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o Denizyolu Taşımacılığı (Komple-Parsiyel)
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Merhaba değerli Vlart okurları;

EylükAralık dönemi dergimizi birarada, 1 44 sayfa olarak hazırladık
sizler için. Gürcistan'ın G. Osetya'ya saldırısı ve yaptığı katliamın

ardından, Temmuz-Ağustos'u da kapsayan önceki sayımızda, konuyla
ilgili gelişmeleri ve uzman yorumlarını içeren bir ek 1le birlikte ulaştırmıştık
Mart'ı sizlere. Bu çalışmamız için bizlere telefonla, maille ve bizzat

gelerek beğenilerini ileten okuyucularımız ile anavatanlarındaki gelişmelere
duyarlı tüm ınsanlarımıza buradan teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda da bölgedeki gelişmelerle ilgili uzman yorumlarını vermeye
devam ettik. Uzman Gözüyle bölümümüzde Ilyas Kamalov'u, Röportaj
bölümümüzde Doç. Mitat Çelikpala ile bir söyleşiyi, Görüş ve Düşünceler
bölümümüzde ise SETA'nın düzenlediği panele katılan tüm uzmanların
konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerini okuyabilirsiniz. ASA W'dan
ayrılarak, görevine ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar

Merkezi) Başkanı olarak devam etme kararı veren Kafkasya Uzmanı
yazarımız Hasan Kanbolat'a da Nart Yayın Kurulu olarak yeni

görevinde başarılar dılıyoruz.

Böyle hassas bir dönemde, Abhazya'nın 1 5. bağımsızlık
yıldönümü kutlamaları ayrı bir önem taşıyordu. Kalabalık bir

grupla Sohum'daki törenlere katılan Türkiye diasporasının izlenimlerini
yansıtan Sezai Babakuş'un gezi yazısını zevkle okuyacağınızı

düşünüyoruz. Yine aynı günlere rastlayan Adıge Müzik Festivali de
döneme damgasını vuran etkinlikti diyebiliriz. Genel Başkanımzla

birlikte kalabalık bir grubun katıldığı festival haberini
Federasyon'dan Haberler bölümünde okuyabilirsiniz.

Üniversite eğitimi için burslu okumak üzere Valçik'e gönderdiğimiz 20
öğrencimizin derslerine başladığı haberini, Türkiye'de sıcacık bir coşku
furtmasıestiren Adıgey Devlet Dram Tiyatrosu'nun twmesini, Vlalmes'in

bir dizi gösterisinin yankılarını, demeklerimizin birbirinden güzel
etkinliklerini, bu yıl Kabardey Balkar'a düzenlenen kültürel gençlik
kampına katılan çocuklarımızın bıze gönderdikleri izlenimleri ve diğer
haberleri sayfalarımızda bulabilirsiniz. Bunların dışında yeni tarihi

belgeleri, bir geleneğimizin anlatımını, önemli gördüğümüz çevirileri ve
her zamanki Vart Çocuk, Müzik, Sizden Gelenler, Köylerimiz, Kitap

bölümlerini de beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz.

İçimizden Biri sayfalarında ise Ckim ayında kaybettiğimiz değerli kültür
adamı Utuj Boris'i anlatmaya çalıştık sizlere. Halka mal olmuş kişilikleri
anlatmak kolay olmuyorlen, yazar, şair, gazeteci, yönetici, ressam. vb. bürçole
başanlı yönü olan böyle bir değeri tanıtmak da zor oldu bizim için. Vart

wlesi olarak kendisine rahmet dılıyoruz...

Behice Yesifhağ



 

 

Uzman Gözüyle - Galibi Olmayan Savaş... İlyas Kamalov - ASAM Rusya Ukrayna Uzmanı
 

Başkan'dan - Çerkes Toplumunun Geleceğine Dair Düşünceler/ Cihan Candemir
 

Federasyonmn'dan - Faaliyetler, gelişmeler / Cumhur Bal
 

Kültürümüz-Geleneğimiz - Puurtanıtım töreni/ Çev: Çurmıt Muzaffer Kalkan
 

Çeviri - "Abhazya Kosova Değildir” yazısı üzerine bazı düşünceler... / Prof: Dr. George Hewit
 

Gezi - Abhazyaiçin yeni ufuklar/ Sezai Babakuş
 

Haber |. Uluslararası Adıge Dili Konferansı Ürdün'de yapıldı / Ş'ejogue Zafer Sürer
 

Derneklerimizden Haberler - Etkinliklerimiz...
 

Görüş ve Düşünceler - Acaristan ve Türkiye Gürcüleri Acara mı?/ Yismeyl Özdemir Özbay
 

Röportaj - Kafkaslarda Neler Oluyor? - Doç. Dr. Mitat Çelikpala / Nart Bozkurt
 

Haber - Adige Tiyatrosu gönülleri fethetti
 

Sizden Gelenler - Adıgabze diasporadaizlerini arıyor/ Ş'ejougo Zafer Sürer
Bir Bjeduğ'a mektuplar-| / Açıyba Erol Aydın
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Gezi - Kafkasya kültür gezisi çocukları büyüledi / İshak Akbay
 

Haber - |. Uluslararası Tıp Konferansı Nalçik'te yapıldı / Prof: Dr. Günsel Şurdum Avcı
 

Şili - Kalbim Avuçlarımda - CHI'YP CH OUYM HJTDY / Kışokue Alim
Dar zamanlarda sevmek / Adnan Özveri
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Derneklerimizden Haberler - Etkinliklerimiz.
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Binlerce kişinin hayatına malolan ve bir o kadarının da göçmen

durumuna düşmesine neden olan Gürcistan'ın Güney Ösetya'ya

saldırısı ve bunun üzerine Rusya'nın Gürcistan'a girmesigibi

hareketlerden oluşan Kafkaslardaki savaş sona ermesine

rağmen, her geçen gün yeni gelişmelere yol açmaktadır.

Kafkaslardaki gerilimin en önemli neticesi hiç şüphesiz “Rus

haritasında yeni devletlerin ortaya çıkmasıdır. Güney Osetya

ile Abhazya'nın "yeni Kosovalar"dan ziyade “yeni KKTC"

olacağı gibi görünse de Gürcistan'ın da bundan sonraki süreçte

toprak bütünlüğünü sağlayamayacağını söylemek mümkündür.

Savaşın küresel sonucu ise, Rusya ile Datı arasındakiilişkilerin

iyice gerginleşmesidir. Du makalede Kafkaslar'daki savaşın

bölgesel ve küresel güçler açısından sonuçları ele alınacaktır.
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UZMAN GÖZÜYLE
 

 

Bölgesel ve Küresel Güçler Açısından

Kafkaslar'daki Savaşın Sonuçları

a) Gürcistan

g”»ürcistan'ın 1993 yılında Abhazya'da oldu-

lmöu gibi Güney Osetya'da da mağlup
<> olması, gerek devlet başkanı Mikheil

Saaakaşvili gerekse de genel olarak Gürcistan

açısından olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Saakaş-

vili'nin bütün politikaları söz konusu iki bölge

üzerinde inşa edildiği için, Saakaşvili'nin bütün

politikaları çökmüş oldu. İktidara geldiğinden

itibaren Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü sağlaya-

cağını dile getiren Saakaşvili, bu amacına ulaşmak

için büyük çaba göstermiştir. Ancak Batı'nın

desteğini arkasına alan, askeri reformlar gerçek-

leştirerek ordusunu yenileyen Saakaşvili, toprak

bütünlüğünü sağlayamadığı gibi, Rusya'nın

Abhazya ve Güney OÖsetya'nın bağımsızlıklarını

tanımasını da engelleyememiştir. Ösetlerin bu

savaşı "ölüm-kalım" meselesi haline getirmeler,

Abhazya'nın savaş hazırlıklarına başlaması,

Moskova'nın Gürcistan'ın beklediğinden daha

sert tepki vermesi, Saakaşvili'nin Batı'dan umduğu

desteği bulamaması, Gürcistan'ın Abhazya ve

Güney Osetya'yı kaybetmesine neden olmuştur.

Gürcistan'ın bundan sonraki süreçte Batıile

entegrasyonunu tamamlayamadığı takdirde,

Acaristan ve Ermenilerin yaşadığı Cavahetiya

bölgesini de kaybetmesişaşırtıcı olmayacaktır.

 

Gürcistan açısından savaşın bir başka

olumsuz neticesi, Rusyaile ilişkilerin tamamen

çıkmaza girmesidir. Her ne kadar SSCB'nin

yıkılışından itibaren Rusya ile Gürcistan arasındaki

ilişkilerde bir takım sorunlar mevcut olsa da,

bu sorunlar Rusya ile Gürcistan arasında

ekonomik veticariilişkilerin gelişmesine engel

değildi.2 Rusyaile Gürcistan arasındaticari ve
ekonomik ilişkilerin kesilmesi ise Rusya'dan

ziyade Gürcistan'ın çıkarlarına zarar verecektir.

Rusya'da çalışan yaklaşık bir milyon Gürcü

vatandaşının bundan sonraki dönemde Rusya'da

çalışmalarına devam etmeleri ve en önemlisi

de kazandıkları paraları ailelerine göndermeleri
kolay olmayacaktır.

Saakaşvili'nin Kafkaslar'ı istikrarsızlığa

dönüştürmesi, Gürcistan'ın da yer aldığı

ekonomik ve enerji projelerini de tehlikeye

sokmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı,

Bakü-|iflis-Erzurum gaz boru hattı ve Bakü-

Tiflis-Kars demiryolu projeleri bundan sonraki

süreçte istikrarsız bir bölgede varlığını devam

ettirecektir. Kafkaslar'daki savaş, Rusya'ya

alternatif yeni projelerin ortaya çıkmasını

engelleyeceği gibi, Rusya'nın Avrasya

coğrafyasında enerji alanındaki etkisini de

arttıracaktır.

Gürcistan açısından belki de tek olumlu

nokta, Gürcistan'ın bundan sonraki süreçte

NATO üyelik sürecinin hızlanma ihtimalının

artmasıdır. Rusya'nın Güney Osetya ve

Abhazya'nın bağımsızlıklarını kabul etmesinden

sonra bugüne kadar Gürcistan ve Ukrayna'nın

NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayan Almanyalı

yetkililer dahi, söz konusu ülkelerin üyelik

süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ileri

sürmüşlerdir.2 Ancak gerek AB'nin gerekse

de ABD'nin SSCB'nin yıkılışından itibaren eski

Sovyet cumhuriyetlerine buna benzer vaatlerde

bulunduklarından dolayı Gürcistan'ın aynen

Güney Osetya'ya saldırma konusunda olduğu

gibi NATO ve AB üyeliği konusunda da Batı'ya

pek güvenmemesi gerekmektedir. Ayrıca

NATO üyeliği için Gürcistan'ın Güney Osetya

ile Abhazya'dan tamamen vazgeçmesi, yanı

onları tanıması gerekmektedir ki, aksi takdirde

NATO'nun sınır sorunları yaşayan Gürcistan'ı

bünyesine kabul etmesi mümkün

görülmemektedir.

b) Güney Ösetya ve Abhazya

Her ne kadar Kafkaslar'daki savaşın ardından

Moskova, Güney Osetya ve Abhazya'nın

bağımsızlıklarını tanısa ve iki bölgede de büyük

kutlamalar yapılsa da Abhazya'yı ve özellikle de
Güney Osetya'yı galipler safına dahil etmek
 

1 İlyas Kamalov, “Soğuk Savaş Sonrası Rusya'nın Güney Kafkasya Politikası”, Moskova'nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası,
Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008, s. 101-116,

2 “Merkely Poobeşala Tbilisi Clenstvo v NATO”, 17 Ağustos 2008,httpı//www.podrobnosti.ua/power/intpol/2008/08/ 17/547602.html
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mümkün değildir. Savaş sırasında Güney

Osetya'da binlerce kişi hayatını kaybetmiş, bir

o kadarı da göçmen durumuna düşmüştür. Yine

Güney Osetya'nın birçok şehri harap olmuştur.

Ekonomik durumu iyi olmayan ve yok olma

tehlikesi yaşayan bu bölgeleriçin kısa süreli

savaş dahi büyükbir darbe anlamına gelmektedir.

Rusya tarafından tanınmaları, söz konusu

bölgeler için önem arz etse ve en azından

Rusya'nın desteği anlamına gelse de,fiiliyatta

Güney Osetya ile Abhazya'nın statüsünde ve

durumlarında büyük değişiklikler beklen-

memektedir. Rusya hariç diğer ülkelerin

kendilerini tanımamaları, Güney Osetyaile

Abhazya'nın "ikinci Kosova'dan ziyade onları

"ikinci Kıbrıs'a dönüştürecektir. Moskova bu

bölgeleri tanıdığından dolayı, Rusya'nın söz

konusu bölgelerle ilişkilerini arttıracağını, hatta

bu bölgelerde askeri üsler açabileceğini tahmın

etmek mümkündür. Rusya'nın söz konusuiki

bölge Üzerindeki artan etkısıise,fılliyatta bağımsız

olan, ancak kağıt üzerinde Gürcistan'a bağımlı

olan bu iki bölgeyi, kağıt üzerinde bağımsız,

ancakfiiliyatta Rusya'ya bağımlı hale getirecektir.

Güney Osetya ile Abhazya'nın bağımsız-

lıklarının Rusya tarafından tanınması, bu iki

bölgenin Gürcü yetkililerin ülke içerisinde

yürüttükleri "Gürcüleştirme" politikasından

kurtuldukları ve "var olma" sorununu şimdilik

çözdükleri anlama gelmektedir. Bu sorunları

tamamen çözmekiçin ise Güney Osetyaile

Abhazya'nın bundan sonraki süreçte Rusya'nın

yanı sıra Batı ile de ilişkilerini geliştirmeleri

gerekmektedir. Batı'nın konuylailgili sergilediği

tutum ise bu ilişkilerin geliştirilmesinin hiç de

kolay olmayacağına işaret etmektedir. Uzun

vadede bağımsız bir Güney Osetya'nın,

bünyesinde Kuzey Osetya'yı barındıran Rusya

için tehlike arz edeceğinden dolayı Moskova'nın

Güney Osetya'yı Kuzey Osetyaile birleştirerek

Rusya Federasyonu'na dahil etme ihtimali

mevcuttur. Dolayısıyla özellikle Güney Oset-

ya'nın bundan sonraki süreçte daha temkinli

bir politika izlemesi gerekmektedir.

GALİBİ OLMAYAN SAVAŞ

c) Rusya Federasyonu

Savaştan belki de en karlı çıkan ülke Rusya

olmuştur. Ancak Rusya'nın bundan sonraki

süreçte Kafkaslar'daki savaştan dolayı uğrayacağı

muhtemel zararlar göz önünde bulun-

durulduğunda Rusya'yı da galipler arasına dahil

etmek mümkün görünmemektedir. Her ne

kadar savaşı başlatan Gürcistan olsa da, uluslar

arası kamuoyu Rusya'nın Gürcistan'a girmesini

"istila" olarak kabul ederek Kafkaslar'daki

gerilimden de Rusya'yı sorumlu tutmuştur.

Kosova,İran,füze kalkan sistemleri gibi konularda

farklı düşünen Rusya ile ABD arasında son

dönemde esen Soğuk Savaş dönemirüzgar,

Kafkaslar'daki savaş nedeniyle etkisini artırmıştır.

Nitekim, Rusya'nın Gürcistan'a karşılık vermesiyle

birlikte, ABD ile Polonya, Amerikan füze

kalkanlarının Polonya'ya yerleştirilmesi

konusunda yaptıkları görüşmeleri sonlandırmış

ve ABD, Polonya'nın bir takım isteklerini kabul

ederek bu ülkeye de füze kalkanlarını yerleştirme

konusundaki kararlılığını sürdürmüştür.İ Buna

karşılık Rusya, Batı'yı kendi füzelerini Avrupa'ya

yönlendirmekle tehdit etmektedir.

AB ülkeleri, Rusya'ya karşı yaptırımın

uygulanması konusunu dahi görüşürken, ABD

de Rusya'ya karşı"diplomatik" savaş başlatmıştır.

Rusya ile AB arasında stratejik belgenin

imzalanmasının askıya alınması, Rusya'nın NATO

ile ilişkilerin kesilmesini göze alması, Moskova'nın

DTÖ üyeliğini askıya alması, Batı'da Rusya'nın

G-8'den çıkarılması ve 2014 Soçi Kış Olimpiyat

Oyunlarının boykot edilmesi gerektiğine dair

söylemlerin ortaya çıkması, Rusya'nın dünyadan

izole edilmesi anlamına gelmektedir. Bu husus

ise taraflar arasındaki sorunları çözmeyeceği

gibi, ilişkilerin daha fazla olumsuz etkilenmesine

neden olacaktır.

Moskova'nın Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlığını tanımasıyla Rusya, Gürcistan ve

genel olarak Batı'ya karşı kullandığı "bu bölgelerin

bağımsızlığını tanıma" kozundan da mahrum

kalmış oldu. Ayrıca her ne kadar Vladimir Putin
 

3 “ABD-Polonya Füze Anlaşması Tamam”, 15 Ağustos 2008, httpi//www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2008/08/08081 5.us,poland.shtml
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iktidarda kaldığı sekiz yil boyunca izlediği

sorunu'nu çözse ve yeni "Çeçenistanların"

tekrar benzer sorunlarla karşı karşıya kalma

ihtimali mevcuttur. Bu durumdauzun vadede

 

  

 

tanınmasıyla "Pandora kutusunun"açılacağını

 

   
diğer önemli ülkeleriiçin bu kutunun açılışı bir

şey ifade etmemektedir. Aynı şeyi Rusyaiçin  
  

  
Osetya ve Abhazyaile cevap vererek kendi

  

Rusya açısından savaşın olumsuz
'neticelerindenbiride NATO bayrağı altında

Ukraynalı yetkililerin Kırım yarımadasındaki
“Rus deniz üssünün 2017 yılından |
kapatılması gerektiğini vebundansonra üssün

- kiralama süresinin uzatılmayacağını açıklamaları

Rusya'nınve kira parasınıarttırmakistemeleri,”41

Karadenizdekivarlığını tehdit etmektedir. Bu

“konumu açısından Abhazya ile Güney

Osetya' nın önemi daha fazla artacaktır.

gelişmedir. Özellikle Kremlin'in "arka bahçe"
politikası açısından önem arz eden BDT'nin,
bir üyesini kaybetmesi, Moskova açısından

istenilen bir gelişme değildir. Gürcistan'ın bu

adımı, bundan sonraki süreçte Rusya ile sorun

yaşayacak diğer cumhuriyetleri de BDT'den

ayrılma konusunda cesaretlendirebilir.

. Rusya açısından Nbaşka olumsuz netice

 

  
   
  
  

   

      

  

ortaya çıkmasıdır. Rusya'nın yakın müttefiki

Beyaz Rusya ile Venezüela gibi ülkeler dahi

her nekadar Moskova'yadesteklerinibildirseler

“deşimdilik Güney Osetyave Abhazya'yı
tanımaya yaklaşmamaktadırlar, Nikaraguanın

-Güney Osetya ile Abhazya'yı tanımasıise

Moskova'ya destekten ziyadeABD'ye karşı

yapılanbir adımdır.2 NATO karşıtı olarak

“tanınan ŞİÖ”nün Rusya'yadesteğiiseçoksınırlı

— olmuştur. Böylece Rusya,Batı'yı karşısınaalarak

“GüneyOsetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını

tanıyarak tek kutuplu dünya düzeninin sona

merkeziyetçi politika sayesinde ''cumhuriyetler

ortaya çıkmasını engellese de uzun vadede

Rusya'nın Abhazya ve Güney. Osetya"Yi.

tanıması, diğer ülkelerin Rusya içindeki

cumhuriyetleri tanımaları içinemsalteşkil
edebilir. Moskova, Kosova'nın bağımsızlığının

ileri sürmüştü. Ancakayrılıkçı bölgeler sorunu
yaşamayan ABD),Fransa, Almanya ve AB'nin

   
  

   

  

söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla
Moskova Kosova'nın bağımsızlığına Güney

“dönem Rusya-Batıilişkileri açısındanistenilen
© bir durum değildir. Putin döneminde de Rusya

oile Batı arasında büyüksorunlar olmasına

toprak bütünlüğünü de tehlikeyeatmış oldu.

