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Uluslararası Taşımacılık Turizm ve Havacılık A.Ş.

 

TÜRKİYE — KAFKASYA UCUSLARIİLE HİZMETİNİZDEYİZ

Türkiye temsilciliğinin yapmış olduğumuz uçuşlar:

İstanbul - Krasnodar:
İstanbul - Nalchik
İstanbul - Minvody
Antalya - Krasnodar :

Pazartesi-Perşembe günleri,
Çarşamba-Pazar günleri,
Perşembe-Pazar günleri,
Çarşamba-Cumartesi günleri,

Kuban Airlinesile,
Elbrus Aviaile,
Kavminvody Aviaile,
Kuban Airlinesile

* Kafkasya dışındaki noktalara bilet ve kargo satışlarımız için ilgili ofislerimizle irtibat kurunuz.

Havacılık Hizmetleri

o Havayolu Temsilciliği
o Komple Uçak Kiralama (Yolcu-Kargo)

 

Kargo Satış Ofisi:

Mareşal Çakmak Cad. İncesu Sok.
No:2 Kat:4 Daire:20 Şirinevler
İstanbul - Türkiye
Tel : 4-90-212-653 04 80 (pbx)
Fax: -90-212-653 04 59
www.merkurkargo.com
merkur(©merkurkargo.com

 

Turizm Hizmetleri

o UçakBileti (Tarifeli - Charter)
o Konsolosluklardan Vize Takibi
o Otel Rezervasyonu
o Araç Kiralama

Uluslararası Taşımacılık

o Havayolu Taşımacılığı
o Karayolu Taşımacılığı (Komple-Parsiyel)
oDenizyolu Taşımacılığı (Komple-Parsiyel)

Turizm ve Havacılık Ofisi;

M. Kemal Paşa Cad. Bulvar Pasajı
Kat:3 No:52-53 Aksaray
İstanbul - Türkiye
Tel : --90-212-632 86 72 (pbx)
Fax : -90-212-632 90 57
www.merkurtourism.com

merkur(©merkurtourism.com

Şube(Çorlu Havalimanı):

Çorlu Havalimanı No:6-56
No: 6-56 Çorlu
Tekirdağ - Türkiye
Tel : --90-282-682 42 80
Fax : -90-282-682 40 93
WWW.merkuraviation.com

merkur©merkuraviation.com
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Merhaba değerli Vart okurları;

Bu dönem, tarihi açıdan da belirleyici olaylar yaşadık.

Bir savaş, trajedi ve bir gecede kaybettiğimiz iki binden fazla
masum insanımızın, yüreklerimizi yakan acısını hissettik. Yaralanan

yüzlerce insan ve yerlerinden, yurtlarından edilip, mülteci durumuna

getirilen bir o kadar masumhalk da, dünyanın gözü önünde
manılmaz bir yok oluş yaşadı.

Gürcistan yönetimi, bitmek bilmeyen emperyalist emellerini bu defa,

bir süredir küçük çatışmalarla taciz ettiği Güney Osetya'ya

girerek, başkent Sinval'i bir gecede yerle bir ederek gerçekleştirdi.
Sonra, sıradaki ülke olarak görülen Abhazya'da endişe dolu

bekleyiş ve hazırlıklar, diğer Çerkes diasporalarında hemenoluşuveren
gönüllüler ordusu, tüm bunları ses çıkarmadan izleyen dünya,

hemen ardından Rusya'nın müdahalesi, derken Avrupa ve ABD'nin
sadece Rusya'yı suçlayan açıklamaları, “geri çekil” çağrıları,

tehdit ve gözdağı mesajları...
Ve bu dayatmaların sonunda, hiç bir şekliyle güzel görünmeyen
savaşım, bizi sevindiren bir sonucunu da yaşadık; Rusya Federasyonu,

yıllardır varlığını tek taraflı bağımsız ülkeler olarak sürdüren
Abhazya'nın ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdığını

açıkladı dünyaya. O gün bayramdı iki ülkemizde ve tüm

diasporalarımızda. Mitinglerle, bayraklarla, şölen geceleriyle,
danslarımızla kutladık. Ana vatanlarımızdaki insanlarımızla tek
yürek olduk sevinçte de, tıpkı acıyı yaşarken, savaş günlerinde
olduğu gibi... (Tüm bunlarla ilgili, baştan sona gelişmelerin ve uzman

yorumlarının yer aldığı özel ekimizi derginizle birlikte istemeyi unutmayın lütfen. )

Oysa dergimizi hazırlamaya başladığımızda, size sürgünün 144.
yılındakı anma etkinliklerimizi ve yaşadığımız hüznü anlatacak,
ardından, tüm renkleriyle Temmuz-Ağustos aylarında coşku içinde
katıldığımız festivallerimize, kültürel etkinliklerimize yer verecek
ve akıllarımızda kalacak güzel karelerle tamamlayacaktık dergimizi.
Yine böyle yaptık, ancak savaşın gölgesi düştü son satırlarımıza....
Ama biz tüm bu olumsuzluklara, savaş, kargaşa ve çekişmelere

bağışıklık kazanmış bir halk olarak ayakta kalmayı, geride
yaşadığımız şeyleri unutmadan önümüze bakmayı tecrübelerimizle
biliyoruz. Şimdi görev ve sorumluluklarımız çok daha ciddi. Artık
bağımsız devletlerimiz ile birlikte başımız dık, ellerimiz birbirine
kenetlenmiş olarak uluslararası arenada yer bulmalıyız kendimize.
Ülke olarak, kurumve örgütler olarak, tek tek kişiler olarak;

“ha marje” diyelim...

Behice Yeşilbağ



 

 

Federasyeom?danm Faaliyetler / Cumhur Bal
 

 

aşkam'?dan - Kafkasya Krizi ve Türkiye'nin Politikaları... / Cihan Candemir
 

   aspora Hikayeleri Mızıka ve Ateş Böcekleri/ ErolYıldır
 

 

lem 40, Yılında Çerkes 68 Kuşağına BakmakGörüş ve Düşünce |
Dr. Ömer Aytek Kurmel
 

laberler Derneklerimizden Etkinlikler

 

 

  ültürümüz-Geleneğimiz - Yeni doğan bebekiçin yapılan tören
Çev. Çurmıt Muzaffer Kalkan
 

 

aberler Derneklerimizden Sürgün Anma Etkinlikleri, Sürgün Oratoryosu, Şiirler
 

 

Köylerimiz - Yozgat-Ağıllı Köyü / Laçış Mustafa Aziz Özbek
 

 

itap Tanıtımı - Modem Türkiye'nin Şifresi - Fuat Dündar/ BeratYıldız,

- Hayalet Diller - David Crystal / Metin Akyüz
 

Şii - Sürgün - Berthol Brecht, Bir Sürgünle Sohbet - Yağan Adnan Özveri
 

Tarihçinin Mutfağından - Nİ. Yevdokimov'un V.V. Orbeliani'ye "Dağlıların Göçü”

konusunda tedbirlerini tasdik etmesi hakkında müzekkeresi

- 80 Kabardey ailesinin Türkiye'ye göçü ve serflerden bir kısmının Türkiye'ye giden

sahiplerini izlemek istememesi

- 4479 Kabardeyailesinin Türkiye'ye gitmeisteği

- 44) Kabardey ailenin Türkiye'ye gitmesine engel olunmaması / Haz. Murat Papşu
 

Röportaj Tlache Albert,“Dili geliştirmenin eniyi yollarından biri müziktir” / Sancar Şahan
 

 

aberler - Derneklerimizden Etkinlikler
 

Araştırma - |865 yılında Kabardey'de bulunan köyler / Hazırlayan: Murat Papşu
 

 

zilk Adigece şarkı sözleri ve notaları / Hazırlayan: Huşt Emel Bezek
 

Haberler Çerkeslerden Gürcistan'a “Savaşı kışkırtma” uyarısı

- Beklenen oldu! Gürcistan tankları Güney Osetya'da

- Emperyalist Gürcistan yönetimini kınadık

- Rusya Federasyonu Abhazya ve G. Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı
 

Görüş ve Düşünceler Savaş Üzerine Bazı Düşünceler / Prof. Dr. John Colarusso
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Federasyonumuzheryıl olduğu gibi bu yıl da 21 Mayıs 1864 sürgün etkinlikleriiçin afişler, broşürler
ve kokartlar bastırarak tüm derneklerimize gönderdi. Anma toplantıları ve çeşitli organizasyonlar

için derneklerimize destek olundu. Haziran-Temmuz ayları da kültürümüzü yaşatmak,

hemşehrilerimizle daha çok bir araya gelmek amacıyla yapılan büyüklü küçüklü festivallerle geçti.
Bu etkinliklerle ilgili haberler dergimizin diğer sayfalarında geniş bir biçimde yeraldığı için burada

tekrarlamıyoruz. Federasyon faaliyetlerimizden bazıları ise başlıklar halinde şöyledir:

CUMHURBAL

Kaffed Genel Koordinatörü

  

“Büyük Çerkes Sürgünü”nün 144. yılında

Kefken'de yapılan anmaetkinliğinde, Kafkas

Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız

Cihan Candemir'in yaptığı konuşma şöyledir:

Sayın ...........

Sayın DÇB Başkanım ve Kafkasya'dan gelen

değerli kardeşlerimiz;

21 Mayıs Yas Günü'nü bizimle anmak üzere

buraya gelmiş olan değerli katılımcılar;

Bugün, Çerkes halkının var oluş mücadele-

sinde trajik bir dönem tarihinin, 144. yılını anmak

için buradayız. Tarihte bazı olaylarvardırki, bir

ulusun yaşamında, o ulusun kaderini etkilemiştir.

Bazıolaylarise bir ulusun yaşamıile ilgili olmakla

beraber, bir çok ülkenin kaderini etkilemiştir.

İşte 21 Mayıs aslında, anlam ve içerik olarak

böyle bir tarihi olayın simgesel yıldönümüdür.

21 Mayıs günü, Çerkes halkının Kafkasya'daki

asırlar süren var oluş mücadelesinin yenilgiyle

bittiği tarihtir. Çerkes tarihçiler Traho ve Sheuket,

o günleri şöyle anlatıyorlar:

“Kıyı boyundaki tüm vadileri ele geçiren

Rus Çarlığının askerlerinden kaçan tüm Çerkesler

Aibgo Vadisi'nde, yani Akchip yakınlarındaki

Khodz'da toplandılar. Vadi yoğun top ateşine

tutuldu. Bu engin dağlar, çocukları ve kadınları

Rus saldırılarından korumakiçin kullanılan son

mevki idi. Kadınlar Rusların ellerine düşmemek

için bütün mücevherlerini ınmağa atıp silanlanarak,

ülkelerinin onurlarını kurtarmak için savaşan

erkeklere katılmışlardı. Bu çarpışma, tarihte

emsalsiz bir katliamla son buldu. Bu savaşta
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Çerkeslerin amacı zafer kazanmak değil, onurları

için ölüp geride onursuz bir yaşamı kabul

etmemekti. Çarpışmada bütün kadınlar ve

erkekler acımasızca katledildiler ve kanları ırmağı

kızıla boyadı. Bu yüzden bu ırmak, kan denizindeki

cesetlerin oluşturduğu bataklık olarak

adlandırılmıştır.”

Çerkeslerin bir trajedi halini alan uzun yıllar

süren direnişi de artık son bulmuştu. Prens

Mihail Nikolayeviç, 21 Mayıs gününübirlikleriyle

kutlamak için bir şükran günü tertipledi.

Yukarıda kısaca naklettiğim son çarpışmadan

sonra başlayan süreç, Osmanlı İmparatorluğu'nu

ve imparatorluk toprakları üzerinde kurulan

devletlerin de kaderini etkileyen önemli bir tarihi

gelişme olmuştur. Tarihçilerin anlatımıyla

1.500.000 Çerkes, anayurdundan zorla sürül-

müştür. Bu insanlar o gününilkel koşulları içinde

köhne teknelerle Karadeniz yoluyla Osmanlı

İmparatorluğu'nun çeşitli limanlarına gönde-

rilmişlerdir. Bu süreçte anayurdundan sürülen

 

  



 

insanlarının yaklaşık üçte birinin yollarda
öldüğünü yine tarihçiler kaydediyor. Kimileri
Karadeniz'de batan iIstiab haddinden fazla
yüklenmiş köhne teknelerde boğularak öldüler
Kimileri teknede veya ulaştıkları topraklarda
açlıktan hastalıktan kırılarak öldüler. İşte bu gün
bu anma törenini düzenlediğimiz alan ve
yanıbaşımızdaki mezarlık bu trajedinin kanıtları
olarak duruyor. Varoluş mücadelesinde yok olan
atalarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun.

O insanlar bizlere bu günkü imkanları bırakmanın
bedelini ödediler, sefalet ve acı çekerek öldüler

Sayın Konuklar,
Biz Çerkesler olarak bu güne kadar 21 Mayısı

kendi içimizde yas tutarak, ağıtlar yakarak andık.
Yeri geldi atalarımızı, anayurttan süren, açlığa,
sefalete, hastalığa ve ölümeterkedenlere lanetler
okuduk. Ancakbu gün farklı bir dünyadayız.2|
Mayıslara farklı içerikler kazandırarak, geleceğe
yönelik fırsatları oluşturmak görevimiz olmalı
diye düşünüyorum. Yaşanan trajedilerden ders
alarak, Türkiye'de, Kafkasya'da ve Dünyada,barış
ve dostluğa dayalı yeni bir düzen oluşturmanın
yollarını birlikte bulmalıyız diye düşünüyorum.
Barış ve huzur'un kıymetinien iyi bilmesi gereken
bizleriz ve bu konuda bize önemli görevler
düşmektedir.

Evet tarihi hepimiziyi bilmek durumundayız.
Neden ve nasıl burada birlikte olduğumuzun
tarihini çocuklarımıza öğretmek zorundayız.
Birlikte yaşadığımız, ortak kaderi paylaştığımız
vatandaşlarımızda tarihimizi doğru bilgilere dayalı
olarak bilmeli. Birlikte aynı kaderi paylaştığımıza
göre bu bilgileri de paylaşmak durumundayız.
Bir buçuk milyon insan Osmanlı topraklarına
geldi de ne oldu? Osmanlı İmparatorluğunun
coğrafyasında, |864 yılı sonrası gelişen olayları,
Balkanlarda, Anadoluda ve Orta Doğu'daişte
bu göçün sonuçları doğrudan etkiledi. Birbuçuk
milyon insan'ın bir kısmı da Balkanlarda, Yemen
çöllerinde, Anadoluda Kurtuluş savaşında can

verdiler. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Suriye
gibi Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde
oluşan devletlerin kaderini paylaştılar. Ve şimdi

onların çocukları, torunları, bu ülkelerin asli
vatandaşları olarak bu günün kaderini
paylaşıyorlar.

İşte şimdi biz 21 Mayıs'ı yaşadığımız toprak-

lardaki barış ve kardeşliğimizin başlangıç günü
anlamına geldiği bilinciyle paylaşmalıyız.

Vatanlarından sürülen Çerkeslerin bu gün
karşılaştığı en büyük sorun dil ve kültürünü
kaybetmektir. Asimile olarak yok olmaktır. Artık
demokratikleşen Türkimizde kültürelfarklılıkların

korunması yönünde önemli adımlar atılıyor. Bu
da hızla yokolan dilimizin ve kültürümüzün
korunması konusunda umut veriyor. 21 Mayıs
varoluş umudunun da tekrarlanacağı bir gün
olarak anlam kazanıyor.

Bugün Kafkasya da ardımızda bıraktığımız
akrabalarımız da var aramızda. Üst örgütümüz
Dünya Çerkes Birliğinin Başkanı Sayın Dzemiha
Kaspolet ve arkadaşları değerli sanatçılarımız ta
Kafkasyadan gelerek aramıza katıldılar. Onlar
Rusya Federasyonu içinde Kabardey-Balkar
Cumhuriyeti'nden geldiler. Dil ve Kültürümüzü
yaşatmakiçin biz akrabalarımızla kardeşlerimizle
bir arada olmak zorundayız. Biz onlarla etle
tırnak gibiyiz. Bu durumda ,21 Mayıs'lar, içinde
yaşadığımız iki büyük ülkenin dostluklarının
önemini bize hatırlatıyor. 21 Mayıs'ın tarihi
hatalarını taraflar olarak kabullenerek, barış ve
dostluk günü haline getirmemiz gerekiyor.
Türkiye'de yaşayan Çerkes toplumunun üst
örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak
bu anlamı önemsiyoruz, ve sonuna kadar destek-
İiyoruz.

Saygıdeğer misafirler, son olarak bu vesileyle
Abhazya konusuna değinmekistiyorum. Bugünü
anmakiçin toplandığımız bu köyün mezarlığında
yatan Insanlarımız Abhazya'dan buralara geldiler
ve öldüler. Bu gün tarih onların anavatanları
Abhazya'ya önemli bir fırsat vermiş durumda.
1992 Yılında Gürcü yönetimi Abhazya'ı aniden
işgal ederek Abhazyanın tüm geçmişini silmek
için arşivini, müzesini, kütüphanesini yakmıştı. O
günki Gürcü generalin sözleri bu gün gibi aklı-
mızda. O general diyorduki; “Abhazyada kalan
100.000 Abhaz'ı yoketmekiçin 100.000 Gürcü'yü
feda ederim”. Abhaz halkı Tüm Kafkasyalı
kardeşlerininde katıldığı bir yıllık bir direnişten
sonra Işgal ordusunu topraklarından kovarak
bağımsızlık sürecini başlatmıştı. | 5 yıldır de-facto
Bağımsız olan Abhazya Cumhuriyeti, bu gün
Uluslararası tanınma sürecine girmiştir. Kosova'nın
bağımsızlığının tanınmasından sonra dünyada
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normlar ve ömekler oluşmuştur.Bilinmelidir kı,

Abhazya Devleti bağımsızlığının tanınmasını

Kosova'dan daha fazla hak etmektedir. Ancak

şunu dabiliyoruz kı, ülkelerinin bağımsızlıklarının

tanınması hukuki değil, siyasidir. Dolayısıyla

önümüzde Abhazya için henüz belirsiz bir süreç

bulunmaktadır.

Sözlerime son verirken, gelecek yıllarda,

ama çok uzamadan, 21 Mayısların, Abhazya'nın

bağımsızlığının tanındığı bir süreç olmasını diliyo-

rum. O zaman, bu mezarda yatan atalarımızın

ruhları da huzura kavuşacaktır.

21 Mayıs'ın Çerkes halkının bulundukları

topraklarda barış ve huzur içinde yaşadıkları,

isteyen insanların rahatça dönüp kardeşleriyle

yaşayabildiği güzel günlere, yeni umutlara vesile

olmasını diliyorum.

Bu günü düzenleyen |0 derneğimize ve

buraya gelerek bu anlamlı günü bizimle paylaşan

siz dostlarımıza Federasyonumuz adına teşekkür

ediyorum.

 

 

8 Ağustos'ta Gürcistan Kuzey Osetya'yaişgal

amacıyla girdi. Savaş Rusya'nın savaşa müdahil

olmasına kadar devam etti. Bu süreçte daha

öncesinde de olduğu gibi Federasyonumuzhızlı

bir çalışma temposunagirdi. İürkiye'de yeterince

kamuoyu oluşturulamamış olması nedeniyle sık
sık televizyon programlarına, gazetelere, radyolara
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demeçler verdi. Bu haksız savaşın bir an önce

durdurulması, Abhazya ve OÖsetya'nın bağımsız-

ığının Türkiye ve tüm dünya ülkeleri tarafından

tanımasıiçin birçok çalışma yaptı.

Canlı yayınlarla, telefon bağlantılarıyla televiz-

yon programlarına katıldı, gazete ve dergilere

röportajlar, demeçler verdi.

Oldukça yoğun bir çalışma temposu içinde

geçen bu dönemde katıldığımız bazı televizyon

programları aşağıdakıgibidir;

-Show Tw—Siyaset Meydanı(Cihan Candemir

- Kaffed Genel Başkanı)

-Kanal B - Haber Saati (Cumhur Bal-Kaffed

Genel Koordinatörü, Hasan Selim Özerten-

USAK)

-Habertürk- Parantez Programı (Cihan Can-

demir- Kaffed Genel Başkanı, Hasan Kanbolat

-ASAM)

-Ata Iv — Siyaset Ekseni (Cumhur Bal-

Kaffed Genel Koordinatörü, Cem Oğuz-Bilkent

Üniversitesi)

-ART televizyonu-Gündeme Dair (Cumhur

Bal -Kaffed Genel Koordinatörü)

-ATA Tv — Kafkasların Bitmeyen Savaşı

(Cihan Candemir -Kaffed Genel Başkanı, Hasan

Ali Karasar -Bilkent Üniversitesi).

Savaşın durdurulmasının ardından bilanço

ağırdı. Bir çok can kaybı, yıkılan bombalanan

Sinval, evinden yurdundan olmuş, yardım bek-

leyen binlerce insan... Ve çok daha önceden

tanınmayı hak etmiş, yeterli kamuoyu oluşturu-

labilmesi için diasporadan da destekisteyen iki

ülke, Abhazya ve Güney Osetya...

Federasyonumuz savaştan sonra da çalışma-

larına devam etti. Ekte Kaf Fed'in konuyla ilgili

muhataplarına gönderdiği mektup ve kamuoyu

açıklamalarını okuyabilirsiniz...

 

ürcistam?ı
işgali üzerine hazırlanan

İSİbasın bildiri

setya”yı
  

 

  

 

KAFFED'in tüm basın yayın ve uluslararası

kuruluşlara göndermiş olduğu "Gürcistan'ın

Güney Osetya'yı İşgali" konulu bildirisi:

 



Değerli Basın Mensupları ve

Türkiye Kamuoyuna duyurulur!

Osethalkı binlerce yıldan beri kendi toprak-

larında yaşıyor.

İddia edildiği gibi başka bir ülkenin toprak-

larında değil!

Kısaca tarihi geçmişe bakacak olursak şunları

görüyoruz:

-1917/ Ekim Devrimi'nden sonra SSCB

oluşturulurken, Osetya bir bütün olarak, Abhazya

ise egemen bir devlet olarak bu oluşumda yer

almıştır.

- Stalin'in iktidara gelişi ile bu coğrafyadaki

sorunlar da başlamıştır. Günümüzde halen devam

etmektedir.

- Gürcü kökenli Stalin, Gürcistan'ın toprak-

larını genişletmek amacıyla önce Osetya'yı,

Güney ve Kuzeyolarak ikiye bölmüş ve Güney

Osetya'yı Gürcistan topraklarına katmıştır.

- Bu da yetmemiş,yüzyıllardır bağımsız bir

devlet olan Abhazya'yı da, egemenliğini kaldırarak

özerk cumhuriyet statüsüyle Gürcistan'a

bağlamıştır.

Gürcistan yönetimi, SSCB'nin 1990 yılında

dağılmasına kadar geçen süreçte Oset ve Abhaz

halklarını yok etmekiçin, acımasız bir asimilasyon

politikası uygulamıştır.

SSCB'nin dağılmasını takiben Gürcistan par-

İamentosu, SSCB öncesi Gürcistan Anayasası'na

dönme kararıalarak, bağımsızlığınıilk ilan eden

devlet olmuştur. Gürcistan'ın dönmeyi tercih

ettiği bu eski anayasa, Gürcistan topraklarına

Stalin'in sonradan kattığı Abhazya ve Güney

Osetya'yı kapsamıyor, dolayısıyla Gürcistan'ın

bağımsızlık kararı onları bağlamıyordu. Bunun

üzerine Abhazya parlamentosu da Gürcistan

gibi yaparak, SSCB öncesindeki kendi anayasasına

dönme kararı aldı ve bağımsızlığını ilan etti.

Güney Osetya ise referandum yaparak,halkının

güçlü iradesiyle bağımsızlık kararı aldı.

Stalin'in hediyesi olan bu iki bölgenin kendi

kaderlerini tayin etme hakkını, Gürcistan gibi
bağımsızlıktan yana kullanmasını sindiremeyen

Şevardnadze yönetimi, İ991 yılında Güney

Osetya, 1992 yılında da Abhazya topraklarını

işgal etti. |0 binin üzerinde insanın hayatını

 

kaybettiği bu işgaller, Kuzey Kafkasya ve diaspo-

ralardaki tüm Çerkeslerin yoğun desteği sonucu,

Gürcistan'ın hezimeti ile son buldu.

Savaşarak, kan dökerek sorunların çözüle-

meyeceğini hala anlamayan, geçmişten ders

almayan, Amerika'nın okutup, yetiştirip, bir gül

devrimiile iktidara getirdiği Gürcü lider Saakaşvili,

koltuğuna oturduğu ilk günden başlayarak, her

gün yaptığı savaş çığırtkanlığını, önceki gece

Güney Osetya'ya girerek hayata geçirmiş oldu.

Maalesef bu işgal aynı zamanda tüm Kafkasyayı,

hatta dünyayı da sonu belli olmayan bir kaosun

ve savaşın içine çekmiştir.

Sonuç olarak;

Şu anda Güney Osetya Gürcistan yönetimi-

nin işgali altındadır. Bebekler öldürülmekte,

anneler, babalar, yaşlılar, masum sivil halk, Gür-

cistan yönetimitarafındanbilinçli bir şekilde linç

edilmektedir. Dünyanın gözü önünde bir halk

yok edilmektedir, etnik temizlik yapılmaktadır.

Gürcistan'ın Güney OÖsetya'yı işgali, Türkiye

diasporasında yaşayan milyonlarca Çerkes kökenli

insanımızı, en az orada,sıcak savaşın içinde olan

soydaşlarımız kadar etkilemiş, yaralamıştır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak,

Türkiye Çerkes diasporası adına diyoruz ki;

- Güney Osetya ve Abhazya,ayrılıkçı bölgeler

değil, bağımsız birer cumhuriyettir,
- Dünyadaki tüm işgaller gibi, bu işgal de

kabul edilemez, |

- Halkların kendiiradeleriile aldıkları bağım-

sızlık kararları, savaşla yok edilemez,

- Yaşadığımız ülke İürkiye tarafından bizler-

den toplanan vergilerle eğitilen ve eline teçhizatı

verilen Gürcistan ordusununsılahı, şimdi kendi

vatandaşı olan Çerkeslerin oradaki kardeşlerine

yönelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kısa

zamanda bu hatasını telafi etmesini, Gürcistan'a

bu defa savaş değil, barış eğitimi vererek, Güney

OÖsetya'dan çekilmesi yönünde ikna etmesini

bekliyoruz.

- Tüm uluslararası demokrasi ve insan hakları

kuruluşlarını, acilen bu vahşete son vermek

üzere göreve çağırıyoruz.

- Dünya ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından Kosova'nın bağımsızlığının kabulüne
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gösterilen duyarlılığın, Güney Osetya ve

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasıiçin de

gösterilmesini talep ediyoruz.

Kafkas Demekleri Federasyonu ve bağlı 56

dernek, tüm gücüyle Güney Oset ve Abhaz

halkının yanındadır. Nereden gelirse gelsin,

onların bağımsızlığına yönelik her türlü tehdide

karşı Türkiye'de, Kuzey Kafkasya'daki cumhuri-

yetlerimizde ve diğer ülkelerde yaşayan tüm

Çerkeslerle birlikte, sonuna kadar tekbilek, tek

yürek olarak Güney Osetya ve Abhazya halkıyla

birlikte hareket edeceğimizi bildiririz.

Yaşasın Güney Osetya ve Abhazya'nın

bağımsızlığı!

Kızı ektup

Kızılay yardımları, savaş mağdurlarına eşit ve

adil şekilde yapılmalıdır...

Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Genel

Müdürlüğü'ne, ANKARA

Bilgi:

|- T.C, Cumhurbaşkanlığı Makamına,

2- T.C. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

3- T.C. Başbakanlık Makamına,

4- T.C. Dışişleri Bakanlığı Makamına.

Bilindiği üzere, 8 Ağustos 2008 günü Gürcü

askeri güçleri Güney OÖsetya'nın başkenti Sinval'e
girerek şehri bombalamış ve binlerce insanın

ölümüne, en az 30 bin kişinin de başka bölgelere

kaçmasına neden olmuştur. Bu olayın ardından,

Rusya Federasyonu askeri kuwetleri olaya müda-

hale etmiştir. Bu savaşın nedeni ne olursa olsun,

suçlu taraf kim olursa olsun, sonuçtabirbiriyle

fazla sorunu olmayan masum sivillerin zarar

gördüğü açıktır.

Kafkas Demekleri Federasyonu olarak, Oset

ve Abhaz kardeşlerimizin davalarında haklı

olduklarına yürekten inanmakla birlikte, bu

ınsanlık dramının en çok masum sivillere zarar

verdiğini biliyor ve savaşta mağdur olan tüm

insanlara Gürcü, Oset ayırımı gözetilmeden

yardım edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kızılay olarak, bölgeye ciddi yardım gönderil-
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diğini bilmekteyiz ve Türkiye'nin bölgeye göster-

diği şefkati takdırle izlemekteyiz.

Ancakbir hususa dikkatinizi çekmekte yarar

görüyoruz; edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye

Cumhuriyeti Kızılay'ının gönderdiği tüm yardım,

Gürcistan üzerinden gönderilmektedir. Bu

yardımlar sadece Gürcü halka dağıtılmakta ve

savaşın esas mağduru olan Güney OÖsetya'ya

ulaşmamaktadır. Güney Oset halkının yaralarını

sarmak üzere, bölgedeki tüm kardeş halklar ve

Cumhuriyetler seferber olmuştur ve Kızılay'ın

göndereceği yardımlara ihtiyaç olmayacaktır.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Osetya

bölgesine göndereceği Insani yardımlar sembolik

anlamı çok önemlidir. Çünkü geçmişte ülkemiz,

Gürcistan'a yaptığı askeri silah ve eğitim yardım-

larıyla, ne yazık ki son savaşta taraf konumuna

düşmüştür. Dolayısıyla, Türkiye'den bölgeye

giden insani yardımların eşit ve adil bir şekilde

sivil halka ulaştırılması önem kazanmaktadır.

Diğer taraftan, Başbakanımızın savaş sonrası

Rusya Federasyonu ve Gürcistan'a yaptığı ziya-

retlerde gündeme getirdiği “Kafkasya Paktı” bir

gün hayata geçecekise, bunun Türkiye'nin tarafsız

ve barıştan yana güven verici politikaları ile

mümkün olabileceği açıktır. Bu çerçevede

Kızılay'ın bölgeye yaptığı yardımın da, eşit ve

adil bir şekilde gerçekleştirebilmesinin önemi

ortadadır. Mevcut koşullarda Güney Osetya'ya

yapılacak yardımın Gürcistan üzerinden ulaştırı-

İamayacağına, ancak kuzeyden ve Rusya Federas-

yonu üzerinden gönderilebileceğine inanıyor,

konuyu gereği için bilgilerinize sunuyoruz.

Rusya Büyükelçiliği*nde
taziye defteri açıldı

Güney Osetya'da meydana gelen trajedi
Üzerine Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği bir taziye
defteriaçtı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanımız Cihan Candemir ve Başkan Yardım-
cımız Erol Taymaz da Federasyonumuz adına
taziye defterine üzüntülerinibildiren mesajlarını
yazarak imzaladılar.  



 

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarının

26 Ağustos 2008 tarihinde Rusya Federasyonu

tarafından tanınmasının ardından

Federasyonumuzun medya kuruluşlarına

gönderdiği basın bildirisi:

ABHAZYA VE G, OSETYA CUMHURİYETLERİNİN
BAĞIMSIZLIĞI RUSYA FEDERASYONU

TARAFINDAN TANINDI.

BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE

TÜM DÜNYA ÜLKELERİNE ÇAĞRIMIZDIR!
ABHAZYA VE G. OSETYA'YI

SİZ DE TANIYIN...

(991-1993 saldırılarından günümüze kadar

Gürcistan yönetimlerinin Abhazya ve Güney

Osetya'ya karşı izlemiş olduğu saldıngan ve inkarcı

politikaları sonucu, Abhaz ve Oset halkları

varlıklarını sürdürebilmelerinin tek koşulunun

kendi topraklarında bağımsızlık olduğunu

görmüşlerdi. Abhazya ve Güney OÖsetya'da

yapılan referandumlar sonucu bu iki ülke

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.

7 Ağustos 2008 gecesi Gürcistan birliklerinin

soykırım ve imha amacıyla Güney OÖsetya'ya

saldırması ve başkent Sinval'i acımasızca bom-

balaması, Abhazya ve Güney Osetya için tek

çözümün “bağımsızlık” olduğunu artık tüm

 
 

dünyaya göstermiştir.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medve-

dev, Abhazya ve Güney Osetya halklarının ve

Rusya Parlamentosu'nun çağrılarına cevap ve-

rerek, 26 Ağustos 2008 günü Rusya Federas-

yonu'nun Abhazya ve Güney OÖsetya'yı bağımsız

devlet olarak tanıdıklarını ilan etmiştir. Bu karar

ile birlikte Abhazya ve Güney Osetya'nın, 15

yılı aşkın süredir devam eden fıllı bağımsızlığı

artık hukuken de tanınmış olmaktadır. Rusya

Federasyonu'nu bu tarıhı kararından dolayı kutlu-

yor, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere

Kafkasya'da barış ve istikrarın gelişmesini isteyen

tüm devletleri Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlığını tanımaya davet ediyoruz.

 

Abhazya ve Güney Osetya'nın Rusya tarafından
tanınması diasporada da sevinçle karşılandı.

Düzce'de büyükbir kutlama düzenlendi. Kutla-
manın ardından federasyonumuzun yayınladığı

kamuoyuna duyuru:

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının
tanınmasının kutlanması Düzce'de
gerçekleştirilmiştir.

Abhazya'nın ve Güney OÖsetya'nın bağımsız-
lığının 26 Ağustos 2008 günü Rusya Federasyonu
tarafından tanınması, toplumumuzda büyükbir
sevinç yaratmıştır. Bu sevinçle ilik gün Insanlarımız
hiç bir çağrı olmadan demeklerimize koşmuş,

düğünler yaparak, konvoylar oluşturarak
sevinçleriniifade etmişlerdir. Bu arada İstanbul'da
Kafkas Abhaz Kültür Derneği'nde toplanan
hemşerilerimiz, İürkiye'nin her tarafından gelecek
insanlarımızla Düzce'de bir kutlama yapmaya
karar vermişlerdir. Bu karar hiç bir kurum veya

grubun kararı olmamış, o gün orada bulunan
insanlarımızın ortak kararı olmuştur.

Federasyonumuz, hangi kurum olursa olsun
ayırım yapmadan toplumumuzyararına olduğuna
inandığı tüm etkinliklere verdiği desteği, bu
kutlama vesilesi ile de ortaya koymuştur. Yapı-
lacak etkinliğin toplumumuzda yaratacağı coşku
ve heyecanın, bayram heyecanı içinde oluşacak
birlik ve beraberlik anlayışının, Abhazya ve Güney
Osetya'nın bağımsızlığının tanınması yolunda
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Türkiye'ye verilecek mesajların önemive yararları
gözetilerek, bu etkinliğe destek kararı verilmiştir.

Başlangıçta büyükbir heyecanile alınan bu
kararın ve programın içi organizasyona kadar
olan kısa süre içinde doldurulmaya çalışılmıştır.

Bir yandan Düzce'deki arkadaşlarımızla temas
içinde organizasyonun içeriği belirlenmeye, diğer
yandan tüm kurumlarımızın katılımı sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu nedenledir ki, ilk gün yayınlanan
duyurularda sonradan zaman zaman değişiklikler
olmuş,birlik ve beraberliğin sağlanacağı umuduyla
da organizasyon sahibi olarak tüm kurum ve
sivil platformların isimleri konulmuştur. Kutlama
etkinliklerinin oluşturulmasısırasında gözlenen
farklı bilgilendirmenin nedeni, tüm organizasyon
çalışmalarının, bağımsızlığın tanınmasından sonraki
4 günde geliştirilmiş olmasıdır. 4 günlük sürede
oluşan gelişmelerden bilgi sahibi olunduğunda,
tüm hemşerilerimizin ortaya çıkan aksaklıkları

anlayışla ve hoşgörü ile karşılayacağına inanıyorum.
Dahailk taslak programlar yayınlandığında,

28 Ağustos Perşembe günü, Düzce Valiliği ve
Emniyeti'nin bu etkinliği yaptırmayacağı bazı
kurum yöneticileri tarafından dile getirilmiş ve
etkinlikten vazgeçilmesi tavsiye edilmiştir. Buna
karşın Federasyonumuza bağlı Düzce'deki der-
neğimiz ve onlara yardımcı olan Abhaz kardeş-
lerimiz, 29 Ağustos Cuma günü kutlamalariçin
Valiliğe müracaat etmişler, Düzce Bayramyeri
köyü alanında yapılacak kutlamalariçin izin almış-
lardır. Hatta Emniyet yetkilileri ile konvoyun
gideceği güzergahıbile tespit etmişlerdir. Böylece
programın içeriği, katılımcı kuruluşlar hariç 29
Ağustos Cuma akşamı netleşmiştir. Diğertaraftan,
tüm kurumlarımızın geçmişteki olayları hiç olmaz-

sa bir gün de unutarak katılımları sağlanmaya
çalışılmıştır. Ne yazık ki bu konuda başarılı oluna-

mamıştır.

Böylece tüm kutlama hazırlıkları tamamlan-
mışken, 30 Ağustos Cumartesi günü sabah
saatlerinde, bu etkinliğe katılmayacağını bildiren
kurumlar bir bildiri yayınlamışlar, kendilerine
bağlı kişi ve kurumlara katılmamaları yönünde
mesajlar vermişlerdir. Sonuçta İstanbul'da tüm
halkımızın iradesiile alındığına inandığımız bu
etkinlik kararı, Federasyonumuz ile Abhazya'nın
Dostları Platformu'nun omuzlarında ve sorum-
luluğunda kalmıştır. Neticede takdiri toplumu-
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muzun yapacağına inanarak, bu konuyu tartışma
dışı tutmakta yarar görüyoruz.

Gelişmeler bununla da kalmamış, 30 Ağustos
2008 Cumartesi günü saat 16.00-1| 7.00 civarında
Düzce'deki Demekyetkililerimiz |andarma Alay
Komutanlı-gı'na çağrılarak, bu kutlamaların yap-
tırılmayacağı ve yasaklandığıbildirilmiştir. Olayların
gelişimini ve bu iptal kararının toplumumuzda
yarattığı hayal kırıklığının takdirini kamuoyumuza
bırakıyoruz.

Tatil günü son dakikadaki bu anlamsız iptal
bildiriminin yarattığı şaşkınlık ve bilgi kargaşasına
rağmen, Federasyona bağlı demeklerimizin üyesi
olsun olmasın, tüm hemşerilerimiz programlarını
bozmama kararlarını kendiiradeleri ile almış ve
Düzce'ye gitme kararlarını uygulamışlardır. Ancak
çoluk çocuk erken saatlerde yola çıkacak bazı
hemşerilerimiz ve demek yöneticilerimiz, yolda
çıkabilecek tatsız olaylara karşı uyarılmış ve bu

da doğal olarak katılımın azalmasına neden
olmuştur.

Sonuçta, tamamen hemşerilerimizin kendi
iradeleriyle Düzce'ye, geri çevnilecekleri noktaya
kadar gitme kararları alınmıştır. Federasyon
yöneticileri olarakbizler, bir tatsızlık olmaması
için 31 Ağustos sabahı erkenden Düzce'ye gittik.
Konvoyların yola çıktığı ve Düzce'ye geldiği
haberalındığından Ermniyet yetkilileri ile görüşmek
üzere çağırıldık. Sonuçta ikna edici konuşma-
larımız ve Düzce Emniyet yetkililerinin de anlayışlı
tavırları ile Düzce'ye hemen hemen aynısaatte
ulaşan konvoylarımız, Düzce'nin Arapçiftliği
Köyü'ndeki dernek binamıza yönlendirildi. Katı-
ımcıların büyük coşkusu ile demek bahçesinde
düğünümüz toplumumuza yakışır, vakur bir
düzen içinde yapıldı.

Konuşmalarımız, şarkılarımız ve düğünlerimi-
zle kutlamalarımız hiç bir tatsızlık olmadan
sonuçlanmıştır. Böylece toplumumuz ve katılımcı
örgütlerimiz, tüm engellemelere rağmen onurlu
bir şekilde Abhazya ve Güney OÖsetya'nın bağım-
sızlığını Düzce'de kutlamıştır. Katılımın büyük
ölçüde yukarıda izah edildiği şekilde engellen-
mesine rağmen,yine de sayıları 300 kadar küçük-
büyük araç ile ve civar köylerden katılımlarla
1.500 kişi civarında bir kalabalık kutlamayaiştirak
etmiştir.

Bu vesile ile Federasyonumuz adına, başta



etkinliğin tüm yükünü ve stresini taşıyan
Düzcedeki demeğimizin yöneticileri, emektarları
ve onlara destek veren Abhaz dostlarımız olmak
üzere, lürkiye'nin hertarafından Düzce'ye tüm
engellemelere rağmen koşan hemşerilerimize,
organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere büyük
bir anlayışla destek olan Düzce Emniyet Müdür-
lüğü yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gelişmelerden çıkartılacak çok önemli dersler

olduğunu düşünüyoruz. Olaylar göstermiştir ki,
örgütlü olmak ve cesaretli olmakla birçok zor-
luğun üstesinden gelmek mümkündür. Etkinlik
sırasında gençlerimizin dile getirdiği ve toplumu-
muzdan talep ettiği birlik ve beraberlik ruhuyla
nice kutlamalarda buluşmakdileğimizle, durumu
kamuoyumuza saygılarımızla duyuruyoruz.

Kafkas Demekleri Federasyonu adına
Cihan Candemir
Genel Başkan

  

Güney Osetya
yardımlarınızı bekliyor

Güney Osetya Gürcistan saldırısının ardından
büyükkayıplar verdi. Insan kayıplarının yanısıra

  

başkent Sinval ve Gürcistan sınırındaki köyler
harabeye döndü. Bölge, barınak ve zorunlu
ihtiyaç maddeleri yönünden yardıma muhtaç

durumda. Güney Osetya'ya acil insani yardım

ulaştırmak amacıyla İstanbul'da kurulan Kafkas

Osetya Dayanışma ve İnsani Yardım Komitesi

30 Kasım 2008 tarihine kadar sürecek bir kam-

panya başlattı.

İnsani yardım çerçevesinde hamiyetperver

halkımızın ve kurumlarımızın yapacağı nakdi

yardımlar için Kafkas Osetya Dayanışma ve

İnsani Yardım Komitesi tarafından YTL, Euro

ve USD.hesapları açıldı. Yalçın Arpat ve Leyla

Karakaynak adına açılan aşağıdakı banka hesap-

larına istenen para cinsinden yardımda bulunul-

ması bekleniyor. Yapılacak yardımların Güney

Osetya halkı için çok önemli olduğu unutulma-

malıdır.
Yalçın Arpat ve Leyla Karakaynak adına açılan

hesap numaraları şöyledir:

Akbank Beyoğlu Şb. YIL - 0039 0141064-6
USD- 0141065 -3, EURO - 0141066 -|
Yapı ve Kredi Bankası
Galatasaray Şubesi YTL - 495 829720076
USD-82920117, EURO - 82920108
 

 

erTefa
aleaeibilir| 

©Konuşmacılar(sağdan)Doç. Dr. Mitat Çelikbala, Dr. Hasan Ali Karasar, Prof|Dr. Erol1 Taymaz (oturum. başkanı),
Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Kaf Fed Genel Koordinatörü Cumhur Bal

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Türkiye

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV'ın

ortaklaşa düzenlediği konferans, 28 Ağustos 2008

Perşembe günü Ankara'da yapıldı. TEPAV Konferans

Salonu'nda gerçekleştirilen ve oturum başkanlığını

Prof. Dr. Erol Taymaz'ın yaptığı konferansın konusu,
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“Kafkasya'da Neler Oluyor”ve “Kafkasya ve Türkiye

için Politika Seçenekleri" idi.

Saat | 0:00'da, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven

Sak ve KAFFED Genel Başkanı Cihan Candemir'in

açılış konuşmalarıyla başlayan konferans, saat 13.30'da

sona erdi.

Güven Sak kısa konuşmasında,vakıflarının daha

çok ekonomiile ilgili olduğunu, ancak Kafkasya'daki

son gelişmelerin de Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini,

bu yüzden bir başlangıç toplantısı yapmaihtiyacıile

bu konferansın düzenlendiğini, devamını getirmek

gerektiğini söyledi.

Cihan Candemirise konferansı açış konuşmasında

Kafkasya'da neler olduğuna kısaca değinerek, son

gelişmeleri ve gelinen noktayı doğru değerlendirmenin

çok önemli olduğunu, doğru tespitlerde bulunabilmek

için de sürece tarihi gelişim perspektifi ile bakmak

gerektiğini söyledi. “Önceden soğuk savaşvardı ve

buna göre kuralları biliyor, öngörülerde bulunabiliyor-

duk. Şimdi hiçbir kural kalmadı, her an her şey

olabiliyor” diyen Candemir, “Ne paylaşılmakisteni-

yor diye düşündüğümüzde,yine ortada küçük dev-

letlerin ve masum halkın zarar gördüğünü görüyoruz”

şeklinde konuştu. Kaf Fed Genel Başkanı, Gürcistan'ın

Güney Osetya'yasaldırmasıyla gelişen olaylarsırasında

Türkiye'nin üzerine düşeni yapmadığına da değinerek,

bundan sonra gelişmeler hak ve adalet çerçevesinde

yaklaşması, günlük çıkarlar peşinde koşmaması gerek-

tiğini söyledi.

