda bahsetmişti ve bu

kitabı Rus okurları ancak SSCB dağıldığı zaman
okuyabildiler. Onlarla halkiçin önce keyfi sınırlar

çizip sonra buna uygun resmi tarih tezi üreten

ve zorla kabul ettiren SSCB gibi kaç devlet
vardı? Moskova'da İmparator 2. Aleksandr'a
anıt dikilmesi ile Lenin veya Stalin'e heykel

dikilmesi Kafkasyalılar için aynı kapıya çıkar
Dağıstan'da iç savaş, Ösetya'da Sovyet iktidarı

kurulması, Çeçenistan'da Kazakların siyasi

örgütlenmeleri, Kabardey ve Balkar bölgesinde
iç savaş ve devlet kurulması, Karaçay —

Çerkesya'da Devrim Komiteleri ve bu gibi çok

sayıda konu üzerine SSCB'de yüzlerle kitap
yayınlanmıştı. Sovyet tarihçileri, bilinçli şekilde

Kuzey Kafkasya'yı öylesine paramparça

etmişlerdir ki bugün bu keyfi kargaşa

İteratürünün içinden çıkmak neredeyse

imkansızdır. Sanki Dağıstan'la Çeçenistan ayrı
kıtalarda yer alıyorlarmış gibi, sankı Ösetler

Avrupa'da, Adıgeler Afrika'da, Kabardeyler
Amerika'da yaşıyorlarmış gibi bölgenin yakın

tarihini kasten yamalı bohçaya ve mozaiğe

çeviren Sovyet tarihçileri, Çar dönemindeki

Rus tarihçilerinden çok daha fazla zarar

vermişlerdir. Dünyanın altıda birini kapsayan

SSCBsınırları içindeki bütün halkların Rusya'ya
gönüllü olarak katıldıklarına dair efsaneyi

resmileştiren ve zorla tarih kitaplarına sokan

bizzat Komünist Patisiydi. Şerbina, Potto, Lavrov
ve Çarlık döneminin diğer tarihçileri, en azından

Sovyet araştırmacıları gibi Sovyet halklarının
ebedi kardeşliği hakkında masallar yazmıyorlardı,
daha doğrusu Çarlar, Komünist Partisi gibi onları
bu tür yalanlar yazmaya zorlamıyorlardı. Öte
yandan Kutsenko, milliyetçi Rus tarihçileri ve
yöneticiler kuşağının Sovyet döneminde

yetiştiklerini kendisi belirtiyor. Sonra da Sovyet
tarih ekolünün ciddiliğinden, sağlıklı ilkelerinden

ve başarılarından, Sovyet yönetiminin halklar
arasında dostluk ve kardeşlik sağlamasından
bahsederek kendisiyle çelişkiye düşüyor.

Kutsenko, Rusya genelinde ve Kafkasya'da

bugünkü entelektüel başıboşluk, sorumsuzluk,

fikir anarşisi, etnik ve kültürel hoşgörü eksikliği,
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ahlaki çöküş ve düşük yaşam standartlarından

rahatsızlığını ifade ediyor. Ama bu belaların

sorumluları olan politikacılar (Örneğin Kuban

GenelValisi Tkaçenko), yöneticiler, komutanlar

ve aydınlar, uzaydan gelmemişlerdir. Onlar

bizzat Sovyet devletinde eğitim görmüş,
Komünist Partisi saflarında yer almış, gelişmiş

sosyalızm' diye yutturulan sahtekarlık düzeninden
nasiplenmişlerdir. Demekki bir yalanı çürütmek

için başka yalan uydurmaya gerek yoktur ve
Kafkaslardaki bin bir derdin sebeplerini, tarihin
karanlıklarında değil, öncelikle Sovyet

totalitarizminde aramalıyız.
Kutsenko, Kafkasya'nın cellatlarından General

N.İ, Yevdokimov'a,Batı Kafkasya'yı “yerli düşman

nüfustan tamamen arındırdığı' için Kont unvanı

verildiğini, Aziz Georgi madalyasıyla
ödüllendirildiğini belirtiyor (s. /3). Ne varki
Çeçenleri, İnguşları ve diğer halkları Kafkasya'dan
süren Beria'nın sadık NKVD subayları ve
generalleri de bu operasyonlardaki başarılarından

dolayı Sovyet madalyaları ve nişanlarıyla
ödüllendirilmişlerdi. Sürgünlerdeyıllarca cefa

çeken ve yarıya kadarı yok olan Kafkas halkları
için Yevdokimov'la Stalin'in generalleri arasında
ne fark vardır? Çarlar Kafkasya'da ele geçirdikleri
yerlere kendilerinin veya generallerinin adlarını

veriyorlardı (Yekaterinodar, Aleksandropol,

Yelizavetopol, Port — Petrovsk, Lazarevsk,
Giorgiyevsk vb). Sovyet rejimi de kimseye
sormadan kendi liderlerinin adlarını koymuştur

(Orconikidze, Kirovabad, Budyonnovsk,
Mahaçkala vb). Kutsenko heriki zihniyetin aynı
olduğunu inkar edemez.Stalin, Güney Osetya'yı
keyfi şekilde Kuzey OÖsetya'dan ayırarak

Gürcistan'a bağlamış, bölgenin merkezi
Tshinval'ın adını da babasının mülküymüşgibi
Staliniri olarak değiştirmişti. Güney Osetya'da
yaşanan korkunç facialar ve yıllardır devam

eden çatışmalar ve gerilimin nedeni Stalin'in
Sovyet mirası değil midir? Kutsenko Abhazya
sorunu ve İnguş - Oset çatışmasının, kanlı Çeçen
Savaşı ve Güney Osetya felaketinin suçunu da
mı Çarlara yükleyecektir?

Bu kitabı Türkçe'ye çevirmek niyetindeydik
fakat buncaisabetli ve tutarlı yorumlar içerdiği
halde, Sovyet rejimini methedici yaklaşımı,
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şevkimizi kırdı. Kafkasya'da milliyetçiliğin bazı

teorikve sosyolojik yönlerine değinen Kutsenko,
kitabın önemli kısmını Karaçay yazar M.O.

Buday'ın Adıgelere karşı kin kustuğu seviyesiz

kitabına ayırmış(s. | 16 - 138). Oysa Adıgelerin,

yurtdışındaki Çerkeslerin desteği ile Kuzey

Kafkasya'da büyük Çerkesya devleti kurarak

Rus, Karaçay ve Balkarları ortadan kaldırma

planlarından bahsedecek kadar(s. (10 - 112)
hasta beyinli birine zaman harcamaya değmezdi.
Yoğurt ve ayranın Karaçyaların buluşu olduğuyla
övünen (s. 123) ve Elbrus dağının adını,
Karaçayların adı olan 'pars' kelimesiyle açıklamaya
kalkışan cahili, Kutsenko neden muhatap alıyor?
Yüzyıllardır birlikte yaşayan halklar arasında
fesat ve nefret yaratma gayreti yeni değildir ve

Buday gibiler tam da Rus şovenlerin oyunlarına
alet olan zavallılardır. | 998'de yani 10 yıl önce
yayımlanmış bu hezeyanı gündeme getirmek

ve ciddiye alarak tartışmak, bizce gereksiz şekilde

Buday'ın çirkin tahriklerine güncellik
kazandırmıştır. Açıkça etnik ayırımcılık yapan,
Adıge boylarını aşağılayan ve edepsiz ifadeler

kullanan biriyletarihçiler değil, savcılar ve
mahkemeler muhatap olmalılar.

Stalin döneminde sürülen Kafkasyalı
halklardan bahsederken Kutsenko, Çeçenlerin

bütünüyle devlet ve Kızıl Orduya karşı çıktıkları
için sürüldüklerini yazıyor (s. 129). Fakat
Çeçenler kendi devletlerine karşı değil, onların

topraklarını işgal ederek zorla esaret altında

tutan devlete karşı çıkıyorlardı. Bağımsız olma

isteği, yabancızalimlere direnme suç ve ihanet

değildir. Çerkesleri Osmanlı topraklarına göçe

zorlamakla, Çeçenleri ve diğerlerini Orta Asya'ya
sürmek, aynı barbar devlet politikasıdır.

Çerkeslerin hazin mazisine gelince Kutsenko'nun
şu ifadesine imza koymayahazırız:

Böylece, başlıca makam olan yerli halkın ve
önemli sayıda Rus'un bilinci soykırımı kabul etmiştir.
Sadece Rusya'nın siyasi yönetimive yerel merciler,

formalite olarak bunu kabullenmiyor. Ülkenin

(hem Sovyet, hem de şimdiki 'demokratik”)
yönetimini anlamak kolaydır, çünkü yapılan

mezalim oldukça korkunçtu. Yukandakiler, soykırım

itiraf edilirse, bölgedeki Rus nüfusun huzursuz

olacağından korkuyorlar. (s. 82) ©  



 

KÜLTÜRÜMÜZ-GELENEĞİMİZ

 

 

Modemize edilmiş tasarımlarıyla

 
   Fotoğraflar:

A. Lautengileger
(Maykop) 

HXEBATRIKWO AZEMET

Adıgey Cumhuriyeti'nde yaşayan
Adige stilist Susanna Hunago, ulusal
özelliklerine ve geleneksel motiflere
bağlı kalarak tasarladığı kıyafetleri,

günümüz modem kadınının beğenisine
sunuyor. Biz de bu güzelçalışmaları,

Adıgey tarihçilerinden Sayın
Hxebatrıkwo Azemet'in gönderisiyle

bırlıkte sizinle paylaşıyoruz...

bu haberi gönderiyorum.

Yetenekli Adıge kızı Makop CycaHH9 (Susanna

Hunago), Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta

yaşıyor. O, Adıge Cumhuriyeti Üniversitesi'nde çalışan

bir bilim insanı. Bu işinin yanı sıra,

vakit buldukça, canı gönülden ve .sapma
çok severek güzel giysi p SzuE Mini
modellerini, (ulusal özelliklerini)
kaybetmeden modemize ederek

dikiyor.

Yaptığı işlerden bir kısmından

bahsedecek olursak, altın

işlemeler, sızma,şerit, biye, motif,

..vb. Bu güzel işlemeleri

yaparken gümüşten de yarar-

S evgili Nart çalışanları, sıcak selamlarımla beraber
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Yakanın iki yanında

kullanılan motifler, gümüş

ipliklerle kadife kumaş

üzerine işlenmiş ve desenli

gümüş düğmelerle bir

bütünlük sağlamış (yanda
üstte). Adıgelerin geleneksel

bir unsuru olan alçak kep,

bu kıyafete ayrı bir hava

katmayı başarmış. Oldukça

küçük çalışılan ve bir saç

aksesuarıgibi kullanılan bu

çalışmada yine elde

örülerek hazırlanmış wağa

denilen düğüm tekniği

kullanılmış (yanda altta).

Kumaşta ise kadife ve

satenin harika uyumundan

faydalanılmış.
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Geleneksel Adıge el
işçiliğinin güzel örnekleri,
ahenkli uyumuyla
kumaşa aktarılmış ve
modern kesimli bir
kıyafetle bütünleştirilmiş
(yanda). Kıyafet üzerinde
aksesuar olarak
kullanılan ip şeklindeki
kemerde, elde örülmüş
altın ve gümüşşeritlerin
birbiriyle oluşturduğu
güzel kombinasyon
hemen göze çarpıyor.
Yakayı yine geleneksel
bir motifimiz süslüyor
(altta).

 

lanıyor.
Susanna'nın düşüncesine göre, böyle güzelelişleriyle

ve ilginç giysilerle Adıgelerin kahramanlıkları, tarihi ve

zengin kültürü, gençlere daha çabuk benimsetilebilir,

anlatılabilir.

Susanna Hunago'nun yaptığı el işleri ve elbise

modelleri, oldukça fazla sayıda sergilere ve yarışmalara

katılıyor.

2007yılında, eserlerinin bir kısmını, Libya'ya (Tripoli,

Masrad) ve Ürdün'e (Amman) götürmüştü. Susanna

Ürdün'de katıldığı bir etkinlikte, Kafkas Dernekleri

Federasyonu yetkilileriyle tanışmış, bu kişiler kendisinin

yaptığı modelleri ilginç bulmuş, beğenilerini belirtmişlerdi.

Susanna da çalışmalarından bir kısmını Nart Dergisi

okurlanyla ve Türkiye'deki Çerkeslerle paylaşmakistedi.

Ben de hayranlıkla izlediğim bu el emeği, göz nuru

çalışmaları size gönderiyorum. Umarım bu çalışmalar

sayfalarınızı güzelleştirir, gençlerimizin de ilgisini çeker.

Fotoğraftaki tarihi giysilere modellik edenlerin

tamamı, Adıge Cumhuriyeti Üniversitesi'nde okuyan

Adige kızlarıdır.

Saygılarımla...

 

 

 



   

             

  

  

Çerkes kadınlarının imajı güzel, mütevazi, terbiyeli

ve kibardır. Tarihi geçmişimizden bu yana,

gelenekselve kültürel unsurların birerritüel olarak

çokça kullanıldığı sosyal hayatın, günlük eşyaların

yanısıra kadınlarımız, giydikleri kıyafetlerde de

bu imajlarını yansıtmışlardır.

Dolayısıyla günlük ortama uygun olarak fonksiyonel

kullanıma elverişli olduğu kadar, nezaket ve

asaleti çağrıştıran bir şekilde hazırlanan kıyafetler,

bir yandan da tarihten gelen savaşçı, amazon

kadın özelliğini de çağrıştırmaktadır. Bu nedenle

kostümler de her zaman gümüş, altın ve metal

kullanılmış, bunlarla yapılan çeşitli işlemeler değişik

şekillerde Çerkes kadınının zevkini yansıtacak

şekilde kumaşa aktarılmıştır.

 
 

Tarih boyunca kullanılan

Çerkes kıyafetleri, kadın ve

erkek ayrımı olmaksızın

genellikle duruma uygun

bir başlık ile birlikte

kullanılmıştır. İçinde

bulunulan şartlarda ihtiyaca

göre belirlenen başlık

şekilleri, günümüzde

modernize edilerek

kıyafetleri tamamlayabilir
(yanda). Kostümlerin birçok

yerinde kullanabileceğimiz
aile armalarımızı, genellikle

erkeklerin giydiği

çizmelerimizde de

kullanmamız mümkündür.

Lameile çizmelere

uygulanan damgalar

çizmelerimize ayrı bir hava

verecektir (sağda).
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“Yeni sahiplerinin özgürlüğünü

na hakkı şartıyla”
satmalarına izin verilir

 

26 Nisan 1860 - N.İ. Yevdokimov'un V.V.
Orbeliani'ye Müzekkeresi

Dün Türkiye'ye göç etmekisteyen

Kabardeyler kara yoluyla gitmelerine izin

verilmesiricasıyla yanıma geldiler ve benden

kesin ret cevabı aldılar.

Daha sonra, sahipleriyle birlikte gitmek

istemeyen serflerin burada kalan kişilere
satılmasına izin verilmesini istediler. Mahkeme

ilk önceleri bu satışa izin veriyordu, şimdiise

yasaklıyor.

Ben bu isteğe “mahkemenin tespit ettiği

şekilde” diye cevap verdim, ancak yine de

Size fikrimi bildiriyorum;

Serflerin satışının yasaklanması burada

huzursuzluk yaratan ve bizzat uzaklaştırılması

gereken sahipleri durdurabilir. Bu nedenle

mahkemenin hükmünü yumuşatmak gerekir;
öyle ki serflerin yeni sahiplerinden

mahkemenin belirleyeceği veya sahiple serfin

karşılıklı anlaşmasıyla belirlenecek bir meblağ

karşılığında özgürlüğünü satın alma hakkına

sahip olacakları şartlarda satışına izin verilsin.

Genelolarak diğer topluluklardan daha fanatik

yapıya sahip Kabarda'dan huzursuzlukyaratan .

kişilerin uzaklaştırılmasını halk ve hükümet

için faydalı görüyorum.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet
Arşivi (('A KDP), f. 2, op. 1, d. 465,15-6.
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30 Nisan 1860 - V.V. Orbeliani'nin N.İ.
Yevdokimov'a Cevabı

Kabardeylerden Türkiye'ye gitmek
isteyenlere serf satışının yasaklanması, Ana

Karargah Komutanının Siz Ekselanslarına 29

Nisan 1859 tarihli, bana da kopya olarak

bildirilen mektubunun 6. maddesi gereği

yapılmıştır.

Siz Ekselansları tarafından bu mektupta

ifade edilen, serflerin yeni sahiplerinden
mahkemenin belirleyeceği veya sahibin serfle

karşılıklı anlaşmasıyla belirlenecek bir bedel

karşılığında özgürlüğünü satın alma hakkı

olması şartıyla satışına izin verilmesi, açıkça

belirteyim ki uygun değildir. Çünkü bu şartlarda

alıcı da serf de bulunamaz.İkinci olarak da

80 aile kadar ayırdığım fanatiklerin

gönderilmesini geciktirir. Onları bir şekilde

Kabarda'dan Taman'a belirlenen süre içinde,

yani 10 veya 15 Mayıs civarında göndermeye

çalışıyorum. Fakat seçtiğim bütün fanatikleri

bu zamana kadar gönderemezsem,ki serfleri

olmadan Türkiye'ye gitmek istemezler,

gönderilmeleri için aşırı cebri tedbirlerden

kaçınmak amacıyla bu meselenin halli için

şartlara göre diğer vasıtalara başvuracağım.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet
Arşivi (HA KbP),f.2, op. 1,d. 465,1.7.

Çeviren: Murat PAPŞU

 

 

Kaynak: Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı diya adıgov, vtoraya polovina
XIX-naçalo XX veka. (Kafkas Savaşı'nın Adiğeler İçin Trajik Sonuçları. 19. Yüzyıl
Ikinci Yarısı — 20. Yüzyıl Başı), Nalçik 2000; s. 23-25, No 9, No 10, ..



 

İstanbul 1920
Bolşevik Devrimi'nde İstanbul'a sığınıp Temmuz

1923'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan

Adıge kafilesinden bir grubun, 1920'li yılların başında

İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafı (üstte).
En solda Minhan (oturan), Zizu, Azrail Şipş, Melekhan,

Fatia, Zahret, İslam Natırbi, S'halakhu, Kuşuk Natırbi.

(Dr. Ömer Aytek Kurmelarşivi)

Cengiz Giray

Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş ilk Adıge

kolonisinin gençlerinin, | 940'lı yılların ortasında çekilmiş

bir resmi(soldakifotoğraf).

Soldan sağa Cengiz Giray, Murat Natirbov, Elmurza

Natirbov, Azamet Girey.
(Dr. Ömer Aytek Kurmelarşivi) 

 



 

 
Ressam Ziya Buyuk, Ankara Kafkas Derneği tarafından düzenlenen
sergide yer alan resimlerinde Nart Mitolojisi'nde anlatılan bazı bölümleri
resimlerken, tabloların altına resimlenen sahneyı anlatan küçük notlar
yazarak, mitolojinin Iınsanlarımız tarafından merak edilmesini sağladı.

 
ile 23 Mart - 20 Nisan 2008 tarihleri

arasında Ankara Kafkas Demeği salonunda

"Nart Yürekler" isimli bir resim sergisi düzenlendi.

Ressam Ziya Buyuk'un resimlerinden oluşan

sergide genellikle Nart Mitolojisi'ne ait

kompozisyonlara yer verilen toplam 22 resim

yeraldı.

Ü nkara Kafkas Derneği'nin organizasyonu
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Açılışında yoğun bir ilginin gözlendiği sergi

etkinliği kapsamında, ünlü şair Ahmet Telli ile

mitolojisi konulu bir söyleşi de yapıldı. Söyleşide

dünya kültürlerine ait, bilinen mitolojik

unsurlardan bahseden Ahmet Telli, diğer

mitolojilerin Nart mitolojisinden nasıl etkilendiğini

de örnekler vererekanlattı. Mitolojiyle ilgili ve

Ziya Buyuk'un sergideki resimleriyle ilgili

görüşlerini sergi katalogunda da ilgilenenlerile

paylaşan şair Ahmet İelli'nin bu yazısını, yan

sayfadasizinle paylaştık.

Sergisırasında ve sergi sonrasındasıksık bir

araya gelerek sohbet ettiğimiz ressam Buyuk'un

resimleri bizim için iki açıdanilginçti. Öncelikle

Nart destanları ilk defa resimlenmiş ve bir sergiye

konu olmuştu. İkincisi de bunu yapan kişi olan

Ziya Buyuk, Çerkes olmayan bir ressamdı.

Kültürümüze çokilgi duymuş, bir süre okuyup

dinledikten sonra, kendini hazır hissettiğinde

mitolojimizi resimlemişti. Sohbetimiz sırasında

bu ilginin nasıl oluştuğunu ve nasıl olgunlaşarak

resme aktarıldığını sorduk kendisine. Kendisi

sözünebir teşekkürle başlayarak şunları anlattı:



 

“1992 yılında başladığım mitoloji yolcu-

luğumun bu aşamasında, Nart efsaneleri ile

tanışmamasebep olup, beniteşvik eden Ahmet

Telli, Adnan Özveri ve Nevzat Özbay'a; bu

sergiye hazırlanmam sürecinde teşvik vekatkılarını

esirgemeyen Özdemir Özbay, Albuz Gerginile

Ankara Kafkas Derneği ve Kafkas Dernekleri

Federasyonu yöneticilerine teşekkürü bir borç

biliyorum.

İlkokulda elime kalemialdığımdan bu yana

resim yapıyorum. Ancak çokistediğim halde,

Türkiye'deki eğitim sisteminin çarpıklığından

dolayı resim eğitimi alamadım. Çünkü o

dönemde Güzel Sanatlar Akademileri, sanat

okulu çıkışlıları kabul etmiyordu. Buna rağmen

resim yapmayı hiç bırakmadım. Diğer yandan

matbaacılık ve reklamcılık sektörlerinde de

çalıştım. İlkkişisel sergimi | 990 yılında Ankara'da

açtım. Genellikle peyzaj, portre ve desen

çalışmalarından oluşan resimlerimin ardından,

I992 yılında Antalya'daki dostlarımdan aldığım

bir sergi daveti ile bu şehre gittiğimde, gezip

gördüğüm antik eserler benim mitolojiye olan

   “Bir insanı sürgüne gönderdin.

Tamam. Ya sonra?

Gökyüzünden koparamazsınız

Yarın güneş doğacak.
Victor Hugo

Mitoslar her çağda sanatçılara esin

kaynağı olagelmiştir. Sanatın imgeyle, imgenin

de mitosla iç içe oluşu mudur bunun nedeni;

yoksa, zaman geçtikçe aklın kurduğu

egemenliğe karşı durarak, düşlerin

savunulması mıdır? Düşlerini yitiren dünyanın

geleceksiz kalmasından duyulan ürküntü de

ilgimi artırdı. Eğitim hayatımda ders olarak dahi

görmediğim mitoloji konusu, oldukça ilgimi çekti

ve bu konuda ilk olarak Yunan mitolojisini

okudum. Okuduklarımdan çok etkilendim ve

yaptığım çalışmalara aktardım.

Ardından bunu, dünya mitolojilerinden ör-

nekler takip etti. Yaptığım resimlere etkilendiğim

bütün öğeleri yansıtmaya devam ettim. Son ola-

rak birkaç Çerkes dostum sayesinde Nart destan-

ları ile tanıştım. Kafkas Dernekleri Federasyo-

nu'nun sağladığı kaynaklardan ve bağımsız kaynak-

lardan edindiğim bilgiler beni çok etkiledi. Nart

mitolojisinin, özellikle Yunan mitolojisine kaynak

oluşturduğunu öğrendiğimde, mutlaka bu konuyu

resimlerimde işlemem gerektiğini düşündüm.

Bu çalışmalarım böylece ortaya çıktı.

Ancakbu sergide yer alan resimlerim, aklımda

olanların sadece küçükbir parçası. Çok kapsamlı

olan Nart destanlarını resmetmeye devam

edeceğim.”

Ziya Buyuk'a kültürümüze olanilgisi ve

kazandırdıkları için biz de çok teşekkür ediyor,

çalışmalarının devamınıdiliyoruz ..

 SOSLANİLE BEDUHA50x50ci
Kavuşmakiçin Asiruhs'a / Gitmeliydi ölüler ülkesineSEYaa
 /Ölen karısı Beduha'dan/ Binbir tehlikeden sonra / Vardığında Beduhanın

— yanına / Korkunçtu gördüğü/ Başıyoktu Beduha'nın / Ağlamayabaşladı
-Soslan / Sordu ölülere:/ Neden başı yok karımın?/ Yanıtladı ölüler: / Şimdi.
eliEli ebirleyul&eBeduha:/unVuKe
GİYMEK,.,..

olabilir nedenler arasında. Belkisıraladığımız

bu nedenlerin toplamıile açıklanabilir sanat-

mitos ilişkisi. Yunan tragedyaları, mitolojiyı

bugüne taşımıştır, heykeller de öyle. Belli ki, 
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1 ASIRUHS50Xx40.cm.
Buhayvanı yakalarsam / Nartların ülkesinde neii
im/.Diye düşündüSoşlan /Gerdiğinde yayıni
ieeeeUNİ KİAAOzio

|hiç/Altintüylügeyik / Çünkü KAYA güneşin/ Güzel
 Asıruhs/ Ve GİYSİYİ SİNİGl,

MR/AİNe.
Vasaronde /aeNİlay sahibininvYoksa.

DZERAŞŞENİN DİGEli
< Oydusebebi / Ehsar ve Ehserteg'in ölümünün
Benim yüzümdendiye ağladı / Sesi dağlarda

||/İki. Kardeşin arasında /eyi
Ve HUŞ >

SANA İLE İlye 012)ea
Nereye gidiyoruz, dediWrijmeg /Unuttun mu,
“dedi Satana / Beni evden kovduğunu /En
yanına gidiyorum/Yaben, dedi Wrijmeg / Ni

“1 arıyorum burada / Kovarkenbeni evden,dedi...
o | Satana/ Götürmemisöylemiştinen sevdiğim
| seyleri / Sensinen değerli ve sevdiğim / Düşündü.

- Wrijmeg ve gülümsedi/Şeytanla evli ols
ii /Pilievlerinesevgiyle yaşadılar
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mitolojinin olanak verdiği başat sanat

alanları plastik sanatlar, bir de şiirdir.

Mitoslar yerine vakanüvisler,

vakanüvislerin kayıtları yerine de tarih

yazıcıları geçince,sınırlar ve sınıflar girdi

araya.Sınırların ve sınıfların belirlediği

olgu, eşitsiz bir durumu sergilemektedir.

Tarih yazıcıları bu eşitsizlik yüzünden

egemenlerden yanaçıkarak resmi tarihi

oluşturdular. Belki bu yüzden,biritiraz

olarak, Çerkesleriçin yazmayaçalıştığım

bir şiirde şunları dile getirmiştim!