Amerikan gemilerinin Karadeniz'egirmesidir.
Ayrıca Kafkaslar'daki gerilimin ardından

 

sebeple Rusya' nın Karadeniz bölgesindeki

Gürcistan' ın Kafkasya'daki savaşın ardından © başarısını görmemezliktengelemeyeceğini ve
BDT'dençıkması da Rusyaiçin olumsuzbir

 

 

ise çok fazla destekçisinin olmadığı konusunun   

 

   
  

 

  

 

  

    

    

 

  

   
   

 

   

   
 

 

erdiğini göstermesine rağmen, uluslararası

arenada kendiniizole etme yönünde de büyük
bir adım atmıştır. Yine Medvedev in

başkanlığının ilk aylarında Batı ilebu kadar

büyük bir sorun yaşaması da önümüzdeki

  

 

 rağmenPutin'inBatıliderlerle kurduğusamin i

ilişkiler sayesinde taraflar gerginliğindozunu

azaltmayı.başarıyorlardı. Medvedev'inBatılı

   liderlerlesamimiilişkilerkurmafirsatdoğmadan
© Kafkasyasavaşının ortayaçikmasi,Medvedevin.
anzorlaştırmıştır. |

- Diğertaraftan RuslarınGürcistanın içerisine

ir ilerlemeleri ve bu savaştan askerianlamda

galip çıkmaları, hiç şüphesiz Moskova!nin

bölgedeki gücünü pekiştirecek, etkisini

artıracaktır. Özellikle Rusya'dan daha bağımsız

hareket etmek isteyen ülkelerin, Rusya'nın bu vi

  
    

   

   

     

  

  

 

   

  

  

   
  

  

    

bundan sonraki süreçte Rusya'nın uyarılarına

daha fazla dikkat edeceklerini tahmin etmek.

mümkündür.Bu husus aynı zamanda Kafkaslar

ve genelolarakeski SSCB topraklarında Türkiye

de dahil olmak üzere diğerbölgesel ve küresel
güçlerin etkisinin azalacağı anlamına
gelmektedir.Gürcistan'ın Güney Osetya'ya

saldırısı karşısında Rusya'nın aktif askeri

müdahalesi,Blgedek diğer ayrılıkçı bölge

 

  

 

1, Tatyana İvjenko, "Kiyev.SdelalStavku", Nezavisimaya Gazeta, 28 Ağustos 2008.

? Andrey Terehov,''AmerikanskiySoyuznik Rossiyi",, Nezavisimaya Gazeta, 5 Eylül 2009.

   
 



  

 

 

sorunlarının da Rusya'sız çözülemeyeceğini

göstermiştir. Nitekim Kafkaslar'daki savaş biter
bitmez benzer sorunlar yaşayan Moldova

diplomatik yollarla çözülmesigerektiğir
vurgulamıştır.6 Moldova'nınbundanson

tahmin etmek mümkündür. Yineson

Moskova'nın Ermenist

göstereceği tezi güçle

bir başka olumlu netic

 

   
projelerin hayata geç
niolayısıyl

    

  
   

yaşandığı vet.inliderin iktidaradi

ikinci eski Sovyet cumhuriyetidir. Bu husus
Ukraynaile Gürcistan'ın.yakınlaşmasına neden

- olduğu gibi, Gürcistan ile Ukrayna,Rusya'nın

politikalarına karşı koyma sürecinde müttefik
      

  

etmesinden sonra Ukrayna'nın sergilediği 5

tutum da bu hususla açıklanmaktadır.

    

  

   

   

  

   

 

devlet başkanı Vladimir Voronin, Rusya'yı

ziyaret ederek Dinyester Yanı sorununun oluşturma sürecinde baş rol oynamaktave

© Rusya'nın Kırım yarımadasındaki deniz üssünün|
varlığını sorgulamaktadır.

süreçte Rusya'ya dahafazla yakınlaşacağını da

dönemde gündemesıkça gelenmuhtemel

bir Azerbaycan-Ermenistançarpışmasında.da
      

 

     
  

    

  

   

- politikası sayesinde Batı'nın Ukrayna'yı

© ödüllendireceğini ve NATO üyelik sürecini
le hızlandıracağını düşünmesidir. Yüşenko'nun

- başlamasına yol açabilir. Ukraynaaçısından

İ — belirginleşmesi ve Kırım yarımadasının

“üssünün varlığını sorgulaaya başladıklarında,

haline gelmişlerdir.Moskova'nın Abhazya ve
Güney Osetya'nın bağımsızlığını ilan.

  

 

     

Moskova'nın bu adımını kınamaklakalmayan
Ukrayna, Batı'nın Rusyakarşıtı bir koalisyon

Ukrayna'nın Rusya karşıtı koalisyonun
başında yer almasının ve Rusyakarşıtı aktif bir

politika izlemesinin üç önemli nedeni
mevcuttur. En başta Ukrayna, Rusya'nın

Gürcistan'a girmesinden ve Abhazyaile Güney

OÖsetya'yı tanımasından korkmuş olmalı ki,

Batı'nın desteğini arkasına almayaçalışmaktadır. 0

İkinci önemli neden ise, Ukrayna'nın bu '

Batı'ya bu kadar yakınlaşmasının üçüncü önemli
nedeni ise, yakınlaşan devletbaşkanı
seçimleridir. Ülke içinde her geçen günreytingi

    

  

© azalan Yüşenko,seçimlerde Batı'nın desteğini
©etmek istemektedir.

— Bununla birlikte Batı'nın oyununa çekilen |

Ukrayna, sözkonusugelişmelerin kendisiiçin

büyük tehlikelere yol. açabileceğini

© unutmaktadır. Ukrayna! nın bu politikası,

- Ukrayna-Rusilişkilerini gerginleştirerek iki ülke

  
arasındaekonomikalanında yenibir savaşın

  

en olumsuz netice ise Ukrayna'nın Doğu-Batı
ayrılmasının bir kez daha gündeme gelerek

 

  
  

 

statüsününyenibir boyut ile ortaya çıkmasıdır.
Ukraynalı yetkililerin Sevastopol'deki Rus deniz

   

Rus yetkililer de Kırım topraklarının Rusya'ya

ait olduğunu dile getirmişlerdir. Kırım
nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının Rus olduğu

göz önünde bulundurulduğunda Moskova'nın

Kırım yarımadasını karıştırması zor olmayacaktır.

Nitekim, soniki yıldır Kırım yarımadasındaki

Rus nüfusu sayesinde Kırım'da planlanan

    
   

  
   
    
    
 
 

  

“ Svetlana Gamova,"Plan 'Kozaka Protiv Plana Voronina", Nezavisimaya Gazeta,4 Eylül 2009.  
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NATO-Ukrayna ortak tatbikatları yapıla-

mamaktadır. Yine Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın

Kırım vatandaşlarına Rus pasaportları dağıttığını

ve böylece muhtemel bir Rusya-Ukrayna

sorununda Moskova'nın aynen Güney Osetya

olayında olduğu gibi "kendi vatandaşlarını

koruma" gerekçesiyle Kırım'a askeri müdahalede

bulunacaklarını dile getirmişlerdir. 7 Dolayısıyla

Moskova'yı karşısına alan Ukrayna, kendi toprak

bütünlüğünü de riske atmaktadır.

f) ABD
Savaş, ABİ)'nin bölgede etkisizleştiğine işaret

etse de, ABD özellikle Doğu Avrupa'da

yerleştirmek istediği füze kalkanlarıyla bütün

bölgeyi kontrol altında tutmayı planlamaktadır.

Rusya'nın Kafkaslar'daki savaştan sonra DTÖ

üyeliğini askıya alması, ABD'nin Rusyaile yaptığı

pazarlıklarda önemli bir kozdan mahrum kaldığı

anlamına gelmektedir. Yine Rusya ile ABD
arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, iki ülke arasında

ticari ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. ABD

ekonomisini ayakta tutan, ABD'nin finansörü

olan ülkeler içinde Rusya'nın sekizinci sırada

yer alması da ABD ile Rusya arasındaki

gerginlikten AB'nin zarar görebileceğine işaret

etmektedir.

Özellikle son dönemde Rusya ile ABD

arasında çok sayıda sorun yaşansa da taraflar

uluslar arası terörizm,insan kaçakçılığı, uyuşturucu

trafigi ve benzer konularda ortak politikalar

yürütmekteydiler. Bundan sonraki süreçte bu

alanlardaki işbirliğinin azalmaihtimali mevcuttur.

Diğer taraftan Rusya ile ABD'nin birçok konuda

birbirine ihtiyaç duydukları şüphesizdir. ABD,

Rusya'nın Afganistan tecrübesinden faydalana-

bileceği gibi, Rusya da Orta Doğu'daistikrarın

sağlanmasında önemli rol oynayabilirdi. Ancak,

ABD'nin yayılmacılık politikası, Rusya'nın ise tek

kutuplu dünya düzenine son vermekisteği,iki

ülke arasındailişkilerin gerginleşmesine neden

olmaktadır.

ABD'nin Rusya'nın Gürcistan'a girmesine

fiiliyatta "sessiz kalması" ABD'nin bölgedeki

Zaafiyetini göstermiştir. Ayrıca bu husus Ukrayna

hariç diğer BDT ülkelerinin de tercihlerini

Rusya'dan yapmalarını sağlayabilir. ABD açısından

olumlu sonuçlardan biri ise NATO bayrağı

altında ve kısa süreliğine de olsa gemilerini

Karadeniz'e indirmiş olmasıdır. ABD'nin bundan

sonraki süreçte gerek Doğu Avrupa'ya

yerleştireceğifüze kalkanları gerekse de Ukrayna

ile arttıracağıilişkiler sayesinde Karadeniz'de

daha etkin konuma gelme çabasında olacağını

söylemek mümkündür. ABD'nin Karadeniz
bölgesi ülkelerinden Türkiye, Romanya ve
Bulgaristan ile yakın işbirliği içerisinde olması

da ABD'nin işini kolaylaştırmaktadır. ABD'nin

Karadeniz'de güçlenmesinin ABD açısından

olumsuz yanı ise Moskova'nın aynen füze

kalkanları konusunda olduğu gibi bu konuda da

misilleme politikasına gitmesidir. Nitekim

Rusya'nın bin askerini 4 denizaltısı ile birlikte

Güney Amerika kıyılarında Venezüela ile

ortaklaşa gerçekleştirecekleri tatbikat için

göndermeyeplanlaması (10-14 Kasım 2008),9

Rus-ABİ mücadelesinin Güney Amerika'da

da bütün hızıyla devam edeceğini

göstermektedir.

gs) AB

AB, kendisini ilgilendiren iç ve dış politika

ile ilgili konularda olduğu gibi Kafkaslar'daki

gerilim karşısında da bir bütün olarak hareket

edememiştir. Kafkasya'daki gelişmeler bir kez

daha AB'nin "Eski Avrupave "Yeni Avrupa'ya

bölündüğünü ve iki Avrupa arasında görüş

ayrılıklarının her geçen gün arttığını göstermiş

oldu. Bu husus AB'nin Avrasya coğrafyasında

da etkisini arttırmayı engellemektedir.

Kafkaslar'daki savaş ve savaşı takip eden

gelişmeler, AB'nin Rusya'ya karşı olan çaresizliğini

de ortaya koymuştur. AB enerji alanında yaklaşık

yüzde 40 oranında Rusya'ya bağlı olduğu gibi,

Rusya AB'nin üçüncü en büyükticari partneridir.

2007 yılında Rusya ile AB arasındakiticaret

 

7 Svetlana Gamova, "V SNG: V Krımu Budut Bity po Pasportu", Nezavisimaya Gazeta, 8 Eylül 2008.

8 İbrahim Karagül, “Üçüncü Dünya Savaşını Türkiye mi Başlatacak?", Yeni Şafak, 3 Eylül 2008.

9 ViktorLitovkin - Nikolay Surkov, "Vse Blije k SŞA”, Nezavisimaya Gazeta, 8 Eylül 2008.
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hacmi 400 milyar doları aşmıştır. Ancaközellikle

eski Doğu Bloku ülkelerinin baskısıyla AB ile

Rusya arasındakiilişkiler potansiyelin altında

gelişmektedir. Kafkaslar'daki gerilim, bu ilişkileri

de olumsuz etkilemektedir. Rusya ile AB arasında

imzalanması planlanan stratejik ortaklık

anlaşmasının askıya alınması da bunun bir

göstergesidir. Kafkaslar'daki savaş bir kez daha
AB'nin Rusya'ya enerji alanında olan bağımlılığın

sakıncalarını ortaya çıkarmıştır. Ancak Orta

Doğu'dan sonra Kafkaslar'ın da belirsizliğe
girmesi, AB'nin enerji alanında Rusya'ya olan

bağımlılığını azaltmayacağı gibi tam tersine

arttıracaktır. Bu husus ise AB'nin hareketalanını

sınırlandırmaktadır.

Diğer taraftan AB ve ABD'nin Kafkaslar'daki

gelişmeler karşısındaizledikleri tutum, Batı'nın

insan haklarının ihlali, demokratikleşme, barışçıl

çözüm gibi bir takım "değerlerinin" değerini

azaltmıştır. Batı; Irak ve Gürcistan, Kosova ve

Güney Osetya örneklerinde bir kez daha çifte

standart izlediğini göstermiş oldu. Bu husus

bundan sonraki süreçte gerek AB'nin gerekse

de ABD'nin yukarıda adı geçen değerleri

kullanarak gerçekleştirdikleri yayılmacılık

politikalarını zorlaştıracağına işaret etmektedir.

h) Türkiye

Türkiye, Güney Osetya ve Abhazya

sorununun başlangıcından beri Gürcistan'ın

toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Halbuki,

Yugoslavya ve Sovyetler Birliği'nin parça-

lanmalarıyla ortaya çıkan ülkeleriilk tanıyan

ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye,

Kosova'yı dailk tanıyan ülkelerden biridir. Ancak

Ankara,tarihi ve kültürel bağlara sahip Güney

Osetya ile Abhazya konusunda çokfarklı bir

tutum izlemektedir.

Türkiye'nin bu tutumunu hiç şüphesiz

bölgedeki dengelerle açıklamak mümkündür.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Soğuk Savaş

sona erse ve Türkiye ile ABD arasında zaman

zaman sorunlar yaşansa da Türkiye, ABD'nin

bölgedeki en önemli müttefikidir. SSCB'nin

yıkılışından sonra Türkiye'nin Orta Asya ve

Kafkaslara artan ilgisinin de ABD başta olmak

 

GALİBİ OLMAYAN SAVAŞ

üzere Batıtarafından desteklendiğini söylemek

mümkün. Nitekim, son dönemde Türkiye,

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ekonomi ve enerji

alanında geliştirdikleri işbirliği ve hayata

geçirdikleri projeler ABD tarafından destek-

lenmiştir. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan

"bloklaşmasına" karşı olarak, Rusya da İran ve

Ermenistan ile işbirliğine gitmiştir. Söz konusu

bloklaşmalar hiç şüphesiz ülkeler arasında siyasi

anlamda da karşılıklı desteği öngörmektedir.

Böylece bölgedeki denklemler, ABD'nın "gizli

baskısı", Ankara'nın Güney Osetya ve Ab-
hazya'nın Dağlık Karabağ için de örnekteşkil

edebileceği endişesini taşıması ve Türkiye'nin

kendi içerisinde de "toprak bütünlüğü" ile Ilgili

kaygıların mevcudiyeti, İürkiye'nin tutumunu

belirlediğini söylemek mümkündür.

Kafkaslar'daki gerilim, Türkiye açısından da

bir takım olumlu ve olumsuz neticelere yol

açmıştır. En başta bölgedeki gelişmelerin,

tutumunun belli olmasına rağmen Türkiye'yi

kimin tarafında yer alacağı konusuylailgili zor

bir karar almak zorunda bıraktığını söylemek

mümkündür. NATO üyesi Türkiye'nin, eskiye

dayanan ABD ile ilişkileri, kötü de olsa ilerleyen

AB üyelik süreci, enerji koridoru olma hayali

ile Kuzey komşusu Rusyaile son dönemdehızlı

gelişenilişkiler arasında bir tercih yapması çok

zordur. Nitekim bu tercihi yapmamak ve

bölgedeki çatışmaların dozunu azaltmak amacıyla

Türkiye, Kafkaslar'da yaşanan savaşın

başlangıcından itibaren, bir takım girişimlerde

bulunmuştur. Kafkasya İstikrar Paktı projesi, bu

girişimlerden biridir. Ayrıca Türk yetkililerikili

görüşmeler yaparak aynen Orta Doğu'da olduğu

gibi arabuluculuk misyonunu da üstlenmiş

oldular. Bu süreçte denge politikası izlemeye

çalışan Ankara ayrıca ABD ve Rusya ile ilişkilerin

bozulmamasını da sağlamış oldu. Nitekim

Türkiye bir taraftan ABD gibi Gürcistan'ın

bütünlüğünü savunmakta, Gürcistan ve Azer-

baycanile başlattığı projelerin zarar görmesini

engellemeye çalışmakta, diğertaraftan ise aynen

Rusya gibi yabancı gemilerin Karadeniz'e

inmesine ve özellikle de kalıcı olmalarına karşı
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çıkmaktadır.

Türkiye açısından Kafkaslandaki gerilimin

olumsuz yanlarından biri de Türkiye'nin gittikçe

istikrarsız bölgelerle çevrilmiş olmasıdır. Orta

Doğu'dan sonra Kafkasların da belirsizliğe

sürünmesi Türkiye'nin bölgedeki ekonomik

çıkarlarına da zarar vermektedir. Rusya'nın

Kafkaslar'da güçlenmesiise |Ürkiye'nin bölgedeki
siyasi etkisinin azalmasına neden olacağı gibi,

Ankara'nın Batı ile Doğu arasında enerji alanında

köprü olma amacının gerçekleşmesini de

engellemektedir. Ancak Türk yetkililerinin

Kafkasya'daki gerilimi sonlandırmak amacıyla

başlattıkları diplomasi atağı, Türkiye'nin Orta

Doğu'dan sonra Kafkasya ve genel olarak

Avrasya coğrafyasında da önemli bir ülke

olduğunu göstermiş oldu.

Türkiye'nin yukarıda belirttiğimiz neden-

lerden dolayı bu iki bölgeyi en azından yakında

ve orta vadede tanıyacağını beklemek yanlış

olur. Ancak bu husus, Ankara'nın tarihi ve

kültürel bağlara sahip olduğu bu iki bölgeyle

ekonomik, kültürel, hatta siyasiilişkiler geliş-

tirmesine engel değildir. Bugüne kadar dikkat-

lerini neredeyse sadece AB ve Orta Doğu'ya

yönlendiren Türkiye, artık kendisi için önem

arz eden Kafkaslar ve İdil-Ural coğrafyası başta
olmak üzere Türk ve Müslüman soydaşlarının

yaşadığı diğer bölgelerle de yakındanilgilenmeli

ve bunun için yeni çatışmaların çıkmasını

beklememelidir. Türkiye'nin bu politikası devlet

nezdinde olabileceğigibisivil toplum örgütleri

de bu sürece dahil edilmelidirler.10

Ankara Kafkaslar'da daha etkili konuma

gelmek istiyorsa, vurguyu Ankara-Bakü-Tiflis

üçgenine yapmak yerine Ermenistan da dahil

olmak üzere bütün ülkeleri kapsayanbir politika

izlemelidir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül'ün futbol maçı dolayısıyla
Ermenistan ziyaretini gerçekleştirmesi de önem

kazanmıştır. Yine Türkiye, barışın bir an

sağlanmasıiçin çalışsa ve oluşan durumda büyük

ölçüde ABD'nin tarafında yer alsa da kendi

tutumunun Türk-Rusilişkilerini etkilememesi

gerektiğini vurgulamalıdır. Rusya ile Türkiye,

mevcut sorundafarklı cephelerde yeralsalar

da,iki ülkenin Karadeniz'deki yabancı gemilerle
ilgili kararlıklarından vazgeçmemeleri

gerekmektedir. Yine taraflar, Kafkaslar'daki
gerginliğin genel olarak Karadeniz'e de sıçraması

dolayısıyla Karadeniz bölgesinin daha fazla

istikrarsızlaşmaması için çabalarını üye oldukları

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

çerçevesinde birleştirebilirler. Ayrıca her ne

kadar Türkiye ile Rusya gerek enerji alanında

gerekse de Kafkaslar'daki gelişmeler karşısında

rakip olarak görünseler de Ankara, Moskova

ile enerji alanında işbirliğinden korkmamalı ve

daha önce kendisine teklif edilen Mavi Akım'ın

İsrail ve İtalya'ya uzatılmasıve ikinci bir Mavi

Hat'ın inşası konusunu tekrar gözden

geçirmelidir. Türkiye'yi enerji alanında Batıile

Doğu arasında "enerji köprüsü" haline gelmesi

ABD ve AB'nin sözde desteğiyle değil, Rus

enerji kaynaklarıyla mümkün olabilir.

Sonuç

Gürcistan'ın Güney Osetya'ya saldırması

ve ardından da Rusya'nın Gürcistan'a girmesi

ve Abhazyaile Güney OÖsetya'nın bağımsızlığını

tanıması, başta Kafkaslar olmak üzere bütün

dünyadaki dengeleri alt üst etmiştir. Kafkasya'dakı

savaş, AB'nin bölgedeki zafiyetini gösterse de

ABD, savaş sonrasıizlediği tutum ile yayılmacılık

politikasından vazgeçmediğini göstermiştir. Buna

karşılık Rusya da bir takım "kırmızı hatlara" sahip

olduğunu ve bu hatlara müdahalenin çok sert

bir şekilde cezalandırılacağını ilan etmiştir.

Tarafların Kafkasya'daki gerilim sonrasında attıkları
karşılıklı adımlar, Rusya-Batı mücadelesinin,

Kafkasya boyutunu aşarak bütün Avrasya

coğrafyasına ulaşacağına işaret etmektedir.

Küresel güçlerin bölgede askeri teknolojilerini

artırmalarına rağmen bu silahları birbirlerine

karşı kullanacaklarını şimdilik söylemek mümkün

olmasa da, Soğuk Savaş'ın yeniden başladığı

düşüncesi her geçen gün pekişmektedir &

 

10 Hasan Kanbolat, “Güney Osetya Savaşı Bitti: Gürcistan Bölünüyor mu?", Stratejik Analiz, S. 101, Eylül 2008, ss. 29-30.
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BAŞKAN'DAN...