Konferansın ilk konuşmacısı TEPAV Uluslararası

Politika Araştırmaları Ens. Direktörü Prof. Dr. Mustafa

Aydın sunumunda, gelinen noktayı genel olarak,

karşılıklı suçlamaların yapıldığı tam bir soğuk savaş

ortamı olarak nitelendirdi. Gürcistan'ın bölgede

başlattığı savaşın kimseyi şaşırtmadığını, bölge uzman-

ları ve araştırmacılar tarafından bunun beklendiğini

söyleyen Aydın, hatta Batı'nın bile Saakaşvili'yi burada

herhangibir maceraya atılmaması yönünde uyardığını

belirtti.
Son dönemlerde Rusya'nın önemsenmediğine

işaret eden Aydın, halbuki Kosova'nın tanınması
olayından sonra, bunaşiddetle karşı çıkan Rusya'nın

batı tarafından rahatlatılması gerektiğini söyledi. Prof.

Aydın, “Şimdi NATO gemileri Karadeniz'de, G7/'ler

Rusya'ya tanıma kararını geri almasını söyleyerek

tepki gösterdiler. Ancak Batı bir bütün halinde

davranmıyorvebirliderlik sorunu yaşanıyor. Batı'nın

uzun zamandır liderliğini yapan ABD'ye de bunu

götüremediğibelli olan Bush yönetiminden dolayı

eskisi kadar güveni yok” şeklinde konuşan Prof.
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Aydın, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov,

füze kalkanı projelerine askeri karşılık verebileceklerini

söylüyor. “Gürcistan'ın toprak bütünlüğünden söz

edilemez' diyor. Ukrayna ve Moldova'ya gözdağı

veriliyor. 'Bu savaş Kafkasyaile sınırlı kalmaz! diyorlar"

diyerek, bunların soğuk savaş belirtileri olduğunu

vurguladı. Mustafa Aydın, krizin neleri ortaya çıkardı-

gına da şu maddelerle değindi:

“* Kriz Türkiye'yi zayıflatmıştır ve Türkiye'nin

bölgeye yönelik politikasının ne kadar yetersiz oldu-

gunu göstermiştir,

* Dünyaya ABD'nin ihtiyaç anında nası! gelme-

yeceğini, gelemeyeceğini göstermiştir,

* Rusya Federasyonu önemlidir ve her zaman
önemsenmelidir.”

Saakaşvili'nin G. Ösetya'ya saldırmakla çok büyük

bir hesap hatası yaptığını itiraf ettiğini söyleyen Prof.

Aydın, bu konudaki yorumunu da, “Buna inanmıyo-

rum. Bununbir hata olacağını önceden ABD söylemiş.

Aynılıkçı bölgeler sorununu çözmekistiyordu. Abhazya

en zorolanıydı. G. Ösetya'ya yöneldi, Rusya müdahale

etmeseydi orada kalabilirdi” sözleriyle yaptı. Ayrılıkçı

bölgeler sorununun, Gamsagundia ve Şevardnadze'nin

ardından Şaakaşvili'yi de koltuğundan edeceğini

söyleyerek devam eden Aydın, Abhazya'nın bugün-

den sonra çok dikkatli adımlar atması gerektiğini

belirtti ve şunları söyledi: “Rusya'nın tanıma kararı

hiçbir şey değiştirmeyecektir. Abhazya ve G. Oset-

ya'nın Rusyaile ilişkileri iyiydi, aynen devam edecek.

Ama Rusya ötesine açılabilecek misiniz, bu çok

önemli. Abhazlar ve Osetlerolaraksizleri uluslararası

camlanın da kabullenmesi gerekiyor, bunun için

Batı'ya açılmalı, ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Rusya'nın

maşası imajından kurtulmalı, çok dikkatli bir diplomasi

izlemelisiniz.”

Türkiye'nin çok geç tepki verdiğine de değinen

Aydın; “Daha önce Demirel'in ortaya attığı Kafkasya

Platformu projesini, çatışmanın ardından, herkes

birbirini boğazlarken tekrar gündeme getirdi, ama

anlamsız bulundu. ABD, 'benim haberim yoktu' dedi,

Rusya anlamsız buldu, Gürcistan 'çatışma halindeyim,

olmaz' dedi. Türkiye, ülkesinde yaşayan Abhazlar

konusunda da olayın dışında kaldı, ilişki kurmadı,

diasporayı kullanamadı” dedi.

Bir süredir tartışılan Montrö anlaşması hakkında

da görüşlerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın,

anlaşmanıniyi bilinmediğini, Montrö'ye göre gemilerin

rahatça geçebileceğini söyledi.

İkinci konuşmacı TOBB Üniversitesi öğretim

üyesi Doç. Dr. Mitat Çelikpala idi ve bölgeselağırlıklı

 



 

bir sunum yaptı. Çelikpala, Abhazya ve Güney

Osetya'nın ne düşündüğünün hiç sorulmadığını, birer

piyon gibi davranıldığını belirterek, “Abhazya 15

yıldır tek başına yaşıyor, bir düzen kurmaya çalışıyor.

Osetler de benzer bir mücadele veriyor. Rusya'nın

tanıma kararı onları olduğu kadar diasporadaki

Çerkesleri de heyecanlandırdı, beklentileri, istekleri

var. Bu noktadan bakmalı olaya” dedi. Savaşın

beklendiğini, asıl şaşırtıcı olanın Medvedev'in tanıma

karanı olduğunu söyleyen Çelikpala, Acara sorununda

Rusya'nın Saakaşvili'yi desteklediğini hatırlatarak,

“Artık oyun farklı. Saakaşvılı'nın yaptığı, kendisine ve

Gürcü halkına en büyük kötülüktür” dedi. Bölgede

savaşın nasıl algılandığı konusuna da değinen Mitat

Çelikpala, “Akıl almaz bir sessizlik var. Azerbaycan'dan
hiç tepki yok, Ermenistan Devlet Başkanı 14 Ağus-

tos'ta Pekin'den döndü, Moskova'yı ve Tiflis'i telefonla

aradı. Bu sessizliğin arkasında Batı'ya karşı bir tepki

seziyorum ben. Batı'nın bu bölgeye yönelik poli-

tikalarının bir sonuç yaratmadığı görüldü ve hayal

kırıklığı yaşandı” dedi. Türkiye'nin bölge politikasını

da değerlendiren Mitat Çelikpala, Sohum ve Sinval'ı

de ziyaret etmek gerektiğini, politik alanın sadece

Gürcistan'la sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin saygınlığı inişe geçmişken, Rusya'nın dünyanın

5. büyük ekonomisi haline geldiğini vurgulayan Çelik-

pala, Rusya'ya ne yaptırımda bulunulabileceğine deği-

nerek, “Rusya'yı cezalandırmak isterken, Batı'nın

oyununu zorlaştırırsınız. Batı 90'lardan beri bölgede

bir politika izliyor, temsilciler bulunduruyor,ziyaretler

yapıyor, raporlar çıkarıyor. Ama tek bir harekatla

bu politika çöktü. Çünkü harita doğru okunmamıştı,

ama gerçek haritayı Rusya biliyordu. Batı bölgeyle

ilgili politikasını yeniden tanımlamalı" dedi. Gürcistan'ın

bölgedeki iki ülkeyi kazanmakiçin hiç adım atmadığını,

görüşme çağrılarına uymadığını sözlerine ekleyen

Doç. Çelikpala, bugünden sonra dengelerin hızla

değişeceğini, Abhazya'nın dikkatli politika izlemesi

gerekliliğini söyleyerek, Türkiye'nin de Ermenisoru-

nuna yöneleceğini, çözüm için Rusya'ya ihtiyacı

olduğunu, doğru bir politika izlemesi gerektiğini

vurguladı.

Konferansın üçüncü konuşmacısı olan Bilkent

Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Ali Karasar

konuşmasında, Gürcistan'ın Türkiye için haklı bir

öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ancak Türki-

ye'nin geçmişte yaşanan Abhaz-Gürcü Savaşıile de

ilgilenmediğini, son savaşta G. Osetyaile ilgili hiçbir

açıklamasının bulunmadığını söyleyerek eleştiride

bulundu. Acaristan sorununda da Iürkiye'nin tepki

vermediğini hatırlatan Karasar, “Acaristan'ın muh-

tariyetinin kaldırılması |921 anlaşmasına aykırıdır”

dedi. Saakaşvili'nin amacının G. Ösetya'yı almak

olmadığını, bu amaçla |.5 günde 2 bin insanın öldürül-

meyeceğini belirten Karasar, “Kışkırtmalar, ajite edici

hareketler bunu gerektirmiyordu” dedi. Karasar,

Ahıska Türklerine 95 yılından beri geri dönüş sözü

veren Türkiye'nin, Gürcistan'la şimdi bunun da pa-

zarlığını yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son konuşmacı Kaf Fed Genel Koordinatörü

Cumhur Bal ise konuşmasında, Abhazya ve Gi.

Osetya'nın tarihteki statülerinden bahsederek, bir

süre Gürcistan'a bağlı olarak yaşamış bu halkların,

yüzyıllardır bağımsız yaşadıklarını anlattı. Daha sonra

Gürcistan'ın G. Osetya'ya saldırmasına kadar geçen

sürece değinen Bal, diğer konuşmacılarla paralel

olarak Saakaşvili'nin yanlışları, Türkiye'nin politikası

Üzerine yaptığı yorumların sonunda, Türkiye diaspo-

rasının beklentilerini maddeler halinde şöyle sıraladı:

| - Rusya Federasyonu'nun 26 Ağustos tarihinde

Abhazya ve G.Osetya'nın bağımsızlığını tanımasıyla

birlikte başlayan yeni süreçte, bu cumhuriyetlerimizi

tanıyan ikinci devlet, 6 milyondan fazla Çerkesin

onurla, gururla yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti

olmalı. Bunun gururunu yaşamak hem bizlerin, hem

de devletimizin hakkıdır,

2- Türkiye hiç beklemeden 13 yıldır Abhazya'ya

uyguladığı haksız ambargoyu kaldırmalı ve bu

çerçevede,

* 1995 sonuna kadar olduğu gibi Trabzon-

Sohum gemi seferlerini hemen başlatmalı,

* Kısa sürede hazırlıklar tamamlanarakkarşılıklı

olarakİstanbul-Sohum uçakseferleri başlatılmalıdır.

3- Sohum'da kısa vadede fahri konsolosluk, uzun

vadede büyükelçilik açılmalı, Türkiye'de karşılığının

yapılabilmesi için destek sağlanmalıdır,

4- Bizlerin de vergileri ile alınan askeri malzemeler,

artık asla Gürcistan'a verilmemelidir,

5- Aynı zamanda Türkiye vatandaşı olan, ancak

şu anda Abhazya'da yaşayan insanlarımızın durumu

ile ilgilenilmelidir.

Türkiye'nin Abhazya'ya hala çoksıkı bir ambargo

uyguladığını vurgulayan Cumhur Bal, Rusya'nın am-

bargoyu çoktan kaldırmasına rağmen, Gürcistan'ın

talebi nedeniyle Abhazya'ya ambargo koyan

Türkiye'nin bunu sürdürdüğünü, Türkiye'den

Abhazya'ya giderken Rusya üzerinden gitmek zorunda

olunduğunubelirtti.

Konuşmacılara sorulan sorular ve cevaplarla

konferans sona erdi
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Değerli Nart Okurları;

30 Eylül tarihinde Abhazya'nın bağımsızlığının

15. yıldönümünü kutlamalarına hazırlanırken,

beklenmedik gelişmeler bu yıldönümünü daha

anlamlı hale getirdi. 8 Ağustos sabahı Saakash-

vili'nin emriyle Gürcistan silahlı kuwetleri Güney

Osetya'ya saldırdı. Konut, hastahane, okulgibi

sivil yerleşim yerleri gözetilmeden yapılan yoğun

bir bombardıman ardından Gürcü kuvwvetleri

tanklarıyla Güney Osetya'nın başkenti Sinval'e

girdiler. Televizyon görüntüleri, saldırıda Gürcü

kuwetlerinin bu kadarkısa sürede şehri acımasız-

ca tüm altyapısıyla tahrip ederek bir etnik

temizlik harekatına giriştiğini gösteriyordu. Nihai

saldırı başlamadan önce, bir kaç gündürsınırda
yoğun provokatif çatışmalar yaşanıyordu, fakat

kimse Saakashvili'nin böyle çılgınca bir saldırıya

kalkı-şacağına ihtimal vermiyordu. Ancak olan

oldu, ve sonuçta 2000'e yakın Asetin'in öldüğü

saldınya Rusya Federasyonuşiddetle cevap verdi.

Güney Osetya'yıistila eden Gürcü kuwetleri

atıldığı gibi, RF ordusu Gürcistan içerisindeki

stratejik askeri tesisleri tek tek tahrip ederek
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Gürcistan'ın stratejik bölgelerini askerleriyle

kontrol altına aldı. Gürcü lideri de komşunun

camını kırdıktan sonra ev sahibinin korkusundan

babasına koşan yaramaz çocuklar misali, sanki

ilk saldırıyı başlatan ve Güney Osetya'ya karşı

orantısız güç kullanan kendi değilmiş gibi, ABD

ve AB'nin kucağına atıldı. Sonuçta gelişmeler

tüm Kafkasya'yı etkileyen "Kafkasya Krizi” ni

ortaya çıkarmıştır.

Burada önemle not edilmesi gereken bir

kaç husus vardır. Birincisi bu savaş, bir arada

yaşayan halkların savaşı değildi. Nitekim, değişik

televizyon kanallarında gösterilen Asetin ve

Gürcü vatandaşların ortak feryatları bu gerçeği

yansıtıyordu. Farklı mekanlarda ve zamanlarda

televizyon ekranlarına bu zavallı insanlar aynen

şöyle haykırıyordu: “ Bizi kim niye vuruyor? Biz

ufak tefek sorunlarımız varsa da bunları çözüyor

ve bir arada yaşıyorduk”. Bu haykıran insanlar,

evlerini, yurtlarını ve yakınlarını yitiren zavallı

masum Asetin ve Gürcü vatandaşlarıydı. Sa-

vaşların mağdurları her zaman olduğugibi yine

masum siviller olmuştu. Ve, bu masum sivilleri

yokedenler de, tarıh boyunca olduğu



 

gibi yine, basiretsiz, şoven yöneticilerdi.

Önemle not edilmesi gereken ikinci husus

şudur: Bu defa saldıran Gürcü askerleri, Ösetya-

dan bir görevlinin, telefonda Alan Vakfı Başkanı

(saldırı sonrası kurulan Kafkasya-Osetya Daya-

nışma ve İnsani Yardım Komitesi Başkanı) Sayın

RemziYıldırım'a söylediği gibi, “1991 yılında

Osetya'ya saldıran Gürcü askerlerine hiç ben-

zemiyorlardı. Çok özeleğitilmiş ve teçhizatlan-

dırılmış birliklerdi”. Gürcü kuvvetlerini kimlerin

eğitip, silahlandırdığının ve saldırıya teşvik ettiğinin

unutulmaması, tersine barış adına ders alınması

gereken önemli bir husustur.

Rusya'nın karşı harekatının ardından olan

gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Bu gelişmeler

sonucunda Gürcistan- Abhazya ve Gürcistan-

Güney Osetya anlaşmazlıkları yeni bir aşamaya

gelmiştir. 26 Ağustos tarihinde RF, Abhazya ve

Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştır. Ar-

dından Nikaragua da bu bağımsızlıkları tanımış

ve yeni ülkelerin de tanıması beklenmektedir.

Kıbrıs örneği ele alındığında, “Kafkasya Krizi"

adı altında global bir kriz haline dönüştürülen

sorunlar yumağı içinde, Abhazya ve Güney

Osetya'nın bağımsızlığının tüm dünya tarafından

tanınmasının zaman alacağını söylemek kehanet
olmayacaktır. Ancak, Abhaz ve Asetin halkı ba-

gımsızlıklarının kazanılmasında Gürcistan lideri

Saakashvili'nin katkılarına teşekkür etmeyi unut-

mayacaktır!

Biziilgilendiren boyutuyla Abhazya ve Güney

Osetya açısından bazı tespitler yapmamız ve

geleceği ona göre planlamamız gerekmektedir.

Bu tespitlerden en önemlisi, Türkiye'nin savaş

öncesi ve sonrası tutumudur. Iürkiye savaş

öncesi, Gürcistan'ı kayrtsız şartsız desteklemiştir.

Türkiyenin ekonomıkilişkileri, enerji ihtiyaçları

açısından bu ilişkilerin geliştirilmesini elbette

doğru buluyoruz. Bölgede ekonomik ilişkilerin

gelişmesinin, dostlukların gelişmesini sağlayacağı,

sonuçta barış ve refahı getireceğini biliyor ve

yürekten savunuyoruz. Bu çerçevede hükümetin

ve Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan konusundaki

dostane açılımlarını doğru buluyor ve destekliyo-

ruz. Ancak bölgede savaşın acısını en çok çekmiş

olan Çerkes toplumu olarak, savaşı kışkırtan

tutumları, adil olmayan çelişkili yaklaşımları da

eleştiriyoruz. Kıbrıs davasını 34 yıldır taşıyan ve

de son olarak Kosova'nın bağımsızlığını bir günde

tanımış bir devlet olarak Türkiye'nin, içine düştüğü

çelişkili durumu, bir yandan bu ülkenin vatan-

daşları, diğer yandan Kafkasya'daki kardeşlerimiz

adına kabullenemiyoruz.

Diyoruzki, 8 Ağustos günü Güney OÖsetya'ya

saldırıp binlerce insanı katleden Gürcü askerlerinin

bu katliamında, Türkiyemizin katkısı ve rolü ol-

mamalıydı. Abhazya Devlet Başkanı Sayın Sergey

Bagapş'ın Türkiye ziyareti engellenmemeliydi.

Türkiye, Abhaz yöneticilere ve diasporasına

kulak vermeli, sorunları yeterince bilmeliydi. Tür-

kiye, taraf olmadığı gayrı insani ambargonun katı

uygulayısı olarak, kendini ve insanlarını bölgeden

soyutlamamalıydı. Bunu söylemek en tabii hakkı-

mızdır ve bu uyanları yapmaksuretiyle vatandaşlık

görevlerimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz.

Bu uyarılarımızı daha önce de yaptık. Türkiye

Rilistin ve Lübnan sorunlarıyla ilgilenirken,

“Abhazya uzayda değildir” diyerek, gelen soruna

dikkat çekmeye çalıştık. Saakaşvili'nin maceracı

politikaları konusunda uyarı mektupları yazdık.

Sayın Bagapş'ın gelişinin engellenmesini protesto

ederek, Türkiye'nin hiç bir şey kaybetmeyeceğini

anlatmaya çalıştık. Son gelişmeler bizi haklı

çıkarmıştır.

Burada The Daily Star Gazetesi'nde 27

Ağustos 2008 tarihinde çıkan David M. Crane'in

(ABD'deki Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi

profesörü) makalesinden bir alıntı yapmayıyararlı

görüyorum. Sayın profesör diyorki: “Ulusların

dünyadaki ahlaki itibarından daha kıymetli bir

kaynağı yoktur. Siyasi, ekonomik ve askeri güç,

bir ülkenin güvenliği için ne kadar önemli olursa

olsun,ülkeye gerçek itibarını ve gücünü kazandı-

ran, ahlaki gücüdür. ABD bu noktada mükemmel

bir örmekhalinialıyor. Bir ülkenin ahlaki itibarının

temel taşıysa hukukun üstünlüğüdür. Temel

haklar hukuka saygıyla korunur ve beslenir. Bu-

nun en yakın müttefiki, ülkenin kendi vatandaşla-

rına gösterdiğiilgidir. Bir ülkeyi büyük yapan,

hukukun üstünlüğüne dayanan ahlaki duruşudur.”
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Sayın profesör makalesinde tüm siyasetçilere

önemli bir ahlak dersi vermektedir. Yazının içe-

risinde aynı zamanda uluslararası sorunların

çözümüne yönelik önemli işaretler de bulun-

maktadır. Kısacası sayın profesör, dünyada barışın

ve huzurun,ahlaki olmayan çifte standartlı, çıkara

dayalı, güven vermeyen, Insan odaklı olmayan

politikalarla sağlanamayacağını öğretmektedir.

Ulusal politikalarda ahlakı duruşun önemini

vurguladıktan sonra, bir diğer gözlemimizi daha

paylaşmakta yarar görüyorum. “Kafkasya Krizi”

sonrası yapılan tüm uzman değerlendirmelerine

baktığımızda, Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlıkları olayı tamamen global boyutta ele

alınmakta, bir ABD- RF çatışması ve yeni bir

uluslararası soğuk savaş tartışmasının çerezi

olarak görülmektedir. Hatta tartışmalarda Ab-

hazya veya Güney Osetya'nın tarihi gerçekleri,

Gürcistan'dan ayrılmak istemekteki gerekçeleri,

“ulusların kendi kaderini tayin hakları”, Kosova'nın

bağımsızlığından sonraki emsal hukukkriterleri

gibi en temel konular dahi konuşulmamaktadır.

Yani Abhazya ve Güney Osetyayine filler

savaşının ezilen çimenler konumunda değer-

lendirilmektedir. Bu boyutta global çıkar yak-

laşımlarının, yukarıda vurguladığımız ulusal ahlak

ve hukuk temellerinden uzak olduğunu ve so-

runların çözümünü sağlamayacağınıifade etmek

zorundayız. Nitekim uzmanlar bu ahlaki olmayan

güç çatışmasının, dünyayıbir 3. savaşa sürükleme

endişesini de dile getirmektedir.

Bize göre doğru yaklaşım, olayları değişik

seviyelerde alarak hukukun üstünlüğü ve insan

hakları prensiplerini geçerli kılmaktır. Abhazya-

Gürcistan veya Güney OÖsetya-Gürcistan anlaş-

mazlıklarının, ilgili ülkelerarası boyutu vardır.

Mikro boyut diyeceğimiz bu boyutta tarafların

haklılıkları veya haksızlıkları, hukuk terazisinde

tartılmak durumundadır. Sorunun çözüm anahtarı

buradadır. Şu anda ne yazık ki kimse buna

bakmamaktadır.

İhtilafların ikinci boyutu ise bölgesel boyutu-

dur. Yine Abhazya ve Güney Osetya örneğini

bölge ölçeğinde ele aldığımızda,ihtılaftan siyasi,

ekonomik veya insanı boyutuyla etkilenen yakın

çevreyi de göz önünde bulundurmak gerekir.

Rusya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azar-

beycan “Kafkasya krizi” ile direkt ilgili taraflardır.

Bölge içindekiihtilafların çözümünde bu tarafların,

hukukun üstünlüğü, insan hakları temelinde olaya

yaklaşımları, kazan-kazan prensipleriyle iyi niyetle

olaya bakmalarıile olay çözülebilir.

Yoksa anlaşmazlıkları global (makro) boyutta

ele alarak, dünya süper güçlerinin rekabet alanları

ve çıkarları haline getirmekle, dünyada hiç bir

ihtilafı çözmek mümkün olmaz. Ne yazıkki şu

anda Abhazya ve Güney Osetya gibi mikro

boyuttaki sorunlar, global rekabet ortamında

göz ardı edilmektedir. Basiretsiz politikacılar da

bu kargaşadan yararlanarak çıkar elde etmeye

çalışmaktadır.

Türkiye penceresinden olaya baktığımızda,

yeni bir açılım yapmakiçin hiç bir zaman geç

değildir. Kısa vadede İürkiye, Kafkasya'daki bu

küçük devletleri tanımasa bile, bizce atacağı

küçük adımlarla Kafkasya sorunlarının çözü-

münde, Kafkasya'da barış ve huzurun sağlan-

masında önemli bir aktör olabilir. Türkiye'nin

jeostratejik konumu, enerji yatırımları yanında

önemli bir demografik avantajı vardır. Abhazya'da

yaşayan binlerce lürk vatandaşı yanında,

Türkiyede yaşayan milyonlarca Kafkas kökenli

vatandaş Iürkiye'ye siyasiağırlık olarak önemli

avantaj sağlamaktadır.

Türkiyenin yapması gereken, güven artırıcı

küçük girişimler de bulunmaktır. Bunların en

başında Sohum ile doğrudan ulaşım imkanısağla-

yarak, Abhaz yönetimini dinlemesidir. Bazen

sıradan bir futbol müsabakasıgibi küçükaçılımlar

bile, büyüksiyasi kazanımların kapısını aralaya-

bilmektedir. Siyaseten kapalı kapıları aralamak

ve geçmek de maharettir.

Sözümüzü bir Abhaz duasıyla bitirelim:
Tanrı tüm ulusları mutlu ve özgür kılsın,

Ama Abhazya'yı (ve Güney Osetya'yı) da unutmasın.
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öle sıcağının gölgesinde, bahçemdeki

eskimiş tahta masaya oturmuş, elimde

tuttuğum, daha birkaç dakika önce uzayan

hanımeli dallarını çite bağlamakiçin kullandığım

beyaz ipli makaraya bakıyorum.

İpiyle oynuyorum bir süre... Ne garip.

Yaşamımızda çevremizi kuşatan bilerce eşyavar,

bunlardan sadece birisi bu makara.!? Düşünürken

makaranın ipini gereksizce uzattığımın farkına

varıyorum. Ucundan tutup uzattığım Ipi tekrar

doluyorum makaranın gövdesine... Ama tüm

dikkatime rağmen önceki istif ve nizamını

kaybediyor makaranın gövdesine geri sardığım

ip, iğreti duruyor.

“İp”, “makara”, bak neler çağrıştırdı şimdi

bana..! Sanki geçmişte kalan hatıralarıma doğru

uzayıp giden yollar açıyor..? Çocukluğumda oyna-

dığımız bir oyun geliyor aklıma.. Hanı, uzunca

bir ipin iki ucuna kibrit kutularının iç kısmını bağ-

İayarak yaptığımız, o ilk telefon oyununu.! Gergin

tuttuğumuzipin Üzerinden, sesin kayarak diğer

uçtan belli belirsiz duyulmasını nasıl da şaşkınlıkla

dinlerdik. O günlerde nereden bilebilirdik ki,

gün gelecek birbirimize sesimizi duyurabilmek

için kullandığımız bir kibrit kutusunun, aynı büyük-

lüğünü koruyarak teknoloji harikası bir yapıya

bürünüp yeniden cebimize gireceğini..! Çocuk-

luğumuzun o ilk telefonunda kullandığımız ipler

ise sanki görünmez oldular artık.

 

Evet, artık çok kolay uzaktaki sevdiklerimize,

dostlarımıza sesimizi duyurabilmek. Bir küçük

alet köklü değişimleri de beraberinde getirerek

umarsızca tüm yaşamımıza girdi artık. Böylece

gündelik yaşam da bir o kadar değişti. Kimbilir

belki de şimdi, yanı başımızda duran dostlarımız

günden güne azalırken, o günlerdeki ip telefonla

kurduğumuziletişimi bile kuramayışımız da bu

yüzden..!? Keşke, kopup giden sevdiklerimizi de

bağlayabilseydik bir iple kendimize.!

Köyde, zifiri karanlık gecede beyaz saman

serpilmiş ve seyyar elektrik lambalarıyla aydın-

latılmış küçük avluda bir düğün seyrediyordum.

Her zamankisıradan bir düğünden farklıydı

ama bu, sanki düşle gerçekarasıbir havası vardı?

Bu sıra dışı havayı sağlayan aslında düğün

sahiplerinden birisiydi. O gece farklılık yaparak

eski bir dostu yeniden eve davet edergibi,

düğünlerinde yaşlı bir teyzeye "mızıka"

çaldırıyordu akordiyon yerine..?

Bazılarını ilk kez duyduğum içli ezgiler ne

kadar tanıdık ve güzeldiler.

Orta yaşlılar bir anda ilk gençlik yıllarında

duydukları o eski aşına sesin çağrısına uyarak

düğün alanına koşmuşlardı.

Yaşları on beşila yirmi arasında değişen

“barbi” bebeklergibi zarif kızlar, jöleli saçlarıyla

Japonçizgi filmlerinden fırlamış gibi duran pırıl
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pırıl delikanlılar adeta yıllarca ölümü bekleyen

umarsız hastalar gibi köşelerine çekilerek

düğünlerden, oyun halkalarından uzaklaşan abla,

ağabey, amca, teyze, dayı, hala, baba, anne ve

daha nice yakınarının etraflarını birden bire

sarmalarına, aralarına karışmalarına bir anlam

vermeye çalışıyorlardı. Bazıları ilk kez gördükleri

bu içli aletin, akordiyonla bir türlü verilemeyen

duyguyu ve ton farkını nasıl oluyor da bu kadar

rahatlıkla verebildiğinin şaşkınlığını da yaşıyorlardı.

Katıldıkları topluluk içinde görüntü ve

hareketleriyle göze batmak, gecenin gözdesi

olarak sevdiği veya ilgi duyduğu kişiye kendisini

göstermek hayaliyle düğüne koşan genç kız ve

delikanlılar, elinde akordiyonu ve dolisiyle beyaz

duvarın dibine çöken “pişinavu'lar merakla

çevrelerine bakarken, belki de yine ılk kez düğün

halkasının gerisinde durarak ve yine ilk kez

gördükleri bir biçimde mızıkanın sesine uyarak

oynanan orijinalfigürleri seyretmenin şaşkınlığı

da vardı yüzlerinde. .

Nasıl şaşırmasınlardı ki, şimdiye kadar sadece

kahve köşelerinde oturarak vakit geçirdiğini

sandıkları amcalarıyla, düğünlerde sadece yüksek

damlarda veya balkonlardan kucaklarında

tuttukları çocuklarıylailgisiz gözlerle kendilerine

bakarken gördükleri yengelerini, şimdi karşılıklı

büyükbir ciddiyetiçinde kafe oynarken görmek?

Ne büyükbir şaşkınlıktı bu?

Birdenbire hiç kimsenin beklemediği bir

şekilde düğün evini gündüz gibi aydınlatan

elekirikler sönüverdi.

Gecenin zifiri karanlığı, tüm bilinmezliğiile

düğün evine çökmüştü.

Ama, alkışlarıyla tempo tutan ve oyun

oynayan yaşlı gençler hiç aldırmadılar bu tatsız

sürprize, karanlığa rağmen mızıka sesi de hiç

kesilmedi.

İşte o anda oldu herşey...”

Gecenin karanlığına gömülen düğün yerinde

birbiri ardı sıra mavili sarılı, kırmızılı yeşilli fosforlu

ışıklarıyla yüzlerce ateşböceği belirdi.

Bugüne kadar bir düğünde böylesi güzel ve

düşsel bir manzarayı hiç görmemiştim. Ateş

böcekleri gibi hareket eden, gerçekte, düğün
yerinde bulunan gençlerin cep telefonlarından

NART 18

başka bir şey değildi.!

Düğün yerine birkaç ışıldak getirilene dek

sürdü bu düşsel görüntü. Gençlerellerindeki

ateşböceği misali aletlerle aydınlattılar oyun

alanını. Böylece, bu gece ilk kez kendilerini

dışlanmış, bir köşeye atılmışlık hissindensıyırarak

düğünün bir parçası olarak gördüler.Biraz önce

yaşamlarında ilk kez gördükleri oyunları

kendilerinin de oynamahissi doğdu içlerinde. ..!

Işıklar tekrar aydınlattığında ortalığı, gençlerbirer

ikişer halkaya dahil oldular. Kotlu, streç pantolunlu

genç kızlar, tleperüj yaparken bir kuğu misali

salınan, kıvrak bir ceylan gibi seken teyzelerine

özenerek eteklerini giyip tekrar geri gelmek

üzere evlerine koştular.

Delikanlılar oyun oynamanın sadece hızlı

ritmik hareketlerden ibaret değil, vakur bir duruş

ve karşısındaki bayanla da bir uyumla olacağının

bilincine amcalarını seyrederken tekrar

varmışlardı. Sabırla, gözlemlerini uygulamakiçin

halkada sıranın kendilerine de gelmesini
beklediler.

Bütün bu olanlara rağmen mızıka hala

çalıyordu. Yaşlı teyze kim bilir kaç yılın verdiği

açlıkla tıpkı genç kızlığındaki kadar içten tüm

bildiği parçaları peş peşe sıralıyordu.

Benim için gitme vakti gelmişti.

Gözümün önünden ateş böceklerinin o

düşsel görüntüsü silinmeden, mızıkanın adeta

beni arkamdan görünmezkollarıyla sarmalayarak

gitmeme engel olan içli sesinden hoyrat bir

tavırla kurtularak düğün yerinden kaçarcasına

ayrıldım.

Şimdi masamda oturmuş, elimde tuttuğum

makaraya tekrar bakıyorum. Biraz önce ipi

yeniden geri sardığım yerdekiiğretilik tekrar

gözüme batıyor. "Yaşam" diye düşünüyorum,
ne eşsiz bir uyum içinde sürüyor..! Geçmişe

dönmek mümkün değil, geçmişi geri getirmek

de.! Galiba doğru olan da, yaşamın bize

getirdiklerinin en uygun olanlarınıiyisiyle kötüsüyle

kabullenerek kendi gerçeklerimizi yaşamaya

çalışmaktan geçiyor..!

İpin bir ucu hala elimde iken şimdi ben
bunları düşünüyorum



 
Çerkeslerin, 1968-1970yılları arasında başlatılacakdeğişimi
sürüklemeye hazır veistekli bir üniversiteli 68 kuşağı vardı.
1944-1950 yılları arası doğumlu bu gençler, üniversite
eğitimi için köylerinden ve kasabalarından, cumhuriyet

tarihinin ilk kitlesel Çerkes öğrenci kuşağı olarak İstanbul
ve Ankara'ya gelmiş, doğal olarak Kafkas kültür derneklerini
bulmuş, alternatif veya “paralel” thamadelerin etkisiyle
bilinçlenmeye başlamış, bu sürecin sonucuolarak da

derneklerin işleyişine ağırlıklarını koyarak, süreciileriye
taşımışlardı. Türkiye 68”inin içinde boğulmamaları sayesinde,

Çerkes 68 kuşağı olabilmişlerdi.
ayıs 2008.

“Yarım kalmış devrim” de

denen 68 gençlik hareketinin kırkıncı

yıldönümü. 68 özelde,batıda altmışlı yıllarda

dalga dalga gelişen başkaldırının doruğa

vardığı yıldı. Genelde ise dünyanın içinden

geçtiği fırtınalı bir dönemdi. Dünya ve

Türkiye 68'i kadar ses getirici olmasa da,

Çerkes diasporasının da bir 68 kuşağıvardı.

Kafkas kültür demeklerini ve düşün hayatı-

  

mızı dönüşü olmayacakşekilde ileriye taşıyan

bu kuşaktı. Bu yazının amacı arka planında

dünya ve Türkiye 68'i olan Çerkes 68'ini

kırkıncı yıldönümünde anlamaya ve anlat-

maya çalışmaktır.

68 özgündü; 1848, 18/1, 1917'de olan-
lardan hiçbirine uymuyordu. Zaten, küresel

bir dalga olmakla birlikte farklı ekonomik,

kültürel, siyasi birikimlere sahip ülkelerde

farklı dinamiklerle yaşandı. Fransa'daki gibi

 



 

kimi zamanişçi kitleleriyle de desteklenmesine

ve İtalya'daki gibi işçi karakteri kazanmasına

rağmen, özünde bir öğrenci hareketi olarak

kalan batı 68'inin bir çırpıda geçip gitmesine

karşılık, halk yığınlanıyla buluşan üçüncü dünya

68'inin mirası, sonraki on yıllar boyunca da

hissedildi.

Batı 6811... Pariste öğrencive işçi ayaklan-

maları ile “barikatlar gecesi”, anarşizm, yeni

dalga, feminizm, hippilik, Marcusecilik, var

oluşçuluk, underground hareketi, kırsal yaşam

hareketi, cinsel devrim, medeni haklar hareke-

ti, Malcolm X, Kara Panterler, Küba Devrimi,

Fokoculuk, Che ve “ölüm nereden gelirse

gelsin”, Vietnam Savaşı, Mao ve Kültür Devni-

mi, Üçüncü Dünyacılık popüler imgeleriile

bezenmiş, 1965'den |9/0'e uzanan bir

başkaldırı süreci. Ve elbette doğu blokunda

“Prag Baharı”.

Kapitalist sistem 1945'den sonra istikrarlı

bir büyüme trendine girdi. Galiplerarası

rekabet yeniden paylaşımla çözüldü,

Avrupa'daki metropollerde sosyal devlet ve

Keynesçi ekonomik müdahale politikaları

uygulamaya kondu. Marshall Planı ve Truman

Doktrini çerçevesinde, ayakları üzerine kaldını-

maya çalışılan Avrupa'ya sermaye aktı. Ne

var ki bu istikrar koşullarına karşın, kapitalist

sistemin doğasında saklı çelişkiler, bir süre

sonra emek-sermaye mücadelesi, metropol-

İerarası çelişmeler ve metropol-çevre savaşımı

biçiminde yeniden doğdu. |945-1960 süre-

cinde özellikle Vietnam, Cezayir ve Küba'da

meydana gelen gelişmeler, batıyı etkileyecek

krizin habercisiidi.

Avrupa'da her devrim gibi 68 olaylarının

da başladığı ülke olan Fransa'da Komünist

Parti (KP), İkinci Dünya Savaşı'ndanitibarını

artırarak çıktı. Nazi işgaline karşı direnişin

örgütleyicisi ve başlıca mılıtan gücü olarak,

düşmanın yenilmesinde önemli rol oynamıştı.

Hemen hemen bütün burjuva hükümetle-

rinde yer aldıve işçisınıfından koparak orta

 

 

tabakalarlabirleşti. İzlediği parlamentoculuğun

gereği olarak radikal gençliğin ve işçisınıfının

düzen dışı taleplerine sırt çevirdi. Bu parla-

mentocu savunmaçizgisi Stalinci FKP ve diğer

KP'ler üzerinden Sovyetler Birliği'ne, ilerici

gençlik ve işçi unsurları nezdinde puan kay-

bettirdi. Gerçekte Sovyetler'e duyulan hayal

kırıklığı 191 /'nin hemen ertesinde Mart

971'de, Çeka'nın Kronstadt denizcilerine

ateş açması ve NEPile başlamıştı. Buna

rağmen devrimin adının bile kalmadığı

I930'larda dahi Avrupalı aydınlar, “sosyalist

anavatan”dan umutlarını kesmemişlerdi. Ya-

nılsama 1956 Macarihtilaliyle bitti. Pek çok

Avrupalı aydın komünist partilerden istifa

etti. Bu atmosferde, yeni sol arayışları içinde

1960'lı yıllara girildi. Bürokratik, devletçi

Sovyet sosyalizmi karşısında kitle inisiyatifini

vurguladığına inanılan Maoculuk ve Çin Kül-

tür Devrimi, kısa sürede batılı 68 kuşağıiçin

umut oldu.

Savaş sonrasının yaygın inanışlarından

birisi, devrimin sadece üçüncü dünya için

geçerli olacağıidi.

Kapitalizm yaralarını sarmıştı ve kendi

yurdunda yıkılması olanaksızdı. Devrimler

ancak azgelişmiş ülkelerde yaşanabilirdi, çünkü

yoksulluktan beslenirdi. Oysa kapitalizm,hiç

olmadığı kadar refah ve istikrar içindeydi. Bu

yanılsamayı yılan, 68 hareketi oldu. 68, refah

toplumunun heralanına karşı çıkan bir pat-

lamanın adıydı. Gençliğe, çift kutuplu dünya

sisteminin yarattığı hareketsizlik ve hiçbir

şeyin değiştirlemeyeceği duygusu egemendi.

Üniversite gençliği, sanayi toplumunun ken-

disini bekleyen tekdüzeliği içinde, makinenin

herhangi bir dişlisi olarak duyarsızlaşacağı

gerçeğine Isyan ediyordu. En güncel ve en

acıl mesele Vietnam Savaşı idi. Ho Şi Minh

çizgisinde yürütülen bu halk savaşı, metropol-

lerde ayaklanan gençlere devrimin mümkün

ve gerekli olduğunu hissettiriyordu.

Batı 68'i özgürlükçü ve anti-otoriteridi.



 

Klasik solu eleştirme aşamasına gelmişti.

Bireysel tercihlere daha çok saygı gösterilme-

sini talep eden,liberal bir başkaldırıydı. Buna

karşılık, Türkiye 68' Marksizm ile yeni yeni

tanışıyor ve Stalincilik üzerinden Maoculuğa

uzanacak Ortodoks eğilimler giderek güçleni-

yordu.

Türkiye 68'i, birinci TİP ve parlamenter
muhalefet, Sosyalist Devwim/Milli Demokratik

Devrim tartışmaları, FKF ve Dev-Genç, Ke-

malizm, gençlik-ordu ittifakı, darbecilik, DİSK
ve sınıf sendikacılığı, grevler, 15-16 Haziran

ayaklanması, Gezmiş ve Çayan, üniversite

işgalleri ve boykotlar, doğu mitingleri ve köylü

eylemleri konjonktüründe şekillendi.

Türkiye 68 kuşağı, son analizde kentli

ortasınıfların çocuklarıydı. Yani Kemalizmin

sınıfsal tabanına tekabül ediyordu. Bu tabaka

|950'deki iktidar değişikliğinin ardından sosyo-

ekonomikstatü kaybına uğrayarak cumhuriyet

tarihindeilk defa muhalif konuma geçti. İleride

68 kuşağıolacak anılacak bu nesil, doğal ola-

rak Demokrat Parti iktidarına muhalefet

ortamında yetişti.

Gençlik hareketi |960 öncesinde iktidara

muhalif bir çizgiizliyor, hükümete karşı devlete

sahip çıkıyordu. 2/ Mayıs'ta öğrenciler, ay-

dınlar ve askerler galiplerittifakında bir araya

 

Ankara Derneği'nin bahçesinde bir grup genç...

 

geldiler. Tıpkı Osmanlı dönemindeki medrese,

ulema, askeriyeittifakı gibi. Bu ittifakilk olarak

 

altmışlı yılların ortasında bir yol ayrımına geldi.

Gençliğe göre 2/ Mayıs, hedeflerine ulaşa-

mamıştı. İkinci 27 Mayıs'ın daha bilinçli ve

daha radikal gerçekleştirilebilmesiiçin zinde

güçler güç birliğine gitmeliydi.

| 968'de ise esas ve kalıcı kopuş ger-

çekleşti. Altmışlı yılların yükselen değeri anti-

emperyalizm ve sosyalizmin cazibesiyle gençlik

yığınsal olarak sola kaydı. 2/ Mayıs'ın güçlü

milliyetçi vurgusunun yerini sosyalist temalar

aldı. Klasik Kemalist, ilerici, yarı-solcu eğilim,

yerini Stalinci akıma bıraktı. Ama Türkiye 68'i

hem düşünce, hem eylem alanında Kema-

izmin güçlü izlerini her zaman taşıdı.

Çerkes toplumuna gelince...

Çerkes 68'i yerine Çerkes'68 kuşağından

bahsetmek gerekiyor. Çünkü Çerkesler bağ-

lamında |968 yılında (Ankara Kuzey Kafkas

Kültür Derneği'nde gençlik kolu kurulması

dışında) özelbir hareketlilik yaşanmadı. Ama

1968-1970 yılları arasında başlatılacak değişimi

sürüklemeye hazır ve istekli bir üniversiteli

68 kuşağı vardı. 944-1950 arası doğumlu

bu gençler, üniversite eğitimiiçin köylerinden

ve kasabalarından, cumhuriyet tarihinin ilk

kitlesel Çerkes öğrenci kuşağı olarakİstanbul

ve Ankara'ya gelmiş, doğal olarak

Kafkas kültür derneklerini bulmuş,

alternatıf veya “paralel” thamade-

lerin etkisiyle bilinçlenmeye başlamış,

bu sürecin sonucu olarak da

derneklerin işle-yişine ağırlıklarını

koyarak süreciileriye taşımışlardı.

Türkiye 68'inin içinde boğulmamaları

sayesinde, Çerkes 68 kuşağı

olabilmişlerdi.

Çoğunluğu, DP'ye oy vermiş

çiftçi ailelerin çocuklarıidiler. Başta

Uzunyaylalılar olmak üzere dilin ve

adetlerin doğal ortamında yetiş-

 



  

           

 

 

  

  

   
  

   

   
  

  

Ankara dernek binasının ilk hali

mişlerdi. Babalarının aksine, tek parti rejiminin

baskılarını yaşamamışlardı(tek istisnanın Rey-

hanlılılar olduğunu, tek parti dönemini sadece

onların yaşadığını belirtelim). Tam tersine

ortaokulvelise yılları, nisbi de olsa özgürlük

ortamına denk gelmişti. Şimdi söz söyleme

çağına gelmişlerdi. Lise yıllarında Türkçü ve

sosyalist öğretmenleri karşısında yanıtlaya-

madıkları “Biz kimiz?” sorusunu, üniversiteyi

okuyacakları İstanbul ve Ankara'yataşıyacaklar

ve bu kritik soru etrafında oluşacak dinamik,

Çerkes'68 kuşağını şekillendirecekti.