“Anlatma külliyesi viran tarih

Yazıcısına, siyaset ve bezirgânlık

İlminin erbâbına ki at değil ateş

Hırsızlığıyla başlar senin hikâyen

Dağın kurdu göğün kanatlısı bilir

Uçurum bu yüzden sessiz, orman

Bunun için uğuldamaktadır hâlâ

Ve sayıklayan bir coğrafyada

Sayrılıklar salgın umutlar yaralı

Hâtıralardan kan sızmaktadır...”

Belli ki, halkların karakteri tarih

yazıcısının akıl egemenliğindeki

yargılarıyla değil, insanın doğayla

kurduğu uyumla biçimlenir. Doğayla

konuşurhalk, doğanın diliyle konuşur;

onunla kavga eder bazen, doğanın

insanıleşmesi, insanın doğayla

özdeşleşmesi böylece düşlenir. Şöyle

söyleyebilirim: Mitolojisi olmayan halklar

tanihsizdir. Bugün ABD, mitosları zengin

bölgelere saldırıyor ve oraların toprağını

kana boyuyorsa, bu, ABD'nin tarihsiz

olduğunu gösterir. Bugün

Ortadoğu'dadır belki, ama gözlerini

Kafkaslar'a dikmiş gibidir. Irkçı ve beyaz

adamın üstünlüğüne yaslanan kovboy

öyküleriyle bir tarih yaratılmaz; ama

diğer halkların tarihi yağmalanarak da

tarih edinilemez.

“Tanrı yeryüzünü yarattığında,

Çerkes atası, ak sakallı

bir ihtiyardır...”



 WUNAFE 300 ein.
“Karar meclisi idi / Ailede / Kayn /Bölgede / Ülkede /

— Ulu ağaçların altında/ Bjamiy sesiyle / Toplanan Wunafe

ELMA 50x42 cm
yüzügibiydi çiçekleri / Bir elma ii !
a /Altindandı,ateş gibi parılparıl yanan
hirliydi /.Diriltemiyorsa daölüleri / Yoktu |
yediği hastalık/ Geyik aleynaeli
an çit / Öyle yüksektiki/Kuşlarbile
017 WE OE her yete ili çalan vardı.

DAMEXETE (DÜĞÜN) 00 e
 Güvercinle dans ederek kartalla aşarak7 2ee

1 coşkusunu neşeyle haykırarak / Ellerinde kenarıişlemeli
mendiller / Biz geçtik bu diyardan, bizim çokkvu
ioltueli VENGEKu Viiseee

AYKIZLARI54x42 cm. SERGÜZEŞT 50x65 cm.
ezelden utangaç,le1Bir mendil. | lmelecak)Dİ. enisEni

— adını/Efendiler / Satıldı köşkköşk/ Saray saray / Direndi.
gi /Verdi bedeninisadece/Nil'in sularına

wiiiRia,
eai.
ei iyor / Tutuşankartal postundansıyrılıyor.

itskil/ Ve onuda insanlara veriyor.../
zel artık güçlü/İnsanoğlu artıkun/
ikyanan ateşivarriksıcakaşi El. 

 

/.Uçupgelipyerekonup/Gür ateşi i.

Mitoslar bakımından dünya
coğrafyasının en zengin bölgesi

Kafkaslar'dır. Yunan mitologyasını

bügüne ulaştıran Homeros ile

Hesiodos'tur. Onların ilkler olduğunu

belirtir bütün mitoloji araştırmaları.

Bu araştırmalar, tanrılarla tanrıların

kavgasıyla beliren destanlar çağını

gösterir. Yeryüzünün yaratılmasından

itibaren anlatır destanlar o büyük

serüveni. Oysa bir Çerkes efsanesine

göre, lanrı yeryüzünü yarattığında,

Çerkes atası, ak sakallı bir ihtiyardır.

Yani yeryüzünün yaratılmasından

önceye değin gider Kafkas mitologyası.

Yalnızca bu efsane bile sanatçının

kışkırtılmasına, onun yaratmaisteğinin

kabarmasına yol açabilir. Tanrı'nın

yeryüzünü yaratmasından önceki

zamanları bile düşleyebilen Kafkaslı,

dinlerin egemenliğine sığınmakla

yitirmeye başlamıştır düşlerini. Din

inanç ister, biad edilmesiniister. Böyle

olunca da düşler yok olur. Düşleri

olmayanın geleceği de bu nedenle

kararır.

Düşlerine sahip çıkan insanlar

büsbütünyitip gitmiş midir? Bir halk

anlatısına göre "O güzel atlılar, o

güzel atlara binip çekip gitmiş"ler

midir? Elbette hayırl Nitekim Kafkas

halkları, yaşadıkları coğrafyalarda bir

uyanış hamlesi gösteriyorlar. Buna

diaspora diyenler de var. Tartışılabilir.

Çünkü bu kavramın içeriği başka

halklara göre doldurulmuştur. Yeni

bir kavrama gereksinim var bugün.

En azından diasporanın ödünç

kullanım olduğunu bilmek gerekiyor.

Kafkas halklarının uyanışına giden

ışıklı yol, dinin buyurduğu biat yerine,

kendi mitologyasını çağdaş düşünsel

düzleme çıkartabilmek olacaktır sanki,

Geri bir tarih anlayışı gibi gelebilir

kimilerine bu. Kültürün, karakterin
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derin izleri bu mitlerdedir kanımca.

Düşlerine sahip çıkanın gelecek

zamanlara ulaşabileceğini unutmayalım.

Düşlerini ve masalını yitiren insanlık

bugün Yüzüklerin Efendisi yahut Hary

Potter gibi din-ideoloji bağlamından

etkilenerek oluşturulan manipüle edici

yapıntılara yöneliniyorsa, yenibir masal,

yeni bir düş, arayış gereksinmesindendir

bu. Oysa Kafkas halklarının mitologyası

zengin bir düş deryasıdır ve halkların

yüzyıllarına dayanır.

Yıllardır Yunan mitolojisini

inceleyen ve bunları tuvallerinde

yeniden yorumlayan ressam arkadaşım

Ziya Buyuk'a Kafkas mitolojisinin

zenginliğine de eğilmesini önerirken,

ilgisini çekebilecek bir iki ipucu da

vermiştim kendisine. Sözgelimi

Prometeus'un Kafkas bağlantısını

söylemiştim. Önerimin bir etkisi olmuş

mudur, bilmiyorum. Ama Ziya Buyuk

Kafkas mitolojisiile ilgilendi; bu mitolojiyi

araştırdı, eline geçen kaynakları taradı.

Şimdi bu mitoloji ile ilgili yaptığı

resimleri Nart Yürekler adıyla sergiledi.

Nart Yürekler, Ziya Buyuk'un
Kafkas mitolojisinden esinlendiğiveilk

örneklerini sunduğu bir sergi. Sanatın,

resmin dili, evrenseldir; çok sesli, çok

kültürlü ve insana ulaşmakisteyen bir

çığlıktır. Bu bakımdan daha içerden ve

daha cesur davranmak gerekir. Ziya

Buyuk, bunu gerçekleştirmek

istemektedir bu sergisinde.

Nart Yürekler, Kafkas insanının

vücut ritmini hazırlayan coşkulu

coğrafyaya ilik adımdır. Orada ateşin

yeryüzüne,insana indirilişini, Soslan'ın

Doğumu'nu, Ölüler Ülkesinden Çıkışı,

Açemez'ı, Agunda'yı, Asıruhs'u, Akula'yı,

Dzereşşe'yi izleyerek ve daha nice

öykülerle bir kez daha Kafkaslar'da,

Elbruz serinliğini duyarak, derin vadilerin
karanlığını dolaşmak mümkün olacaktır.

Geyik boynuzlarıyla dünyayailetilen
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bildiriyi duyacağız, orada toplanacağız hepimiz.

Soslan Dansı'nda kılıçlar üstünde danseden

Kafkas delikanlısıile çıplak ayaklarımızın kanayışını

duyumsayacağız. Aşkın nelere egemen

olabileceğini bir kez daha ruhumuzda duyacağız.

Çerkes kadınlarının yüzüne yansıyan ışığın çizgileri,

dans figürleriyle buluşacak, yaşamın savunulduğu

yaralı bir çığlığa dönüşecektir. Sözgelimi evinden

kovulan Satana'nın öyküsü nasıl da sarsıcıdır.
Satana ile Wrijmeg diyaloğu şöyle:

-Nereye gidiyoruz, dedi Wrijmeg.

- Unuttun mu beni evden kovduğunu, dedi

Satana. Babamın evine dönüyorum.
- Ya ben, dedi Wrijmeg, ne arıyorum burada?

- Kovarken beni evden, götürmemi

söylemiştin ya sevdiğim şeyleri. Sensin en değerli

sevdiğim.”

Çerkes atlarının zarafetinin de farkındadır

ressam. O atları inceden inceye gözden geçirmiş.

Sanki Çetin Öner'in düşünü bir kez daha

duyurmakistemiş bize. Ne diyordu Çetin Öner

“Gelirse bir gün

Dünyaya barış,

Çerkeslerin terkisinde gelecek.”

EMENZEN LO)Glen
— Vardığında / Tek gözlü devin mağarasına / SİMENA
“gözü Wrijmeg'in / İlk gün Konuk eden dev / Ikinci

- gün yemeğekalktığında O'nu / Uzun uğraşlardan
SONG /eGoeeeoiee
/ Çıkmalıydı dışarı / Kurtulmakiçin /Mağaranın.

- kapısını tutan devden / Kesip toklu bir koyunu /
Postuna gizlenip geçti / Bacaklarının arasından

            

  

          

   

 SOSLANDANSI65x50 em.
— Sıra geldiğinde ona / Önce yerde dans ett / Sir masanın üzerinde /
Devirmedenhiçbir şeyi / Ve/Nart kılıçlarının üzerinde/ Başında
REİENiaBeduha'yı / Fi SSUAGi

AKULA ni cm.
- Yaşiyordu yedi yol kavşağında/DENİRAR Ülkenin Süel NE 7il ortalara,
bakmazdıhiçbir erkeğe / Dolanırdı sadece /Hergün üç kez / Kartalının kanatlarıyla / Dev
ein-/ larMeAKÜnlü Nartların Dans ederken topluca / Kara'dağın.
GA
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ALAATTİN AKÇAL

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Beceşkoy (şimdiki adıyla Aşağı
Demirci köyü), Bleduğ Çerkeslerinin yoğun olarak yaşadığı bir
köyümüz. |885 yılında kurulan köyde yapılan aktiviteler, birçok

ilçeyi kıskandıracak ve örnek olacak güzellikte...

şağıdemirci Köyü Çanakkale iline bağlı

Biga ilçesinin bir köyüdür. Çanakkale'ye

100 km., Biga'ya 13 km., Bursa'ya 1/2

km. uzaklıktadır. Çanakkale - Bursa karayolu

üzerinde, Bursa yönünde Çanakkale'den | 00.

km'de, Biga'dan 10. km'de bulunan Osmaniye

Köyü'nden sağda, anayoldan 3 km. uzaklıkta

bulunmaktadır. Doğusunda Hacıpehlivan,

güneybatısında Anbaroba, güneyinde Sazoba,

batısında Hacıköy, kuzeybatısında Şirinköy-

Osmaniye, kuzeyinde Yukarı Demirci köyü

bulunmaktadır.

Aşağıdemirci köyünün nüfusu 2000 yılı nüfus
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sayımında |85 olmakla beraber, şu an 140

civarlarındadır. Köyde geçim kaynağı tarım ve

hayvancılığa dayanmakta, sulu tarım yapılmaktadır.

Sosyal yapı çok kuvvetli olduğundan, adet,

gelenek ve görenekler devam ettirilmektedir.

Bu yıl yapılacak olan 12. Kavuşma Günü, tüm

köylülerin toplanmasını sağlaması açısından

önemsenen bir etkinliktir. Köye ulaşım sabah

ve akşam saatlerinde Biga'dan düzenlenen

minibüs seferleriyle sağlanmaktadır.

2006 yılında kurulan köyümüzün websitesi,

günü gününe haberakışıile Biga'dailgiyle izlenen

web siteleri arasındadır.

 

 



 
Köyümüzün kuruluş tarihi resmi kaynaklarda,

“93 Harbi'nden sonra” olarak geçmektedir.

187//-/8 Osmanlı — Rus savaşı, eski Rumi

takvimde 1293'e denk düştüğünden, eskiler

kısaca bu savaşı “93 Harbi” diye

adlandırılmışlardır. Rus baskısıyla 1864'te

Kafkaslardan Anadolu'ya başlayan sürgün dalgası,

93 Harbi ile daha da artmıştır. Köyümüzün

kurucu aileleri de bu tarihte, Adıgey bölgesi-

Maykop civarındaki köylerinden, önce İstanbul'a,

oradan da Biga'ya gelmişler. Daha önce gelip

İdriskoru köyüne yerleşenlerce konuk edilmişler,

bir süre sonra Bahçeli'ye, oradan da Hacıköy'e

gelmişlerdir. Daha sonra avlanmave hayvanlarını

otlatma amaçlı dolaşırlarken, önce Demirci

Boğazı'na bakan yamaçları, daha sonra da

köyümüzün şimdiki yerini görüp beğenmişler

ve mesken tutmuşlar. Bu kuruluşun kesin tarihi

resmi kaynaklarda belirtilmiyor. Ancak

anlatılanlardan hareketle, 1885 tarihi olduğunu

anlıyoruz.

İlk adı “Beceşkoy” olan köyümüze, 1912-

13 Balkan Harbi sonrası göçleriyle, “Evlad-ı

Fatihanlar yerleştirilmiş, Sinekçi nahiyesine bağlı

“Demirci Boğazı” isimli köy olarak ilk mührü

basılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen nüfus

cüzdanlarında, köyümüzün ismi “Demirci Civarı”

olarak görülmüş, Yukandemirci köyüyle süregelen

mera kavgaları sonucu köyümüz “Aşağıdemirci"

adıyla anılmaya başlamıştır.

Köyümüzün kurucuları olan ailelerin isimleri

şöyle: Pehzat (Şener), Hapauk (Engin), İsmail

(Ren), Hacı Duğ (Özek), Hacıİbrahim (Top),

Zagaşt (Küçükışık), Kalaput (Solmaz) ve Toh

(Şenyıldız) aileleri.

 

 

 



 

 

 

© Nurettin Akçal

“ Köyümüzün renkli simalarından rahmetli Zekeriya
Gökgöz'ün (Woşegnuko) anlatımlarına göre, babannesi

Negoy'ın Molla Davut'a hamile olduğu ve köyün
kurulması sırasında doğum yapmış olduğudur. Molla

Davut'un resmikayıtları incelendiğinde, doğumu 1301
olarak görünmekte, bu da 1885'e denk düşmektedir.
O günkükoşullarda kayıtların çok sağlıklı tutulamadığını

göz önünde bulundurursak, 1880-1885 aralığında
kurulmuş olabileceğini tahmin ediyorum.

Sürgünün güzergahından kısaca bahsetmemiz,

köy kuruluşunun hangi ortamda gerçekleştiğinin

anlaşılmasında faydalı olacaktır. Kafkasya'dan 1859-
1864 yıllarında yurtlarından sürülen Çerkesler, deniz
yolu ile Taman, Tuapse, Anapa, Tsemez, Soçi, Adler,
sohum,Poti, Batum vb. limanlardanbindirilip Osmanlı 

Köyümüzle İlgili Notlar... Köyümüzle İlgili Notlar... Köyümüzle
 

* Köy camii köyün en

eski yapısıdır, 1905 yılında

yapılmıştır.

* Köy minaresi

Çanakkale'de çokaz sayıda

bulunan kesme taş el

işçiliğiyle yapılmış, koruma

altına alınmıştır (minareci

Ahmet Usta tarafından |924 yılında yapılmıştır).

 

 

  
* Köy gençlerinin 1974 yılında kurduğu

tiyatro grubu, bölgede bulunan ilçelerde bile

böyle bir topluluk yokiken, diğer köy ve ilçelere

de tiyatro gösterilerine gitmiş, büyük beğeni

toplamıştır.

* Köyün kendi çabalarıyla, çevre köylerden

yıllar önce elektrik getirilmiştir.

* Köyümüzsakinlerinden Hasan Amca (Hacı

HasanBilici), yaşamının boyunca 37 yılı boyunca

günlük tutmuş ve bunların günümüze kadar

ulaşmasını sağlamış, bir anlamda köyün tarihini

kayıt altına almıştır. Nurettin Akçal 2001 yılında
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Devleti'nin Trabzon, Samsun,Sinop, İstanbul, Varna,

Burgaz ve Köstence limanlarında indiriliyordu. 1865-
1866 tehciri ile Osmanlı-Rus harbinden sonraki 1878
tehciri ise kara yoluyla gerçekleştirildi. Doğu yolundan
genellikle Çeçen, Dağıstan, Asetin, Kabardey muhacirleri
sürülmüştü. Daha sonraki sürgünler de kara yoluyla
yapılmıştır (Berzec, 1986: 114).

Başlangıçta Ürdün, Şam, Hatay-Reyhanlı, Maraş,
Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun güzergahına
Anadolu'yu ikiye bölecekbir çizgi istikametinde ve
Anadolu-İstanbul arasında Düzce, Sakarya arası,
Balkanlarda da Varna, Köstence kıyılarından Bosna'ya
kadar yerleştirildiler.

İkinci sürgün dalgasının 1878yılında Osmanlı-Rus

savaşı sonrası gerçekleştiği ve bunun da genelde
karayolu ile yapılmak zorunda kalınmış olduğu
bilinmektedir. Rusların Balkanlarda Kafkasyalıları

istememelerinden dolayıikinci bir sürgün ile Ürdün,
Suriye,İsrail gibi yerlere gönderilmişlerdir. Balkanlardan

günlüğü kitap haline getirmiştir.

* Köylülerin birbiriyle haberleşmesini

sağlamak amacıyla Alaattin Akçal tarafından

2004 yılında bir köy telefon rehberi hazırlanmıştır.

* Alaattin Akçal'ın |. Kişisel Fotoğraf Sergisi,
1996 yılında köyde açılmış, açılışı işadamı Cem

Boyner yapmıştır.

* Köylülerin buluşup kaynaşmasını ve

 



 

 
 

Kafkasyalı olmayanyerli halkın da göç etmek zorunda
kalması sonucu, Razgrat, Şumlu, Üsmanpazarı, Bosna
gibi yerlerden gelenler, tahminen 1900-1905 yıllarında
köyümüzede yerleştirilmişlerdir.

Bubilgiler ışığında köyümüzün kurucularının gelişle-
rinde hangi yolu izlemiş olabileceklerini düşünürsek,
ilk sürgün dalgası olan 1864yılından sonra gelenler,

daha önce İdriskoru, Hacıköygibiyerleşkeler kurdular
(ki köylülerimiz geldiklerinde buralarda misafir olarak

kaldıkları anlatılmaktadır). Bunu göz önünde tutarsak,

köyümüzhalkının ikinci grup ile geldiğini düşünebiliriz.

Doğrudan Kafkaslardan mı, yoksa Balkanlar üzerinden
gelenlerle mi geldikleri net değildir. Balkanlardanikinci

kez sürgün edilenlerin çoğunun Ortadoğu ülkelerine

gönderilmelerinden ve köyümüzden Ürdün'e gidenbir
ailenin bulunmasından, bu grubuniçerisinde yer almış
olabileceklerini çıkarabiliriz.

Köyün eski adı hakkında genelkanı Beceşkoy'dır.
Fakat araştırmalarım sırasında “Yedıpsıkoy” adına da

rastladım. Hangisinin doğru olduğu veya köyüiki ayrı
yerden gelenlerin mi oluşturduğu net olarak bilinme-

mekle birlikte, köyümüzde Bjeduğ ve Abzehailelerinin
olmasıdaiki ayrı köyden gelinmiş olabileceğineişarettir.

Yaşanan bu sürgünlerden bir-iki kuşak sonra doğ-
muşolmalarına rağmen, 70-80 yaşlarındakiyaşlılarımızla
görüştüğümüzde,ne yazık ki sürgün hakkında hiç bilgi-

leri olmadıklarını fark ediyoruz. Yaşlı insanların genç
nesillere geçmişi anlatmamalarından dolayı, kayıtlardan
ulaşamadığımız bilgilere sözlü olarak da ulaşamamakta-
yız. Yaniyaşlılarımız dedelerinin nerelerden, nasıl gel-

diklerini öğrenememişlerdir.
Günlük hayatımızın akışına kapılıp da ihmalettiğimiz

birçok şeydenbiri de, geçmişimiz hakkında çocukları-
mıza bilgileri aktarmak. Çocuklarımız, torunlarımıziki
kuşak sonra, bulundukları şehre hangi köyden göç
ettiklerinibile hatırlamayacaklar. Lütfen çocuklarınıza,
geçmişile ilgili tüm bildiklerinizi anlatmayı bir görev
sayınız. **

 

otlar... Köyümüzle İlgili Notlar... Köyümüzle İlgili Notlar...Köy
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geleneklerin yaşatılabilmesini amaçlayan

“Kavuşma Günü”, 1996 yılından itibaren her
yılın Ağustos ayında yapılmaktadır. Bu yıl 12.si

yapılacaktır.

* Yöresel Çerkes müziğinin yaşatılmasıiçin,

1995 yılında pşınavo Mahmut Gökgöz'e kaset

ve cd hazırlanmıştır.

* Köyün tanıtımı için bir tanıtım cd si

hazırlanmıştır.

* Köy içerisinde bulunan kullanılmayan

alanların, fıstık çamı ekilerek ağaçlandırılmış,

 

bunun yaygınlaştırılmasıiçin kampanya yapılmıştır.

* Türkiye'de ilk olan, yurt içi ve yurt dışındaki

tüm köylülerimize ulaştırılan Köy Gazetemiz

I997 Aralık ayında, Köy Araştırma ve Haber

Dergimiz “Temeç” ise 2003 yılında yayın hayatına

başlamıştır. Yayın hayatının |. yılında gazetemiz,

Alaattin ve Seçil Akçal'ın yayına hazırladığı

dergimiz ise 5. yılında yayın hayatına devam

etmektedir.

* Köy, sülale ve soy ağaçlarının oluşturulması

çalışması, 2002 yılında Nurettin Akçal tarafindan
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“Fotoğrafsergisinin açılışını
iş adamı Cem Boyner yaptı   

 

 

 

yapılmıştır.

* Köy gençleri bir araya gelerek 1999 yılında
Kafkas Halk Dansları ekibi kurmuşlardır.

* Kavuşma Günleri çerçevesinde köyümüzde,
2005 yılında Hatice Sağlam, 2006 yılında ise
Gülhan Ateş tarafından ahşap boyama ve
yağlıboya sergileri açılmıştır.

* Çanakkale Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda
ve Sırp cephesinde savaşmış köylümüz Gazi
Hacı Abdullah Yazıcı'nın, Çanakkale Savaşı'nda
yaşadıklarını aktardığı, hiçbir arşivde ve basın
yayın organında yer almamış günlüğü, Muzaffer
ianrıkulu tarafından 2002 yılında Osmanlıcadan
Türkçeye çevrilmiştir.

* Köyünilk web sitesi 2001 yılında Nurettin
Akçal tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra
Şubat 2006'da, Yusuf Serkan Tanrıkulu tarafından
profesyonel bir habersitesi kurulmuş, köyden
her gün haberler aktarılır hale getirilmiştir.

(www.asagidemirci.com)

* Aşağıdemirci Köyü web sitemiz tarafından,
Biga İlçesi Sinekçi İlköğretim Okulu bünyesinde
2008 Nisan ayında bir resim yarışması
düzenlenmiştir.



 

AŞAĞIDEMİRCİ KÖYÜNDEKİ ÇERKES AİLE ADLARI Nurettin AKÇAL - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ÇÖZÜMLENDİ!..*

© Derleyen: ALATTİN AKÇAL

Köyümüz sakinlerinden Hasan Bilici'nin amcası Hacı
Abdullah Yazıcı'nın, 93 yıl önce katıldığı Çanakkale Savaşı,
Balkan Savaşıve Sırp Cephesi'ndeki savaşlarda yaşadığıakıl
almaz maceralarını Osmanlıca olarak yazdığı 18 sayfalık günlüğü,
Türkçeye çevrilerek gün ışığına çıkarıldı. Günlüğü Hasan
Amca'nın oğlu Veli Bilici özenle saklayarak günümüze kadar
ulaştırmış ve Muzaffer Tanrıkulu'na teslim etmiş, o da Tarih
Vakfı'nın desteğiyle titiz bir çalışmayla Türkçeye çevrilmesini
sağlamıştır.

Halim Bilici'nin anlatımına göre, Çanakkale Cephesi'nde
Mustafa Kemal Atatürk ile beraber savaştığını söyleyen ve
Makedonya'da, Üsküp'te ve Manastır civarında çileli günler
geçirdikten sonra, 1.850kişi olarak gittikleribirlikten on ikikişi
olarak dönebildiklerini belirten, Çanakkale Savaşı'nda
Seddülbahir'de düşmanla göğüs göğüse savaştığını anlatan
Abdullah Yazıcı'nın günlüğünde, bu anılarını destekleyen şu
sözlere rastlıyoruz:

".. May Kumandanı ayakta dürbün ile bakmaya devam ederken
Seddülbahir” i ihata (kuşatmak)etmişler...