  CİHAN CANDEMİR
KAF-FED Genel Başkanı

  

2008 Yılının son günlerinde, 2009 ve 2010

yıllarının eşiğinde Çerkes toplumumuzun

geleceğine dair düşüncelerimi paylaşmaktaçeşitli

nedenlerle yarar görüyorum. Hatırlanacağıgibi,
2008 yılı Dünya ve İnsanlık açısından çok olumlu

bir yıl olmamıştır. Terör, savaşlar, açlık, kuraklık,

doğal felaketler ve son olarak büyükglobal

finansal kriz, 2008 yılını insanlık tarihinde "en

kötü hatırlanacakyıllar" kategorisinde (savaş

yılları hariç) aday yapmaktadır. Çerkesler

açısından tek sevindirici olay 8 Ağustos savaşı

sonucunda, Abhazya ve Güney Osetya'nın

tanınan bağımsızlıdır. Dileğimiz, her ne kadar

ümidimiz az olsa da, 2009 yılının insanlara barış
ve huzur getirmesidir. Önümüzdeki yıllarda

fırsatları yakalamak ve krizlerden en az zararla,

hatta kazançlı çıkabilmek, olayların analizini
doğru yapabilmemize ve toplumsal

dayanışmamızı yükseltmemize bağlıdır.

2009 Yılını toplumumuz açısından
değerlendirecek olursak, ilk akla gelen

önümüzdeki yerel seçimlerdir. Kanımızca
önümüzdeki yerel seçimler yalnızca yerel

yöneticilerini seçmenin ötesinde, Türkiye'nin
siyası geleceği açısından da belirleyici olacaktır.

Genel yapısı itibarıyla dürüst ve halkın
hizmetindeki yöneticilerin işbaşına geleceğibir

seçim olması ve toplumumuz mensuplarının

da bu seçimlerde aktif katılımcı olması en büyük

dileğimizdir.

2009 Yılı Federasyonumuz açısından da

genel kurul yılı olması açısından önemlidir. Bu

yıl sonunda Kaffed olarak 4. olağan genel

kurulumuzu yaparak toplumumuzu 2010 yılına

taşıyacak yöneticilerimizi seçeceğiz. Demokrasi

anlayışım ve kurumsallaşmaya inancım gereği

ömür boyu başkanlıklara hep karşı oldum. Bu

çerçevede, son iki dönem Kaffed Başkanı olarak

görev yapmış (daha önce de üç dönem başkan

yardımcılığı yapmış) birisi olarak, Kaffed başkan-

İiğı görevimin de bu genel kurulda sona ermesi,
ve yeni arkadaşlarımızın göreve gelmesi

gerektiğine inanıyorum. Konuyu erken gündeme

getirmemin sebebi, toplumumuzabir hazırlık

ve geçiş dönemiiçin zaman kazandırmaktır. Bu

değişikliğe hazırlık olması açısından da

toplumumuzun geleceğine dair düşüncelerimin

önem taşıdığına inanıyorum.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak,

kurulduğu günden bu güne kadar Çerkes

toplumunun birlik ve dayanışmasının güçlen-

mesine büyük katkısı olmuştur. Türkiyedeki

Çerkes toplumunu Türkiye'de ve yurt dışında,

eldekikısıtlı olanaklara rağmen,eniyi bir şekilde

temsil edilmiştir. Toplumumuz açısından bir

çok"ilk" ler başlatılabilmiştir. Çerkes insanı kimli-

gini saklamaya gerek duymadan cesaretle sergiler
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BAŞKAN'DAN...
 

hale gelmiştir. Kültürel bilinç, dil bilinci ve de

Kafkasya'ya duyulan sevgi düzeyi yükselmiştir.

Uluslararasıişbirliği bilinci yükselmiştir. Çok

eleştirilen Dünya Çerkes Birliği'nin de işlevi

Kaffed'in aktıf katılımı ile artmıştır.

Ancak bütün bunlar Çerkes toplumunu

bekleyen tehditlere karşın yeterli değildir.
Yapılacak daha çok şey vardır. Bu konuda "Ne

istediğini bilen" bir avuç idealist tüm zorluklara

karşın mücadele etmektedir. Ne yazıktır kı

yapılan çalışmalar önündeki en büyük engel

yine de kendi toplumumuzdur. "Ne istemediğini

bilen" insanlarımız ise Kaffed'i, DÇB' yı sevme-

mekte ve istememektedir. Bu konuda kafaları

son derece nettir ve "tarihi Rus düşmanlıkları"

nedeniyle Kaffed'in tüm çalışmaları onlara göre

"Rusya yanlısıdır" . Dolayısıyla Kaffed sadece

eleştirilir, desteklenmez. Ama bu "Neistemediğini

bilen" insanlanımızdan, toplumumuzun gelecekte

varolması, asimilasyon girdabından kurtulması

için bir proje, bir düşünce, bir eylem ve de katkı

bulamazsınız. Kaffed'e ve çalışmalarına karşı

olmak "Çerkesliklerini yaşamaktır" onlar adına.

Son seyahatimizde ziyaret ettiğimiz Abhazya
Devlet Başkanı Sayın Bagapş'ın şu sözleri

durumumuzu çok güzel yansıtıyordu:

"Geçenlerde Türkiye'den bir grup genç ziyarete

geldiler. Rusya hakkında söylediklerini duyunca ve

düşmanlıkların görünce geleceğimiz açısından

dehşete düştüm."

Evet "birbirimizi sevmek duygusu yerine,

başkalarına olan sevgi veya düşmanlık duygularının
egemen olması, dayanışma yerine düşmanlık ve

rakabetin öne çıkması" toplumumuzun geleceği
açısından korkutucudur. Ama bence bu

düşmanlık marjinaldir ve doğal karşılanmalıdır.

Bence esas korkutucu olan, toplumumuzun

en geniş kesitini oluşturan "neyiisteyip , neyi

istemediğini bilmeyen" insanlarımızdır. Günlük

yaşam kaygısı içinde, politik tercih veya dini

inançlarını yaşamayı yeterli gören, ulusal sorunla-

rına duyarlılığını yitirmiş bu insanlar ne yazıkki

toplumun omurgasını oluşturmaktadır. Duyarsız
bu kesim, örgütlerimizin maddi ve manevi

güçlenmesini engellemektedir. Diğer taraftan

bu duyarsızlık, toplumumuzu bölmekisteyenlere
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büyük olanak tanımaktadır. Toplumsal hoşgörü

tanımına sokamayacağımız, vurdum duymazlık,

nemelazımcılık, tepkisizlik, toplumumuzu bölmek

isteyenlere prim vermekte, toplum için "Ne
istediğini bilen" idealist kesimin hayatını

zorlaştırmaktadır. Toplumun omurgasının

düzeltilmesi en önemli görev olarak ortada
durmaktadır.

Toplumumuzun bugünkü hastalıklarını tedavi
etmek açısından geçmişe bakmak gerektiğine

inanıyorum. Geçmişimizle ilgili çok güzel şeyler

hep yazılagelmiştir. Ancak güzel söylemlerin

yanında toplumsal gerçekleri de cesaretle
konuşmamız gerekmektedir. Bu konuda toplu-

mumuzu yakından tanıyan Paul B.Hanze'nin
"Tarihte Çerkesler" adlı güncel çalışmasından bazı

alıntılar yapmayı yararlı görüyorum. PaulB.
Hanze Greg toplumu ile Çerkes toplumunun
tarihi ilişkisini anlatırken şunları söylemektedir:

"Çerkesler ve antik Yunanlılar arasında belirgin
benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisi de yakın

dilbilimsel bağlar ve ortak sosyal yapılarla,
gelenekleri paylaşmayla, köken ve soy gelenekleri

ile ortak bir milliyete ait olma bilinci taşıyordu.
Fakatbirleşik politik kurumlar ya da kalıtsaliktidar
yapıları geliştirmemişlerdi. Bunun yerine, antik,

yarı-mitolojik yakınlık geleneklerine dayalı olarak
kendi bölgeleriile sınırlı farklı kabileler ve boylar

halinde bölünmüş olarak kalmışlardı. Aralarında
rekabet bulunuyordu, kimi zaman kan davaları

baskınlar ve zaman zaman devam eden
düşmanlıklar vardı. Antik Yunanlılar gibi Çerkesler
de muazzam bir sözlü gelenek kurumunu - bir
nesilden diğerine aktarılan sözlü edebiyat -
paylaşıyordu."

"Politik kurum oluşturamamak, rekabet ve

düşmanlık" toplumumuzda gelenekselleşmiş
gibi ne yazık ki. Tarih boyunca yaşanan acılar
ve sürgün bizlere pek ders vermemiş gözüküyor.

Bu da şahsen beni ve toplumunu seven bir şey
yapmakisteyenleri çok üzüyor.

Paul B. Hanze, aynı çalışmasında Çerkeslerin
ulus olup olmadığını incelerken, diğer toplumlarla
karşılaştırmalar yapmakta ve şu sonuca

varmaktadır:

"İsviçre'nin ortak bir dili bulunmamaktadır,



fakat güçlü bir tarih bilincine, ortak geleneklere

ve güçlü bir devlete sahiptir. Ermeniler kendilerini
bir ulus olarak varsaymaktadır, fakat sadece küçük

bir azınlığı kendi devletlerinde yaşamaktadır; tarih
bilinci ve gelenekler yine de güçlüdür. Ermeniler
en iyi diaspora ulusu olarak tanımlanmaktadır.

Aynısı, eninde sonunda güçlü bir devlet kurmayı

başaran ve neredeyse yok olan bir dili yeniden

canlandıran Yahudiler için de geçerlidir. Polonyalılar
baskı altında kendi dillerini ve geleneklerini
muhafaza ederek parçalanma ve bölünmeyi

önlemiş, yerleri batıya doğru kaymasına karşın

eninde sonunda kendi devletini yeniden kurmuştur.

Çerkesler ulus olma ve kimlik bilinçlerini

yaşadıkları değişikliklere karşın muhafaza etmiştir.

Şimdi, 21. yüzyılın başlangıcında ulus olma

bilinçlerini kısmen kendi eski topraklarında, fakat

daha önemlisi bulundukları diğer ülkelerde, aslında

bir diaspora ulusu olarak yeniden oluşturma olanağı

ile karşı karşıyalar."

Paul B. Hanze bu yazısıyla Çerkeslere bir

yandan yol göstermekte, diğer yandan da kesin

 

ÇERKES TOPLUMUNUN GELECEĞİNE DAİR...

ifade kullanamayarak, bana göre ümitsizliğini

ifade etmektedir. Kısacası, çözüm dekendi

toplumumuzdadır, çözümsüzlük de. Kendi kişisel

egoları nedeniyle veya güçlü bir Çerkes toplumu

istemeyenlerce yönlendirilen kişiler açısından

Kaffed birinci hedeftir. Toplumumuzu bölmek

ve zayıflatmakisteyenlerin önümüzdekiyıllarda

hedefi Kaffed olacaktır. Bunun emareleri şimdi-

den ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tehlikeyi

tüm toplumumuzun dikkatine sunmayı görev
addediyorum.

Kaffed'in güçlü bir maddi yapıya kavuşması,

Çerkes toplumunun asimilasyonu önündeki en

büyük kalkan olacaktır. Aksine, Kaffed'in zayıfla-
ması veya zayıflatılması, tüm dünyada yaşayan

Çerkes toplumunun geleceğini tehdit altına
sokacaktır.

Bu düşüncelerimi tüm toplumumuzla paylaşmayı
görev addediyor, yeniyılların tüm dünyaya barış
ve huzurgetirmesini, toplumumuza da birlik ve

beraberliklere vesile olmasınıdiliyorum...

 

Federasyonumuzheryıl olduğu gibi bu yıl da 21 Mayıs 1864 sürgün etkinlikleri için 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 yeraldığıiçin
burada tekrarlamıyoruz. Federasyon faaliyetlerimizden bazıları ise başlıklar halinde şöyledir:

CUMHUR BAL

Kaffed Genel Koordinatörü

 

“Barış ve Bağımsızlık”
için yürüdük ve

Düzce'de buluştuk
31.08.2008
Ankara ve İstanbul güzergahından gelen yaklaşık

300 araç ile 1500'ün üzerinde Çerkes Düzce'de

buluştu. Kutlama konuşmaları, şarkı ve danslarla

Abhazya ve G. Osetya'nın bağımsızlığının tanınmasını

kutlayan insanlarımız, bu anlamlı güne gölge

düşürmeye çalışanlara da en güzel mesajı verdiler.

Kutlama programının birkaç güne sığdırılmasından

ve etkinliğe saatler kala Düzce Valiliği tarafından

kutlamaların iptal edilmesinden kaynaklanan bazı
aksaklıkları gidermek, yine Federasyonyetkililerimiz

ile Düzce Derneği'ne kalmıştı. Yoğun bir trafik ve

görüşmeler sonunda kutlamaların yeri değiştirilerek,
Arap Çiftliği Köyü'ndeki Düzce dernek binamıza

alındı ve etkinliğimiz demek bahçesinin geniş alanında

NART 13



   
gerçekleştirildi.

İstanbul'dan yola çıkan, İzmit, Adapazarı ve

Hendek'den katılımlarla sayıları 200'ü geçen araç

konvoyu ile Ankara'dan hareket eden 70 araç, |

otobüs ve | minibüsten oluşan konvoy,

programlandığı gibi saat |5.30'dan itibaren Düzce'ye

ulaştı. Çevreden katılımlarla sayıları 1500'ü aşan

topluluk, ellerindeki Abhazya ve Güney Osetya

bayraklarıyla, bağımsızlığa vurgu yapan pankartlarla

donatılmış dernek bahçesini doldurdular. Gençler

hemen kurdukları düğünile ses sisteminin yeni alana

taşınmasına kadar geçen süre içinde, etkinliğe

eğlenceli bir başlangıç yaptılar.

Teknik eksiklik tamamlandığında, düğüne ara

verilerek kutlama konuşmalarına geçildi. İlk olarak

Düzce Kafkas Kültür derneğimizin Başkanı Afitap

Altan kısa bir konuşma yaparak, "Son anda toplanma

yerinin değişmesinden kaynaklanan, elimizde olmayan

nedenlerle aksaklıklar yaşıyoruz, hoşgörüyle, hep

birlikte üstesinden geleceğiz. Bağımsızlığımızın

tanınması hepimize kutlu olsun. Hoş geldiniz" dedi

ve mikrofonu Kaf Fed Genel Başkanı Cihan

Candemir'e verdi.

Cihan Candemir, çok daha kalabalık bir kutlama

planlandığını, programın uygulanmasında oluşan

resmiizinlerden kaynaklı aksaklıkları, insanlarımızın

kararlılığı sayesinde aştığımızı, amacımızın sevincimizi

herkesle paylaşmak olduğunu, kimseyirahatsız etmek

istemediğimizi belirterek başladığı konuşmasında,

Rusya Federasyonu bağımsızlığını tanıdıktan sonra,

Abhazya ve Güney Osetyaiçin yeni bir dönem

açıldığını ve hep birlikte durumu çok iyı

değerlendirmemiz gerektiğini, başka ülkelerin de

bu iki vatanımızın bağımsızlığını tanıyacaklarına

inandığını söyledi. Özellikle böyle günlerde

toplumumuzun tüm kesimlerinin tam bir dayanışma

içinde olması gerektiğini belirten Candemir, bugün

NART 14

 

yaşadıklarımızın da toplumumuz tarafından bu

anlamda çokiyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra söz verilen Abhazya Milletvekili

Soner Gogua, başlangıçta Abhazca memnuniyetini

belirterek başladığı konuşmasına Türkçe devam

ederek, "Bu güzel köyde sizlerin davetiyle, yoğun

bir katılımla birlikte olduğum için çok mutluyum.

Biz böyle birlik içinde, beraber olmasaydık ne

Abhazya, ne G. Osetya bu günlere gelemezdi.

Bağımsızlığımızın tanınması kararı hepimize hayırlı

uğurlu olsun" dedi. Rusya Federasyonu'nun tanıma

kararının kendileri için çok önemli olduğunu belirten

Gogua, "Çünkü en zor günlerimizde yanımızda olan

devletlerin başında geliyordu Rusya Federasyonu.

Amaherşey hallolmuş değil, zorlu bir maratonun

henüz başındayız, sonunu da iyi getirmemiz lazım.

Bu sevincimizi gölgelemek isteyenler, 'Şimdi Rusya

kendisınırlarına alacak Abhazya'yı' diyorlar. Onlara

cevabımız şudur: Biz şehitlerimizi bunun için

vermedik, Abhazya bağımsızdır, hep öyle kalacaktır.

Çokiyi hatırlarsınız, 92'deki savaşta 'Bir avuç Abhaz

nasıl olur da güçlü Gürcistan'a karşı koyabilir" diyenler

olmuştu. Hep birlikte başardık ve bağımsızlığımızı

ilan ettik. 'Rusya mümkün değil, Abhazya'yı tanımaz'

diyorlardı, bakın bugün tanıdı. Şimdi, "Kesinlikle başka

tanıyan olmaz' diyenler görecekki, dünyaülkeleri

de Abhazya'yı tanıyacak. Hep beraber göreceğiz,

Türkiye de, Avrupa da Abhazya'nın bağımsızlığını

tanıyacak..." şeklinde konuştu. Konuşmasısık sık

"Bağımsız Abhazya" sloganlarıyla kesilen Gogua, "Bu

güzelliği bize yaşatan, organizasyonda emeği geçen

tüm insanlarımıza ve genç kardeşlerime teşekkür

ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından Asetinler adına bir konuşma yapan

Mesut Zorlu, hepimiz için bugünün bayram olduğunu

belirtti ve "Bayramımız kutlu olsun" dedi. Her cümlesi

alkışlarla desteklenen Zorlu, Gürcistan'ın G. OÖsetya'yı

işgal ettiğinde bir öğretim görevlisinin Türkiye'de

Osetlerin azlığından bahsederek, "Türkiye'de Oset

genci yok, Gürcistan'a dahil olmayı kabul etmek

zorundalar" dediğini hatırlattı. "İşte o anda tüm

Abaza gençleri, Adıge gençleri ve diğer Çerkes

gençleri 'Biz Osetiz' dediler ve bunun o kadar kolay

olmayacağını gösterdiler. İşte bu yüzden bugün

burada, hep birlikteyiz" şeklinde konuşan Zorlu,

"Ayrılıkçı bölgeler diye söz ediliyor basında bizim

vatanlarımızdan,işte gösteriyoruz, buradabirlikteyiz,

güç birliği içindeyiz, bu hep böyle olacak, yaşasın

bağımsız Abhazya, yaşasın bağımsız Osetya..."



sözleriyle kalabalığı coşturdu, bir süre sloganlar

eşliğinde tempo tutuldu.

İstanbul Abhaz Demeği Başkanı Mücella Genç'in,

herkesin bayramını kutlayarakiyi dileklerini sunduğu

kısa konuşmasından sonra, Abhazya'nın Dostları

 

  

 

           

  

 

 

Platformu sözcüsü Sezai Babakuş'a söz verildi.

Babakuşbirlik ve beraberlik mesajları ile başladığı

konuşmasında, Abhazya ve G. OÖsetya'nın

bağımsızlığını tanıyan Rusya Federasyonu'na teşekkür

etti ve yaşadığımız ülke Türkiye'ye de bağımsızlığımızı

tanımasıIçin çağrıda bulundu.

Konuşmaların sonunda bir thamade kalabalığı

güzel sözlerle selamlayarak, Türkçe ve Abazaca

şiirler okudu. Ardından Azmi Toğuzata'nın söylediği

Adigece şarkılar beğeniyle dinlendive eşlik edildi.

Kutlamalara vuıc dansıile başlayan oyunlarla devam

edildi. Yapılan düğünde gençler, Abazaların hızlı

tempolu geleneksel dansı Apsuwa'nın en güzel

figürlerini sergilediler.

Uzun süre devam eden kutlamalara katılanların,

ilerleyen saatlerde yavaş yavaş dağılmasıyla etkinlik

sona erdi.

  
Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının

tanınmasının kutlanması Düzce'de
gerçekleştirildi.

01.09.2008

Abhazya'nın ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının

26 Ağustos 2008 günü Rusya Federasyonu tarafından

tanınması, toplumumuzda büyük bir sevinç

yaratmıştır. Bu sevinçle ilk gün insanlarımız hiç bir

çağrı olmadan derneklerimize koşmuş, düğünler

yaparak, konvoylar oluşturarak sevinçlerini ifade

etmişlerdir. Bu arada İstanbul'da Kafkas Abhaz Kültür

Derneği'nde toplanan hemşerilerimiz, Türkiye'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 toplumumuz yararına olduğuna

inandığı tüm etkinliklere verdiği desteği, bu kutlama

vesilesi ile de ortaya koymuştur. Yapılacak etkinliğin

toplumumuzda yaratacağı coşku ve heyecanın,

bayram heyecanıiçinde oluşacak birlik ve beraberlik

anlayışının, Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlığının tanınması yolunda Türkiye'ye verilecek

mesajların önemive yararları gözetilerek, bu etkinliğe

destek kararıverilmiştir.