Çerkes'68 kuşağını biçimlendiren di-

namikler, İstanbul'da ellili yılların başında

işlemeye başlamıştı.  

Öncelikle İstanbul, Çerkes Teavün Ce-

miyeti mirası üzerinde oturuyordu. Profesör

Aytek Namitok, Pşimaho Kosok, Vassan

Giray Jabağı gibi "ağır top”lar, İstanbul'da

Çerkes toplumunun cemiyet hayatına dam-

galarını vurmuşlardı. Başta Habjoka Ahmet

Canbekve Li Ali Erkmengibi Çerkes gençliği-

ni yakından etkileyen tanınmış ve tanınmamış

pek çok “eski” ve "yeni" muhacir de

İstanbul'da yaşıyordu.

Kafkasya doğumlu muhacirlerin varlığı ve

anavatana dönecekmiş gibi yaşamaları,

gençlerin gözünde dönüşü mitos olmaktan

çıkarıyordu. Dahası, Cumhuriyet tarihinin

“Kafkas” adını taşıyan en eski iki derneği de

bu şehirde idi. Kafkas Kültür Derneği'ne

seçkinci bir hava hakimdi. Bu durumun en

tipik örneği Park Otel'de yapılan balolaridi.

Kökleri yıllar öncesine dayanan bu gelenek,

köy kökenli 68 kuşağına ve taşradan İstanbul'a

göç etmiş Çerkes halkına hitap etmiyordu.

Dernek gençliği dönemin ruhuna uygun

olarak ezilen insanların haklarını talep etti,

onlardan yana tavır aldı. Çok ucuzbiletlerle,

en mütevazı Çerkesin bile katılabileceği halk

geceleri düzenledi. Bu bir yol ayrımının, iki

farklı çizginin işaretiydi. Son kertede bir kuşak

çatışmasına gidecek bu yol ayrımları “masum”

 

 

 



  

bir taleple başlamıştı. Rahmi Tuna'nın önder-

liğinde gençler, altmışlı yılların ortasında

dernek gençlik kolunu kurmuşlar ve tüzükte
yer almasını sağlamışlardı. Gençler giderek

derneğin seçkinciçizgisini sorguluyor, tabana

dönük etkinlikler düzenliyorlardı. Bunlardan

birisi yıllık mezuniyet geceleriydi. Çerkesce

şarkılar ile tarih ve kültür üzerine konuşmaların
yer aldığı geceler düğünle biterdi. Bir başka

popüler etkinlik, gençlik kolu tarafından

bastırılan |967 yılı takvimiydi.

Tamamen Çerkes motiflerinin

yer aldığı bu takvim, o dönem
koşullarında çokileri bir adımdı

ve gerçekleştirilmesi cesaret

isteyen bir işti. İstanbul'daki

68'liler bu projeyi başarıyla

tamamlayarak “rüştlerini is-

patladılar”. Çerkes'68 kuşağının

İstanbul'daki en ciddi başarısı,

1970 yılında yayınlanan

“Kamçı” gazetesi idi. Halkı

uyandırmayı ve entelektüel bir

potansiyel yaratmayı hedef-

leyen bu çalışma, amatörbir

çabanın ürünü oldu. Ana tema olarak

dönüşünişlendiği Kamçı'da, 68 ruhuna uygun

olaraktalepleri, yukarıdan aşağıya kendilerine

verilmesini beklemeden kendileri ortaya

koydular: Kendi yurdunda, kendi kaderini

tayin eden ulus olmak.

Rahmi Tuna'nın evi, gençliğin bilgilenme

ve bilinçlenmesinde akademiişlevi görüyordu.

Tıpkı Ankara'daki 59/1 gibi, gençler burada

sabahlara kadar Çerkes ulusal sorununu ve

olası çözüm yollarını tartışıyorlardı. Öncelikli

soru “biz kimiz?” idi. Hemen ardından “nereye

gidiyoruz, ne olacağız?” diye soruluyordu.

Köyden kente göç başlamış, göçlebirlikte

yabancıevlilikler artmış, dil ve adetlerin etkisi

azalmaya başlamıştı. Belki bunda kente göçün

henüz başlamadığı Uzunyayla, bir dereceye

kadaristisnaidi.

 

  

Dernek gençlerinden bir grup, düzenledikleri yılbaşı eğlencesinde...

   

Çözüm önerileri arasında Kafkasya'ya

dönüş vardı. Ama kimse nasıl ve ne zaman

olacağını söyleyemiyordu. Tek söylenen

Kafkasya'ya neden dönülmesi gerektiği idi.

Burada bir Uzunyayla parantezi daha açmak

gerekiyor. İstanbul 68 gençliğinin çoğunluğunu

oluşturan ve “ölçülü” davranmaya alışmış

Uzunyaylalılariçin, Kafkasya'ya dönüş fazlasıyla

radikal bir açılımdı. Üstelik ne yakın çevrelerin-

de ne de yörelerinde Kafkasya'ya dönmeyi

  
gerektirecekbir tehlike sezinliyorlardı. Netice

olarak Uzunyaylalı 68'lilerin çoğu, dönüşü

reddetmemekle birlikte, mesafeli durdular.

68'liler gerek kültürün korunmasıiçin

radikal tedbirler, gerek dönüş açılımında,

öncelikle geleneksel “thamadeler'den medet

umdular. Ne yazık ki thamadelerin önemli

bir kısmı gençlere yardımcı olmadı.

Güçlerini yaş ve sosyal statülerinden alan

thamadelere göre, gençler sorgulayıp mu-

halefet etmemeli, sorgusuzcaitaat etmelilerdi.

Onların “xhabze"'den anladıkları buydu.

Gençlere bu ülkede misafir olduklarını, dola-

yısıyla siyasette aşırı uçlara bulaşmamalarını,

ama aynı zamanda Kafkasya (kendi deyişleriyle

“Sovyet Rusya”) ile de ilgilenmemelerini

tembih ediyorlardı. Onların tercihi Soğuk

Savaş retoriği ile uyumlu, Sovyet ve Rus

 



 

  düşmanlığı üzerinden politize olmuş bir

Çerkes milliyetçiliğiydi. Ama artık zamanlar

değişmişti. Çerkeshalkının neredeyse tamamı-

nın köylerde yaşadığı günler geride kalmıştı.

68 gençliği, “Çerkes sorunu''na benzerbir

şey duymak istemeyen thamadelerile yol

ayrımına, kuşak çatışmasının kenanna gelmişti.

Ankara'daki bazı thamadelerise daha da ileri

giderek, Sovyetler Birliği sınırları içindeki

Kafkasya'ya Türk bayrağı dikeceklerini söylü-

yorlardı. Gençlerise ciddiyet ve samimiyet

istiyorlardı. Belki ne yapacaklarını, neyi kura-

caklarını tam olarak bilmiyorlardı amavar

olanı yıkmak ve yeni bir düzen yaratmak

düşüncesi egemendi. Kendilerini eski değer-

lerden kurtarmak ve toplum için savaşan

insanlar olma arzusu ağır basıyordu. Çıkar

ilişkileri, kariyer meseleleri yoktu. Kendilerini

toplumlarına vakfetmişlerdi. İlk ve dolaysız

çatışmaları, resmi ideoloji ile uyum sağlayarak

yönetici koltuklarında oturan ve halka hiçbir

gelecek vaadetmediklerine inandıkları tha-

madelerile oldu.

İkinci çelişmeyi resmiideoloji ile yaşadılar.

Nasıl Türkiye'68 kuşağı, gençliğin !1910'lu

yılların İttihat Terakki güdümlü eylemlerinden

cumhuriyet döneminde Vagonli olayı, Hatay

ve Kıbrıs mitingleri ile 2/-28 Nisan 1960

olaylarına uzanan rejim bekçiliği rolüne son

verdiyse, Çerkes'68 kuşağı da resmiideolojinin

 

 

 

  
tanımladığı Türk milliyetçiliği rotasından,bir

daha geri dönmemecesine saptı. Çerkes

milliyetçiliği Kafkasya'ya dönüşle bütünleşip

özdeşleşti. En azından Ankara'daki Çer-

kes68'liler bunu böyle kabul ettiler. Dönüş

fikri Ankara'da daha fazla yandaş buldu ve

adeta 68 kuşağının ideolojisi haline gelerek,

68 kimliğini homojenize etti.

Bunun böyle olmasında, demeği ele

geçirmeyi hedeflemeyerek, kapalı bir grup

halinde Kamçı gazetesi etrafında örgütlenen

İstanbul'daki dönüşçü 68'lilerin tersine,

Ankara'daki dönüşçü 68'lilerin dernek

yönetimine talip olmalarının etkisi vardı.

Çerkes'68 kuşağını şekillendirecek di-

namikler, Ankara'da altmışlı yılların başından

itibaren devredeydi. Ankara Kuzey Kafkasya

Kültür Derneği |961 sonunda kurulmuştu.

Elbrus Gaytatı'nın çalıştırdığı ve bu demek

bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları

ekibi, yaptığı gösteriler ve çıktığı tumelerle

halkın bilinçlenmesine ve kendisini ifade

edebilmesine olanak sağlamıştı.

Ankara'daki deneğin kurucularındanİzzet

Aydemir'in 1964 yılında çıkarmaya başladığı

Kafkasya Kültürel Dergisi, döneme egemen

olan anti-Sowyet ve anti-Kafkasya söylemden

farklı olarak, anavatanailerici bir bakış açısı

formüle etmişti. Nitekim Ankara gençliğinin

ilik ulusal bilinçlenmesi Aydemir'in çevresinde

uç verecekti. Aydemir

dışında Bayram

Hergüner, Ke-mal

Cankat, Yaşar Bağ

gençlere hoşgörüyle

yaklaşan, onlara yol

gösteren ve kuşak

çatışmasını hafifleten

thamadeler idi. Ve

elbette “Anıtkabirin

karşısı kasabın altı”

olarak tarif edilen,

Gençlik Caddesi 59/|
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yarı bodrum apartman katı.

59/1, altmışlı yılların ortalarına doğru Polis

Enstitüsü'nde okuyan veya mesleği polislik

olan Çerkesler tarafından, Ankara'nın dışından

gelen Çerkes öğrencilerin kalabilmesi için

 kiraladıkları daire idi. Anahtarın sürekli kapı

üzerinde durduğu 59/1, diasporanın her
yanından Çerkes öğrencilerin kaldığı, tanıştığı

bir mekan olmanın ötesinde, bir jenerasyonu

yaratmış yerdir. Bu ev “paralel” dernekidi.

Buranın müdavimi gençler, genel kurullardan

önce dernek yönetim kurullarını burada

belirliyor, istediklerini yönetime seçtiriyor,

 

 

istemediklerini yönetimden

uzaktutabiliyorlardı. Kafkasya

ile mektuplaştığı için der-

nekten ihraç edilmekistenen

Abaza İbrahim'e destek ka-

rarı burada alınmış, başkan

Dr. Zekiye Kazuk'a bir mek-

tup yazılmıştı.

Anadilde okuma yazma

kursları, Ürdünlü Semih

Thabısım'ın 1967 yılında

Kafkasya'ya kesin dönüş

yapması, Ankara Kuzey

Kafkasya Kültür Demeği'nin

(968 yılında tüzüğünde yer

vererek gençlik kolunu kur-

ması, |969'da dernek halk oyunları ekibinin

Ürdün'e gitmesi, dernek binasının satın alın-

ması ve gençlerin bu süreçte gösterdikleri

gayretile Kafkas Fİ Sanatları Sergisi Ankara'daki

Çerkes 68'inin dinamikleri arasındaydı.

Çerkes'68 kuşağı, özellikle de Anka-

ra'dakiler, dönüşe inandılar. Kimilerinin

 

 

     

   



  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  

            

 

zannettiğinin tersine, Kafkasya'yı vatan olduğu

için sevdiler, sosyalist rejimle yönetildiği için

değil. Kafkasya'yı merakettiler. 68 sürecinde

anayurttan gelen konuklar ufuklarını genişletti.

Çerkesler'in Kafkasya'da kendi adlarını taşıyan

cumhuriyetlerde anadillerinde eğitim gör-

düklerini, gelişmiş bir yazılı edebiyatları oldu-

gunu, altyapı sorunları çözülmüş olarak

yaşadıklarını öğrendiler.

“Çerkes 68 kuşağının uğruna mücadele

ettiği değerler neleridi?” diye soranlara,

Kafkasya sevgisi, anavatana dönüş,kültürel

var oluş ve halkla dayanışmayanıtını veririm.

Bunun yöntemlerini de Kafkasyaile ilişkiler,

hedefi federasyonlaşma olan dernekler

arası toplantılar, Ürdün ve Suriye'deki

Çerkes toplumlarıile yakınlaşma, yayın yolu

ile halkı aydınlatma olarak saptamışlardı.

Yaşananlara Çerkes68'i demeyişimizin

bir sebebi, 1968 yılında demeklerde san-

sasyonel bir olay görülmemesiyse,ikinci

sebebi de Çerkes'68 kuşağının yaptıklarının

1968-1970 kesiti ile sınırlı kalmayarak,

yetmişli yıllara ve ötesine uzanmasıdır.

Dönüşçü Çerkes'68 kuşağının eylemsel

sürekliliği özellikle Ankara'da gözlenir.İki

dönem Nartlar'ın Sesi bülteni ile Yamçı,

Kafdağı ve Marje dergileri Ankara'da

yayınlandı. Çerkes sürgününün 125. yılına

 

Fotoğraflar Yismeyl Özdemir Özbay'ın
arşivinden alınmıştır

denk gelen |989'da, yine Ankara'da bir kültür

haftası düzenlenerek, Kafkasya ve diaspora

Çerkesliği bir araya getirildi. Bu organızasy-

ondan hareketle İ991 yılında Dünya Çerkes

Birliği'nin kurulacağı süreç başlatıldı. 2003

yılında Kafkas Demekleri Federas-yonu'nun

kurulmasıyla sonuçlanan birlik süreci de

Çerkes'68 kuşağının bir hedefiydi.

Onlar gerçekçioldular, imkansızı istediler.

“Kafkasya yurttur" dediler. Kafkasya'ya dön-

mek yaşamsal gerekliliktir dediler. Kültürümüz-

İe var olmalıyız dediler. Halkımıziçin demekçi-

lik yapmalıyız dediler. Tarih onları haklı çıkardı.

Amataşlandılar, yaralandılar, yoruldular, hatta

belki kırıldılar. Ama onlara hala ihtiyacımız

var. Çünkü temsil ettikleri değerler hala

geçerliliğini koruyor. Üstelik hiçbir kuşak

bayrağı onlar kadar uzun soluklu taşıyamadı.

Acaba geçen yıllara aldırmadan yeniden

güçlerimizi birleştirelim desek çok şey mi

istemiş oluruz? İstanbul, Ankara, Sohum,

Maykop, Nalçık, Amman, Şam veya bir başka

yer... Nerede olursanız olun ömrünüz uzun,

yolunuz açık olsun
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kursunun
Bursa Kafkas Demeği'nde Adığabze dil kurslarının

ikinci gurubunun kurs dönemlerinin tamamlanışı|

Mayıs Perşembe akşamı dernek binasında verilen

yemekle kutlandı.

Yemekte kurs öğretmenimiz Emel Bezek Adıgece

yaptığı konuşmada Adigelerin varlıklarını

sürdürebilmekiçin anadillerini bilmelerinin önemini,

derslere katılan kursiyerlerin anadillerini öğrenmek

  

 

eei :
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M. Kamil Turkan

Balıkesir Kafkas Kültür Derneği'nin dayanışma

yemeği coşkulu geçti. The Golden Glass Restoranda

gerçekleştirilen geceye AKP Balıkesir Milletvekili

İsmail Özgün de katılırken yemekte dernek

kurucularından Galip Arslan ile Necmettin Taşık'a

şükran plaketi verildi

Çoksayıda davetlinin katıldığı yemekte konuşan

Balıkesir Kafkas Kültür Demeği Başkanı Kaan Bingül,

katılanlara, derneğe katkı sağlayanlara ve kuruculara

teşekkür ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi

verdi. Iürkiye'nin en genç yönetimi olarak derneği

büyütmede, tecrübeli büyüklerin desteğine ihtiyaç

duyduklarını, onlardan gelecek öneriler ışığında

çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan

Bingül konuşmasına şöyle devam etti:

“Her Adıge derneğin fahri üyesidir. Dernek

hepimizin evi. Her üyemize bu konuda sorumluluk

düşüyor. Herkes elini taşın altına sokmalı. Kültürümüzü

gelecek nesillere aktarabilmek için birlik ve

beraberliğimizi daha güçlendirmeliyiz. Bu gece burada

birlikte olmamıza olanak sağlayan derneğimizin
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konusundakiistek ve çabalarını takdir ettiğini ve çok

umutlu olduğunu belirtti.

Kursiyerlerin bu dönem anadil üzerine temel

dilbilgilerini öğrendiklerini, önümüzdeki dönemde

pratiğe ağırlık verilerek, akıcı konuşabilmeyı

gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Emel Bezek'e ikiyıldır düzenlediği dil kurslarına

verdiği emekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.

kuruluşunda emeği geçen büyüklerimiz ve onun

devamında gelen başkanlarımızile yönetim kurulu

üyelerine şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca hiçbir

menfaat gözetmeksizin demeğe katkı sağlayan bütün

 



 

hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum."dedi.

Gecede 1966 yılında derneğin kuruluşunun

temellerini atan ilk yönetim kurulu üyelerinden Galip
Arslan ve Necmettin Taşık'a şükran plaketlerini

derneğin ilk ekibinin oyuncuları Adnan Menderes

Mahallesi Muhtarı Celal Karabulut ve Matbaacı Nail

 
 

 

 

 

İnce verdi.

Geceye katılan AKP Milletvekili İsmail Özgün'e

konuklar büyükilgi gösterirken, Özgün, pşine

yarışmasında oynanan mahalli oyuna katıldı. Özgün'ün

Adıge köylerinde yaygınlıkla oynanan Tleperus oyunu

büyükalkış aldı. Bursa Birleşik Kafkas Derneği'nin

solisti Betül söylediği birbirinden güzel şarkılarla

geceye renk kattı. Gecede ayrıca demeğin gençlerinin

hazırladığı solo oyunlar oynanırken gecenin sonunda

düzenlenen cegu (düğün)e bütün davetliler katılım

gösterdi.

 
Bursa Kafkas Demeği 2 Mayıs 2008 Cumagecesi

Botanik Park Otantik Otel'de bir yemek düzenledi.

Yemeğin amacı hemşerilerimizle birlikteliğimizi

paylaşırken, dernek binası alımı çalışmalarının da

başlatılmasıydı.

Gecede bir de DemekBinası Alım Komitesi

belirlendi. Komitede Murat Abay, İsmet Baykala, Dr.

Şerif Birinç, Yasar Ceyhan,Sait Çapar, Necati Eren,

Şamil Jane, Tacettin Kaplan, Halis Özbekve Mehmet

Özdenoğlu yer aldılar. Komite ilk toplantısını 12

Mayıs 2008 Pazartesi akşamı dernek binasında

gerçekleştirme kararını aldı.

Bursa Kafkas Derneği'nin müzik topluluğu

Blane'nin güzel müzikleri eşliğinde gerçekleşen gece,

mahalli düğünle devam etti.

 



 

 

  antılarını
© M. Kamil Turkan

Güney Marmara Kafkas Derneklerinin bu yılki

5. toplantısı 4 Mayıs 2008 Pazar günü Bandırma'da

yapıldı. Toplantıya Balıkesir, Bandırma, Bursa, Gönen,

M. Kemalpaşa, Karacabey demeklerinin yanı sıra, bu

yıl Güney Marmara Kafkas Şenliği'nin yapılacağı yer

olan Karaorman (Kemalpaşa-Bursa) köyü muhtarı

katıldı.

Bu yıl M. Kemalpaşa'ya bağlı Karaorman köyünde

gerçekleştirilecek olan Güney Marmara Kafkas

Şenliği'nin 28 Haziran 2008 Cumartesi akşamı saat

20.00'de yapılması kararlaştırıldı...
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Arıkbaşı Köyü Kafkas Demeği'nin organize ettiği

Arıkbaşı Köyü 8. Kafkas Şenliği bu yıl da çok güzeldi.

04 Mayıs Pazar günü yapılan şenliğe civarillerden

ve bölge demeklerinden gelen misafirlerle birlikte

|.500'ün üzerinde katılım vardı.

Misafirlerititizlikle ağırlayan Arıkbaşı köylüleri,

ikram ettikleri şıps, lokma gibi Çerkes yemekleriyle

de misafirperverliğin en güzel ömeğini verdiler.

Şenlik sırasında sahne alan, Hakan Demirci

yönetimindeki İzmir Kafkas ekibi ve Arıkbaşı'nın

gururu olan Juağo Kafkas Halk Dansları ekibiizleyenleri

hayran bıraktılar.

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun anadilde

eğitim programıiçin yetiştirdiği saygıdeğer hocaları-

mızdan Şevgen Cevdet Soycan, Arıkbaşı Köyü'nde

anadil kursunu başarıile bitirmiş olan Lhujıko Cihan

Özeker'e sertifikasını takdim etti.

Ege Bölgesi Demek başkanlarını da bir araya

Marmara|  
   

Toplantıdan önce misafirlere Bandırma Demeği

üyelerinin hazırlamış olduğu “psihalive"ler ikram

edildi. İkramın ardından yapılan toplantıda şu mad-

deler görüşüldü:

- Abhazya'nın bağımsızlığı, derneklerimizin bu

konuda yapması gerekenler ve yapılacak projeler,

- Sürgün anma programları,

- Dernekler arası iletişimin güçlendirilmesi,

- Güney Marmara Kafkas Şenliği.

Güney Marmara Kafkas Demeklerinin bir sonraki

bölge toplantısı, Karaorman köyünde 8 Haziran

Pazar günü saat | 2.00'de yapılacak.

 

getiren şenlikte, bu vesile ile Kafkas Dernekleri

Federasyonu'nun Başkanlar Kurulu toplantısı da

yapıldı. Toplantının gündeminde, 24 Mayıs 2008
Pazar günü yapılacak olan 21 Mayıs anmaetkinlikleri,

22 Haziran 2008 Ege Kafkas Şenliği'nin hazırlıkları

vardı. Şenlik, başladığı gibi coşku ile sona erdi.
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İstanbul Uzunyayla Demeği'nin heryıl düzenlemiş

olduğu gelenekselyıl sonu gösterisi, bu yıl da büyük

ilgi gördü.l0 Mayıs 2008 Cumartesi akşamı kırat

Kültür Merkezi'nde 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşen

gece, thamade Duran Çelik'in dilek ve temenni

konuşmasıyla başladı.

İshak Akbay'ın güzel sunumuyla devam eden

gecede, demeğin yetiştirdiği gençlerden ve çocuklar-

dan oluşan Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterisi,

akordeon kursu katılımcılarının müzikdinletisi, İkinci

Bahar ekibi ve Münteha Gülsu'nun seslendirdiği

birbirinden güzelşarkılar, izleyenleri adeta mest etti.

Geceyi onurlandıran sinema sanatçısı Ediz Hun,

Prestij Müzik Sahibi ve Serbesler Şirketi Sahibi Serhat

Serbes, Tiyatro Sanatçısı Engin Yüksel, Bahçelievler

Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Savcı Fevzi

Yılmaz, Bakırköy Ağır Ceza Hakimi Ahmet Vedat

Güneş, Esenler Emniyet Müdürü Dindarİlhan'ın yanı
sıra, birçok işadamı ve demek başkanları göstermizi

büyükilgiile izlediler. Gösteri hakkında, konuklardan

Ediz Hun, “Babam hayatta olsaydı da buradaki

güzelliği birlikte yaşıyor olsaydık. Bu akşam burada

sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

şeklinde konuşurken, Serhat Serbes de kısaca mem-

nuniyetini dile getirdi. Tiyatro sanatçısı Engin Yüksel,

“İyi ki bu akşam buradayım, Eminim gösteriyi izleyen-

lerin bu güzellikler karşısında gözleri dolmuştur.

İnsanın özünü yitirmeden koruyabilmenin güzelliğini

burada gördüm” sözleriyle duygularını ifade etti.

Ardından Osman Develioğlu da, “Bir ağacın dalları

ne kadarfazla olursa olsun, kökü ne kadar derin

olursa ağaç o kadar büyüktür” sözleriyle konuşmalara

katkıda bulundu.

Müzik ve dans gösterileriyle gece sona erdi.

 

 

 
Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nin ev sa-

hipliğinde bölge dernek başkanları "21 Mayıs

1864 Büyük Çerkes Sürgünü 144. Yılı Anma

Törenleri" organizasyonunu detaylandırmak

için toplandılar,

Geleneksel olarak heryıl yaklaşık 3 bin

kişinin katılımıyla Kefken'de yapılan anma

töreninin, bu yıl 24 Mayıs Cumartesi günü

yapılması kararlaştırıldı. Saat | 6.30'da Karaağaç

Köyü Kafkas Anıt Mezarlığı'nda başlayacak

törenlerin, Babalı sahilindeki denize çelenk

atımı, oratoryo ve binlerce kişinin katıldığı

meşaleli yürüyüşüyle sona ermesi planlandı.

Organizasyon konulu bu toplantıya Sakarya

Kafkas Demeği Başkanı Kadır Erkaya, Düzce

Kafkas Der. Bşk. Afitap Altan, Düzce Abhaz

Demeği Bşk. Oktay Koçak, Hendek Dernek

Bşk. Resul Özne, Uzuntarla DemekBşk. Vedat

Eroğlu, İstanbul Der. temsilen Özen Sanbay,

Ketence adına Ersin Coşkun, Hendek Çakallık

Köyü adına Şendoğan Kayıt ve demek yönetim  
/
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kurulu üyeleri ile Kocaeli Dernek Başkanı Sami

Korkut, yönetim kurulu üyeleri Erdal Çatan,

Nurten Özcan, Hilal Atan, Kocaeli Gençlik

Komisyonu üyeleri ve demek üyeleri katıldılar.

Kocaeli Kafkas Demeği adına Başkan Sami

Korkut törenle ilgili geçmiş dönem tecrübelerini

anlatarak buyılki programla ilgili bilgiler verdi.

Demek temsilcileri programla ilgili konularda

görüşlerini belirttiler ve bölge demekleri arasın-

daki bu birlikteliğin törenlere yansımasını bek-

lediklerini söylediler.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen organizas-

 

 

yon toplantısı, anma töreni programının

netleştirilmesiyle dernek başkanları ve üyelerin

Kefken'de buluşmak üzere sözleşmelerinin ar-

dından sona erdi.

Sürgünün | 44.yılı organizasyonunu, Kocaeli

Kafkas Kültür Derneği, Sakarya Kafkas Kültür

Demeği, Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği,

Düzce Abhaz Demeği, Hendek Kafkas Demeği,

1864 Kafkasyalılar Kültür Demeği, İstanbul Kafkas

Abhaz Derneği, Uzuntarla Kafkas Derneği,

Gebze Kafkas Demeği, Ketence Kafkas Demeği

birlikte gerçekleştirecekler.  
 

 

Ankara Kafkas Derneği Hanımlar Komisyonu

(1 Mayıs 2008 Pazar Günü dernek binasında "An-

neler Günü" etkinliği düzenlediler.

Oldukça kalabalık olduğu gözlenen etkinlik Ridat

Tayyar'ın Adıgece yaptığı konuşmaile başladı. Ar-

dından Kadınlar Komisyonu Başkanı Yıldız Şekerci

de günün anlam ve önemine dair bir konuşma

yaparak, tüm annelerimizin anneler gününü kutladı.

Şekerci ayrıca, Çerkes anneleri olarak sorumluluğu-

muzun büyük olduğunu, çocuklarımıza anadillerini

öğretmenin ve kültürümüzü aşılamanın önemini

ömekler vererekanlattı.

Karşılıklı sohbetlerle ve ikramlarla devam eden

etkinlikte bir de mahalli düğün yapıldı.

Katılımcıların organizasyonda emeği geçenlere

teşekkürleri ve memnuniyetlerini dile getirmelerinin

ardından etkinlik sona erdi.
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© Duran Atak

Çorum Kafkas Kültür Demeği ve bölge demekleri

| 1 Mayıs Pazar günü düzenlenen |uğcu Köyü hıd-

rellez şenlikleri ve Gökçe Köy şenliklerine katıldılar.

Çorum Kafkas Derneği yönetim kurulu üyesi

Duran Atak, Gençlik Komisyonu Başkanı Bünyamin

Cengiz ve gençlerin de katılımıyla sabah saat 10.45'te

önce Tuğcu köyü hıdrellez şenliklerine hareket edildi.

Şenliğe aynı zamanda Orta Karadeniz bölge demek-

leri, Samsun Kafkas Kültür Derneği Başkanı Servet

Yıldız yönetim kurulu üyeleri ve gençler, |okat Kafkas

Kültür Demeği Başkanı Aladdin Gündoğan ve üyeleri,

Turhal Kafkas Kültür Demeği Başkanı Alper Gökalp

ve üyeleri, Suluova Kafkas Kültür Derneği Başkanı

Fikret Soyluer, Yönetim Kurulu üyesi Şahin Özdemir

ve Sungurlu Kafkas Kültür Derneği Başkanı Osman

Ocaklı ile dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Hitit

Üniversitesi Strateji Daire Başkanı Süleyman Akyol

katıldılar.

Bölge dernekleri adına Koordinatör dernek

Samsun Kafkas Kültür Derneği Başkanı Servet Yıldız

bölgeselfaaliyetler, kültürel çalışmalar ve Nart Dergisi

tirajının artırılması gündemiile bir toplantı düzenledi.

Bölge demekleri adına bu dönem Kafkas Demek-

leri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğini üstlenen

Tokat Demek Başkanı Aladdin Gürdoğan ise Fede-

rasyon toplantılarının gündemiile ilgili bilgiler verdi.

Tuğcu Köyü şenliklerine Sungurlu Belediye

“Başkanı Ahmet Karacıf ile çok sayıda işadamı ve

davetli de katıldılar,

Şenlikte bir konuşma yapan Tuğcu Köyü Demek

Başkanıİlhan Buğ gelenekselolarak heryıl düzenlenen

şenliklerin bundan böylede heryıl 6 Mayıs tarihinin

hafta içine gelmesi durumunda takibeden ilk Pazar

günü yapılacağını söyleyerek, kültürün ve geleneklerin

yaşatılmasının önemine dikkat çekti, şenliklere katılan

bölge dernek yönetici ve katılımcılarına teşekkür etti.

Şenliğe katılan konukekipler saat | 5.00'de Gökçe

Köy şenliklerine katılmak üzere Tuğcu Köyünden

ayrıldı.

Gökçe köy şenliklerine katılan ekipler düzenlenen

düğünekatıldılar, yemekikramının ardından konuklar

saat 18.00'de köydenayrıldılar.
Çorum Kafkas Kültür Demeği yönetimive gençlik

komisyonu mümkün olduğunca köy etkinliklerine

katılmayaçalışarakiletişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

Yalova'da

 

g Erhan Kunduz

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma

Derneği Gençlik Komisyonu | 1 Mayıs 2008

Pazar günü piknik organizasyonu düzenledi.

Anneler Günü nedeniyle ve aynı zamanda

tanışıp kaynaşma amaçlı olarak planlanan piknik,

Yalova'nın Fevziye köyü'nde gerçekleştirildi.

Pikniğe İstanbul 1864 Kafkasyalılar Demeği

üyeleri ve çevre köylerdeki Çerkeslerilgi göster-

diler. Katılımcılar, özellikle gençlerin düzenlediği

mahalli düğün ve eğlencelerle hoşça vakit

geçirdiler.

 

 
  

 
Çerkes camiasının emektarve sevilen ismi Murat Taymaz

için İstanbul'da bir anma toplantısı düzenlendi.

30 Eylül 2006 tarihinde elim bir trafik kazasında vefat

eden laymaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenlerinden oluşan

kalabalık bir grubun katıldığı anma töreninde yapılan

konuşmalar ve müzik eşliğinde hazırlanan, kendi

fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi, onunla geçirilen günleri

tekrar hatırlattı, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Hazırlanan slayt dvd olarak katılımcılara verildi.

Ankara Derneği'nin Elbruz ekibindeki oyuncu kimliği,

söylediği şarkılar, elinden düşürmediği akordeonu ve güzel

arkadaşlığının yanı sıra, başarılı iş adamıkimliğiyle de tanınan

Murat Taymaz için düzenlenen anma gecesi, Warada Adıge-

Abhaz HalkŞarkıları Orkestrası ve Korosu'nun seslendirdiği

şarkılar ile sona erdi.

   
Antalya Kafkas Derneği 25 Mayıs 2008 Pazar

günü Antalya Büyükçaltıcak'ta geniş katılımlı bir bahar

pikniği düzenledi.

Kafkasya'dan Lache Albert'in bir birinden güzel

şarkılarıyla şenlenen piknik, bir bayram havasında

geçti. Havanın yağışlı olması bile pikniğe katılım

sayısını, eğlenceyi, mahalli düğünü engellemeye

yetmedi.

Piknikte katılımcılara kavurma,pilav, salata ve

ayran Ikram edildi.
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Adana Kafkas Kültür Demeği'nin her yıl Kafkas

kültürünü tanıtmakve güzelliklerini paylaşmak amacıyla

düzenlediği geleneksel yıl sonu gösterisi 24 Mayıs

2008 Cumartesi akşamı yapıldı.

Adana Doğal Park Açıkhava Tiyatrosu'nda

gerçekleştirilen geceye katılımcıların sayısı, bölge

Kafkas derneklerinden de gelen hemşerilerimizle

birlikte 1200'ün üzerindeydi.

Gecede Adana Kafkas Kültür Demeği Halk

Dansları ekibi “Sozraş”, Minikler ekibi “Nelkot”" ve

Kafkasya'dan gelen ses sanatçısı Lache Albert sahne

aldılar. Ekiplerin sahne performansları ve birbirinden

güzel gösterileri ile Lache Albert'in şarkıları büyük

beğeni topladı.

Oldukça coşkulu geçen gecenin sonunda ekip

hocasına, derneğin AB projeleri sorumlusuna ve

sanatçı Tlace Albert'e teşekkür edilerek çiçek ve

plaket verildi.

Daha sonra yine geniş katılımla gerçekleştirilen

mahalli düğünle bu unutulmaz gece sona erdi.
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Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma

Demeği'nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25

Mayıs 2008 tarihinde Esenler Belediyesi Konferans

Salonu'nda yoğun bir katılımla yapıldı.

Genel Kurula üyeler ve işadamlarının yanısıra

Dünya Çerkes Birliği Genel Başkanı — Tarih Profosönü

Dzemıha Kasbolat, Dünya Çerkes Birliği Yönetim

Kurulu Üyesi Gocogo Tole, Rusya Federasyonu ve

Kabardey — Balkar Cumhuriyeti Devlet Yazarı

unvanına sahip, Oşhamafe Dergisi Başyazarı ve

Redaktörü Şalır — Yazar Ütij Boris, Rusya Federasyonu

ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya Devlet

Sanatçısı Dünya Çerkes Birliği Üstün Hizmet Onur

Belgesi Sahibi Tiyatro Sanatcısı Mısostışha Pşızebiy,

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde İşadamı ve Makine

Mühendisi Safrai Deş katıldılar.

Kafkasya'dan gelip kongrede hazır bulunan

konuklar günün önemine yönelik konuşmaların

akabinde Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği Başkanı

Orhan Özmen'e ve toplumumuza maddi manevi

katkıları nedeniyle Boren Şıklaroğlu'na DÇB'nin

teşekkür belgesini verdiler. Uzunyayla Kafkas Kültür

ve Yardımlaşma Derneği, iş adamlarımızdan DÇB

Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Serbes ve iş adamı

Necdet Demirci de, Kafkasya'dan gelen heyet
mensuplarına özel hediyeler takdim ettiler.

Kafkasyalı konuklar dışında genel kurula Kafkas

Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan Candemir,

Kafkas Dernekleri Başkan ve temsilcileri ile Esenler

Belediye Başkanı Mehmet Öcalan da katıldı.

Gerige Duran Çelik'in açılışını yaptığı dilek ve

temenni konuşmasının ardından Cehdi Nogaylaroğlu,

Gülay Beştok ve Yaşar Yılmaz'dan oluşan divana

görev verildi.

Büyükbir katılımla gerçekleştirilen kongrede

Başkan Orhan Özmenfaaliyet raporunusinevizyon

görüntüsüyle sunduktan sonra bilânço ve denetleme

kurulu raporu okundu. Akabinde sıra yönetim kurulu,

denetleme kurulu, haysiyet divanı seçimlerine geldi.

Tekliste sunulan divana isimler okunduktan sonra

oylamaya sunuldu ve kabuledildi. Ayrıca gündemde

yer alan Kafkas Federasyonu'na olan üyeliğin

değerlendirilmesi ve Federasyon'a gönderilecek

delegelerin seçiminin yapılmasının ardından, toplantıya

katılan misafirlerin dilek ve temenni konuşmalarıyla

toplantı sona erdi.

NART 36

   
 

 

Genel Kurul sonunda yeni yönetim şu isimlerden

oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil): 1.Orhan Özmen (Başkan),

2. Bersis Karabulut (Başkan Yard.), 3. Samet Gülsu

(Genl. Sekreter), 4. Üzeyir Aksoy (Muhasip), 5.

Necmettin Özdemir (Üye)

Denetleme Kurulu (Asıl): |. Toroman Çelik, 2.

Ahmet Aksoy, 3. Mahmut Kip

Haysiyet Divanı (Danışma Medlisi): 1. Nuri Tural,

2. Bünyamin Koşak, 3. Şahabettin Yıldız, 4. İsmail

İnal, 5. Fikret Küçük

Yönetim Kurulu (Yedek): |. Murat Daşdemir,

2. Murat Yavan, 3. Muhammed Gergef, 4. 5.Tuğrul

Çanak,5. İshak Akbay
Denetleme Kurulu (Yedek): |. Fikri Doğan,2.

Turgut Genel, 3. Cihat Ulus

Haysiyet Divanı (Yedek): |. Ali İçsel, 2. Feridin

İlhan, 3. Rasim Kip, 4. Mücahit Sönmez, 5. Necati

Sönmez.



 

 

Ankara Kafkas Demeği'nin emektar ismi Kamuran

Akkaya, genç yaşta ölümünün ikinci yılında anıldı.

Saat | 6.00 Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarı başında

bir araya gelen akrabaları, arkadaşları, partilileri ve

can dostları Kamuran Akkayaiçin bir dakikalık saygı

duruşunda bulundular. Daha sonra Ankara Kafkas

Derneği Başkanı Vacit Kadıoğlu, Akkaya'yı “Genç

yaşta kaybettiğimiz arkadaşımızın camiamıza verdiği

emekleri unutmak mümkün değildir. O tam bir

görev adamıidi. Verilen görevi bıkmadan sonlandıran
hep çözüm üretebilen bir kişilikti” diyerek anlattı.

Arkadaşı Cevat Bage, Kamuran Akkaya'nın

Çerkes halkının sorunlarına olan ilgisinin yanı sıra,

ülkenin sorunlarına da son derce duyarlı olduğunu

ve CHP'de uzunyıllar sürdürdüğü siyasetle bunu

gösterdiğini vurguladı.

Daha sonra söz alan CHP Genel Sekreteri

Önder Sav özetle, “Kamuran Akkaya'yı çok uzun

yıllar öncesinden, daha gencecik bir delikanlı
olduğundan beri tanıyorum. Hiçbir yanlış ve saygısız

durumunu görmedim. Dürüst, kişilikli ve görevine

sağlam bir arkadaşımız olan Kamuran'ın, kimse kusura

bakmasın ama yerini doldurmak mümkün değildir”

dedi.

Ellerindeki karanfiller ile mezarı süsleyen kalabalık,

daha sonra saatl8.30'da dernek binasında yapılacak

anma etkinliğine katılmak üzere ayrıldılar.

Çoksayıda Kamuran dostunun katıldığı Ankara

Kafkas Derneği'ndeki anma toplantısında dostları,

sinevizyon da gösterilen fotoğraflar eşliğinde Kamuran

ile yaşadıkları tatlı acı hatıralarını paylaştılar.

Allesinin verdiği akşam yemeğiile bu anlamlı 

gün sona erdi.
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Kayseri Uzunyayla Kültür ve Dayanışma

Derneğitarafından düzenlenen, "Çerkes Eİ

Sanatları ve Yardımlaşma Kermesi" büyük

ilgi gördü.

Demeğin Kadın Kolları tarafından, 2007

yılı Aralık ayındanitibaren başlatılan çalışmalar

sonucu üretilen elişleri ve eşyalar 31 Mayıs

- 3 Haziran tarihleri arasında dernek

binasında sergilendi.

Çerkes kültürünün ince ve titizlikle

oluşturulmuş öğelerinin sergilendiği kermes,

çok sayıda insanımız tarafından beğeniyle

karşılandı.
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Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Demeğimi-

zin olağan genel kurulu | Haziran 2008 Pazar günü

saat 13.30'da dernek binasında yapıldı.

00 kadar üyenin katıldığı toplantıda derneğin

geleceğe yönelik hedef ve beklentileri tartışılarak,

yapılabilecekler konuşuldu. Divan Başkanı Tuncer

Kurşun'un rutin gündem maddelerini üyelerin değer-

lendirmesine sunmasından sonra, her madde üzerinde

üyelerin görüş ve önerilerini belirtmeleri sağlandı.

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

kurucu üyelerinden ve 39 yıl boyunca üyelik vasfını

hiç yitirmeden, her organizasyonda bulunan, aidat-

larında olduğu gibi toplumla beraberliğinde de hiç

kesintiye rastlanmayan kıymetli büyüğümüz, sayın

İsmet Kaya'ya demekyönetimincebir plaket sunu-

larak, topluma örnek davranışı değerlendirildi.

Toplantı sonunda yapılan oylamada görev alan

yönetim, denetim ve disiplin kurulundaki arkadaş-

larımızın isimleri şöyledir:
Yönetim Kurulu: Adnan Saygılı (Başkan), Mehmet

Özdemir (Başkan Yardımcısı), İbrahim Burcu (Say-
man), Arif Özbek (Yazman), Emel Kafkas (Üye),
Mühibe UğurSayıl (Üye), Neriman Tekin (Üye),
Ahmet Işık, Cengiz Kaya, Nariye Özgür, Şahin Altun,

Ş. Şamil Koç, Turgut Tolunay, Ziya Özdoğan.
Denetleme Kurulu: Ahmet Nayır, Cahit Savrum,

Ercan Lo, Hakirn Gözay, Hayretin Kurşun, Mehmet

MiekeDihemşerileriniEl
KiMerkezindeKahiraalaliKafkas gecesinde

buluşturdu.
o | Haziran2008 baac yapılan etkinliğe

Nolalı Bininüzerinde hemşerimizin katı-

o İMMEingecede TNSden Devlet

— Sanatçısı Tlache Albert, Bursa Kafkas Derneği

 
  

 

 

 

Hanifi Gülgeç, Selahattin Cantürk.

Disipli Kurulu: Fettah Durgut, Hayrettin Özkan,

İsmet Kaya, Reşit Ağdeniz, Sait Yıldırım.
© Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İERcoşkulu:eN|

Mi. Grubu,di EE Dansları

Topluluğuve Blane Halk Dansları Topluluğu

Küçükler Ekibi sahne aldılar.

- Gecemize hemşerilerimizin yanısıra, EE

Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi

ŞamilJane,Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri,
siyasi parti temsilcileri, CHP Bursa milletvekili



 

 

Kemal Demirel'i ve Çerkes dostu Bursalılar katıldılar.

Kafkas Federasyonu Genel Başkanı Cihan Can-

demir, Genel Koordinatör Cumhur Bal ve Jineps

Gazetesi de kutlama mesajlarıyla yanımızda olduklarını

belirttiler
Sunuculuğunu Özhan Susmaz'ın yaptığı gecede

Fethiye Kültür Merkezi, hemşerilerimizin ve Çerkes

dostlarının coşkulu birlikteliğine ev sahipliği yaptı.

Sunuculuğunu Özhan Susmaz'ın yaptığı gecede

Tlache Albert'in Adigece şarkıları, Blane Müzik

Grubunun birbirinden güzel ezgileri, Cherkess Halk

Dansları Ekibimiz ve Blane Halk Dansları Ekibimizin

dansları, katılımcıların kültürleriyle iç içe, güzel bir

gece geçirmelerini sağladı.

Demek yöneticilerimiz, geceye katılan davetlilere,

organizasyonda emeği geçen gençlere ve gecenin

sponsorluğunu üstlenen hemşerimiz Mustafa Baykal'a

teşekkür etmeyi de unutmadılar.

28 Haziran 2008 Cumartesi akşamı Bursa

Mustafakemalpaşa Karaorman köyünde düzenlenecek

olan geleneksel Güney Marmara Kafkas Şöleni'nde

daha büyükbir katılımla buluşulmak üzere gece son

buldu.

 

Abhaz Dayanışma Komitesi'nin heryıl düzenlemiş

olduğu geleneksel Abhaz Gecesi 4 Haziran 2008

Çarşamba günü Ankara Hilton Otel'de yoğun bir

katılımla gerçekleştirildi.

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması

çalışmalarının hız kazandığı şu günlerde yapılanan

geceye Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergey

Şamba, Emekli Genelkurmay Başkanı Doğan Güneş,

TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, eski Başbakan

Yardımcısı Abdullatif Şener, eski Kültür Bakanı Agah   
Oktay Güner, eski AKP Balıkesir Milletvekili Turan

Çömezve birçok konuk katıldı.