. Cephede bir ara İngiliz askerlerinin bizim farafa geldiklerini
gördük, Hacıköy'lü Kasım oğlu Salih ile beraber 1. cephanedenaldığımız
mühimmatsandıklarısırtımızda, İngilizlerin yanlarına kadarsokulduk.
Ben bombayıateşledim o affı bir müddet sonra kollar ağrıyınca o ateşledi

SOYADI SÜLALE ADI LAKAP BOY SOYADI SÜLALE ADI LAKAP BOY

AKAYDIN ? KAHVECİLER BJEDUĞ GÜVERCİNCİ THÂRKAKO BJEDUĞ
AKÇAL SIRGOY BJEDUĞ GÜZEY HOADE BJEDUĞ
AKYILDIZ ÇIÇI PUHKO BJEDUĞ HAN HUT NAVJOKO BJEDUĞ
ALTIN ŞOPAK ŞAŞE BJEDUĞ KARAMAN HUT NAVJOKO BJEDUĞ
ALTUN DAĞO HOADE BJEDUĞ KILINÇ PIRENUKO BJEDUĞ
ATEŞ EPİŞ APAŞE ABZEH KÜÇÜKİŞIK ŞEĞUJOKO ŞAŞE BJEDUĞ
AYDOS PENÖŞ BJEDUĞ ÖZDEN SIRGOY HAECRETKO BJEDUĞ
BİLİCİ ŞİHERWAL ÇÜJOKO BJEDUĞ ÖZEK WOŞOGNUKO SEVBOKO BJEDUĞ
ÇAKIR BLEĞOJ BJEDUĞ ÖZEREN HATKO LÜVEDUKO ABZEH
ÇETİN ÇEMZE LELUVKO BJEDUĞ REN SIRĞOY BJEDUĞ
ÇİÇEK ĞOKO BJEDUĞ SAĞLAM KALEKUTE NEPSEV BJEDUĞ
DEMİREZEN HATKO GÜÇEMKO ABZEH SAMANCIOĞLU SEMEN UBIH

DEMİRHAN BLEĞOJ BJEDUĞ ŞAHİN SIRGOY DÂL BJEDUĞ
DEMİRHAN SIRGOY HURUĞKO BJEDUĞ ŞEN BLEĞOJ NEŞ BJEDUĞ
DÜNDAR DEĞUJIY ABZEH ŞEN DAĞO HOADE BJEDUĞ

ENGİN ZEKOĞ BJEDUĞ ŞENER TRAHKO BJEDUĞ
EREN SIRGOY BJEDUĞ SENYILDIZ ÇETİJ BJEDUĞ
ERTÜRK BERMELIKO BJEDUĞ TANRIKULU HATUPAÖŞ HANÖŞKO BJEDUĞ
ESEN ZEKOĞ BJEDUĞ TOP SIRGOY BJEDUĞ
GEZER SIRGOY BJEDUĞ TÜRER PIRENUKO TAHREKO BJEDUĞ
GÖKGÖZ WOŞOGNUKO BJEDUĞ 7 YEBJIN UBİH
GÜLSEVEN ZEKOĞ HAPÇÖJ BJEDUĞ

93YILLIK GÜNLÜK ben attım...
..Bir akşam bölüğümüzün1. takım zabiti Cemal Efendi, 1. takım

çavuşu Bahçeli köyünden Mehmet Çavuş ile birlikte gelerek, “gece yatsı
vakti Seddülbahir'i teslim aldık” dedi...

..Daha önce açtığımız 10 metrelik tünelde karşılaştığımız düsman
askerleriyle, göğüs göğüse savaştık. Diri insan kalmadığına kanaat getirince
mevziden çıktık... Savaşmak için gittiğimiz ön cepheden geriye
döndüğümüzde, kendi mevzilerimizde askerlerimizi gördük...”

Çanakkale Savaşı'nda görev yaptığı birliğe, savaş
sonrasında Enver Paşa tarafından madalya verilen Gazi Abdullah
Yazıcı, cephede sol ayağından vurulduğunda İstanbul'a,
Darülaceze'ye gönderilmişti. Hastanede kendilerini ziyaret eden
bir paşa eşinin "Biz ancak sizlerin çamaşırlarınızı, çoraplarınızı
yıkayabiliriz. Biz sizin sayenizde barışa ulaşacağız..." sözlerini
duyduğunda, o an yaralı yatağından kalkıp, koşarak cepheye
gitmekistediğini yazan Yazıcı, Istanbul Haydarpaşa'dan Erzurum
Cephesi' ne gönderileceğisırada yakalandığı iskorbüt hastalığı
nedeniyle hava değişimi verilmesi üzerine Biga'ya döndüğünü,
Kaymakam tarafından buradaki Ziraat Memurluğu'nda
görevlendirildiğini de anlatıyor günlüğünde.

Bizim için, insanlarımızın Kafkasya'dan Osmanlı'ya geldikten
sonra da, bu kez bu vatan için savaşmaya devam ettikleri ve
uğruna hayatlarını ortaya koyarak savaştıklarının belgesidir bu
günlük. Dergimizde dahafazla yer veremediğimiz birçok gerçeğin
olduğu bu günlüğü, bize aktaran Rahmetli Hacı Abdullah
"Yazıcı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.
 
Aşağı Demirci Köyü'nün o yıllardaki yayın organı

olan Temeç Dergisi'nde yayınlanmıştır.
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Samsun'un Havzailçesine bağlı Cevizlik köyünün ilk adı Tamkıt,
sonrakı adı Hurdaz'dır. Aşkaruva Abazalarının yaşadığı köy
halkı sürgün sonucu 1860 yılında Türkiye'ye gelmiş, birkaç

bölge dolaştıktan sonra Havza'da yerleşmişlerdir.

AJİBAZAFER SÜREN

am, Kuzey Kafkasya da Büyük Laba nehri

ile Varta nehrinin doğduğu yer arasında

bir idari bölgenin ve bu idari bölgeye

ismini veren Tam köyünün adı idi. Bölge üç

köyden oluşmaktaydı (1),(2)9),(10). Tam Bölgesini

oluşturan üç köy şunlardır:

Tamkıt (Tam-Du: Büyük Tam),

Bılatkıt (Tam-Xucı veya Tam—Çkuın: Küçük

Tam),

Bızoğakıtyı 0).
“Tam” adının bir kadının adı olduğu söylense

de9), bilindiği üzere Çerkeslerde eskiden, genelde

bütün köyler kurucu aile ile adlandırılmıştır, Tam

adı da böyledir. Bugün bu aile, Tokat -Turhal

yöresinde Adıge köyleri içindedir ve Tam (Dam)

diye bilinirler, Abaza oldukları söyleniry/0), (13).

Tamkıt veya Tam-Du (Büyük Tam)Büyük

Labe nehrinin sağ kıyısında idi (9). Bugün Türkiye

de Samsun-Havzailçesine bağlı Cevizlik köyüdür

(eski adı: Hurdaz). Köy halkı Abazaların Aşkaruva

koundandır. Köye ilk gelenler hem Abazaca,
hem de Adigece biliyorlardı, (2), (10).

Osmanlıya geldiklerinde önce İstanbul'u,

sonra Samsun, Yozgat, Ankara, |okat dolaylarını

dolaştıkları, sonunda Amasya - Havza'da

yerleştikleri söylencelerde anlatılır. Kendilerine

Tamaa veya Tamra (Tamlılar), köylerine de

Tamkıt (Tam köyü) derler. Ah'ları (Ah bölge
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veya köy yöneticisi) Zoorum ailesiidi. Bılatkıt'lılar,

Tamlkart'lılara Büyük Laba nehrin hemen kenarında

oturdukları için "“Ziguıdeg” (su yumurtası) diye

de takılırlardırı0).

Bılatkıt (Tam-Xucı veya Tam—Çkuın: Küçük
Tam) Büyük Laba nehrinin sol kıyısında idiço).

Bugün Türkiye'de Samsun-Havzailçesine bağlı

Karameşe köyüdür. Cevizlik köyüne yakındır.

İlişkileri halen devam etmektedir (10).

Bızoğakıt, Tam-Du ve Tam-Xucı (Tam-Çkuın)
köylerine yakın ve Büyük Laba'nın yukarı kesimine .

doğru yerleşik bir köydü. Bugün Çorum—Alaca

ilçesine bağlı Sultanköy'dür. Aşkaruva köyüdür.

Bu köyle Tamkıt (Tam-1Du) arasında bugün dahi

bilinen akrabalık ilişkileri vardır (10).

Tam köyünün adı bir atasözünde de

yaşamaktadır: “Tam belah Kum yıkup, Kum

belah Tam yıkup (Tam'ın belası Kum'un üzerine

Kum'un belası da Tam'ın üzerine)"(10), (11).

29 Aralık 1842 tarihinde karargahyüzbaşısı

Lisovski'nin tespitlerine göre; Ahbırts geçidinden

65 veya /0 verst (| verstz 1.06 km) Büyük Laba

boyunca kuzeye doğru ilerleyince, bu nehrin

sağ kıyısında Jam topluluğu bulunuyor.

Yöneticileri Zoorum prensleri ve amısta Kuclar

idi. Tespit edilen hane sayısı 350'dir (2), (9).

Rus Genelkurmayı'nın 1858 tarih ve Tiflis

kaynaklı verisinde (Zaraya- 16 Haziran 1992)

 

 



 

690 nüfus olduğundan bahsedilir (3).

1859 yılı şubat ayında Tamlılar Ruslara itaat

etmek zorunda bırakıldılar (4). Tamlılar, tanınan

süredeyerlerini terk ederek 1860 yılında Türki-

ye'ye göç ettiler (5). Bazı kayıtlarda Türkiye'ye

1861 yılında göç ettikleri yazılıdır (9).

Tamlılar vatanlarından zorla göç ettirildiler.

Bu, “Tam'a Bahar Gelmeyecek” şiirinde-aile bü-

yüklerinin anlattıklarına dayanılarak- anlatılır (6).

Türkiye'ye, 68 hane ve 696 nüfus Tam

kabilesi (18 Kasım 1858 ile 28 Kasım 1859 arası)

geldiği belirtiliyor (7).

1860 yılında Amasya Sancağı Havza kazasın-

da, İsa Tepesi adlı yerde, Tam adıyla bir köy

kurdular (8), (10). Tam kabilesine iskanları için hal-

kın yaptığı çeşitli yardım ve bağışların hazineye

icrasına dair yazı(14). Yerleştiklerinde hane başına

yirmişer dönüm arazi verildi (7),,10). Daha sonra

Kalançit denilen mevkide de hane başına yirmişer

dönüm yayla olarak tahsis edildi. 1960'lı yıllara kadar
buradan yararlanıldı. Kışlık yakacaklarını buradan

temin ettiler, hayvanlarını otlattılar (10), (12).

Başbakanlık Osmalı Arşivi Gelen Giden Evrak

Kayıt Defteri'nde, köye ilk imam olarak Hacı

Şuayip Efendi'nin atandığı bildirilirken, köyün

adının “Tam” olduğu da belirtilir (e). Hacı Şuayip

Efendi, Kardenİsa'nın babasıydı (bugün Öğretmen

Enis Deveci'nin oturduğu yer onların haceş'i (misafir

evi) idi. Asıl evleri cami avlusunabitişik ve iki katlı

olup cami havlusuna merdivenle inilirdi. Mezarları

1960'lı yıllara kadar cami avlusunda, minareile
bahçe duvarı arsındaki yerdeydi ve iki tane yazılı,

yuvarlak, uzun, mezartaşı vardı. Birileri yok etti)19).

İlk nüfus sayımında (1900'lıyıllarda) köyün

adı “Hurdaz” olarak değiştirildi, hane sayısı 122

idi. Hurdaz adı köyün içinden akan derenin adi

olup, köye verildiği söylenir. Diğer bir söylencede

ise köye ilk gelen nüfus memurları, komşu civar

köylerde fazlaca sakat gördükleri halde Tam

köyünde göremedikleri için, “burada hurda az”

demişler ve köye bu anlama geldiği söylenen

Hurdaz adını takmışlar (10).

1960'lı yıllarda köyün adı tekrar değiştirilerek,

o zamanlar köyde, her hanede bir veya birkaç

ceviz ağacı bulunduğundan “Cevizlik” adı verildi

dop, 1970'li yıllarda köye —dernek kurularak-

elektrik getirildi (19).

1980'li yıllarda Hurdaz deresi üzerine sulama

barajı yapıldı ve kooperatif kuruldu. Ana geçim

kaynağı tarım ve hayvancılıktır (10).

Kafkasya'da kalan az sayıdaki Tamlılar, Kızıl-

beklerden kalanlarla birlikte Xuıjı-Du (Rusça adı

Staro-Kuvinskoye olup Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti

sınırları içindedir) köyünün temelini oluşturdular (9).

Tamkıt'da (Tam-Du) bulunan sülale adları
şöyledir (bugün bu ailelerden bazıları

yaşamamaktadır): (10)

Ajiy, Argun, Aza, Azın,Buka, Buşa, Cetker, Çiken,

Çoğara, Çükeş ,Dışv, Doxuga, Gardan, Goda, Gona,

Gouğa(Guğa), Kaki (Koki),Kala, Kambi, Kappa,
Kawa, Koça, Kota, Lokha, Xumsırypa, Mıjda, Mırza,

Murşanypa, Müfa, Noğay, Papa, Pegbılat, Pınzaç,

Psuna, Puşmaf, Rısta, Sakun, Şapsığypa, Şuğ,

Themez (Luğa), Yaş, Zığal, Zorum

 

KAYNAKÇALAR:
I- Tarihte Kafkasya, General İsmail Berkok- 1958 (sayfa220)
2- Pshular,Çeviren; Murat Papşu, Alaşara Dergisi(sayı 13 yıl:1997)
3- Çerkesler, Hayri Ersoy (sayfa:43)
4- Çerkes Soykırımı, A.ve H.Kasumov-1 995 (sayfa:233)
5- Çerkesya'nın Ruslar Tarafindan İşgali, Semen Esadze-| 999 (sayfa 90)
6- Tam'a Bahar Gelmeyecek, Zafer Süren, 2000 (sayfa! 7-22)
7- Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Bedri Habiçoğlu-! 993 (sayfa:88)
8- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri (No:1 94, Tarih: 24 Şaban!1279 vee No::286,Tarih:24 Zilhicce

1279)
9- Abazinler (Abazini İstoriko-Etnograiçeskiy Oçerks-Çerkessk 1989, sayfa.30-36) — Çeviren; Murat Papşu
1 0- Zafer Süren(büyüklerinden dinledikleri)
I 1- Kum, Ajiylerden idi ve Pegbılat Hamit'in(Pegbılat Kazım'ın babası) dayısıydı(Ev yerinde bugün Pegbilatlar oturmaktadır)(1 0).

12- Havza TapuSicil kaydı (20 Ağustos 1306 Tarih ve |1 Nolu Emirname, Temmuz 1312 tarihli Havza Kazası Encümen
Kararı mucibi)
13- Enis Tan(Zafer Süren'e,26 Ekim 2002 tarihli mektubu)

14- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BelgeNo: A.MKT.MHM. 25317T arih:1279 B 25 (Konu:Misafir olarak Havza'da bulunan
Çerkes Muhacirlerinden Kızıl Bey ve Zoromoğlu Kabilelerinin iskanıiçin halkın yaptığı çeşitli yardım ve bağışların Hazinece

icrasına dair Amasya Meclisi'nden gelen mazbatanın gönderildiği))|
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Gülcan Altan, müzik konusunda akademik eğitim görmüş, genç

yaşına rağmen kendi alanındaki uzmanlığı ile kültürel bilincini

çok iyi harmanlamış, her ortamda Çerkes kimliğini ön plana

   

  

çıkaran, bu yönleriyle az bulunan, donanımlı

insanlarımızdan birisi. Federasyonumuzun websitesi

www.kafkasfederasyonu.orgda da kendisini ayrıntılı

olarak tanıttığımız sanatçı İstanbul'da yaşıyor. Nart

Dergisinin ricasını kırmayarak yoğun programı

arasında vakit ayırdı ve Ankaraya geldi. Sesi,

sesinin rengini çok hoş bulduğumuz sanatçımız,

sorularımızı Nart okurları için yanıtladı...

NART- Öncelikle bizi kırmayıp buralara kadargeldiğiniz

için teşekkür ederiz. Okuyucularımızın sizi tanımasını

istiyoruz.   
- Ben Gülcan Altan, müzisyenim.19/6 yılında

İstanbul'da doğdum. Çerkes bir anne babanın Çerkes

evladı olarak büyüdüm. Babam Şapsığların Taymez

ailesinden, annem Yunih ailesinden. Denizli'nin Hayriye

köyündeniz. Bu yaşa kadar Çerkes kültürü ile yoğrularak

geldim. Müzik hayatım çok genlere,ilkokula kadar gidiyor.

Hani derler ya “beşikte söylüyorduk, kulağımıza gelen
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RÖPORTA 

melodilerle” falan... İnsanın içinde varsa, herhangi

bir yaşta çıkıyor müzik. Benim müzik hayatım

hep vardı. Ama liseden sonra ailemin de

gösterdiği yolda gitmekistedim, iş kadını olayım

diye işletme,yani Turizm Otelcilik okudum. En

sonunda baktım bu müzik sevgisi, müzik aşkı

çok ağır basıyor, konservatuara girdim ve o

yıllarda profesyonel olarak müzisyenlik yaptım.

Konservatuarı bitirdim, Yeditepe Üniversitesi'nde

müzik eğitmenliği üzerine mastırımı yaptım.

Bugünlere kadar geldim. Hala profesyonel olarak

ürünler veriyorum, üretim yapıyorum.

NART- Çerkesce şarkılar söylüyorsunuz, o

kültürle yoğrulduğunuzu söylüyorsunuz. Çerkes

kültürüneilginiz ne düzeyde, müzisyen olduktan

sonra da devam ettirdiniz mi ilginizi?

- Çocukluğumda “Çerkesim”, “Türküm”

diye çok ayırmadım kendimi. Daha sonradan

bir takım şeyleri okuyup, idrak ettikten sonra

farkına vardım. Evde dinlediğim Çerkesce ile

dışarıda dinlediğim Çerkesce şarkılar arasında

fark olduğunu, ortaokulvelise yıllarında anladım.

Konservatuaryıllarına kadar pek Çerkes müziği

ile ilgilenmedim. Dinledim ama bununlailgili ne

yapabilirim diye düşünmedim. Bundan 7-8 yıl

önce, babam evde Çerkesce şarkı söylüyordu,

“Kızım, bu kadar sene okudun, neden Çerkes

müziğiile ilgili bir şey yapmıyorsun” diyerek beni

teşvik etti. “Baba, sen ne söylüyorsun peki? Bak

köyümüzden çıkan bir şarkı kaydı yok, hiçbir

şey yok” dedim. O zaman benim kafamdaki

ampul yandı ve “Ben müzisyenim, kendi

kültürümle alakalı bir şeyler yapmakzorundayım”
dedim. O zamandan beri Çerkes müziğiile

ilgileniyor, araştırmalar yapıyorum. Konservatuar

bitirme tezimi Çerkes müziği üzerine yaptım.

“Çerkeslerde Oyun Müziği” başlıklı bir tez

hazırladım. Anadolu Çerkeslerinin ürettiği, halk

danslarındakullandığı belli başlı müziklerin analizini

yapıp, onları toparlayıp, tez halinde okula sundum

ve şu anda kütüphanede mevcut bu çalışmam.

Onun dışında, bir şeyler üretmeye henüz

başladım. Tabi ki bu daha hiçbir şey değil, bir

başlangıç sadece. Benim bununlailgilenmem

bile anne ve babam için yeterli oldu, çok

gururlanıyorlar.

NART- Çerkes camiasıyla ilişkiniz nasıl, sizi

iyi tanıyorlar mı, iletişime geçiyorlar mı?

- Birkaç kapıyı çaldım. Çerkes müziğiile

ilgilenmeye başladığımdan beri nerelere

gidebilirim, ne yapabilirim derken, belli başlı

isimler geldi önüme.Bir şekilde irtibat kurmaya

çalıştım ama netice alamadım. Nihayetinde

anladım ki, kendi çabalarımla bir şeyler yapmam

lazım. Böyle yapmayaçalışıyorum. Henüz yeni

yeni Çerkes camiasıyla bir araya gelmeye

çalışıyoruz, belki de doğru isimlerle bir araya

gelemedik bu zamana kadar. Şimdi bundan

sonra zannediyorum ki bana destek verecekler,

Ben de elimden gelen her şeyi yapmayahazırım.

Çok daha iyi şeyler olacağına inanıyorum.

NART- Siz anladığımız kadarıyla birçok ünlü

hemşerimizin aksine Çerkesliğini, kültürünü

dillendirmeyi seven bir sanatçımızsınız. Bununsizi

geliştireceğine inanıyor musunuz, bununla ilgili

yaşadığınız sıkıntılar oldu mu?

- Yaşadığım hiçbir sıkıntı olmadı. Bir şey

olacağını da zannetmiyorum. Bu bir gerçek,

benim gerçeğimle ilgili bir durum. Ben sadece

Çerkes müziğiile ilgilenmiyorum. Tabi ki Türkçe

albümler de yapıyorum. Dünyanın birçokdilinde

şarkılar söylüyorum. Buna uygun bir repertuarım

var. Çeşitli yerlerde konserler veriyorum. Bu

müziklerin arasına Çerkes müzikleri ekliyorum,

çünkü o da bir dünya müziği. Böyle bir konsept
içerisindeki repertuarımda Çerkes müziğinin de

olması gerektiğini düşünüyorum. Hergittiğim

yerde bunu özellikle belirtiyorum. Bunuinsanların

gözüne sokarak değil de merakettikleri için,

“Ben bir Çerkes kızıyım, Çerkes müzikleri ile

ilgileniyorum,size bir Çerkesce şarkı söyleyeyim,

bakın bu müziği çok duymadınız, çünkü çok

duyulan bir müzik değil...” şeklinde lanse

ediyorum. Benim en büyük hayallerimdenbirisi

müziğimizi dünya. pazarına, dünya piyasasına

açabilmektir. Ülkelerin herhangibirinde bir

Çerkesceşarkı çaldığı zaman, “İşte bu Çerkesce"

denmesini hayal ediyorum. Mesela bir yerde

Fransızca şarkı çalınıyor, “Bu Fransızca bir şarkı”
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diyorsunuz. Çerkescenin de öyle olması

gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Çerkesliğimi

de özellikle belli etmeye çalışıyorum. Buna
başkaları başka isimler koyabilir. Benim hiç

gocunduğum bir şey değil, aksine gurur

duyduğum bir şey,

NART- Şimdiye kadar bunun algılanmasıyla

ilgili ilginç bir anınız oldu mu?

- Şimdiye kadar dört ya da beş Çerkesce

konser verdim. Şöyle ilginç bir tespitim var ki,
verdiğim konserlere daha çok Çerkes olmayanlar

geldi. Çünkü benim böyle bir çevrem de var,

Çerkesce bir konser olduğunu bilerek geldiler
yani, çokilgi gösterdiler. Belki yeterince

duyuramadık, veya çeşitli sebepler olabilir. Çerkes

müziğini benim sunduğum şekliyle çok

beğeniyorlar. Defalarca aynı şarkıyı konserde
söylettiler. Sinane olsun, diğerleri olsun 3-4 kez

söylediğim şarkıları hatırlıyorum ve bunu hiç o

dili bilmeden,sırf o coşkuyu, Çerkes müziğindeki

coşkuyu hisseden insanlar yaptılar. Böyle hoş
anılarım oldu. Şimdiye kadaröyle sıkıntılı, ya da

beni rahatsız edecek bir şey olmadı.

NART- Şarkı sözlerini tekrarlamakistediler

mi? Komik şeyler oldu mut.

- Tabi ki ben özellikle, “Şimdi benim
söylediklerimi tekrar edin” diye nakaratlara eşlik

etmelerini rica ediyorum. O, gecenin, konserin
esprisi oluyor. Tabi hiçbir şekilde söyleyemiyorlar.

Çünkü Çerkesce kendine has telaffuzlu,

bambaşkabirdil. Çerkesce ve Çerkes müzikleri,

Çerkes olmayanların çok çokilgisini çekiyor ve

bunu sunmak lazım Insanlara, tanıtmak lazım.

Ben de bunun için bir müzisyen olarak elimden
ne geliyorsa yapacağım.

NART- Mesleğinize Çerkesliğinizi bu şekilde

aktarıyorsunuz, peki yaşantınıza aktarabiliyor

musunuz? Çerkesliği yaşama imkanınız oluyor

mu?

- Ailem şehirde yaşayan bir Çerkes ailesi.

Bu yüzden birtakım sıkıntılar oluyor. Tam olarak

Çerkes adetlerini uygulayamıyoruz.Şehir hayatı

sebebiyle çevremizde de çok fazla Çerkes aile

 

   



 

bulamıyoruz.İstanbul çok dağınık ve kozmopolit

bir şehir, akrabaların çoğu Denizli'deki

köyümüzde. O yüzden, bizim biraz daha dengeli

bir düzenimiz var. Özel yaşantımda maalesef

ailemde gördüğüm Çerkesliği yaşatamıyorum.

Tek yapabildiğim şey herkese Çerkes olduğumu

söylemek. Belki de bundan dolayı, “Ben

Çerkesim” demeihtiyacı duyuyorum. Çerkesliği
anlatarak, “Çerkesler şöyledir, böyledir, Çerkes

müziği şöyledir” diyerek, bir şekilde onu

kendimde yaşatmaya çalışıyorum. Yapabıldiğim

en Iyi şey de bu diye düşünüyorum.

NART- Türkiye geneline baktığımızda, farklı

kültürlerin varlığı sizce sanata ve sanatçıya yeterince

yansıyor mu? Yeterli değilse, nasıl olması gerektiğini

düşünüyorsunuz?

- Şimdi, Türkiye gerçekten birçok etnik

kültüre ev sahipliği yapıyor. Bence Türkiye'yi

Türkiye yapan en önemli unsurlar da bunlar.

Türkiye sınırları içinde genelolarak birçokkültür

var. Sanatçının da üretim yapabilmesi için bu

çeşitliliğe ihtiyacı var. Yanitek bir kültürle sanatçı

çok şey üretemez. Sanatçının bakış açısı farklıdır,

hayatı normal insanların gördüğü gibi göremez,

görmemelidir de. Sanatçının üretimi için bu

kültür çeşitliliği çok önemlidir. Ben kendi

müziğime, kendi sanatıma bunu yansıtmaya

çalışıyorum. Özellikle dünya müzikleri üzerine

bir doktora yapmakistiyorum. Etnik müzikler

üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Çünkü

dünya Üzerinde çokfarklı kültürler var ve bunların

kendine ait otantik müzikleri var. Güncel

müziklerden bahsetmiyorum tabi ki, daha etnik

kökeni olan otantikliği bozulmamış müziklerden

bahsediyorum. Türkiye de bu anlamda sankı

küçük bir dünya gibi. Ben öyle görüyorum ve

buradakiçeşitlilik nedeniyle çok sayıda üretim

var, Onların ortaya çıkması ve çıkarılması

gerekiyor, ama bu kolay değil. Tabi ki hepimiz

hayatımızı bir şekilde geçindirmek zorundayız.

Bunu yaparken başka misyonlarımızın da olması

gerekiyor. Sanatçıların söyleyecekbir sözlerinin

olması gerekiyor. Bu da müzisyense müzikle,

ressamsa resimle bunu yapmaları demek.

NART- Sanatçıların bunu yeterince ortaya

koyamadığı görülüyor. Bunun sebebi sadece maddi

yetersizlik olabilir mi sizce?

Daha doğrusu şimdi zenginlik diyorsunuz ya,

bu zenginlik düne kadar bir tehlike olarak

algılanıyordu. Tehlikeyi ortaya çıkartmak kolay

değil tabii. Türkiye çok etnik yapıyı, dili, kültürü

barındıran bir yer, ama onların ortaya çıkabilmeleri

ne yazık ki çok geç oldu. Bu nedenle o etnik

yapıdan olan insanların çoğu kültürlerini, dillerini

günümüzetaşıyamadılar. Yani tüm insanlığın ortak

mirasına katamadılar. Siz katıldığınız konserlerde

bunu nasıl görüyorsunuz? Ya da dinleyicileriniz

bunu nasıl algılıyor? “Ben Çerkesce şarkı

söyleyeceğim” dediğinizde bu bir tehlike olarak

mı, bir güzellik olarak mıalgılanıyor? Size yansıyan

enerji hangisi?