Başlangıçta büyük bir heyecan ile 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 sağlanmayaçalışılmıştır.

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

bilgilendir 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

Emniyet'inin bu etkinliği yaptırmayacağı, bazı kurum

yöneticileri tarafından dile getirilmiş ve etkinlikten

vazgeçilmesi tavsiye edilmiştir. Buna karşın

Federasyonumuza bağlı Düzce'deki demeğimiz ve

onlara yardımcı olan Abhaz kardeşlerimiz, 29 Ağustos

Cuma günü kutlamalariçin Valiliğe müracaat etmişler,

Düzce Bayramyeri köyü alanında yapılacak kutlamalar

için izin almışlardır. Hatta Emniyet yetkilileri ile

konvoyun gideceği güzergahı bile tespit etmişlerdir.

Böylece programın içeriği, katılımcı kuruluşlar hariç

29 Ağustos Cuma akşamı netleşmiştir. Diğer taraftan,

tüm kurumlarımızın geçmişteki olayları hiç olmazsa

bir günde unutarakkatılımları sağlanmayaçalışılmıştır.

Ne yazık ki bu konuda başarılı olunamamıştır.

Böylece tüm kutlama hazırlıkları

tamamlanmışken, 30 Ağustos Cumartesi günü sabah

saatlerinde, bu etkinliğe katılmayacağını bildiren

kurumlarbir bildiri yayınlamışlar, kendilerine bağlı

kişi ve kurumlara katılmamaları yönünde mesajlar
vermişlerdir. Sonuçta İstanbul'da tüm halkımızın
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iradesi alındığına inandığımız bu etkinlik kararı,

Federasyonumuz ile Abhazya'nın Dostları

Platformu'nun omuzlarında ve sorumluluğunda

kalmıştır. Neticede takdiri toplumumuzun yapacağına

inanarak, bu konuyu tartışma dışı tutmakta yarar

görüyoruz.

Gelişmeler bununla da kalmamış, 30 Ağustos

günü saat |6.00-1 7.00 civarında Düzce'deki Demek

yetkililerimiz Jandarma Alay Komutanlığı'na çağrılarak,

bu kutlamaların yaptırılmayacağı ve yasaklandığı

bildirilmiştir. Olayların gelişimini ve bu iptal kararının

toplumumuzdayarattığı hayalkırıklığının takdirini

kamuoyumuza bırakıyoruz.

Tatil günü son dakikadaki bu anlamsız iptal

bildiriminin yarattığı şaşkınlık ve bilgi kargaşasına

rağmen, Federasyona bağlı derneklerimizin üyesi

olsun olmasın, tüm hemşerilerimiz programlarını

bozmama kararlarını kendi iradeleri ile almış ve

Düzce'ye gitme kararlarını uygulamışlardır. Ancak

çoluk çocuk erken saatlerde yola çıkacak bazı

hemşerilerimiz ve Dernek yöneticilerimiz, yolda

çıkabilecek tatsız olaylara karşı uyarılmıştır ve bu da

doğal olarak katılımın azalmasına neden olmuştur.

Sonuçta, tamamen hemşerilerimizin kendi

iradeleriyle Düzce'ye, geri çevrilecekleri noktaya

kadar gitme kararları alınmıştır. Federasyon

yöneticileri olarak bizler bir tatsızlık olmamasıiçin

31 Ağustos sabahı erkenden Düzce'ye gittik.

Konvoyların yola çıktığı ve Düzce'ye geldiği haber

alındığından Emniyet yetkilileri ile görüşmek üzere

çağırıldık. Sonuçta ikna edici konuşmalarımız ve

Düzce Emniyet yetkililerinin de anlayışlı tavırlarıile

Düzce'ye hemen hemen aynı saatte ulaşan

konvoylarımız, Düzce'nin Arapçiftliği Köyü'ndeki

Dernek binamıza yönlendirildi. Katılımcıların büyük

coşkusu ile Dernek bahçesinde düğünümüz

toplumumuzayakışır, vakur bir düzen içinde yapıldı.

Kutlama konuşmalarımız, şarkılarımız ve

düğünlerimizle kutlamalarımız hiç bir tatsızlık olmadan

sonuçlanmıştır. Böylece toplumumuz ve katılımcı

örgütlerimiz, tüm engellemelere rağmen onurlu bir

şekilde Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını

Düzce'de kutlamıştır. Katılımın büyük ölçüde yukarda

izah edildiği şekilde engellenmesine rağmen,yine

de 300 civarında küçük-büyük araç ile ve civar

köylerden katılımlarla 1500 kişi civarında bir kalabalık

kutlamayaiştirak etmiştir.

Bu vesile ile Federasyonumuz adına, başta



etkinliğin tüm yükünü ve stresini taşıyan Düzce'deki

dermeğimiz yöneticileri ve onlara destek veren

Abhaz dostlarımız olmak üzere, Türkiye'nin her

tarafından Düzce'ye tüm engellemelere rağmen

koşan hemşerilerimize, organizasyonun

gerçekleşmesinde bizlere büyükbir anlayışla destek
olan Düzce Emniyet Müdürlüğü yetkililerine

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gelişmelerden çıkartılacak çok önemli dersler

olduğunu düşünüyoruz. Olaylar göstermiştir ki

örgütlü olmak ve cesaretli olmakla birçok zorluğun

üstesinden gelmek mümkündür. Etkinlik sırasında

gençlerimizin dile getirdiği ve toplumumuzdantalep

ettiği birlik ve beraberlik ruhuyla nice kutlamalarda

buluşmak dileğimizle, durumu kamuoyumuza

saygılarımızla duyuruyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu adına

Cihan Candemir / Genel Başkan

Sergey Lavrov'un
Türkiye Çerkes diaspora

temsilcileriyle
görüşme notları

02.09.2008
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey

Lavrov, Türkiye'ye yaptığı resmiziyaret sırasında,

bazı örgüt temsilcilerimizle de görüşmekistemiştir.

Kafkas Demekleri Federasyonumuz adına görüşmeye

 
 

katılan Genel Başkanımız Cihan Candemir'in,

görüşmeile ilgili notları aşağıdaki gibidir:

"Rusya elçiliğinden Federasyonumuzile beraber

Kafkasya-Abhazya Dayanışma Komitesi ve Kafkasya-

Osetya Dayanışmaveİnsani Yardım Komitesiüyeleri

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Konsolosluğu'na

2 Eylül 2008 Salı günü, saat 13.30'da Rusya

Federasyonu Dışişleri Bakanıile görüşmeye davet

edilmiştir. Federasyonumuz adına benimlebirlikte

Başkan Yardımcımız Orhan Özmen ve Yönetim

Kurulu üyemiz Nihat Yılmaz katıldık. Görüşmeye

KADKadına Başkanİrfan Argun, Erdeşen Kobaş ve

Bediz Tantekin, KODİYK adına ise Başkan Remzi
Yıldırım katılmışlardır. Bu kurumların dışında

toplantıya, Abhazya temsilcisi Vladimir Ayüzba ve

Abhazya Parlamentosu Milletvekili Soner Gogua

da iştirak etmişlerdir.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Lavrov öncelikle,

Türkiye'deki Kafkas .diasporasına Kafkasya'daki

gelişmeler nedeniyle aldıkları tavır ve tutumlarından

dolayı teşekkür etmiştir. Lavrov Güney Osetya ve

Abhazya'nın Rusya'nın garantisi altında bulunduğunu

ifade ederek, bu ülkelerin ve halklarının korunduğunu

vurgulamıştır. Bu garantörlüğün, tanıma sonrası da

devam edeceğini, Abhazya ve Güney Osetyaile

komşulukilişkilerinin kurulacağını, bu çerçevede

büyükelçilikler açılacağı, bir dizi askeri, siyasi ve

ekonomik projelerin yapılacağını belirtmiştir.

KADKBaşkanı İngan Argun da Rus hükümetine

kararlı tavırlarından dolayı teşekkürlerini iletmiş, .

Abhazya ve G. OÖsetya'daki kardeşlerimizi
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desteklediğimizi ifade etmiştir. İrfan Argun Abhazya'ya

ambargonun kaldırılmasını, Türkiye'den Sohum'a

doğrudan gemi ve uçak seferlerinin başlatılması

konusundaki destek dileklerini iletmiş ve Soçi

olimpiyatları nedeniyle işadamlarının Türk

işadamlarının bölgeye gidişlerinin kolaylaşması

gerektiğini vurgulamıştır.

Sayın bakanın zamansızlığı nedeniyle fazla

açıklama yapamama durumu nedeniyle, ben de

önceden hazırladığım metni Sayın Bakan'a sundum.

Yazımda özet olarak, Federasyonumuzun yapısını
ve Dünya Çerkes Birliği üyeliğini vurguladıktan sonra,

Federasyonumuzun kültürümüzün ve dilimizin

korunması amacıyla çalıştığını, bu çerçevede

Kafkasya'daki Adıgey, Karaçay-Çerkesk ve Kabartay-

Balkar Cumhuriyetleri yönetimleriile ilişki içinde

bulunduğumuzu, çalışmalarımız süresince içinde

yaşadığımız iki büyük ülke Türkiye ve Rusya

Federasyonu'nun dostlukilişkileri içinde bulunmasına

özen gösterdiğimizi vurgulayarak, şu konulardakı

beklentilerimizi yazılı olarak iletmiş olduk:

- Abhazya ve Güney Osetya'daki kardeşlerimizin

bağımsızlıklarının tanınmasıTürkiye'de yaşayan bizler

için çok önemlidir. Tanınmaları yönünde Rusya

Federasyonu, diğer dünya devletlerinin tanıması

yönünde desteğini sürdürmelidir.

- Kültürümüzü ve dilimizi korumak amacıyla da

beklentilerimiz vardır. Bu beklentilerimiz Sayın

Vladimir Putin'in başkanlığı döneminde çıkarmış

olduğu 637 sayılı Rusya Soydaşlarına yönelik

kararnameye(ukaz) paraleldir. Beklentilerimizi şöyle

sıralayabiliriz:

|- Dilimizin ve kültürümüzün korunması

konusunda Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkesk

Cumhuriyeti ve Kabardey- Balkar Cumhuriyetiile

kültürelilişkilerimizin artırılmasına destek olunması,

bu çerçevede Adige dili ve Rus dilini öğretebilecek

hocaların görevlendirilmesi,

2- Bu cumhuriyetlerden yapılacak uydu

televizyon yayınlarında, Rusçanın yanında Adigece

programlara da yer verilmesi ve bu konuda destek

olunması, i

3- Heryıl artan sayıda üniversite öğrencimiz

Maykop ve Nalçik'teki devlet üniversitelerinde

okumak istemektedir. Federasyonumuz bu
üniversiteleri tanıtmakta ve öğrencileri
desteklemektedir. Rusya Federasyonu'nun Çerkes

diasporasına bu okullarda okumak için burslu
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kontenjan tanıması,

4- Rusya'ya dönüp oradaki akrabalarıyla birlikte

yaşamak, ekonomiye katkıda bulunmak üzere

çalışmak isteyen insanlarımız vardır. Bunların

dönüşlerinde kolaylık sağlanması, Adıge dilini bilenlere

de dil konusunda yeterlilik verilmesi;

5- Son olarak Soçi Olimpiyatları'na yönelik bir

dileğimiz vardır. Bildiğiniz gibi buraları atalarımızdan,

en fazla Şapsığ ve Ubıhların yaşadıkları bölgeler

olması nedeniyle, Soçi Olimpiyatları sırasında

atalarımızın kültürlerinin unutulmaması, Adıge

kültürünün olimpiyatlar sırasında yaşatılması,

hatıralarına saygı gösterilmesidir.

Toplantı toplam 45 dakika sürmüş ve karşılıklı

teşekkürlerle sona ermiştir."

  Kaffed, Rusya
Federasyonu Ankara

Büyükelçisini ziyaret etti
16.09.2008

  

 

 

 



 

Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Başkanı

Cihan Candemir başkanlığında bir heyet !6 Eylül

Salı günü Ankara'daki Rusya Federasyonu

Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Toplantıda Rusya Federasyonu Büyükelçisi

Vladimir İvanovskiy 8 Ağustos'ta Gürcistan'ın Güney

Osetya'ya saldırısı ile başlayan ve Rusya
Federasyonu'nun Abhazya ve Güney Osetya

cumhuriyetlerini tanıması ile sonuçlanan sürece

ilişkin bilgi verdi.

Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir, Güney

Osetya'daki büyük insani kayıplardan duydukları

üzüntüyü dile getirdi. Abhazya ve Güney Osetya'nın

bağımsızlığının tanınmasının bölgedeki sorunların

çözümü,barış veistikrarın sağlanmasıiçin bir firsat

yarattığını belirtti.

Görüşmede 30 Eylül'de Abhazya'da

düzenlenecek olan bağımsızlığın 15. yıldönümü

kutlamalarına katılacak kişilerin karşılaştıkları ulaşım

sorunları da dile getinldi. Görüşmeden sonra Kaffed

heyeti Güney Osetya'da hayatını kaybedenlerin

anısına düzenlenen törenlere katıldı.

Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'e

KAFFED'den mektup...
13.09.2008

Federasyonumuzun | 1.09.2008 tarihinde

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'e gönderdiği Abhazya ve Güney Osetya

konulu mektup ekteki gibidir.

Sayın Abdullah Gül
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ankara, Türkiye

Başkanı bulunduğum Kafkas Dernekleri

Federasyonu (KAFFED), Türkiye'de yaşayan ve

topluca "Çerkes" olarak adlandırılan Kuzey Kafkasya

kökenli vatandaşlarımızın kurduğu 56 demeğin üst

örgütüdür. KAFFED'in misyonu tarihi dil ve

kültürümüzü yaşatmanın yanında, Türkiye'mizin

birliği bütünlüğü ile demokratik ve laik değerlerine

sahip çıkarak, ülkemizin iç barışına katkıda

bulunmaktır. Diğer taraftan Kuzey Kafkasya'da, Rusya

Federasyonu içinde, Abhazya'da ve Güney Osetya'da

yaşayan, ortak bir tarih ile ana dillerimizi paylaştığımız

akraba ve kardeşlerimizle, kültürel, ekonomik

ilişkilerimize barışçı temellerde devam etmek en

büyük arzumuzdur. Bu ilişkilerimizde, vatandaşı

olduğumuz ülkelerimizin dostluk ilişkilerine zarar

vermemeye azami Itinayı gösterdiğimiz konusunda

kimsenin şüphesi olmadığından eminiz.

Kuzey Kafkasya bölgesinin tarihiniincelediğimizde

ve atalarımızın Osmanlı topraklarına zorunlu

göçleriyle sonuçlanan trajik savaşlara baktığımızda,

Türkiye Cumhuriyeti olarak mirasını devraldığımız

Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgede önemli rol ve

sorumluluk sahibi olduğunu görmekteyiz. Miras

aldığı tarihten kaynaklanan nedenlerle Türkiye'nin

büyükbir bölge devleti olarak Kafkasya bölgesinde

de barış ve huzurun sağlanmasında etkili rol

oynayabileceğine yürekten inanmaktayız. Çünkü

Kafkasya'da yaşayan kardeşlerimizden de daha çok

sayıda Çerkes nüfusu, İürkiye'de yaşamaktadır.
Ancak,"bir ülkeyi büyük yapan, hukukun üstün-
lüğüne dayanan ahlaki duruşudur"ilkesi de
unutulmamalıdır. Bu çerçevede Türkiye'mizin

bugünkü Kafkasya politikalarının, tarihi hak ve
hakkaniyetilkeleriyle çeliştiğini görüyor, üzülüyor
ve kabullenemiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Yukarıdaki kanaatlerimizin gerekçelerini kısaca
hatırlatmakta yarar görüyoruz:

| - Türkiye'nin Abhazya- Gürcistan ve Güney
OÖsetya- Gürcistan çatışmalarında yaklaşımı tek -

taraflıdır ve adil değildir. Abhazya ve Güney
Osetya'nın tarihi haklılıkları göz ardı edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti olarak Kosova'nın bağımsızlığı
tanınırken, Kosova'dan dahafazla hukuki temelleri

olan Abhazya ve Güney OÖsetya'ya bağımsızlık
hakkı vermemek Türkiye gibi büyük bir ülkeye
yakışmayan çifte standartlı uygulama olmaktadır.

2- Sovyetler Birliği döneminde Abhazya ve
Güney Osetya'da Gürcüpolitikacıların uyguladığı
şoven baskı ve asimilasyon politikaları, bu halkları
ayrılmaya iten esas nedendir. SovyetlerBirliği'nin
kapalı rejimialtında dünya kamuoyundan saklanan
baskı ve yok etme politikaları, 1991 yılında
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra göz
önüne çıkmıştır. Gürcistan'ın I991 yılında Güney
Osetya'da, 1992 yılında Abhazya'da ve en son 8
Ağustos 2008 tarihinde tekrar Güney Osetya'da
yaptığı saldırılar, bu halkların Gürcistan içinde
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yaşama şansının olmadığınıtüm dünyaya göster-
miştir. Abhazya'da ve Güney Osetya'da Gürcis-
tan'ın uyguladığı politikaların, |974 öncesi Kıbrıs'ta
Rum'ların Türk halkına uyguladığı yok etme
politikalarından ve |992 yılından sonra Sırpların
Bosna'daki Müslüman halka uyguladığı politika-
ardan hiç bir farkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti
olarak, Kıbrıs'ta ve Bosna'da insan haklarını
korumaya yönelik politikalar izlerken, Abhazya
ve Güney Osetya'da tam tersini savunmak bu
halkların Türkiye'de yaşayan kardeş ve akrabaları
olan bizler açısından da anlaşılır değildir.

3- Türkiye'mizin Gürcistan ile ekonomikilişki-
lerinin ve bölge politikalarının bilincindeyiz. Tüm
bunların bölge barışını ve refahını güçlendirici
olması bizlerin de en büyük dileğidir. Ancak,
yukarıda nedenlerini izah etmeye çalıştığımız tari-
hi anlaşmazlık ve çatışma konuları ortada dururken,

Gürcistan'a yapılan askeri silah ve eğitim yardımları,
barışı sağlamak yerine tam aksine Gürcistan'ın
saldırgan emellerini güçlendirmekte ve
şımartmaktadır. Bu görüşümüzü Gürcistan'ın son
Güney Osetyasaldırısı açıkça göstermiştir. Türkiye
Gürcistan'a askeri yardımları yaparken, Abhazya'ya
yönelik gayrı Insani ambargoyu sürdürmekte,
Abhazya'nın Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş'ın
Türkiye'ye ziyaretini dahi engellemek suretiyle,
Abhazya'ya karşı hasmane bir tavır içinde
görünmektedir.

Sayın Abdullah Gül,

Türkiye olarak, son Kafkasya çatışmalarından

sonra ortaya atılan "Kafkasyaİşbirliği ve İstikrar
Platformu", aslında ulaşılması gereken çok önemli
bir barış projesidir. Ancak bu tür barış projelerinin
tarihi gerçekleri esas alması, bölgede yaşayan
halkların hak ve hukukunu eşit şekilde gözetmesi

olmazsa olmaz şartlardır. Bunların yanında projeye
sahip çıkan tarafların güvenilir olması, samimi ve
tutarlı olmaları da şarttır.

Şurası unutulmamalıdır ki, Abhazya ve Güney
Osetya halkları, Gürcistan sınırları içinde yaşama
şansını ve umutlarını yitirmiştir. Bu ülkeler ve
halklar eninde sonunda bağımsız olacaklardır.
Bunun kararını verecek ve kiminle yaşayacağına
karar verecek olan, o topraklarda yaşayan halkların
bizzat kendileridir. Türkiye bu devletlerin bağımsız-
lıklarını kısa vadede tanımayabilir. Ancak, Türki-
ye'nin barış yönünde atacağı önemli adımlar da
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yok değildir. Bu adımlardan en önemlisi Türkiye
ile Abhazya arasındakiyolların açılması olacaktır.
Türkiye'den Sohum'a başlatılacak gemi ve uçak
seferleri gayrı insani bir uygulamayı ortadan

kaldıracak, Türkiye'ye olan güveni artıracaktır.
Diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki demografik
ve ekonomik çıkarları korunmuş olacaktır. Bu

yöndeatılacak çok küçükbir adım, bölge açısından

çok büyük sonuçlar doğuracaktır ve Türkiye'ye
bölge barışının sağlanması yolunda atacağı
adımlarda siyasi avantaj sağlayacaktır.

KAFFED olarak Türkiye'de yaşayan Tüm
Çerkesler adına dileğimiz, kısa vadede tüm bu
politikalara açılım sağlayacak olan Türkiye ile
Abhazya arasındaki ulaşım yollarının açılmasıdır.

Konuyu önemle takdirlerinize sunar, barışın
korunması adına üzerimize düşecek görevleri
yapmaya amade olduğumuzubilvesile belirtiriz.

Saygılarımızla.

Cihan CANDEMİR
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

Not: Bu mektup ayrıca Meclis Başkanına,

Dışişleri Bakanına ve Başbakan'a da gönderilmiştir.