Bağımsızlılk mesajlarının verildiği gecede Abhazya

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Şamba, Türkiye'nin ve

Rusya'nın, Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasının çok

önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan Abhaz

diasporasının Türk halkıyla beraber kardeşçe yaşadığını

ve birlikte mücadele verdiklerini söyledi. Abhazyan'nın

bağımsızlık mücadelesi verdiği bu önemli dönemde

yardımlarını esirgemeyen Türkiye diasporasına
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teşekküretti. Abhazya'nın bağımsızlık mücadelesinde

tüm demokratik süreçleriişlettiğini anlattı. Sergey

Şamba konuşmasını “Abhazya bağımsızdır, bağımsız

kalacaktır” sözleriyle tamamladı.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı

İrfan Argun da yaptığı konuşmasında komitenin

Abhaz-Gürcü sorununun barışçıl çözüme ulaşması

için devletin bütün birimleriyle istişare içinde olduğunu

anlattı. Türkiye'nin Abhazya'ya takındığı kayıtsız tavrın

kendilerini üzdüğünü söyleyerek “Türkiye'nin

Abhazya'ya 15 yıldır takındığı tavra şiddetle karşı

çıkıyorum” dedi.

Gecede sahne alan Abhazya Müzik Topluluğu

Gunda birbirinden güzel şarkılarıyla büyük beğeni

topladı. Gece, yapılan mahalli düğünün ardından

sona erdi.
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Doğu Akdeniz Bölge demekleri toplantılarının

altıncısı, 8 Haziran 2008 Pazar günü saat | 3.00'de

Afşin Kafkas Kültür Demeğinin koordinatörlüğünde,

Kahramanmaraş / Afşin / Kargabükü (Anzurey)

köyünde yapıldı.
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Toplantıya Adana Kafkas Kültür Demeği Başkanı

Yaşar Yılmaz, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği

Başkanı Habib Karakurt, Mersin Kafkas Kültür Demeği

Başkanı Adnan Saygılı, Afşın Kafkas Kültür Derneği

Başkanı Adnan Özdemir, Reyhanlı Kafkas Kültür

Demeği Başkanı Nejat Altay, Osmaniye Kafkas Kültür

Derneği Başkanı Tahsin Durmuş, İskenderun Kafkas

Kültür Demeği Yönetimi adına M. Ali Emirhan,

Göksun Kafkas Kültür Demeği Başkanı Bedri Tokuç

ve bölge demeklerinin yönetim kurulu üyeleri katıldı-

lar. Ayrıca Anzurey köyünden thamadelerimiz,

hanımlarımız ve gençlerimiz de büyük bir katkı ve

katılım sağladılar.

Hanımlarımızın hep beraberhazırladığı Adıge

yemeklerinin ve tatlılarının ikramının ardından Afşin

Kafkas Kültür Demeği Başkanı Adnan Özdemir'in

açılış konuşmasıyla bölge demekleri toplantısı başladı.

Toplantı divan başkanı belirlendi. Kabardey-Balkar

 



 

ve Adıgey Cumhuriyetlerinde yapılacak yaz kampları

ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti Televizyonu'nun

uydu yayını hakkında bilgiler verildi.
Demeklerimizin ve Nart dergimizin üye sayısını

arttırılmasının önemi vurgulanarak, bu konularda

daha duyarlı davranılması gerektiği vurgulandı. Afşin

Kafkas Kültür Demeği Başkan Yardımcısı Nezahattın

Alagöz Afşin Demeği'nin yaptıracağıfestival alanı ile

ilgili bilgiler vererek proje, malzeme hazırlıklarının

tamamlandığını, en kısa zamanda temelatacaklarını

ve Temmuzayı içerisinde de projeyi tamamlayacak-

   

Ankara Kafkas Derneği'nde son altı aydır her

Pazar günü, Maf'edz Serebi'nin “Adıge Xabze" adlı

kitabından okumalar ve üzerinde tartışmaların yapıldığı

iki saat süreli “Xabze Okumaları” dersi yapılıyordu.

“Xabze Okumaları” dersinin sonuncusu; 8 Hazi-

ran 2008 Pazar günü thamadelerile birlikte yapıldı.

ŞogenAli, Hapaş'e Fehmi, Bıj Saim, Yel'uh İsmet,

Ankara Kafkas Derneği kurucularından Ali İhsan

Bulur, Kaffed Genel Başkanı Guğoj Cihan Candemir,

Xwej Fahri, Abaze İbrahim, Sasık Tahsin, Cankat

Devrim gibi kanaat önderlerinin yanısıra, çok sayıda

dinleyici ve anadilde okuma yazmakurslarına katılan

öğrenciler de bu son derste hazır bulundular.

Anadil eğitmeni Ş'ejogue Zafer yaptığı açılış

konuşmasında, Ankara'da ikamet eden thamadeleri

davet ederek,son dersibir atölye çalışması şeklinde

noktalamak istediklerini, bu nedenle bu etkinliği

düzenlediklerini anlattı. Etkinliğe katılarak kendilerini

onurlandıran thamadeleri, her zaman her etkinlikte

yanlarında görmekistediklerini de dile getiren

Şejogue Zafer; thamadeleri demekteki aktivitelerde

gören gençlerin daha istekle ve cesaretle kültüre,

dile sahip çıktıklarını söyledi.

Şogen Ali'nin thamadeliğinde yürütülen derste

Geref Albuz bir sunuş konuşması yaparak, “Adıge

Xabze” adlı kitabın içeriğiile ilgili kısa bilgiler verdi

ve neden böyle bir ders yaptıklarını anlattı. Daha

sonra kurs katılımcılarının okumalarıyla devam eden

ders thamadelerimizin çeşitli konulardaki "xabze"

örnekleri anlatımlarıyla sürdü.

“Bze, Xabze için olmazsa olmaz bir gereklilik

midir, değil midir?” konusunda yoğuntartışmaların

yaşandığı derste, ağırlıklı olarak 'bze'siz 'xabze'yi

larını belirtti. Reyhanlı Kaflkas Kültür Demeği Başkanı

Nejat Altay da 2/ Temmuz'da yapılacak olan festival

hakkında bilgiler verdi.

Bir sonraki bölge toplantısının yerinin vetarihinin

tespit edilmesinin ardından, bundan sonra 21 Mayıs

Büyük Çerkes Sürgününü anma etkinliklerinin tüm

demeklerce ortak yapılması ve AB projeleri hakkında

gençlerimizin bilgilendirilip önlerinin açılması konusun-

da fikir alışverişinde bulunuldu.

Divan Başkanının tüm katılımcılara teşekkür

etmesinin ardından toplantı sona erdirildi.

n sonuncusu

özümsemenin mümkün olmadığı ortakfikrine ulaşıldı.

Yeni neslin dili öğrenmesiiçin televizyon yayınları

ile evlere ulaşmanın gerekliliği üzerinde duruldu, bu

konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen

thamadeler,nesiller arası iletişimin bu tür çalışmalarla

güçlenebileceğine dikkat çektiler.
 

 
Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir de

Adigece yaptığı konuşmada, diasporada karşı karşıya

kalınan sorunlara dikkat çekerek, "'Nüfusumuzun 5-

6 milyon olduğu sürekli vurgulanıyor. Böyle

düşündüğümüzde, sadece | milyon Çerkesten |'er

lira alınabilinse örgütlenme ve yayınlar konusunda

bir sorunumuz kalmayacaktır” dedi.

Ana dilde şiirlerin de okunduğu, “Xabze

okumaları” son dersi, öğrencilerin ikramları ve karşılıklı

sohbetlerle 5 saat sürdü.
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nizasyonu ile düzenlenen “Abhazya

için tek yürek” adlı muhteşem gece, / Haziran 2008

Cumartesi akşamı Anadolu Gösteri Merkezi'nde

gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Kosova'nın tam bağımsızlığını ilan

etmesi ve Avrupa ülkeleri tarafından tanınması, |5

yıldır de-facto bağımsız olan Abhazya'nın tam bağım-

sızlık için verdiği politik mücadele sürecini hızlandır-

masına neden oldu. Bu konuda hedefe ulaşmakiçin

Abhazya Parlamentosu yoğun bir çalışma temposuna

girdi. Ancak Türkiye'de konuyla ilgili yeterince ka-

muoyu oluşturulabilmiş değil. Kamuoyunun dikkatini

çekebilmek ve bu süreçte Abhazya'ya destek vere-

bilmekiçin protestolar, paneller, konferanslar, ye-

mekler, gösteriler düzenlendi.

Ankara Kafkas Derneği de hem Abhazya'nın

yalnız olmadığını gösterebilmek, hem de Türkiye'de
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kamuoyu oluşturmak amacıyla büyük bir gösteri

organizasyonu düzenledi. Ankara'da Anadolu Göster

Merkezi'nde yapılan etkinlik amacına ulaştı ve 3000

kişilik salonda 2500'e yakın izleyicikitlesinin olması

bağımsızlık mücadelesinde verilen desteğin ispatı

oldu. Birçok ilden ve derneklerimizden de yoğun

 

 

 



 

  

 

   e
ğ

m
a
l
l

 

0L
A
a

|
.

 

  

 

a
R
İ
y

  

 

katılımın olduğu gece, aynı davaya hizmet eden

Çerkes halkının coşkusuyla gerçekleşti.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Elbruz ekibinin

eski oyuncularından Mesut Zorlu idi. Zorlu, sunumları

sırasında sıksık bağımsızlık mesajları vererek izleyen-

lerin coşkusunu daha da artırdı. Sunuculukta gösterdiği

performans ve başarı, izleyenler tarafından alkışlarla

ödüllendirildi.
Gecede, Abhazya Müzik Topluluğu “Gunda”,

İstanbul Kafkas Abhaz Demeği Halk Danslarıekibi

“Ridade” ve Ankara Kafkas Derneği Halk Dansları

ekibi “Elbruz” sahnealdilar.

Gece ilk olarak Ankara Kafkas Derneği Başkanı

Vacit Kadıoğlu'nun hoş geldiniz konuşmasıile başladı.

Daha sonra Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanı

Cihan Candemir yaptığı konuşmada özetle, şu an

için Federasyon'un yaptığı tüm etkinliklerde ve

çalışmalarda önceliğinin Abhazya'nın bağımsızlığının

tanınmasıçalışmaları olduğunu söyledi. Kafkas-Abhaz

Kültür Derneği adına Suat Çelikci de bağımsızlık

mesajları içeren bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Abhazya'nın sosyal ve

ekonomik durumunu,tarihini ve coğrafyasını tanıtan

slayt gösterisi sunuldu.

Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş, düzen-

lenen organizasyona gönderdiği mesajda, “Bugün

hepimizin öncelikli görevi, en değerli evlatlarımızın

canları, kanları pahasına elde ettiğimiz bağımsızlığımızı

sonuna kadar koruyarak, tüm dünyanın kabulünü

sağlamak ve güzel vatanımızı her alanda daha da
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ileriye taşımak olmalıdır. Bu yüzden savaşsırasında

olduğu gibi tek yürek halinde ve omuz omuza

olmalıyız.” diyerek, geceye destek verdi.

Abhazya'nın Dostları isimli sivil inisiyatif grubunun;

“Abhazya demek, 5.000 yıllık kültür, 1.500 yıllık

devlet, 90 yıllık cumhuriyet demek, Abhazya'nın

bağımsızlığı demek, savaşlarla sürgünlerle yaralanmış

bir halkın, tarihi, siyasi ve hukuki hakları gasp edilmek

istenen bir ülkenin özgürlük, barış ve adalet mücade-

lesi demek... Bu mücadeleye ortak olan herkese

selam olsun. Yaşasın özgürlük, barış ve adalet, Yaşasın

Abhazya...” şeklindeki mesajı konuklar huzurunda

alkışlarla okundu.

Gürcü Abhaz savaşında kaybettiğimiz diaspora

şehitlerimiz de elbetteki unutulmadı... Dalma aramız-

da oldukları, unutulmadıkları, unutulmayacakları,

isimleri tek tek zikredilerek, salondan yükselen

“buradayım” cümleleriyle karşılık verilerek, alkışlarla

hatırlatıldı.

Gecenin kapanışında yine, Gunda Müzik Topluluğu

ile Elbruz ve Ridade ekipleri sahne aldılar. Abhazya

ile özdeşleşen hareketli Apsuwa dansı, tüm salondakiler

tarafından ayakta ve tempo tutularak, sloganlar

eşliğinde izlendi ve ardından gece sonlandırıldı.

Çerkesler her zaman olduğu gibi bu etkinlikte

de isteklerini, mesajlarını demokratik ve barışçıl

yollarla Türkiye'ye ve dünyaya duyurdular.

  
 

 

 



 

 
   

8 Haziran 2008 Pazar günü Mustafakemalpaşa

Karaorman Köyü'nde Bandırma, Biga, Bursa, Karaca-

bey, Mustafakemalpaşa ve Susurluk derneklerinin

katılımıyla Güney Marmara Kafkas Demekleri VI.

Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.
Mustafakemalpaşa Dernek Başkanı Ramazan

Beysi'nin açılışını yaptığı toplantı, Bursa Kafkas Demeği

Başkanı Gönül Yavuz'un yönetiminde devam etti.

Toplantıda, gündemdeki maddelerle paralel

olarak, Bandırma Kafkas Derneği'nde yapılan bir

önceki toplantının değerlendirilmesi yapıldı. Bölge

toplantılarının dayanışmamız açısından olumlu

sonuçları olduğu ortak görüşü kabul gördü.

Geleneksel Güney Marmara Kafkas Şöleni prog-

ramına son düzenlemeleryapıldı ve şölenle ilgili şu

kararlaralındı:

. Şölen 28 Haziran 2008 Cumartesi akşamı

19.00-00.30 saatleri arasında Mustafakemalpaşa

Karaorman köyünde yapılacak,

. Davetiyeler ve afişler basılacak.

. Mustafakemalpaşa ve Bursa Demekleri gençle-

rinden oluşturulacak program hazırlama ve yürütme

komisyonu tarafından, davetiyelerilgili kişi ve ku-

rumlara ulaştırılacak,

. Şölenleilgili yasal işlemler Mustafakemalpaşa

Derneği tarafından yapılacak,

. Programda Bandırma, Bursa, Düzce ve Gönen

Demekleri'nin ekip ve müzik gruplarının sahne alması

sağlanacak, ekiplerin her türlü giderlerinin kendi

dernekleri tarafından karşılanacak.

Toplantıda ayrıca düğünlerimizde silah kullanıl-

maması konusunda federasyonumuzun almış olduğu

kararın derneklerimiz tarafındantitizlikle uygulan-

masına, bu konuda hemşehrilerimizin bilgilendiril-

mesine oy birliği ile karar verildi.

Alınan kararların ve gündeme getirilen görüş ve

düşüncelerin, çalışmalara katkı sunması dileğiyle

toplantıya son verildi.

   

17-20 Haziran tarihleri arasında Pitsunda'da

yapılan “2008 Abhazya'ya Yatırım ve Perspektifler

Forumu"na Türkiye'den İstanbul Dostluk Kulübü

öncülüğünde 21 işadamı katıldı.

İstanbul Dostluk Kulübü'nün önülüğünde Türkiyeli

işadamları Abhazya'yı ziyaret etti. 17-20 Haziran
tarihleri arasında Pitsunda'da yapılan “2008 Ab-

hazya'ya Yatırım Ve Perspektifler Forumu”na katılan

ve Abhazya'nın ekonomik potansiyelini, iş imkanlarını

yerinde inceleyen işadamları ortak yatırım için

görüşmeleryaptı.

İstanbul Dostluk Kulübü'nüngirişimleri ile İstanbul

Ticaret Odası (İTO) tarafından organize edilmesi

planlanan gezi, İTO'nun resmikatılımının engellenmesi

(Gürcistan'ın talebiile . C, Dışişleri Bakanlığı yazılı

talimati ile engellendi) üzerine İstanbul Dostluk

Kulübü tarafından organize edildi. Rusya Federasyonu

ve bağlı cumhuriyetlerin sanayi ve ticaret odaları

temsilcileri yanısıra Almanya, Hollanda, Belçika,

Lüxemburg ve Bulgaristan başta olmak üzere pekçok

ülkeden yatırımcıların katıldığı uluslararası ekonomi

forumu son derece başarılı geçti. |ürkiyeli iş adamları

heyetine İstanbul Dostluk Kulübü Başkanı ve Ab-

hazya'nın Dostları girişiminden olan Handan Demiröz
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başkanlık etti. Cumhuriyet Gazetesi'nden Gülşah Durak

ile İTO yönetim kurulu üyesi Şaban Dişli de İstanbul

Dostluk Kulübü'nün misafiri olarak geziye katıldılar.

Türkiye heyetini Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş,

Başbakan Aleksandr Ankuab ve ilgili bakanlar

cumhurbaşkanının makamında kabulettiler. Abhazya

Ticaret Odası Başkanı Genady Gagulya'ya

Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş'a ve Parlamento Başkanı

Nugzar Aşuba'ya, Ekonomi Bakanı Krıstina Ozgan'a,

Abhazyaİşkadınları Derneği Başkanı Yulya Gumba'ya

Türkiye heyeti tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Heyet başkanı ve katılımcılarla yapılan röportajlara
basında geniş yerverildi.

Forumun ertesi günü yapılan ikili görüşmeler ve

yatırım alanlarının yerinde ziyareti sonrası heyet

Türkiye'ye döndü.

 
 

— Abhazya'nın Dostları
Nugzar Aşuba ile görüştü

“Abhazya 2008 Yatırım ve Perspektifler

Forumu” için 16-20 Haziran tarihleri arasında

Abhazya'yı ziyaret eden heyete başkanlık

eden Handan Demiröz ile heyet katılımcıları

Nihat Yılmaz, Ulvi Özcan ve Ümit Şahin

Abhazya'nın Dostları Platformu'nu temsilen

Abhazya Parlamentosu Başkanı Nugzar

Aşuba'yı ziyaret ederek, diaspora-Abhazya

ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş

alışverişinde bulundu.

Abhazya'nın Dostları'nın çalışmaları

hakkında ayrıntılı bilgi alan Parlamento

Başkanı Aşuba, Abhazya'nın Dostları sivil

inisiyatifinin katılımcılarından Atay Ceyişakar,

Cengiz Gül, Sezai Babakuş, Handan

Demiröz başta olmak üzere pekçokkişiyi

uzun yıllardır yakından tanıdığını ve

çalışmalarını takdirle izlediğini belirtti.

Abhazya'nın Dostları girişiminin diaspora-

Abhazyailişkilerinin geliştirilmesi bakımından

büyük önem taşıdığını belirten Aşuba , “Bu

girişiminizin yarattığı fırtınalandan da haber-

imiz var. Diasporadaki hareketlilik bizleri

de heyecanlandırdı. Bir yenilenmeyeihtiya-

cımız vardı. Artık görevin gençlertarafından

teslim alınması gerektiğine inanıyorum”

değerlendirmesinde bulundu.

   

 

  

 

Abhazya'nın Dostları |/7/—20 Haziran 2008

tarihleri arasındaİstanbul'da düzenlenen ve organi-

zatörlüğünü Heinrich-Boell Vakfı'nın üstlendiği

"Çatışma ve Göç" adlı konferans için Türkiye'ye

gelen Abhazya'nın önde gelen sivil toplum

kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

18 Haziran 2008 günü Taksim Nippon Otel'de

gerçekleşen görüşmeye Abhazya Parlamentosu üyesi

ve Beşeri Programlar Merkezi Koordinatörü Batal

Kobakhiya, Abhazya Kadın Demeği Başkanı Natella

Akaba, Beşeri Programlar Merkezi Koordinatörü

Arda Inal-pa, Abhazya'nın Avrupa temsilcisi olan ve

Abhazya'da iki bilimsel kurumda çalışan (ABNIve
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Strateji Araştırmalar Merkezi) Dil Bilimci Viacheslav

Chirikba, Apsni Press'in Müdürü ve aynı zamanda

Medya Klub'un Başkanı Manana Gurgulya, Beşeri

Programlar Merkez'inde Koordinatör olan Liana

Kvarchelia ve Siyaset Bilimci Iraklı Khintba katıldı.

Abhazya'nın Dostları adına ise / kişilik bir heyet

hazır bulundu.

Görüşmede, diaspora - anavatanilişkilerinin

geliştirilmesi, Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması

sürecine diaspora desteğinin artırılması ve diasporadan

Abhazya'ya nüfus göçünün hızlandırılması konularında

düşünce ve öneriler paylaşılırken, ortak projeler

çerçevesinde birlikte çalışma kararı alındı.



 

 

Çorum Kafkas Demeği bünyesinde çalışmalarını

sürdüren Hatti Kafkas Halk Dansları Minikler Top-
luluğu ilk gösterisiyle 18 Hazıran 2008 trihinde izleyici

karşısına çıktı. İlk gösterileri olmasına rağmen büyük

bir performanssergileyen minikler beğeniyle izlendi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda önceki akşam sunulan

gösteriyi Belediye Meclis Üyesi Mahmut Köksal,

 

 

Çorum Kafkas Demeği Başkanı Tuncay Karakaya ve

çok sayıdakişiizledi.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan topluluk, Kafkas halk

danslarının en güzel ömeklerini sahnede sergilerken,

salonu dolduran seyircilerden tam not aldı. Ekip

gösterisinin ardından ise bir tablo açık arttırmaya

sunuldu. Çerkes figürlü tablo açık arttırmayı kazanan

Yaşar Nogay'a satıldı.

Karne getirene kıtap hediye

Hatti Kafkas Halk Dansları TIopluluğu'nun gös-

terine Türkiye İş Bankası Çorum Şubeside farklı bir

destek verdi.

Gösteriye öğrencilerin deilgisini çekmek amacıyla

Türkiye İş Bankası Çorum Şubesiaçtığı bir stantta,

karnesini getiren öğrencilere “100 Temel Eser”

arasında yer alan “Alis Harikalar Diyarında” isimli

kitabı hediye etti. Kitabı alan öğrenciler ise büyük

bir mutluluk yaşadı.

 

1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği 21 Haziran 2008 Cumartesi günü “Kafkas Halk Dansları Gecesi”

düzenledi.

Derneğin halk dansları ekibi “Kuban''ın sahne aldığı gecede hem minikler, hem de büyükler yaptıkları

birbirinden güzel gösterilerle büyük beğeni topladılar. Bu vesileyle biraraya gelen katılımcılar, hem birlikte

hoşça sohbetler ettiler, hem de kendi dans ve müzikleriyle geç saatlere kadar eğlendiler. Park Fulya Düğün

Salonunda gerçekleştirilen coşkulu gece saat 24.00'de sona erdi.
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Geleneksel 5. Kafkas Şurası, 22 Haziran 2008

tarihinde Düzce'nin Akçakoca İlçesi Esmahanım

Köyü'nde yapıldı.

Düzce, Hendek, Adapazarı, İzmit, Eskişehir ve

Bilecik yörelerinden yoğun katılımın olduğu 5. Kafkas

Şurası'na, Düzce Valisi Bülent Kılınç, Ak Parti Düzce

Milletvekilleri Celal Erbay ve Metin Kaşıkoğlu, Akça-

koca Gamizon Komutanı, Akçakoca Belediye Başkanı

Nazmi Çiloğlu, Kafkas Dernekleri Federasyonu

Başkanı Cihan Candemir, Birleşik Kafkas Dernekleri

Federasyonu Başkanı Ata Katı da katıldılar.

Divan Başkanlığını Mecdi Cengiz'in yaptığı toplan-

tıda Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı

Afitap Altan ve Düzce Abhaz Kültür Demeği Başkanı

Oktay Koçak ta Divanda görev aldılar. Abhazların

sosyal meselelerinin tartışıldığı bir şura niteliğindeki
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Afyon'un Yenice köyünde

| yapılan şenlik eğlenceli geçti.

Yenice köyü halkının yanı sıra

çevre köylerden gelenlerin de

katıldığı şenlikte, Bursa Kafkas

Derneği'nin halk dansları ekibi

Cherkess'in yaptığı gösteriler de

ilgiyle izlendi.

Aynı zamanda piknik de

yapılan, çeşitli yarışmalar ve

oyunlarla devam eden şenlik,

mahalli oyunlarla sona erdi.

 

toplantıda Ayhabılar (Abhaz büyükleri) ve gençler

tarafından pek çok sosyal konu dile getirildi.

Düzce Valisi ve Düzce Milletvekilleri yaptıkları

konuşmalarda özellikle silahsızlanmaile ilgili yapılan

çalışmalara sonuna kadar destek verecekleri mesajını

verdiler. Toplantının en ilginç mesajını ise Düzce

Milletvekili Celal Erbay verdi. Erbay, Hükümetin

Sohum-İrabzon limanlarının karşılıklı gemi seferlerine

açılmasıile ilgili çalışmalarının olduğunu ve bunun

müjdesini Abhaz toplumuna vereceklerini söyledi.

Bu sözler alandan büyükalkış aldı. Divan tarafından,

şuranın Sn. Erbay'ın bu sözünün takipçisi olacağı

vurgulandı. Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

Cihan Candemir'de yaptığı konuşmada5 yıldır yapılan

toplantıların amacına ulaştığını ve örnek olduğunu,

Kahramanmaraş bölgesindeki Kafkas kökenli

 



 

vatandaşların da geçtiğimizyıl aynı içerikle toplantı

düzenlendiğini ve bunun memnuniyetverici olduğunu

ifade etti. Federasyonun butip sosyaliçerikli toplan-

tıları desteklediğini söyleyen Candemir gündemin

en önemli konularından olan bağımsızlık eşiğindeki

Abhazyaile ilgili şuraya katılanları bilgilendirdi.

Toplantıda göze çarpan önemli bir hususta

divanın gençlerin kendilerini ifade etmeleri için geçmiş

toplantılara oranla kendilerine dahafazla söz vermesi
oldu. Gençler adına yapılan konuşmalarda dile

getirilen hususlar kısaca şu başlıklar altında toplandı.
Gençlere önderlik edecek bir Ayhabılar üst

kurulu oluşturulması, eğitim ve öğretim gören önü

açık gençlere maddi anlamda organize bir şekilde

katkı sağlanması, silah ve alkol kullanımıile ilgili son

5 yılda büyük mesafeler kaydedildiği ve bu konuya

noktayı koyarak şuranın dahafarklı sosyal problemlere

yönelmesi gerektiği, yaklaşan yerel seçimleri de

gözeterek toplumuna yabancı olmayan büyüklerimizin
 

 

 

s
m

 

belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri

için özendirilmesi ve desteklenmesi, Abhazya'yanın

bağımsızlığına yönelik propaganda ve lobi faaliyetleri-

nin tabana yayılması ve Abhaz köy düğünlerinin

zenginleştirilmesi için büyüklere düşen görevler.

Gençlerdile getirdikleri bu konular yanında iki

hususu da divana sundular. Bunlar, Şura'nın isminin

değişikliği ve Şura toplantısının yapıldığı alanda yaşanan

bayrak polemiği idi. Bu konulardan isim değişikliğinin

bir sonraki toplantıya kadaristişare edilmesi gerektiği

divan tarafindan vurgulandı. Bayrak konusundaki

polemiğe ise Divan Başkanı Mecdi Cengiz şuraya

katılanların onayı ile son noktayı koydu.

Şurada Abhazya Savaş Gazileri ve Engellilerine

Olan Borcumuzu Azaltalım kampanyasını yürüten

Selim Özen de bir konuşma yaparak kampanyaya

destek verilmesiniistedi ve bu talep hemen karşılığını

buldu. Günün en anlamlı ve somut adımlarındanbiri

olan bu dayanışmafaaliyeti şuraya damgasını vurdu.

Şuradaİstanbul Kafkas Kültür Derneği 7'den

77'ye Warada Müzik Grubu ve Mazenef Halk

Dansları Ekibi, Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği

Halk Danları Ekibi Tizeğus'un gösterileri ile Bilecikten

gelen misafirlerin kapanışta yapmış olduğu mahalli

oyunlarilgiyle izlendi.

Şuranın önümüzdekiyıl Yeşilyayla (BüyükBıçkı)

Köyünde yapılmasıkararı alındı ve toplantı hakkında

divan tarafından en kısa sürede kamuoyuna geniş
bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Temenni ve

dilekler bölümünde Esmahanım köyü tertip komitesi
ve gençlerinin bu güzel organizasyondaki üstün

emekleri için teşekkür edildi ve toplantı sona erdi.

 

© İlçin Keçeci

28 Haziran 2008 Cumartesi akşamı Bursa

Mustafakemalpaşa Karaorman Köyü'nde Güney

Marmara Kafkas Demeklerinin ortak organizasyonu

ile Geleneksel Güney Marmara Kafkas Şöleni

gerçekleştirildi.

Bandırma, Bursa, Karacabey, Mustafakemalpaşa

ve Susurluk Kafkas Demeklerinin tertip komitesi gö-

revini üstlendiği gece, Mustafakemalpaşa Kafkas Der-

neği Başkanı Ramazan Beysi' nin açış konuşmasının

ardından, Kafkas Federasyonu Başkanı Cihan Cande-

mir'in kimlik ve anadil ağırlıklı konuşmasıyla başladı.

İlk kez gece düzenlenenşenliğe, beş binin üze-

rinde coşkulu bir katılım oldu, Sunuculuğunu Özhan

Susmaz'ın başarıyla üstlendiği gecede, Bursa Blane

Halik Dansları Ekibi, Bursa Blane Müzik Grubu, Bursa

Cherkess Halk Dansları Ekibi, Bandırma |Joğobziy

Halk Dansları Ekibi, Düzce Demeği Tizeğus Halk

Dansları Ekibi, Düzce Sanat Grubu 1864 Oratoryosu,

Gönen Kafkas Demeği Büyükler Ekibi, Gönen Kafkas

Derneği Küçükler Ekibi sahne aldılar.

Katılan tüm ekip ve grupların olağanüstü perfor-

mans sergileyerek, büyük beğeni aldığı gecede

özellikle Düzce Sanat Grubu 1864 Oratoryosu'nun

'Sürgün'ü canlandırması tüm katılımcılara duygusal
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anlar yaşattı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan

Candemir, Kaffed Genel Eğitim ve Teşkilatlanma

Sekreteri Şamil Jane, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu,
Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş, davetimize

bizzat katılma nezaketini göstererekbizleri onurlan-

dırdılar. -

Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM

Başkanı Köksal Toptan, Devlet Bakanı Nazım Ekren

olmak üzere çoksayıda bakan ve milletvekiliile siyasi

parti temsilcileri ve diğer bölge dernek başkanları

da gönderdikleri kutlama mesajları ile desteklerini

bildirdiler. Ni
Bursa Kafkas Demeğive bölgedemekleri yöneti-

cileri de, hemşerilerimizin ve Çerkes dostlarının

kaynaşmasınaaracılık eden, kültürümüzün bir parçasını

yaşatmak ve tanıtmak amacını güden şölenimizin

organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren başta

Mustafakemalpaşa Kafkas Demeği Başkanı Ramazan

Beysi' ye, Karaorman köyü gençlerine, Güney Mar-

mara Kafkas Dernekleri grup ve ekiplerine, Düzce

KK.K.D Tizeğus Halk Dansları Ekibi ve Sanat Grubu

1864 Oratoryosu'na, coşkulu katılımlarıyla halkımıza,

emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirerek, bir

sonraki yıl daha büyükkatılımla buluşmakdileklerini

ilettiler.



 

 
Adıgeceden çeviren: ÇURMIT MUZAFFER KALKAN

ebek dünyaya geldiği gün isim takılır ve

tören o gün başlar, kesintisiz Üç gün

devam ederdi. Bu tören Adıge kültürünün en

güzel parçalarından biriydi. Daha önce
bahsettiğimiz “chapşe” de olduğu gibi. Yeni
doğan bebekiçin bu kadar detaylı, bu kadar

geniş katılımlı tören yapan herhalde başka bir

halk yoktur.

Gelinin hamile olduğu belli olup doğum

yaklaştığında,ailede çok da belli edilmeyentatlı

bir telaş ve bir hazırlık başlardı. Evdekilerin her

birinin bir görevi vardı, törende kullanılacak

eşyaların, hediyelerin, yiyecek ve içeceklerin

hazırlığı devam ederdi. Bebeğin ninesi, törene
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adını verecek peyniri ocakta kurutmaya başlardı.

Ortası delik olan bu peynir, doğuma on gün

kadar kala hazırlanır, taş gibi sert bir hal alırdı.

Dedesi de kalın bir urganı (ip), veya deriden

yapılmış kalın bir ipi, bir hafta önceden kayganlığı

artsın diye yağa yatırır ve her gün elden geçirirdi.

Amcalar, kuzenler, amca çocukları da törende

kullanılacak hediyelerden gem, kemer, köstek,

yular, kamçı gibi eşyaların en güzelini, halalar

ablalar gelinler de en güzelelişlerini mendil,

havlu, kese, altın gümüşişlemeleri hazırlarlardı.

Bu hazırlıkları konu komşuya belli etmezlerdi,

fakat dedesi kendi yaşıtlarına, arkadaşlarına,

ipleri yağlamaya başladığını usul usul duyurmaya
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başlar, onlar da dedesini şimdiden kutlarlardı.

Sonunda haberve hazırlıklar yakın komşulara,
sonra köylere yayılırdı. Haberi duyan komşu

kızlar ve gelinler de hediyeler hazırlarlardı. En

güzel hediyeyi hazırlayanlar ve en büyük

heyecanı duyanlar, köyün en güzelkızlarıydı.

En iyi el işlerini sırma, gümüş, altın işlemeleri

tören için hazırlarlardı.

Köyün delikanlıları bu törenin baş
aktörleriydi, en çok terileyecek olanlar onlardı,

bu yüzden heyecan onlarda zirvedeydi. Onlar

şimdiden antrenmana başlamışlar, tören günü

kaşenlerinin önünde mahcup olmamakiçin

güçlerine güç katmaya çalışıyorlardı.

Törenin gayesi, yeni doğum yapan ve güçsüz

düşen gelin ile yeni doğan, hiçbir gücü olmayan

bebeği, inanca göre her türlü kötülüklerden,

kötü ruhlardan, kötü niyetlerden korumaktı.

Bunun yanında,aileye katılan yeni canın sevincini

eşle, dostla, köylüyle paylaşmaktı. 1ören,gelinin

ve bebeğin odasının önünde, açık alandayapılırdı.

Gün boyu dışanda devam eden şenlik ve tören,

gece olunca gelinin odasında, köyün kızları ve

gelinleri tarafından gece boyunca devam

ettirilirdi.

Tören şöyle yapılıyordu: Ninesinin hazırladığı

peynir, dedesinin bir haftadır yağda yatırdığı
sicim, ev halkının hazırladığı tüm hediyeler,

komşuların ve köyün, benim diyen genç kızların

getirdiği, gönderdiği en güzel eşyalar, hediyeler

bir araya getirilir, sonra her biri 5-6 m.

uzunluğunda (ikisinin ucu çatal) üç sağlam ağaç
getirilir, ucu çatal olan ikisi yere dik, çatallar
yukarı gelecek şekilde dikilir, üçüncü ağaç onların

üzerinde çatallar arasına yere paralel şekilde

yerleştirilir. Dikilen iki ağaç arası 5 m. kadardır,

Üste konan ağacın da yerden yüksekliği yine 5

m. kadardır. Yere paralel konan bu ağacın tam

ortasına dedenin yağlı sicimisıkıca bağlanır, ucu

aşağıya serbestçe bırakılır, ninenin kuru peyniri
hemen onun yanına ince bir iple bağlanır, sabit

olmadan serbest bırakılır, ev halkının, komşuların

ve köyün kızlarının getirdiği çeşitli hediyeler de
sicımin bağlandığı ağacın sağına ve soluna ince



 

bir iple sırasıyla asılırdı.
Tüm bu hediyelerin kime ait olduğu, kim

tarafından getinidiği belli olurdu. Tören alanında

hemen hemen köy halkının tamamı toplanırdı.

Orta yaşlılar, hatta yaşlılar genç delikanlılar,

köyün tüm kızları, kadınlar, çocuklar, herkes.

Önce töreni idare edecekjüri seçilirdi. Jüri,

kuralları törene katılacak delikanlılara ve orta

yaşlı erkeklere duyurur, sonra töreni başlatırtandı.

Törenin baş aktörleri delikanlılar ortaya çıkar,

jürinin ve herkesin gözü önündeiki eliyle yağlı

sicime tırmanır, ipin ucundaki peynirden bir

parça koparır, sonra bir eliyle yağlı sicime

tutunurken, diğer eliyle ağaca asılı olan

hediyelerden istediğini alıp aşağı inerdi. Kural

gereği tırmanırken sadece ellerini kullanırdı,

sicimi ayaklarının veya dizlerinin arasına alarak

inerdi oradan, destek alması asla kabul

edilemezdi. Bu zor bir imtihandı, eksiksiz

başarabilen bir köydeiki, üçü geçmezdi. Kimi

sadece tırmanır, peynire varamadan kayar düşer,

kimi sadece peynirden bir parça koparır, yarı

yolda bırakırdı. Başarılı olamayan delikanlılar

kıpkırmızı kesilir, genç kızların karşısında çok

- mahcup olurlardı. Tam başarılı olan gençlerise

çokilgi görür, herkes gıptayla bakar, herkes
kutlar ve tebrik ederdi, genç kızlar sevgiyle

bakarlardı. Hele gencin ağaçtan indirdiği

hediyenin sahibi olan genç kız çok gururlanır,

- kendi elişini seçtiği için mutlu olur, aralarında

sevgi bağı oluşur “kaşen” olurlardı. Orta yaştaki

erkekler tırmanma işine katılmazlardı. Onlar '

ağaca asılı hediyelere tüfek veya tabancayla

ateş eder,istedikleri hediyeyi düşürür ve sahip
olurlardı. Yalnız kural, hediyenin ağaca bağlandığı

ipi vurup koparmaktır. Hediyeye değdirmek,

zarar vermek kabul edilemez, yapana da ceza

verilirdi. Buradaki silah seslerinin ve barut

kokusunun, genç anne ve bebeği kötülüklerden,
kötü ruhlardan koruduğuna inanılırdı.

Törende üç gün boyunca düğün yapılırdı.
Güreş,atyarışları, atlı güreşler, ip çekme, gülle

atma, disk atma, ağır kaldırma, nişan alma,

 

dörtnala giderken yerden para kapma gibi çok

çeşitli oyun ve gösteriler yapılırdı.

Törene katılan thamadeler oyunları gururla

seyreder, gençliklerini hatırlar, kendine güvenen

olursa bazı gösterilere katılırlardı.

Gece oluncakızlar, gelin ve bebeğin yattığı

odada Iseldav (Upav) oyunu oynarlardı. Bu

enteresan oyun “chapşe” töreninde de

oynanırdı. Bunun için 25- 30 cm çapında
ortasında 3 adet küçük delik bulunan ve kenarları

kertikli- dişli çok sert çörek hazırlanırdı. Üç ayrı

delikten üç ayrı ince Ip geçirilir uçları tavanda

birleştirilerek çiviye bağlanırdı. Ayakta veya

oturarak oynanacaksa çöreğin yüksekliği kişilerin

ağız hizasında olmalıydı. Kızlar, bazen kız erkek

karışık çöreğin etrafında halka oluştururlar,

içlerinden biri çöreğihızlı bir şekilde iplerin

ekseni etrafında çevirir bu sırada üç ip

birbirlerinin üstüne dolanırken gergin bir hal

alırdı. Çöreğin dönmesi sona enpiplerin gerginliği

zirve yapınca, çörek bu sefer ters yöne hızlı bir

şekilde dönmeye başlar tam busırada etrafındaki

kişiler el değmedendişiyle çörekten bir parça

koparmaya çalışırdı. Bu zor oyunda dişini

kanatan, dudağını patlatan çok olurdu, çok

neşeli bir oyundu. Gülenler, birbirine takılanlar,

şakalar, şarkılar, taklitler birbirine karışır giderdi.

Bunun dışında gelinin odasında kızlar mendil

oyunu, tura oyunu gibi daha birçok oyunlar

oynarlardı.
Şapsığ bölgesinde uygulanan törende tek

bir ağaç dikilir, tam tepesine bütün gelen

hediyeleri alacak kadarbir sepet konur, gençler

bu ağaca tırmanır, sepetten hediyelerialırlardı.

Yalnız dikilen ağaç pürüzsüz ve düz yağlanmış

olurdu.

Bu kadarInsanın katıldığı, bu kadar törenin,

şenliğin, yarışmanın yapıldığı, kahkahaların sevinç

çığlıklarının, silah seslerinin, nal seslerinin, at

kişnemelerinin birbirine karıştığı düğünlerin

sabaha kadar devam ettiği bu güzel adeti bugün

uygulamak zor olsa da bilmemizde çok fayda
var
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Kefken'deki başarılı anma programını düzenleyen ve titizlikle
uygulanmasını sağlayan, bölge dernek başkanlarından oluşan
organizasyon ekibi ve Kaffed Genel Başkanı (üstte). Dünya Çerkes
Birliği Başkanı Dzemihe Kasbolet(altta sağda)ve Kaffed Genel Başkanı
Cihan Candemir(altta solda) günün anlam ve önemini anlatan kısa
birer konuşma yaptılar. Anma törenine katılan thamadeler, törenden

 

sonra bir hatıra fotoğrafı çektirdiler (en altta).
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üyük Çerkes Sürgünü'nün 144.yılı 24 Mayıs

2008 Cumartesi günü Kefken'de anıldı. Kocaeli

Kafkas Kültür Derneği, Sakarya Kafkas Kültür

Demeği, Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği, Düzce

Abhaz Derneği, Hendek Kafkas Derneği, 1864

Kafkasyalılar Kültür Derneği, İstanbul Kafkas Abhaz

Derneği, Uzuntarla Kafkas Derneği, Gebze Kafkas

Demeği, Ketence Kafkas Derneği'nden oluşan orga-

nizasyon komitesi, katılımcılara başarılı bir etkinlik

programı sundu.

Bu yıldan başlayarak bir haftaya yayılan sürgün

anma etkinlikleri çerçevesinde, Karaağaç Köyü

mezarlığındaki tören alanında ve Çerkeslerin tekne-

lerle karaya çıktıkları yerlerden biri olan Babalı

Köyü'ndeki kayalıklarda yapılan anmatörenine, sürgün

ile bu topraklara gelen atalarımızın torunları olan

yüzlerce Çerkes, Çerkes dostu, protokol ve çevre

halkı katıldı.

İlk tören Karaağaç köyündeki Çerkes mezarlığında

bulunan tören alanındayapıldı. Saat 17:00 sıralarında

başlayan törene çevre il ve ilçelerden gelen her

yaşta Çerkesin yanısıra, Dünya ÇerkesBirliği Başkanı

ve beraberindeki heyet ile Kaf Fed Genel Başkanı,

Bir Kaf Fed Başkanı Ata Katı, organizasyonu düzen-

leyen bölge dernek başkanları, yönetimleri ve tha-

madeler/ ayhabılar katılırken, İzmit Vali Yardımcısı

İdris Kurt Kaya, Kandıra Kaymakamı HamzaErkal,
Kırkpınar Ağası İşadamı Adem Tüysüz, köy muhtarı

Adem Türkmen ve köy halkı da törene ayrıbir renk

kattılar. Tören başlarken, sürgün sırasında ölen

atalarımızın anısına saygı duruşunda bulunuldu.İzmit

Kafkas Derneği Başkanı Sami Korkut'un kısa bir

konuşmayla açılışını yaptığı törende, protokole dahil

katılımcıların her biri günün anlam ve önemiüzerine

duygularını dile getiren birer konuşma yaptılar.

DÇB Başkanı Dzemıha Kasbolet konuşmasına,

ana vatandan selamlar getirdiğini söyleyerek başladı

ve 144 yıl önceki sürgün sonucu büyükacılar çekerek

bu topraklara kadar gelen insanlarımızın torunları

olan bizlerin, şimdiye dek olduğu gibi, bundan sonra

da dilimizi ve kültürümüzü muhafaza etmemiz

  
   



   

  

  

          

   

 

 

gerektiğini söyledi. Kaf Fed Genel Başkanı Cihan

Candemir de yaptığı konuşmada,atalarımızın sürgüne

kadar yaşadığı sürece kısaca değindikten sonra, yas

tutarak, ağıtlar yakarak andığımız bu trajediden ders

alarak, barış ve dostluğa dayalı yenibir dünya düzeni

oluşturmanın yollarını birlikte bulmamız gerektiğini

vurguladı ve “Barış ve huzurun kıymetini en iyi bilmesi
gereken bizleriz ve bu konuda bize önemli görevler

düşmektedir” dedi. Konuşmasının devamında

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması konusuna da

değinen Candemir, ülkelerin bağımsızlıklarının tanın-
masının hukuki değil, siyasi olduğunu belirtirken

sözlerine, "Gelecekyıllarda, ama çok uzamadan,2|

Mayısların, Abhazya'nın bağımsızlığının tanındığı bir

süreç olmasını diliyorum. Ö zaman inanıyorum ki,

bu mezarda yatan atalarımızın ruhları da huzura

kavuşacaktır” diyerek son verdi. Diğer konuşmalardan

sonra okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların

ardından, dağıtılan yemekile buradaki tören sona

erdi.