- Tabi ki sebeplerden birisi bu olabilir. Kişiye

de bağlı. Kişinin bakış açısına, sanatçının neyi

görebildiğine de bağlı. Yani, “Ben kendi etnik

kökenimi veya hangi kültüre ait olduğumu

söylememeliyim, ben stabil bir şey olmalıyım,

kendimden renk vermemeliyim” diyen bir sürü

sanatçı arkadaşımız da var. Ben bunun böyle

olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha

yeni yeni Insanların kendi dillerinde yayınlar

yapılıyor. Bizim dilimizde de yayın yapılıyor.

Anadil kurslarımız açılıyor. Kürtlere de, Boşnaklara

da diğer etnik gruplara da bu haklartanınıyor.

TRT'de zannediyorum yayınlar oluyor. Yavaş

yavaş bunlar ortaya çıkıyor. Bunu tehlike gibi

görenler, genelde benim çevremde yok. Sanat

camiası dediğimiz kesimde bunları pek

düşünmezler. Ben Çerkesce söylüyorum

dediğimde “Aaa söylesene, çok merak ediyoruz”

derler. Ya da benim dinleyici kitlem bunu bir

tehlike olarak görmüyor. Ben bu yüzden çok

fazla baskı görmedim. Bu anlamdaileride bir

gün başımabiriş gelir mibilmiyorum. Çerkeslerin

durumu çokfarklı. Hem politik duruşu, hem

kültürel duruşları. Sıkıntı yaşayan gruplar olabilir,

ama bizim buradaki niyetimiz farklı. Yani ben
sadece kültür kısmında duruyorum, dil

kaybolmasın, çerkeslik kaybolmasın,nasıl sunarız,

ederiz, kişisel olarak ben bunu sunuyorum.Birisi

bir şey derse, ben yoluma devam ederim. Çünkü
baskılarla o kültürün ortaya çıkmasını
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engelleyemezsiniz.İstediğiniz kadar baskı kurun,

o kültür bir şekilde o topraktan yeşerecek

çıkacak. Siz olmasanız, başka birisi yapacak bunu.

NART- O zamanbu, biraz da sanatçıya bağlı?

- Tabiki. Sanatçının o kültürü özümsemesine,

aktarmasına, ısrarına bağlı biraz da. Sanatçının

kaşıliğine bağlı. Yani Çerkes olduğunu söylemeyen

bir sürü insan tanıyorum sanat camiasında. Çok

popüler olmuş, şu anda hepimizin bildiği isimler

var Ama asla onlardan “Ben Çerkesim” lafını

duymazsınız.

 

NART- Siz de sanatçısınız, onların yerine

kendinizi koyduğunuzda, hangi kaygıyla böyle

davrandıklarını söyleyebilir misiniz?

- Büyükbırihtimalle, bir taraf olmamakiçin.

Ben popüler kültüre ait bir öğe değilim. Olmak

da istemiyorum. Ama popülizmin içine girdiğiniz

zaman galiba bir kaygı çıkıyor ortaya. "Çerkesim”

dediğinde, Çerkes milliyetçisi denmesinden

korkuyor olabilir. Çerkesim, Lazım, Kürdüm

dediği için Iş kaybına uğrayacağını düşünüyor

olabilir. Ama bu tamamen popülizm ile ilgili bir

şey. Yani o sanatçının popülerlik kavramıyla ilgili

bir durumdur diye düşünüyorum. Benim böyle

bir kaygım olmadığı için rahatım. Olsaydı da

söylerdim. Ben daha kariyerimin başındayım. 13

senedirbu işi yapıyorum.İleride “Ben Çerkesim”

dedim diye işim olmaz mı, ya da bir yerde bir
engelle karşılaşır mıyım diye hiç düşünmedim

ve düşünmüyorum. Bu bir gerçek ve bu konuda

Üretim yapmaya karar vereli de çok uzunyıllar

oluyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Başka

yolu da yok.

NART- Peki Çerkes kültürü, Çerkes müziği,

sizin işleyebileceğinizi düşündüğünüz kadar zengin

mi? Araştırdınız mı, size yetecek mi?

- Araştırdığım kadarıyla çok zengin bir müzik.

Bulduğum eski bir takım kaynaklarvar. Müziklerin

şimdiki anlayışla çalınmış halleri var. Bir kere,

çoksesli bir müzikmiş eskiden. Bu, Çerkeslerin

dünyaya dağıldıkları dönemden sonra tek sesli

müziğe dönmüş. Bulundukları ülkenin müziğiyle

bir şekilde iletişim içine girmişler, etkilemişler,

etkilenmişler. Anavatanda hala çoksesli Çerkes

müzikleri yapılıyor. Beni en çok etkileyen şuydu;

Çerkes müziğinde melodilerin temizliği, ifade

ediliş şekli ve kuvvetliliği. Bunu şöyle

açıklayabilirim; bir Çerkes ezgisi çalındığı zaman,

Çerkes olmayan insana bile bir coşku,bir kuwet

hissettiriyor. Bunu birkaç kişinin üzerinde

denediğimde, aynı şeylerden bahsettiğimiz ortaya

çıktı. Geniş kitlelere uyguladığımızda da böyle

şeyler çıkacaktır. Çerkes müziği gerçekten çok

zengin bir müzik. Melodi kalıpları açısından, ritim

açısından, verdiği coşku açısından... Sadece

biraz geliştirilmeye ihtiyacı var. Yani bu otantik



 

halinden artık çıkarılıp, otantikliğini bozmadan

dünya müziği seviyesine getirmek gerekiyor.

Orijinalini bozmadan harmanlamak lazım. Tabı

bu çok hassas bir konu. Onu dünya müziği

haline getirip işte bu Çerkes müziğidir diye

sunmak gerekiyor. Artık dünya, müzikal anlamda

başka yerlere gitmiş vaziyette, benim amacım

da bu. Bunu yapabilmekniyetindeyim, yapmak

istiyorum.

NART- O zaman sizin anavatanla da

ilişkileriniz var gibi algılıyorum. Orada çok sesli

müziğin hala yapıldığınıbiliyorsunuz. Onları sadece

dinleyerek mibilgi ediniyorsunuz, başkailginiz

oldu mu?

- Tabi ki oradaki tanıdıklarım vasıtasıyla elime

gelen kayıtlar oluyor. Kafkasya'daki, anavatandaki

Çerkeslerin müziğinde, doğal olarak çok ciddi

bir Rusya etkisi var. Çoksesli, klasik müzik de,

çok dikey bir müziktir, yatay bir müzik değildir.

O yüzden orda çokseslilik var. Türkiye'de

yaşayan Çerkeslerin müziğine baktığımızda,

müzikler yatay haline gelmiştir. Çünkü Türk

müziği melodi ağırlıklı yatay bir müziktir, o da

buradan etkilenmiştir. Ama Çerkes müziğine

Türk halk müziği, Türk sanat müziği ezgileri

karışmamıştır. İç yapısındaki dinamizm ve

korumayla, o müzikler günümüze kadar kalmıştır.

Bu nedenle kıymetlidirler. Ürdün'e ya da Suriye'ye

gittiğinizde, Arap yarımadasına daha yakın

yerlerdeki Çerkeslerin müziklerinde Arap etkisi

görürsünüz. Daha Arap formundadır müzik,

ama yine Çerkes ezgileri çok ortadadır, açıktır

birazcık onun içindeyseniz onun Çerkes, Kafkas

melodisi olduğunu hissedersiniz.

NART- Anavatandaki müzikte Rus etkisi olmuş

dediniz. Oradaki müziğin ilk zamanlarınıbiliyor
musunuz? Çerkeslerin dış etkilerden uzak oldukları

zamanda müzikleri nasıldı, bilginiz var mı?

- Eski dönemlerile ilgili bir takım şeyler

okudum ama daha çok şey okumam lazım. O

dönemlerde müziğin çoksesli olduğuna dair

bilgiler var. Ben çok eski zamanlarda söylenen

ve kulaktan kulağa gelmiş müziklerden birkaç

kayıt dinledim. Bunlar genellikle vokale dayaman

 
müzikler. Benim dinlediğim çıplak sesle altta bir

vokal ses, onun üstüne de ağıt söyleyen bir ses,

Genellikle erkeklerin yaptığı bir çalışmadan

bahsediyorum. Onun üstüne de şarkının

söylendiği bir form.Bir de şu anda kullanılmayan

çok sesli enstrümanlar var. Keşke onları bugün

de çalabilsek. Klasik müzikte mesela barok

dönemi enstrümanları yapılır ve onlarla ilgili

eserler verilir. Bizim de bunu yapabilme şansımız

var, sadece konuya eğilmemiz gerekiyor.

Enstrümanlar çokçeşitli, nefesli, yaylı enstrümanlar

var. Çok eski Çerkes müziğinde akordeon yok.

Akordeon Rus etkisiyle sonradan girmiş bir

enstrüman. Mızıka da yok o zaman. Daha ziyade

ağaçtan yapılmış enstrümanlarla ses çıkarılıyor.

NART- Kafkasya'da müzik için yapılanları
biliyor musunuz? Şu andakigelişmeleri takip etme
şansınız oluyor mu? Mesela ben örnek vereyim,
bu otantik müzik aletlerini araştırıp ortaya çıkaran
ve aynılarını yaban Zamudin isminde, çok yönlü
bir sanatçı var Maykop'da. O'nun çıplak sese
dayalı otantik şarkılar, ağıtlar söyleyen 7-8 gençten
oluşan İıw adında bir müzik grubu da var. Onlarla
veya başka sanatçılarla ortak çalışmalar yapmayı
düşünüyor musunuz?
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- Tabiki çokisterim. Sonuçta orası anavatan,

kültürümüzün doğduğu geliştiği yer. Orada

üretilen müzikle, burada üretilen müziğin

karşılaştırmasını yapmayı çokistiyorum. Nasıl

farklılaşmışız, nerden nereye gelmişiz, melodiler

nasıl değişmiş, ne tür varyasyonlar çıkmış ortaya,

onları çok merak ediyorum.İlk firsatta Kafkasya'ya

gitmekistiyorum, ki bu konuyla ilgili çalışmalar

yapabileyim. Şimdi bir doktora çalışmam olacak.

Bu Çerkes müziğiyleilgili olabilir. Şu anda kafamda

tam oturmadı. Çünkü bir konu bulmam

gerekiyor. Örneğin, Kafkasya'ya gidip oradaki

konservatuarlarda Çerkes müziğiile ilgili neler

yapılıyor, bunun araştırması olabilir. Dediğim

gibi, en merakettiğim şey orayla burası arasındaki

müzikteki farklılaşmalar. Çok geç olmadan

başlamak gerekiyor. Çünkü her geçen gün, her

geçen dakika bir şeyler kayboluyor, bilen son

kişi ölüyor. Bunların bir an önce derlenmesi ve

sunulması lazım.

NART- Aslında böyle yapılan çalışmalar da

var, bilginiz var mıbilmiyoruz. Anavatandan gelen

bazı araştırmacılar Anadolu'da ki köylerimizi

dolaşıp ezgileri, oyunları kayda alıp uyarlamalar

yaptılar. Burada Kafkasya'da unutulmuş oyun ve

müziklerde ortaya çıkarıldı. Nalmes'in oynadığı

böyle oyunlar var. Kafkasya ile Türkiye'deki müzik

ve oyunları karşılaştırmalı olarak inceleyenler de
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var. Tabi her şeyin çok başındalar.

- Zaten o karşılaştırmayı yapabilmek için

önce ortaya çıkartmak gerek. Bununlailgili benim

hazırladığım Türkiye'de üretilen müziğin tespit

edilerek kaydaalınıp, bunların bir fasikül halinde
CD ile sunulması. Bununiçin bütün prosedürleri

hazırlamaya çalışıyorum.6 ayda bu işi

halledebileceğimizi düşünüyorum. Bütün

Türkiye'deki Çerkes köylerini dolaşarak
yaşlılarımızda ne kaldıysa toplanacak. Benim
köyümdekiyaşlılardan 2 tane şarkı çıkarabildim,
kaydettim, | hafta sonra vefat ettiler, bu çok
önemli bir şey. Köyümüzde şarkı söyleyen Tobak
teyzeye “hangişarkıları söylüyordunuz?” diye
sordum. Köydeki şarkıları söyleyen oymuş
eskiden, “Gelin alırken işte şu şarkıyı söylüyorduk
kızım” dedi, birazcık hatırladığı kadarıyla söyledi
ve şu anda kayıt bende duruyor. Sadece onun
aynı söylediği şekilde önce ham halleri, yani ne
söyleniyorsa direk onların kaydedilmesi lazım,
Üzerine yorum yapmakkişiye kalmış. Amayine,
o şarkı kimden derlendiyse, kesinlikle belirtilmesi
gerekiyor. Gençlerimizden Çerkesliği merak
eden, Çerkesliğin ne olduğunu kendiailesinde
yaşayamamış ama, Ben Çerkesim” deyip bunun
farkına varan bütün gençlere, bu şarkılar bu

şekilde dinletilebilir, başka yol göremiyorum ben

NART- Çerkesler Anadolu'ya gelirken,



 

anavatanlarından olduğugibi getirdikleri bir müzik

var mıydı, bunun üzerine mibir şeyler eklemişler

veya burada kendileri yeni bir müzik mi üretmişler?

Buraya getirdikleri müziği geliştirebilmişler mi,

geriye doğru mu gitmiş, bilginiz var mı?

- Bununla ilgili çok kesin şeyler söylemek
doğru değil. Ben de Çerkes müziğiyle çok kısa

zamandır uğraşıyorum. İşte bunun için bu

araştırmaların yapılması gerekiyor, tespit yapılması

için yani Türkiye'ye yerleşmiş Çerkesler ne

üretmiş, şimdi bizim bildiğimiz şarkılar var, onlar

Kafkasya'da da söyleniyor ama bir de burada

dediğiniz gibi bazıları burada kalmış, Kafkasya'da

yok olmuş, böyle şarkılar var belki de. İşte

bunların bir an önce ortaya çıkartılıp sunulması

gerekiyor kesin olarak konuşabilmemiz için. Ben

Çerkeslerin Türkiye'de bir şeyler ürettiğini

düşünüyorum. Bu anlamda üretmişler ama

ortada yok, ortaya çıkamamış, çünkü çok içe

kapalı bir toplumuz. Bunların bir an önce ortaya

çıkması gerekiyor, bir adım öne gidebilmekiçin,

dahaileri gidebilmekiçin. Hep kapalı olmamalı,
çünkü biz gerçekten çok köklü bir kültürüz. Ben

dünya müzikleriyle ilgilendiğim için şöyle bir şey

söyleyebilirim; Çerkes müziği henüz ortaya

çıkmamış bir müzik. Bu belki dünyada ortaya

çıkmamış tek müzik olabilir. O yüzden biran
önce ortaya çıkmasılazım. Şimdi ben Kapoverce

bile söylüyorum, oradaki müziğin ne olduğunu

dahibilebiliyorum, çünkü ulaşabiliyorum. Ama

Çerkes müziğine nerde ulaşılabilir? Ben

Kafkasya'da yapılan Rus etkisindeki Çerkes

müziğinden bahsetmiyorum. Tabi ki youtube

sitesi var, orda bir sürü klipler var, şarkılar var,

benim bahsettiğim o değil. Türkiye'deki
Çerkeslerin ürettiği ana müzikten bahsediyorum,

bunların bir şekilde ortaya çıkması lazım. Bunların

içinde Şıbzeler de (ağıtlar) var, amabildiğimiz
bir sürü şarkı da var. Yani ben kendi köyümde

maalesef kaydedemediğim ve annemin babamın

söylediği; “Kızım çokşarkı var, mesela Şu şarkıyı

şu amca söylüyordu, şunları da şu söylüyordu

o da öldü kızım” sözlerinden, yüreğimin acıdığı
şeyleri duyuyorum. Çok üzülüyorum, bari

kalanlardan topladıklarımızı bir şekilde sunalım,

bu Çerkes müziğinin karakterini ortaya koyalım.

Her zaman söylüyorum,bir yerde bizimle ilgili

bir müzik çalındığında, “Evet bu Çerkes müziği,

çok ilginç” denmesi gerekiyor. Çerkes müziği

zaten öyle bir müzik.

NART- Anadolu'ya geldikten sonra Çerkesler,

yaşadıkları sürgün nedeniyle çok acılar çeken,

yerleşmeleri uzun yıllar süren bir halk olarak

ortaya bir şey koyamadılar. Kendi içlerinden

mırıldandılar belki, ama birçok nedenle dışarı

yansıtamadılar, unutuldu gitti. Bu nedenle

Anadolu'da aradığınızda pek fazla bir şey

bulamayabilirsiniz, ya da çok az bulabilirsiniz.
Ancak Rus etkisi altında da olsa Kafkasya'da

klasik olsun, modern pop tarzında veya çok sesli

olsun, bir şeyler yapılmaya başlandı. Burada yapılan

müzikle oradakiler daha fazla entegre edilerek

ortaya ulusal bir müzik çıkarılabilir mi acaba?

- Otantik müziğin çıkarılması konusunda

hassasiyetim şu; bir şey üretebilmekiçin ben

oturup Çerkesce besteler yapıyorum. Ama

Çerkes müziğinin o karakteriniiyi algılamak lazım,

yani ben şimdi Çerkesce bir pop şarkı yapabilirim,

ama ne kadar Çerkes müziği olur bu? Mesela

Kafkasya'da çıkan bir takım şarkılar Çerkesce

söyleniyor, ama Çerkes müziğinden bir iz

taşımıyor, anlatmayaçalıştığım şey bu. Türkiye'de

üretilen Çerkes müziğinin bir karakteristiği var

gerçekten, onu özümseyip, onun üstüne

koyduğumuz zaman karakteri bozulmadan, ama

modem bir şey çıkabilir. Ben sadece bu konuda

biraz hassasiyet göstermemiz gerektiğini

düşünüyorum. Yoksa ben Çerkesce çıkıp

söylerim, hiç problem değil. Türkçe bir türküyü

de Çerkesce söyleyebilirim, ama o başka olur.

NART- Bunun dışında, genelde mesleki

hedefiniz nedir? Müzisyenolarak, nereye gelmek

istiyorsunuz?

- Müziğin ve müzik dinletiminin bir sonu

yok. Sanatın içinde, müzik insana birebir ulaşabilen

en yakın sanat dallarından biri. Müzik dediğimiz

zaman, direkiki insan birbiriyle iletişim kurabilir.

Sanatın diğer dallarında bu biraz daha zor.

Tiyatroda, resimde, ressam resmi yapar ve

duvara asar, oyuncu sahnede oynarsiz ona
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bakarsınız. Orada anladığınız şeylerdir size kalan.

Ama müzik öyle değildir, birebir anlatırsınız,
karşıdaki insana bir sonsuzluk içinde

gördürürsünüz kendini. Bunu tabi şuraya alayım,

buraya alayım gibi bir şey olamıyor, o yüzden,

ancakbir müzisyen olarak gerçekten kalıcı eserler

bırakmakilk hedef olmalı. Benim için de öyle.

Benden sonra gelen nesile ne yapılmış, benim

zamanımda nasıl müzikler üretilmiş, onunla ilgili

bir şeyler bırakmak.. Okuyoruz işte edebiyatta

bilmem kaç yüzyıl önce yazılmış kitapları, ya da

yapılmış müzikleri. Bach'ı dinliyoruz, sonradan

diyoruz ki, nasıl yapmış, nasıl çalmış, işte bu

gerçekten çok önemli. Sanatta kalıcı eserler

bırakmak, iyi şeyler yapmak benim amacım.

Hepimiz yok olup gideceğiz ama, ben yok olup

gittikten sonra en azından, “Gülcan Altan şu

şarkıyı şöyle söylemiş, ya da şu müziği şöyle Icra

etmiş, bunu böyle yorumluyordu” şeklinde

söylenmesi, zannediyorum diğer tarafta

huzurumu kaçırmayacak tek şey.

NART- Hep müzik miolacak, başka bir şey

var mı ilgilendiğiniz, yapmak istediğiniz?

- Akademik kariyer yapmakistiyorum müzikle

ilgili, ama eğitmenlik çok önemli. Müziği insandan

insana aktarabilmekiçin eğitmen olmak gerekiyor.

İyi müzisyen olursunuz,iyibir gitarist, piyanist

olabilirsiniz, ama bunu öğretemezsiniz. Müziği

bir şekilde eğitmenlik yoluyla insanlara aktarmak,

tek düşünebildiğim şey bu. Ama onun dışında

hiç böyle müdürlük yapayım veya bir yer işleteyim

falan gibi şeylerim yok. Tanmaamen müziğe kanalize

olmuş vaziyetteyim.

NART- Türkiye'de sayı olarak Çerkesler üçüncü

büyük etnik yapı. Diğer kültürlerden birileri çıkıyor

mesela Karadeniz'in Ricky Martin'i deniyor, doğuda

yine böyle isimler çıkıyor, sonra bir tempo

tutturuyorlar, bakıyorsunuz tavana vuruyorlar,

herkese severek dinlettiriyorlar kendilerini. Neden

Çerkeslerden de köküne kültürüne uygun müzik

yapan, Çerkesce pop, ya da insanlara ayakta

dinlettiren türden söyleyen çıkmıyor. Arz-talep

meselesi midir, bu konudaki düşünceniz nedir?

- Türkiye'deki diğer etnik grupların Ürettiği
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müziklerle birlikte konuşursak, en göz önünde

olan Laz müziği dediğiniz gibi. Mesela çıkıyor

birisi, kemençenin ağırlıkta olduğu ama bir pop

altyapı üstüne saçmalıyor diyeceğim, kusura

bakmayın. Ama Türkçe söylendiği için çok

yaygınlaşıyor, kemençe Laz müziğinin simgesi

olduğu için Laz müziği sanılıyor yapılan, ama

Türkçe. Çerkescenin duyurulabilmesi için

gerçekten çokiyi projelerle, iyi adımlar atmak

gerekiyor. Çerkes müziğini ucuzlatmadan, hoş

bir şekilde sunup popülerleştirmek gerekiyor.

Aynı fikirdeyim ben de, yapmaklazım, ama çok

popülarizmin içinde de yapmamak lazım. Bu

yozlaşmayı getirebilir ve müziğimiz tamamen

yok olabilir, çok dikkatli olmak lazım.

NART- Sohbet için çok teşekkür ediyoruz.

- Asıl ben sizlere teşekkür ediyorum ve Nart

Dergisi'nin okurları olan değerli insanlarımıza

saygı ve sevgilerimi gönderiyorum

 

 

 



 

 
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Gazanfer Bilge'yi geçtiğimiz günlerde

kaybettik. Annesi Abzehlerin Hatko sülalesinden olan Bilge,
sporculuğunun yanı sıra, doğduğu yer olan Kocaeli'nin Karamürsel

ilçesinde yaptığı yatırımlar nedeniyle, bir eğitim gönüllüsü ve
hayırsever Iş adamı olarak da tanınıyordu.
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hmet Gazanfer Bilge, 1923 yılında

4 Kocaeli'nin Karamürselilçesinin Hacı Ömer

Ağa Mahallesi'nde dünyaya geldi. İsmail

ve Nazife Bilge çiftinin 6 çocuğundan 5'incisi

olan Gazanfer Bilge çok sevdiği güreş sporuna

17 yaşında başladı. Bir gazeteye verdiği röportajda

bununla ilgili şunları söylemişti: “Aslında ben

futbol oynardım. İyi de yüzücüyümdür,

madalyalarım falan vardı sonra bir baktık yağlı

güreşte dahaiyi para var, biz de oraya geçtik

(gülüyor). Güreşmeye başlayınca bir daha

bırakmadım. Sevdim bu sporu. Karşıma kimi

çıkardılarsa yendim. Baktılar ki alayını yeniyorum,

bu sefer karşıma dahaiyilerini çıkardılar ama

yine yendim...”

Genç yaşında başladığı yağlı güreşlerin

ardından, profesyonel anlamdailk güreş derslerini,

askerliğini yaptığı sırada İstanbul'da, Avrupa eski

şampiyonlarından Servet Meriç hocadan almıştı.

Çalışmalarına devam ederken, maç yapma

yeteneği ve dayanıklılığıyla kısa sürede ön plana

çıkmayı başardı ve 1946 yılında İsveç

Stockholm'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda

ilk sınavını verdi. Şampiyonanın ilk turunda Fransız
rakibini sayı ile, ikinci turda İngiliz rakibini, üçüncü

turda o günlerin önemli ismi İsveçli rakibi Olle

Anberg'i, dördüncü turda Macar rakibi Toth'u

ise tuşla yenerek, 62 kg.da serbest stilde Avrupa

Şampiyonu oldu.

(1948 Londra Olimpiyatları'nda başarılarına

bir yenisini ekleyen Gazanfer Bilge, burada da

İranlı, Macar, Fransız, Amerikalı ve Finlandiyalı

rakiplerini arka arkaya yenerek, 62 kg.da serbest
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stilde, Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu oldu.

Böylelikle ismini tarihe altın harflerle yazdıran

Bilge, ele avuca sığmayan yapısı müthiş mücadele

yeteneği, inanılmaz dayanıklılığı, sürekli hareketliliği

ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle, efsanevi

şampiyon olarak dünyayı kendisine hayran

bırakmıştı.

1952'de Helsinki Olimpiyatları'na katılmak
üzere Finlandiya'ya gitti. Ancak, o dönemdeki

TMO Komitesi'nin diğer şampiyonlarile birlikte

kendisini de “profesyonel” diye ilan etmesi

üzerine olimpiyatlara katılamadı. Ancakeli boş

dönmedi ve Finlandiya Türkleri Demeği Başkanı

Zuhur Tahir Bey'in kızı Yıldız hanım ile evlenerek

Türkiye'ye geldi. |961 yılında Yokohama'da

yapılan Dünya Şampiyonası'na ise milli takım

antrenörü olarakkatılan şampiyon güreşçi, aldığı

ilk önemli şampiyonluktan sonra güreşi bırakması

konusunda sorulan bir soruya şöyle cevap

vermişti: “Aslında bırakmayı ben istemedim,

bıraktırıldım. |952 yılında Burhan Felek benim

için Profesyonel oldu' diye bir yazı yazmıştı.

Bankalar şampiyon olduk diye bizi 20 bin lira
vererek mükafatlandırmıştı. Ama biz para için

güreşmemiştik ki, ödül sonradan gelmişti. Biz

de bilmeden aldık ödülü. 1952 yılında

olimpiyatlara gittik. Çıkıp güreşeceğiz, bir baktık

ki olimpiyat komitesi bizim isimlerimizi vermemiş.