Onur Öymenfederasyonumuzuziyaret etti

16.09.2008
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan

Yardımcısı Onur Öymen Federasyonumuzuziyaret

etti. Ziyaretsırasında Kafkasya'daki: son gelişmeler,

Güney Osetya, Abhazya, Gürcistan ve Rusya arasın-

daki son krizleilgili gelişmeler konusundabilgi almak

isteyen Öymen'e
bir brifing verildi.

Brifinge Kaffed !

Genel Başkanımız |
Cihan Candemir,

Başkan Yardımcı- |
mız Erol Taymaz |

ve Genel Koordi-

naörümüz Cum-

hurBal'ın yanısıra

ASAM Kafkasya

  



Uzmanı Hasan Kanbolat ve Doç Dr. Mithat Çelikpala

da katıldı.

Öymen'e genelolarak Kafkasya'daki sorunlar

ve gelinen nokta anlatıldıktan sonra Türkiye'deki
Çerkes diasporası hakkındabilgiler verildi ve beklenti-

lerimiz aktarıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, son

gelişmelerden sonra konuya duyarlı yaklaşımlarıiçin

Sayın Onur Öymen'e teşekkür ederiz.

Almanya
Büyükelçiliği'nden
Kaffed'e ziyaret

26.09.2008
 

 

Geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Almanya

Büyükelçiliği Müsteşarı ve Dış Politika Bölümü

Başkanı Arno Kirchhof, 26 Eylül 2008 Cuma günü

Kafkas Dernekleri Federasyonumuzuziyaret etti.

Son gelişmelerden sonra, kendileri için Kafkas-

a'nın Irak'taki durumdan daha önemlibir hale geldi-

ğini belirten Kirchhof, Kafkas Dernekleri Federas-

yonu'nubu anlamda çok önemsediklerinive Karşılıklı

iletişim.içinde. olmak istediklerini söyledi.

“ToplantıdaKaffed'i tanımak istediklerini, Kaf-ed'in

Türkiyedeki diğer kurumlarlailişkileri ve Kafkasya'daki

kriz konusundaki görüşlerimiz, beklentilerimizleilgili

bilgi almakistediklerini belirten Arno Kirchhof'a,

gerekli bilgileri Kaffed Genel Başkanımız Cihan

Candemir aktardı. Federasyonumuz hakkında genel

bir bilgilendirme yapan Candemir, Türkiye'deki

 

 

parlamento,siyasi partiler, medya kuruluşları, yabancı

elçilikler ve sivil toplum kuruluşlarıile ilişkilerimize

değinerek, özellikle son zamanlarda bu çevrelerden

gelen brifing taleplerinin önemle yerine getirildiğini,

ayrıca medya mensuplarını zaman zaman Kafkasya'ya

götürerek yerinde inceleme imkanlarının sağlandığını,

bunların yararını da, yapılan ikili resmi görüşmelerde

ve meydanın yaptığı tarafsız yayınlarla gördüğümüzü

anlattı.

G. Osetya ve Abhazyakriziile ilgili olarak da

Federasyonumuzun görüşlerini aktaran Cihan

Candemir, krize neden olan tarihsel sürece kısaca

değinerekiki ülkenin bağımsızlık konusundaki haklılı-

gına vurgu yaptı. Bölgede uygulanan ambargonun

insanların temelihtiyaçlarını karşılamasına dahi engel

olduğunu, buna rağmen bölge halklarının bağımsız-

lıktan asla vazgeçmediklerini, vazgeçmek niyetinde

de olmadıklarını belirten Candemir, Abhazya ve G.

Osetya'nın bağımsızlığını tanımak istemeyen dünya

ülkelerinin Kosova'ya tanıdıkları hakkı bu iki ülkeye

tanımayarak çifte standart uyguladıklarını söyledi.

Alman Müsteşar Kirchhof ise bölgenin kompleks

yapısını anladıklarını, bölgedeki halkları da görmezden

gelmediklerini, Almanya Dışişleri Bakanı'nın da bu

yüzden geçtiğimiz dönemlerde hem Gürcistan'ı,

hem de Abhazya'yı ziyaret ederek, iki ülkeniniletişim

içinde olması için çaba gösterdiğini söyledi. Ancak

Almanya'nın içinde bulunduğu konum veuluslararası

hukuk açısından Abhazya'yı tanımayacağını da belirten

Kirchhof, Türkiye'nin de aynı tavır içinde olduğunu

hatırlattı ve Kosova'nın tanınmasının özelbir durum

olduğunu, uzmanların uzun bir süreçte Kosova'nın

durumunuincelediklerini ve sonunda özelbiristisna

ile tanımaya karar verdiklerini anlattı. Kirchhof, bunun

yanı sıra bölgedeki insanların içinde bulunduğu

zorluklar ve insan hakları açısından yapılabilecek

şeyler olabileceğinibelirtti.

KafFed Genel Başkanımız Cihan Candemirise

Almanya'nın uluslararası hukuka bağlılığına ve kararına

saygı duyduğumuzu, ancak uluslararası toplumun

aynı uzmanlarının, Abhazya ve G. Osetya içın de

çalışmaları ve durum incelemesi yapmaları durumun-

da, bağımsızlığı Kosova'dan çok dahafazla hak ettiğini

göreceklerini söyledi.

Toplantının sonunda Kirchhof, farklı görüşlere

sahip olmamıza rağmen KafFed ile ilişkilerini

sürdürmeyiistediklerini söyleyerek, tekrar ziyarete

geleceklerini belirtti.

NART 99



 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Abhazya'nın

zaferinin | 5. Yılı kutlamalarına Abhazya'nın Dostları

grubuile birlikte hazırladığı bir organizasyon ile

katıldı. |5. yıl kutlamaları Rusya Federasyonu'nun

26 Ağustos'ta Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasıyla

birlikte daha anlamlı hale gelmiş olması nedeniyle

katılım için talep çok yoğun olmuştur. 106 kişiden

oluşan katılımcılarımıza diğer ülkelerden gelip

Abhazya'da katılanlar da olmuştur.

Yoğun katılım nedeniyle İstanbul Atatürk
 

 
Havalimanından Soçi'ye 24, 26 ve 29 Eylül olmak

üzere üç ayrı grup halinde uçulmuş ve Abhazya'ya

geçilmiştir. Dönüş ise 3 ve / Ekim tarihlerinde

olmuştur.

Önceden yapılan organizasyon gereği gruplanmız

Soçi Havalimanı'nda karşılanmış ve araçlara alınarak

sorunsuz bir şekilde Abhazya'ya da kalacakları

Okaliptüs Motel'e transferleri sağlanmıştır. Deniz

kenarında olan bir zamanlar kalmak için yer

bulunamayan ve şu anda da orası şartlarındaiyi

diyebileceğimiz motelimizden katılımcılarımız genel

olarak memnun kalmışlardır.

Grubumuz 30 Eylül kutlamalarına sabah saat

09,30 da ellerinde çelenk ve çiçeklerle düzenli bir

şekilde şehitliği ziyaret ederek başladılar. Abhazya'ya

ilk gelenlerde, önceden gelmiş olanlarda kutlamaları

heyecanla, duyguyla, onurla, gururla izlediler. Genel

katılımın yüz bini geçtiği kutlamada alan sanki

 

  



  Abhazya bayraklarıyla örtülmüş gibiydi.

Türkiye'den olduğu gibi Kafkasya'da ki diğer

cumhuriyetlerimizden ve diğerülkelerden de binlerce

katılımın olduğu kutlamalara gün boyu sahildeki

yiyecek stantlarında hasret gidermeler, yeni tanışmalar

ve coşkulu oyunlarla devam edildi.

Yoğun yağışlı geçen bir gün dışında gezi programı

aksatılmadan uygulanmış gezilmesi, görülmesi

gereken heryere gidilmiştir. Bu sayede katılımcılar

Abhazya ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip

olabilmişlerdir.

Türkiye'den götürdüğümüz ATA TV ve Avrasya

TV çekim ekipleri de kutlamaları, Abhazya'nın diğer

görüntülerini çekmefırsatı bulmuşlar heyetimizi

resmen kabul eden Abhazya Devlet Başkanı Sergey

Bagapş, Meclis Başkanı Nugzar Aşubave Dışişleri

Bakanı Sergey Şambaile de röportaj yapmışlardır.

Neredeyse tamamı Abhazya vatandaşı da olan

katılımcılarımız dönüş için Sohum'dan hareket

ettiğimizdensınır kapısına gelinceye kadar gözlerini

 

 

   

 

 

 

 



 
hiç ayırmadan etraflarını izlediler her santimetresini

beyinlerine kazırcasına. Hepsinin yüzlerinde dönüşün

hüznü okunabiliyor, ancak bir taraftan da bir sonraki

gelişin hatta kesin dönüşün programını yapıyorlardı.

Atatürk Havalimanı'nda bir biriyle vedalaşanlar

seneye tekrar Abhazya'da buluşmak dileklerini

iletiyorlardı.

Dönüşün haftasından itibaren Abhazya görüntü-

lerini arka arkaya göstermeye başlayan TV kanalları

katılımcılarımızı bir daha Abhazyalara götürerek

onlara anılarını tazelettirdi.

e Sezai Babakuş'un gezi notlarını

40. sayfamızda okuyabilirsiniz.

 

09.10.2008

Kafkas Demekleri Federasyonu olarak, Abhaz-

ya'nın Dostları ile ortaklaşa düzenlediğimiz Abhazya

gezimize katılanların tümü dönmüştür. Üç ayrı grup

halinde, 24 Eylül 2008 tarihinde başlayıp, 6 Ekim

2008 tarihinde sona erdiğimiz seyahatimize, bizimle

birlikte katılan hemşerilerimizden önemli hiç bir

şikayet gelmemiştir. Bu başarıda, seyahatin organi-

zasyonunu Ankara ve İstanbul'dan yapan ve gruba

rehberlik eden Kaf Fed Genel Koordinatörümüz

Sayın CumhurBalile Abhazya'nın Dostları'ndan

Sayın Handan Demiröz'ün ve çalışma arkadaşlarının

büyük fedakarlıkları yatmaktadır. Kendilerine

toplumumuz adına teşekkür ediyoruz.

Böylesi anlamlı seyahate bizimlebirlikte katılan

dostlarımıza da ayrıca şükran borçluyuz. Onlar da

seyahat sırasında karşılaştıkları, elimizde olmayan

küçük aksaklıkları, şikayet etmeden, bizlerle

göğüsleyerek yardımcı oldular.

Seyahatimizin medyaya yansıması da son derece
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olumlu olmuştur. Bizimle birtikte seyahatimize katılan,

köşe yazısı ve haberlerle kamuoyuna duyuran Sabah

Gazetesi yazarı sayın Muharrem Sarıkaya'ya, Atatv

ve Avrasya tv ekiplerine teşekkür ediyorum.

Ayrıca bir kez daha tüm emeği geçenlere-ve

katılımcılara da Federasyonumuz adına teşekkür

ediyor, benzer mutlu seyahatleri paylaşacağımız

güzel günlerdiliyorum. İ

Cihan CANDEMİR
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Başkan

 

abardey Balkar
Cumhuriyeti Devlet

Üniversitesi'nde okuyacak
öğrencilerimiz belirlendi

21.08.2008
2008-2009 öğretim yılından itibaren Kabardey

Balkar Devlet Üniversitesi'nde burslu olarak
okumak isteyen öğrencilerin başvuruları, ilan
edildiği üzere 10 Ağustos 2008 tarihine kadar
kabul edilmiştir.

 

Artan talep üzerine yaptığımız başvuru ve
çalışmalar sonucu, sayısı 10 olan burslu öğrenci
kontenjanımız, 2008 yılı için 20'ye çıkarılmıştır.

Başvurular ÖSS yerleştirme sonuçlarının

açıklandığı tarihten bir gün öncesine kadaralınmış
ve toplam 46 başvuru olmuştur. 15 Ağustos 2008
tarihinde ÖSS tarafından yerleşme sonuçlarının

açıklanmasıile birlikte 30'un üzerinde başvuru

talebi daha gelmiş, ancak bunlar başvuru süresi
geçtiği için kabul edilmemiştir. Bundaki amaç,
istediği bölüme yerleşemediğini gördükten sonra
değil, daha önce ve kararlı bir şekilde önceden



başvuranlar arasından seçme yapmaktır. Eğitim
komisyonumuzun, başvurular arasından başta

ÖSS puanı olmak üzere belli kıstasları göz önünde
bulundurarak yaptığı elemelerden sonra 20 burslu
öğrenci belirlenmiş ve isimleri ilan edilmiştir.
Başvuran öğrencilerden bursluluk kazanamayan
sekiz tanesi de paralı olarak gitmekistediğini
bildirmiş ve bu şekilde işlemleri tamamlanan 28

öğrencimizden RamazanBayramı sonrası 6 Ekim
2008 Pazartesi günü İstanbul 'dan uçakla Nalçik'e

gitmek üzere hazırlık yapmaları istenmiştir.

Paralı olarak okumakisteyen öğrencilere de
federasyonumuz diğer öğrencilere verdiği hizmeti
verecektir. Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi'nde
okumaya hak kazanan öğrencilerimizin isimleri
şöyledir:

SıraNo (Adı Soyadı Öğrenim Şekli

1 Canset Koç Yüksek Lisans Burslu
2 Hale Aktaş Yüksek Lisans Burslu

3 İlker Çağırmaz Lisans Burslu
4 Akanda Bal Lisans Burslu

9 Cevat Karademir Lisans Burslu

6 Erdal Köksal Lisans Burslu
/ Atila Ateş Lisans Burslu
8 Mustafa Sımır Lisans Burslu
g Dijan İyigün Lisans Burslu
10 Mehmet Boz Lisans Burslu
1 Kadir. Erkan Lisans Burslu
12 Murat Kaplan Lisans Burslu
13 Onur Eğerci Lisans Burslu
14 Elbruz Şamil Duman Lisans Burslu
19 Yiğit Can Erkaya Lisans Burslu
16 Ozan Bala Lisans Burslu
17 Emre Saydan Lisans Burslu
18 Emre Batır Lisans Burslu
19 Emre Can Yılmaz Lisans Burslu

20 İbrahim Gergin Lisans Burslu

1 Hatice Şüheda Uyar Lisans Paralı

2 Murat Arakçı Lisans Paralı
3 Ümit Gümüş Lisans Paralı
4 Yusuf Erdoğan Lisans Paralı

5 Rıdvan Diler Lisans Paralı

6 ÖmerFaruk Emirali Lisans Paralı
7 Emre Altun Lisans Paralı

8 Aykut Çalışkan - Lisans Paralı

9 Mehdi Resul Esen Lisans Paralı

6 Ekim 2008 Pazartesi günü Nalçik'e uçan
öğrencilerimiz, saat | 9.00 sularında Nalçik Havaa-
lanı'na vardı ve öğrencilerimizi, Dünya Çerkes
Birliği'nin onlar için tahsis ettiği otobüsile birlikte

 

öğrenci temsilcimiz Albuz Karataş karşıladı.

Öğrencilerimiz daha sonra havaalanından,
kalacakları okul yurduna götürülerek kendileri için
hazırlanan odalara yerleştirildiler. Ertesi gün kayıt
evraklarını hazırlayan öğrencilerimiz için, akşam

saatlerinde bir tanışmavebilgilendirme toplantısı
düzenlendi ve kayıt işlemlerinin ardından hazırlık
derslerine başlayacakları anlatıldı.

ÖSS puan ortalamaları geçmiş yıllara göre
daha yüksek olan, bu yıl her yerde olabilecek
küçük problemler dışında problem yaşamayan
öğrencilerimizin başarılarının artarak devam
etmesini diliyoruz.

 

07.10.2008

Toplum olarak barışın, dayanışmanın ve barış-

manın sembolü olan kutsal bayram tatilinden acı

bir haber ile döndük. Vatani görevini yapmaktan

başka amacı olmayan | 7 gencimizin ana, baba, evlat

ve yakınlarının acılı feryatları bayram sevincimizi yasa

dönüştürmüştür. Terör bir kez daha kural tanımayan,

insanlık dışı acımasız yüzünü göstermiştir. Terörü

ve destekleyenlerini nefretle kınıyor, acılı ailelerin

üzüntülerini yürekten paylaşıyoruz.

Terörün amacı Türkiye'de halkımızın içindeki

farklılıkları düşmanlığa dönüştürerek bir iç savaş

çıkarmaktır. Kardeş savaşlarının nelere mal olduğunu

anlamakiçin tarihe bakmaya gerek yoktur; günü-

müzde yakın çevremizde de yaşanan örneklere

bakmak yeterlidir.

Dünya ve Türkiye çok büyüktehlikelerle karşı

karşıyadır. Devletimize ve bizlere çok önemli görev-

lerin düştüğü günlerden geçiyoruz. "Yurtta Sulh,

Cihanda Sulh"ilkesinin yaşama geçmesiiçin sözde

değil özde, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne

dayalı demokratik ve laik düzenin güçlendirilmesi

kaçınılmazdır. Bu görev başta TBMM ve hükümet

olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının

görevidir. Vatandaşlar olarak bizim görevimiz de

serinkanlı olarak tahriklere kapılmamak, akıl ve

sağduyuyu elden bırakmamak, karşılıklı sevgi ve

hoşgörüyü ne pahasına olursa olsun korumaktır.

Gelecek nesillerimize güzelbir gelecek bırak-

manın başka çaresi yoktur.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
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Ii, UluslararasıAdıge Dili
Kenferansı Ürdün'de

yapıldı
17.10.2008
Amman Çerkes Yardımlaşma Derneği ile

Amman Rusya Kültür ve Bilim Merkezi'nin birlikte

organize ettikleri "Birinci Uluslararası Çerkes Dili

Konferansı" 15-16 Ekim tarihlerinde Ürdün

Amman'da gerçekleştirildi. Konferansa Kabardey-

Balkar, Adıgey, Karaçay Çerkes, Türkiye, Suriye ve

İsrail'den dil bilimciler ve çok sayıda uzman katıldı.

Oldukça verimli geçen toplantı sonunda bir de

sonuç bildirgesi yayınlandı.

© Ayrıntılı haber ve sonuçbildirgesini

46. sayfamızda okuyabilirsiniz.

Kaffed, Onur Öymen'e
iade-i ziyarette bulundu

23.10.2008
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen

|6 Eylül 2008 tarihinde Federasyonumuzu ziyaret

etmiş ve başta Güney Osetya, Abhazya olmak

edk ve

 

üzere Kafkasya'daki son gelişmeler hakkındakarşılıklı

bilgi alışverişinde bulunulmuştu.

Onur Öymen daha sonra görüşme yaptığı Avru-

pa Parlamentosu Liberal grup milletvekillerine ve

Brüksel'deki medya mensuplarına başta Sohum -

Trabzon gemive İstanbul - Sohum uçakseferlerinin

başlatılması olmak üzere birçok konuda

bilgilendirmeler yapmıştı.

Son olarak da |6 Ekim 2008 tarihinde TBMM

Başkanlığı'na Ulaştırma Bakanı'na sorulmak üzere

Sohum-Trabzon gemive İstanbul-Sohum uçak

seferlerinin ne zaman başlatılacağı konusunda soru

önergesi vermişti.

23 Ekim 2008 tarihinde ise Federasyonumuz

adına Genel Başkan Cihan Candemir ve Genel

Koordinatörümüz Cumhur Bal, yaptığı çalışmalar

nedeniyle kendisine teşekkür etmek üzere Onur

Öymen'e iade-iziyarette bulundular.Bir saate yakın

süren görüşmede Öymen'e Abhazya ziyareti

hakkındabilgiler verildi ve önümüzdeki dönemde
yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde

bulunuldu.

Öymen seyahat özgürlüğü açısından gemi ve

uçakseferlerinin başlatılmasının hep takipçisi olacağını

belirtti.

ojeliatilalizdil YERİbüyükyYEin i
— İnsanı veŞairO)Boris'invefat ettiğini büyükbirK
yaliile öğrenmişbulunuyoruz. Zamanın
— Kifayetsizliğiresiiileçoksevdiğibu
değerli insanımızıncenazetörenine ikaleeilmairzei

YAZalaŞi elle

AİboyuncaYelinİİe
— samimiolarakyaptığı çalışmalarıylayeridoldurulmaz..
bir şahsiyet olan Utıj Boris'e tanrıdan rahmet,

— ailesineanavatan veGeÇerkes,e
başsağlığıG 000

EEENİKVE horrilaclici cal
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Dünya BDT Hemşerileri
Konferansı Meskova'da

| yapıldı |
08. | 1.2008
e Haber: Ankuab Gunda Korkut

in 30 Ekim
2008 - 02 Kasım

2008 tarihleri

arasında Rusya

Federasyonu'nun

başkenti Mosko-

va'da -"Dünya

Rusya (BDT) Hemşerileri Konferansı" yapıldı.

 

  

 

 

Dünyanın 81 ülkesinden 350 kadar temsilci
ile Rusya'daki Özerk Cumhuriyetler ve çeşitli

bölgelerden 200 misafirin katıldığı konferansta,
bağımsızlıklarının tanınmasından dolayı ilk defa

davet edilen Abhazya ve Güney Osetya
Cumhuriyetleri'nden de heyetler yer aldılar.