Daha sonra yine toplu halde gidilen Babalı Köyü

sahilindeki törene katılım daha fazlaydı.
Sahili dolduran yüzlerce kişi,

kayalıkların üzerinde

     

- yürüyüşe katıldılar (altta).

yapılan kısa konuşmalardan sonra, canlı olarak söyle-

nen İstanbulako ve Şişnane ağrtları eşliğinde siyah

bir çelenkile ellerindeki kırmızı karantilleri dalgalara

bıraktılar. Havanın kararmasıyla çok sayıda genç

kumsalda yakılan büyük Nart ateşinin etrafında,

ellerindeki meşalelerle bir halka yaparak yürürken,

sahile ilk ayak basan sürgün atalarımızın sığındığı

mağaranın önünde,bir grup gencin sergilediği başarılı

sürgün oratoryosu,izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Bu güzel hazırlanmış etkinliği gecenin ilerleyen

saatlerine kadarizleyen kalabalık, atalarının büyük

acılar yaşadığı, açlık, sefalet ve ölümlere sahne olan

bu sahilden yürekleri burkularak ayrıldılar ve tekrar

kendilerini bekleyen diaspora yaşamlarına döndüler,

 

 

   
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü Anma

programına katılmakiçin Kayseri Kafkas Demeği

gençleri bir otobüs tutarak Kefken'e gittiler. Cuma

gecesiyola çıkan grup ertesi gün öğlen 2'de Kefken

tören alanına vardılar. 25 gençten oluşan grup tüm

gün anma programlarına katıldıktan sonra tören

alanından ayrıldılar. Dönüşte Düzce'ye uğrayan
gençleri Düzce dernek başkanı ve üyeleri ağırladılar.

Gençler öğlen saatlerinde Kayseri'ye döndüler(üstte).

Yalova ÇerkesBirliği Kültür ve Dayanışma Der-

neğinin gençlerinden oluşan bir grup da, Karaağaç

köyünde mezarlıkta yapılan törene ve Kefken sahilinde

yapılan denize çelenk atma töreni ve meşaleli

Ce



Ankara Kafkas Demeği 21 Mayıs 1864

© Büyük Çerkes Sürgünü Anma Haftası

“nedeniyle gerçekleştirdiği bir dizi

etkinliğin ardından 21 Mayıs akşamı da dernek

binasında bir anma toplantısı düzenledi.

Sürgün sırasında hayatını kaybedenler anısına

yapılan saygı duruşuile başlayan anma toplantısı her

yaştan insanımızınyoğun katılimiyla gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine değinen konuşmaların

yanısıra Adigece, Abhazca ve Asetince şiirler okundu,

sürgün ağıtları söylendi.

Ayrca demeğin orta katındaki salonda da Sürgün

resimleri sergilendi.

    

    

  

  

 

 

 

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü tüm

derneklerimizde törenlerle anıldı. Derneklerimizde

yapılan anma programının yanısıra İstanbul, İzmir,

Samsun ve Kocaeli'nde bölge derneklerinin geniş

   
Adana Kafkas Kültür Derneği 21 Mayıs 1864

Büyük Çerkes Sürgünü Anma etkinliği dernek
binasında gerçekleştirildi. Dernek binası sürgünle

ilgili fotoğraflar, pankartlar, yazılar, karanfiller ve

mumlarla donatıldı.

Gecede günün anlam ve önemine dair
konuşmalaryapıldı. Şiirler okundu,ağıtlar söylendi.

Sinevizyon ve Belgesel gösterimi yapıldı.

katılımıile büyük anma organizasyonları düzenlendi.

Bursa KafkasDemeği  de yönetim kurulu
2 |

  
   

  



 

   

 

a e am

Kefken'de biraraya gelen yüzlerce kişi bir yandan sürgün ateşi etrafında yürürken, diğer yandan
da sahilde atalarımızın ilk sığındığı mağaranın önünde oluşturulan doğal platformda, Düzce

Kafkas Derneği'nin gençleri, bir sürgün oratoryosu sunuyordu. Gözyaşlarımızı tutmakta zorlandığımız
oratoryonun bu denli duygu yüklü olmasında, sürgün günlerini adeta yaşatan, usta bir kalemden
çıktığı belli olan sözlerinin yanında, gençlerimizin profesyonelleri aratmayacak derecedebaşarılı

sunumları da etkili oldu. İşte bu anlamlı güne damgasını vuran oratoryonun sözleri:

 ISTAMBULAKO

- Dünyanın dört bir yanına dağılmış bir halkın

öyküsüdürbu...

144 yıl önce sürgünle geldik Osmanlı topraklarına. Sevdiklerimizi,

akrabalarımızı, canlarımızı önce savaşlarda, sonra Karadeniz'deki

sürgün gemilerinde daha sonra ayak bastığımız topraklarda

kaybettik. Bir anavatanı bıraktık geride. Bir halkın nasıl dünyanın

dört bir yanına dağıldığını gördük, yaşadık. Milyonlarımız önce

savaşlarda, sonra göç yollarında kırılırken candan canın kopmasının

ne demek olduğunu öğrendik. Acıyı yaşadık biz coşkularıile tanıyan

Çerkesler.

Ve 144 yıldır bir sürgünün anısını, acısını ve hüznünü taşıyoruz

gözlerimizde ve yüreklerimizde. Diaspora ne demekmiş, sürgünlük

neymiş istemeden öğrendik. Geldiğimiz toprakları evimiz,bizi

karşılayanları kardeşimiz saydık. Ancak, unutmadık 21 Mayıs

1864'ü. Yitirdiğimiz, izini bulamadığımız, ölüsünü Karadeniz'e

atmak zorunda kaldığımız kardeşlerimizi. *'Sürüldük ey ata toprağı,

unutma bizi” bile diyemediğimiz toprakları unutmadık. Yarımız

yok oldu bizim göç haritalarında. Ve bir sürgün damgası yedi bizim

tarihimiz, kimliğimiz, coğrafyamız.

Ancak, bugün diyoruz ki; “Acıyı yaşayan bilir ve yaşayan anlatır

en iyi belki de”. Bugün dünyanın birçok yerinde halklar acı çekerken

acı çeken bir halkın torunları olarak konuşuyoruz. Ve bir halkın

benliğini bıçak gibi ikiye bölen, bir halkı yedi-sekiz parçaya ayıran

bir sürgünü anlatıyoruz ve anımsatıyoruz size.

Biz sürgünün çocukları, biz Nartların torunları büyük Çerkes

sürgünü anıyoruz ve anlatıyoruz bütün hüznümüzle. o(/5

Ve hep bir ağızdan diyoruzki;

  

 

 
  

  P “UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ...”

  

144 yıl oldu. Sürgü
nde

“a4g4 yıl. Tam 4144 yıldır

sürgünde ayakta

durmaya çabalıyorum
.

Dilim, kimliğim,
kültürüm, tarihim,

coğrafyam...
Hatırlamaya
çalışıyorum.

Unutmadım
unutmuyorum 21

Mayıs 1864.
Sürgünlüğümü. Bütün
bu sürgüne rağmen

var olduğumu.

 

* Oratoryo metnini TANER ARDIÇ kaleme almış, ancak Çetin Öner ve Bertolt Brech'in
şiirlerinden de alıntılar yaptığını özellikle belirtmemiziistemiştir.
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Ankara Kafkas Demeği 21 Mayıs 1864
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nedeniyle gerçekleştirdiği bir dizi

etkinliğin ardından 21 Mayıs akşamı da dernek

binasında bir anma toplantısı düzenledi.

Sürgün sırasında hayatını kaybedenler anısına

yapılan saygı duruşuile başlayan anma toplantısı her

yaştan insanımızınyoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine değinen konuşmaların

yanısıra Adıgece, Abhazca ve Asetince şiirler okundu,

sürgün ağıtları söylendi.

Ayrıca demeğin orta katındaki salonda da Sürgün

resimlerisergilendi.

   
Adana Kafkas Kültür Demeği 21 Mayıs 1864

Büyük Çerkes Sürgünü Anma etkinliği dernek

binasında gerçekleştirildi. Dernek binası sürgünle

ilgili fotoğraflar, pankartlar, yazılar, karanfiller ve
mumlarla donatıldı.

Gecede günün anlam ve önemine dair
konuşmalar yapıldı. Şiirler okundu, ağıtlar söylendi.

Sinevizyon ve Belgesel gösterimi yapıldı.

    

   

  
21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü tüm

derneklerimizde törenlerle anıldı. Derneklerimizde

yapılan anma programının yanısıra İstanbul, İzmir,

Samsun ve Kocaeli'ndebölge derneklerinin geniş

katılımıile büyük anma organizasyonları düzenlendi

Bursa KejkaşDi
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Kefken'de biraraya gelen yüzlerce ki

 

şi bir yandan sürgün ateşi etrafinda yürürken, diğer yandan
da sahilde atalarımızın ilk sığındığı mağaranın önünde oluşturulan doğal platformda, Düzce

Kafkas Derneği'nin gençleri, bir sürgün oratoryosu sunuyordu. Gözyaşlarımızı tutmakta zorlandığımız
oratoryonun bu denli duygu yüklü olmasında, sürgün günlerini adeta yaşatan, usta bir kalemden
çıktığı belli olan sözlerinin yanında, gençlerimizin profesyonelleri aratmayacak derecedebaşarılı

sunumları da etkili oldu. İşte bu anlamlı güne damgasını vuran oratoryonun sözleri:

 iSTAMBULAKO

- Dünyanın dört bir yanına dağılmış bir halkın

öyküsüdürbu...

144 yıl önce sürgünle geldik Osmanlı topraklarına. Sevdiklerimizi,

akrabalarımızı, canlarımızı önce savaşlarda, sonra Karadeniz'deki

sürgün gemilerinde daha sonra ayak bastığımız topraklarda

kaybettik. Bir anavatanı bıraktık geride. Bir halkın nasıl dünyanın

dört bir yanına dağıldığını gördük, yaşadık. Milyonlarımız önce

savaşlarda, sonra göç yollarında kırılırken candan canın kopmasının

ne demek olduğunu öğrendik. Acıyı yaşadık biz coşkularıile tanıyan

Çerkesler.

Ve 144 yıldır bir sürgünün anısını, acısını ve hüznünü taşıyoruz

gözlerimizde ve yüreklerimizde. Diaspora ne demekmiş, sürgünlük

neymiş istemeden öğrendik. Geldiğimiz toprakları evimiz,bizi

karşılayanları kardeşimiz saydık. Ancak, unutmadık 21 Mayıs

1864'ü. Yitirdiğimiz, izini bulamadığımız, ölüsünü Karadeniz'e

atmak zorundakaldığımız kardeşlerimizi. ““Sürüldük ey ata toprağı,

unutma bizi” bile diyemediğimiz toprakları unutmadık. Yarımız

yok oldu bizim göç haritalarında. Ve bir sürgün damgası yedi bizim

tarihimiz, kimliğimiz, coğrafyamız.

Ancak, bugün diyoruz ki; “Acıyı yaşayan bilir ve yaşayan anlatır

en iyi belki de". Bugün dünyanın birçok yerinde halklar acı çekerken

acı çekenbir halkın torunları olarak konuşuyoruz. Ve bir halkın

benliğini bıçak gibi ikiye bölen, bir halkı yedi-sekiz parçaya ayıran

bir sürgünü anlatıyoruz ve anımsatıyoruz size.

Biz sürgünün çocukları, biz Nartların torunları büyük Çerkes

sürgünü anıyoruz ve anlatıyoruz bütün hüznümüzle.

Ve hep bir ağızdan diyoruz ki;

“UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ...”

  

 

  

   

144 yıl oldu. Sürgü
nde

“a4gâyıl. T
am 144 yıldır

sürgünde ayakta

durmaya çabalıyorum
.

Dilim, kimliğim,
kültürüm, tarihim,

coğrafyam...
Hatırlamaya
çalışıyorum.

Unutmadım
unutmuyorum 21

Mayıs 1864.
Sürgünlüğümü. Bütün
bu sürgüne rağmen

var olduğumu.

 

* Oratoryo metnini TANER ARDIÇ kaleme almış, ancak Çetin Öner ve Bertolt Brech'in
şiirlerinden dealıntılar yaptığını özellikle belirtmemizi istemiştir.
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© Geteje Fatih

'Büyük Çerkes Sürgünü'nün 144.yılı anma et-

kinliği' yoğun bir katılımla, 21 Mayıs 2008 Çarşamba

gecesi Afşin Kafkas Kültür Demeği binasında

gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Fatih Kılınç'ın yaptığı etkinlikte,

önce sürgün sırasında kaybettiğimiz atalarımız için

saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Ardından
Demek Başkanımız Adnan Özdemir, günün anlam

ve önemine dair bir konuşma yaptı. Gençlerimizden

Serkan Kurtaran sürgün ve sonuçları hakkındabilgiler

verdi. Dernek binamızda sürgünle ilgili fotoğraflar,

şiirler ve yazılardan oluşan bir köşe oluşturuldu.

Şiirler okundu, ağıtlar söylendi. Slayt ve belgesel

gösterimi yapıldı.
Büyük Çerkes Sürgününü anma etkinliklerine,

24 Mayıs Cuma günü Kargabükü (Anzurey) köyünde

devam edildi. Programda sürgün konulu konuşmalar

yapıldı. Gençlerimizden Emine Ünal, Çerkes Sürgünü

hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve katılımcılara

  
 

duygulu anlar yaşattı. Ardından şiirler okundu,ağıtlar

söylendi, atalarımız için dualar edildi. Nehire çelenk

bırakıldı, karanfiller atıldı. Gülsen Alagöz'ün

öncülüğünde katılımcıların hep bir ağızdan"Sürgün

Andını" okumasıyla sürgünün 144.yılını anmaetkinliği

sona erdi.

 

 

 

 

Antalya Kafkas Demeği, "21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü" anma toplantısı derek binasında

yapıldı. Toplantıda dernek başkanımız İbrahim Kaplan'ın yaptığı "Büyük Çerkes Sürgünü" konulu açılış

konuşmasının ardından sunumlar yapıldı, şiirler okundu. Herkesin katılımıyla "Sürgün Andı" okundu.

Katılımcıların çoğunlukla ilköğretim çağındaki çocuklardan oluşması sevindiriciydi. Başkan İbrahim Kaplan

konuşmasında çocuklara kültürlerine sahip çıkmalarını ve mutlaka dillerini öğrenmelerini özellikle vurguladı.
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Bursa Kafkas Demeği'nde 21 Mayıs 2008 Çarşamba

akşamı Büyük Çerkes Sürgünü'nün 144.yılı nedeniyle

yoğun katılımlı bir anma töreni gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Murat Kasım'ın yaptığı törende,

  

  

 
 

önce büyük sürgündeyitirdiğimiz atalarımız için

Adıge Marşı'nın eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından, Dernek Başkanımız Gönül Yavuz,

Büyük Çerkes Sürgünü hakkında bilgi veren bir

konuşma yaptı. Gençlerimizden Seda Ay, Nurhan

Kandemir'in 'Sürgün Bir Halkın Çocuğuyum Ben",

Uğur Topkara ise Çetin Öner'in 'Anadi!' adlı şiirlerini

okudular.

Ali ve Hasan Kasumov'un yapımcıları olduğu

"Çerkes-Rus Savaşları 1547-1864" adlı belgeselin

gösteriminin ardından,Filiz Çelik'in tüm katılımcılara

ayakta "Sürgün Andı'nı" okutmasıyla demek binasında

düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz son buldu.

Bursa Kafkas Derneği ayrıca Kefken'de

gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine de katıldı.

 

 

Çorum Kafkas Demeği “1864 Büyük Çerkes Sürgünü” anma toplantısını 21 Mayıs

2008 tarihinde dernek binasında gerçekleştirdi.

Toplantıya Hüseyin Ercan ve Burhanİlhan konuşmacıolarak katıldılar. Burhan İlhan konuşmasında,

sürgün ve nedenleri üzerinde dururken, konuyla ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda Adıge

anadil öğretmenlerimizden olan Hüseyin Ercan'ın konuşma konusu ise, sürgündeki diasporanın bugünkü

durumu idi. Sunuculuğunu Arzu Dane'nin yaptığı anma etkinliğinde daha sonra,şiirler okundu, ağıtlar

söylendi.

Adigece ve Türkçe okunan “Ulusal Yas Günü Duası"'nın ardından, hep birlikte “Sürgün Andı”nın

okunmasıile etkinlik sona erdi.
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İstanbul'da Sürgün bu yıl farklı bir konsepti
ılan bir dizi etkinlikle anıl| 9-25

 

yıs haftasına yay

"21 Mayıs 1864 Çerkes

Sürgününün 144. Yılı Anma

Haftası” etkinlikleri kapsamında,

geçtiğimiz yıllarda Üsküdar Kız Kulesi karşısında

yapılan ve gelenekselleşen denize çiçek atma sere-

monisi, bu yıl Beşiktaş İskele Meydanı'nda coşkulu

bir şekilde ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Coşkulu kalabalığa hitap eden konuşmacılar

 

 

 

İstanbul'da 21 Mayıs haftası etkinlikleri dördüncü

gününde Akatlar Kültür Merkezi'nde devam etti.

Sunuculuğunu İpek Özkök'ün yaptığı "Sürgün

Ağıtları ve Şiir Dinletisi" gecesine Ataol Behramoğlu,

Şahin Arıkan, Gülcan Altan, Havva Karadaş, Mustafa

 
NART 66

 

 

 

ç

  
dışında Kafkasya'dan gelen konuklarımız Utıj Boris,

Mısostuşhua Pışızebiy, Marina Ankuab, Denis

Çaçhalia'nın yanı sıra, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail

Ünal aramızdaydı.

Program Kaf-Fed Başkanı Cihan Candemir'in

mesajının okunması, şiir, ağıtlar, konuşmalarla sürdü.

Denize atılan karanfiller ve sulara bırakılan çelenkle

sona erdi."

 

 

"Sürgün Ağıtları ve Şiir Dinletisi" gecesi...

Kandemir, Warada Müzik Grubu, Kafkasya'dan değerli

sanatçılar Utıj Boris, Mısostuşhua Pışızebiy, Marina

Ankuab, Denis Çaçhalia renk ve duygu kattılar.

Dünya Çerkes Birliği Başkanı'nı Dzamıha Kasbo-

latın da konuşma yaptığı gece ağıtlarla sona erdi.



 

 

  
İstanbul'da yapılan Sürgün Haftası etkinliklerinin

sonuncusu olan “21 Mayıs: Sürgünün 144. Yılında
Çerkesler Sempozyumu” 25 Mayıs 2008 Pazar günü

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Bahçeşehir Üni-
versitesi Karadeniz-Kafkasya Araştırmaları Merkezi

tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesi

Fazıl Say Salonu'nda düzenlendi.

 

Sempozyumda

ilk olarak Bahçeşehir

Üniversitesi adına
konuşan Karadeniz-

Kafkasya Araştırma-

ları Merkezi Direk-
törü Cezmi Bayram

yaptığı açılış konuş-

masında, Osmanlı

İmparatorluğu ve
Türkiye Cumhuriye-

tinin göçmenlere

kucak açtığını söy-
leyerek, “Yeni kuşak-

ların sürgün acısını giderek daha az duyumsaması,
misafir olarak geldikleri toprakları vatan olarak benim-
semelerinden kaynaklanıyor” dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan
Candemir de, “Tarihçilere göre 19. yüzyılın sonunda

1.5 milyon insan Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına

sürgün edildi. Yine tarihçilere göre, bunların üçte
biri yollarda öldü. Ne varki, 21 Mayıs'ın önemi Türk

toplumu tarafından yeterince bilinmiyor. Görevimiz

bu sıkıntıları da kapsayan tarihimizi topluma anlatmak
olmalıdır” şeklinde başladığı konuşmasında, yas

tutarak, ağıtlar yakarak andığımız bu trajediden ders

alarak, barış ve dostluğa dayalı yeni bir dünya düzeni
oluşturmanın yollarını birlikte bulmamız gerektiğini

 
 

“Sürgünün 144. Yılında Çerkesler” Sempozyumu...

anlattı ve “Barış ve huzurun kıymetini eniyı bilmesi

gereken bizleriz ve bu konuda bize önemli görevler
düşmektedir” dedi.

Daha sonra oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr.

Berat Bir Bayraktar'ın yaptığı “1864 Çerkes Sürgünü
ve Sonuçları” başlıklı ilk oturum açıldı.

Doç. Dr. Sedat Özden sunumunda, Çerkesler'in

Kırım ve Rusyaile ilişkilerini anlattı.
Tarihçi Bedri Habiçoğlu konuşmasında özetle,

“Çerkesler'in yaşadığı sürgündü. Buna zorunlu göç

de denilebilir” diyerek, sürgünün 1858 yılında
başladığını ve 1863-1864'de zirveye çıktığını anlattı.

Kaffed Eğitim ve |eşkilatlanma Sekreteri Şamil

Jane ise Osmanlı döneminde Çerkeslerin iskanıile
ilgili yaptığı sunumda, “Fetih ve iskan Osmanlı

İmparatorluğu'nda bir devlet geleneğiidi. Çerkesler'in
iskanı da tesadüfi değildi. Marmara'nın batısından
doğusuna uzanan kuşağın görevi Hıristiyan halkları

sayıca dengelemek ve başkent İstanbul'u koruma

altına almaktı. Samsun'dan Hatay'a uzanan iskan

hattının görevi ise Anadolu'nun batısını doğudan

korumaktı” şeklinde konuşarak, dönemin iskan
politikasına vurgu yaptı.

Ardından başkanlığını Ergun Özgür'ün yaptığı
"Günümüzde Kafkasya ve Çerkes Diaspora" konulu
ikinci oturuma geçildi.

İsrailli antropolog Chen Bram,“İsrailli Çerkesler

doksanlı yılların başında Kafkasya'ya dönmekistiyor-
ardı. Özellikle Adıgey ismi yüksek beklentiler yaratı-

yordu. Ancakziyaretler arttıkça demografik, politik

ve ekonomik durum hayalkırıklığı yarattı. İsrail'de
sahip oldukları hakların daha çokfarkına vardılar ve

kendi sorumlarını Amerikan Museviliği ile

özdeşleştirdiler. Yani dönüş yapmadan da Çerkes

milliyetçisi olabileceklerini savunuyorlar” derken,
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dönüş konusunda kadınların rolünün zannedildiğinden

daha önemli olduğunu anlattı.

Se; vi Babakuş Abhazya'nın bağımsızlığı üzerine

kurguk İığı sunumunda özetle, “Bağımsız Abhazya

5000 Ilık kültüre,1500 yıllık devlet geleneğine

sahiptir. Hiçbir dönemde isteyerek Gürcistan hakimi-

yetine girmemiştir.1 921 yılında egemen Sovyet

cumhuriyeti iken Stalin'in keyfi uygulamasıile statüsü

 

 

 

indirilmiştir. Günümüzdeki adaletsizliğin temelinde

1864 ve 1878 yıllarındaki sürgünler vardır. Abhazya,

diasporanın da desteğiyle bağımsızlığını korumaya

kararlıdır. Başta Türkiye olmak üzere dünyahalklarını

ve devletlerini Abhazya'nın tek taraflı ilan ettiği

bağımsızlığını tanımaya çağırıyoruz” dedi.

Sempozyumun sonunda, aşağıda sizinle

paylaştığımız sempozyum sonuç bildirgesi oluşturuldu.

“Sürgün'ün 144. Yılında Çerkesler” konulu sempozyumun sonuç bildirgesi:

Çerkeslerin (Adıgeler ve Abhazlar) direnişinin kırılışını
ve Osmanlı topraklarına sürgün edilişini simgeleyen 2 |

Mayıs 1864 trajedisinin 144. yıldönümü olan 25 Mayıs
2008 Pazar günü, Türkiye Çerkesleri'nin şemsiye örgütü

Kafkas Dernekleri Federasyonu ile Bahçeşehir Üniversitesi

Karadeniz-Kafkasya Araştırma Merkezi tarafından

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş yerleşkesi Fazıl Say

Salonu'nda 1 1:00 — 17:00 saatleri arasında, “21 Mayıs :
Sürgünün 144. Yılında Çerkesler” konulu sempozyum
düzenlenerek, bu sonuç bildirgesi Kafkas Dernekleri Fed-

erasyonu tarafından Türkiye ve dünya kamuoyuna

açıklanmıştır.

o Adıge ve Abhaz halkları Kuzeybatı Kafkas-
ya'nın otokton halkları olup, ana yurtları bugünkü
Krasnodar Eyaleti, Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay-
Çerkes Cumhuriyeti, Kabartay-Balkar Cumhuriyeti
ve Abhazya'yı kapsamaktadır. 19. yüzyılda Çarlık
Rusyası'nın Karadeniz kıyılarını “insansızlaştırma”
operasyonunun neticesinde nüfusun yüzde yetmişi-
ne tekabül eden 1.500.000 insan sürgün yoluyla
Osmanlı topraklarına gelmiş ve dağınık olarakiskan
edilmişlerdir. Türkiye'de Çerkes geneladıyla tanı-
nan insanların 2690'ı Adıge ve Abhaz halklarından
oluşmaktadır.

s Çerkes sürgünü sonucunda Kuzeybatı Kaf-
kasya'da otokton nüfus azınlıkta kalırken, önce
Osmanlı tebası olan Çerkes halkı, daha sonra eski
Osmanlı coğrafyası üzerinde kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, Ürdün,Suriye ve İsrail devletlerinin
yurttaşları haline gelmişlerdir.

s Temel sorunumuz, kente göç ve kitlesel
medya-nın yayılmasının kültür değerlerimizi asimile
etmesidir. Çerkesler'in Biga'dan Reyhanlı'ya,
Samsun'dan Maraş ve Antalya'ya çok geniş bir
coğrafyada, çok dağınık yerleşmiş olması da asimi-
lasyonla savaşımı zorlaştırmaktadır.

s Kültürel var oluşumuzu güçlendirecek
demokratik açılımları ve anavatan ile daha fazla

NART 68

ilişkiye girme olanaklarını dikkatle izlemekte, bu
süreçte yer almak istemekteyiz. Kafkasya'daki
kardeşlerimiz ve soydaşlarımız ile kültürel,
ekonomik ve sosyalilişkiler kurmayı hedefliyoruz.

s Yukarıda anılan cumhuriyetlerin ekonomik
yapısına artı değer kazandıracak şekilde isteyen
vatan-daşlarımızın ata topraklarına dönüş yapmasını
tarihi bir hak olarak görüyoruz. Dönüş hakkı
kültürümüzün,dilimizin yaşatılabilmesi için var
oluşumuzun en önemli garantisi olacaktır.

e Başta yaşadığımız ülkeler olmak üzere, dün-
yanın her tarafında bağnazlığa,aşırılığa, şiddete ve
teröre karşıyız. Kafkasya'daki cumhuriyetlerile
sağlıklı, barışçı, yapıcıilişkiler kurabilmenin öncelikli
koşulunun Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federas-
yonu arasındaki dostluk ve işbirliğinden geçtiğine
inanıyoruz.

ş Gündemimizin baş maddesi Abhazya'nın ba-
gımsızlığının desteklenmesive tanınmasıdır. Türkiye,
Rusya ve dünya kamuoyunu Abhazya'nın bağımsızlık
ilanını tanımaya çağırıyoruz. Böylece Kafkasya
bölgesinde kalıcı bir barış hüküm sürecektir

s Abhazya'ya yönelik insanlık dışı ambargonun
kaldırılmasını ve Türkiye ile Abhazya arasında
doğrudan vapurseferleri düzenlenmesiniistiyoruz.

s Türkiye'nin Gürcistan'a yaptığı askeri
yardım, Abhazya ve Güney Osetya'daki kardeş-
lerimize karşı kullanılacağı ve Tiflis hükümetinin
uzlaşmaztavrını teşvik ettiği için, en azından,adil
bir barış imzalanıncaya kadar durdurulmasınıtalep
ediyoruz.

Bu sempozyumun yapılmasısırasında desteklerini
esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi'ne ve yöneticilerine
camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Cihan Candemir

 



 

 

AyakSesleri-Şi” sergisi...
Feriha Kankoç'un “Asaletin

Ressamlarımızdan Feriha Kankoç'un birbir-

inden güzelat resimleri, İstanbul Kafkas demek-

lerinin Çerkes Sürgünü Etkinlikleri Haftası'na

damgasını vurdu. 

 

I9 Mayıs 2008 günü İstanbul Kafkas Kültür

Derneği(Bağlarbaşı) binasında gerçekleştirilen

bir kokteyl ve ardından gösterilen Gamze

Çimen'in “Çerkesçe Yaşamak” adlı belgesel

filminin gösterimiile açılan sergi, etkinlik haftasının

sona erdiği 26 Mayıs 2008 tarihine kadar açık

kaldı ve çok sayıda sanatsever ile

hemşerilerimizin ilgi odağı oldu.

Açılış kokteyline Kafkasya'dan gelen Utij

Boris ve Mısostuşhua Pışızebiy'in de katıldığı

“Asaletin Ayak Sesleri - Şı” isimli sergide, sa-  
 

natçının birbirinden güzelat figürleri sergilendi.

 
© Eyüp Baloğlu

Samsun'da 21 Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü

Anma Etkinliği, 25 Mayıs 2008 Pazar günü yapıldı.
Samsun Kafkas Demeği tarafından yapılan organiza-

syon yine Doğu Park Amfi Tiyatro yanında yapıldı.

Samsun'da akşama kadar yağan yoğun yağmura

rağmen kalabalık bir katılım yaşandı. Terme Kafkas

Derneği'nden, Kızılot Köyünden ve Turhal Kafkas

Demeği'nden gelen gençler, daha sonra demekte

tanışma toplantısı yaptılar. Özellikle yıllardır hiç

aksatmadan anma etkinliğine katılan Turhal Kafkas

Derneği yöneticilerine, üyelerine ve özellikle de

gençlere teşekkür ediyor, bu bilincin ve sorumluluğun

tüm Çerkeslerde olmasını diliyoruz.

Anmaetkinliği saat | 3:00'te amfi tiyatro sahne-

sinde başladı. Yapılan saygı duruşunun ardından 2|

Mayıs Sürgün Andı okundu. Demek Başkanı Servet

Yıldız yaptığı konuşmada,tarihi süreci özetledikten
sonra,insanlık tarihinin en büyük sürgün ve soykırı-

mının 144'üncü yıldönümünü andığımızı belirtti. Bu

yıldönümlerin bilinçlenme ve geleceğe dair yeni

umutların yeşerdiği zamanlar olması gerektiğini

vurgulayan Yıldız, bu etkinliklere özellikle gençlerin

ve çocukların mutlaka katılması gerektiğini söyledi.

Yağmur nedeniyle ses düzeni kurulamadığı için

programın büyük bölümünün yapılamadığı törende

okunanşiirlerin ardından deniz kenarına geçildi.

Thamate Hidayet Yalçıntekin ve yanındaki iki çocuğun

denize karantfilleri atmasından sonra, tüm katılımcılar

da ellerindeki karanfilleri denize attılar ve tören

tamamlandı.
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Sürgündür bedenim Akan mürekkeplerden doğacak

Ve sürgün bedenlerin çocukları Dereler nehirleştiğinde

El değilmiş ve onuru lekelenmiş Saraylar boğulacak

Özgürlüğe susamıştır, dilekleri Boğulacak saraylarınız

Sızlanmaktan usanıp, bir mavzer gibi

Dillenmiştir yürekleri Sürgündür bedenim

Ozanlaşmıştır her biri Ve kırgın bir yürekle ağlayışı
Gencecik çocukların

Sürgündür bedenim, ama değil beynim Yaşlı anaların, gözbebeklerinde

Onun ne kadar sürgünü varsa bedence Sükutu haykırmaya ve

Kalır izleri yurdunun, ruhta, düşünde Patlamaya hazırlanma da bileklerinde

Çıkarılmaz bekleyişi vardır, ince gelen elemle

Çünkü bir doğum seli, alınlarından oluk

Acı besler onu, baskılar rahmet gibi Sürgündür bedenleri, ancak köle hiç değil
Dilini söksen de, sökemezsin soyunu

Düşmanlar, ey insanlık düşmanları Yok olmaya namzet, hiç değil

Sizlerin süngülerinden dökülen kanlarımız Kevser süresinde dediği gibi Kuran'ın...

/ . » .

Ve sizlerin kırdığı kalemlerimizden SEMİH SEYYİD DAĞISTANLI

 



  
Elbruz'unedoğgüneş

Yavaş”yavaş eteklerine indi.
Ama neye yarardıki

Isıtamayacak, sevindiremeyecekse insanları
İsterse ayakları dibine insindi.

Güneş Elbruz'un tepesinde doğarken
Eteklerinde battı.

Ve yıllar süren savaşı bitirip,

Kafkasya'da göçü başlattı.
Gün doğarken yürüdü konvoy
At. Koyun, sığır. at... kağnı.

At... erkek başı önünde.
At... çocuk herşeyden habersiz
At... gözü yaşlı bir sürü dişi

Üç güneş doğdu Elbruz'un tepesinden
Uç gün karanlık kaldı etekleri.
Ve sonunda terk etti karanlığı

Bir buçuk milyon kişi.
Boş; bomboş kaldı evleri.

Böyle başladı bilinmeyene yolculuk

Yollara döküldü birçok çaresiz insan
Erkek, kadın, çoluk çocuk.

Imamlar var önde
Biz Naip deriz onlara

Din, vatan için savaşın derken
Onlar kaçmayı öğütlüyor insanlara.

Artık zayıfdüşmüşüz, düşman girecekmiş yurda
Ve o zaman yaşamak,

barınmak günahmış burda
Hay senin dinini.....
diyerek kalkıyor birisi

Fakat susturuyorlar, çabuk kesiliyor sesi.

Vazgeçiyor bir yiğit ben kaçmam diye,
Burada öleceğim deyip dönüveriyor,

Atını kamçılıyor geriye.
Kafir diyor bir ağızdan Imamlar.

Sıkılmadan bir kahramanı lanetliyorlar.

İlerliyor konvoy.
Önden arkası, arkadan önügörünmez.

Hedefneresi? Bilinmez.

Arkadan sürükleniyor aldananlar.
Din adına vatanı bırakanlar
çaresiz, aldatılmış ınsanlar.

Şamil'in, Hacı Murat'ın çocukları

 

 
 

   Kafir olmamak içinkaçan kahramanlar.
Söyledik ya. |

Önde İmamlar, arkasında servetini, mülkünü
kaçıran, kendini kurtaran ağalar.
Derken hastalık başlıyor birden

Bir rüzgar gibi esip geçiyor salgın
gücü bitmiş insanların içinden.

Günlerce çekilen acı, eziyet, zulüm

Ve vatandan uzakta gelen son.
Pişmanlık, çaresizlik... ve ölüm.

Artık mezarlığa dönüyor her konak yeri.

Birer birer toprağa veriyorlar ölüleri.

Önce yaşlılar, sonra çocuklar, daha sonra
kadınlar, Ve her konak yerinde bir mezar

Olüler,mezarlar... mezarlıklar

Ağlayan analar,yetim çocuklar.
Çaresizlik içinde, İleri gidemeyen

geriye dönemeyen zavallı insancıklar.

© Ağır ağır ilerliyor konvoy,
Onde imamlar, arkada ağalar

Daha arkasında aç, açık, hasta, çıplak insanlar

Yarısı yolda ölmüş aileler, yaslı analar,

babalar... Ve sonunda denize iniyorlar

Dağılıyorlar buradan dört biryana
Kucak açıyorlar gruplar halinde;

Hergrup ayrı bir zamana.
Imamlar birer kurtarıcı gibi,

Dini kurtarmanın sevabını anlatıyorher biri.

Zavallı halk seviniyor,

çektiği acıya bakmadan. Halifenin ülkesindeler
artık.

Burası yeni vatan...

Dağılıyorlar ülkenin dört yanına.
Kafkas kültürünü gömmek üzere getiriyorlar

Türk vatanına.

Değişen bir şey olmuyor,
Ağalaryine ağa gibi yaşıyor,

Yoksul yine yoksulca.
Ve zaman geçip tarih olduğunda,
Din adına vatanı terk edenler,

Dillerini de unutuyorlar birer birer.
ERGUNYILDIZ
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& İrfan Koşak

21 Mayıs (864 Büyük
Çerkes Sürgünü'nün 144. yıl anma etkinliği 24 Mayıs

pazar günü İzmir Konakiskelesinde yapılan törenle

gerçekleştirildi.

Eşe bölgesinde faaliyet gösteren Kafkas dernek-

lerinin de katılımıyla yoğun bir kalabalıkla

gerçekleştirilen anma töreninde her yaştan Çerkes

vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle dikkat çektiler.

Programdailk olarak sürgün konulu flama ve

pankartlarla Konak İskelesi'nden vapura binildi.

| saatlik vapur turu boyunca günün anlam ve

önemine ilişkin konuşmalaryapıldı, şiirler okundu.

Söylenen ağıtlar, vapur, milli kıyafetler adeta sürgün

yeniden yaşanıyormuşçasına duygulu anlar

yaşanmasına neden oldu.

Denizde turun ardından yine temsili olarak

vapurdan inilerek basın açıklamasıyapıldı. Sürgünde

kaybedilen atalarımız adına denize çelenk bırakı|-

masıyla anma programı sona erdi.

 

 

 

 



 

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgününü anma etkinlikleri Mersin'de 25 Mayıs Pazar günü yapıldı.

Yaklaşık |,5 milyon Çerkesin acımasız sürgün koşulları nedeniyle şehit oluşu nedeniyle, atalarının

yaşamak zorunda kaldığı vahşet ve acıyı unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve geleceknesillere de

unutturmayacaklarını 144. kez ilan eden Mersinli Çerkesler, Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Demeği'nde

sürgünü bir kez daha hüzün ve saygıile andılar.
Gençlerimiz, günün anısına üzerinde 21 Mayıs 1864 yazılı siyahlar giysileriyle, geleneksel Çerkes

başlıklarıyla, anma toplantısına katılan misafirlere sürgünü anlatan dokümanlar dağıttılar, salon karanlıkta
 yokoluşaitilen sürgünlerin anısına mumlarla donatılmış, thamadeler önsıralardaki

yerlerini almıştı.
Demek gençlerinin hazırladığı anma programı, sürgün sırasında kaybettiğimiz

atalarımız anısına saygı duruşuile başladı, daha sonra göç yollarında yitirilenler

için Mehdi Saygılı tarafından Kur'an-ı Kerim ve misafirlerin katılımıyla dualar

okundu. Demekbaşkanıİbrahim Burcu, sürgün kavramı ve Çerkesleriçin önemi

üzerine bir konuşmayaptı. Ardından,slayt gösterileri ile sürgün sürecianlatıldı.

Gençlerimiz, Betül Burcu, Kübra Boran, Gizem Özdemir, Semiray Gözay

ve Süleyman Aşkın, sürgün üzerineşiirler okudular,İrfan Yıldırım sürgün üzerine

yakılmış ağıtları Çerkesce seslendirdi.

Habibe Şahin ve Mehmet Doğançay, unutulmaya başlayan Çerkes Mızıkası

ile sürgün ağıtlarını seslendirdiler. Mersin Kafkas Derneği halk dansları ekibinin

sürgünü anlatan teatral dans gösterisi katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Gece bittiğinde herkes içleri buruk, hüzünlü, sürgün acısını bir kez daha

anlamış ve hissetmiş durumdaydı.

Ancak, bir duygu daha hissetmişti geceye katılanlar. Gururlanmışlar, onur

duymuşlardı bu organizasyondan. Çünkü demek gençleri, tarihlerini unutmamış,

araştırmış, öğrenmiş, kültürünü, dilini, müziğini, dansını, şarkısını korumuş, bugüne

kadar taşımış, üstelik oradakilere de duyurmuş,yansıtmış, yaşatmış, unutturmamayı

başarmışlardı. Katılanlar, öncelikle organizasyonu hazırlayıp başından sonuna

kadartitizlikle uygulayan Ziya Özdoğan'a, gecenin müzikkısmını üstlenen Şamil

Duman ve etkinlikte emeği geçen tüm gençlere teşekkür ettiler.

  

                  

  
 

  
   © Mersin Kuzey Kafkas Kültür ve Yard. Derneği

 



 

 

SÜRGÜN DOĞDUM SÜRGÜN ÖLMEYECEĞİM!

Mavinin en deriniydi...
Bakınca bir daha, bir daha baktığım gözler,

Uyanınca beni karşılayan gökyüzü,
Dalgasıyla coştuğum,hızıyla yarıştığım Kuban...

Yeşilin en cennetiydi,
Ne yana dönsem yemyeşil,

Bazen gizleyen, bazen açığa çıkaran
Açıklı koyulu bir huzur...

Beyazın en kir tutmayanaydı...
Yüzün aydınlık,
Kalbin aydınlık,

Zihnin aydınlık Kafkasya...
Grinin en dumanlısıydı...

Ne olduğu belli olmayan bir belirsizlik,
Bir rehavet çöktü sanki,

Bir umutsuzluk, binlerce umutsuzluk...
Kırmızının en kızılıydı...

Ateş gibi, kor gibi,
Yaktıkça yakan acıttıkça acıtan,

Acıydı,
Gözyaşıydı,
Olümdü,

Siyahın en karasıydı...
Karanlıktı,
Yok oluştu,
Bir vedaydı,

Evine, vatanına, yarına söz veremeyen bir
elvedaydı...

Sarının en hüzünlüsüydü...
Tarih sayfalarını dolduran bir sürgün,

Bitmeyen bir hasret,

Tarihin gerçekle yüzleşmesiydi...
Tarihin gör dediği,

Gerçeğin kabul etmediği bir sürgündü...
Acının en acımasızını,
Savaşın en kanlısını,
Kanın en kırmızısını,

Göz yaşının hiç bitmeyenini gördüm...
Dilimden, dinimden, sevdamdan, vatanımdan

sürüldüm...
Yaşadığım sürece hiç korkmadan söyleyeceğim,

Emanet geldiğim bu topraklarda,
Sürgün doğdum, sürgün olmeyeceğim!!!

 
İİKb Lama â

MEÇHUL

Bir tohum gibi toprağa serpilmek,
Bir kuş gibi göklerde süzülmek,
Bir çocukgibi yerlerde sekmek,
Mayıs yeşilinin verdiği kokuyla
Bir sabah derse başlamak...

Güzelbir bahar ayında,

O eşsiz, o güzel
Başı dumanlı yayla.

Kafalarda bilgi tomurcuklarıyla,
Sessizce bir şeyler düşünmek..
Kalplerde Anadolu Kutsallığı, —
Gözlerde yaşama sevinci, i

Kiminin gizli saklı hayalleri,
işte bir meçhulün düşündükleri!!!

ÇİĞDEM TÜRK

 
 



  

  

 

  

 

  

  

  

 

    

Zwingenberg Derneği'nin organize ettiği
anma programı, Federasyon Başkanı Admıral
Daşdemir'in günün anlam ve önemine dair
yaptığı açılış konuşması ile başladı. Yaşar

Aslankaya'nın "Sürgün ve Soykırım" konulu
sunumunun ardından ,Iahir Baysal'ın söylediği
“İstanblak'o” isimli ağıt, törene katılanlar arasında
duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

300 kişinin katıldığı sürgünü anma programın-
da gençlerin okuduğu şiirlerin bitiminde sürgün
andı ve sürgün duası okundu, ardından sarı/yeşil
renklerden oluşan,bir tarafında Adıge bayrağı,
bir tarafinda sürgünü anlatan İngilizce kısa bir
metin bulunan 500 adet uçan balon törenle

Avrupa Çerkesler Federasyonu 21 Mayıs anma havaya bırakıldı. Daha sonra Abhazya için pan-
etkinliği 25 Mayıs Pazar günü Manhaym'da kartlar açıldı, sloganlar atıldı. Etkinlik boyunca

gerçekleştirildi. Kanal Avrupa sürekli canlı yayın yaptı.

  

  
 

Avrupalı Çerkesler Federasyonu

 

© Bedri Tokuç

Göksun Kuzey Kafkas

Kültür Demeği "21 Mayıs 1864

Büyük Çerkes Sürgünü" anma

programı Göksun'un Mehmet-

bey Köyü'nde gerçekleştirdi.

25 Mayıs 2008 Pazar günü

gerçekleştirilen anma törenine

demeküyeleri ve çevre köyler-

den yoğun katılım oldu.

Törende günün anlam ve

önemine dair konuşmalaryapı-

İdi, şiirler okundu, sürgün ağıtları

söylendi.

Adigece okunan 'Ulusal

Yas Günü Duası'nın ardından

tüm katılımcılar hep birlikte

"Sürgün Andı'nı okudular.

Sürgün sırasında kaybettiği-

Ğİ mizatalarımız için temsili olarak

nehire siyah çelenk bırakıldı.
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(Kefken'de yapılan, 144. yıl sürgünü anmaetkinliklerinde okunmak üzere, Kabardey

Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin gönderdiği mektuptur...)

Değerli kardeşlerimiz!

Anayurdumuzdan sürülüşümüzün 144.yılına denk gelen bu günde, ana
vatana dönmüş kardeşleriniz olarak yazıyoruz bu satırları.

Bizler, tarihin çok az gördüğü bir mücadele ile 300 yıla yakın zaman yurdumuzu
savunduk.

Savaşı kaybetmiş olmanın bedelini de, yine tarihin çok az gördüğü acımasız
bir sürgün ve soykırımla ödedik.