Bizi profesyonelilan edip, amatör yarışmalara |

girmemizi yasaklamışlar. Böyle harcandıkgittik.

Yaşar (Doğu) milli takımın başına geçti. Celal

(Atik) birilerini çalıştırmaya başladı, ben de daha

sonra ticarete atıldım...” |
Güreş sporunun duayeni Yaşar Doğu'nun,

“Ben bu işin hamallığını, Gazanfer pehlivanlığını,

Celal Atik ise cambazlığını yaptı” dediği ve

Gazanfer Bilge'den her zaman "deli oğlan” veya

“deli fişek" diye bahsettiğibilinir.
Daha sonra doğduğu yer Karamürsel'e

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bir spor okulu

açan Bilge, bundan sonraki hayatında eğitim

gönüllüsü, kendisini Karamürsel'e ve oradaki

çocuklara adamış hayırsever bir iş adamıolarak

tanındı. 2005 yılında Sabah Gazetesi'nde

yayınlanan bir röportajın girişinde şöyle

tanıtılıyordu GazanferBilge: "... Gazanfer Bilge,

 

    



 

kimileri onu güreş yıllarından hatırlar kimileri doğduğu ve yaşadığı yer olan Karamürselilçesinin

otobüsşirketinden. Yaklaşık 20 gün önce tanışık oDereköy beldesinde toprağa verildi.

ünlü güreşçiyle. Müthiş heyecanlıydı. İstanbul'dan Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak biz de,

doğduğu yere, Karamürsel'e gidene kadar oDünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu ünvanlarıile

arabada konuştuk. 3 trilyon harcayarak yaptığı birlikte, aynı zamanda devlet üstün hizmet

Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu ve omadalyası ve “halka hizmet, sporda yatırım"

Meslek Yüksekokulu'nun açılışına gidiyordu dalında Dünya Fair Play şeref ödülü sahibi olan

Gazanfer Bilge. Okullarda 930'u erkek 1550 değerli insanımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm

öğrenci öğrenim görebilecek derken gururluydu. sevenlerinin onun adını, ona layık bir şekilde

Her şeyin başı eğitim derken sesi titredi. yaşatmalarını umuyoruz ..

"Çocukların okumaları lazım. 13 adet derslik 

yaptık. Ayrıca 60 bilgisayarlık bir başka dersliğimiz

ve kütüphanemiz var." Gazanfer Bilge'nin

doğduğu ilçeye yaptıkları bu kadar da değil.

Yaklaşık |I9 dönüm arazisini sadece öğrenci

yurdu yapılsın diye bağışlamış ünlü güreşçi..."

2007yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne
layık görülen GazanferBilge, bir süredir karaciğer

rahatsızlığı nedeniyle, Kadıköy Florence

Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

85 yaşında hayata gözlerini yuman dünya ve

olimpiyat şampiyonu, Karamürselli ünlü güreşçi

Gazanfer Bilge'nin ölümü sevenlerini üzdü. Bir

erkek çocuk sahibi Gazanfer Bilge'nin cenazesi

 

 
"Avrupa Şampiyonası'nda çol heyecanlıydım. En önemlisi nedir biliyor musun? O bayrağı göndere
çektirmek. İBayrağın çıkıyor yukarıya, senin marşın çalıyor başka bir şey önemli değil. Benimiçin ikincilik
üçüncülük başarı değildir. Ya birinci olacaksın ya birinci. WMlarşın çalmazsa ne anlamı var ki ikincilerin marşı
çalınmaz. Dönüşte öyle bir karşıladılar ki şaşırdık. , ve ben... Tutulduk kaldık nasıl bir coşku. Hiç unutmam
elimde bir bavul. Kaybolmasın diye elimden bırakmamışım. Öyle almışlar sırtlarına beni elimde bir bavul.
Taksim'e kadar bavulumla sırtlarda gittim (gülüyor)...”

"Olimpiyat Şampiyonluğu'na gelince, o da muazzam bir şeydi. Oyle bir ekip gittik ki 1048 yılında
altı kez üst üste marşımızı çaldırdık. Ö zamankraliçe ile tanışma şansım oldu, bizi saraya davet etti. Hepimiz
gitmiştik. Masanın diğer ucuna geçtik. Vasıl güzel hazırlanmış. İçkileri koymuşlar sıra sıra. Tabii biz
sporcuyuz içemiyoruz... Kraliçe bizimle çok ilgiliydi, çünkü büyük bir başarı kazanmıştık. Kimseyle sorgu
sual yapmadıkları halde benim yanıma geldi bir şeyler sordu, konuşmak istedi. Sürekli laf attı, cevap istedi.
Ben kaçtım yanlarından, ne yabancı dil var ki bende? Ayrıca genciz işte utandım. Seçme insanların yanında
WSAN ŞAŞITIVEYIYOT...”

“Meydanı öyle hale getirdiler ki herkes ortada itişir gibi güreşiyor. Kim daha fazla iterse ötekine yat aşağı
diyor. O da sarılıyor dönüyor pat. Halbuki güreşin oyunları vardır, tekniği vardır. Önemli olan o oyunlardır.
Kimsenin oyun düşündüğü yol. Güreşçi dediğin her stil güreşecek, ayırmayacak...”

“Kendimi bildim bileli Karamürsel'e yatırım yapmaya çalışıyorum. Sürekli orası için uğraşıyorum. Çocuklar
Baba, amca' diyorlar bana hoşuma gidiyor. Elimi öpmek istiyorlar izin vermiyorum. 'Sakın' diyorum'el
öpmeyin.' Ellerini yıkamayan bir milletiz biz, niye pis elleri öpsünler ki çocuklar? 'Çak' diyorum sporcu selamı
yapalım. Gl öpmeye alışmasın çocuklar...”
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Karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Gazanfer Bilge, 20 Nisan 2008 günü aramızdan ayrıldı. Doğduğu,
yaşadığı ve çok sevdiği Karamürsel'de, Dereköy Mezarlığı'nda defnedilen Bilge'nin son yolculuğuna uğurlandığı cenaze törenine yurt

içinden ve dışından çok sayıda önemli ismin yanısıra, kendisini çok seven Karamürsel halkı da yoğunilgi gösterdiler.
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© FEVZİ GÜVEN

&€ Gazanfer Bilge, 85 yıllık yaşamına,

efsanevi bir olimpiyat şampiyonu olmasının

yanında, otobüs şirketleri olan bir iş adamı,

eğitime ve spora verdiği büyük desteklerle

tanınan hayırsever bir insan ve bir vergi

rekortmeni olmayı sağdırmış ender

insanlardandır.

Gazanfer Bilge'nin annesi Nazife Hanım,

Karamürsel'e bağlı Fevziye köyünden,

Abzekh boyunun Hatko sülalesinden değerli

bir Çerkes hanımefendisiydi. Babası İsmail

Bey ise Karamürsel Dere köyünden göçmen

bir ailenin çocuğuydu. Düzceli dünya

şampiyonu güreşçi Nurettin Zafer ve diğer

Çerkes güreşçiler sık sık evlerine misafir

olurlar, Nazife Hanım tarafından çamaşırları

yıkanır ve ağırlanırlardı.

Köylerinde iş arayan gençleri İstanbul'a

getirerek iş bulmalarını sağlayan veya spor

camiasına kazandıran Gazanfer Bilge, Fevziye

köyünde kerpiç yapmak üzere hazırlanan

çamurun içinde antrenman yapar, böylece

daha güçlü olduğunu söylerdi.

Müsabakalarda çok iyi uyguladığı ayak

sarması hareketini Tekirdağlı Hüseyin'den

öğrendiğini söyleyen Bilge, çevresindeki

gençlere, yaptıkları işte her zamanbirinci

olmalarını öğütler, ikincilik ve sonrasının

bize yakışmayacağınıanlatırdı. Kendisinin
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de her zaman kendisinden daha güçlü olan

rakiplerle güreşmekistediğini belirten ünlü

güreşçi, böylece gücününsınırlarını

anladığını söylerdi.

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma

Derneğimizin onursal başkanı olan Gazanfer

Bilge, her yıl Fevziye'de Gazanfer Bilge Spor

Tesisleri'nde yapılan ve bu yıl 104'üncüsü

yapılacak olan geleneksel yağlı güreş

şampiyonasının organizasyonlarını da

gerçekleştiriyordu.

Kıbrıs Barış Harekatısırasında, firmasındaki

400 otobüsü seferber ederek, sürekli Ankara-

İstanbul arasında asker sevkiyatı yaptırmak

yoluyla verdiği destek ile de bilinen Gazanfer

Bilge, hayırsever yönünü memleketi

Karamürsel'e yaptığı birçok yatırım ve tesis

ile de göstermiştir. Bilge, Kocaeli Üniversitesi

bünyesinde yaptırdığı meslek yüksek

okulunun yanısıra, Gazanfer Bilge Eğitim

ve Spor Yüksek Okulu, Yüksek Öğrenim
Öğrenci Yurdu, İlköğretim Okulu, İşitme
Engelliler Okulu, Kimsesiz Çocuklar Yuvası,
Bilgisayar Laboratuarı, Yuva ve El Sanatları

kursu, Sağlık Ocağı, Spor Kompleksiile

belediye binası, içme suyu tesisleri, bir cami

ve parklar, bahçeler gibi birçok eser bırakmış,
birçok eserin ortaya çıkmasında da arsa

tahsisi ve maddi desteklerle yardımcı

olmuştur.

Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.  

 



 

 

Ankara Kafkas Demeğitarafından 21 Mart 2008

Cuma akşamı düzenlenen "Ulus Devletine Geçiş

Sürecinde Çerkeslerin Rolü" konulu konferansilgi

çekti.

Aynı zamanda Nart Dergisi'nin yayın kurulu

üyesi olan araştırmacımız Hakan Eken'in konuşmacı

olarak katıldığı konferansta Eken, tarihsel süreç sırasıyla

ulus devlete geçiş dönemini anlattı. Konuşmasında

18. yüzyıla kadar millet sisteminin egemen olduğu

Osmanlı'nın, bu tarihten sonra Batı'dan etkilenerek

ulus devlet modeline geçmeye başladığından

bahseden Eken, doğu toplumlarında gelişemeyen

bu sistemin, o dönemde ticaret yolları ve diğer

nedenlerle batıda dahahızlı geliştiğini ve etnik yapıların

ulus devlete dönüştüğünü anlattı. Kafkasya'nın ise

aynı dönemlerde sürekli işgal ve savaşlardan dolayı

bu süreç içinde yer alamadığına değinen konuşmacı,

“Çerkes” kavramının tam olarak kapsamaalanı ve

yerine oturmayışını da buna bağladı.

Daha sonra, Çerkeslerin sürgün yıllarının

Osmanlı'da Pantürkizm akımının benimsendiği

dönemerastladığına işaret eden Hakan Eken, Balkan

Savaşları ile bu akımın etkisinin arttığını belirtirken,

Ermeni tehcirinin yaşandığı söylenen 1915 olaylarında,

Çerkes ve Kürt etnik grupların çeşitli çıkar kaygılarıyla

bu tehcirde yer aldıkları iddialarının çok önemli

olduğunu söyledi.

Eken, yakın tarihimizde yaşanan Ethem Bey

olayının ardından kasıtlı olarak “Çerkes” etnik ismiyle

“Ulus Devletine Geçiş Sürecinde Çerkeslerin Rolü”

Ronferansı konuşma metni...

 

Osmanir”dan Ulus

BÖLÜM 1
Ulus ve Etnisite Kavramları

Ulus, etnik, kimlik, azınlık, aidiyet, kültür vb.
kavramlar günümüzde herhangibir ülkeyi olduğu gibi,
Türkiye'yi de yakından ilgilendiren konular arasındailk
sıraları almaktadır. Birçok durumda ve yerde ise şiddetli
tartışma, çatışma hatta savaş nedeni olabilmektedir.

Bu tartışma ve çatışmalara konu olan şey, ister
Adem ile Havva'dan,isterse primatlardan türemişolsun,
aynı kökenden gelen insanoğlunun, dünya üzerindeki

 

“hain” sıfatının birlikte kullanıldığını, önümüzdeki

yıllarda da Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı bazı

çıkarları nedeniyle karşı karşıya gelmekistemedikle-

rinde, gündemde olan Ermeni soykırımında Çerkes-

lerin rol oynadıkları iddialarıyla olayların yönünü

değiştirmeye çalışacaklarına inandığını söyledi. Bu

konuda Ermeniyazarlar tarafından yazılan kitaplardan

da bahseden Eken, Nart Dergisi'nin 57 ve 58.sayıla-

rında yayınlanmak üzere, bu kitaplarla ilgili ayrıntılı

bir yazı hazırladığını bildirirken, Ermeni yazarların

haricinde devletin resmi söylemlerinde de bu yönde

beyanlar olmasının kaygı verici olduğunu, bununla

ilgili şimdiden tavır belirlememiz gerektiğini anlattı.

Konferansın ikinci bölümü soru cevap şeklinde

gerçekleşti. Hakan Eken'in konferans konuşmasından

derleyerek, dergimizde yayınlanmak üzere hazırladığı

yazıyı aşağıda okuyabilirsiniz.

. HAKAN EKEN |

A.L. Sos. Bil, Ens. M.A. İktisat

Devlete Geçiş Sürecinde Çerkes Kimliği

yayılımı sonucunda, doğayla verdiği yaşam mücadelesi
içinde üretmiş olduğu farklı varoluş biçimleriile dillerinden
ibaret olan ortakbirinsanlık hazinesidir. Her bir deneyim,

herbir farklılık insanlığın kazandığı bir nitelik olmasına
karşın; bugün neredeyse tüm insanlar (özellikle bir

devlette çoğunluğu oluşturan insanlar) sadece
kendilerina ait olan hazineyi yaşamaya değer görmekte,
diğerlerinin varoluşuna tahammül etmemektedir.

Gerçektehızla yaygınlaşan kentli yaşam biçimi ve
buna bağlı olarak egemen olan standart tüketim
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toplumunun birey, aile ve yaşam tarzı; belki her ülkede

egemenolan resmidil dışında hiçbir farklı yaşam biçimi

bırakmamaktadır. Hal böyle olsa da, o devlette egemen

olanlar, kendi etnik, ulusal, kültürel niteliklerinin de yok

olduğununfarkına bile varmadan, azınlık dediği ya da

tamamen yok saydığı diğerlerinin bu tür değerlerinin

varoluşunu kendine bir tehdit olarak algılamaktadır.

Geçmişte karşılaşıldığı gibi, bugün ve gelecekte de

karşılaşılacak olan doğalve toplumsalolaylariçin,farklı

bakış açıları ve çözüm yolları geliştirmede bulunmazbir

kaynak olan bu farklı nitelikler hızla yok olmaya

terkedilmekte, insanlık kendisini daha renkli, daha

yaratıcı, daha güçlü kılacak hazinelerini kaybederek geri

dönüşü olmayan bir erozyona uğramaktadır.

Başlarken değindiğimiz, insanların büyük, güçlü ve

merkezi devletler içinde yaşamaya başlamasından önce

varolmayan bu kavramlar Batı Avrupa'da ulus devletlerin

17. yy.da filizlenmeye başlamasıile ortaya çıkmışlardır.

“Etnik” kelimesi eski Yunan'da dinsizleriçin kullanılmışsa

da 19. yy'dan itibaren ırksal bir nitelik kazanmaya

başlamış, 20. yy'ın ortalarında ABD'de Yahudiler,

İtalyanlar vb. Anglo-Sakson olmayanlariçin kullanılır

hale gelmiştir.
Batı'da gelişen ve kendi içinde bir mantık

çerçevesinde olgunlaşan ulus, ulus devlet ve azınlık

haklarıile ilgili kavramlar; doğrudan sömürgecilik dönemi

sonrasında oluşmaya başlayan yeni devletlerin çoğunda,
eski yöneticilerinin, yeni sömürgeilişkilerini rahatlıkla

sürdürebilmek amacıyla ihraç ettikleri bu ulus devlet

modelini, kendi iktisadi, sosyal, tarihi ve coğrafi

gerçekliklerini hiç hesaba katmadan aynen taklide

kalkışmaları nedeniyle, günümüze kadar süren ve uzun

bir süre daha bitmeyeceği düşünülen etnik kökenli

çatışmalara yol açmıştır.

Ulus ve Ulus Devlet Olgularının Batıda Gelişimi

Westfalia Kongresi (1648) Azınlık Kavramının

Ortaya Çıkması:

17. yy'da, bugünküne benzeyen bir azınlık hakları

düzenlenmesi yoktu. Ancak Westfalia Kongresi ve

diğerleri, bu dönemde, özellikle savaşlar nedeniyle

ortaya çıkan sınır değişiklikleri sonucu başka devletlerin

egemenliği altında kalmış daha çokdini(Hristiyanlığın

çeşitli mezhepleri ve Yahudilik şeklinde) toplulukların

haklarını düzenleyen ilk uluslararası siyasi örnekleri

oluştururlar. O dönemde ulus adları, bugünün ulus

kavramını değil, daha çokdinifarklılıkları ifade ediyordu.
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Viyana Kongresi(1815)-Dini azınlık kavramından ulusal
azınlık kavramına geçiş, ulus devlet modelinin gelişmesi:

Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları ile bozulan
Avrupa siyasi haritası ve güçler dengesi, Osmanlı hariç
Avrupa devletlerinin katıldığı 1815 Viyana Kongresiile
yeniden yapılandırıldı. Fransızİhtilali ile etkinlikleri artan
hürriyetçilik ve sosyalizm akımlarına karşı statükonun
korunması amacıyla bir araya gelen büyük devletler
1815 Viyana Kongresiile devletler arasıilişkilerde, yeni
bir meşruiyet aracı olarak ulusçuluk ve ulus devlet
modelinin temeliniattılar. Viyana Kongresi, azınlıkların
dini topluluklar değil, ulusal gruplar olarak tanımlandığı
ilk anlaşmaları doğurmuştur.

Berlin Konferansı (1878)- Doğu Sorunu ve
Ulus Devlet Modelinin İhracı:

1815 Viyana Kongresi'nin ardından Balkanlarda
Hristiyan Tebaa arasında bağımsızlık taleplerinin artması,
Rusya'nın ise bu halkları koruma bahanesiyle,asıl olarak,
dünyaticaretine özgürce katılmasını engelleyen coğrafi
sınırlarını aşmak amacıyla 24 Nisan 1877'de Osmanlı
Devletine savaş ilan etti. 93 Harbi, 1878'de Osmanlı
Devletinin ağır mağlübiyetiyle sonuçlandı.

Kafkaslardan sonra Balkanlardan da büyükbir göç
dalgası Osmanlıya doğru yola çıktı. İşte bu nüfus,iç
dinamikleri giderek zayıflayan Osmanlı'nın, belki de bir
yarım yüzyıl daha direnmesini sağlayacak enerjiyi sağladı.

Rusya'nın Akdeniz ve Ortadoğuile Doğu'ya giden

yollar üzerinde hakim olmasını önlemek amacıyla;
Rusya'nın savaştaki bahanelerinden olan Osmanlı'daki
Hristiyan halkların haklarını korumak ve böylece Rusya'nın
mümkün olduğunca geri çekilmesini sağlamakiçin, bu
anlaşmaile Osmanlı'ya Avrupa'dakine benzer azınlık
haklarınıihraç ettiler. 1878'de dikte edilen bu anlaşmanın
adı Doğu Meseleleri Kararları'dır.

Bu ihraç, dünyanın geri kalanına uygulanacaksürecin
ilk adımı olmuştur. Doğrudan sömürgeleştirilemeyen
topraklarda yaratılan devletçikler, başlangıçta serbest
dış ticaret politikasının oyun sahalarıydılar.1917
devriminden sonra ülkelerin çalışan kesimlerinin
politikleşmesini önlemek amacıyla, sosyal devlet yönü
güçlü, korumacıiktisat modeline dayalı bir sisteme
geçilmiştir. 1991'de SovyetlerBirliği'nin çökmesi ve
Batı karşısında ideolojik bir tehdidin kalmamasınedeniyle,
küreselleşme tabir edilen kapitalizmin iktisadi anlamda
sınırsız, Kültürel anlamda parçalanmış bir dünya düzenine
geçiş süreci yeniden başlamıştır. Dünyadaki enerji,
hammadde ve tarım kaynaklarına daha kolay
hükmedebilmek için, kimi yerlerde etnik / ulusal

   
K
O
Ş

 



 

bağımsızlık hareketleri desteklenmiş kimi yerde ise
engellenmiştir. Kosova ve Kuzey Irak'ta Kürt yönetiminin
desteklenmesi, buna karşın Abhazya, Kuzey Kıbrıs ve
Filistin'in desteklenmemesigibi.Bu nedenle ulus, etnik
ve azınlıkgibi kavramlar her dönemde güçlü devletlerin
çıkarlarına göre şekillendirilmiş, milyonlarca, hatta
milyarlarca insan birbirini tüketerek iktisadi ve politik

anlamda bağımlı hale gelmişlerdir.

Diaspora Çerkesleri kimdir?
Sürgün edildikleri ülkelerde askeri yetenekleri,

yaşam tarzları ve en azından o zamanlarsahip oldukları
bir takım idealleri sayesinde, biraz ayrıcalıklı azınlıklar
olmuşlardır. Üst kimlik Türklük, Rusluk, Araplık (19.yy
ve 20.yy başlarında Osmanlılık) gibi, içinde yaşanılan
egemen toplumun kimliği olmuştur.Birlikte yaşadıkları
devletlerin ve ulusların çıkarları için savaşmışlardır.

1850'lerde Kafkasya'da Batılı örneklere uygun bir
uluslaşma gerçekleşmemişti. Batı Avrupa'da görülen
feodal bir yapının da tam olarak geliştiği iddiası
tartışılabilir. Bu durumu geri bir sosyal yapı olarak
değerlendirmemek gerekiyor. Belki özgünbir yapı, belki
farklı bir yaşam modelinin başlangıcıydı. Bu aşamada
donan yapı, sürgün edilen topraklara taşındı. İçinde
bulunduğu koşulların ortadan kalkmasıyla, yeni
vatanlarının dinamiklerine eklemlendiler. Ancakkültürel
değerler, kapalı kırsal yaşamın sağladığı izolasyon
sayesinde, kendini yakın zamana kadar korumayı başardı.
Bu nedenle yukarıda da değindiğimizgibi aidiyet duygusu,
öncelikle aşiret, aile düzeyinde kaldı. Devlet yapısı
oluşmadığından koruyucu, kuşatıcı, tanımlayıcı kimlik
kabile, boy, sülale, aile olarak kalmıştır.

Kuzey Kafkasyalı halklara genel olarak Türkiye'de
“Çerkez” denmektedir. Daha bu noktada Çerkez
kelimesinin Çerkes olduğu noktasında uzun uzun
açıklamalı itirazlar başlar. Kuzey Kafkasyalı halklar
kendilerine başkaları tarafından Çerkez denmesine,s
harfi dışında pekitiraz etmezler. Ancak, kendi aralarında
sohbet ederlerken, tanışırlarken, çoğunlukla kendileri
için Çerkes demezler. Onlar önce Adige, Abaza(Abhaz|,
Oset, Çeçen, Karaçay, Dağıstanlı, vb.dirler.

Özellikle köylerde aynı türden yani Adige, Abaza,
Oset, vb. olanların bir arada olduğu yerlerde,bir alt
kimlik tanımlayıcı olmaya başlamaktadır. Adigeleriçin
Abzeh, Kabartay, Şapsığ, vb. Bu dağılma özelliğibir alt
kademede de sürmektedir. Örneğin Abzehlerin kendi
aralarında olduğubir yerde sülale kimliği, Hapae, Hatko,
vb. tanımlayıcı kimlik haline gelmektedir. Öyle ki bu
kimlik, çoğu zaman her yerde “Kimlerdensin?” şeklinde

sorulan ilk sorudur: “HETME WAŞIŞ?” Çerkeslerin en
çokaidiyet hissettikleri, karşılarındakinde en çok merak
ettikleri unsur, kimlerden olduğudur.

Bu noktada ulusların gelişim ve yapılanma süreci
ile ilgili olarak, en alt basamaktan en tepeye dogru
yapılan sıralamayı Çerkeslere şöyle uyarlayabiliriz:

Familia / Aile , sülale (Örn.: Hapae, Jamouko,

Kushatra, Loğ, Zor,...)
Clan / Klan (Örn.:Abzeh, Besney, Kabardey, Abazin,

İron, Digoron...)
- Tribu / Kabile (Örn.:Adıge, Abaza, Oset, Çeçen,...)
Nation / Ulus (Çerkes, ya da bazıifadelere göre

Kafkaslı)

Son yıllarda yaygın bir biçimde Çerkes tanımının
sadece Adıgeleri ya da, Adıge ve Abhazları kapsadığı;
yukarıdakı sıralamaya göretribu seviyesindeki her grubun
ayrı ayrı ulus olduğu ya da olmasıgerektiği söylenmeye,
hatta kabullenilmeye başlamıştır.

Kafkasya Rusya'nın işgaline uğramasaydı,
Çerkeslerin nasil bir ulusal gelişim çizgisi olacaktı? Bugün

için cevabıartık bilinemeyecekbir soru. Her kabile(Tribu)
ayrıbir ulus olarak mıgelişecekti (Adıge ulusu, Karaçay

- Balkar ulusu, Oset Ulusu, Lezgi ulusu, İnguş ulusu,
vb.)? Yoksa hepsiya da büyük bir bölümü Çerkes ulus

kimliği altında bir ulus, bir devlet olma yolunda mı
ilerleyecekti?

Ancak, tribu düzeyinde ulus tanımlama çabaları
olsa da,birçok aileden (sülaleden) her klan ve hatta

her tribu da bulunabilmektedir ki, bu da aslında ortak
ulus çatısının daha yukarıda oluşması sürecinin
Kafkasya'nın işgalinden önce ciddi bicimde başladığı,
hatta sürgünün yarattığı harmanlanma sürecinde karma
evliliklerin artması ile daha da geliştiği söylenebilir.

Ulusal sorun cok basitçe bir etnik yapının içinde
bulunduğu geçerli durumda,varlığı ileilgili ihtiyaçlarını,
ulusalbilinç ise bu ihtiyaçların farkında olma durumunu
ve çözme dinamiğini gösterir. Eğer çözülmesi gereken

bir problem varsa, bunu önemseyen ve çözmekisteyen,
en azındanbir anlamlı zümreye ihtiyaç vardır. Bu da o

ulusun (etnisitenin içindeki) sınıflardan biri ya da

birkaçından çıkar. Bu modem kapitalist toplumun ürettiği
işçi, kapitalist, küçük burjuva, vb. sınıflar olabileceği

gibi, feodal yapıdan kalan sosyal sınıflar da olabilir,
asiller, savasçılar, çiftçiler, kölelergibi.