Konferansın amacı, Rusya Federasyonu'nun

yurt dışındaki hemşerileri ile ilişkilerini

kuvvetlendirmek, geri dönüşü kolaylaştırmak,

ortak sorunları çözmek, hemşeriler için Rusya

vatandaşlığı alma işlemlerini kolaylaştırmak, eğitim
ve kültür alanında yeni projeleri yapılandırmak

ve desteklemek olarak açıklandı.

Rus bilim adamların araştırmasına göre ölüm,
ülkeyi terk etme, ...vb. nedenlerle Rusya'da her

sene 900 bin kişi kadar nüfus kaybı oluyor ve bu
şekilde devam ederse çok büyük sorunlarla

karşılaşılacak. Bu sorunu çözmekiçin Rusya Devlet

Başkanı'nın, "Geri dönüşisteyenleriçin destek

programı"isimli bir projeyi onayladığı, bu programı

desteklemek ve olan sorunları çözmekiçin, bu

yıl ikinci kez "Dünya Hemşerileri Konferansı"

düzenlendiği bildirildi (Önceki konferans San
Petersburg'da yapılmıştı).

Çerkes diasporasını temsilen Türkiye, Suriye
ve Ürdün katıldılar. Toplantıyailk defa katılan
Türkiye diasporasını temsilen Kafkas Demekleri

Federasyonu, Türkiye'deki Çerkes diasporasının
bazı yasal haklardan yararlanabilmesi, karşılaşılan

yasal ve diğer sorunların dile getirilmesi, çözümüne
yardımcı olunması gibi konuların dile getirilmesi

 

amacıyla, Ankuab Gunda Korkut olarak beni
gönderdi. Bu katılımın bir nedeni de, belirlenen
yasal şartlara uyarak giriş sağlanabilen, Rusya
sınırları içerisindeki ana vatanlarımız Adıgey,
Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Osetya'yagidip
gelmek ve buralara dönüş yapmak isteyen
diasporadaki Çerkesleriçin kolaylık sağlanmasıdır.
Şartları kolaylaştırmak, karşılaşılacak zorlukları en

aza indirmek, karşılaşılan sorunları dile getirmek,

yasal haklarımızı yerinde, direk muhataplarına
karşı savunmakaçısından bu toplantılara katılmak

son derece önemlidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un
yönettiği toplantı heyetinde Dışişleri Bakanlığı'ndan
Yurt dışındaki Hemşerilerle Çalışma Başkanı

Çepurin A., Moskova Belediye Başkanı Lujkov,
Rus Hemşerilerin organizasyon Başkanı Şalabanov;

Kral Dinastya'dan gelen Romanov D., yazar
Moyakovskı' kızı E. Moyakovskaya; Avrupa'daki
Rus Alyans Başkanı 1. |danok ile Graf Şeremetyev,
Knyaz Irubetskii, Rossodrujestvo Başkanı F.
Muhametşin, Duma'dan K. Zatulin gibi isimler de
yeraldılar.

Toplantı Devlet Başkanı Medvedev'in başarı

dilekleri içeren mesajının okunmasıile açıldı.
Ardından Sergey Lavrov bir konuşma yaparak,
geri dönüşün Rusyaiçin ne kadar önemli olduğunu,
"Geri dönüş programı" kapsamında 50 bin kadar
dönüş yapmak isteyen ve dönen olduğunun
belirlendiğini ve Rus dilinin kaybolmamasıile ilgili
yapılan çalışmaları anlattı ve önemli bir konu
olarak, bu yıl Kafkasya'da yaşanan olaylara değindi.
Lavrov konuyla ilgili olarak, Güney Osetya'da

 

 

Toplantıyı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov yönetti(sol başta).
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yaşanan soykırımın ardından Rusya
Federasyonu'nun Abhazya ve G. Osetya'nın
bağımsızlığını kabul ettiğini, ancak önde gelen
dünya ülkelerinin yoğun baskı ve
dezenformasyonuna karşı diasporanın çokzayıf
kaldığını ve enformasyon konusundaki savaşın
kaybedildiğini belirterek, bunun için çalışmalar
yapılmasını gerektiğini söyledi. Ardından söz verilen
tüm konuşmacılar da aynı konulara değindi.

Konferansa Abhazya'dan katılan Başbakan
Yardımcısı Al. Straniçkin'in konuşması özetle

şöyleydi: "Son 3 ayda çok şey oldu. Bu, Gürcistan'ın
G. Osetya'ya saldırısı ve bir halkın genosidiidi.
Bu, Rusya Federasyonu'nun olaya müdahil olup,
zorla barış sağlaması ve Abhazya ile G. OÖsetya'nın
bağımsızlığını tanımasıydı. Bu, Rusya için de gücünün
kanıtı ve dünyaya bakışı açısından bir dönüm
noktasıydı. Biz, bize ve tüm Kafkasya'ya barış
sağladıkları için Rusya hükümetine, Devlet Başkanı

D.A. Medvedev'e ve Başbakan V.V. Putin'e

içtenlikle teşekkür ediyoruz..."

Birinci günün sonunda, Türkiye Çerkes
diasporasının istek ve taleplerinin yazılı olduğu,
Kafkas Dernekleri Federasyonu adına Genel
Başkan Cihan Candemir imzalı dosyayı, Rusya
Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışındaki
Hemşerilerle Çalışma Başkanı A. Çepurin'a elden

teslim ettim.

Konferans, ikinci gününde 5 aynı yuvarlak masa
toplantısı yapılacak şekilde düzenlenmişti.
Türkiye'deki diasporanın sorunları, devlet politikası
ile ilgili oldu için Federasyon temsilcisi olarak,
"Yurt Dışındaki Hemşeriler için Rusya

Federasyonu'nun Devlet Politikası"isimli toplantıya
katıldım. Diğer konular kültür, dil ve sosyal sorunlar
ile ilgili idi. Toplantıyı, Geri Dönüşile ilgili Kanun
Çalışma Grup Başkanı Gusov V., Etnik Gruplar
ve Etnik Kültür Sosyal Grup Komisyonu Başkanı
Tişkov V. yönetiyorlardı. Yuvarlak masada Ukrayna,
Latvia, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Gürcistan,
Romanya, Özbekistan, Litvanya, Slovenya,
Moldavya, Küba, Ürdün ve Türkiye'den temsilciler
yer almıştık. Birinci konu, "Kim Rusya'nın
hemşenisidir, kım değildir" üzerine, ikinci konuise,

1999 yılında çıkan Rusya Federasyonu kanunundaki
değişikliklerile ilgili görüş ve istekler üzerineydi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu adına söz aldım

NART 98

  

Konferansın ikinci günü beş ayrı masada yapılan yuvarlak masa
toplantılarından "Yurt Dışındaki Hemşeriler için Rusya

Federasyonu'nun Devlet Politikası" konulu toplantıya katıldık.
Toplantıda Jirinovski de bir konuşmayaptı(altta).

 

   
Çerkes diasporasından katılan temsilciler birlikte bir hatıra fotoğrafı

çektirdiler. Soldan sağa, Ürdün temsilcisi Muhammed, Türkiye
temsicisi Gunda, Adıgey Cumhuriyeti'nden Bijev Ayteç M.,

Suriye temsilcisi Zouhair, (arka sırada) Mısır'dan katılan Fatma
ile Ahmet Jamanov birarada.

ve Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Çerkes

diasporası olduğunu, Türkiye Kafkas Demekleri

Federasyonu'na bağlı 56 demeğin "Geri Dönüş

Programı'nı yakından takip ettiğimizi belirterek,

Türkiye'de yaşayan Çerkes diasporasının, kendi

isteği dışında 144 sene önce bu topraklardan



sürgün edildiğini, 24 Mayıs 1999'da Rusya
Federasyonu'nun aldığı 99 numaralı kanuna göre,
Türkiye'deki Çerkes diasporasının Rus Hemşeri

olarak kabul edilmesi ve hemşeri olarak tüm

hakları almamız gerektiğini söyledim. Aynı zamanda
Rusya Federasyonu'nun geri dönüşü kolaylaştırmak
için, Rus Vatandaşlık Kanunu'ndaki "yabancı
vatandaşlar Rus vatandaşlığı almak için, doğduğu
ülkedeki vatandaşlıktan vazgeçmelidir" bölümünün
kaldırılmasını talep ettim. Toplantıya katılanlar,
diasporada yaşayan Çerkeslerin Rusya hemşerisi
olduklarını ve bunu kabulettiklerini dile getirdiler.
Tişkov V. kanundaki değişiklerin ise tartışma

gerektirdiğini belirtti. Dumaikinci başkanı |emovskii
V. ise, "Yurt dışındaki hemşerilerin sorunlarını bize

bildirmeleri gerekiyor, aksi halde bunları biz
bilemiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Benim bu konudaki şahsi düşüncem ise şöyle:
Diasporadaki kardeşlerimle birlikte, ana vatanımızı
güçlü kılmak istiyorsak, önce haklarımızı elde
etmemiz lazım. Bunun için yaşadığımız ülkenin
hükümetinden nasıl haklarımızı talep ediyorsak,
diğer muhatabımız olan Rusya hükümetine de
varlığımızı hatırlatmalı ve hakkımızı aradığımızı her
fırsatta belirtmemiz, adım adım ilerlememiz gerekli.

 BBaşkKanlar Kurulu

  

Ol.| | 2008

DÇB Başkanlar Kurulu toplantısı | Kasım 2008

tarihinde Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin başkenti

Çerkesk kentinde yapıldı.

Toplantı Karaçay Çerkes'li hemşerimiz Nezir
Hapsiroko tarafından yaptırılan 5 yıldızlı Grand
Kafkas Oteli'nde düzenlendi. Başkanlar kurulu

toplantısına Türkiye'den, Kaffed adına Başkan
Cihan Candemir ile Dünya Çerkes Birliği (DÇB)
Başkan Yardımcısı ve Kaffed Başkan Yardımcısı

Orhan Özmen katıldılar. Bilindiği gibi DÇB,
yönetim kurulu toplantılarını ve başkanlar kurulu

toplantılarını değişik kentlerde yapmakta ve
toplantı yerlerini seçerken de o bölgedeki sorunları

göz önünealarak, yerel derneklerimize destek
sağlamayı amaçlamaktadır. Nitekim daha önce

Adıgey'in Krasnodar'a bağlanmasıiçin çalışmaların

 

yapıldığı dönemde Maykop'ta, Abhazya davasına
destek vermek amacıyla Sohum'da ve en son 9
Ağustos'ta Soçi Olimpiyatları öncesi bölge
sorunlarını görüşmek ve destek vermek amacıyla
Lazarevsk'te (Şapsığya) toplanmıştı. Karaçay
Çerkes'te yapılan toplantının amacı,Cumhuriyet
içinde Çerkesler'in son dönemde şikayetlerini

doğuran nedenleri. tartışmak, .yeni atanan
Cumhurbaşkanı ile sorunlarıgörüşmek ve »
önümüzdeki günlerde yapılacak olan "Halk
Büyükleri Toplantısı"na hazırlık yapmak olmuştur.

Toplantı öncesinde, Karaçay Çerkes'te mevcut
olan iki Xase'nin birleşerek tek bir Xase haline

dönüştüğü memnuniyetle görülmüştür. Ayrıca
Abazın Xasesi'nin de Adıge Xasesiile birlikte
hareket etme kararı alması, bu birliktelikte DÇB'nin

olumlu katkılarının olması, sevindirici gelişmeler
olmuştur.

Karaçay Çerkes'te Adıgelerin şikayet ettiği

konu, temelde nüfus bakımından azınlıkta kalan
(yaklaşık 7610) Adıgelerin, yönetimlerde yeterince
temsil edilmemesi nedeniyle kültürel ve ekonomik
açıdan geri kalmalarıdır. Konunun detayları, tarihi
boyutuyla Karaçay Çerkes Adıge Xase Başkanı
Muhamed Çerkosov tarafından anlatılmıştır.

Toplantı sonunda saat 16.00'da DÇB
Başkanı'nın talebiyle verilen saatte, yeni Karaçay
Çerkes Cumhurbaşkanı Ebzeyev Boris Safarovich
ziyaret edilmiştir. E. Boris Safarovich, DÇB eski

başkanlarından Kalmuk Yura'nın talebesi olmuş,

daha sonra Saratov Üniversitesi'nde birlikte
çalışmış, en son 10 yıl Rusya Federasyonu Anayasa
Mahkemesi üyeliği yapmış Karaçay kökenli bir
hukukçu. Toplantı son derece samimibir havada
cereyan etmiştir. Yeni Cumhurbaşkanı, Karaçay

Çerkes Cumhuriyeti'nin iflas aşamasına geldiğini,
elbirliği içinde asıl görevin Karaçay Çerkes

Cumhuriyeti'nin ekonomisini düzeltmek olduğu-
nu ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı bunu yaparken

liyakat ve tecrübesine göre adam seçmek zorun-
da olduğunu, diyaloga veişbirliğine açık olarak
tüm toplum temsilcileri ile görüşeceğinin mesajla-
rını vermiştir. Kaffed olarak Genel Başkan Cihan

Candemir, Çerkes diasporasının Kafkasya'da barış

ve huzuru arzu ettiğini, halkların uyum içinde
yaşamasınıistediğini ve desteklediğiniifade etmiştir.

Bu konuda hertürlü desteğe hazır olduğumuzu
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vurgulamıştır. Diasporada yaşayan Çerkeslerin en
büyük örgütü olarak Kafkasya'daki üç cumhuriyet
ile yakın işbirliği içinde olduğumuz, kültürümüzü

ve dilimizi koruyabilmemiz için bu ilkeleri
savunduğumuzu anlatmıştır.

Dünya Çerkes Birliği Başkan Yardımcısı Orhan
Özmen de sözalarak, Adıgey ve KabardeyBalkar
cumhuriyetlerindeki üniversitelerde onlarca
gencimizin burslu olarak eğitim gördüğünü anlatmış,

bu gençlerimizin diaspora ile Kafkasya'daki
cumhuriyetler arasında köprü oluşturduğunuifade
ederek, Karaçay Çerkes Üniversitesi'nde de
benzer uygulamanın yapılmasını talep etmiştir.

Cumhurbaşkanı da konuya sıcak yaklaşmış,

şu anda belirli eksikleri olduğunu ve bunları
gidermeye öncelik verdiğini, önümüzdekiyıllarda
bu konuda yardımcı olacağını ifade etmiştir.
Toplantı samimi bir hava içinde sona ermiş,

önümüzdeki günlerde yapılacak olan "Halk
Büyükleri Toplantısı'na DÇB Başkanı'nın da
katılmasını istemiş, DÇB'nin daha sonra yapılacak
toplantılarını Karaçay Çerkes'te yaparak, birlikteliğe
destek olunmasını rica etmiştir.

Karaçay Çerkes'te yapılan Başkanlar Kurulu
toplantısında alınan en önemli kararlardan birisi
de şudur: Gündem çerçevesinde DÇB Yönetim

Kurulu'ndaki Abhaz üye Yura Argun söz alarak,

"Abhazya anayasası gereği şu anda sadece Abhaz,

Abazin ve Ubıh kökenlilere pasaport ve hemen
vatandaşlık verilmektedir. DÇB Başkanı Abhaz

Cumhurbaşkanlığı'na bir yazı yazarak Abhazya
anayasasında bu yönde bir değişiklik yapılmasını
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ve bu vatandaşlık maddesinin Adıge kardeşlerimizi
de kapsayacak hale getirilmesini talep etsin"
önerisinde bulunmuştur. Öneri oybirliği ile kabul
edilmiştir.

Toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını
diliyoruz.

Kaffed yöneticileri
Kabardey-Balkar'da

okuyan öğrencilerimizle bir
araya geldiler

| Kasım 2008 tarihinde Karaçay Çerkes

Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkesk'de yapılan Dünya

Çerkes Birliği yönetim kurulu ve başkanlar kurulu

toplantılarına KAFFED Genel Başkanı Cihan
Candemir ve DÇB Başkan yardımcısı Orhan Özmen

katıldılar.

Toplantıdan birgün önce (31.10.2008) Nalçık'e

giden Candemir ve Özmen Kabardey Balkar

Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'nde okuyan ve

Türkiye'den gelen 49 öğrenci ile Dünya Çerkes

Birliği toplantı salonunda bir araya geldiler.

Öğrencilerimizin sorunları dinlendi, önemli bir

sorun olmadığı görüldü, bazı eksiklerin tamamlanması

için de yetkililerle görüşüldü. Bizzat yurtlarına gidilerek,

yaşam koşulları incelendi, öğrencilerimizin gerek

kaldıkları yurtları, gerekse eğitim koşulları ve

adaptasyonları memnuniyetle görüldü. Ayrıca,

öğrencilerimizin ana dillerini öğrenebilmesiiçin,

hafta sonu günlerinde ek kursların açılması konusu

da görüşüldü.

Adıgey Cumhuriyeti
Devlet Dram Tiyatrosu
Federasyonumuzun

davetiyle Türkiye'deydi...
Federasyonumuz anadile talebin artırılarak

öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl

Kafkasya'dan bir tiyatro grubunu Türkiye'ye davet

ederek turne düzenlettirmektedir. Bu yılda Adıge

Devlet Dram Tiyatrosu'nun sergilemiş olduğu “Sı
Adıgebz' adlı, Adıge dilinin güzelliğini, akıcılığını çok
güzel ortaya koyan oyunu 21 Kasım - 6 Aralık 2008

tarihleri arasında federasyonumuza bağlı 14 demeğin

bulunduğu yerde sergilenmiştir.

 

Geçen yıllara göre ilginin ve izleyicinin çok



 

arttığının gözlendiği gösterilerde izleyiciler oyunun

sonunda oyuncuları ayakta dakikalarca alkışlamışlardır.

Kayda değer bir sorunun yaşanmadığı turneden

oyuncular memnun bir şekilde Adıgeye

dönmüşlerdir.

e Ayrıntılı haber, çeviri ve yorumları

68. sayfamızda okuyabilirsiniz.

Alman Yeşiller artisi
Eş Başkanlığına seçilen

mire kutlama  
7 | 1.2008

Almanya'nın Erfurt kentinde düzenlenen Alman

Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin kurultayında, delegelerin
yüzde 79,2'sinin oyunu alan Cem Özdemir, Yeşiller

Partisi eş başkanlığına seçildi.

617 delege Özdemiriçin “evet” oyu kullanır-
ken, 107 delege “hayır” oyu, 46 delege de
çekimser oy kullandı.

Babası Çerkes kökenli olan ve Avrupa'da
yaşayan insanlarımızın kültürel faaliyetlerine
destekleriyle de tanıdığımız Özdemir'in bu göreve
seçilmesi, ülkedeki ilk yabancı kökenli parti lideri
olması açısından da önemseniyor.

1965 yılında Almanya'da doğan Cem Özde-
mir, orta öğrenimini tamamladıktan sonra eğitim-
ci olmak amacıyla sosyal pedagoji okudu.Siyasi
kariyerine 1981 yılında Birlik 90/Yeşiller Partisi'ne
üye olarak başlayan Özdemir, 1989-1994 yılları
arasında Baden-Württemberg eyaleti Yeşiller
Partisi yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. !994-
2002 yılları arasında Alman meclisi üyeliği yaptı
ve |998 yılından itibaren partisinin meclis grubu
iç politika sözcüsü olarakçalıştı.

 

 

Görev nedeniyle yaptığı uçuşlar sırasında
topladığı mil puanlarını, izin verilmemesine rağmen,
özel uçuş için kullandığı yolunda haberler

yayımlanması üzerine Özdemir'in, 2002 yılında
yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili
seçilmesine rağmen, bu görevi üstlenmeyi
reddetmesi, kariyerinin dönüm noktası oldu.

2004 yılından bu yana Avrupa Parlamen-
tosu'na üye olan ve burada Yeşiller grubunun dış
politika sözcüsü olarak görev yapan Özdemir,
ayrıca Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Heyeti

“Kuzey Kıbrıs Temas Grubu” üyesi...

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanlığına seçilen

değerli hemşehrimiz Cem Özdemir'e bu yeni
görevi nedeniyle federasyonumuz tarafından
17.11.2008 tarihinde gönderilen kutlama mesajı
ve Sayın Özdemir tarafından gönderilen cevap
şöyledir:

Sayın, Cem Özdemir
Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı,

Sayın Başkanım,
Genç yaşınızda Alman Yeşiller Partisi'nde

başlamış olduğunuz siyaset hayatınızı önce
Almanya Parlamentosu daha sonra Avrupa
Parlamentosu üyeliğine taşıdınız. Birçok başarılı

projeye imza atarak hep isminizden bahsettir-
diniz. Bu nedenle tüm Çerkes hemşerileriniz

isminizle gurur duydu.

Yapılan son Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanlığı

seçiminde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak
Eş Başkan seçilmeniz Almanya, hatta Avrupa

tarihinde bir ilk, bizler içinse mutluluk oldu.

Sorumluluğunuzu daha da artıracak bu görevinizi
de, kusursuz olarak yapacağınıza Inancımız tamdır.

 

 OLAUMAROTA
Ges ÖZDEMİR



Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanlığına seçildiğiniz

için sizli kutluyor, bu ilklerinizin bitmemesini
diliyorum.

Saygılarımla
Cihan Candemir / Genel Başkan

Sayın Cihan Candemir,

Yeşiller Partisi eşbaşkanlığına seçilmem

nedeniyle göndermiş olduğunuz kutlama mesajı
ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Bu

vesileyle Bayramınızı kutlar, saygılar sunarım.