Çok kısaca tanımlarsak bu, ortalama 6 nesil boyunca sadece savaş kan
barut ve ölüm gördüğümüz manasına geliyor.

Bu, aynı zamanda uzun süreli yerleşik bir yaşam sürememek demekti.

Bu, aynı zamanda toplum hayatındaki sosyal gelişimin kesintiye uğraması
demekti.

İşte bütün bu olumsuz etkenlerin somut sonucu olarak bizler, bu gün hala
uluslaşamamış ve değişik ülkelere dağılmış paramparça bir halk olarak yaşam
SÜrÜYOruZ.

Artık bu gerçeği kavramanın ve bu acı hakikatin omuzlarımıza yüklediği
sorumluluğun gereğini yapmanın zamanıdır.

Sürgünün 144 yılı anma törenlerinde ben, sizlere anayurduna dönüp yerleşmiş
ve orada yaşamayı tercih etmiş kardeşleriniz adına ve anayurtta halkının çocuklarına
kucak açmış kardeşleriniz adına sesleniyorum ve diyorum ki;

Vatan evlatlarını bekliyor, dönün vatanınıza!

Kardeşleriniz sizi bekliyor, dönün vatanınıza!

Heryıl sürüldüğümüzü yeniden hatırlamanın bir anlamı olsa gerek değerli
arkadaşlar.

Heryıl vatan için can verenleri anmanın bir anlamı olsa gerek ve bizim de
payımıza bir vazife düşüyorolsa gerek.

Dün sürgün edildiğimiz vatan, bu gün orada bizleri bekliyor.

Dün kesintiye uğratılan sosyal gelişimimiz, bu gün o topraklarda yeniden
can buluyor güç kazanıyor.

Artık bizler de sorumluluklarımızın gereğini yerine getirelim.

Eğer vatan bizim için sadece sözcüklerden ibaret değilse.
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Saygıdeğer büyüklerimiz, değerli kardeşlerimiz;

Anayurda dönüş sorunu Çerkes halkının önündeki en önemli sorun
olduğu gibi, aynı zamanda toplumsal geleceğimizi belirleyecek mihenk
taşıdır da.

O nedenle bu acı sürgün yıldönümleri salt yakınma ve kötü günleri
anımsamanın ötesinde, içimizde yeniden bir umudunfilizlendiği günler
olsun.

Bu günler; geçmişteki acılarımızdan dersler alarak ulus olma bilincimizin
geliştiği, geleceği kurma irademizin pekiştiği ve azmimizin bilendiği günler
olsun.

Artık sürgün yıldönümleri aynı zamanda vatana dönüşün gündemde
olduğu günlerolsun.

İnsanlarımıza bunun yurduna ve halkına karşı bir vazife olduğu
düşüncesini yerleştirelim.

Heryıl acı geçmişimizi hatırlarken, aynı zamanda umut dolu geleceğimizi
yaratacak adımları atalım ve bu yıldönümlerinde dönüşiçin bir yılda ne
kadar yol kat ettiğimizi gözden geçirelim.

Bizler bir hedef öneriyoruz ve diyoruzki;

150.YILDA ANAYURTTA!

İnsanlarımızı diasporadan anayurda uzun soluklu bir yürüyüşe çağırıyoruz.

Dönebilenin döndüğü, dönemeyecek olanın ulusbilinci ile anayurda
dönüşü desteklediği ve gücü oranında katkı sunduğu bir yürüyüş.

Büyük büyük sözler sarf etmeden, iddiasız ama kararlı, gösterişsiz ama
bilinçli bir çalışmaya çağırıyoruz sizleri.

Her ailenin en az bir ferdinin anayurdunda yaşadığı,

Anayurdumuzda söz sahibi kültür/söz sahibi halk olarak ayakta
kalabildiğimiz,

Diasporamızın anayurdundan kültürel olarak beslenebildiği ve yok
olmaktan korunabileceği güzel günleri yaratmak için yeniden silkinmeye
çağırıyoruzsizleri.    

     

Vatan mücadelesinde can veren, sürgün ve soykırıma,
yokluk ve sefalete kurban giden ecdadımızı rahmetle anıyor
aziz ruhları önünde saygıile eğiliyoruz.

Mevla ruhlarını şad eylesin.

Anayurt dönüşçüleri



 

 
LAÇIŞ MUSTAFA AZİZ ÖZBEK

Yozgat'ın Aydıncıkilçesine bağlı Ağıllı köyü, İstanbul'dan üç
grup halınde Anadolu'ya geçen Çerkeslerin Yozgatta kurdukları

üç köyden bindir. Çerkeslerin Abaza boyuna mensup
insanlarımızın yaşadığı yemyeşil bir köy olan Ağıllı'yailk

yerleşenlerin, rakımı ve doğası nedeniyle, sürgün gelmiş oldukları
Karaçay Çerkesk'teki Gum Lokıt köyüne benzettikleriiçin

buraya yerleşme karanverdikleri anlatılır.

gıllı Köyü, Yozgat ili Aydıncıkilçesine bağlı

olup konum itibarıyla Yozgat, Çorum

Amasya Tokat il sınırlarının birleştiği

Üçgenimsi bölgenin alt sınırındadır. Bağlı olduğu

Yozgatiline karayolu güzergahıile 105-110 km,

Çorum iline 95 km. uzaklıktadır.

Deveci Dağları diye bilinen dağ silsilesinin

Batı tarafında, 1500 rakımlı bir tepe üzerinde

konuşlanmıştır. Köy meşe, gürgen, çam ve ardıç

ağaçlarından oluşan ormanların bulunduğu dağlar

tarafından çevrelenmiştir.

Köyde herhangi bir sosyal tesis bulunma-

maktadır. Köyün okulu ise açık olmayıp, okul

binası soğuk havalarda, düğün salonu ve lokal

olarak kullanmaktadırlar.

Köyün su ve kanalizasyonu yapılmıştır. İlçe

ile bağlantılı köy yolu asfalttır. Köyde cami
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mevcuttur, ancak imam bulunmamaktadır.

 

hareket eden Abone Turizm otobüsleriyle,

köyün bağlı olduğu 5 km. uzaktaki Aydıncık

ilçesine ulaşılmakta, oradan taksi ile köye

gidilmektedir.

İstanbulilinden her gün saat |9:30'da hareket

eden aynı firmanın araçlarıyla Aydıncıkilçesine

ulaşılmakta, Kayseri'den ise bu firmanın

arabalarıyla köye 30 km uzaklıktaki Çekerek
ilçesine, oradan da köy minibüsleriile ilçeye

ulaşılmakta veya değişik firmalarla Yozgat iline,

oradan Aydıncık belediye minibüsleriile ilçeye

gelinebilmektedir. Çorum ilinden de Alaca
ilçesine, oradan Aydıncık ilçesine giden

minibüslerle köye ulaşmak mümkündür.  



 

 

  

Köy sürgünden sonra ilk olarak buraya

kurulmadığı ve ilk yerleşim yeri olmadığı için

Abazaca ismi bulunmamaktadır. Köy halkı,

Rusya'da Karaçay-Çerkesk bölgesinden Abazaca

ismi 'GumlLokit', Rusça Adı 'Krasni Vostok' olan

Kabardey Balkarsınırına yakın köyden gelmişler

ve birkaç köye bölünüp, daha sonra şimdiki

yerleşim yerine oturmuşlardır.

   
- Fuadiye (Kendirlik) Köyü: 4 km. uzaklıkta,

Abaza (Aşuwa) köyüdür, Çekerek'e bağlıdır.

- Kuşsaray Köyü: 5 km. uzaklıkta, Şapsığ

köyüdür, Aydıncık'a bağlıdır.

- Çayırözü Köyü: 6 km. uzaklıkta, Abaza

(Aşuwa) köyüdür, Çekerek'e bağlıdır.

Bölgedeki diğer köyler;

- Sulucalan Köyü: Abzeh köyüdür, Aydıncıka

bağlıdır (bu köyün tüzel kişılığı kaldırılmıştır.)

- Tramkıt (Mercimekören) Köyü: Abaza

(Aşuwa) köyüdür, Aydıncık'a bağlıdır.

- Darıkokıt (Çerkesbakır) Köyü: Abaza

(Aşuwa) köyüdür, Aydıncık'a bağlıdır.

- Körpınar Köyü: Şapsığ köyüdür, Çorum-

Alaca'ya bağlıdır.

- Altuntaş Köyü: Kabardey köyüdür, Çorum-

Alaca'ya bağlıdır.
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Öncelikle Çerkeslerin, toplumsal süreçlerini

tamamlamadan bir elmanın iki yarısı misali ikiye

ayrılıp, bir parçanın doğal gelişme ve yaşama

ortamında kalması, diğer yarısının ise doğal

olmayan ortama sürülmesi sonucu, yazılı bir

tanihi vesikaya rastlamak pek mümkün olmamıştır.

Köyümüzle ilgili olarak Rusya Federasyo-

nu'ndaki arşiv kayıtlarında bulunan, hangi

sülaleden kaç kişinin sürgüne göndenildiği, kaçının

kadın, kaçının erkek olduğuna ilişkin tutulan

kütük çalışması dışında, Abhazya Müzesi'nde

savaş öncesirastlayıp, kısa süreli inceleme fırsatı

bulabildiğim kütük dışında, yazılı bir belgeye

rastlanılmamıştır.

 



Bu genel talihsizliğin üzerine bir de, köyü-

müzün daha önce bağlı olduğu Tokat'ın Zile

ilçesinde hükümet konağında çıkan yangın sonrası,

köye ait nüfus ve tapu belgelerinin yanması

eklenince, köyün nüfusu ve yerleşimi hakkında

somut yazılı belge ve evraklara ulaşma olanağı

olmamıştır.

Bu konudaki ulaşılabilecek yegane belgelerin,

Osmanlı arşivlerinin açılması ve tasnifiyle ortaya

çıkacak nüfus ve tapu belgelerinin olabileceğini

umuyorum. Bu nedenle, bu tarihçe tamamen

yaşlı büyüklerimizin atalarından duydukları tanım

ve anlatımlara dayanmaktadır.

Konuyla ilgili ortaya çıkan en yeni belge,

Osmanlı arşivlerinde çalışmakta olan Habat Bekir

tarafından ortaya konan, |859 tarihli belgedir

ve buna göre Ağıllı Köyü, çevre köylerle birlikte

1857-1858 yıllarında İstanbul'dan bugünkü

bölgeye gelenler tarafından kurulmuştur.

Sürgünden sonra ve muhtemelen bu

 
tarihlerden sonra, Osmanlının iskan politikaları

sonucu olarak, daha önce Burunören Lookıt

köyünden (bugünkü adıyla “Osmaniye") saraya

gitmiş ve muhtemelen orada bulunan bir paşanın

eşi olan Gopsirgen ailesine ait bir kadının inayeti

ile köyümüz halkı bu kadının akrabalarının

bulunduğu Yozgat İli Sorgun ilçesine bağlı

Osmaniye (Burunören Lookıt) köyüne

yerleştirilmişlerdir.

Ancak bu köyün coğrafi olarak ova köyü

olması, rakımının geldikleri yere göre düşük

olması nedeniyle, burada yaşayamayacaklarını

düşündüklerinden ve de köyün daha önce bir

Kürt Köyü olması ve köy halkı ile aralarında

sorunlar çıkması nedeniyle, köy halkından önemli

bir grup buradan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Ayrılan bu gruptan bir kısmıçeşitli bir biçimde

soydaşlarının olduğunu duydukları Uzunyayla'ya

yönelmişler ve önce Kayseriili Pınarbaşı ilçesine

bağlı Altıkesek köyüne gitmişler. Burayı da

 



 

 

Osmaniye ile aynı coğrafyada gören insanlar,

bu köyde Hapaet sülalesinden birkaç aile ile
Laçış (Saban) sülalesinden bir aileyi bırakarak,

daha güneye inmişler ve bugün Adanaili

Tufanbeyli ilçesine bağlı İğdebeli Köyü'ne
yerleşmişlerdir.

Osmaniye Köyü'nden ayrılan büyük ve

önemli bir grup da köyümüze komşu olan eski

bir Kürt köyü yerleşimi ve Kendirlik Kuzgun

Köyü'nün (bugünkü adı Fuadiye) arazisine

yerleşmişlerdir.

Uzun bir süre bu köyde kalanlardan Hapaet

sülalesinden bir genç,ailesiyle anlaşamayınca,

yanında çok sevdiği arkadaşlarından Laçış (Saban),

Gegi ve Çikoten gençleriile birlikte ailesinden

ayrılmış ve köyümüzün bugün yerleştiği yere

gelerek Ağıllı Köyü'nü kurmuştur.

Köyün halen yerleştiği

yer, eski bir yerleşim

merkezidir. Bunu köyün

hemen kıyısında bulunan

eski mezarlıklardan da

anlamaktayız. Muhtemelen

bu eski yerleşim, şimdi

köyün tam olarak oturduğu

yer değil, köyün yerleşim

yerinin doğusunda yeralan

ve Aşağı Boğaz Mevkii diye

adlandırılan yerdir. Bu

yerde,rivayete göre halen

Aydıncık ilçesine bağlı

Toraman isimli Kürt

köyünün insanlarının

oturduğu zannı yaygındır.

Bu sebeplerden dolayı

köyümüzün Abazaca bir

ismi bulunmamaktadır.

Köyün yerleşim ve

tarihçesi konusunda, bu

konuda küçük de olsa çalışmaları olan Ziya

Özbek, Şükrü Özbek, Kazım Özbek, Orhan

Baran ve Osman Akyol'dan faydalanılmıştır.

Bu tarihçe tamamen anlatımlarla

oluşturulmuştur. Ancak bu anlatımın aksi bir

anlatıma da, bugüne kadar rastlanılmamıştır.
gaSi 4
as 2

Köyde halen toplam 45 kişi yaşamaktadır.

Daimi yaşayan |4 aile, geçici 4 aile olmak üzere

toplam 18 hane vardır. Köy halkının tamamı

Abaza'dır. Bunlardan 30 yaş üzeri olanların

tamamı Abazacayı (Aşuwa aksanı) tam olarak

konuşup anlayabilmektedir, ancak okuyup

yazamamaktadırlar. 30 yaşın altındaki gençlerde

ise bu oran yarıdan daha aşağıdadır.

 

Oi

Köyün bulunduğu yerin yüksek ormanlarla

kaplı olması sebebiyle, çokkısıtlı olan alanlarda

tarım yapılmakta ve genellikle hububat ekimi

yapılmaktadır. Bu ürünler de köyünasıl geçim

kaynağı olan hayvancılıkta girdi olarak kullanıl-

maktadır. Hayvancılık genellikle besi hayvancılığı

yönündedir. Köy halkı süt ve süt ürünlerini kendi

ihtiyaçlarında kullanmaktadır |

 

 
AĞILLI KÖYÜNDEKİ ÇERKES AİLE ADLARI
 

 

 

 

 

 

SOYADI SÜLALE ADI BOY

KILINÇARSLAN HAPAET ABAZA
ERTUĞRUL HAPAET ABAZA
ÖZBEK LAÇIŞ ABAZA

CANBEK ÇIKOTEN ABAZA
YÜKSEL GEGİ ABAZA     
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İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918)

 

BERAT YILDIZ

Resmi devlet tezi İürkiye Cumhuriyeti tani-

hinin (yakın Osmanlı geçmişini dahi kabul etme-

yerek) 1923 senesinde başladığını dikte etmekte

ve bu şekilde en basit söylemle Osmanlı İmpa-

ratorluğu mirasını reddetmektedir. Bu nazariye

“devlet zihniyetli tarihçi"'ler tarafından sürdürül-

meye çalışılmaktaysa da artık bu tarz tarih

yazımının devletin ideolojik doktrininin

bir aygıtı

 Yazar: Fuat Dündar

İletişim Yayınları, 2008
536 sayfa

olduğu ve hakikatın çok uzağında kaldığı

düşüncesiilim çevrelerinde geçerlilik kazanmıştır.

Bu çerçevede Türkiye'de tek parti döne-

minde radikalleşen gayri-Türk unsurlara karşı

uygulanan asimilasyon siyasetinin kurgusunun

çok daha önceden planlandığı akla gelmektedir.

Fuat Dündar'ın çalışmalarında anlamaya çalıştığı

meselelerden biri de |913—18 arasına tekabül

eden dönemde bu asimilasyon siyasetinin hangi

şartlar ve güdüler altında gerçekleştiğidir.

Dündar'ın etnik mühendislik olarak adlandırdığı

bu siyasaya göre ittihatçılar kendi belirledikleri

sınırlar dâhilinde hertürlü araçve aygıtı kullanarak

Türklüğün tek unsur olduğu etnik-homojen bir

toplum yaratmafikriyatı üzerine kafa yormuşlar

ve bunu pratiğe de dökmüşlerdir.

Fuat Dündar bir önceki çalışmasında ittihatçı-

lar tarafından inşa olunması öngörülen bu top-
raklarda Kürtler, Çerkesler ve Lazlargibi Müslü-

man milletlerin ittihatçıların uyguladığı politikada

rollerini tetkik etmişti. Hâlihazırdaki çalışmasında

ise gayrimüslimlerin durumunu gözler önüne

sermeyeçalışıyor. Her ne kadarçalışmanın odak

noktası Ermeniler ve Yahudiler gibi Müslüman

olmayan azınlıklar ise de Fuat Dündarkitabında

imparatorluk dâhilıne göç ile gelmiş muhacirlere

bu cümleden olarak Çerkeslere dair önemli

ipuçları vermekte.

Öncelikle Dündar, Çerkeslerin Osmanlı
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İmparatorluğuna olan muhaceretinin Rusların

baskısı dan ziyade Osmanlı İmparatorluğu'nu

ısranıyl gerçekleştiğini savunuyorve bu şekilde

de im; matorluğun ömrünün uzadığını belirtiyor.

Var o..n asimilasyon politikasının da aslında

Tanzimat'tan beri uygulanmaya konulduğunu

ve Çerkeslerin de genel olarak asimilasyona

direnmediğini ileri süren yazar ittihatçıların

asimilasyon konusundakifikirlerinin Ziya Gökalp

ve Ahmet Ferit gibi aydınlar tarafından

şekillendiğini belirtmektedir;

Ahmet Ferit “medenileşmiş kavimler'in asimi-

lasyon politikalarını analiz ettikten sonra, Osmanlı'nın

fetih ve asimilasyon politikasına değinir. Osmanlı

Devleti, iktidara “gevşek” bağlarla bağlı Türk

 

METİN AKYÜZ

Bir dilin yok olmasıyalnızca o dili konuşanların değil, bütün insanlığın ortak sorunu.

olmayan Müslümanlar arasına önce vaizler, hocalar

gönderirken, diğer yandan da bunların homojen

nüfusunu sarsmak ve “seyrekleştirmek”için “hâkim

millet” Türklerden bir miktar nüfusu bunlararasında

iskân etmiştir. Aynı zamanda, diğer halkların dil

ve kültürel gelişimlerini engellemekiçin iktidar, tüm

aygıtları ve araçlarıile birlikte “hükümetin lisanını,

gücünün yettiği her” vasıta ile dayatır. Eğer tüm

bunlara, demografik ve politik asimilasyon poli-

tikalarına rağmen, bu halklardan biri asimile olmayıp

iktidara direnirse tek çare onları mevcut politik

sınırları terke zorlamaktır.

Ayrıca bu asimilasyon politikasının mekaniz-

maları olarak harttacılığın ve istatistiğin çok önemli

olduğunu ifade eden Dündar, hükümet tarafından

Dilbilimci David Crystal da dil kaybı konusundakibilgi ihtiyacının acil olmasından
hareketle "Dillerin Katli" çalışmasını hazırlamış. Bu kitap, dilin acil yardım alarmıgibi.

İmparatorluklardan ulus devletlere geçişin en
önemli paradigmalarından birini dil oluşturur. Dil,

ulus devletlere kadar toplumsal yapının parçası

iken ulus devletlerle birlikte siyasal bir yetke halini

de aldı. Ulus devlet anlayışında egemen olan

unsur, dilde de egemenliği ele geçirdi. Resmidil

dışında kalan diller de zaman içinde ölüm kalım

savaşımı vermeye başladı, büyük bir çoğunluğu

da bu savaşı kaybetti. Dil ölümleri özellikle 20.

yüzyıldaki gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle

tarihin hiçbir döneminde bu kadar hızlı yaşanmadı,
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diller arası etkileşim hiç bu kadar yoğun olmadı.

Tüm bu gelişmeler dillerin ölümünü de hızlandırdı.

Bu kayıpları engellemekiçin de Londra'da Teh-

likedeki Diller Vakfı kuruldu.

 

değil, bütün insanlığın ortak sorunu. Dilbilimci

David Crystal da dil kaybı konusundaki bilgi

ihtiyacının acil olmasından hareketle "Dillerin Katli

Bir Dilin Ölümü Bir Küftürün Ölümüdür" çalışmasını

hazırlamış. Bu kitap,dilin acil yardım alarmı gibi.

 



 

ülkenin etnikharitasının çıkartılmasıiçin kırsala

gidilerek folklor araştırmaları yapıldığını belirtir.

En önemli araştırmacılardan biri de Çerkes olan

Baha Said'dir! Osmanlı tarafından tutulan

arşivlerden de yararlanılarak nüfus sayımına dair

çalışmalar yapan Aşâir ve Muhacirin Müdüriyet-

i ÜUmümiyesi (AMMU) Çerkeslerin 1915'de

nüfusunu 500 bin olarak tespit etmiştir.

Osmanlı son dönemiaskeri teşkilatı Üzerinde

derin izler birakan Alman Goltz Paşanın Prusya
asker millet disiplini çerçevesinde öne sürdüğü

fikirlerin bütün ittihatçı subaylar üzerinde ciddi

tesirleri olduğunu belirten Fuat Dündar bütün

azınlıklara uygulanan siyasaların sistematik ve

önceden temellerinin atılmış olduğunu iddia

Kitaptan elde edilecek olan gelin de Tehlikedeki

Diller Vakfı'na bağışlamış yazar. Bir dilin doğal

konuşucularının yoğunluğu, o dilin geleceğini de

belirliyor. Kullanıcıların etkililik düzeyine görediller;

güvende olanlar, tehlikede olanlar ve ölü diller

diye sınıflandırılıyor. Net bir sayı olmasa da,

yeryüzünde var olduğu kabul edilen 6 bin dilin 3

bini yok olmatehlikesiyle karşı karşıya. Crystal, işe

dillerin ölüm nedenini belirlemekle başlıyor. Dillerin

ölümlerini tek bir nedene bağlamak zor.Kıtlık,

kuraklık, deprem, volkanik patlamalar ve tsunamı

gibifiziksel etkiler ile kültürel etkileşimler ve baskın

kültürel yapıların dil üzerindeki baskıları, dilleri

tehdit eden en önemli etkenler arasında.

Crystal, kitabın sonraki bölümünde de neden

dil ölümleri üzerinde durulması gerektiğini vurgulayıp

tek dillilik ile çok dilliliğin karşılaştırılmasına gitmiş.

Bir dilin ölümü insanları doğal afetler gibi doğrudan

etkilemese de eksikliği çok sonradan duyulacak

yazara göre. Çünküdiller insanlığın toplam bilgisinin

bir parçası. Hatta şu cümlelere yer veriyor kitabında;

"Bir dilin yeryüzündensilinmesi tekrar yenile-

nemeyecekbir kaynakgibidir. İnsan dilinin yapısının

ınsanın entelektüel başarısının önemli bir şahidi

olduğu göz önünealınırsa, dilbilim dünyasındaki

genetik çeşitliliğin kaybı... muhtemelen biyolojik

dünyadaki genetik çeşitliliğin kaybından bile önem-

lidir."
Ölmeyeyüztutan dillere neden sahip çıkmamız

etmekte.

“Etnisite Mühendisliği” olarak adlandırdığı

Anadolu'nun Türkleştirilme sürecini ele alan

Fuat Dündarkitabı için Osmanlı, Fransız, İngiliz

arşiv vesikalarını tetkik etmiş. Bunun yanı sıra

dönemin yayımlarını taradığını da belirtmek

gerek. Kışkırtıcı bir dille yazılan bu kitap Osmanlı

son döneminde azınlıkların durumuna olan

yaklaşımları açısından Çerkesleriçin bariz ipuçları

vermektedir.

Osmanlı son dönemiazınlık politikaları için

yazarın diğer eseri İttihat ve Terakki'nin Müslü-

manları İskan Politikası (1913-1918) ile beraber

üzerinde durulmayan bir konuda önemli bir

boşluğu dolduruyor ii

gerektiğini de şöyle ifade ediyor yazar: "Dil, toplum-

sal ve kişisel kimlik haliyle bireyin ifade gücünü

hemen hemensınırsız kılan zenginlikte bir mirastır.

Her dil, belli bir evren modeli, dünyanın

anlaşılmasına yarayan bir gösterge sistemi oluşturur

ve dünyayı tanımlamakiçin 4 bin farklı yolumuz

varsa bu bizi zengin kılar. Ekoloji konusuna olduğu

kadardillerin korunması konusuna da eğilmeliyiz."
ze

Son bölümde de yazar, net bir yanıt bulamasa

da yok olma tehdidi altında olan diller için neler

yapılabileceğini sorgulamayaçalışıyor. Dünyamız

hayalet dillerle dolmadan nedenli nedensiz sahip

çıkılmalıdır dillere, hatta Yahudi yazar Isaac Singer'a

neden ölmekte olan Yidiş dilinde yazdığı soruldu-

gunda "Hayalet hikayelerine kesinlikle bayılırım"

diyerek cevap verir ve devam eder: "Aynı zamanda

yeniden dirilişe inanıyorum. Eğer ben Yidış dilinde

yazmazsam onca Yahudi hayata geri döndüğünde

ne okuyacak?" Unutmamak gerekir ki her şey
unutur, dil unutmaz.

"Dillerin Katli", dilbilimsel yaklaşımı ve zengin

kaynakçasıyla dil ve dilbilimle ilgilenenleriçin de

vazgeçilmez bir kaynakniteliğinde. Babil Kulesi bir

mitos mu yoksa bir gerçeklik mi bilinmez ama

dillerin ölümü tek dilli bir dünyaya götürüyor

insanları, Ölü dillerin cesetleriyle kurulan bir kule

yükseliyor önümüzde E
 
Kaynak: http://i.milliyet.com.tr/HaberAnaResmi/2008/03/01/ft17mf2259.Jpeg
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Bize taktıkları göçmenler adını hep yadırgamışımdır.

ülkelerini terketmiş ınsanlar demektir bu

oysa biz ülkemizi terketmiş değiliz

kendi isteğimizle başka bır ülke seçerek.

bız yabancı bir ülkeye süresiz kalmak için de gelmedik.

tersine kovulanlarız bız, yasaklanmışlarız.

bize kapısını açan bır yurt değil, sürgün yeri olmalı.

elverdiğince sınıra yakın bir yerde

tedirgin beklemeliyiz dönüş gününü,

en küçük bi değişimi bile gözleyerek sınırın ötesinde,

kalbımız çarpa çarpa sorguya çekerek heryeni geleni,

tek bir şey unutmadan, tek bir şeyden vazgeçmeden

ve hiçbir şeyi bağışlamadan, olup biteni hiçbir şeyi.

bız kendimiz bile vahşet söylemleri gibiyiz,

sınırların ötesine sızabilen.

kalabalığın içinde yırtık pabuçlarla dolaşan her bırimız

ülkemizi lekeleyen namussuzluğun hanıtıyız.

ama hiçbirimiz burada kalmayacağız.

son söz daha söylenmedi.

BERTHOLBRECHT
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Ekmeği ortasından ikiye bölersen, dostluk çıkar

Bır halkı bölersen, düşmanlık.

“Soykırım”, sözcük olarak dakirletti dünyayı

Ey sürgün!, hiçbirzaman unutma köklerindeki büyük acıyı

Ama hep nefretin tutkalıyla yapıştırma

sesinin rengindeki çatlağı.

Barışın adaleti beyazdır, nefretin adaleti kapkara,

Unutma, tepe kendilıSınden yüksektir,

kuş da öyle, ağaç da...

Sen kendi kendineyüksek ol,

Irkçılığın mayasıyla değil,

Barışın ve sevginin mayasıyla yoğur bilincim.

Ey sürgün!, ister bütün sınırların ötesiol

gıtgidebildiğin yere,

Amagünebakan gıbıgeldiğin yöne çevir hep yüzünü.

Unutma, bütün insanlığın renginde soldurursun

kendi rengini soldurduğun zaman.

ADNANÖZVERİ
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(Gizli)

N.İ. Yevdokimov'un V.V. Orbeliani'ye "Dağ-
lıların Göçü Konusunda" Tedbirlerini Tasdik

Etmesi Hakkında Müzekkeresi

30 Nisan 1860

Size bağlı okruğun Dağlılarının göçü ko-

nusundatalimatlarınızı tasdik ediyorum.Sizden

Türkiye'ye giden temsilcilere şunları

bildirmenizi istirhamla rica ediyorum: Oraya

gidince Türk hükümetinin göçe rızasını sorup

öğrenmekle yükümlüdürler; bu olmadan

kimseye hareket izni verilmeyecektir. Siz bu

heyeti Vladikafkas'a gönderin. İuğgeneral

Zotov, oradan Tiflis'e gönderilmeleriiçin

talimat yazacak.

Size müsaade veriyorum: Huzursuzluk

yaratanları yollamak ve fanatiklerin tahrikiyle

göç etmekisteyenleri alıkoymakiçin, sahip-

lerinden gidecekolanların fikrini belirten

dilekçe alın. Bize sadık yöneticilerin göster-

mesiyle en huzur bozucu fanatiklerden 60

ila 100 aileyi seçin ve tarafınızdan tayin

edilecek sürenin dolmasından sonra onları

deniz yoluyla gönderin.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi
(DA KBbP),f2,op.1,d. 465,14

 

Kabardey Okrugu Komutanı Prens V.V.

Orbeliani'nin Kont N.İ. Yevdokimov'a Raporun-
dan

25 Mayıs 1860

... Fanatiklere |5 Mayıs'ta yola çıkmak

üzere hazır olmalarını ve onlara Malka neh-

rinde toplanma noktası tayın edildiğini

bildirdim.

22 Mayıs'ta 80 Kabardey aile iki parti

halinde gönderildi, 66 aile Kuban Oblastı

üzerinden Taman'a, kalan 14 aile de, 1859

yılında verilen pasaportlarıyla birlikte karayo-

luyla, Tiflis üzerinden Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'ye yola çıkan Kabardey serflerden

bazıları sahiplerini izlemek istemediklerini
bildirdiler ve bu yüzden sahipleri, benim

kanaatime göre, onları Kabarda'da kalan

akrabalarına emanet ettiler. Fanatiklerin

gitmesinden sonra bütün halk yatıştı. Ahaliye

hementarla işlerine başlamalarını ve göç

etmek isteyenlerin heyet Türkiye'den

dönmeden önce yola çıkmayı umut etme-

melerini bildirdim. Heyet zor oluşacağa

benziyor, çünkü halkın bir kısmı bunu istemi-

yor.
KBC Merkezi Devlet Arşivi (11'A KbP),

f2op.1,d 465,1 9-10

      



V.V. Orbeliani'nin N.İ. Yevdokimov'a
raporundan...

30 Mayıs 1860

   

    

  

   

   

  

 

  
  

  

  

  

 

  
  

 

  

 

    

 

  

Tarafindan 80 aile olarakayrılan fanatikler

Kabarda'dan gönderildiler. Kabarda'nın kalan

ahalisi yatıştı ve kendiişlerine döndüler. Fakat

tahminimce Digorya üzerinden Kabardeylere

ulaşan, Askeri OÖset Okrugu'nda isteyen

N.İ. Yevdekimov'un V.V. Orbeliani'yi talimatı

3 Haziran 1860

30 Mayıs tarihli mektubunuzun cevabıdır.

Kalan fanatiklerin İürkiye'ye göç etmeyi
reddetmesinin* Sizi endişelendirdiğini görü-
yorum. Bana öyle geliyor ki, hükümet için ve
halkın huzuru için fayda sağlayacaksa bütün
bu aileleri serbest bırakmak gerekir. Çünkü
bütün mallarını mülklerini satmış olduklarından

şikayetleri kesilmeyecektir. Zararlı nüfusun
azalmasıbizi birçok endişeden kurtaracaktır
ve halen hattı Kabardeylerin sadakatinden
korumakla görevli en az 4 Kazak bölüğünün
serbest kalmasını sağlayacaktır. Onun için
44) ailenin gitmesine üzülmeyin, keşkeiki
kat fazla gitse, bölge Için bunun bize zararı
olmaz.

İlk 80 ailenin gidişinden sonra Kabarda'nın
sükunete kavuşacağını boşuna düşünüyor-

sunuz. Bu insanlar, gitmelerini istedikleri

    

 kmaizni venildiğine dair söylen-herkese yolaçı

tler, belgeleri alınmış olan 442 ailenin Ka-

barda'da kalmakararını yeniden bozdu. Bunlar

fanatiklerin gidişinin ardından bir süre

sakinleşmişlerdi. Şimdi tekrar bana geldiler

ve heyet gönderme şartı olmadan Türkiye'ye

mesini istediler, 2 gitmelerine izin veri

KBC MDA, f.2, op. 1, d. 465,1. 13. Otpusk.

 

herkes gidinceye kadar yazılı ilişkiler aracılığıyla
halkı harekete tahrik etmeyi sürdüreceklerdir.
O yüzden bu sürecin bir an önce ger-
çekleşmesi bizim için daha iyidir. Zira aksi
taktirde halkın tedirginliği birkaç yıl daha
uzayacaktır.

Bütün nüfusun gitmesi tehlikesine gelince,
keşke bu gerçekleşse, Bu bize memnuniyetten
başka esaslı bir fayda da getirirdi; bize karşı
kötü niyetli bir halktan kurtulmuş olurduk.

Bununla birlikte, tamamen eminim ki
Kabardey prensleri halkı durdurmakisteseler
Kabarda'nın büyükkısmı onların yanındakalır
ve muhakkakki onlara sadık, dolayısıyla arzu
ettiğimiz düzeni kurmamaza uygun kişiler
kalacaktır. Halkkitlesinin mukabil hareketine
karşı her halükarda silahlı güç hazır bulundur-
mak zorundayız.

KBCMDA,f.2,op.1,d.465,1 19-22

* Orijinal belgede bu şekilde
 

 

  
  

İ Bu mektuba cevap olarak N.İ. Yevdokimov, 14 ailenin Askeri Oset Okrugu'nda görülmesi “Taman'a doğru yola çıkan bu
okrugun göçmenlerinde heyecan yarattı” diye yazıyor. (KBC MDA, f. 2, op. |, d. 465,1. 13).

  

2 Prens G.D. Orbeliani 17 Haziran 1860'ta Kont N.İ. Yevdokimov'a verdiği raborunda “Kabardeyler | Mayıs'tan 17 Haziran'a
kadar bana Türkiye'ye göç etmeisteklerini bildiren 600 kadar dilekçe verdiler” diyor. Vladikafkas'tan Tuğgeneral Zotovise
27 Haziran 1866'da şöyle yazıyor: “Kabarda'da şu andaki hareketgösteriyor ki bu halk tamamen güvenilmez ve OÖCTBEHHOE
YA€p>KaHM9 fayda getirmeyecek, aksine onları bize karşı öfkelendirecek). Ne kadar çok giderlerse, o kadar az gizli düşmanımız
kalır.” (KBC MDA, f.2, op. |, d. 463,1. 25, 29).

  
  
   

  

Kaynak: Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı diya adıgov, vtoraya polovina XIX-naçalo XX veka
(Kafkas Savaşı'nın Adıgeler İçin Trajik Sonuçları; 19. Yüzyıl İkinci Yarısı - 20. Yüzyıl Başı), Nalçik 2000.

 
Çeviren: Murat PAPŞU fi



Okuyucularımızdan
Hatukuay hemşerimiz

Sancar Şahan, bir

konser için Antalya'ya
gelen Adıge ses
sanatçısı İlache

Albert'tan etkilenmiş

ve kendisiyle yaptığı

sohbeti kaydederek,
dergimiz

okuyucularının da bu
samimi Adıge

sanatçısını Tanıması

isteğiyle, yayınlanmak
üzere bize göndermiş.

Sayın Sancar Şahan'a

duyarlılığı için çek

teşekkür ediyor,
kendisini sizin de

tanımanız açısından,
çok samimi

bulduğumuz mailini ve

yaptığı röportajı

sizlerle

paylaşıyoruz...
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Röportaj: SANCAR ŞAHAN

 
Merhaba;
Öncelikle duyarlılığınız için teşekkür ederim. Ben Sancar Şahan. Kayseri
Pınarbaşı Çerkes Söğütlü Köyü doğumluyum. Hatukuayım. 1993'ten

beri Antalya'da yaşıyorum. Sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda Antalya Kafkas
Kültür Derneği'nde yöresel oyunlarımızı öğretiyorum, aktifolarak kültürümüz

adına çalışıyorum. www.antalyakafder.org isimli web sitesinin yayınişlerini de

yapıyorum.
Sizlerle iletişim halinde olmak beni çok mutlu eder, yardıma hazırım. Ayrıca

kültüre katkı konusunda Nart Dergisi çalışanları olarak sizler takdire şayansınız.

Tlache Albert, dermeğimizin düzenlediği piknik için Adana'dan gelmişti. O gün
konsere geldiğinde mikrofon elinde hepimize, “Beni tanıyor musunuz?"diye sordu.
Birkaç kişi “evet” dedi. “O zaman benimle şarkılarımı söyleyin. Hangi şarkımı
söylememiistersiniz?” dedi. Kimsede tık yok! O an, “neden kendi değerlerimizi
tanımıyoruz, tanıtmıyoruz” diye düşündüm ve kendisiyle bu sohbeti yaptım. İnanın
o kişiden, onun samimi konuşmalarından çok etkilendim.İlk defa bir şeyler

yazıyorum. Ama yazmanın çok güzel bir şey olduğunu da anladım. Keşke röportajın
nasıl olması gerektiğini sizlere sorsaydım, ya da soruları isteseydim. Ama bundan
sonra sizlerleyim. Bu röportaj hiçbir yerde yayınlanmadı. Albert ile ilgili
daha fazla bilgi derseniz, bütün bildiklerim bunlardan ibarettir. Size
Albert'ın cep telefonunu vereyim.......... Abhazca, Kaberdeyce, Abzehce

bilir. İşlerinizde kolaylıklar dilerim, saygılarımla... Sancar Şahan

  



 

 

- Fesapş Albert.

- Wopsev liha razı gufoğ.

- Seni Türkiye'deki Adığeler şarkılarından

tanıyorlar ama senden dinleyerek tanıtmakistiyo-

rum. Albert kimdir?

- Annem Pışımdeko Meryem, Babam Besney

Tlache Dolet.

- Nerelisin?

- Adıgey, Kabardey, Çerkesk, Abhazya her

yerdenim.Belirli bir yerim, boyum, dilim yok.

Herdili konuşurum. Adığelerin yaşadığı yerdenim.

Gittiğim yerde konuşulan dili konuşabilirim. Ya

sen?

- Ben Hatıguayım.

- Yanlış, sen Adıgesin. O yeter. Bütün insan-

ların ihtiyacı olan her şey, adet, gelenek, habze,

hepsi ondavar. Farkında olarak ya da olmadan

yaptığımız yanlışlardan biride bu. Adıgeyim

demek yeterli.

- Müziğe ne zaman başladın?

- İİ yaşındayken piyano ile başladım. 6 yıl

forte piyano okudum. Ardından galiba |ürkiye'de

 
 

lise deniyor, liseyi Maykop'ta okudum, akordeon
üzerine 4 yıl. Ünlü bestekâr ve usta Thabısım

Umar okuttu. Kendi imkânlarımla akordeon

çalmayı öğrenmiştim ve herkes çok beğeniyordu.

Düğünlerde çok severek dinleniyordum.

Bir arkadaşım büyük ustanın köyünde düğün

olduğunu, kendini Ihabısım Umar'a dinletme

fırsatı bulursun belki diye düğüne götürdü. Ben

de bayağı havalardayım. Goaşelerin olduğu

odaya çağırdılar. Orada çalmamıistediler. Ben

de girdim ve çalmaya başladım. Bir yandan da
alışık olduğum takdirleri bekliyorum. Bir sessizlik

oldu ve bir yaşlı yanımdakilere seslenerek,

“Çıkarın bunu buradan, gürültü yapıp durmasın”

dedi.

Önce bir anlam veremedim. Ama ustayı

dinleyince o insanlara hak vermemekelde değildi.

Çünkü onlar akordeonu ondan dinliyorlardı. O

düğünde büyükustayla tanıştım. Elimde küçük

bir akor-deonum vardı. Beni dinledive iyi bir

müzisyen olmak istiyorsan önce akordeonu

büyült dedi. Bende öyle yaptım. Hep onun

tavsiyelerine uymayaçalışırım.

4 yılın sonunda | yıl bekledim. Konservatu-

vara hazırlandım.

|995'te Nalçık'taki müzik okuluna başladım



 

Lİ LİN 4 Zİ

 

 

“Buralarda düşlerimiz, dılımız,

düğünlerimiz, geleneklerimiz,
yaşatılıyor. Festivaller artmaya

başladı. Gençler buralarda tanışıp
evlenmefırsatı buluyor.

Adigelerin yaşadığı her ülkede
bunlar yapılıyor. Ben en çok

İsrail'deki çalışmaları beğendim.
Orada kayıp olan hiç bir şey yok.”

(o okul farklı bir statüde. Müzik şefi okulu). 6

yıl okudum. 2001'de mezun oldum.

Bu arada liseye girmeden 2 yıl önce Het

Gusezuağer Adıger Godijinev (Kim Söyledi

Adığeliğin Yok Olacağını), Nıbjeğo Zefago,Sı

Adıg (Ben Çerkesim), Söeşpaye Woret Geseo

(Sizin İçin Şarkı Söylüyorum) bestelerimi

yapmıştım. Folk Çerkes Disko tarzında (kendi

stilim) “Türkiyem Yı Adıgeher Egu Sügitew

(Türkiye'nin Adığeleri Tempo Tutun) çalışmamı

yaptım. Disko ve Brektarzındailk Adıge beste-

lerini ben yaptım. 4 yıllık okulu Kabardey Kültür

Bakanlığı'nın izniyle özel bir statüyle 2 yılda

bitirdim.

Okulbittikten sonraİsrail'e gittim. Önce

Kaferkame'de 5-6 ay kaldım. Oradan, Reyhaniye

Adıgeleri beni istediler. Dans, müzik, wored,

tiyatro alanlarında kurslar verdim. Reyhaniye'ye

gitmeden önce onlariçin bir gecede “Reyhaniye”

bestemi yaptım.

Bu arada akordeon ve kontbasgitar

çalışmalarım devam etti. İsrail'den dönünce hem

orkestra şefliği yaptım hem de kontur basgitar

çaldım.

|994'te Kabandey'deki en büyük müzik stüd-

yosunu açtım.Bir yıl zengin çocuklara wored

çalışmaları yaptım. Özelve ücretli. Fakat istediğim

verimi alamadım. Ücretsiz kabiliyetli çocuklarla

çalışmaya başladım. Öğrencilerimin birçoğu ünlü,

tanınır oldular. Onlarla gurur duyuyorum.

- Bu arada aldığın ödüller var mı?

- 2002'de Karaçay Çerkes'te en iyi sanatçı
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ödülü, 2005 Abhazya'da En İyi Sanatçı ödülü,

2008 Kabardey Balkar'da En İyi Sanatçı ödülü,

I993yılı ve 2005 yılı arasında yapılan yılın şarkısı

yarışmalarında hep |. oldum.

2003 yılında Kabardey Devlet Başkanı

Kaneko Arsen beni Moskova'ya CD) yapmam

için gönderdi. Bir yıl da 2 CD yaptım. 2005'te

bir CD daha yaptım. 2006'da Abhazca CD

yaptım.2007'MP3 yaptım.

Abhazlar genelde eski woretleri dinlerlerdi.

Pek yeni besteler yapılmazdı. Ben Abhazca

“Abazece Woret Ceps"(Abhazca YeniŞarkılar)

bestemi yaptım. Türkiye'den dönerse yenibir

CD daha çıkaracağım, hazır. O da Abhazca

olacak. 2 tane şarkı kaldı. Temmuzda gelince

yeni CD'yi getireceğim size. Çalışmam biter

bitmez Abhazya'da büyükbir konser vereceğim.

- Konser dediniz de, nerelerde konserler

verdiniz?

- 2007'de Kayseri festivalinde vardım. Çok

güzelbir katılım vardı. Mezdeg, Nalçık, Nart

Kale, Beksen, Terch, Cilistenay, Zenigo Goace,

Çerkesk, Habez, Adığe Hable, Krasnodar, May-

kop, Suhum, Sochi, (Suhum ve Sochi'de ilk ben

konser verdim.), Tuhuapse, Adıge Kale ve Mosk-

ova. 500'den fazla konser verdim.

- Genelde sözlersize miait?

- Genelde değil tamamı bana ait. Yaptığım

MP3'te sadece bir tanesi benim değil. Söz

yazmada Ihabısım UMAR'dan ders aldım.