Oysa Türkiye'deki Çerkesleriçin Türkiyeli olmakla

Çerkes olmak çelişkili bir durum değil. Kendi farkında
olmasa da, diaspora da yaşayan Çerkes toplumu, kendini

diğer uluslardan ayıran hertürlü ozelliğini kaybetmeki
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noktasına hızla ilerlemektedir. Bunun başlıca nedenide
diaporanın büyük bölümünün yaşadığı Türkiye'de ne
Çerkeslere ne de diğer uluslara ve etnik oluşumlara,
özgür ve yaygın bir biçimde kendidilini ve kültürünü

geliştirmesini sağlayacak, eğitim, yayın, örgütlenme ve
temsil haklarının tanınmamış olmasıdır.

Bir toplum varoluşuile ilgili bir ulusal soruna sahip
iken, bunu hissedip, çözme güdü ve enerjisi taşıyanbir
zümre ya da sınıfa sahip ise, kendini ileri götürebilir.
Burada bir kez daha hatırlatalım, hangi kategoride olursa
olsun bir Çerkes bu kimliğini saklamıyor ve ortaya
koyuyorken bu çelişkiler ortaya çikabilir. Kimliğini ortaya
koymuyorsa, doğal olarak bir sorunla karşılaşmaz.

Bireysel olarak isini görür. Ama ulusal olarak bir

kandırmacaya alet olur. Toparlayacak olursak, kendi
içindeki sosyal yapılardan en az birinin, kendi sınıfsal

sorunlarıile ulusal kimliği arasındakiilişkiyi görle)memesi,
görse de bağlantıyı ve çözüm çabasını ortaya
koyla)maması, Çerkes ulusal kimliğinin ve bilincinin
gelişimini duraklatmaktadır. Bu da varolan sorunla ancak,
duyarlı Çerkeslerin ya da farklı ideolojik çizgilerde olup,
kendi ulusal sorununu öncelikli ve çözülmesi gereken
bir sorun olarak değil, aksine sadece niceliksel bir
potansiyelolarak, kendiiçinde bulunduğu politik harekete
sokmakisteyen Çerkeslerin ilgilenmesine yol açmaktadır.

BÖLÜM 2
Osmanlı ve Doğu

Toplumları / Devletleri
Çok tekrarlanan ve bilinen bir konu olduğu için

kısaca değinelim. Sembolik bir tarih olarak Roma

imparatorluğunun bölündüğü 395 yılından, Amerika
kıtasının keşfedildiği 1492 yılına kadar dünyada Batı
Avrupa uygarlığı ve devletleri egemen güç durumunda

değillerdi. Roma öncülü sayılabilecek antik Yunan
döneminde de, Roma sonrasında da Anadolu,
Mezopotamya, İran, Hindistan, Çin gibi uygarlık

bölgelerinde çok geniş alanlara hükmeden vefarklı
iktisadi, sosyal formlara sahip güçlü uygarlıklar ve
devletler bulunuyordu. Batı'nın 16. yy'dan itibaren önce
açık denizlere 18. yy'danitibaren ise neredeyse bütün

karalara hakim olmasıile doğu uygarlıklarının gelişimleri
duraklamış, bağımlı hale gelmiştir. Böyle bir durum
olmasaydı,” Batıdakine benzerbir ulus devlet modeli
mi geliştireceklerdi, yoksa farklı özgün toplumlar mı
yaratacaklardı” sorusu, bu panelin konusu dışında kalan,
ama etnik sorunların anlaşılmasında hatırda tutulması
gereken bir unsurdur.

Batı uygarlığı nispeten daha zayıf siyasi ve askeri
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örgütlenmelere sahip, Amerika, Afrika, Okyanusya ve
Güneydoğu Asya gibi bölgeleri daha etkin bir şekilde
dönüştürmüş olsa da, başta Osmanlı imparatorluğunun
hakim olduğu coğrafyayı, İran, Hindistan, Çin gibieski
uygarlık sahalarını tamamen kontrolaltına alamamıştır.

Bu bölgelerdeki devletler, farklı etnik unsurların

Batıdakindenfarklı bir biçimde birlikte varolduğu eski
modelleriyle, Batıdan ihraç ettikleri ulus devlet formuna
görüntüde uyan, ancak bu formun içeriğini dolduran
Avrupa'nın ilgili tüm hukuki, kültürel, siyasi birikimini,
ancak uygun gördüğü kadar almak yoluyla kurdukları
sorunlu modelleri arasında gidip gelmektedirler. Görüntü
çok değişmiş olsa da derinde yüzyılların, binyılların
alışkanlıkları etkisini korumaktadır. Bu coğrafyanın önemli
ülkelerinden olan Türkiye de etnik sorunlara etkin bir
çözüm getirememiş olması nedeniyle, potansiyeline
uygun bir ilerleme gösterememektedir.

Osmanlı'da Reform ve Kimlik
Sorununa Çözüm Arayışları

Geleneksel devlet yapısının tepesinden,yani Sultan
ve Sadrazamlardan gelen reform çabaları 18. yy.'a
damgasını vurmuştur. Tanzimat (1839)ve Islahat (1856)

reformları şeklinde, dini güce sahip monarşik düzenden,
parlamenter bir monarşik modele geçiş çabalarının
ortaya çıktığını görüyoruz. Nihayet 1876'da, Meşrutiyet
ilan edildi. İlk Osmanlı anayasası yürürlüğe kondu. Ancak
ILAbdülhamit 1877-78 Osmanlı — Rus Savaşı bahanesi
ile Meclisi dağıttı. Bu davranışıkimilerince Batı'ya karşı
bir direniş olarak görülmüş, kimilerince de Osmanlı'yı
Batı'nın daha da gerisinde bırakan ve demokratik

yollardan oluşabilecek alternatif çözüm yollarını yok
ederek, Osmanlı'nın sonunu hazırlayan bir davranış
olarak değerlendirilmiştir.

Batı'nın dayattığı modele karşılık, toplumu dikey
kesen üretici sınıflar arasındaki paylaşım sorunuile,
toplumu yatay kesenkültürelkimliklerin adil bir biçimde
bir arada yaşama sorununu çözebilecek, bu sınıf ve
kimliklerin kendini temsil edebileceğialternatif bir model
üretemeyen Osmanlı toplumu,bir kimlik sorunuile baş
başa kaldı.

1. Abdülhamit devleti ve iktidarını “korumak”için
istihbarat ve polis teşkilatını güçlendirmiş İslamcı —
Osmanlıcı bir siyaset gütmüştür. Çerkesler ve diğer
sürgün halkların önemli bir bölümü, Osmanlıya sahip
çıkmak adına bu yapılanmaların içinde tüm kademelerde
görev almışlardır.

Avrupa'ya sürgüne gidenlerin Jön Türk
örgütlenmeleri, İttihat ve Terakki'nin kuruluşu ve



 

etkinlikleri sonucunda, 23 Temmuz 1908'de İkinci

Meşrutiyet kabulveilan edildi, Kanun-i Esasi uygulamaya
kondu. İl. Meşrutiyet döneminde hızlandırılan reform
çalışmalarına karşın; 1908'de Avusturya-Macaristan'ın
Bosna-Hersek'i ilhak etmesi, 1912'de İtalya'nın Libya'yı
ve Oniki adaları işgal etmesi, Girit'in Yunanistan'a
verilmesi, 1912 — 3 yılları arasındaki 1.Balkan Savaşında
Balkanların neredeyse tamamen kaybedilmesi, 1913'te
Galip Balkan devletleri arasındaki çıkan 2.Balkan savaşı
sırasında, Osmanlı'nın Edirne'yi Teşkilat-ı Mahsusa'nın
bir operasyonuile tekrar ele geçirmesi, Osmanlı'yı
yöneten kadrolarda son bir ölüm kalım savaşına girmenin
zorunlu olduğufikrini yaratmıştı.

Osmanlıcılık ve Sürgün Halklar
Bu durumda Osmanlı'yı bir arada tutacak kimlik

arayışları kaçınılmaz hale geldi. 19. yy.'ın ortalarından,
Balkan Savaşının sona erdiği günlere kadar, daha çok

bir devlet politikası şeklinde Osmanlıcılık aşısı
tutturulmaya çalışıldı.

Osmanlıcılık politikası, en çok Balkanlar'dan ve
Kafkasya'dan Anadolu'ya sürülen, Müslüman olup Türkçe
konuşmayan halklar üzerine etkili olmuştu. Balkanlardan
sürülen Türkler, bir anlamda anavatanlarına dönmüşlerdi.
Ancak Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığı sırasında

Hristiyanlıktan, Müslümanlığa geçen Boşnak, Arnavut

ve Pomaklargibi bir kısmı Slav kökenli halklar, Anadolu'da
gerçek bir kültür ve kimlik sorunu ile karşılaştılar. Bu
dönemde Osmanlıcılık, kendilerini Evladı Fatihan olarak
gören bu halklariçin tutunabilecekleri bir kimlik oldu.

Osmanlı'nın Kafkasya'da kısa bir dönem ve zayıf
bulunuşu nedeniyle, ne bu devletle ne de Türk halkıile
uzun bir ortak yaşam geçmişi de bulunmayan Çerkesler,
diline ve kültürüne yabancı oldukları topraklarda, Balkan
Muhaciri Müslüman Slavlardan daha büyükbir yabancılık

çekmişlerdi. Bu nedenle Osmanlılık kimliği Çerkeslere
de anlamlı, koruyucu bir kimlik olarak görünmüştü.

Diğer Kimlik Arayışları
Bunlar dışında İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık

akımları olarak özetlenen diğer kimlik arayışları, Kurtuluş
savaşı yıllarında verilen mücadelenin aktif tarafları
olmuştur. Daha sonra da göreceğimizgibi özellikle 1919

ortalarında Erzurum ve Sivas kongrelerinde oluşturulan

Heyet-i Temsiliye ve 1919 Aralık ayından 1923 ortalarına

kadar görev yapan birinci meclis, Osmanlı

imparatorluğu'nu tarihe gömüp,yeni, batılı normlara
sahip, ancak kendi öznel düzenlemeleri ve hedefleri
olan bir cumhuriyet kurmak üzere yola çıkmamıştı.
Aksine devletin kurtuluşuiçin çalışmış, bu süreçte farklı
görüşlerin, güç ve etkinlik mücadelesine sahne olmuştu.
Cumhuriyeti kurmak, neredeyse tamamen yeni üyelerden
oluşan ikinci meclis ile mümkün olmuştur.

BÖLÜM 3
Osmanlı'nın Çözülme Süreci

ve 1915 Olayları!
1915'te olanların ne olarak tanımlanması gerektiği

bu panelin konusu dışında olduğundan 1915 olayları
tabirini kullanmaktayız.

Çerkeslerin 19. yy. sonları ve 20. yy'ın ilk
çeyreğindekiaktif konumları nedeniyle resmitarih görüşü
ve Ermeni görüşlerinde yakın zamanda çok ilginç ve
Çerkes toplumuiçin tehlikeli bir yakınlaşma ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bazı Ermeni yazarlar, genel (hatta
resmi diyebileceğimiz) Ermeni görüşüne uygun olarak
1915'i Osmanlı yönetiminin sorumluluğundabir soykırım
olarak değerlendirirken, bu olayda Çerkeslerin ve Kürtlerin
de önemli sorumlular olduğu iddiasını öne

çıkarimaktadırlar. Benzer şekilde Türk Tarih Kurumu'nun
bazı üyelerinin ve diğer kimi Türk yazarların, çeşitli
ortamlarda, bu olaylarda Çerkesler ve Kürt'lerin payı
olduğunu söylemeye başladıklarını görüyoruz. Ayrıca
son yıllarda, Kurtuluş Savaşının ünlü Çerkes simaları
tekrar haksız bir biçimde olumsuzfigürler olarak gündeme
getirilmeye başlanmıştır. Bu tabii bir iddiadır ve
kanıtlanmış değildir. Ancak,yayınlarve çeşitli gelişmeler,
bu yönde güçlü bir şüphe doğurmaktadır.

Ermenistan'ın siyasi, iktisadi ve askeri

kuşatılmışlığından, Türkiye'nin ambargosunu gevşetmesi
ile kısmen kurtulabilmesiiçin; bazı Ermeni yazarların,
olayların sorumluluğunu olabildiğince Çerkesler ve
Kürtlere yıkarak, bunu da resmiTürk tarih görüşünün

kabul etmesini sağlayarak, bir açılım yapmaya
çalışmaktadırlar.

Nart dergisinin 57/58. sayısında tanıtılan bu dört
kitabın2 ortak özelliği değişik derecelerde de olsa
Çerkesleri Osmanlı devletinin (en azından son 50-60
 

l 1915'te olanların ne olarak tanımlanması gerektiği bu panelin konusu dışında olduğundan 1915 olayları tabirini kullanmaktayız.

2 Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet — İktidar Sisteminde ÇERKESLER, Arsen Avagyan Belge Yayınları, Ocak 2004,
302 sayfa; ERMENİ SOYKIRIMI — ERMENİKİRİM Nikolay Hovhannisyan, Çev: Atilla TUYGAN, Pencere Yayınları, 2.baskı, İstanbul,
Haziran. 2007, 120 sf; DÜNYA HEPİMİZE YETERSarkis Çerkezyan Hazırlayan: Yasemin Gedik Belge Yayınları, 3. baskı ocak 2007,
İstanbul, 228 sf * ekler; MALTA BELGELERİ— İngiltere Dışişleri Bakanlığı “Türk Savaş Suçluları” Dosyası Vartkes YEGHIAYAN Belge
Yayınları, Ağustos 2007 İstanbul, Çev.: Jülide Değirmenciler, li * 539 sf.
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yılında) asli unsurlarındanbiri olarak göstermesi ve

bunun bir sonucu olarak 1915 olaylarının sorumluları
arasına sokmasıdır. Burada birkaç başlığı hatırlamakta
yararvar:

*) Avagyan'ın kitabı, Çerkesler adını taşımakla
birlikte, asıl konusu Çerkesler ve onların Osmanlı ve
Türkiye devletleri içindeki konumu üzerinden, Türkiye
ile Ermenilerin ve Ermenistan'ın arasındaki sorunlu
ilişkilere, kolayca mahkum edilebilecek bir sorumlu
arama çabasıdır.

Bir noktada Çerkelere “haydi, Osmalı'nın Ermeniler
başta olmaküzere Hristiyanlar, Araplara ve hatta Kürtlere
yaptığı baskılara alet olduğunuitiraf et; böylece sadece
bir alet olduğuniçin suçunun cezasıda hafifleyecektir”
demektedir. Ancak,böyle biritiraf halinde, satır aralarında
Osmanlı yönetiminin ayrılmaz ve üst düzeyde sorumlu
bir parçası olarak lanse ettiği Çerkeslere, en ağır cezayı
indirmeye hazır beklemektedir.

*) Osmanlı'daki Çerkeslerin kaderbirliğinden doğan,
hemşehrilik olarak tanımladığım, buna karşın feodal
hatta ilkel komünal düzeydeki alt kimlikleri tarafından
her an kolaylıkla parçalanabilen bu ortak tutum alışlarını,
adeta ortak karar alıp, hareket etmede aksamayan bir
olgu gibi kullanmakta ve konuyu bilmeyen okuyucunun
kafasında yine yanlış bir imaj oluşturmayı başarmaktadır.

*) Çerkeslerin iskan politikalarından kaynaklanan
yerleşimlerinin ardından, 1860'lardan, 1900'lerin başına
kadar, bir türlü bitmek bilmeyen yeni sürgün ve göç
hareketleri nedeniyle, yaşadıkları yerlerdeki diğer
halklarla yaşadıkları sorunlar, Çerkesleri baskı aracı
olarak kullanma politikanın doğal bir sonucu gibi
yorumlanmıştır. yerli halkla “toprak sorunları"nın
yaşanmış olduğudur. Binlerce yıldır, kalabalık insan
topluluklarının yaşadığı Anadolu'da, Çerkesler ve
diğerleriyle birlikte sayıları milyonları bulan muhacirler
için yeterince boş toprak olmadığı açıktır. Bu nedenle
yerli halklarla, hatta göçebe, yarı göçebe halklarla, tarım
ve hayvancılık yapabilmek için toprak sorunları
yaşanmıştır. Ortaya çıkan çatışmalar büyükölçüdeetnik
bir husumetten değil, ekonomik ihtiyaçlardan
kaynaklanmıştır.

*) Çerkeslerin ve diğer muhacir halktan gelenlerin,
Osmanlı bürokrasisinde yükselmesinin asıl nedeni,fiilen
Osman Gazi'dentitbaren başlayan, Fatih Sultan Mehmet
ile kurumsallaşan “devşirme” politikasıdır. Her ne kadar
Yeniçeri ocağının tasfiyesiile kurumsal organizasyonu
bitmiş olsa da, hem Osmanlı'nın farklı unsurları devlete
bağlamanın bir aracı olarak, hem de taze kan nakli

sağlayarak imparatorluğun canlılığını koruma gibi
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sonuçlarıbilindiğinden, uygulamasısüren bir geleneğin
doğal bir sonucudur.

*) Avagyan'ın tamamenetnik kaygılarla kurulduğunu
düşündüğü ve Çerkeslerin komuta ettiğini söylediği
Hamidiye Alayları ile tamamına yakını Çerkes olan
Jandarmabirliklerinin asıl amacı, İstanbul'dan Bağdat
ve Hicaz'a ulaşan demiyolları ve diğer ticaretyollarının
güvenliğini sağlamaktı. Bu bölgelerin gelenekselticari
potansiyelinin dışında, giderek farkedilmeye başlanan
enerji potansiyeli nedeniyle Avrupalı emperyalist
devletlerin pay kapma mücadelelerinin odağıhaline

gelmesi, çatışmaları ateşleyen asıl etkendi.
*) Ayrıca Avagyan'ın Osmanlı'nın son 50yılına olan

bakış açısında olduğu gibi, 1918'den sonra başlayan
Anadolu kurtuluş mücadelesini tek eksenli bir Kemalist
hareket olarak algılamak ve sunmak, TC'nin resmitarihi
ile eklemlenme niyetinin açık bir ifadesidir.

Başkalarının pazar kavgasında ortaya çıkan sorunları,
en azından geçici olarak durdurabilmekiçin, daha zayıf
başkaları harcanabilmektedir. Yani günah keçileri
yaratılmaktadır. Çerkesler de günah keçisi haline
dönüştürülmemekiçin, uzak tarihinden gözünüayırıp,
yakın tarihini mercekaltına almak ve gerçekleri ortaya
koymak zorundadır.

Avagyan'da daha rafine sunulan iddialar
Hovhannisyan'da çok daha açık ve kaba bir biçimde
sunuluyor:

“Türk olmayan uluslar, Osmanlıcılık ideolojisinin
ardında yatan korkunç tehdidi kavramakta gecikmediler
ve Osmanlı yönetici hizbinin bu son derece tehlikeli
politikasına karşı hep birden direndiler. Osmanlıcılık
ideolojisi başarıya ulaşamadı.” (sf: 76)

Çerkezyan'ın kitabıise aslında Emeni sorunu üzerine
bir kitap değildir. Ancak soyadı Çerkezyan olan, sosyalist
görüşlü bir Ermeninin ve ailesinin son yüzyıl içindeki
yaşam serüvenini anlatması açısından önemlidir. Dünya
görüşü ve Türkiye'de yer aldığı siyasal örgütler ve
mücadele çizgisi nedeniyle Milliyetçi olmayan bir
Ermeninin görüşleri olması açısından dikkate değerdir.
Ancak o da Çerkesler için: “Çerkesler, Osmanlı'nın
muteber tebaalarıydı. Sarayın haremindebir sürü Çerkes
cariyesi vardı. Çerkes iyi ata biner, iyi silah kullanır. O
zamanlar, Çerkeslersırtları saraya dayalı olduğuiçin laf
edilmez, astıkları astık, kestikleri kestik, nüfuzlu bir
topluluk...“(sf: 56-57) demektedir.

Yeghiayan'ın kitabı ise Malta sürgününü ve hiç
bitmemiş hatta yapılmamış yargılamalarını Ermeni
sorununun hukuki başlangıç noktası yapmaktadır.

Kitabın 1915'i Çerkeslerle doğrudanilişkilendirdiğin



 

söyleyen bir cümlesi bulunmuyor. Ancak 150'denfazla
Malta sürgünü içinde kısmen biyografisini verdiği 38

kişiden sadece 4 tanesinin etnik kimliğini veriyor. Dördü
de Kafkasyalı olan bu sürgünlerden üçü Çerkes diğeri
ise Gürcüdür... Sürgünler arasında Osmanlı'nın tüm
değişik halklarından bireyler bulunurken dikkat ve
projektörler yine Çerkeslerin üzerine çevrilmeltedir.

Kitabın tanımlar sayfasında Teşkilat-ı Mahsusa,
tamamen uydurma, politik ve önyargılı bir ifade ile
“Ermenileri sürmek ve katletmek üzere kurulmuş özel
bir örgüt” olarak tanımlamaktadır. Kuşçubaşı Eşref ve
Ethem bey nedeniile Çerkeslerle anılan bu tarihi örgüt
1915'in asıl faili olarak ortaya sürülmüştür.

Osmanlı'yı Ermeni yazarların lanse etmeyeçalıştığı
gibi, sanki bir ulus devletmiş gibi Türklere ve onlarla
ittifak kurmuş olan başta Çerkeslere atfetmek, dolayısıyla
da 1915 yıllarının faturasını bu iki millete ve birincisinin
bugün varolan devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne
çıkarmakbilimselbir yaklaşım değildir.

Yapılan 18. yy'a kadar milletleri etnik kökenlerine
göre ayırmayan ve aralarında bu anlamdabir hiyerarşi
kurmayan Osmanlı yönetim geleneğini görmezden
gelmektir. Batı'nın yukarıda değindiğimiz çeşitli
nedenlerle ihraç etmeye çalıştığı ulus, ulusçuluk ve ulus
devlet modeline karşı, ancakiktisadi ve askeri anlamda
geri kalması nedeniyle sürdüremediği modelin ifadesi
olarak,topluma benimsetmeyeçalıştığı Osmanlı kimliği
modelini görmezden gelmektir.

Batının daha kolay nüfuzettiği Hristiyan nüfusun
aksine, Osmanlı trenine son anda binen Çerkesler ve
kısmen Balkan muhaciri müslüman Slavların ayakta
kalabilmek için Osmanlı kimliğine bel bağlamaları,
Çerkeslerin bilincinde gerçeği hala bulanık görmelerine
nedenolanbir kırılmaya yol açmıştır. Osmanlının son
yıllarını biraz daha uzatabilmek umuduyla, sarıldığı bu
sürgün halka gösterdiği ilgi, Çerkeslerin kendilerini
neredeyse bin yıllık bir geçmişe dayanan bu devlet
sisteminin egemen parçalarından biri sanmalarına yol

açmıştır. Bu yanılgının farkından olan bazı Ermenive
Türk tarihçiler ve politikacılar, günlük uluslararasısiyasi
çıkarlar uğruna, tarihin bu karanlık olayını Çerkeslere
yıkma olasılığının alt yapısını hazırlamışlardır. Böyle bir
tezin benimsenmesi Ermeniresmitarihinin uzun erimli
çıkarlarına hizmet etmeyecekolsa da, bugün daha acil
olan varolma mücadelesine bir soluk alma olanağı
vereceği için benimseniyor görülebilir. Bu tezin Türk
resmitarih tezi içinse ne kadarrahatlatıcı olacağı izaha
gerek bırakmayacak kadar açıktır.

Bu konuya panelin sonunda tekrar değinmeküzere

bir nokta koyacağız.

Kurtuluş Savaşı
Ethem bey dosyasında da (bu konuda Nart dergisinin

49 ve 50. sayılarına bakabilirsiniz) detaylı bir şekilde
incelediğimiz Kurtuluş Savaşında Çerkesler, teslimiyetin
hakim olduğuilk yıllarda, 1918'den 1921 başlarına kadar
etkin olarak Kuvvayı Seyyare içinde, Kongrelerde ve
B.M.M.'nde en ön cephelerde mücadele etmişlerdir.
Karamsar havanın dağıtılıp aydınlığı getiren ateşinfitilini
ilk ateşleyenler arasında yeralmışlardır. Nizamiordunun
1921'e kadar ki toparlanma sürecinde ve 1921'den
itibaren asli güç haline gelmesinden sonra, en alt
rütbeden en üst rütbelere kadar etkin biçimde var olmayı
sürdürmüşlerdir. Çokbilinen birkaç örnek dışında 1921
Ağustos ve Eylül aylarında Kurtuluş savaşının kaderini
belirleyen savaşlardan biri olan Sakarya Meydan
Muhaberesinde 22 gün boyunca bizzat cephede olarak
savaşan ve komuta eden tek general (Çunatuka Met)
Yusuf İzzet Paşa olmasına rağmen, bugün Duatepe
olarak adlandırılan ve 2. Viyana yenilgisinden sonra
süregiden geri çekilme sürecinin, tersine döndüğü yerde
Sakarya savaşıiçin dikilen dev anıtta, birçok kişinin
adının yer almasına karşın, Yusuf İzzet Paşanın adına
yer verilmemiştir.

Çözülüş ve Savaş Sürecinde Çerkesler
Osmanlı'nın son yıllarında bile, çok dar bir çevre

hariç Çerkesler'de hakim olan ve Ethem Bey'de de
görülen Çerkeslik duygusu sıkı bir Hemşehricilikten
ibaretti. Bunun açık önerileri anılarında mevcuttur(Bkz.
Nart 50 ve 51. sayılar).

Osmanlı'nın son yıllarında Kuzey Kafkasyalıların
kurmuş oldukları derneklerin adında Çerkes ibaresi yer
alıyordu. Çerkes aydınları ve elit tabakası en azından
ortakbir üst kimliği, derneklerinin tabelasına taşıyorlardı.
Bu yaklaşımın Osmanlı'daki Çerkes köylerinde ne kadar
yankı bulduğu sorusunabir yanıt vermekise, akademik
bir çalışmayı gerektiriyor. (Bkz.. Nart 51 ve 52. Sayılar)

Anadoluya, Balkanlara ve Ortadoğuya yerleşmiş
Çerkes toplumu içinden, sürgündenitibaren geçen 50
— 60 yıl içinde nüfuslarına göre olabilecekten çok daha
fazla sayıda yetişen bürokrat, asker ve aydın arasında,

Osmanlı'nın varoluş mücadelesinde geleneklere bağlı,
muhafazakar yönetimlerden yana olanlar olduğu gibi,
batılılaşmadan yana olanlar da vardı.