Cem Özdemir

Birlik 90/Yeşiller Eşbaşkanı

 

Kefken Anıt mezarlığı
projesinde sen durum
26.11.2008

Bilindiği gibi 2 yıl ewel circassiancanada gönül-

lüleri Süleyman Yavuz thamateliğinde Kefken-Kara-

ağaç Köyü mezarlığı yanındaki arazinin tören alanı

olarak kullanılması çalışmalarını başlatmışlardır. Büyük

bir özveriile ortaya çıkardıkları eser Kocaeli Kafkas

Kültür Demeğimizin girişimleri ile Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi tarafından bitirilmiştir.

  

Heryıl daha da düzenli bir hale gelen Kefken

Büyük Çerkes Sürgünü Anma etkinliklerine çeşitli

illerden gelen çok sayıda insanımız olduğu gibi yurt

dışından gelen protokol konuklarımız da olmaktadır.

Bu yılki törenlerde anıt mezara kabartmabir Kafkasya

haritası ve Çerkeskalı bir erkekile geleneksel kıyafet-

lerimizle bir kadın heykelinin konulmasının uygun

olacağını düşündük. Kafkas Demekleri Federasyonu

olarak Kocaeli Kafkas Kültür Demeğimizle görüşerek

bir harita ve yüksekliği 1.85 cm ebadında heykellerin
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siparişleri verilmiştir.

Bu vesileyle başta bu projeyi gündeme getiren

ve emeksarfeden Circassiancanada gönüllerine,

projenin bitimine katkı koyan Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi'ne ve Kocaeli Kafkas Kültür Demeğimize

teşekkür ederiz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

> Nexay Aslan'a “Adıgey
Ulusal Ödülü" verilecek

16.12.2008

Kültürümüzün yaşatılmasında ve dünyaya tanı-
tılmasında büyük emeği geçen değerli sanatçı
Nexay K. Aslan'a Adıgey Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanlığı "Adıgey Ulusal Ödülü" verecek.

Adıgey Kültür Bakanı Adam Tleser, 17 Aralık
2008 tarihinde Adıgey'de yapılacak bu ödül
törenine Federasyonumuzu davet etti. Davet
mektubuna Federasyon başkanımız tarafından
verilen cevap aşağıdakigibidir:

Sayın Adam Z. Tleser

Kültür Bakanı/Adıgey Cumhuriyeti, Maykop

Sayın Bakanım,

17 Aralık 2008 Günü yapılacak Sanat etkinli-
öne nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum.

Neyazıkki işlerimin yoğunluğu nedeniyle aranızda
olamıyorum, ancak kalbim milyonlarca Çerkes
hemşerimizle birlikte sizinle olacaktır.

Sevgili dostum, büyükulusal sanatçımız Nexay
Kasimovich Aslan'ı "Adıgey Ulusal Ödülü"ne layık
görülmesi nedeniyle tüm Türkiyeli Çerkesler adına
kutluyorum. Kültürümüzün yaşatılmasında ve
dünyaya tanıtılmasında büyük emeği geçen Nexay
K. Aslan dostuma sağlıklı bir ömür diliyorum.
Kendisinin şahsında İslamey ve Nalmes ekiple-
rimizde, tiyatrolarımızda ve tüm sanat dallarında
yeralan, kültürümüze hizmet eden sanat emekçil-
erine diaspora adına teşekkür ediyor, selam ve
sevgilerimiziiletiyoruz.

Sayın Bakanım, bu vesileyle başta sayın Cum-
hurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere size de

kültürümüz adına yaptığınız çalışmalar ve diaspo-
raya verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür
ediyoruz.

Saygılarımızla.

Cihan Candemir / Genel Başkan

Kafkas Dernekleri Federasyonu



 

 

 

toreni
(Çocuğun ilk saçkesme töreni)

Puur, geleneklere göre yetiştirilmek üzere küçükyaşta başka
bir aileye emanet edilen çocuğa verilen isimdir. Puur tanıtım
töreni Ise, bu çocuğun bir yaşına gırıp çevreye, akrabalara
tanıtılacağı törendir ve çocuğunilk saç tıraşını olacağı gün
başlar. İlk saç kesme töreninde, puurolsun olmasın, kız-
erkek tüm Çerkes çocuklarında aynı kurallar uygulanır.

 

  
  

digelerde özellikle prensler ve asiller

çocuklarını eğitmek, öğretmek, eksiksiz
7 olarak örfve adetlerinibilen birer fert olarak

yetiştirmek iiçin uygun bir aileye verirlerdi. Bu şekilde

verilen çocuklara batı Adıgeleri "Puur", Kaberdey

Adigeleri "Bıfıko", bu durumdan etkilenip de
çocuklarını uygun ailelere veren Kırım Hanları da

"Kan" derlerdi. Çocuğu olan aileye Bıf ade (baba),

Bif ane (anne) denirdi. Kırımlar ise aileye Atalık
derlerdi. Kan ve Atalık kelimeleri Adıge literatürüne

de girmiştir.

Çocuğu alan aile (Bıf ade, Bıf ane) hiçbir

fedakarlıktan kaçınmazdı. Bunlar halktan bir alleydi.

Eğitim için aldıkları çocuklar, her ne kadar prens

veya asillerin çocukları da olsa, onları çevreden,
halktan, sokaktan uzak tutarak kapalı ortamlarda

eğitmiyorlardı. Halkın, köylünün çocuklarına verilen

terbiye ve eğitimin aynısı, puurlara da veriliyordu.

Sadece bir farkları vardı, onlar için puur tanıtım
töreniyapılırdı. Puur, sadece onu alan ailenin emaneti

veya çocuğu sayılmaz, bütün köy halkı onailgi duyar,
sever, her türlü eğitimde, öğretimde kendilerini

vazifeli sayarlardı. Bu yüzden Adige literatüründe

"puur davet sırası", " puur davet töreni" deyimleri
yerleşmişti. Buna göre bu tür köydekiailelersırasıyla

 Çev.:ÇURMİT MUZAFFER KALKAN
2

puuru davet ederler, sever ve değerverirlerdi sanki

kendi çocukları gibi, hatta daha çok onu kollar,

gözetirler, eksiksiz terbiye alması için herkes gayret

ederdi. Ama esas sorumlu olan Bif ailesiydi.

Puur veya diğer çocukların eğitiminde esas olan

büyük yazar, düşünür Nola Zavur'un deyimiyle

"çocuğun anlama kabiliyetini eğitmektir." Beşikte

ninniyle, masallarla, daha sonra oyunlarla devam

eden eğitim sonunda çocuğa üç- beş yaşına

geldiğinde iyiyi kötüyü, hayrı şeri, güzeli çirkini,

haklıyı haksızı, yalanı doğruyu,saygıyı sevgiyi öğretilip,

temiz bir ahlak, temiz bir hayat sahibi olmasıiçin

çaba sarf edilirdi. Dahaileriki yaşlarda ise yaşadığı

dünya tanıtılır, hayatın zorlukları öğretilirdi. Çocuğa

sabırlı olmayı, zorluklarla baş etmeyi, dirençli olmayı,

haksızlığa göğüs germeyi, pes etmemeyi anlatırlar,

ömeklerverirlerdi. Çocuk ana dilde şarkılar, türküler,

masallar, hikayeler bilmeli, ana dilini sevmeli ve

eksiksiz konuşabilmeliydi. Çocuklar büyüdükçe Adıge

örf ve adetleri eksiksiz olarak hem teorik, hem

pratik olarak öğretilirdi.

Puur eğitimi sıfır yaşta başlayıp, !16- 17 yaşına

kadar devam ederdi. Sonra da genç,ailesine büyük
bir törenle teslim edilirdi.
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KÜLTÜRÜMÜZ-GELENEĞİMİZA Na

 

 

Bu bölümün konusu olan puurtanıtım töreni,

çocuk bir yaşına girip ilk saç tıraşı olacağı gün

başlıyordu. Bıf ade tören gününü birkaç gün önceden

eş dost herkese duyururdu ve davet ederdi. Puur'un

ailesine ve onların akrabalarına da haber eder,

törene davet ederdi. Ancak çocuğun ailesi bu törene

katılmazlar, akrabalarını gönderirlerdi.

Saç kesme töreni diğer çocuklariçin uygulanan

işlemin aynısıydı. Tek farkı puuriçin yapılan törene

çokfazla insanın katılmasıydı. Adıgelerde ilk defa

saç tıraşı olan çocuklariçin yapılan bu törenin belli

esasları vardı:

|- Prens ve asiller çocukları kendileri tıraş

etmezlerdi. Puur çocuklar dahil, tüm çocukların

tıraşı, eli yatkın, herkesin saygı duyduğu halktan

birine yaptırılırdı.

2- Tıraşı yapan ve çocuğu tutan kişilerin etrafi

kement (Arken)ipiile daire içine alınırdı. Bu şekilde

çocuğun kötülüklerden nazardan korunmuş olduğuna

inanılırdı.

Günümüzde yapılan bir
    

3- Tıraşı yapan kişi önce çocuğun geleceği ve

hayatıile ilgili güzel dilek ve temenniler içeren bir

konuşmayapardı. Önce çocuğun başının sağ tarafını,

sonra ön kısmını, sonra ense kısmını en sonunda

da soltarafını tıraş ederdi.

4- Tıraş bitince tıraşı yapan kişi çocuğu kutlar,

"Çok uzun süre böyle tıraş ol" temennisinde

bulunurdu.

5- Tıraşı yapan kişi çocuğun saçlarının tamamını

toplar, küçük bir top haline getirir Bıfane'ye verirdi.

Bıfane tıraşı yapan kişiyi boş göndermez, onaçeşitli

hediyeler verirdi (elbise, kaftan, başlık gibi).

6- Çocuğunilk tıraşını yapan kişi ömür boyu

akraba olarak kabuledilir, çocuğunikinci babası gibi

ilgi ve saygı görürdü. O da çocuğu kendi çocuğu

gibi sever, sahip çıkardı, çocuk da bu ilgiden güç

alır, mutlu olurdu.

7/-  Puur'un tıraşındaise Bıfane'ye teslim edilen

saç, puur eğitimi tamamlanıp ailesine teslim edilince

puur töreni  
 

 

Dergimizin yayın kurulu
üyesi arkadaşımız Hakan Eken

ile Ankara Derneği emektarı

arkadaşımız Bilge Eken'in,

çocukları Kuban'ın geçtiğimiz

günlerde yapılanilk saç

kesiminde, büyüklere de
danışarak gerçekleştirdikleri
geleneksel uygulamaşöyle

oldu: Ailenin Ankara
Batıkent'teki evlerinde yakın
dostları ve çocukları biraraya

geldiler.

* Saçkesim alanıbir iple
çevrelendi,



 

(puurtıjz puur teslim töreni) Öz annesine verilirdi.

8- Anne, çocuğuister kız olsun, ister oğlan, bu

saçı çocuklar büyüyüp evleninceye kadar saklar,

oğlana ait ise evlenince emaneti gelinine teslim
ederdi. Gelin de kendi saçıyla beraber kocasının

saçını ömür boyu saklardı.

9- Kız çocuklarınınkini ise, kızın sözü verildiği

zaman annesi kendisine teslim eder, o da evlenince

eşinin saçıyla beraber ömrünce saklardı. Çocukları

olunca o da annesinin yolunu izlerdi. Çocuk veya
yetişkin kişi öldüğünde,ilk tıraştaki bu saç demeti

tabutla beraber kabre gömülürdü.

Tıraş bitince puur yıkanır temizlenir, sonra

Bıfade'nın kucağında thamadelere, akrabalara ve

törene katılan misafirlere tanıtılırdı. Onlar da puur'u

sever, okşar onun için dua eder, güzel temennilerde

bulunurlar, ona hediyeler verirlerdi. Oğlan çocuğu

ise at takımları, çeşitli silahlar, kız çocuğuise ihtiyaç

duyacağı eşyalar veya canlı hayvan hediye edilirdi.

 

* Akraba olmayan bir büyük, iyi temenniler konuşması
yaptı,

* Saçı kesecek berberailenin akrabasıilan edildi,

* Kocaman bir haluğane yapılıp, çocuğun boynunatakıldı,

* Kuban'ın saçları sağdan sola ve arkadan öne doğru traş

ettirildi,
* Kesilen saçlar saklanarak,ileride eşine verilmek üzere

bir torbaya konuldu,

* Bir ağaca çerkes peynirleri ve oyuncaklarasıldı. Törene
davetli çocuklardan, zıplayıp peyniriısırabilenlere çeşitli

hediyelerverildi,

* Yumurta tokuşturmayarışı yapıldı,

* Baba at rolünegirdi ve at üstünde yapılması gereken

amuda kalkma ve para kapmayarışları yapıldı (bu fotoğrafa
bir türlü ulaşamadık!),

* Daha sonra bu özel günü paylaşmakiçin gelmiş ailelerle

birlikte yemekler yenildi, sohbet edildi, oyunlar oynandı...
Unutulmaya yüz tutmuş,birbirinden güzelve anlamlı

 

Puurtanıtım töreninde büyük ziyafetler verilirdi,
kurbanlar kesilir, çok çeşitli yemekler yapılır, yeme

içme bol olurdu. Maksime milli içkisi hiç eksik olmaz,

düğünler sabaha kadar devam ederdi. Atyarışları,

atlı güreş, atlı gösteriler, yumurta vurma, yerden

para kapma, dörtnala giderken eğerin içinde amuda

kalkma gibi yarışmalar olur, kızlar için salıncaklar

kurulur, sabaha kadar şenlikler devam ederdi.

Bugün bu tip törenler yapılmıyorsa da, çocuğun

ilk tıraşında elde edilen saçı saklayan neneler ve

dedelervardır. Ancak hiç kimse artık tıraşta çocuğu

kementle kötülüklerden koruma uygulamasını
yapmıyor. Bugün de saçlar ortalıkta bırakılmaz,

rüzgarla kuşlarla sağa sola dağılması, çocuğunileride

baş ağrılarına sebep olacağı düşünülür. Aynı şekilde

bugünziyafetlerverilir, küçük çapta da olsa eş dost

davet edilir, şenlikler düzenlenir.

Geçmişte kalan bu güzel tören Adıge kültürünün

en güzel değerlerinden biridir

  

geleneklerimizi mümkün olduğunca günlük hayata aktarmak,
çocuklarımıza da bunları yaşatarak anlatmak konusunda

sergiledikleri bu örnek olan davranış için arkadaşlarımıza

teşekkür ediyoruz. (Fotoğraflar. Yavuz Özden)
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CEVİRİ
 

David L. Phillips'in
“Abhazya Kosova Değildir”

yazısı üzerine bazı
düşünceler

 

Prof. Dr. GEORGE HEWİTT
© SOAS, Londra Ünv.KafkasDilleri Uzm.

Çev.: Dr. O. Aytek Kurmel

oğu Batılı yorumcu müteveffa ABD

Cumhurbaşkanı Ronald Reagan'ın Sovyetler

3 Birliği "iblis imparatorluğudur" öÖnermesiyle

wo herhalde mutabikidiler. En güçlü Ruskarşıtı

hissiyatın üç Baltık halkı Estonyalılar, Litvanyalılar,

Latviyalılar ve Transkafkasyalı Gürcüler arasında

olduğunun farkında olsalar da çoğu Batılı yorumcu,

birliği oluşturan Sowyet cumhuriyetlerindeki hayat

hakkında herhalde çok şey bilmiyorlardı. SSCB

Gorbaçevyıllarında çözülmeye başladığında Baltık

devletlerinin ve Gürcistan'ın on yıllara yayılmış

bağımsızlık arzusunun aynı Batılı yorumcular ve karar
vericiler tarafından yaygın sempatiyle karşılandığını

anlamak da bu bağlamdakolaylaşıyor. Öngörülemez

sayıda küçük devletin ortaya çıkmasını engellemek

için uluslararası camia sadece SSCB'ni meydana

getiren birlik cumhuriyetlerini tanıyacağınıilan etti

veherikisi de Sovyet Gürcistan'ı içinde yer alan

Abhazya Özerk Cumhuriyeti ve Güney Osetya

Özerk Bölgesigibi Sovyet idari sistemi tarafından

düşük seviyede özerklik tanınmış etnikazınlıkları

karaktenze eden kendi kaderini tayın etmearayışlarını

cesaretlendirmedi. Batı'nın bu tavrı takınırken

dünyada Jozef Vissarionoviç Stalin adıyla tanınan

bir Gürcü olan Sovyet diktatörü losep Besarionis-
dze Cugaşvili'nin keyfi çizdiği sınırları tanıması

muazzam bir ironiydi. Sovyetler Birliği Stalin'in 13

Aralık 1922'de Gürcistan ile anlaşma imzalayarak
Transkafkasya Federasyonu'na girenAbhazya'yı

Gürcistan'ın içinde özerk bir cumhuriyet haline

getirdiği Şubat 1931'den önce, 1920'li yıllarda çökmüş
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olsaydı ve Cemiyeti Akvam halefi Bireşmiş Milletler'in

benimsediği tanıma politikasını o zaman uygulasaydı

Abhazya onyıllar boyunca bağımsız ve uluslararası

camianın bir üyesi olacaktı.

M.S. 780 yılında kurulan Abhazya Krallığı

zamanında Abhazlar'ın iktidarının bugünkü batı

Gürcistan'ın bölümlerine yayılmasıyla başkent

Anakopya'dan (bugün Abhazya'nın Karadeniz

sahilindeki Yeni Athos) Kutaisi'ye (Gürcistan

Cumhuriyeti'ninikinci kenti) taşındı ve bölgeye o
dönemde "Abhazya" dendi. "Abhazya" 9/8yılında

3. Gurgen'e annesi: Gurandukht'tan,. Gürcüce
konuşan bölgeler de babası tarafındakikrallardan

miras kaldi.Böylece 1008 yılında Abhazların ve

Gürcülerin birleşik krallığı olarak bilinen güçlü bir

ortaçağ krallığının ilk hükümdarı oldu. Bu tarihten

Moğollar'ın gelişine kadar "Abhazya" Gürcistan'ın

Gürcü dilindeki karşılığı olan Sakartvelo ile aynı

anlamageliyordu.

Abhazya'nın (veya Abasgya) Orta Çağ'daki

şöhretinin bir göstergesi olarak 1356 yılı civarında

basılan "Sir |onn Mandeville'in Gezileri" kitabından

alıntı yapabiliriz. İngiliz gezgin 28. bölümde şöyle

yazıyor:

"Bundan sonra (Ermenistan ve Medya) Gürcistan

Krallığı gelir. Elbrus denen vefarklı halkların yaşadığı

büyük bir dağın doğusunda başlar. Bu krallık

Türkiye'ye ve Büyük Deniz'e uzanır ve güneyinde

Büyük Ermenistan yeralır. Bu ülkedeiki krallık vardır.

Bunlardan biri Gürcistan Krallığı, diğeri Abasgya
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Krallığı'dır. Bu ülkede her zamaniki kral vardır ve

ikisi de Hıristiyan'dır. Gürcistan Kralı Büyük Han'a

tabidir. Abasgya Kralı'nın ülkesi daha güçlüdür ve

ülkesini her zaman saldırganlara karşı kahramanca

koruduğu için hiç kimseye tabi olmaz."

Bir de 1404 yılında Kafkasya'yı boydan boya

dolaşmış din adamı Johannes de Galonifontibus'un

daha gerçekçi (ve Abhazya'nın bugünkü statüsü

açısından daha doğru) gezi günlüğü vardır:

"Bunların (Çerkesler) ötesinde küçük tepelik

ülke Abhazyavardır... Kendidillerini konuşurlar...