Kendileri ulaşılamaz derecede uzmankişi. Ken-

“İşimi yaparken bu zamana kadar
en çok zorlandığım şey

Adigelerin sülaleciliklen! Herkes
kendini daha doğru buluyor.
Kendi içlerine kapanıklar.
Dışarıdan kimseye şans yok.
Hangi şarkıcıyı dinleyeceklerini
kararla belirleyenler var. Aşırı
kendini beğenmişlik var sanki...”
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dımı çok şanslı

hissediyorum ondan ders aldığım için. Şarkı

yapmaktek başına yetmiyor. Yaptığınız şarkıların

beğenilmesi dinlenmesi gerekir. Ben hep bu

mantıkla hareket ederim.

İntemet üzerinden yapılan en çok dinlenenler

yarışmalarında 5 yıldır birinci oluyorum. Tüm

katılımcı sanatçıların aldığı oy 2652, ben tek

başıma 648 oy almışım. Bu çok büyük bir

başarıdır bir sanatçı Içın.

- Bu kadar çok dinleyeniniz var. CD satışları

nasıl. Para kazanabiliyor musunuz bari?

- 8.000 tane CD yaptık. 25 bin dolar har-

cadım, Korsan olayı çokfazla. Üzerine Arapça

yazılar yazılı benim resmim olan bir CD gördüm.

Benim o C'den haberim yok.

- Biraz da Adıgelikten konuşalım. Sanatçı

“Bazı bestelerimden korkanlar
oldu. Ruslara karşı da bir korku

var. “Biz daha iyiyiz, biz daha
güçlü kültüre sahıbız” dediğimde
bazıları korktu. Dedelerimizin

başına gelen, bizim de başımıza
gelmesin diye. Bizim dedelerimiz

öyle düşünmüyordu ama.
Demekki bizim kımlığımız olan

cesurluk yok oldu..."

 

gözüyle dünyadaki Adığeleri nasıl değer-

lendiriyorsun?

- Anavatandan kopan Adigeler

darmadağın oldu. Sürgünde ölen çok

oldu ama hala yok oluyoruz. Hadi

savaş vardı, ınsanlar ana vatanlarından

sürüldüler de yok oldular. Şimdi

hiçbir zorlama yok. Biz kendielimizle

kendimizi bile bile yok ediyoruz.

Asimile olmuyoruz, kendimizi

asimile ediyoruz. Adıge olmayanla

evlenerek. Adıge olmayan alarak.

Şu anda Adigelik'ten bahseden, sahip çıkan

derneklerkaldı.

Buralarda düşlerimiz, dilimiz, düğünlerimiz,

geleneklerimiz, yaşatılıyor. Festivaller artmaya

başladı. Gençler buralarda tanışıp evlenmefırsatı

buluyor. Adıgelerin yaşadığı her ülkede bunlar

yapılıyor. Ben en çokİsrail'deki çalışmaları beğen-

dim. Orada kayıp olan hiçbir şey yok. Yugoslavlar,

Amavutlar dillerini korudular. Ama çok şeyler

de yok oldu. Kosova Savaşında anavatana

Priştina'dan 40 hane döndü. En çok hayret

ettiğim şey Adıgeyle evli olanlar dışında gerisi

döndü. Ben sevgiye inanırdım. Sevgi olduktan

sonra ırk çok önemli değil derdim. Bu geri dönen

ailelere baktığımda, ya erkek Adığe değil ya da

kadın. Demekki asimile böyle bır şey. Adığelerle

evli olanlarda sorun olmadı. Onlar olmaları

gerektiği yerde kaldılar. Bu beni çok düşündürdü.

Yanlış olan inancımı düzekttirdi.

- Beste, söz yazarlığı, şarkı söyleme nasıl oldu?

Bunların maddi bir yanı var mıydı? Açıkça sorayım,

para için mi yapıyorsun yoksa başka şeyler mivar?

- Para için müzik yapmak ayıp değil. Para

için yapanları ayıplamıyorum. Ben yaşadığım bir

olay üzerine bu işe başladım. İki katlı bir evin

altında beklerken kızlarımızın Rus müziği dinley-

erek eğlendiklerini duydum. Neden dinlediklerini

sorduğumda “bizi mutlu ediyor. Bizi

neşelendiriyor” dediler. Onların cevabına çok

kızdım. “Nasıl bir Adığe kendi müziğini değil de

başkaların müziğini dinleyebilir” dedim. “Ta

dedelerimizden kalma müzikler hep aynışeyler

biz usandık” dediler. İçimden, “haklılar belki de"
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Masamıza Albert ile tanışmak

isteyen kızlarımız geldi. Onlarla
tanıştıktan sonra kendisinden bir

istekleri olup olmadığını sordu.
Onlar da “yok” dediler. Albert,

“O zaman benim sizden
isteklerim var' diyerek devam

etti: 'Diılınızı öğrenin, yoksa
Adıgey'e gelince akrabalarınızla

Nasıl anlaşacaksınız. Adıgey'e gelin

ve gençlerimizle tanışın. Belki
beğenir orda kalırsınız...”

dedim ama o an kendi kendime, “bensizi Adığe

müziği dışında müzik dinlemez hale getireceğim"

dedim. Bu fikirle yola cıktım. Hem dili korumak

için de çokiyi bir seçenek. Müzik yoluyla çok

geniş kitlelere düşüncelerinizi de aktarabılır, yol

bile gösterebilirsiniz. Daha önemlisi sanat dili

ortaya koyuyorsunuz (edebidil). Böylece dili

de koruyorsunuz. Dil sürekli canlı ve dinamik.

Dikkat ettim senin kelime haznen çokiyi. Hiç

duymadığım kelimeler bile kullanıyorsun ama

kendini ifadede zorlanıyorsun.Seriakıcı bir ifade

yok. Adığece düşünmek yetmiyor. Aklından,

kalbinden geçiriyorsun, orda kalıyor. Akıl ile dil

arasına yazıyı koymalı. Düşünüp yazmalı ve

yazdığını okuyarak söylemeli. Sen İürkçeyi

öğretirken öğrencilere böyle yapmıyor musun?

(Ben sınıf öğretmeniyim). Bunu yaptığımızda dili

daha seri kullanmış oluruz. Ben söz yazarak

besteleyip söylüyorum. Her şarkımın bir anısı

var. Böylece de insanlarıilgilendiren güncel

olaylar da oluyor. Kültürel, sosyal, tarih, dil, kişiler,

topluluklar içinde şarkılar yaptım. Herkese, her

kesime hitap ediyor. Çok güzel dönüşleri var

bana. İnsanlar tarzım ve yaptığım şarkıları çok

beğeniyorlar. Çok insanın “aklımızı başımıza

getirdin” dediğini duydum. “Sayende
kültürümüzü dahaiyi tanıma ihtiyacı duyduk”

dediklerini duydum.
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Anayurdun dışındaki Adıgeler şarkıları

anlamada zorlanıyorlar. Zamanla onlarda dinleye

dinleye alışacaklar. Çünkü bu başlı başına bir

kültür.

Türkiye'deki Adıgelere hayret ediyorum.

Nasıl böyle bir kültür oluşmadı diye. Para var,

iv, radyo teknolojik var. Adigece konuşanlar

çoğunlukta. Burada daha çok dansa önem

verilmiş. Hemen hemen her demekte bir dans

kursu var. Sen neden dans dersi veriyorsun da

söz yazarlığı, şiir yazma dersi vermiyorsun?

Çocuklara duygularını Adigece yazılı ifade et-

tirmiyorsun? Yazmak çokfarklı, çok çok güzel

bir sanat. Biliyor musun? Dünyada her gün

Adigece konuşan bir yaşlı ölüyor. Ama Adigece

konuşamayacak bir Adıge doğuyor.

Dili geliştirmek için müzik en iyi yollardan

biri. Kayseri festivalinde dans eden gençlerin

duruşları, dansları, kıyafetleri çok güzeldi. Yanlarına

gittim ve onlara duygularımı ifade ettim ama

beni anlamadılar. Oysa ben Adıgece konuştum

onlarla. Hiç biri dil bilmiyor...

- Yaptığın işte en çok nerelerde zorlandın?

Sana en çok sıkıntı veren nelerdir?

- Bu zamana kadar en çok zorlandığım şey

nedirbiliyor musun? Adıgeler! Adıgelerin sülale-

cilikleri en çok zorlandığım şey. Herkes kendini

daha doğru buluyor. Kendi içlerine kapanık.

Dışarıdan kimseye şans yok. Hangi şarkıcıyı

dinleyeceklerini kararla belirleyenler var. Aşırı

kendini beğenmişlik var sanki.

Bir de bazı bestelerimden korkanlar oldu.

 



 

Ruslara karşı korku da var. “Biz daha iyiyiz, biz

daha güçlü kültüre sahibiz” dediğimde bazıları

korktu. Dedelerimizin başına gelen bizim de

başımıza gelmesin diye. Bizim dedelerimiz öyle

düşünmüyordu ama. Demekki bizim kimliğimiz

olan cesurluk yok oldu. Korkaklaştık! Zamanla

değerler değişti. Adıgelikte çok alanda ve çok

büyükbir hızla değer kayıpları oldu.Bir kız Rus'la

evlendirildi (ısrarla ismini telaffuz etmekistemedi.

Bana da yazdırmadı). O'nun evlendiği günü

yıllarca bayram olarak şölenlerle kutladılar. Ben
hiçbir zaman bunlara katılmadım. Hep nefretle

kınadım. Diğer taraftan Rusların ülkemizi işgal

ederek anavatandan sürülmemizin günü olarak

“Büyük Çerkes Sürgünü 21 Mayıs 1864 " diye

ağıtlarla, gözyaşlarıyla andılar. Kızlarını veriyorlar;

“Çok iyi bir çocuk, saygılı, görgülü, eğer Rus

demezsen”"... Gelin alıyorlar “On tane Adığeyle

değişmem, çokiyi biri, eğer Rus demezsen...”

- Galiba o söz genetik bir söz. Burada da aynı

cümle ve aynı kelimelerle kullanılıyor.

- Çelişkiye bakar mısın? Böyle bir duruş

Adığelikle bağdaşmaz. Ya olduğun gibi görün,

“Antalya çok güzelbir şehir,
ama Adıge değil. Adıgelerin

yeri Adıgey'dir. Adıgelik
Adıgey'de yaşanır, bir Adıge

orda hayat bulur, huzur bulur.
Biz orada azız.Sizler de burada

azsınız. Bizler bir araya
gelmezsek, biz orada,sizler

burada yokolacağız. Adigelik
Için yalvarıyorum, vatanınıza

dönün.Bır olalım, birlik olalım.
Birlikte yaşayalım. Çocuklarımız
kendi vatanında kendi dilini,

kendi kültürünü yaşasın,
yaşatsın...

ya göründüğüngibi ol.

- Dikkatimi çekti, hep aynıtişört üzerinizde,

Adige bayraklı yeşil tişöri....

- Doğru söylüyorsun. Kalbimde, aklımda ne

olduğunu Insanlar görsün diye giyiyorum.

Adıgeyim demekle de Adıge olunmaz. Adıgece

düşünüp, Adige gibi yaşarsan Adıge olursun.

- Bu konuda hepimiz çok dertliyiz. Bu konuya

burada ara verelim. Merak ettiğim bir konu daha.

Adıge sanatçıları kendi aranızda ilişkileriniz nasıl.

Bir rekabet, kıskanma var mı? (yaşadığım ülke

sanatçılarına göre düşündüm de.)

- Kişisel anlamda yok. Bazen aynı konserde

bir araya geldiğimiz anlar oluyor. Sayıların artması

çoksevindirici bir gelişme. Son onyıldır güzel

şeyler oluyor. Artıkbiz bizi dinliyoruz. Önceleri

Ermeni, Yunan, Çeçen, Dağıstan sanatçıları çok

bilinir ve dinlenirdi. Şimdi öyle değil. Artık biz

de varız diyoruz. Sadece Adığey'de değil

Moskova'da bile çok sanatçımız dinlenir ve

tanınır.

Masamıza Albert ile tanışmakisteyen kızları-

mız geldi. Onlarla tanıştıktan sonra kendisinden

bir istekleri olup olmadığını sordu. Onlar da yok

dediler. Albert “O zaman benim sizden isteklerim

var.| -Dilinizi öğrenin yoksa Adıgey'e gelince

akrabalarınızla nasıl anlaşacaksınız. 2- Adıgey'e

gelin ve gençlerimizle tanışın. Belki beğenir orada

kalırsınız. Antalya çok güzelbir şehir ama Adıge

değil. Adıgelerin yeri Adıgey'dir. Adıge orda

hayat bulur, huzurbulur.

Antalya'dan Bursa'ya gitme saati geldiği için

sohbetimiz Albert'in topluluğa yaptığı konuşmayla

bitti. “Sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum. Adıgelik

Adıgey'de yaşanır. Biz orada azız.Sizler de

burada azsınız. Bizler bir araya gelmezsekbiz

orada,sizler burada yokolacağız. Adigelik için

yalvarıyorum, Vatanınıza dönün. Bir olalım. Birlik

olalım. Birlikte yaşayalım. Çocuklarımız kendi

vatanında kendi dilini, kendi kültürünü yaşasın,

yaşatsın.”

Senin gibiler çok olsun, çok yaşasın. Vopsew

Albert. Worepsow Adıgey
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© Engin Özdemir

Alanya Kafkas Kültür Derneği tarafından, 7- 12

Temmuz 2008 tarihleri arasında Alanya'da düzenle-

nen Kafkas Gençleri Yaz Kampı İİ gencin katılımıyla

gerçekleşti.

Çerkes gençleri arasında dayanışma ve dostluğu

pekiştirmek amacıyla yapılan organizasyona Kayseri,

Adana, Göksun ve Antalya'dan katılan 6'sı kız, 5'i

erkek genç bir yandan tanışıp dostluklarını

pekiştirirken, eğlenme ve dinlenmefırsatı da buldular.

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi

Yurdu'nda misafir edilmeleri planlanan gençlere,

kampakatılımın düşük olmasından dolayı, şehir içinde

uygun fiyatla, konaklama ve yeme -içme imkanı

0ö

 

Türkiye Cumhuriyet Diyanet İşleri Başkanlığı

tarafından planlanan Düzce-Nalçık "Kardeş Şehir"
  

 

 

 

sağlandı.

Alanya Kafkas Kültür Derneği'nden Aydın

Özdemir'in organizasyonunu yaptığı ve Alanya

derneği üyelerinin yakınlarının da katıldığı kamp

organizasyonunu Aydın Özdemir yaparken, Can-

demir Özdemir ve Engin Özdemir'de grubarehberlik

ettiler.

Uygulanan program çerçevesinde gençlere, şehir

ve tekne turu, Dim Çayı pikniği, Alanya sosyal-

kültürel yaşamı üzerine bilgilendirici eğitim çalışmaları

yapıldı ve Alanya'da yaşayan hemşerilerimizin de

iştirak ettiği sohbet toplantıları düzenlendi.

Alanya Kafkas Kültür Derneği, önümüzdeki

yıllarda, aynı amaçlı bu tür kamp çalışmalarına devam

etmeyiplanlıyor.

 

projesi kapsamında Düzce Müftülüğü'nün konuğu

olarak Türkiye'de bulunan Kabardey Balkar Müftüsü

Pşıhaje Enes ,Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği'ni

ziyaret etti.

Düzce Müftüsü Alaaddin Gürpınarile pazartesi

akşamı derneğimizi ziyaret eden Pşihaje Enes'in

katıldığı ve yaklaşık 2,5 saate yakın süren toplantıda,

Düzce-Nalçik kardeş şehir projesi kapsamında yapılan

vebundan sonra yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Kafkasya'da yaşayan

hemşehrilerimizin dini hayatınailişkin gelişmelerle

ilgili konular görüşüldü.

2 gün Düzce'de incelemelerde bulunan Pşıhaje

Enes, İstanbul'da uluslararası bir sempozyumakatıldık-

tan sonra Türkiye'den ayrıldı.

 



  

 

 

© Erkan Batır - Foto: Oğuz Demir

Kayseri Kafkas Demeği'nin organizasyonuile her

yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Uluslararası

Kafkas Kültür Festivali'nin sekizincisi |2 Temmuz

2008 tarihinde yapıldı.

Öncekiyıllardan farklı bir formatla Kadir Has

Kongre Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programın

sunuculuğunu Gume Marina ve Dumeniş Ferit

üstlendi.

Saat: 20.00'de başlayan festival programındailk

olarak Adıgey Cumhuriyeti'nden gelen İslamey Müzik

ve Dans Topluluğu sahnealdı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Cihan Candemir ve Kayseri Kafkas Demeği Başkanı

Seyfettin Diyner'in konuşmalarıyla devam eden

festival kapsamında daha sonra; Kayseri Kafkas

Derneği tarafından değerli büyüğümüz Yismeyl

Özdemir Özbay'a festivalin onur konuğu olarak,

Seyoko Selma Demirelli'ye sosyal girişimcilik, Liy

Selin Şengül ve Adaje Melike Atıcı'ya bireysel başarı

hikayeleri, Çetin Şen'e İş Dünyası ve Girişimcilik, Ber

Hikmet'e anadil çalışmaları, Dumenış Avladin ve

Kuşha Doğan'a kültürel çalışmaları nedeniyle birer

plaket takdim edildi.

Abaza Barina ve Dzibe Fatimaile devam eden

festival Nehush Cherim ve Özel Dans Grubu'nun

sahne programıyla sona erdi.

Programda yer alacağı daha önce açıklanan
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Abeer Deer, Kayseri Kafkas Derneği'nin

bilgisi dışındaki bir aksaklıktan ötürü İürkiye'ye

gelemediğinden, programda yer alamadı.

Festival Nart TV ve Kabardey Balkar

Cumhuriyeti'nden katılan yazılı ve görsel

basın, Doğan Haber Ajansı ve diğer yerel

televizyonlar tarafından da izlendi.

13 Temmuz 2008 tarihinde festivale

yurt dışından katılan konukların katıldığı bir

Kapadokya gezisi düzenlendi. Festivale katılan

konukların onuruna verilen akşam yemeğin-

den sonra uğurlanmalarıyla “8. Uluslararası

Kültür Festivali" sona erdi.

 
  

           

  

  



 

 

Bilindiği üzere, Kafkas Dernekleri Federasyo-

nu'nun Anadil Projesi kapsamında, dermeklerimizde

okuma-yazma kursları yürütülmektedir.

Kayseri Kafkas Kültür Derneği'nde 9 Ocak 200/7

tarihinde başlatılan bu kurslarında Adıgece okuma

yazma öğrenenlerarasından, öğretmenİlkay Karadu-

man İlderliğinde, on kişilik bir tiyatro grubu oluşturuldu.

Söz konusu grup “Guğem Yılağo” adlı tiyatro

oyununu, 23 Mart 2008'de Kayseri İl Kültür

Müdürlüğü'nde başarıyla sergilediler.

Tiyatro oyunun kayıtlı bulunduğu dvd, oyunun

yazarı olan, Kabardey Balkar Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Adige Dili ve

Folklor kürsüsü Öğretim Görevlisi

Murat Tabış'a göndenidi. Tabış gruba,

oyunuizlerken çok mutlu olduğunu

dile getiren bir mektupla, grup

üyelerinin herbirine, Enstitü Başkanı

Bağajnoko Berisbiy'nin imzası bulunan

teşekkür belgesi gönderdi.

Tabış'ın tiyatro grubuna yolladığı

mektubun özeti şöyle:

“Diasporada genç bir grubun

anadillerini bu kadar güzel kullan-

maları beni çok mutlu etti. Sizleri

uza anavatandan teşe

 

kür

görmeyi, her birinizi tek tek kutlamayı çokisterdim.

Adıge yüreğiniz, anavatana güç katıyor. Dilerim ki;

yüreklerinizde anavatan sevgisi eksilmeden, tüm

umutlarınız gerçekleşsin.

Eminim ki oyunu hazırlarken zorluklarla

karşılaştınız. Çerkes olmakhiçbir zaman kolay değildi.

Fakat insan olmanın, Insanca yaşamanın kolay oldu-

gunu kim söyledi? Sizleri çok sevdiğimi söylersem,

yavan kalır duygularımı ifade etmemde.Sizleri

yetiştiren anne ve babalarınızın önünde saygıyla

eğiliyorum”.

Adıgehem ya Tabış Murat!

 

 

(

 

 

Değerli sanatçımız Kusha Doğan'ın “Çerkes HalkŞarkıları

-Wered 2” CD'siçıktı. “Çerkes Halk Şarkıları, Wered 2” 13

şarkıdan oluşuyor. Bu albümünbir özelliği de Adıge şarkıların

yanında Abhazca şarkılara da yerverilmiş olması. İlk albümde

olduğu gibi bu yeni albüm de genel olarak Kuşha Doğan'ın

beste ve derlemelerinden oluşuyor. Albümde yeralan diğer

4 şarkı ise Kafkasya'dan.  

 

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Karlı Köyü "3.

Kafkas Şenliği" 20 Temmuz 2008 Pazar günü

gerçekleştirildi.

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği'nin organizas-

yonu ile gerçekleştirilen şenlikte Başkan Kadir

Düşünsel, yaptığı açılış konuşmasında buyıl üçüncüsü

düzenlenen Kafkas Şenliği'nin gelenekselleştiğini

söyleyerek,"Şenliğimizin amacı kardeşlik, dostluk ve

yok olmaya yüz tutmuş Çerkes kültürünü korumak,

yaşatmak ve genç nesillere aktarmaktır. Şenliğin

düzenlenmesinde daima yanımızda olan başta Kay-

makamımıza, kurum amirlerine, Samsun Büyük Şehir

Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a, Genel

Sekreter Kenan Şara, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Necmi Çamaş'a, Bafra Belediye Başkanı Şükrü Neiş'e,

Bafra Belediye Başkan Yardımcısı kikri Düşünsel'e,

Bafra Belediyespor Başkanı Dursun Ali Bilgen'e, Karlı

Köyü halkına ve dostlarımıza teşekkürlerimizi sunu-
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yorum “dedi.

Konuşmalardan sonra Azamet Kafkas Dansları

Ekibi, Kuzey OÖsetya'dan gelen “Vladikavkaz City”

Dans Ekibi ve Samsun Kafkas Derneği Halk Dansları

Ekibi sahne alarak, birbirinden güzel gösterileriile

         

  

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Fakıahmet

Köyü'nün(Şapsığ), AB'nin düzey 2 Bölgeleri Bölgesel

Kalkınma Programı kapsamındaki "Orman Köylerinin

Sürdürülebilir Kalkınmasında Fakahmet Köyü Projesi"

ile gerçekleştirilen tesisler ve "Köysel Alanda İç

İskanın Düzenlenmesi Projesi" kapsamında yapımı

tamamlanan "Yeni Yerleşim Alanı Konutları", 27

Temmuz 2008 tanhinde düzenlenen törenle Devlet

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım

Ekren tarafından açıldı.

Törene Başbakan Yardımcısı Ekren'in yanı sıra

Vali Mustafa Toprak, AKP Çorum Milletvekilleri

Agah Kafkas, Cahit Bağcı, Murat Yıldırım, Gamizon

Komutanı |. Kd. Alb. Eyüp Bölük, Çorum Belediye

Başkanı Turan Atlamaz, Emniyet Müdürü İsmail

Karaman,bazı belediye başkanları ile daire müdürleri,

Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanı Cihan Can-

demir, Çorum Kafkas Derneği Başkanı Tuncay

Karakaya, çevre il ve köylerden gelen Çerkeslerile
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katılımcıların büyük beğenisini topladılar.

Gösterilerin ardından yoğun bir katılımla mahalli

düğün gerçekleştirildi.

Devlet Opera Bale Sanatçısı Erdal Şen de söyle-

diği türkü ve şarkılarla şenliğe renk kattı.

Şenlik programı Havaifişek göstenlleriile sona

erdi.

Şenliğe Yakakent Kaymakamı ve Alaçam Kay-

makam Vekili Abdullah Çiftçi, Alaçam Belediye

Başkanı Fırat Anarat, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı

Fikri Düşünsel, Kafkas Dernekleri Federasyonu

Başkanı Cihan Candemir, Sinop, Samsun, Merzifon

ve Çorum Kafkas Demekleri başkanları ve yönetim

kurulu üyeleri ile çevre il ve ilçelerden pek çok

hemşeri katıldı.

bir çok davetli katıldı.

Yeni Yerleşim Yeri Tiyatro Alanı'nda

gerçekleştirilen törende yapılan açılış konuşmalarından

sonra sahne alan Kuzey Osetya Vladikavkaz City

Halk Dansları Topluluğu ile Çorum Kafkas Demeği

Minikler Ekibi “Hatti"'nin sunduğu birbirinden güzel

gösteriler büyük beğenitopladı.

Gösterilerinin ardından Proje Koordinatörü

ÖmerArslan, proje kapsamında köyde gerçekleştiri-

len çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ömer Arslan,

köyden kente göçün önüne geçilebilmesi amacıyla

hayata geçirilen projenin Türkiye'ye model olduğunu

belirterek, 2000 yılında oluşturdukları proje ekibiile

proje kapsamında, /20 dekaralanda tarımsal sulama,

içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma ve yağmur

suyu altyapısı, köy içi yolları, kilitli beton parke

kaplamaişleri, istinat duvarları ile çevre düzenlemesi

ve amfi tiyatrosunun AB ve ulusal fonlardan finanse

edildiğini anlattı.



 

Arslan, yüzde 90'ı AB tarafından finanse edilen

projenin toplam bedelinin 550 bin Avro olduğunu

söyleyerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

desteklenen "Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi

Projesi" kapsamında da köyde 20 adet 2 katlı konutun

yapıldığını, bu projenin yüzde 35'lik kısmı olan 235

bin liranın Bakanlık, kalan kısmının ise köy halkı

tarafından karşılandığını kaydetti.

Ömer Arslan'ın konuşmasından sonra köy

gençleri adına söz alan Serhat Gökhan Canbolat,
bu projede emeği geçenlere gençler adına yaptırdıkları

teşekkür plaketlerini takdim etmesi için Başbakan

Yardımcısı Ekren'e ricada bulundu. Ekren tarafından,

Mehmet Canbolat, Vedat Canbolat, ÖmerArslan,

Abdüsselam Akbaş, Hasan Akbaş ve Sedat Canbo-

lat'a plaketleri verildi. Törende Kuzey Osetya

Vladikavkaz City Halik Dansları Topluluğu Lideri İrina

Zakayeva da Bakan Ekren'e Kafkasya'dan getirdikleri

hediyeleri sundu.

Prof. Dr. Nazım Ekren'in konuşma yapmamayı

tercih ettiği törende, gösterilerin ardından yeni

yerleşim alanının açılış kurdelesi kesildi. Ekren burada,

devlet, halk ve AB desteğiile yapılan örnek köyün,

yeni yerleşim alanlarına örnek olacağını söyledi.

Açılışı yapılan 20 adet 2 katlı lüks konutlar, göz

kamaştırdı.

Açılışın ardından Nazım Ekren'e, kendisine ye-

mekle birlikte ikram edilen meşhurİskilip Dolması

Kazanı'nın kapağı açtırıldı. Aşçılarla arasında bahşiş

sohbeti geçen Ekren'in, "İçinde ne olduğunu görelim,

sonra bakanz' şeklindeki esprisi çevredekileri güldürdü.

Aşçıların para istemediklerini, onun yerine köyün

yolunun yapılmasını istediklerini söylemeleri üzerine

kapakaçıldı ve yemeğe geçildi. Çorum Milletvekili

Agah Kafkas ise aşçılara 100 YTL bahşiş verildi.

Yemekten sonra Ekren, yapımı tamamlanan

konutlardan Proje Koordinatörü Vedat Canpolat'ın

evinin balkonunda çay molası verdi. Emeği geçenleri

kutlayan Bakan Ekren, programın ardından Ankara'ya

hareket etti.
 

 

 

 

 

 

   
NART 101



 

 

 

 

gereken bır ilki gerçekleştirdiler

 
Röportaj: FİLİZ KAPLAN

Fakıahmet, Çorumun Mecitözü ilçesine bağlı bir Şapsığ köyü. Fakıahmet köylüleri

"Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi Projesi" kapsamında Bayındırlık Bakanlığı

Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldıkları kredi ve Avrupa Birliği'nden aldıkları

hibe ile köylerini baştan aşağı değiştirdiler. Altyapısından üstyapısına, konutlarına

varana kadar her şey. diğer tüm köylere örnek olabilecek nitelikte yeniden inşa

edildi. Du başarılı proje konusunda merak ettiklerimizi, proje koordinatörü Vedat

Canbolat'a sorduk ve bilgilenmeniz için sizlere aktarıyoruz...

- Vedat Bey öncelikle bize kendinizi tanıtır
mısınız?

- 1955 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesine

bağlı Fakıahmet Köyünde dünyaya geldim.İlkokulu
köyümde okudum. Ankara Hukuk Fakültesi me-
zunuyum. Halen Çorum'da serbest avukat olarak
çalışmaktayım. Evliyim. 2 kızım var.

- Fakıahmet Köyü'nün tarihçesinden biraz bah-
seder misiniz?

- Fakıahmet Köyü'nün hangitarihte kuruldu-

gunu tam olarakbilmiyoruz. KanuniSultan Süley-
man dönemine ait kayıtlarda Fakıahmet Köyü yer
almaktadır. Ancak dedelerimizin Kafkasya'dan göç
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ettikleri 1864 yılında Fakıahnmet Köyü terk edilmiş
(metruk) durumdadır. O tarihteki Osmanlı
hükümeti tarafından Kafkas muhaciri dedelerimiz
ikişer üçer hane Mecitözü'nün çeşitli köylerine

yerleştirilmişler. Yaklaşık 8 — 10 yıl yerleştirildikleri
köylerde kaldılar. Bu köylerde yabancılık çektikleri,
ekonomik, sosyalve kültürelbirçok olumsuzluklarla
karşılaştıkları büyüklerimiz tarafından anlatılırdı.

Sürgün geldikleri Kafkasya'ya her zaman özlem
duymuşlar. Bu yüzden Kafkasya'yı çağrıştıran, orman
içerisinde bir köy oluşturmak; bu köyde gelenek-
lerini, kültürlerini birlikte yaşamak hayalini kurmuşlar.

Mecitözü ilçesine yakın bir köye yerleştirilmiş
bulunan Şorgi Hacı Halil'in, köylülerile yaşadığı



 

uyuşmazlık sonunda, yeni bir yerleşim yeri
arayışı ile şimdiki Fakiahmet Köyü'nün bulunduğu
yere geldiği; terk edilmiş durumda bulunan bu
mevkide bir köy kurulabileceğini düşünerek çevre
köylere yerleştirilen aileleri toplama gayretine
giriştiği, bu çabanın sonunda kısa süre içerisinde

şimdiki Fakıahmet Köyü'nün kurulduğu, şu an
hayatta olmayan KemalSarı tarafından anlatılmıştı.
Köyümüzün yaklaşık 18/0 — 18/2 yılları arasında
kurulduğunu sanıyoruz.

- Köyünüz için böyle bir proje yapma düşüncesi
nasıl oluştu, anlatır mısınız?

- 1950'li yıllardan başlayarak ülkemizde köyler-
den kentlere yoğun göçler yaşanmıştır. İlimizde
en yoğun göçlerin yaşandığı köyler Adıge köyleridir.
Köyümüz de bu göç olgusundan etkilenmiş ve
yok olmatehlikesiile karşı karşıya gelmiştir. Bilindiği
üzere köyler; geleneklerin, adetlerin, güzelliklerin
bozulmadan yaşanabildiği ve yaşatılabildiği yerlerdir.
Adıge köylerinin boşalması, geleneklerimizin yok
olmasına neden olduğu gibi, dilimizin de yok olması
sonucunu oluşturmuştur. Dil, aynı dili konuşan en

azından bir köy oluşturabilecek büyüklükte bir
topluluk içinde öğrenilebilir ve yaşatılabilir. Kentin
kozmopolit ortamı, hertürlü farklılığı ve kültürel
güzellikleri yok etmektedir. Kafkas göçmenleri
dedelerimizin konuştuğu dilimiz, kentleşme süreci

içerisinde artık unutulur olmuştur. Bunun acısını

sürekli yüreğimizde hissettik.
Köyden kente göç bir olgudur. Ve bu olgunun

sosyal ve ekonomik nedenleri vardır. Yani, köyden
kente göçü önleyebilmek için buna neden olan

faktörleri iyi tespit etmek ve ortadan kaldırmak
gerekir. İnsanlar kentlerde dahaiyi, daha rahat bir
sosyal ortamda yaşamak arzusu ile göç ederler

iğ.

?

:

 

ve çağın her türlü sosyal olanaklarından faydalanmak
isterler. Bu yönüyle köyden kente göç, daha rahat
bir sosyal hayat arayışının sonucunda gerçekleş-

mektedir denilebilir. Öyleyse, sosyal refah açısından
kentte ne varsa köyde de oluşturulabildiğinde,
göçün sosyal sebebi ortadan kaldırılmış olur. Yani
köyde içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fos-
septik, arıtma gibi tesislerin yapılması; köy yollarının
parke taşlarile kaplanması; yeterli ölçülerde park
ve bahçelerin oluşturulması; tiyatro alanları, spor
alanları, dinlenme alanları gibi sosyal alanların
oluşturulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, köyden kente göçün bir nedeni
de ekonomik yetersizliktir. Köyde gelir kısıtlıdır.
İnsanlar daha fazla kazanmak ve dahafazla harca-
malarda bulunmakarzusu içenisindedir. Bu yüzden,
köyden kente göçün önüne geçebilmekiçin köyde,

kentten dahafazla gelir sağlayan bir ekonomik

ortam oluşturmak gerekmektedir.
Bu gerçekler gözetilerek; köyümüzün yok

olmaması, kültürümüzün, dilimizin yitirilmemesi
için bir proje hazırlamaihtiyacı ve düşüncesioluştu.

- Bu proje ile neyi amaçladınız?

- Bu proje ile köyden kente göçü önlemeyı,
köye geri dönüşü sağlamayı ve ülkemizde bu
konuda bir model oluşturmayı amaçladık. Tabii

köyün muhafazası demek, kültürümüzün, güzel-
liklerimizin yaşatılması demektir.

- Projeniz hakkında bilgi verir misiniz? Daha
önce yaptığınız bir proje deneyiminiz var mıydı?
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Başarılı bir proje ile yeniden imar edilmiş olan Fakıahmet Köyü'nün
yenihalini görmek üzere açılış törenine gelenler arasında, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de vardı. Ekren,
projeden övgüyle bahsederek, katkısı olan kişilere birer plaket

verdi. Törene katılan KafFed Genel Başkanımız Cihan Candemir
ve yönetim kurulu üyemiz Rahmi Aksu da köyü gezerek, yenilenen

bölümleri hayranlıkla incelediler (sağda).

 
- Daha önce proje ekibimiz, köylülerimiz ile

birlikte köy camiinin ve minaresinin onarımı, imam
evinin yapılması, öğrencisi kalmadığıiçin yıkılmaya
yüz tutmuş köy okulunun onarılarak köy misa-
firhanesine dönüştürülmesigibi işleri yapmıştı. Bu
ortak faaliyetlerin başarılabilmesi bizleri cesa-
retlendirdi. Köyden kente göçün sosyal nedenlerini
ortadan kaldırarak, modembir köy oluşturmak
için çalışmalara başladık. Köyümüzün üst tarafında

tarıma pekelverişli olmayan 30 dekararazi satın
aldık ve köy muhtarlığına bağışladık. Modem bir

imar planı hazırlatarak, yetkili merciler tarafından
onaylanmasını sağladık. İmar planında konut alanları
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ve sosyal yaşam alanları ile hayvansal üretimin
yapılacağı alanların birbirlerinden ayrı yerlerde
olmasına dikkat ettik. Köyümüzün modembir
imar planı mevcuttur. Oluşturduğumuz yeni köy
yerleşim alanında ürettiğimiz arsaları isteklilere
maliyetine kura ile dağıttık. Daha sonra Bayındırlık
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne, “Köysel
Alandaİç İskanın Düzenlenmesi Projesi” kapsamın-
da uygun kredi verilmesiiçin başvuruda bulunduk.
Yapmış olduğumuz dubleks konutların maliyetinin
yaklaşık 26 35'i bu kapsamda5 yıl ödemesiz ve 20
yıl geri ödemeli olarak kredilendirilmiştir. Bu
faaliyetleri yürütürken “Avrupa Birliği Düzey 2
Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı” kapsamında
hibe duyurusu yapılmıştı. Hemen “Orman Köyleri-
nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Fakıahmet Köyü
Modeli Projesi"'ni hazırlayarak hibe başvurusunda
bulunduk. Projemiz, aynı kategoride yarışan birçok
proje arasından hibe almaya uygun görülmüştür.
Proje tutarı 615 613,17 Euro olarak gerçekleşmiş
ve bu rakamın © |Ö'u köyümüz tarafından
karşılanmıştır. 554 052,34 Euro, Avrupa Birliği'nden
hibe alınmıştır. “Orman Köylerinin Sürdürülebilir

 



 

Kalkınmasında Fakiahmet Köyü Modeli Projesi”
kapsamında Fakıanhmet Köyü'nün içme suyu, kanalı-
zasyon, fosseptik, doğal arıtma, yağmur suyu,
erozyonu önleyici istinat duvarları, köy içi yollarının
parke taşlar ile kaplanması, amfiteatr yapılması,

4.500 m2 alanın çimlendinlerek park oluşturulması,

çocukoyun alanları, satranç oyun alanı, basketbol,
voleybol, tenis oyun alanı oluşturulması, kameriye-
lerin, çeşmelerin, Geleneksel Çerkes Fırını'nın

yapılması, tüm sahanın peyzaj işlerinin yapılması,
bu kapsamda süs bitkilerinin dikilmesi, şelale
oluşturulması, süs havuzlarının yapılması, /20
dekar tarım arazisinin damlama ve yağmurlama
sistemiyle sulama ana alt yapısının oluşturulması,
(12.000 m. hat boyunca boru döşenmesi ve 400
m3 lük sulama havuzunun yapılmasıfaaliyetleri
başarıile tamamlanmıştır. Böylece köyümüzde,
köyden kente göçün ana nedenlerinden olan
sosyal alt yapının yetersizliği sorunu, ortadan
kaldırılmıştır. Şehirde ne varsa daha fazlası

köyümüzde mevcuttur. Bundan sonra sıra, köyden
kente göçün ana sebeplerinden ikincisini, yani
ekonomik yetersizliği ortadan kaldırmaya gelmiştir.
Bu amaçla öncelikle basınçlı sulama (damlamave
yağmurlama)alt yapısını oluşturduğumuzaraziler-
den başlamak üzere, tüm köyümüz arazilerinde;
ihracata yönelik meyvecilik, bal üretimi ve hayvan-
cılık projelerimizi hazırlamaktayız. İlk aşamada
köyümüz arazilerinin toplulaştırılması projesini
yürütmekteyiz. Şimdiden köyümüz cazibe merkezi
olmuştur. Çeşitli kentlere göç eden aileler artık

köyümüze geri dönmeye başlamışlardır. Ekonomik
boyutlu projelerimizi tamamladığımızda köyümüzde
bir taraftan istihdam oluşturmuş, diğer taraftan

ürettiğimiz Ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine

 

mm.   

katkı sağlamış olacağız. Bu yönleri ile projemiz
şimdiden çevre köylerde model olmuştur. Asıl

amacımız; yok olmaya yüz tutmuş kültürümüzü,
değerlerimizi, dilimizi, geleneklerimizi yeniden
canlandırmaktır. Projemiz tüm boyutları ile tamam-
landığında, amacımıza ulaşacağımızdan eminiz.

- Proje grubunuzdan bahseder misiniz?

- Proje grubumuz kadın-erkek, yaşlı-genç-
çocuk tüm köylülerimizden oluşmaktadır.

Başlangıçta köylülerimiz başlattığımız faaliyetlere
biraz mesafeli duruyorlardı. Ancakbirbiri ardına
başlatılan işlerin başarı ile tamamlanmasıgüzelliklerin

ortaya çıkması herkesi heyecanlandırdı. Şimdi

herkes heyecanla kendisine verilen görevi en güzel
şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bu seviyeye
gelebilmek bizleri mutlu etmektedir. Ancak bu
kolay olmamıştır. Proje çekirdek ekibimiz ben

Vedat Canbolat, Sedat Canbolat, Ömer Arslan
ve Hasan Akbaş' tan oluşmuştur. Köy muhtarı

Mehmet Canbolat ve Abdüsselam Akbaş'ı da

ekibe dahıl etmek gerekir. Proje ekibi hiçbir karşılık
beklemeksizin gece gündüz çalışmışlardır. Bunu

kendimize bir pay çıkarmakiçin söylemiyorum.

Ülkemizin değişik köylerinde bizim uyguladığımız
bu projeyi örnek almak isteyenler için söylüyorum.
Başarı tesadüfe bağlı değildir. Çok büyük fedakar-
lıklar gösterilmesi gerekmektedir. Sabırlı, sürekli,
fedakarca,birlik içerisinde bir ekip çalışması ancak

başarı sağlayabilmektedir. Öncelikle bir ekip
oluşturulması gerekmektedir. Başan bireysel değildir.

 
NART 105



 

 
Açılış törenine yoğun bir katılım gösteren köy halkı ve davetliler,
folklor ekiplerinin ve Kafkasya'dan gelen halk dansları grubunun

gösterilerini deilgiyle izlediler.

Projenin öncüleri herkesten daha fazla fedakar,

anlayışlı, çalışkan ve inançlı olmalıdırlar. Herkese

ümit vermelidirler. Böyle olursa, proje ekibinde

başlangıçta yer almayanlar da zaman içerisinde

ekibe katılmaktadırlar.

- Projenin gerçekleşmesiile köyünüzde ne gibi
değişiklikler yapıldı?

- Köyümüz yok olmaya yüz tutmuş iken
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yeniden kurulmuştur. Yukarıda anlattığım gibi
şehirlerde ne varsa daha fazlası köyümüzde
mevcuttur. Şimdiki halı ile köyümüz sankı bir tatil
köyüne benzetilmektedir.

- Projeyi gerçekleştirme aşamasında ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?

- Başlangıçta başlatılan işlerin başarısına ina-

nılmıyordu. Bu sebeple biraz zorluklar yaşandı.
Ayrıca bir takım bürokratik zorluklar da yaşadık.
Ancak biz bunları zorluk olarak görmüyoruz.

- Projenin tamamlanmasından sonra eksik oldu-

gunu düşündüğünüz, “keşke şunları da yapsaydık”
dediğiniz eksiklikleriniz var mı?

- Proje ekibi olarak her faaliyetten sonra
faaliyetimizin kritiğini yapıyoruz. Faaliyetlerimizde
kendimizce eksikliklerimizi belirliyoruz. Ama ana
kararlarımızda ve hedeflerimizde bir yanlışımızın
ve eksiğimizin olmadığını düşünüyoruz.

- Böyle bir proje yapmak isteyebilecek diğer
köylerimize önerileriniz nelerdir?

- Köy yaşantımızın devam ettirilmesi, köyleri-
mizin çağın koşullarına göre yeniden yapılandırılması
bizce çok önemli. Geleneklerimizi, kültürümüzü

sadece hep birlikte bir dayanışma içerisinde
yaşayabileceğimiz köylerimizde sürdürmemiz
mümkündür. Kentin kozmopolit ortamı
kültürümüzü yok etmektedir. Unutulmaya ve yok
olmaya yüz tutmuş Çerkesçeyi çocuklarımıza ancak
köyde öğretebiliriz. Bu yüzden projemizin uygu-
lanabilir, hatta uygulanması gerekli bir proje oldu-
gunu düşünüyoruz. Proje yapmak isteyenlerin
öncelikle bir proje ekibi oluşturmaları gerekir. Biz
deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Köyümüzde
isteyenler inceleme yapabilirler. Memnuniyetle
misafir ederiz. Elimizden gelen yardımı yaparız.
Proje yapmak isteyenlere önerimiz; çalışmaya
azmetmiş, zorluklar karşısında sabırlı, uyumlu ve
yeterli bir proje ekibi kurarak işe başlamalarıdır.
Arkası gelecektir. Belki bizden daha başarılı ömekler
ortaya çıkabilecektir.

- Gerçekten çok önemli bir çalışmaya imza

attınız. Sizi ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

- Ben de, projemizi tanıtma fırsatı sağladığınız
için, proje ekibimiz ve Fakıahmet Köyü adına
teşekkür ediyorum

 



 

  

Abhazya Cumhuriyeti'nden gelen |0 parlamen-

ter, parlamentolarının tatile girmesiyle başlayan

izinlerini İürkiye diasporasını tanımaya ayırdılar.

Gezilerinin Ankara ayağında, Ankara'daki Çerkes

diasporası temsilcileri ile Atlı Spor Kulübü'nde

düzenlenen yemekli toplantıda biraraya gelen parla-

menterler, görüş alışverişinde bulundular.

7 Ağustos 2008 Perşembe akşamı, Atlı Spor

Kulübü'nde yapılan toplantıda, geleneksel olarak

toplantının en yaşlısı olan Biç Saim 1uç katılımcılara

kısa bir konuşmayla “hoş geldiniz” dedi. Daha sonra

Abhazya milletvekillerinden Soner Gogua söz alarak,

tek tek milletvekillerini tanıttı ve görevlerini söyledi.

Toplantıya katılanların da tek tek kendilerini tanıt-
masından sonra Gogua, geliş sebepleri ve program-

larını anlattı.