Daha çok ikinci grupta olanlar ağırlıkta olmakla
birlikte, tamamen farklı görüşlere sahip Çerkesler,
1908'de Il. Meşrutiyetin ilanından hemensonra 4 teşrin-
i sani 1324 (17 Kasım 1908)de, “Çerkesİttihat ve
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Teavün Cemiyeti”ni (ÇİTC) kurdular. Daha sonrakibazı
Çerkes derneklerinin de oluşumuna önayakolan ÇİTC,
bir anlamda şemsiye dernek olmak suretiyle, sembol
bir dernek oldu. 2008 ÇİTC'nin kuruluşunun 100. yılıdır.

Kısa alıntılarla da gösterileceği üzere ÇİTC ve
ardıllarının biri hariç tüzük, program ve beyannameleri
ile toplum içinde yaptıklarının çerçevesini, esasolarak
2.Dünya Savaşı ardından somutlaşabilen temelinsan
hakları yaklaşımı çizmektedir. Bunun dışında siyasibir
çözüm önermedikleri, bunun için açık faaliyette
bulunmadıkları görülmektedir.

Buna karşın, büyük bir çoğunluğu Osmanlı'nın üst
düzey idari kurumlarının yanısıra siyasi örgütlerinde de
etkin olan bu kişilerin, özellikle Osmanlı'nın yenildiği
1918 yılı ve sonrasındaki kısa bir dönem içinde,
bulundukları makamlar çerçevesinde, Osmanlı'nın yenilgi
şartlarını hafifletmek için yaptığı manevralara katkı
sağladılar. Bu anlamda zaman zaman örgütilişkilerini
ve yapılarını kullanmalarını, bu Çerkes derneklerinin,
siyasi bir amaç için kuruldukları şeklinde yorumlamak,
oldukça abartılı olacaktır.

1908 -1918 dönemine damgasını vuran ana dernek

olan ÇİTC,alfabe, sözlük yayınlamak,okul, yurt açmak,
gazete çıkarmak, Çerkes cariyelerin kurtarılmasını
sağlamak, köleliğin tamamenkaldırılmasını sağlamak

gibi bugünün kavramlarıile temel insan hakları ve kültürel

haklar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür.
1.Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkılması nedeniyle,

Osmanlı'nın sömürgeleştirilme süreci başlamıştı. 1918-
1920 arasını kapsayan bu dönemde bazenbirbirinini
içine geçmiş olarak, bazen de ayrı kanallar içinde
Çerkesler arasında şu dört eğilim ortaya çıkmıştı: 1- Ne
olursa olsun Osmanlı hanedanına ve hilafete sahip
çıkmak ve onu korumak, 2- Anadolu'da gelişen işgal ve
sömürgeleştirme karşıtı mücadeleye destek olmak 3-
Batı'da gerileyen Osmanlı'nın yeniden derinlik kazanarak
toparlanmasıiçin, Kafkasyayı da kapsayan Osmanlı'nın
doğusundaki bölgelerde yürüttüğü etkinliklere, Kafkasya
özelindeki kendiideallerine de paralel olarak destek
olmak 4- Osmanlı'nın kaderinin belirsizleşmeye başlaması
ile ulusal haklar ve örgütlenme alanında daha aktif hale

gelmek. Ki özellikle Malta sürgününden sonra

Anadolu'daki hareketin giderek Osmanlı'yı tasfiye ederek
yenibir ulus devlet oluşumuna yönelmeye başlaması
ile, diğer bazı halklar gibi Çerkesler içinde de uluslar
arası tanınma yönünde eğilimlerin ortaya çıkmasına
kadar gidilmiştir. ÇİTC'den ayrılan yapı budur.

Bu dönemde ÇİTC de kendivarlığını sürdürdü.Ancak
belki de Osmanlı'nın bu varoluş mücadelesine belki de
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daha rahat destek verebilmek için, üyelerinin önemli
bir kısmı ile Şimali Kafkasya Cemiyeti (ŞKC)'ni dolaylı
olarak kurdu.

Aynı tarihte, kendi asli amaçlarından olan ve
tüzüğünün 15 ve 16. maddelerinde yer alan Çerkes
toplumuna yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini
sürdürebilmek için de, Beşiktaş Akaretler'de Çerkes
İnas Numune Okulu'nu kuran, Diyane adlı bir de periodik
yayın çıkaran Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'nin
kuruluşuna (Eylül 1918) önayak oldu.

1920'de İstanbul'un resmen işgali ve Meclis'in
feshedilmesinden sonra diğer birçok Osmanlıileri geleni

ile birlikte Çerkes dernekleri içinde yer alan ya da
destekleyen birçok Çerkes'in İngiliz işgal kuvvetleri
tarafından Malta'ya sürülmesi mücadeleye büyükbir
darbe indirmiştir. Ethem beyile yaşananya da yaratılan
sorunun, daha çıkmadan önlenmesini sağlayacak

kapasitedeki kadroların soruna zamanında müdahale
edememesine yol açmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
eski Bahriye Nazırı ve Hamidiye kahramanı Hüseyin
Rauf, eski Dahiliye Nazırı İsmail Canbulat, eski Karesi
mebusu Hüseyin Kadri, ŞKC başkanı ve "Milli Ajans
Müdürü" Hüseyin Tosun, eski Edirne Valisi Zekeriya
Zihni, İstanbul Merkez Komutanı Ali Said Paşa, Mürsel
Paşa.

Bu dönemde devrim sonrası Sovyet Rusya'sına
karşı mücadele edenÇarlık yanlısı Çerkeskişi ve gruplar
da görülmektedir. Belki bunlar ve bu dönemde mücadele

içindeki bazı Çerkesler arasından, 2. Dünya savaşındaki
Nazi ve ABD politikalarının da etkisiyle Emperyalist

devletlerle işbirliğiiçindeki oluşumlar da ortaya çıkmıştır.
1920-1923 yıllarını kapsayan, yasal Çerkes

örgütlenmesinin son dönemidir ve Osmanlının yıkılması
sürecinin bir sonucu olarak, diaporanın parçalanmasına
tanık olunmaktadır.

Buraya kadar anılan dernekler, 1918 yılına kadar
esas olarak hem Osmanlı'daki çalışmalarını Çerkeslerin
dilinin ve külürel değerlerinin korunabilmesi çerçevesinde
yürütmüştür. Devletile olan ilişkileri ise Abdülhamit
dönemine ilişkin getirilen eleştiriler dışında, tamamen
bir kaderbirliği karakterinde olmuştur. Bu birlik 1918
sonrasında da sürmüş hatta, yenilen Osmanlı'nın kurtula-
bilmesiiçin, Doğu'da yaslanabileceği müttefik ve/veya
kısmen de olsa bağlı devletler, bölgeler oluşturma çaba-
sına, Çerkeslerin anavatanı olduğu için öncelikle Kafkasya
bölgesinde ve diğer bölgelerde aktif destek vermişlerdir.

Ancak yukarıda değindiğimiz gibi, 1921'den itibaren

Osmanlı'nın İstanbul'a bile artık hakim olamadığı ortaya
çıkmaya başladığında, Türkler dahil Anadolu'da yaşayan



 

tüm halklarda, benzeri yaşanan ayrışma belirtileri
Çerkesler arasında da ortaya çıkmaya başlamıştır.

1921'e kadar İstanbul ve Ankara'daki hareketleri
vatanın kurtuluşu çerçevesinde birbirine düşman olarak
algılamayan, zaman zaman köprü görevi gören Çerkesler,
1921'den sonra saflaşmak zorunda kalmışlardır. Çoğunluk
Ankara cephesinde toplanırken, sürecin sonunda en
azından varolan haklarının geriye gitmeyeceğini
ummuşlardır. Hatta belki böyle bir olasılık akıllarına bile
gelmemiştir.

Ethem Bey'in tasfiyesinden sonra, Ankara hüküme-
tine bağlı güçlerin cephesi Sakarya kıyılarına kadar
gerilemişti. Türkler arasında Osmanlılığı hala savunan
önemli bir kesim olsa da Turancı, milliyetçi kişi ya da
gruplar daha çok öne çıkmaya başlamışlardı. İslamcılar
ve sosyalistler ise 1920'de aldıkları darbelerle çok daha
zayıf konumdaydılar.

Bu şartlarda Çerkesler için de bir anlamda kendi
kaderlerini tayin hakkını savunup, bunun için
örgütlenmeye karar verenler 1921 yılında Şark-ı Karib
Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti (ŞKÇTHCİ)'ni kurdular.
Büyük ölçüde Batı Anadolu'daki Yunanişgal sahasında
kurulan ve İzmir'de bir kongre toplayarak bu yöndeki
görüşlerini 24 Ekim 1921'de “Çerkes Milletinin Düvel-
i Muazzama (Büyük Devletler) Ve Alem-iİnsaniyet Ve
Medeniyete Umumi Beyannamesi” adında bir
beyannameyayınlamıştır.

ŞKÇTHC'nin çabalarını, savaş sonrasıoluşturulan
Milletler Cemiyeti ve ulusal haklar çerçevesinde ilk ve
son uluslararası tanınma çabası olarak özetleyebiliriz.
Bu anlamda, Türkler dahil Anadolu'da yaşayan farklı
etnik kökenden halkların, kendilerine ulusalcıbir çıkış
yolu arayan aydın yada politikacılarının benzer
hareketlerindenbiridir.

Bu hareketlerin kendiiçindekiçelişkisi ise amaçlarına
ulaşmak için emperyalist devletlerin insiyatifine teslim
olmak ya da taleplerini anti emperyalist çizgide kalarak
savunmak arasındaki seçim sorunlarıydı. Tarihe
bugünden bakıldığında, taleplerini emperyalist
devletlerine sunmaları ŞKÇTHC'nin ve üyelerinin hain
olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Taleplerini Ankara'ya
iletmeleri halinde ne olacağıise aslında 1921'den sonra
sonuç almaya yaramayacaktı ama belki meşruiyet
sorununu bir ölçüde de olsa giderebilecekti. Nart
dergisinin 53. sayısında daha detaylı değindiğimiz ve
tarihi, politik ve sosyolojik bir analizinin yapılması gerekn
bu derneğin beyannamesinin şu iki maddesini
hatırlatmakta yarar var:

1- Devletler arasında Kabulve ilan edilip eski sulh

—.

antlaşmalarına konduğu gibi, gelecekteki Yakın Doğu
sulhuna da konmasıkuvvetle umulanazınlık halindeki
milletlerin hakları ve siyasi çıkarlarını temin ve tatmin
edecek olan madde hükümlerinin bütün Çerkezleri de
kapsamına alması.

2- Çerkes milleti, Anadolu'da her bakımdan
kendisiyle aynı durumda ve karşılıklı menfaatlerle bağlı
bulunduğu Rum unsuru işle eşit haklar çerçevesinde
kaderbirliğine istekli bulunduğundan dolayı, milli ilerleme
ve gelişmesini kendisinde/n) kuvvetle ümit ettiği uygar
Yunan Hükümetinin fiili himayesialtına sokulması|...)

Türkiye Cumhuriyeti ve Çerkesler
1918'de başlayan ve 1923 ortalarına kadar süren

Kurtuluş savaşı ve mücadelesitek sesli ve tek bir hedef
doğrultusunda yürütülmüşsiyasi ve askeri bir süreç
değildi. Ortak olan iki nokta, işgalin önlenerek Misak-ı
Milli'nin belirlediği vatan topraklarının ve üzerinde
yaşayan Osmanlı toplumlarının bağımsızlığı ve birliğiile
devletin kurtarılmasını sağlamaktır.

Bu doğallık içinde Osmanlı'nın son yıllarında etkin
olan, 1918 — 1923 döneminde de en azından hemşehrilik
dayanışmasıiçinde güçlü bir duruş sergileyen Çerkesler,
Osmanlı'nın yerine bir Türk Ulus devleti kurma hedefine
yönelen kadrolarca da etnik bir hareket olarak görülmüş
ve/veya gösterilmiştir. Lozan ile sağlanan birçok
demokratik hakbile, on yıllar boyunca görmezdengelindi.

Yeni devletin doğalbir sonucu olarak ortaya çıkan
yeniiktidara sahip olma mücadelesinde,yolların ayrıldığı
kişi ve kadroları etkisizleştirmenin etkin bir yolu olarak,
bunların etnik kimlikleriile anılmasıyoluna gidildi. Farklı
eğilimlerin birlikte çıktıkları yol, başından beri tek bir
eğilimin tarihi olarak anlatıldığından,farklı eğilimlere
sahip kadrolar, baştan beri hasım ve hain olarak
gösterildi.

Osmanlı'nın yerine bir Türk ulus devleti kurulmuş
ise de, bu topraklar üzerinde o tarihe kadar yaşayan ve
Türk olmayan halklar, onların dilleri ve kültürleri buhar
olup yok olmadılar. Bunların varlığı, üniter ulusal devlet

yapısıiçin bir tehlike olarak algılandı. Bunu önlemekiçin
de kültürel bir asimilasyon yoluna gidildi, varlıkları inkar
edildi. Ancak Ethem bey özelinde, bu inkar aynı zamanda
farklı bir kimliğinin varlığının da bir teyidi haline geldi.
Hiç silinmeyen “hain Çerkez” yaftalaması ile.

Böylece Türkiye'de yaşayan, ancak köken olarak
farklı olan nüfus üzerinde, günümüze kadar üstünden
atamadığıbir suçluluk kompleksiyaratıldı. Bu kompleks
kültürel değerlerin, ana dilin taşınmasınıağır bir yük
haline getirdi. Çoğunluk bunları koruma gayretini
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göstermedi. Tüm insanlığı zenginleştiren renkler

solgunlaştı, bazıları geri gelmemeküzere yok olup gitti.

1915 olaylarına değinirken başladığımız konuya

burada geri dönelim. Çerkesler zaten Osmanlı'nın da
egemen unsurlarından biri değildi. Ancak Osmanlı'nın

ulus devlet modelini benimsememiş, ancak Batılı
devletlerin çeşitli dayatmalarıile bazı azınlık haklarını

hukukuna almış olması nedeniyle, bazı temelhakları kendi
olanakları ile de olsa kullanma şansına sahipti. İkinci
olarak, Osmanlı'nın yavaş yavaş terketmek zorunda kaldığı

millet sisteminin esasen halkları etnik olarak bir hiyerarşiye

tabi tutmamasından kaynaklanan özgünlüğü, Çerkesleri

aşırı bir iyimserliğe itmişti. Birçok hanedanın yaptığı gibi

siyasi nedenlerle ve toplumun değişik kesimleriyle bağları

güçlendirmek amacıyla yapılan evlilikler, Çerkeslerin
Sarayda da başat unsurlardan biri gibi algılanmasına yol

açmıştır. Ancak gerçekte egemenolan, kendi kimliğine
600 yıldır sürdüren Osmanlı hanedanıdır. Değişik kesimler

zaman içinde öne çıkmış ve düşmüşlerdir.
Ancak 20. yy'ın başlarından itibaren halkın oyları

üzerindensivil asker bürokratlar ve aydınlarile az da olsa

etnik ve dini unsurlar yönetimde söz sahibi olmaya
başlamışlardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundaise,
etnik ve dini kimllikler siyasetten tamamendışlanmıştır.
Birçok olumsuz uygulamaya rağmen 1000 yıllık geleneğin

bir eseri olarak, etnik ya da dini kimliğini göstermeyen

tek tek bireylerin devlet içinde yükselebildikleri yere kadar

gitmelerine bir engel konmamıştır.
Osmanlı'yı yıkıp yerine Türkiye Cumhuriyetini kuran

kadrolar, ulus devlet modelinin çoğunlukiçin geçerli olan
bütün formatlarını kısa sürede almakla beraber, çeşitli
kaygılar öne sürerek onun arka planını oluşturan, hukuki,

kültürel ve siyasal düzenlemelerini almakta 80 yıldan

fazla bir süredir ayak diremeye devam etmektedir.

Batı uygarlığının bir ürünü olan AB hukukunun dayattığı

azınlık hakları çeşitli kaygılarla kabul edilmiyorsa, en

azından onun olgunlaştırdığı insan hakları çerçevesinde,
yaşadığımız toprakların yüzlerce binlerce yıllık geleneği

ile ürettiği bir arada yaşama kültürünün kazandırdığı

deneyimler sentezlenerek, Türkiye'nin bütün renkleri
birlikte varlıklarını sürdüremezler mi? Bu da yapılmazsa

“yüzlerce yıl bu topraklarda etle tırnak gibi yaşadık, şimdi
ne oluyor?" şeklindeki soruya, o yüzlerce yılın kendine
özgükoşullarda yaşanmış olduğunu hala anlayamamanın,

ve bunun sonucunda var olan sorunlara çözüm
getirememenin kısır döngüsünde takılır kalırız.

Çerkesler geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal
kimlikleriyle devletin egemen unsurlarından biri
olmamışlardır. Geçmişte etnik kimliğin devlet yönetiminde
belirleyici bir nitelik olarak aranmamasından, bugünise
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etnik kimliğini ortaya koymayan kimseden,etnik kimliğinin

hesabının sorulmuyor olmasından dolayı, devlet içinde
bireysel olarak bir yerlere gelmiş olan Çerkeslerin çokluğu-
na bakarak, varolan asimilasyon sorununu görmezden gelmek

acı sonu yaklaştırmaktan başka bir şeye yaramamaktadır.
Birçok hemşeri topluluğunun ve yasal olarak

tanınmayan etnik ya da dini topluluklarının yaptığı gibi,
bireylerinin günlük sorunlarını çözmek için aralarında

kurmuş oldukları “dayanışma-kayırma”ilişkileri ise
asimilasyonu durdumadığı gibi, bir dejenerasyonu da

bünyesine sokmaktadır.

Çerkes toplumununkırsal kabuktan çıkıp yaşamın
içine atılmış, değişik seviyelerde ve biçimlerde hergün
dişe diş, göze göz bir yaşam mücadelesi verenbireylerinin,
kendi yaşam alanları çercevesinde yukarıda değindiğimiz
yarı masonik dayanışması şeklinde değil, kendikültürel
aidiyetine dayalı olarak örgütlenme zorunlulugu ortaya

çıkmıştır. Daha önce Çerkes yaşam alanları olarak
önerdiğim bu yapılar, Çerkeslerin hayatlarını kazandıkları
sınıfsal karaktere sahip mesleki yapılar ve bireysel olarak
kendilerini ifade ettikleri (kültürel, bilimsel ve sanatsal)

alanlardaki örgütlenmeler şeklinde olmalıdır.
Böylelikle varoluşu için yaşamsal önemdeolan bir

alanda gerçekleştirilen Çerkes kimlikli örgütler, toplumun

farklı sınıfsal katmanlarının, kendi sınıfsal çıkarları ile
ulusal çıkarlarının örtüştürmesini sağlayacaktır. Aksi

takdirde Çerkes örgütlenmeleri tüm iyiniyetlerine rağmen
birer hobi kuruluşları olarak kalacaktır. Bölünme korkusunu
yayanlariçin söyleyelim ki, bu topluma kelle sayısından
başka verebileceğimiz şeylervar. Dilimizle, kültürümüzle
bu ülkeyi zenginleştirebileceğimizi anlatmalıyız. Bölünme
korkusu yayanlara karşı “biz Çerkesler sadece dönüş
istiyoruz” demek boşa kürek çekmekolacaktır. Çerkeslerin
kültürel varlığı için bir şey yapılmazsa 1,5 asırdır kendini

Türklerle özdeşleştirmiş, giderek Xabze yerine dogmatik
bir İslam yorumunu benimsemeye başlamışkitleyi, dönüş
yönünde hareketlendirmek nasıl mümkün olacaktır?

Tek tek dönüşler bile önemlidir, ancak; Kıyıya vurmuş
olan binlerce denizyıldızından birkaçını denize atan adam,
“bu neyi değitirecek ki?” sorusuna “bak bununiçin her

şey değişti” demektedir. Ama öte tarafta Çerkeslerin
içinde rahatça nefes alabileceği bir deniz yoktur. Ulusal
varoluşla ilgili sorunlar orada da dağ gibi durmaktadır.

Yani deniz yıldızlarının atılacağı koca bir okyanus yok.

Nicel olarak bugünsiyaset sahnesinde pekbirşey ifade
etmeyentarihsel derinliği bir yana koyarsak, Kafkasya'da
şu anda bütün denizyıldızlarını kurtarmaya yetmeyecek
ancak küçükbir göl kalmıştır. Bu gölü bir barış denizine
çevirmek için diaspora Çerkeslerinin kendi duruşlarını
yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir £E

 



 

  
Federasyonumuzuneğitici eğitimi di! kurslarına

Kayseri'den katılarak dil öğretmenliği için usta öğretici

sıfatı alan, yıllardır Kayseri Derneğimizin tiyatro

grubunda görev yapanİlkay Karaduman,bir ilke imza

attı. İlkay Karaduman'ın öğretmeni olduğu kursun

öğrencileri yaklaşık| yıllık özverili bir çalışma sonunda

"Guğem Yi Lağo" isimli tiyatro oyununu 23 Mart

2008 akşamı Mart Ayı demek gecesinde sergilediler.

Tamamıyla Adıgebze sergilenen oyun

izleyicilerden büyük beğenialdı. Oyunu en önden

izleyen Thamadeler dahil izleyenler oyuncuları ayakta

alkışladı.

Dil kurslarımızın işe yaradığının en güzel

göstergelerindenbirisi olan bu oyunun başka yerlerde

de sergilenmesinin yararlı olduğu herkesin ortak

kanaati oldu.

Oyuncuların son derece edebibir dille sergilediği

 

Ankara Kafkas Derneği 28 Mart Cuma

akşamı“Abhazya Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının

Hukuken Tanınmasıİçin Diasporadan Beklentiler"

konulu bir konferans düzenledi.

Abhazya Milletvekili Soner Gogua'nın

konuşmacı olduğu konferans Kaffed Genel

Başkanı Cihan Candemir'in açılış konuşmasıile
başladı. Candemir şunları söyledi: “18 Mart'ta

İstanbul'da Kafkas Abhaz Dayanışma Komitesi'nin

davetiyle ilk bilgilendirme toplantısı yapılmış,

Abhazya eski milletvekili Oktay Çukotua da bu

toplantıda önemli bilgiler vermişti. Toplantıda

 

” beğeniyle izlendi...

 

oyununişlediği temayı ise sürgün, vatan sevgisi ve
aşk oluşturuyordu. Senaryo Kafkasya'dan usta

öğreticileri yetiştirmek üzere gelen dil hocası Tabısh

Murat'a aitti.

Oyun Reyhanlı Festivali ve Göksun'da

düzenlenecek “Doğu Akdeniz Kafkas Kültür

Festivali'nde de sergilenecek.

          

ayrıca Türkiye'de yapılması düşünülen

organizasyonlar ve çalışma grupları hakkında

bilgiler verildi. Biz de Ankara'da Bagapş'ın geliş

programıhazırlıkları aşamasında teşkil ettiğimiz

komiteyi genişleterek, bu organizasyonun Ankara

ayağını oluşturacağımızı beyan ettik. İlk

toplantımızı 24 Mart Pazartesi günü

federasyonumuzda gerçekleştirerek, Ankara

Kafkas Demeğimizin organizasyonuile bugünkü

bilgilendirme toplantısının yapılmasını

kararlaştırdık. Kaffed açısından Abhazya'nın

bağımsız olması en büyük önceliğimizdir”.

Abhazya Cumhuriyeti Milletvekili Gogua

konuşmasına, Abhazya'da 2 Mart'ta Güvenlik

Konseyi toplantısına davet edildiklerini ve tüm
bakanlarla beraber toplantıya katıldıklarını

anlatarak başladı. Gogua, toplantı gündeminin,

son dönemlerde Kosova'nın AB üyesi devletlerin

desteği olmadan, sadece Amerika desteğiyle

bağımsızlığını ilan etmesiile ilgili olduğunu

söyleyerek, “Kendimizibire bir Kosova'yla bir

tutmasak da, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi

ve diğer devletler tarafından tanınmasının
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İÇİMİZDEN BİRİ 

ardından, Abhazya'nın da bağımsızlığının tanınması

için ciddi çalışmalar içine girdik” dedi.

Savaştan sonraki süreçte Gürcistan'ın gerek

seçimlerde, gerek demokratik gelişmede, gerekse

Abhazya ihtilafında başarılı bir sınav veremediğini

ifade eden Gogua, Gürcistan ve Abhazya

arasında yapılan anlaşmanın ardından, Gürcistan'ın

Kodor Vadisine asker yığarak anlaşmayı tektaraflı

ihlal etmesine dikkat çekti ve “Buna karşılık,

küçücük Abhazya demokratikleşme konusunda

büyük mesafe kat etmiş ve ihtilaflarda her zaman

alınan kararlara ve anlaşmalara uymuştur” diyerek,

son dönemlerdeki bu gelişmeler üzerine Avrupa

ülkelerinin Abhazya'ya bakış açısının değiştiğini

ifade etti.
Güvenlik Konseyi toplantısında diasporada

yaşayan insanları bilgilendirmek ve bağımsızlığın

tanınması için yapılacak çalışmalarda destek

alınmasının kararlaştırıldığını söyleyen Milletvekili,

“Girmiş olduğumuz şu dönem,bizim için savaş

döneminden daha önemli. Savaş döneminde

Abhazya'ya desteğini esirgemeyen diasporada

yaşayansizlerin desteğine şimdi daha çokihtiyacımız

var, sizin Kuzey Kafkasya'daki kardeş halklarımızın

desteği bizim için çok değerlidir” dedi.

Diasporadan anavatana destek için değişik

konularda 7 çalışma grubu kurulduğunu anlatan

Gogua, diasporanın yapacağı en önemli şeyin

Abhazya'nın gündemde tutulması olduğunu

söyleyerek, Rusya Federasyonu'nun Abhazya'yı

yakın zamanda tanımasının kendisine bir takım

zorluklar çıkaracağının farkında olduklarını, ancak

Abhazya'nın da Rusya'da sürekli gündemde

olduğunu belirtti. Gürcistan yönetiminin
Amerikan destekli olduğunu hatırlatan Gogua,

bir dahaki seçimlerde başa geçecek yönetimin

de yine dış güçlerin desteğiyle gelmeyeceğini

kimsenin garanti edemeyeceğinibelirterek, özetle

şunları söyledi:

“Coğrafi açıdan ve komşu olması açısından,

Rusya için Abhazya'nın daha hassas bir noktada
olduğu açıktır. Çalışmalarımızı ağırlıklı olarak

Rusyaile yapıyoruz, ancak sanılmasın ki bir tek

Rusya'dan destekistiyoruz. Diğer ülkelerle de

çalışıyor, görüşmeler yapıyor, destekistiyoruz.

Avrupa ülkeleri ve ürkiye ile de temaslar
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içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Abhazya uzun

zamandır ambargo altında. Bu durumun
Abhazya'nın gelişmesine çok büyük zararları

oldu. Geçenlerde Rusya bu ambargoyu kaldırdı.

Bu gelişmeile transit yolun açılması bizim için

büyük fayda sağlayacaktır. Benim için ambargonun

kaldırılmasının siyasi yönü daha büyük önem

taşıyor...

Bildiğiniz gibi Abhazyaile Gürcistan arasında

anlaşmalar yapılmıştı. Bu anlaşmaların ardından

Abhazya, üzerine düşen herşeyi harfiyen yaptı.

Tam tersine sürekli anlaşmayı bozan tarafise

Gürcistan oldu. Rusya'nın ambargoyu tektaraflı
kaldırma gerekçesi de Abhazya'nın üzerine düşen

görevleri yerine getirmiş olmasıdır...

Bağımsızlığımızın tüm ülkelerce tanınmasını

istiyoruz. Özellikle Rusya'nın tanımasını bekliyoruz.

Ancak bunun çok kısa zaman zarfında

olmayacağının farkındayız. Rusya belki hemen

tanıyamayabılır ancak, Rusya'nın sürekli birlikte

olduğu, aynı görüşü paylaştığı devletler var. Bu

atılımlar onlardan gelecektir diye bekliyoruz.

Yine bildiğiniz gibi yakın zamanda 450
milletvekilinden oluşan Duma, 440 milletvekilinin

onayıgibi ezici bir çoğunlukla Rusya Federasyonu

hükümetine Abhazya'yı tanıması konusunda

tavsiye kararı aldı. Ardından ambargonun da
kaldırılması sevindirici oldu...

Abhazyaiçin diaspora çok önemli. Özellikle
Türkiye'de konuylailgili yapılan çalışmalara çok

önem veriyoruz.İlk olarak daha önce ertelenmek

zorunda kalan Cumhurbaşkanımız Sergey

Bagapş'ın Türkiye'ye ziyareti için çalışıyoruz.

Kafkas Insanı daima Osmanlının, Türk halkının

yanında yer almışlardır. Türkiye'nin Gürcistan

üzerinden çıkarları çok daha fazla, ancak bu

demek değildir ki Türkiye çok stratejik bir

bölgede bulunan Abhazya'ya ilgi göstermesin.

Abhazya demokratik ve güçlü bir devlet

istiyor. Diaspora, Abhazya'nın bağımsızlığının

tanınmasını gündemde tutmalı. Türkiye'nin bu

konuda yapacağı çalışmalarda bizim için çok

önemli. Bizim halkımızın zamanında Osmanlıya

verdiği desteğin aynısını şimdi Türkiye'den

bekliyoruz...

Peki Abhazya neistiyor?



 

Abhazya'nın ikincibir şıkkı, alternatifi, başka

yolu yokl Tanınmamız 10 yıl da, 5 yıl da sürse,
Abhazya bağımsızdır! Bağımsız kalacak!
Abhazya hükümetinin pazarlık yapması,

bağımsızlıktan geriye dönüşü sözkonusu olamaz.
Abhazya'da kısa vadede insanlarımızın

beklentileri nelerdir? Türkiye'den gidiş gelişlerde
sıkıntı var. Sınır güvenliği problemi çözüldüğü
taktirde Abhazya'ya ekonomik açıdan gerekli
adımlar atılacaktır.

Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi
gerekiyor. Bizler gençlerimize çok önem veriyoruz,
dönüş sürecinde en büyük potansiyelimiz
gençlerimizdir.

Son dönemlerde Abhazya'ya çokilgi alakavar.
Soçi'de kış olimpiyatları yapılacak, olimpiyat projeleri
harekete geçmeye başladı, bu süreçteki tunst sayısı

ekonomimiz, bütçemiz ve tanınmamız için çok

önemli.
Eksiklerimizden biride uydu yayınımız. Bununla

ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bu sayede
diasporadakihalkımızıbilgilendirecek çalışmalarda
önemli adımlaratacağız. Eksikliklerimizin farkındayız.

Buraya gelme amacımız diasporada bulunan
halklarımızı bilgilendirmektir.

Türkiye merkezli olarak Avrupa'da ciddi
çalışmalaryapılıyor. Abhazya'nın sürekli gündemde
tutulması, basında yer alması gerekiyor. Bu süreç

   

Güney Marmara derneklerim
bölge toplar

 

 

Federasyonumuza bağlı Güney Marmara
derneklerimizin aylık bölge toplantıları aksamadan

devam ediyor.
Çanakkale Biga'da yapılan Ocak ayı toplantısına

içerisinde Abhazya'ya maddi ve manevi destek
verilmesi gerekiyor.

Türkiye'ye geldiğimden beri Gürcistan'ın bir
takım açıklamalarını duyuyorum. Köşeye
sıkıştıklarında daha ılımlıymış gibi görünüyorlar.
Madem barışçı çözümden bahsediliyor, gelin barış
anlaşması yapalım. Dahaiki ülke arasında bir barış

anlaşması bile yok.
Yine bir açıklamaya göre Gürcistan

diasporamızdan destekistiyor. Tabi bu desteği
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söylemiyle istiyor.
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söylemiyle tek bir
insanımızdan bile destek alamayacaklardır.

Madem iyi niyetliler, beraber Gürcistan
Abhazya arasında gemi seferleri açalım.

Bu iyi niyet söylemleri politik açıklamalardan
öte gitmiyor. Daha önce de birçok anlaşmayapılmış

ancak bu anlaşmalar daima Tiflis yönetimi tarafından
bozulmuştur.

Bizim en önemli meselemiz güvenliktir. Güvelik
tam olarak sağlandığında ekonomik yatırımlar da
mutlaka peşisıra gelecektir.

Tüm bu çalışmalaryapılırken biz mücadeleye

devam edebiliyorsak hassas dengeleri
sağlayabiliyorsak önemli yol kat ettik demektir.

Diasporada bulunan bütün Kafkasyalı
hemşerilerimizin desteğini alarak bu süreci
hızlandırmamız gerekmektedir.” ii

 

ıtıları arka al
Bursa, Biga, Gönen, M.Kemalpaşa, Karacabey demek
yöneticileri ile Bandırma ve diğer derneklerimizden

gençler ve kadınlar da katıldılar. Uzun süren

toplantıda bölge demekleri arasındaki koordinasyon,
federasyonla ilişkiler, dil kursları, Nart TV, dernek
aktivitelerine daha yoğun katılım sağlanması, 2008
Güney Marmara Kafkas Şenliği gibi konular
konuşuldu.

Susurluk Kafkas Derneği'ndeikinci toplantı 24
Şubat 2008 tarihinde 8 derneğimizin katılımıyla
gerçekleştirildi. KAFFED Eğitim ve Teşkilatlanma

Sekreteri Şamil Jane'nin de katılarak, federasyonun
devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verdiği

toplantıda, M.Kemalpaşa Kafkas Demeğimizin yeni
bir.yer satın alması haberi sevinçle karşılanırken,

bundan sonra bölge demeklerinin kendi yerlerini
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alabilmeleri konusunda çalışmalar başlatılması ve

derneklerimizin birbiri ile yardımlaşmalarının
sağlanması konularında görüş birliğine varıldı.
Toplantıda ayrıca Güney Marmara Şenliği'nin
M.Kemalpaşa, Karaorman Köyü'nde yapılması
kararlaştırıldı.

Demeklerimizin diğer bölge toplantısı 30 Mart
2008 tarihindeBalıkesir, Bandırma, Biga, Bursa,
İnegöl, Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa Kafkas
demeklerinin katılımıyla Balıkesir'de gerçekleştinidi.

24 Şubat'ta Susurluk'ta gerçekleştirilen üçüncü

Güney Marmara Bölge Toplantısı'nda alınan

  

* Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Demeğimizin

Olağan Genel Kurulu 2 Mart 2008 tarihinde yapıldı.
Yeni yönetim listesi şöyle oluştu:

Başkan: Muharrem Tanbova,

Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmet Süder, Ramazan

Uçar, Mehmet Bolat, Nevzat Yılmaz, Gülden Kayhan,

Tekin Koçkar, Murat Mirza, Ece Aydağ.

* Nazilli Kafkas Kültür ve Dayanışma Demeğimiz

15 Mart 2008 tarihinde olağanüstü genel kurul yaptı

ve yönetim şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Asil: Başkan Mahmut Avcı

2. Başkan Sabri Yılmaz, Sayman |.Hakkı Bulut

Üyeler Rıdvan Mutlu, Ali Özen, Ramazan

Koyuncu, Hüseyin Tosun.

Yönetim Kurulu Yedek: Saban İz, Efkan Avcı,
Mustafa Güngör, Necati Tutal, İsmail Tosun.

Denetleme Kurulu Asil: Hüseyin Aydın, Zeki

Arslan, Mülayim Önez.
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Eskişehir,İ
derneklerimizin yeni yönetimleri...

nlilk” konulu söyleşii

kararların ve çalışmaların değerlendirilmesinin
ardından, 9 Mart 2008'de Kaf-Fed Başkanlar

toplantısına katılamayan derekyetkilileri toplantı
hakkında bilgilendirildi.

Geleneksel olarak yapılan 'Güney Marmara
Kafkas Şöleni'nin organizasyonuile ilgili ayrıntılar
görüşülerek, şölenin bu sene Mustafakemalpaşa

/ Karaorman Köyü'nde 28 Haziran Cumartesi
akşamı saat | 92.00-24.00 arasında yapılmasına karar
verildi. Şölen organizasyon komitesi de Bandırma,

Bursa, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Susurluk
Kafkas derneklerinden oluşturuldu.

Jazilli ve İzmir

 

Denetleme Kurulu Yedek: Suat Ertuğrul, Adnan
Koyuncu, Ahmet Levent Önez,

Federasyon Delegeleri Asil: Mahmut Avcı, Ali
Özen, Ahmet Özdemir

Federasyon Delegeleri Yedek: Zeki Arslan, Efkan

Avcı, İsmail Tosun

* İzmir Kuzey Kafkasyalılar Kültür, Sanat ve
Eğitim Demeği 21 Nisan 2008'de yaptığı genelkurul

ile yeni yönetimini seçti. Yeni yönetim şu isimlerden
oluştu:

Başkan Vehbi Kuş, Başkan Yardımcısı Uğur

Ardıçoğlu, Yazman Nesrin Çanka, Sayman Sami

Öztaş, Hukuk Danışmanı Nurdoğan Özen, Basın

Yayın Nuriye Bağcı, Halklaİlişkiler Sibel Büyükalmus,

Halkla İlişkiler Zerrin Kiraz, Üye ÖmerTekin. .
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak tüm

arkadaşlarımıza başarılar ve toplumumuziçin verimli

bir çalışma dönemidiliyoruz.

Igiyle dinlendi...  

Dünyada, lürkiye'de ve dolayısıyla

toplumumuzda da çoktartışılan “Kimlik, Üst

Kimlik, Alt Kimlik, Azınlık" gibi konularda Bursa
Kafkas Derneği'nde bir söyleşi düzenlendi.

5 Nisan 2008 Cumartesi günü gerçekleştirilen

etkinlikte konuşmacı, KAF-FED Genel

Koordinatörü Cumhur Bal idi. Konuşmasına

kimlik, üst kimlik ve alt kimlik kavramlarının

sosyolojik tanımlamalarını yaparak başlayan Bal

konuşmasının devamında, Türkiye'de yaşayan

Çerkesler açısından “Türk Kimliği” ve “Türkiyelilik



 

Kımlığı” üst kimlik olabilir mi? sorularını

yanıtladıktan sonra, Çerkeslik kavramının üst

kimlik olup olmadığına, kimleri kapsayabileceğine

de açıklık getirerek, 'Biz Çerkesler Türkiye'de

diasporikmiyiz, sosyolojik ve hukuksal açıdan

Türkiye'de azınlık mıyız, değil miyiz?" konularında

aydınlatıcı bilgiler verdi.

Dünyadaki etnik ve dil çeşitliliği konusunda

istatistiki bilgiler aktaran Bal, şu anda sadece

Rusya Federasyonu'nda 200'e yakın etnik yapı

ve dilin var olduğunu söyledi. “Çok kültürlülük,

çokdillilik bir devlet için tehlike değil zenginliktir.

Binlerce yılda oluşan ve birbirinden güzel olan

bu dillere, kültürlere dünya dar edilmemeli,

çünkü onlar dünyamızın ortak mirasıdır. Sonuçta

bu etnik yapıların herhangi birisinin tesadüfen

mensubuyuz, dolayısıyla ırkçılık, ayrımcılık

yapmamızın gereği yok, tam tersine hepsini

kucaklayabilmeliyiz” dedi.

Gece, ağırlıklı olarak Çerkes dilinin,

kültürünün, kimliğinin yaşatılması için neler

yapılması gerektiği ve Kafkasyaile ilişkilerin

geliştirilmesiiçin neler yapılabileceği konularındaki

soru ve cevaplar ekseninde yapılan karşılıklı

sohbetlerle sona erdi.

 

İlki geçen yıl Ankara'da yapılan ve büyükilgi

gören Nevzat Özbay'ın Ahşap sergisi Kayseri

Kafkas Derneği'nin organizasyonuile 24 Mart

- Ol Nisan 2008 tarihleri arasında Kayseri'de

yapıldı.

Sergi açılışı 24 Mart 2008 Pazar günü saat

(13.00'de Kayseri Atatürk Evi Altı Sanat

Galerisi'nde yapıldı. Kültürümüze ve mitolojimize

ait bazı sahnelerle, desen ve motiflerimizin yer

aldığı tablo ve eşyalarile bazı ünlü tabloların ahşaba

aktarılmasıile oluşan bu değerli eserler, meraklıları

tarafından beğeniyle izlendi.

 

mitoloji konuştu...

 

 

Ankara Kafkas Derneği'nin düzenli olarak

cuma günleri yaptığı söyleşi programının bu

haftaki konuğu ünlü şair Ahmet Telli idi.

Mitolojilerden etkilenerek yazdığı birçokşiiri

bulunan şair, Il Nisan 2008 tarihinde saat:

19.00'da gerçekleştirilen söyleşide mitler, mitlerin

yaşamı etki-lemesi, şiir ve resme yansımaları

konularına değin |.

Ahmet Telli konuşmasında, mitosların her

çağda, her alandan sanatçıya esin kaynağı

olduğunu söyleyerek, “Bunun nedeni, sanatın

imgeyle, imgenin de mitosla iç içe oluşu mudur?

Bunun nedeni, zaman geçtikçe aklın kurduğu

egemenliğe karşı durarak, düşlerin savunulması

olabilir, ya da düşleriniyitiren dünyanın geleceksiz

kalmasından duyulan ürküntü de olabilir...” dedi.

Mitolojisi olmayan halkların tarihsiz olduğunu

vurgulayan Telli, bu konuda ABD'nin tutumuna

farklı bir yorum getirerek, “Bugün ABD),mitosları

zengin bölgelere saldırıyor ve oraların toprağını

kana boyuyorsa bu, ABD'nin tarihsiz olduğunu

gösterir. İrkçı ve beyaz adamın üstünlüğüne

yaslanan kovboy öyküleriyle bir tarih yaratılmaz;
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ama diğer halkların tarihi yağmalanarak da
sonradan tarih edinilemez...” şeklinde konuştu.

Mitoslar bakımından dünya coğrafyasının en

zengin bölgesinin Kafkaslar olduğuna da değinen

ünlü şair, "Yunan mitologyasını bugüne ulaştıran

Homeros ile Hesiodos'tur. Yeryüzünün

yaratılma-sından itibaren anlatır destanlar o

büyük serüveni. Oysa bir Çerkes efsanesine
göre, Tanrı yeryüzünü yarattığında, Çerkes atası,

ak sakallı bir ihtiyardır. Yani yeryüzünün

yaratılmasından önceye değin gider Kafkas

mitologyası. Yalnızca bu efsane bile sanatçının

 

verildi.

 

kursunu biti

kışkırtılmasına, onun yaratma isteğinin

kabarmasına yol açabilir..." dedi.

Ahmet Telli konuşmasının sonunda,

“Düşlerine sahip çıkan halkların gelecek

zamanlara ulaşabileceğini unutmayalım” uyarısını

yaparak, düşlerini ve masalını yitiren insanlığın

bugün Yüzüklerin Efendisi yahut Hary Pottergibi

din-ideoloji bağlamından etkilenerek oluşturulan

manipüle edici yapıntılara yöneldiğini, yeni bir

masal, yeni bir düş arayışında olduğunu, oysa

Çerkeslerin yüzyıllarda dayanan zengin bir düş

deryası olan mitologyaları olduğunu söyledi.

renlere sertifika...

 

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nde yaklaşık dört aydır süren

Abhazca dil kursu tamamlandı. Yirmikursiyerin katıldığı kurslarda

başarılı olan kursiyerlere, düzenlenen bir kokteyliile sertifikaları

Kurs öğretmeni Gunda Korkut, kursların oldukça başarılı

geçtiğini söyleyerek öğrencilerini kutlarken, dernek başkanı Samı

Korkut da dil kurslarının önümüzdeki yıl devam edeceğini

belirten bir konuşma yaparakkursiyerlere teşekkür etti. Kursiyerler

ise öğretmenleri Gunda Korkut'a bir çiçekile teşekkürettiler.

 

"Düzce Kafkas Kültür Derneği ve Belgesel

SinemacılarBirliği işbirliğiyle bir ilke imza atıldı.

Düzce'de düzenlenen 'Belgesel Film Günleri'nde,

vatanlarından koparılarak Osmanlı

İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağıtılan, yüz

elli yıldan bu yana Anadolu'nun kültürel zenginliği

içinde kendi renklerini koruyan Çerkeslerle ilgili

belgeseller yeraldı.

Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla Gençlik

Merkezi Tiyatro Salonu'nda, 26-27 Nisan 2008
tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Gamze

Çimen, Setenay Yıldız, Ali Taner Baltacı, Alı

Emrah Bakkaloğlu, Doğan Eser, Özlem Karasu,

Sezgin Türk, İsmet Arasan, Şehbal Şenyurt ve
Enis Rıza'ya ait on belgesel ücretsiz olarak

gösterime sunuldu.
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Belgesel Günleri'nde konuşmacıolarak Yıldız

Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'ın ve çevirmen-

yazar Murat Papşu'nun katıldığı bir söyleşi de

gerçekleştirildi.

 



 

 

Esir şehirde bir konak

 

© YİSMEYL ÖZDEMİR ÖZBAY
Tanıtacağım kitap “Veda-Esir Şehirde Bir

Konak” ismini taşıyor. Son yılların gözde ve usta
kalemi Ayşe Kulin'in son yapıtı.

Ayşe Kulin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son
günlerinde işgal altındaki bir şehirde bulunan bir
konakta, büyük dedesi maliye Nazırı Ahmet Reşat
Yediç in konağında,yani klasik bir Çerkes evinde
olanları anlatıyor. Son Maliye Nazırı ve ailesi aracılığı
ile o dönemin adeta resmini çizmekte, çökmekte

olan bir imparatorlukile kendisine ulusal bağımsızlık
yolu çizen o dönemin deyimiile milliciler arasında
kalan kendi dedesi gibi Osmanlı aydınlarının
öyküsünü de anlatmakta.

Yazarımız, son Osmanlı kabinesinde Maliye

      

 

    

   

FE> a 5 a

>

Nazırı olan Yediç Ahmet Reşat Beyin kızı Leman
Hanım'ın kızı Sitare Hanımın kızıdır. Bu aile bağını
kitabın ilk sayfalarında; “Büyük dedem Ahmet
Reşat Yediç'in aziz hatırasına ve bu kitabı yazarken
kaybettiğim anneciğim Sitare'ye” ibaresi ile
belirtmektedir.

Nazır Ahmet Reşat Yediç, Büyük teyze ve
evin bir numaralı hanımefendisi olan Saraylı Hanım,
Mehpare, Yeğen ve sonradan Mehpare ile evlenen
Kemal, Dilruba Hanım, Mehpare, Leman, Gülfidan
Kalfa gibi Çerkes tiplerinin bulunduğubir aristokrat
Çerkes Konağını ve olayları ustalıkla ve çok akıcı
bir dille anlatan Ayşe Kulin Hayranlık Duyduğu ve
Hala Kafkasya'dan getirilen Çerkesçe soyadını
taşıyan büyük dedesinin mensup olduğu Çerkes
halkına aynı hayranlık ve sevgi ile yaklaştığı
söylenemez. Tam tersine Çerkes halkını birçok

yerde suçlayarak romanını sürdürmektedir.
İlginç olan ise, Türkçeye bu denli hakim, usta |

bir kalemin “Çerkes” sözcüğünüısrarla “Çerkez”

olarak yazmasıdır.
Kitabın 168. sayfasında; “Bir musibet daha

zuhuretti, bu arada,inzibat alayları, İzmit üzerinden
Anadolu'ya gönderilmişti. Oraya vardıklarında, bu
kuwetlere, İzmit'te bekleyen Çerkesler el koymaya
kalkşmış, meğer onların da gönlünde bir Çerkes

Devleti kurmak yatarmış, anlayacağın, önüne gelen
Osmanlıya ihanet etmekte”

Sayın Kulin'e sormak gerekmektedir;
I- Bu İzmit de İnzibat alaylarına el koyan

Çerkesler kimlerdir?

2- İnzibat alaylarına el koyabilmekiçin bu
meçhul Çerkeslerin Alaylandan daha büyük, mesela
ordu ile hareket etmeleri gerekmez mı?

3- Böyle bir Çerkes Kuwvetinin varlığını Hangi
belgelerle kanıtlaya bilmektedir?
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KİTAP 

4-Yoksa böyle bir kalkışma Çerkes halkının

isyanıile mi olmuştur?
5- Sayın Kulin bu savı hangitarihi belgelere

dayanarak söylemekte?
6- Türkiye'de yaşayanaltı milyonu aşkın Çerkesi

rencide eden böyle bir iddiayı ortaya atarken,
daha başka bir deyimle Çerkesleri Kurtuluş savaşı

karşıtı olarak gösterirken yaptığı yıkımı ve tahribatı
düşünmüş müdür?

Sayın Yazar bu kasarla da yetinmemektedir.
Kitabın 297. sayfasında şu ifade yer
almaktadır;'Anadolu'da vatanın kurtuluşu için

çarpışanlar, dört bir taraftan kuşatılmışlardı.

İşgalcilerin yanısıra Ermeniler, Kürtler, Çerkesler,

Rumlar, kısacası İmparatorluğun tüm katmanları
kendi devletlerini kurma peşinde idiler"

|- Sayın Yazar bu savlarını hangi bilimsel ve
tarihi belgeye dayandırmakta ise Bu belgeleri
töhmetaltında bıraktığı ve Vatan Hainı ilan ettiği
altı milyon Türkiye Çerkesine ve tüm okurlarına
açıklamak zorundadır.

2- Sayın Yazar, Milli Mücadelenin başlangıç

belgesi olan "Amasya tamimi"'nin altında imzası
bulunan beş generalden Mustafa Kemal
dışındakilerin Çerkes olduğunu bilmemezlikten,

ya da görmemezlikten gelmektedir.
3- Sayın Kulin Milli Mücadelede en çok şehit

veren etnik gurubun Çerkesler olduğunu bilmek
zorunda ve pervasızca suçladığı, bu devletin bir
grup vatandaşından özür dilemek zorundadır.

o 4- Sayın Yazar “Çerkeslerin Anadolu
topraklarında devlet kurmayakalkıştıkları” savının
dayanağı olan belgeleri açıklamak zorundadır. Aksi
halde müfteri durumuna düşeceğini, ülkenin geçtiği
bu hassas dönemde bu iddiaları ile suçladığı
Çerkeslerin her zaman karşısında olacağını bilmek
zorundadır.

Ülkemizdeki yazarların daha objektif, daha
tutarlı eserler vermesi umuduyla sözümüzü
bağlarken Sayın Ayşe Kulin'in yanıtlarını en kısa
zamanda vermesini bekliyoruz.

Hoşçakalınız...

Kafkasya'dan Anadolu'ya Çerkes Sürgünü:

 

İlk çağlardan beri uygarlık tarihinin ağırlık

merkezlerinden biri olan Akdeniz havzasının siyası

ve ekonomik hayatında, Kafkasya'nın çok ayrı bir

yeri bulunmaktadır. Çar |. Petro'nun, “Mümkün

olduğu kadar Hindistan ve İstanbul'a yakın olmak

gerekir. Zira, buralara hükmeden dünyaya hükmeder"

düşüncesini ortaya attığından beri, yönetime gelen

bütün Çarlar, bu amacı gerçekleştirmek için en büyük

engel olarak Kuzey Kafkasya'yı ve halklarını

görmüşlerdir. Düşlerin, masalların, hayatın

gerçekleriyle iç içe geçip harmanlandığı, gizemlerle

dolu bir diyardır Kafkasya.

Anzureliler göçe zorlanan bütün Kafkas halkları

gibi, sırtlarında denkleri ve önlerinde hayata dair

umutların peşisıra, doğup büyüdükleri, ekip biçtikleri

toprakları geride bırakıp, Kafkas dağlarının

yamaçlarından Anadolu'ya doğru yola çıkmış, "inadına

yaşamak"için çileli göç yollarını aşabilmek cesaretini
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göstermiş bir

neslin çocuklarıdır.

Nice canlar

verdiler göç

yollarında, nice

canlar dünyaya

getirdiler.

Dünya tarihi

boyunca yapılan

bütün savaşlarda,

her zaman masum

insanlar toprakların-

dan kovulup; oradan

oraya sürülüp gitmiş-

lerdir. Çerkesler de:

dünyada mülteci durumuna düşmüş milyonlarca

insanın acı kaderini paylaşan, aynı acıyı yaşayan bir

millet olarak tarihin sayfalarına geçmiştir.
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* Adıgey Cumhuriyeti'ndeyayınlaran Anpırş Klananlsıkly lopbılyar isimli hikaye kitapları serisinin
Gaklbı6a-KlpıOpxpya isimli kitabından alınmıştır.
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Ne Çabuk yaşlandınanne,

Ben ne kadarda geç büyüdüm.

sece-gündüz süpürge etsem

  

  

  
  

   

   

  

ireğim Acıyor

hatırladıklarımla.

Bu kadaryıbranmana sebeb,

Çok katkım olduğunu |

hatırlıyorum.

1$saçlarımı değiştirebilir.
> yanıyor yüreğim.

AŞimdi senin ömrün hasta
yatağında geçiyor

    

Var mıdır dünyadabirevlat,

Bu kadar çabuk böyle olmazdın

dıye.

Bu düşünce şimdi kemiriyor

içimi,
Herşeyi geç anladığım için

Yatak ucunsabenim çaresizlik

mekanım |

Bi gün ekleyebileceğimibilsem

© Amacına ulaşmış, Annesi için Her

 

Yapmak istediklerinde...

ne deyüreğimde sağla
1.uygusu: |
: >Erken farkeseydim>

şlandığını,

 

  

  

  

 

kan.

-BITSU ANATOLE
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Türkiye diasporasındaki Çerkesleri
anlatan, farklı bölgelerde çekilmiş 57
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