I-31 Ağustos 2008tarihleri arasındaki parlamen-

to tatillerinden faydalanarak, diasporayı tanımakiçin

Türkiye'ye geldiklerini belirten Gogua, daha önce

yapılan resmi ve programlı ziyaretlerinden farklı

olarak bu defa Türkiye'deki Çerkes diasporasıyla,

burada yaşayan Abazalarla bir araya gelmeyi amaçla-

dıklarını, onların Abhazya'ya bakışlarını, görüşlerini,

önerilerini almakistediklerini söyledi. Bu amaçla

Abazaların yaşadıkları köyler dahil olmak üzere,farklı

bölgelerdeki insanlarımızla bir araya geleceklerini ve

özellikle anavatanlarına geri dönüşün önündeki

engelleri soracaklarını bildiren milletvekili, |

Ağustos'ta Abhazya'ya döneceklerini belirtti.

Grupta,ilk defa |ürkiye'ye gelen parlamenterlerin

çoğunlukta olduğundan bahseden Soner Gogua, 35

kişilik parlamentomuzun 10 üyesiile geldiklerini,

Türkiye'deki insanlarımızı çok önemsediklerini, İstanbul

ve Adapazarı'ndan sonra, kendileri için en önemli

bölge olan Ankara'ya da geldiklerini anlattı.

Abhazya Meclis Başkan Yardımcısıİrina Agırba

da yaptığı konuşmada, Kafkasya Insanının tarih boyun-

ca çok acı çektiğine ve çekmeye devam ettiğine

değinerek, artık günümüz gerçeklerine bakarak

hareket etmenin gerekliliğini ve uluslararası gelişmelere

ayak uydurabilmekiçin birlikte hareket etmenin

önemini vurguladı. Abhazya'nın dünya gündeminde

önemli oranda yeraldığını da belirten Agırba, özellikle

AB ülkelerinden Abhazya'ya sıkça yapılan üst düzey

ziyaretlerden bahsederek, “Abhazya'nın yeni oluşu-

munda yer alabilmek için geliyorlar. Bizim de durum-

dan iyi faydalanmamız gerekiyor. Biz dostlarımızla

birlikte yol almakistiyoruz. Abhazyaartık hızla gelişi-

yor, ekonomik ve siyasal alanlarda da artık eski

Abhazya değil. Ancak tek eksiğimiz insan, her alanda

insan eksikliğimiz konuşuluyor. Biz de bunusizlerle

birlikte değerlendirmekve vatanınıza geri dönmeniz

için neler yapabileceğimizi konuşmakistiyoruz. Burada

olmamızın asıl nedeni budur” dedi.

Geri dönüşile ilgili, parlamentoda kendisinin de

içinde olduğu bir komisyon kurulduğunu, bu komis-

yonda bugüne kadar yapılan geri dönüş çalışmalarının

neden başanılı olmadığı ve eksikler konusunda analizler

 

 

 



 

yaptıklarını belirten İrina Agırba,
“Türkiye'de olduğumuzsüre içinde, görünüş ve

davranışlarıyla kendi insanlarımızı hemen gördüğü-
müzde tanıdık, ama İstanbul'da maalesef insanlarımızı
diğerlerinden ayıramadık. Özellikle büyükşehirlerde
hızla asimile oluyorsunuz. Bunun önüne geçmenin
tek yolu kendi vatanınızda olmaktır” diyerek,
“Abhazya'nın nüfus eksikliğinden kaynaklanan tehlikeyi
siz de biliyorsunuz.Biz bu eksikliği kendi insanlarımızla
dolduramazsak, dışardan başka Insanlar gelip yerleşi-
yor,sizin gelmediğiniz yere yabancılar koşarak geliyor-
lar. Bir süre sonra kendi insanlarımız gelmekistediğin-
de, belki bu imkanları da sunamayacağız" şeklinde
konuştu.

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın birkaç
defa Türkiye'ye gelmekistediğini, ancak gelemediğini
de hatırlatan Meclis Başkan Yardımcısı, bu durumun
sorunların çözümünü geciktirdiğini, diasporayı çok
dikkatli dinleyip izlediklerini, ancak yüzyüze görüşme-
nin önemli olduğunu belirtti. Agırba,gittikleri yerlerde
çok güzelkarşılanıp, güzel sofralarda ağırlandıklarını
söyleyerek,ilgi gösteren herkese teşekkür ederken,
“Ama bunların yerine sorunlarımızı konuşup çöze-
bileceğimiz ortamlar hazırlanmasınıtercih ediyoruz.
Biz dönüş konusunda hep Ermeni ve Yahudileri ör-
nek alma eğilimindeyiz. Bence Amerikalıları örnek
alabiliriz. Çünkü onlar, devlet bizim için ne yapıyor
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diye değil, biz devletimiz için ne yapmalıyız diye
düşünüyorlar" dedi ve “Şimdisize net olarak soruyo-
rum, nedir dönüşünüzün önündeki engel? Bunu
duymakistiyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
Cihan Candemir söz alarak, kendisini ve Federasyonu
kısaca tanıttıktan sonra, Abhaz yetkililerin Türkiye'ye
çok az geldikleri için sorunları çokiyi bilmediklerini
söyledi. Candemir, sürgünden sonra Türkiye'ye
yerleşen tüm Çerkes halklarının burada kaynaştığını
ve özellikle Adıge ve Abhazların birbirinden ayrılmaz
bir bütün olduklarını söyledi. Her Adıgenin, en az
bir Abaza kadar, hatta daha hassasiyetle Abhazya'ya
baktığını belirterek, Abhazya'nın buraylailgili poli-
tikalarını oluştururken bunu göz önünde bulundur-
masını önerdi. Federasyon olarak asimilasyonun
önüne geçmekiçin yapılan çalışmalardan bahseden
Candemir, derneklerimizde yapılan dil kurslarını,
çocuk kamplarını ve Nalçik'e gönderilen burslu
öğrencilerimizi anlatarak, “Herfırsatta Abhazya'nın
bağımsızlığı ve direk gemi seferlerinin başlatılması
ile ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Ancak ne yazıkki
hiç bir konudasizlerle direkilişki kuramıyoruz. Bu,
Türkiye'deki yapılanmadan da kaynaklanıyor. Bu geliş
gidişleriniz ve bizimle temaslarınız sonunda sorunları
gidereceğimize inanıyorum” dedi.

İrina Agırba, özellikle dönüş konusunu konuşmak
istediklerini belirtmesine rağmen, daha çok diğer
konularda yöneltilen soruları da yanıtladı. Son
günlerde Gürcistan ile yaşanan gerginliklerle ilgili
sorulara özetle, “Yakında zafer gününü kutlayacağız,
ciddi hazırlıklarımız var. Son günlerdeki OÖset-Gürcü
çatışmalarını biliyorsunuz. Biz de endişeliyiz.
Biliyorsunuz Kodorbölgesinde problemlerimiz var
Gürcistan'la, orayı boşaltmalarınıisteyebiliriz. Demok-
ratik yollardan çözüm ararken, sılahlı savaş ihtimalini
de düşünmüyor değiliz, hazırlıklarımız var. Rusya'ya
birçok konuda güveniyoruz ama bağımsızlığımızı
tanıma konusundakiisteksizliği bizi düşündürüyor.
Şu andaki en önemli isteklerimiz bağımsızlığımızın
tanınması ve diasporadaki insanlarımız” sözleriyle
cevap verdi.

Abhazya Milletvekillerinden Soner Goguaise,
konuyu tekrar dönüş konusuna getirerek, genelbir
değerlendirme yaptı ve şunları söyledi:

“Buradaki insanlarımızdan, nispeten problemsiz
bir bölgeden, problemli bir bölgeye gelmelerini
istedik ve yaşanan problemleri gördük. En önemli
faktör ekonomi. Ev probleminibir şekilde çözüyoruz,
ama Insanlar için iş ve geçim olanağı olmuyorsa geri
dönüyorlar. Bence bir anda milyonlarca kişiyi
döndürmekistemekle hata ediyoruz. Başlahgıçta
ömeğin, 3 yılda 300 aileyi döndürmeyi amaçlamalıyız,

 



 

yani hedef küçültmeliyiz. Sadece dönecek olanlar
için değil, burada kalacaklar ve buradan bize destek
verecek olanlardan da faydalanmalıyız.

Abhazyaiçin bir şey söyleyeceğim. Çok kısa
zamanda ekonomigelişecek, bağımsızlığı tanınacak,
göreceksiniz. Diaspora olarak bunun ne kadariçinde
olacağız peki? Burada kalarak, |0 sene sonra
kültürünüzü ve dilinizi burada ne kadar yaşata-
bileceksiniz? Bana yerleşmekiçin diğer halklardan
gelenler oluyor, Özbekler vb. Sizinkiler nerede
dediklerinde verecek cevap bulamıyorum.

Gelin bu sorunu birlikte fedakarlıklar yaparak
aşalım. Çünkü 10 sene sonra endişelenmemiz gere-
ken bir şey kalmayacak ortada. Bize proje getirin,
önerilerde bulunun. Mesela bir kooperatif teklifiyle
gelin, arsa verelim ev yapın. Yıkık evlerimizden
verelim, tamiratını yapıp oturun.Bunun gibi şeyler...

97'deki savaşta düşmanımız çok güçlüydü, karşı
koyamazsınız dediler, öyle mi oldu? Bizim için tarih
boyunca da böyle değil miydi? Öğrenimimi
Gürcistan'ın açtığı en iyi fakültelerden birinde yaptım.
Abhaz öğrenci sayısı yüzde |0'du. Ama yüzde
50'sinden fazlası okulu bitirince başkent Sohum'da
çalışıyordu. Normal zamanlardaki durum buydu,

muhaceret döneminden bahsetmiyorum. Bunu çok
iyi analiz etmeliyiz. Geçmişte yaşadığımız bu tecrü-
belerden ders alarak, bugünden yarını düşünerek
kendi vatandaşlarımıza öncelik vermeliyiz. Üniver-
sitemize gelip okuyacak öğrencilerle, çalışmaya gele-
cekkişilere öncelik vermeliyiz diye düşünüyorum..."

Abhazya Meclis Başkan Yardımaısı İrina Agırba,
“Gürcü-Oset gerginliği arasında bile fırsat yaratıp
buralara kadar geldiniz. Bizden başka istekleriniz de
olmalı...” şeklindeki bir soruya, “Bu görüşüp kaynaş-
maya ne kadarihtiyacımız olduğunu gördük. Bunu
sık sık tekrarlamalıyız. Gerginlik konusunda endişeniz
olmasın, bizim yok. Çünkü doğal bir dayanışmamız
varsizlerle. 92'deki Abhazya savaşında da sizleri biz
çağırmadık, duyarlı insanlarımız kendileri akın akın
geldiler, destekverdiler. Olağanüstü bir durum olursa

yine destek vereceğinize inanıyoruz. Diğer yandan
krizi barışçı yollarla çözmeye çalışıyoruz. Bazı STK'lar-
dan Gürcistan'la ortak projeler yapmamız karşılığında
çok yüksek meblağlar teklif edildi. Ancak bizim,
topraklarımızı işgal edenlerle ortak hiç bir yapmamız
mümkün değildir...” şeklinde açıklama yaptı.

Toplantı sonrası yenilen akşam yemeğinden
sonra heyet Ankara'dan ayrıldı E

 

Not: Saat 23.00 gibi biten bu yemekli toplantıdan sadece saatler sonra,
gece yarısı saat 03:00 sıralarında Gürcistan'ın, ağır silahlarla Güney Osetya'ya girdiği

 
Abhazyalı Parlamenterler (soldan sağa-üst sıra), Meclis Başkan YardımcısıIrina Agırba, Sosyal Politikalar Sağlık ve İş Gücü

ve başkent Sinval'i işgal ettiği haberini aldık.!..

   
Komisyonu Başkanı Beslan Copua, Savunmave Milli Güvenlik Komisyonu Başkan Yard. Vyaceslav Vardaniya, Yurtdışındaki
Soydaşlarla İlişkiler Komisyonu Bşk. Soner Gogua, Eğitim Bilim Kültür Aile ve Gençlik Komisyonu Başkanı Valera Kvarcıya,
(alt sıra) Parlamentolararası ve Dış Politikalar Komisyonu Bşk. Yard. Zaur Adleyba, Anayasa Komisyonu Uyesi Amra Agırba,

m 2 e

 

Ekonomi Politikaları Komisyon Uyesi Roman Beniya, Anayasa Komisyonu Üyesi Yura Zuhba.
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Çev.: MURAT PAPŞU

bep
HATKANIŞey;
ISTAMUŞ

ii yaEMİYOYİSNYön aEAye
Yoğ :

İL GRÂSEI,

Nart dergimizin öncekiiki sayısında 1847 ve 1862 yıllarında Büyük Kabardey'de,
1838 yılında Küçük Kabardey'de (Gilahstaney), bulunan köyler hakkında bilgi
vermiş ve isimlerini yayınlamıştık. Bu sayımızda da 1865 yılında Kabardey'deki

köy isimlerine devam ediyoruz.

 

1. Karmahable

2. oDumaney

3. Hağundokuey

4.  Jırıştıhable
5. Babiguey

6.  Aşabey
7.  Hajıhable

8. Tramahable

9. Hatohşıkuey

10. Agubekey

11. Lafışhable
12. Koşhable
13. Yinalhable

14. Sidak Girandıko'nun köyü

15. Kon Yismel'in köyü

16. Kon Mıhamet'in köyü

17. Abzonhable  31.
32.
33.

Pşı Hatohşoko'nun köyü
Şogen Girandıko'nun köyü
Pşı Hatohşoko Bekmırza'nın

Zek'ohable

Navruz Bekmırza'nın köyü

Navruz Hamırza'nın köyü

Jambekey

Tambiy Mırzabek'in köyü

Tambiy Zerikuş'un köyü
Tambiy Berd'in köyü

Şakman'ın köyü
Kuşmezıkuey

Blahokuey

Pşı Khasey'in köyü

Gatejey

Yelhtırey  

34. Sidak Karaşey'in köyü

39. Derhable

36. Kunaşey
37. Tijey

38. Volhpaney

39. Borahable

40. Tambiy Batırbek'in köyü

41.  Bırmamıthable (Gatejey adıyla

anılıyor)

42. Tohtamış Mıhametmırza'nın
köyü

43. Tohtamış Jambot'un köyü
44. Kazanşhable

45. Kundet Kurğoko'nun köyü

46. Sasıkhable

47. Kundet Batırşı'nın köyü

48. Kundet Kambot'un köyü

 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi (Ul'A KbP), £ 40, op. 1,d. 4.1. 175-176; aynıyerde,d. 7,1 69-71.

NART 110



 

ME YADADMNMIME (Ri ALGKABARDEY'DE (GILAHST

10.
11.
12.
13.
14.
19.
16.
17.
18.

49.  Alhtudokuey

50. Pırhışhable
51.  Kunıjhable

52. Kundetl'ık'eş'in köyü
53. Şardanhable
54. Davutokuey (Kundet L'ık'eş'in

adıyla anılıyor)

55. Koşrokuey
56. Şıpş Aktole'nin köyü
57. Şipş Hamırza'nın köyü
58. Volne Aul (Azat Jile, Bramte)

59. Ağzağhable

60. Kılşıkuey
61. Ha'upehable

62. Kılışbiyhable
63. Alheskirey

RUÇUR

1. oBoletey

2. Abeykuaje

3. Haptsey

4. oAzapşey

9.  Pırhışhable
6.  Yinarokuey

7. Yindarey

8. Pşı Bekoviç-Çerkasski'nin köyü
9.  Alhokuaje

 

 

64.
60.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
13.
74.
19.
16.
TI.
18.
19.

Guk'ejhable
Dığujıkuey

Zehohhable

Pşı Mısost'un köyü

Tağulanhable

Kojoko Musa'nın köyü

Dohşoko Bekmirza'nın köyü
Janoko Musa'nın köyü

Janhothable

Kaziyhable

Hosthable

Dohşıkuey
Tavhable

Pşı Dohşoko Jambot'un köyü
Maharhable  Kojoko Şıguane'nin köyü

PN

Yinaroko Yinal'ın köyü

Beştoko köyü
Yislamey

Yinaroko Yelmırza'nın köyü

Astemirey

Jağışe'nın köyü

Novo-Mertezey

Bezrikuey  Kunıjey

80. Alpşavohable

81. Mekanehable

82. Şenibehable

83. Pevunejhable

84. Pşilhostanaliy'in köyü
85. Yelbezdikuey

86. Hamırzey

87. Yerkenhable

88. Anzor Keysın'ın köyü (Anzorey)

89. Anzor Aslhemırza'nın köyü

90. Anzor Tembot'un köyü

91. Koğolhko Pşımaho'nun köyü

(Koğolhkuey)

92. AnzorHatu'nun köyü (Hatuyey)

93. Abaza köyü Pesçane

ANEY)

19. Tanaşhable
20. Botaşey

21. Novo-Botaşey

22. Yetluhhable
23. Kohujhable

24, Berokuey

29. Pşikeu

1860-1880 yılları arasında Kabardey'de idari ve toprak reformları yapıldı. Bu uygulamalara bağlı olarak

yukarıdaki listede yer alan, Büyük Kabardey'deki 93 köy 1865-1867 yıllarında 33 köy olarak, Küçük

Kabardey'deki 25 köy de 9 köyolarakbirleştirildi. Yeni köyler, daha küçük diğer köylerin dahil edildiği

köylerin adını aldı. Bu şekilde, 1865-1867 yıllarında şu köyler kuruldu:

KÜÇÜK KABARDEY'DE (GILAHSTANEY)
 

Yeni Köylerin Adı Yeni Köyün Hangi Köylerden Oluştuğu
 

|. Haptsey Azapşey, Pşıkeu ve Haptsey köylerinin bir kısmı
 

2. Boletey Boletey,iki Yinarıkuey'in, Pırhışhable'nin ve Bekoviç-Çerkasski'nin

köyünün bir kısmı
 

3. Abeykuaje Abeykuaje, Yesenhable, Hristianske, Tanaşhable'nin bir kısmı, Bekoviç

Çerkasski'nin köyünün bir kısmı, Pşıkeu'un bir kısmı
 

 

 

 

 

   
4. Mertezey Mertezey, Novo-Mertezey, Bezrikuey

5. Botaşey Botaşey, Yetluhhable, Kohujhable, Novo-Botaşey

6. Yislamey Yıslamey, Yinaroko Yelmırza'nın köyü

/. Alhokuaje Alhokuaje, Yinaroko Yinal'ın köyü, Beştokokuaje

8. Astemirey Astemırey, Tanaşhable

9. Berokuey Berokuey   
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Yeni Köylerin Adı Yeni Köyün Hangi Köylerden Oluştuğu
 

Balk (Malka) nehrinde
 

 

 

 

 

 

|. Karmahabile Karmahable, Dumanhable, Hağundokuey'ın bir kısmı, Jırıştınable'nin

bir kısmı, Abaza Pesçane köyünün bir kısmı

2. Babiguey Tek Babıguey köyünden kuruldu

3. Aşabey Aşabey, Hajıhable, Tramahable, Hağundokuey'in bir kısmı

4. Hatohşoko Hasanbiy'ın Hatohşoko Hasanbiy'iın köyü, Agubekey

köyü

5. Lafışhable Lafışhable, Abaza Pesçane köyünün bir kısmı

6. Koşhable Koşhable, Sidak Girandıko'nun köyü
 

Kulkujın (Kurkujin) nehrinde
 

7. Konhable Kon İsmahil'in ve Kon Mıhamet'in köyleri, Abzonhable
 

Bahsan (Baksan) nehrinde
 

8. Hatohşoko Hatohşıko'nun

köyü

Hatohşoko Hatohşıko'nun ve Şogen Girandıko'nun köyleri

 

9. Hatohşoko Bekmırza'nın

köyü

Hatohşoko Bekmırza'nın ve Zeho'nun köyleri

 

10. Navruz Bekmırza'nın köyü Navruz Bekmirza'nın, Navruz Hamırza'nın ve Tambiy Mırzabek'in

köyleri, Jambekey
 

Iİ. Tambiy Zerikuş'un köyü Tambiy Zerikuş'un ve Tambiy Berd'in köyleri, Şakmaney
 

12. Kuşmezikuey Kuşmezıkuey, Bjahokuey
 

13. Khaseyhable Khaseyhable, Gatejey'in ve Yelhtırey'in bir kısmı, Sidak Karaşey'in

köyünün bir kısmı, Derhable'nin ve Kunaşey'in bir kısmı
 

14. Tijey Tıjey, Volhpaney, Borahable
 

15. Tambiy Batırbek'in köyü Tambiy Batırbek'in köyü, Gatejey'in bir kısmı (Bırmamıthable)
 

16. Tohtamış Tohtamış Mıhametmırza'nın v Tohtamış Jambot'un köyleri,
 

Mıhametmiırza'nın köyü Kazanşhable
 

Şegem (Çegem) nehrinde
 

17. Kundet Kurgoko'nun köyü Kundet Kurğoko'nun köyü, Sasıkhable, Kundet Batırşı'nın köyü
 

(8. Kundet Kambot'un köyü Kundet Kambot'un köyü, Alhtudokuey, Pırhışhable, Şogenhable'nin

bir kısmı
 

I9. Kündet L'ık'eş'in köyü Kundet L'ık'eş'in köyü, Kunıhhable, Şardanhable, Davutokuey
 

Kenje nehrinde
 

20, Koşrokuey Koşrokuey, Şıpş Aktole ve Şıpş Hamırza'nın köyleri
 

Nalşık (Nalçik) nehrinde
 

21. Volne Aul (Azathable,

Bramte)

Gen. Yermolov'un, politikasına karşı çıkan feodallerden kurtardığı

köleler tarafından kuruldu
 

2).Kılışbiyhable Kılışbiyhable, Alheskirey, Guk'ejey, Ağzağhable, Ha'upehable
 

Arvuan (Urvan) nehrinde
  23. Mışostey  Mısostey, Lağulanhable
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24. Dığujıkuey Dığujıkuey, Zehohhable
 

Jemihale (Camthale) nehrinde
 

25. Kojoko Musa'nın

köyü (Kojıkuey Yipşe)

Kojoko Musa'nın, Janoko Musa'nın ve Dohşoko Bekmiırza'nın köyleri

 

Psıgonsu (Psıgansu) nehrinde
 

26. anhothable Janhothable, Kaziyhable, Hosthable
 

Şereg (Çerek) nehrinde
 

27. Dohşıkuey Dohşıkuey, Tavhable
 

28. Dohşoko Jambot'un köyü Dohşoko Jambot'un köyü, Maharhable, Kojoko Şıguane'nin köyü,

Alpşavohable, Mekanehable
 

29. Kojıkuey Yışhara Kojıkuey Yişhara, Şenibehable, Kazanşhable'nin bir kısmı, Pevunejhable
 

30. Arşıdan Lhostanaliy'in köyü, Yelbezdıkuey, Hamırzey, Yerkenhable
 

31.Lesken (Anzorey) Anzor Keysın'ın ve Anzor Aslhemırza'nın köyleri, Anzor Tembot'un

köyününbir kısmı
 

32. Koğolhkuey Koğolhko Pşımaho'nun köyü
  33. Anzor Hatu'nun köyü

(Hatuyey)

Anzor Hatu'nun köyü   
Bu köylerden başka Küçük Kabardey'de, Bekoviç-Çerkasskilerin topraklarında şu köyler bulunuyordu:

Psıdahe (Psidaha)

Keskem

Yelhot (Elhotovo)

: Bekoviç-Çerkasskilerin Çeçen köleleri oturuyordu.

: Bekoviç-Çerkasskilerin Inguş (Mışkış) köleleri oturuyordu.

: Ösetler oturuyordu.

Yesenhable (Yesenova): Kiyan Osetleri oturuyordu.

Psıhuabe (Pyatigorsk) Okrugu sınırları içinde bulunan Abukhable (Pervomayski) köyünün yarısı | 904

yılında Kabardey'e göç ederekyerleşti (bugünkü Dzelıkokuaje). Devrime kadar Kabardey köylerinin

yapısında büyük değişiklikler olmadı. Ekim Devrimi'nden ve Kabardey-Balkar'da Sovyet iktidarının

kurulmasından sonra yerleşim yerlerinin adları değiştirildi. Eski adlarının yerine şu adları aldılar

 

 

 

 

 

 

 

 

, Yeni Adı

Eski Adı Adıgece Rusça

|, Karmahable Kamennomost Kamennomostskoye

2. Babiguey Sarmak Sarmakovo

3. Aşabey Malka Malka

4. Konhable Kulkujın Kurkujin

5. Hatohşıkuey Yipşe Zeyuko Zayukovo

6. Hatohşıkuey Yışhara Kızburun| Kızburun|     
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Yeni Adı
 

 

 

 

Eski Adı Adıgece Rusça

/. Navruzey Kızburun İl Kızburun |

8. Hatohşıkuey (Hasanbiyhable) Kuba Kuba

9. Lafışhable Psıhurey Psıhurey
 

|0.Kuşmezikuey Stare Krepost Staraya Kepost
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

| 1. Tambiyhable | (Zerikuş) Kızburunİli Kızburunİl

12. Tambiyhable İl Altud Altud

13. Tıjey Kişpek Kişpek

|4.Kundetey | (Kurğoko) Şecem | Çegem |

15. Kundetey İl (Kambot) Şecem | Çegem Il

16. Tohtamışey Laşınkey Leçinkay

| 7. Yinalhable Karağaş Karagaç

|8.Khaseyhable Bahsenenke Baksanyonok

19. Koşrokuey Kenje Kenje

20.Kundetey Şhalıko Şaluşka

2.1. Kılışbiyhable Nartan Nartan

22. Dığujıkuey Auşiger Ayuşiger

23.Kojıkuey Yipşe Jemthale Jemtala

24.Janhothable Psıgonsu Psıgansu

25.Misostey Arvuan Urvan

26.Dokşukine (Dohşıkuey stanits) Nartkale Nartkala

2/.Kojıjuey Yişhara Şerec Yişhara Nijni Çerek

28.Dohşıkuey Stare Şerec Starıy Çerek

29.Argudan Argudan Argudanski

30. Anzorey Stare Lesken Starıy Lesken

31. Hatuyey Stare Uruh Starıy Uruh

32.Koğolhkuey Uruh Uruh

33.Hasaut Hasaut Hasaut

34. Haptsey Hamidey Hamidiye

35.Boletey Terekske Terekskoye

36.Abeykuaje Ürojayne Ürojaynoye

37.Mertezey Deyske Deyskoye

38. Botaşey Planovske Planovskoye

39. Yislamey Kurp Yipşe Verhnıy Kurp

40.Alhokuaje Kurp Yişhara Nijni Kurp

4l.Astemirey Akbaş Yipşe Verhnıy Akbaş

4). Berokuey Arık Arik
 

 
* Kaynak: Duman Hasan, Baanm OT poymubı - Xokym nolanloy (Vatanından Uzaklara),
Rusça-Çerkesçe, EL-FA Yayınevi, Nalçik, 1994.
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Okuyucularımızın talebi üzerine ve müziğin dil

öğrenimine olan katkısını bildiğimiz için, bu

sayıdan başlayarak Çerkes müziklerinden

örnekler yayınlayacağız. Kolayca çalınıp

söylenebilmesi için şarkı sözleriyle birlikte

notalarını da vereceğiz. Adıgeyce şarkılar ile

başlıyoruz.Sizin de elinizde diğer dillerimizde

nota ve sözler varsa, yayınlanmak üzere bizimle

paylaşabilirsiniz..
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Ankara ve İstanbul'da Gürcistan Büyükelçiliği ve konsolosluğu önünde

toplanan Çerkesler, Abhazya ve G. Osetya bölgesinde son günlerde artan
çatışmalar ve gerilim Üzerine Gürcistan'ı uyardılar.

ürcistan Yönetimi'nin Abhazya'ya karşı savaş

tehditlerini artırması ve sınıra askeribirlikler

sevketmesi üzerine Ankara ve İstanbul'da

toplanan bir grup Çerkes Gürcistan elçiliği ve

konsolosluğu önünde Gürcistan'a “savaş kışkırtıcılığı

yapma” uyarısında bulundu.

Son günlerde, Gürcistan Yönetimi'nin Abhazya'ya

karşı askeri müdahale tehditlerini artırması ve sınıra

askeri birlikler sevk etmesi bölgede yeniden savaş

riski yaratırken, Türkiye'de yaşayan Abhaz, Adıge ve

diğer Çerkes halklarını da tedirgin etti. “Abhazya'nın

Dostları” girişimi İ5 Mayıs Perşembe günü

Gürcistan'ın İstanbul Konsolosluğu önünde bir basın

açıklaması yaparak barış çağrısında bulundu. Saat
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| 1:00'de toplanan kalabalık Gürcistan Yönetiminden

Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasını ve Abhazyaile

iyi komşulukilişkisi içinde bulunmasını istedi.

Yapılan basın açıklamasında özetle, “14 Ağustos

997'de Gürcistan, Abhazya'yı işgal girişiminde

bulunmuş ve başarılı olamamıştır. Bu savaş hem

Abhazya hem de Gürcistan halkına büyük acılar

yaşatmıştır. Abhazya, 30 Eylül 1993'den bu yana

bağımsız bir ülkedir. Ve bu bağımsızlık, Abhazya halkı

ile ona destek veren kardeş Kuzey Kafkasya halkları

ve diasporada yaşayan milyonlarca Abhaz, Adıge ve

diğer Çerkes halkları tarafından korunmakta ve

savunulmaktadır.” denildi.

Gürcistan'ın Abhazya'ya karşı yeni bir silahlı



 

 

müdahale girişiminin, bölgeyi, |992'de olduğundan

daha büyük bir savaşa ve ateşe sürükleyeceğine

dikkat çekilen açıklamada, “Gürcistan Yönetimi,

Abhazya'nın tarihi, siyasi ve hukuki haklarını gaspetme

sevdasından ve bölgeyi yeniden çatışmaya

sürükleyecek maceralardan vazgeçmelidir. Abhazya

Cumhuriyeti'nin bağımsızlığın saygı göstermeli ve ne

pahasına olursa olsun bu bağımsızlığın savunulacağını

bilmelidir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve çevreillerdeki Kafkas demekleri ve

sivil insiyatif gruplarının yöneticileri ile birlikte 200

kadar katılımcının Abhazya bayrakları açarak, pankart

ve dövizlerle ve sloganlarla eşlik ettiği basın

açıklamasında, Abhazya'nın 5.000 yıllık bir kültürün,

1.500 yıllık bir devletin ve 90 yıllık bir cumhuriyetin

mirası ve devamı olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

“Tarih boyunca savaşlara, soykırımlara ve

sürgünlere sahne olan Kuzey Kafkasya artık barış ve

istikrar bölgesi olmalıdır. Gürcistan Yönetimi savaş

kışkırtıcılığı yapmak yerine, gücünü ve kaynaklarını

halkının refahı ve gelişimiiçin kullanmalıdır. Gürcistan

halkının barış ve refah istediğine, Abhazya halkı ve

devleti ile dost, komşu iki ülke olarak yan yana

yaşamak arzusunda olduğunainanıyoruz. Bu inançla

bugünkü Gürcistan Yönetimi'ne sesleniyoruz: Tarihten

ders al, yüzünü savaşa değil barışa çevir. "

Kalabalık alkışlar ve sloganlar eşliğinde dağıldı.

Gürcistan Ankara'da sürgün
gününde protesto edildi

Gürcistan'ın saldırgan tutumuİstanbul'dan sonra

Ankara'da da protesto edildi.

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasını isteyen

ve Gürcistan'ın saldırgan tutumundan vazgeçmesini

isteyen Abhazya'nın Dostları ve Ankara Kafkas

Derneği üyesi Çerkeslerden oluşan bir grup,

Ankara'daki Gürcistan Büyükelçiliği önünde toplanarak

bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çerkeslerin ana vatanlarından

sürülmelerinin yıldönümü olan bugün (21 Mayıs

2008) saat 12.30'da gerçekleştirilen eyleme,

çoğunluğu gençlerden oluşan ve Ankara'da yaşayan

200'ün üzerinde Çerkes katıldı. Toplu halde Gürcistan

Büyükelçiliği'ne gittiklerinde polis barikatıile karşılaşan

Çerkesler, ellerindeki Abhazya Cumhuriyeti bayrakları

ve Rusça, Abhazca, Türkçe veİngilizce yazılı dövizler

eşliğinde “Gürcistan elini Abhazya'dan çek”, “Bağımsız

Abhazya yalnız değilsin”, “Kahrolsun Gürcistan

emperyalizmi” şeklinde sloganlar atarak barikatın

olduğu yere kadar yürüdüler. Bir süre daha burada

 
slogan atmaya devam eden grup, daha sonra basına

hitaben hazırladıkları bildiriyi okudular. Grup sözcüsü

Cumhur Bal'ın okuduğu bildiride, 1500 yıllık bir

devletin ve 90 yıllık bir cumhuriyetin devamı olan

Abhazya'nın, 1992'de Gürcistan ile yaptığı savaşı

kazanarak 30 Eylül 1993 tarihinde fiilen bağımsızlığını

elde ettiği vurgulanarak, ancak son günlerde Gürcistan

yönetiminin Abhazya'ya karşı askeri müdahale

tehditlerini artırmasının ve sınıra askeri birlikler sevk

etmesinin, bölgede yeniden savaş riski yarattığı

söylendi. Bildirinin sonundaise Gürcistan'a “Tarihten

ders al, yüzünü savaşa değil barışa çevir” denildi.

Bildiriden sonra hep birlikte Destek Andı'nı

okuyan Çerkesler, “Abhazya yalnız değildir, tüm

Çerkesler sonuna kadar bağımsız Abhazya'nın

yanındayız. Tüm dünya ülkelerini Abhazya'nın

bağımsızlığını tanımaya çağırıyoruz” dediler.

Protesto eyleminin sonunda, orada bulunan

basına ve güvenlik güçlerine teşekkür eden grup,

yine sloganlar eşliğinde dağıldılar
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Çerkesler Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yaptıkları protesto

gösterisinde, bir gecede 2 bin masum sivili öldüren Gürcistan yönetimini
kınadılar. Türkiye'yi ve ABD'yi de, Gürcistan'a askeri yardım yaparak savaşa

özendirdikleri gerekçesiyle eleştirdiler.

nkara ve İstanbul başta olmak üzere, Türkiye

Çerkes diasporasının yaşadığı yerlerde yapılan

gösterilerle Gürcistan kınandı.

Ankara ve İstanbul'da 13 Ağustos 2008

Çarşamba günü eş zamanlı olarak yapılan gösterilere,

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce Çerkes

katıldı. Ankara'da Gürcistan Büyükelçiliği önünde

toplanan Çerkesler, Devlet Başkanı Saakaşyvili'nin bir

soykırım suçuişlediğini haykırarak Gürcistan yönetimi-

ni kınadılar.
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Ankara Kafkas Demeğitarafından organize edilen

protesto eyleminde,saat 12.30 sıralarında Gürcistan

Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, ellerinde

çoğunluğu Güney Osetya bayrakları olmak üzere

Abhazya bayrakları da açarak sloganlarattılar. Elçiliğe

oldukça mesafeli bir barıkatile karşılanan topluluğun

temsilcileri, orada bulunan emniyet yetkilileri ile

barikatın geriye çekilmesi için konuşurlarken kalabalıkta

gergin anlar yaşandı. |epkiler üzerine anlaşmasağla-

narak elçilik kapısına yakın bir noktaya kadarizin



 

     

verildi. Kollarında siyah kurdeleler bağlayan katılımcılar,

önce Güney Osetya'da iki günde katledilen 2 bin

kişi ve aynı günlerde Türkiye'de öldürülen 9 asker

için | dakikalık saygı duruşu yaptılar. Ardından atılan

“Bağımsız Osetya, bağımsız Abhazya”, “Gürcistan

Osetya'dan elini çek”, “Savaşsız Kafkasya”, “Kahrolsun

Gürcistan emperyalizmi”, “Kahrolsun ABD ve

işbirlikçileri”, “Amerika elini Kafkasya'dan çek”

şeklindeki sloganlardan sonra, hazırlanan basın bildirisi

okundu.

Her savaşta olduğu gibi, bu savaşta da kaybedenin

siviller olduğuna vurgu yapılan bildiride, Gürcistan

yönetiminin tam anlamıyla bir soykırım yaptığına

dikkat çekildi ve bundan en çok zarar gören halkların

Osetler ve Gürcüler olduğu söylendi. Bildiride ayrıca,

savaş suçlusu olan,katliam sanığı Saakaşvili'nin bunların

hesabını vermesi gerektiği belirtilerek ve dünya

ülkelerinin Kosova'nın tanınmasına gösterdiği hassas-

iyeti Abhazya ve Güney Osetya'ya da göstermesi

istendi. 15 yıldır bağımsız olan Güney Osetya ve

Abhazya'nın bağımsızlığının artık tanınmasıisteği ve

barış çağrılarıyla bitirilen bildiride, ayrıca Türkiye'nin

tutumu da eleştirilerek “Türkiye katliam sabıkalısı

 

 
 

 

 

Gürcistan'a silah ve para yardımı yapmasın. Vergile-

rimizle alınan silahlar kardeşlerimizi öldürmesin.

Türkiye için öldük ve ölmeye de devam ederiz.

Ancak Türkiye kurşunlarıyla ölmek istemiyoruz"

denildi.

Basın bildirisinin okunmasından sonra, protesto

alkışları ve sloganlar eşliğinde elçilik önüne siyah

çelenk bırakıldı. Ayrılmadan önce pankartlardan

birinde yer alan, Saakaşvili'nin Hitler'e benzetildiği

bir poster yakıldı ve kalabalık yine sloganlar atarak

araçlarına binerek dağıldı.

İstanbul'da Gürcistan konsolosluğu önünde

yapılan protesto gösterisi de benzer şekilde

gerçekleşti. Güney OÖsetya'da yaşanlar nedeniyle

konsolosluk önünde toplanan,İstanbul ve çevre

illerden gelen çok sayıda Çerkes Gürcistan Lideri

Şaakaşvili'yi protesto etti

      

  

 

 

JURDURUN!
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RusyaFederasyonu Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlığını tanıdığını dünyaya duyurdu.

Yıllardır bağımsız olduğu halde dünyanın görmezden
geldiği ve de facto olarak, tüm sıkıntılara rağmen
bağımsız yaşamına devameden Abhazya ve Güney
Ösetya'nın kaderinin artık değişeceğini umuyoruz.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitriy
Medvedev'in, 28 Ağustos 2008 Perşembe günü yaptığı
açıklamaile Abhazya ve Güney Ösetya'nın bağımsızlığını
tanıdığını dünyaya duyurmasının ardından, özellikle
Avrupa ülkeleri ve ABD'den tepkiler yağmaya başladı...

Her iki vatanımıza da kutlu olsun.

Kutlu olsun dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak
yaşayan Çerkes halklarına...

Başta Türkiye Cumhuriyetimiz olmak üzere,
Çerkeslerin yaşadığı diğer ülkelerin de Abhazya'nın ve
G.Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımasını bekliyoruz...

KAFKAS DERNEKLERİ FED

  

Ayrıntılar ve yorumlar, derginizle birlikte alacağınız
Abhazya-G.OÖsetya özel ekinde
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Prof. Dr. JOHN COLARUSSO
Mc Master Ünv.Ph. D. Antropoloji,
Dilbilim ve Diller Bölümü, Ontaric

Rusya Için hayatı önemiolan stratejik mevcudatlar heriki bölgede
de bulunmaktadır. Güney Osetya'dakı Gürcü Askeri Yolu Rusya'nın
Orta Doğu'ya güç sevk etmek istemesi halinde Rusya için hayati
bir mevcudat oluşturmaktadır. Abhazya'da Rusların Orta Doğu,
İran ve Pakistandaki nükleer denemeleri izlemek için kullandıkları

bir dinleme istasyonu bulunmaktadır.

A» ashington ve Rusya arasında Kafkasya'yla

4 ilgili konulara gayri resmibir diplomat

olarak ilk kez müdahil olduğum 1993'ten bu

yana Amerika'nın Gürcistan politikalarına karşı

oldum.

Farklı zamanlarda ve şekillerde Gürcistan'ın

Stalinist sınırlarını desteklemenin, bu ülkeyi Rus

baskılarına ve manipülasyonlarına kronik olarak

açık bırakmak anlamına geldiğini defalarca

söyledim. Bu Amerikan politikasının, tarihin

büyüktiranlarından ve kitlesel katillerinden

birisinin enirikalarını desteklediğinden ve ayrıca

yirminci yüzyıl ortalarının, Afrika ve başka yerlerde

son derece fazla çatışmayla sonuçlanan İngiliz

ve diğer imparatorluklardan geriye kalanları

yanlış şeklide tanıma hatasını tekrarladığından

bahsetmeliyiım.

Şimdi de NATO ihtiyaçlarından dolayı, bu

bölgeler Gürcistan'ın Barış Ortaklığı üyeliğinin

yadaNATO'nun Tiflis'e sunacağı herhangibir 
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programın önünde çözülmesi güç bir engelteşkil

etmektedir.

Ayrıca Gürcistan'ın, kendisinin hem bölgesel

hem de uluslararası önemini abarttığı konusunda

sürekli olarak uyarıda bulundum. Bazı konularla

ilgili abartılı tavırlar sergilememeleriiçin, herhangi

bir Gürcü liderle yapılacak bütün anlaşmaların

oldukça detaylı olarak yazılması gerektiğine dikkat

çektim.

Merhum Zviad Gamsakhurdia döneminde

Komutan Tengiz Kitovani ve Jaba loselianiyle

birlikte I991-2'de Güney Osetya'da ve |992-

1993'te Abhazya'da yürütülen vahşet, OÖset ve

Abhazlarda Tiflis'e karşı çok az güven bırakmıştır.

Benim bildiğim kadarıyla müteakip konuşmalarda

bu korkuların hiçbini-

kullandıkları bir dinleme istasyonu bulunmaktadır.

Rusya'yla istihbarat paylaşım protokolleri

bulunsaydı bu durum Batı çıkarlarına uygun

olabilirdi. Benim gördüğüm kadarıyla Rusya'ya

bu tür denemeleri izlemeye yönelik Batı ortaklığı

konusunda hiçbir güvence verilmemiştir.

Birkaç Batılı yorumcu ya yanlış, ya da uydurma

şeyler söylemişlerdir. Birisi Gürcistan'dan küçük

ve önemsiz birülke olarak bahsetmiştir. Küçüktür

fakat hem boru hattı hem de lürkiye, Orta

Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın merke-

zindeki stratejik konumu nedeniyle oldukça

büyük önemesahiptir. Bir başkası bir Amerikan

müttefiki olmadığını söylemiştir. Bir süre önce

İrak'ta Bakuba'da konuşlandırılan 2000 kişilik

askeri birlikleriyle
 

 sinden bahsedilme-

miştir.

Mevcut etnik

gerçeklerden de

bahsedilmemiştir.

Örneğin, Azerbay-

can'ın SSCB'nden

ayrılışı Lezgi toplu-

munu bölmüştür.

Rusya ve Azerbaycan

Lezgilerin akrabalarını

ve soydaşlarını ziyaret

etmek için sınırı

geçmelerini sağlayan, onlara ayrıcalıklı bir konum

kazandıran bir anlaşma yapmışlardır. Benim

bilgim dahilinde ne Ösetler ne de Abhazlariçin

Abazalara veya akrabaları olan Çerkeslere yönelik

bu tür anlaşmalar yapılmamıştır.

Rusya için hayati önemi olan stratejik

mevcudatlar heriki bölgede de bulunmaktadır.

Güney OÖsetya'dakı Gürcü Asker Yolu Rusya'nın

Orta Doğu'ya güç sevk etmekistemesi halinde

Rusya Için hayati bir mevcudat oluşturmaktadır.

Bu mevcudatın bu nedenle Batı çıkarlarına ters

düşmektedir, fakat bu durum Gürcistan'a Batı

tarafından Rusya karşıtı bir rol yüklendiğinde

Rusya'nın bölgeyi Gürcistan'dan ayrı tutma

kararlığına karşı bizi körleştirmemelidir.

Abhazya'da Rusların Orta Doğu,İran ve

Pakistan'daki nükleer denemeleri izlemekiçin
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güçlü bir Amerikan

müttefiki olduğunu

söyleyebilirim.

Haklı çıkmaktan

özel bir zevk almıyo-

rum. Politika yapıcı-

ların ister askeri güç

elde etmekiçin,ister-

se politik amaçlara

ulaşmakiçin olsun,

diplomatik manevra-

ların taktik olarak elde

edilmeyecek hedefle-

re ulaşamayacağını anlamalarını umuyorum.

Bazılarının yeniden güçlenmekte olan Rusya'yı

çevreleyecek stratejik bir yapıyı ne kadar çok

istediklerinden bağımsız olarak; eğer böyle bir

yapıtaktik olarak ulaşılamaz ise, o zaman stratejik

hedef, pek çoğu taviz ve politik olarak hoşa

gitmeyecek bir yapı içerebilecek başka

düzenlemelerle değiştirilmelidir.

Elbette Batı'nın Kosova'yı tanımasından sonra

Rusya'nın Abhazya ve (muhtemelen basit şekilde

Kuzey Osetya - Alanya'nın bir parçası haline

gelecek olan) Güney Osetyaiçin aynısını yapması

çok küçük bir sürpriz olacaktır. Rusya'nın savaştan

önceki duruma geri dönülmesine yönelik

diplomatik çabaları görmezden geleceğini tahmin

ediyorum
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