Onların doğusunda, Gürcistan yönünde Megrelya

denen ülke uzanır... Kendidilleri vardır... Gürcistan

bu ülkenin doğusundadır. Gürcistan bir bütün

değildir... Kendidilleri vardır." (Alıntı L. Tardy "1404

Yılında Kafkas Halkları ve Komşuları", Acta Orientalia

Academicae Scientianım Hungaricae, XXXİI (10),83-

111,1978)

Moğollar'ın 1245yılında ortaya çıkmasıyla çöken

birleşik krallık, aralarında Abhazya'nın da olduğu

küçük krallık ve prensliklere bölündü. Bu entiteler

Çarlık Rusyası tarafından 19. yüzyılın değişik

tarihlerinde imparatorluğa dahil edilinceye kadar

varlıklarını sürdürdüler. Abhazya'nın demografik

durumu ancak kuzeybatı Kafkasya'daki direnişin

sona erdiği 1864 ve 1877-1878 Rus-Türk savaşından

sonra radikal anlamda değişmeye başladı. Adıgelerin

çoğu ve Ubıhların tamamı gibi Abhazlar da Rus

hâkimiyetinde yaşamaktansa yurtlarını terk ederek

Osmanlı topraklarınagittiler. Nitekim Yakındoğu'daki

devasa diasporanın oluşumu sonucunda bugün
Adige ve Abhazların ezici çoğunluğu Kafkasya'da

değil Türkiye'de yaşamaktadır. Ancak 19. yüzyılın

son çeyreğindenitibaren yabancı unsurlar, özellikle

komşu Megrelya'dan, Abhazya'nın boşaltılmış

topraklarına akmaya başladılar (Abhazya'nın o

zamanki boşluğuiçin İngiliz dağcı Douglas Freshfield'ın

muhteşem "Kafkasya'nın Keşfi" eserinin ikinci cildinde

sayfa 191-220 arasındaki "Abhazya'nın Yalnızlığı"

başlıklı bölüme bakın. Birinci baskı 1896). Çağcıl

Gürcü aydını ve eğitimcisi lak'ob Gogebaşvili

Abhazya'yı kolinize edecek eniyi halkın Megreller

olduğunu savunanlardandı. Megreller Gürcüceye

akraba bir dil konuşuyorlar ama 1930'dan beri

resmen "Gürcü" olarak kaydediliyorlardı.(Bakınız

"vin unda iknes dasaxlebuli apxazetshi ?" (Kafkasya'ya

kimler yerleştirilmeli?) (1877,Gürcüce))

Transkafkasya'nın 1917 Rus Devrimi'ne denk

gelen birkaçyıllık bağımsızlığında Gürcistan'daiktidara

gelen Menşevikler Abhazya ve Güney Osetya'yı

kendi yörüngelerine sokmakiçin "ateş ve kılıç"

politikası uyguladılar. İngiliz Carl Eric Bechhofer

Menşevik hükümetinin milliyetçiliği hakkında şunları

yazar: "Gürcistan'ın özgür ve bağımsız sosyal

demokrat iktidarı kendi sınırları içindekiişgalciliği ve

katı bürokratik zulmü itibariyle hafızamda sonsuza

kadar emperyalist küçük milliyetin klasik örneği

olarak kalacak. Şovenizmin üst sınırlarını bile aşıyordu"

(“Denikin'in Rusya'sında ve Kafkasya 1919-1920"

Londra 1921). Bu, ölümünden kısa süre önce Andrei

Sakharov'un Gürcistan için yaptığı ve Gürcü

medyasını kendisine düşman eden "küçük

imparatorluk" tanımını hatırlatıyor.

Güneydoğu bölgesi Gal'in Megrelleşmiş

Abhazları nihayet 1920'li yıllarda yeniden "Gürcü"

olarak kaydedildiler. Stalin ve Megrel kökenli

yardımcısı Lavrent'i Beria'nın 1937 yılında başlayıp

1953 yılında ölmeleriyle sona eren Abhaz karşıtı

kampanya boyunca aralarında etnik Gürcülerin de

bulunduğu devasa sayılarda Megrel Abhazya'ya

yerleştirildi. Bu olgu ('Abxazija: dokumenty

svidetel'stvujut, |937-1953"TAbhazya: Dokümanlar

Tanıklık Ediyor,1937-19531 adıyla yayınlanan ve

1992 yılında basılan resmi kayıtlarla belgelendi. Bu

dönemde Abhaz yazısı Latin temelli olmaktan

çıkarılıp Gürcü temelli yapıldı ve tıpkı 1945-46'da

yerlerine Gürcüce eğitim yapan okulların açıldığı

Abhazca eğitim yapan okulların kapatıldığı gibi Abhaz

diliyle yayın yapılması yasaklandı. Abhazlar ve

kültürlerinin üzerindeki baskılar Kruşçev idaresinde

1954'den itibaren kaldırılsa da Abhazya'daki Megrel

yerleşkeleri Sovyet döneminin sonuna kadar

varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Bunun

sonucunda, |989 yılında yapılan son Sovyet nüfus

sayımında çoğunluğu Megrel kökenli olan "Gürcüler"

bölge nüfusunun 26 46'sını meydana getirdi. Buna

karşılık otokton Abhazlar ancak 6 17.8'e tekabül

etti. David Phillips Abhazların nüfusun beşte birinden

azını teşkil ettiğine işaret ediyor. Bu doğru olmakla

birlikte rakamı benim yukarıda yapmaya çalıştığım

gibi tarihsel bağlam içinde ele almak gerekiyor.

1880'li yıllarda başlayan Gürcü "kolonizas-

yonu"nun kötü yanlarından birisi de P'avle

İngorog'va'dır. Bu kendisini yetiştirmiş Gürcü

edebiyatı uzmanı 1940'lı yılların sonunda ortaya
akıldışı bir tez atmıştır. Buna göre tarihi olarak

Abhazlarbir "Gürcü" kabilesidir. | 7. yüzyılda kuzeybatı
Transkafkasya'ya yerleşen ve boyun eğdirdikleri
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Abhazların adını alan kuzeybatı Kafkasyalı yerleşimciler

bugünbildiğimiz Abhazlar olarak ortaya çıkmışlardır.

Mazereti olmayan bu saçmalığa göre Abhazların

da Stalin'in 1930'lu yıllardan beri doğuya sürgün

ettiği halklar (Koreliler, Volga Almanları, Kırım

Tatarları, Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar,

Ahıskalılar, Hemşinliler, Lazlar, Rumlar, Kalmuklar)

gibi Orta Asya'ya gönderilmeleri planlanmıştı. Abhaz

dilinin yasaklanmasının ve çok sayıda Megrel'in göç

ettirilmesinin Abhazları birkaç kuşak içinde

Megrelleştireceği (Gürcüleştireceği) düşünülmüş

olmalı ki sürgünden vazgeçildi. |954 yılından sonra

Abhaz kültürü yeniden canlansa da kişi başına düşen

yatırım Sovyet Gürcistan'ının diğer bölgelerine

kıyasla düşük kaldı (bakınız Darreli Slider Sovyet

Uluslar Politikasında Kriz ve Karşılık: Abhazya Örneği,

Central Asian Survey 4.4, 51-68,1985) ve

Abhazya'da 1950'ler, 1960'lar vel 978 olmak üzere

periyodik Gürcü karşıtı gösteriler düzenlendi.1978

yılında 130 Abhaz aydını Abhazya'nın Gürcü

kontrolünden çıkarılıp Rusya Federasyonu'na dahil

edilmesi için Kremlin'e dilekçe yazdı. Dönemin

Gürcistan parti başkanı Eduard Şevardnadze yükselen

gerilimi kontrolaltına almasıiçin Abhazya'nın başkenti

Sohum'a gönderildi. Alınan önlemlerden birisi

Sohum'da Sovyet Gürcistan'ının ikinci üniversitesini

kurmak oldu. Gerilim yatıştı. Ne var ki Kremlin'e

gönderilen dilekçeyi imzalayan aydınlarişlerini

kaybettiler. Gorbaçev'in Glasnost (Açıklık) politikası

başlayınca diğer Birlik halkları gibi Gürcüler de

şikâyetlerini dile getirmeye başladılar ve Tiflis'teki

kitle psikolojisi sadece Rusları değil cumhuriyet

içindeki muhtelif azınlıkları da hedef alan öfkeli bir

milliyetçiliğe dönüştü. 1988 yılında üniversiteye

girmekiçin Gürcü dili ve edebiyatı sınavını zorunlu

kılan bir dil yasası taslağı gündeme geldi. Bu gelişme

Abhazlar gibi Gürcüce bilmeyen ve az bilen etnik

azınlıklar için tehlikeliydi. Bu çirkin gelişmeye karşılık

olarak Abhazlar ve Güney Osetyalılar Gürcü
hâkimiyetine karşı kendi şikâyetlerini gündeme

getirdiler.|989 yazında Sohum ve Oçamçıra'da kan

dökülenilk çatışmalarla olaylar iyice kızıştı.! 7 Mart

991'de Gorbaçev'in önerdiği yeni birlik anlaşması

için Sovyetler Birliği'nde halkoylaması yapıldı.

Referandumun tüm Gürcistan'da "Gürcüler"

tarafından boykot edilmesine karşılık Abhazya'da

kayıtlı seçmenlerin 26 52,3'ü sandık başına giderek

egemen cumhuriyetler birliği içinde kalmaya

98,6'lık bir oranla "evet" dedi. Bu sonuca göre
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sadece Abhazlar değil, Abhazya'daki seçmenlerin

çoğunluğu evet oyu vermişti. David Phillips gibi

yorumcular Abhazya nüfusunun beşte birinden az

bir kesimin Gürcistan'ın Sovyet sonrası bir devlet

kurma çabalarına çomak soktuğunu söylediklerinde

bu gerçeği akılda tutmak gerekiyor. Birlik

cumhuriyetleri İ99| Ağustosunun ortasında,

Abhazya gibi, özerk birimlerle yeni anlaşma

imzalayacak ve yeniden oluşturulmuşBirlik içerisinde

eski cumhuriyetlerle eşit statüye kavuşacaklardı.Bu,

Abhazya'yı Tiflis'in yakın kontrolünden çıkararak

isteklerinin gerçekleşmesine yardımcı olacaktı. Ne

var ki Sowyettarihifarklı bir yol takip etti. Gorbaçev'e

karşı 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından SSCB

dağıldı ve sadece birlik cumhuriyetleri tanındı.

Abhaz-Gürcüilişkilerinin yukarıda tartışılan

seyrini bilen ve Gürcüce yayınlarda 1980'li yıllarda

patlayan Abhaz karşıtı propagandaile aşina olan

herkes, Gürcü-Abhaz ihtilafının Şevardnadze'nin

kötü planlanmış 14 Ağustos 1992 işgaliyle savaş

noktasına gitmesinin sorumlusunun Tiflis olduğunu

bilir. Abhazlar o zamanlar önemli olan Kafkas Dağlı

Halklar Konfederasyonu (Dudayev'in Çeçenistan'ı

dahil) ve yukarıda bahsedilen Yakındoğu

diasporasından gelen gönüllüler tarafından

destekleniyordu.Silahlar doğal olarak Rusya'dan

temin ediliyordu. Ama o günlerde Rusya'da her

şey satın alınabiliyordu. Kuşkusuz, Rusya'daki resmi

kaynaklar Gürcü tarafına yardım ettiği gibi Abhaz

tarafına da doğrudan yardım ediyordu. Ancak

Rusların savaşı başlattığını veya Abhaz tarafı adına

kazandığını iddia etmek gerçekleri temelinden

çarpıtmak olacaktır.

Savaş bittiğinde Abhazya'nın "Gürcü"

toplumundan binlerce kişi, Abhazlar 13 aylık

düşmanca işgale sahne olan topraklarını (başkent

Sohum ile Oçamçıra arasında harap olmuş ve savaşın

izlerini bugün dahi taşıyan bölge) geri almaya

geldiklerinde ortalıkta görünmemeye karar verdi.

Göç etmeleri etnik temizlik gibi gösterilmek istense

de gönüllülüğe dayalı bir göçidi. Zaten Abhazya'daki

Gürcülerin hepsinin göç etmemiş olması da bunun

kanıtıdır. Abhaz yüksek komutası Abhazya'da

yaşamaya devam eden "barışçı" Gürcü sivillerin

haklarının gözetilmesi konusundasilahlı birliklerine

talimat vermişti. Göç etmeyi seçenlerin sayısı

propaganda maksadıyla şişirilen rakamların çok çok

altındadır.

Söylenenlerden Abhazların (ve Ermeniler ve
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Ruslar gibi Abhazya'da yaşayan diğer halkların) on

yıllardır Gürcü hâkimiyeti altında yaşamak

istemedikleri bellidir. Eylül 1993'de fiili de olsa

bağımsızlıklarını kazandılar ve Sovyet sonrası ve

savaş sonrası bir toplum kurmaya başladılar. Resmi

bağımsızlıklarını ise ancak |999 yılı sonunda Gürcü
tarafının görüşmeleri uzatması ve baltalamasına

duyulan tepki sonucundailan ettiler. Yatırımların
olmaması ve "savaş da yok, barış da" durumu

yüzünden ilerleme yavaş seyretti. Genç cumhuriyet

sınırın Gürcü tarafından organize edilen terör

eylemlerine maruz kaldı. Bu eylemleri, batının
desteklediği Gürcü hükümetinin finanse ettiği Orman

Kardeşliği ve Beyaz Lejyon gibi örgütler

düzenliyor.1998 yılında Şevardnadze'nin,

Gürcistan'ının yeniden düşmancatavırlar takınması

üzerine yeni bir savaş son dakikada önlendi. Mişa

Saakaşvili iktidara geldiği zaman Abhazca konuşmaya

çalışarak, Şevardnadze'nin kuwvetlerinin yenilgiye

uğradığı Eylül 1993'den sonra yaptığı gibi, Gürcü

devleti içinde "maksimal özerklik" önerdi ve bunu

Amerikalı ve İngiliz uzmanlarca eğitilen ordusunun

geçit töreni esnasında yaptı. 2006 ilkbaharında

Saakaşvili, savaşın sonundan beri Tiflis'in sözde

denetiminde olan Yukarı Kodor Vadisi'ne polis

operasyonukisvesialtında askerlerini sokarak Nisan
1994'de Moskova'da imzalanan barış anlaşmasını

ihlal etti. Abhaz tarafının uzayan barış

görüşmelerinden çekilmesine sebep olan eylem bu

oldu. David Phillips'e göre Abhazlar ne yapmalıydı?

Gürcüler açısından bir kurgudan öteye gitmeyen

ve asla gönüllü olarak kabul etmeyecekleri "özerkliği"

tecrübe etmişlerdi. Gürcü tezlerini destekleyenler

kendilerine sorsunlar: Abhazlar kazanımlarını niçin

riske atsınlar? Gürcistan ile savaş istemediler ama

kendilerine dayatılan savaşı da kazandılar. | 3 ay süren

savaşta nüfuslarının 26 4'ünü kaybettiler. Gürcülerin

gözündeki imajlarının "Gürcü" toprağında başkalarının

işine bumunu sokan insanlar olduğunu biliyorlar ve

Güz 1992'de Abhazya Araştırma Enstitüsü ile

kıymetli arşivinin Abhazların ana yurtlarından izlerini

silmek için kasten ateşe verildiğinin farkındalar

(uluslar arası camia farkında olmayabilir). Kaderlerini

bir defa daha düşman Gürcüellerine bırakmaları

beklenebilir mi?

David Phillips uluslararası hukuk açısından Kosova

ile Abhazya'nın durumlarının aynı olmadığını

anlatmaya çalışıyor. Haritalara çizilen sınırlar gibi

kanunlar da politikacılar tarafından yaratılmıştır.

Sadece tarihin cilveleri sayesinde harita üzerinde

bir ada sahip olan ve uluslararası toplumuntarihini

önemli ölçüde hiçe saydığı, ancak tanıdığı bir devletin

kendi uluslararası kabul görensınırları içinde yaşayan

bir başka topluluğun yaşamını kontrol etmekgibi

bir ahlaki hakkı var mıdır? Özellikle de yaptıkları

onlarcayıldır bu azınlığı böyle bir egemenliğe olan

duygusal muhalefetlerini tekrar tekrar ortaya

koymaya itecek kadar üzücüyse (hiç istemedikleri

savaşlara girmelerine neden olacak kadar). Konu

ister Kosova ve Sırbistan olsun ister Abhazya (ve

Güney Osetya) ve Gürcistan, cevap "hayır" olmalıdır.

Amerikan başkan adaylarından John McCain 2006

yazında Gürcistan'a yaptığı gezide Gürcüleri

Amerika'nın yeni "en iyi dostları" olarak nitelendirdi

ve en büyükisteğinin yakında ayrılıkçı bölgelerin

özgürlük içinde yaşamanın ne anlama geldiğini

anlamaları olduğunu söyledi. Güney Osetyalılar

990-1992 yılları arasında, Abhazlar 1992-1993

yıllarında Gürcistan ile tam da bu anılan özgürlük

için savaştılar. Bugünün ve yarının iktidar sahipleri

bölgesel gerçeklerle aşina olmak zahmetine

katlanmak zorundadır.

Tek taraflı olarak ne pahasına olursa olsun

Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen batı

gerçekleşmesini hiç de istemediği bir şeye, halk

desteğine sahip olmasa da Abhazya'da Rus etkisinin

güçlenmesine yardımcı oldu. O zaman Abhazlara

ve sadece Abhazya'yı değil, Tiflis'te iktidara kim

gelirse gelsin duydukları şüphe ve korkuyu paylaşan

halklara ne seçenek kalıyor? Batının Abhazya'nın

bağımsızlığını tanıması daha basiretli bir yaklaşım

olabilirdi ve hala da olabilir. Böyle bir tanımayı

Gürcüler de Rusya'nın Kosova'nın tanınmasına

misilleme olarak Abhazya'yı tanımasına tercih ederler.

Bunu yatırımlar takip eder. Bağımsızlığı Birleşmiş

Milletler garanti altına alır ve zaman içinde Abhazya-

Gürcistan ilişkileri normalleşir. Bu da göçmenlerin

hiç olmazsa bir kısmının yavaş ama daha geniş

ölçekte geri dönmesini sağlar. Rusya ile Gürcistan

arasında dahasağlıklı ilişkiler meydanagelir ki bu

Kafkasya bölgesinin tamamının yararınadır.

(1) "Abhazya Kosova Değildir" David L.Phillips

(Transitions Önline,/ Şubat 2008) David L.Phillips

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Etüdleri

Merkezi'nde ziyaretçi akademisyendir. Clinton

yönetimisırasında ABD Dışişleri Bakanlığı'na Balkanlar

ve Kafkasya üzerinde kıdemli danışman olarak hizmet

vermiştir (ği
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bnhazya

çin yeni
ufuklar
Özgürlük savaşı kazanıldı,

bağımsızlık tanındı,
sırada diaspora-anavatan

bütünleşmesini sağlamak var

 

gp SEZAİ BABAKUŞ

bhazya halkı, 14 Ağustos 1992'de Gürcistan'ın
saldırısı ve işgal girişine karşı başlattığı ulusal kurtuluş

savaşını 30 Eylül | 993'de kazandı. 30 Eylül, Abhazya
için özgürlük günüdür. Abhazya, 30 Eylül 1992'den beri
büyük bir irade ile savunduğu bağımsızlığını, 26 Ağustos
2008'de -Rusya'nın tanımasıyla- uluslararası platformataşıdı.
26 Ağustos, Abhazya için bağımsızlık günüdür.

Abhazya halkının Gürcistan şovenizmine karşı verdiği
mücadele; inanç, cesaret, kararlılık ve üstün beceri örneği
göstererek kazandığı zafer, haksızlığa ve zorbalığa karşı
verilen mücadelenin en parlak örneklerinden biri olarak
insanlık tarihine geçti. Abhazya halkının zaferi, özgürlük
mücadelesi veren tüm halklara, barış ve adalete inanan tüm

insanlara ilham verdi; umut, güç ve cesaret kattı.

Bu zafere öncülük eden tüm siyasi ve askeri liderleri,
bu mücadelede saf tutan tüm kahramanları selamlıyor,
önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Özgürlüğü hatırlamak...

Abhazya'nın 30 Eylül 1993'de Gürcistan'a karşı kazandığı
büyükzaferin 15. yılı kutlamaları, Abhazya'nın bagımsızlığının



ABHAZYA

 

 

  

    

ima

Merkezdeki televizyon kulesinden başkent Sohum'un genel görünüşü...

tanınması süreciile birleşerek muhteşem bir ve gelecekiçindi. Abhazya Abhazyaolalı, Kafkasya
bayrama dönüştü. Bu bayrama, Abhazya'nın Kafkasya olalı böyle bir gün yaşamadı. Sevincimiz
Dostlarıile Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun daim olsun...
ortak organizasyonu ile katıldık. Abhazya için tek

 

yürek olduk;Savaşı hatırladık, kahramanlarımızı Soçi Fiavaalanı ve
andık, özgürlüğü tattık, bağımsızlığı kutladık ve Pso Sınır Kapısı hep aynı...
geleceğibirlikte kurmakiçin umudumuzu yükselttik. Rusya'nın tatil cenneti Soçi'deki uluslararası

Abhazya'nın gunuruna, onurunave sevincine ortak |
olduk.

24 Eylül'den itibaren dalga dalga Abhazya'ya
ulaştık. 30 Eylül sabahı Abhazya'nın başkenti
Sohum'da Türkiye, Suriye, Ürdün, Mısır ve çeşitli
Avrupaülkelerinden gelenlerle yüzlere, Kuzey
Kafkasya cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu'nun
çeşitli bölgeleri ile dünyanın pek çok ülkesinden
gelenlerle binlere, Abhazya'nın köylerinden,
kentlerinden gelenlerle onbinleri bulduk. Abhaz-
ya'nın geçmişi, bugünü ve geleceği için omuz

omuza saf tuttuk. Gün boyu süren zafer kut-
lamalarında | 00 binden fazla insan gülen-sevinen
yüzler ve ışıltılı gözlerle birbirine sarıldı. Bu
kucaklaşma geçmiş içindi, bu kucaklaşma şimdi meni

Psou sınır kapısında yine uzun kuyruklar oluştu. 
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havaalanı, ilk gördüğüm 19 yıl öncesinin aynısı
kalmış. Hizmet binalarının ve ekipmanlarının
yetersizliği ve eskiliği, personelin asık suratı,
usandınıcı kötü muamele vs. aynen devam ediyor.
Rusya'nın Moskova, St. Peterburg gibi Batı'ya
yakın giriş kapılarının aksine Soçi, hem yabancıları,
hem kendiyurttaşlarını bezdiriyor.
Umalım kış olimpiyatları vesilesi
ile önümüzdeki yıllarda daha
modern ve güler yüzlü bir
havaalanıolur.

Biziilgilendiren asıl nokta, Pso
nehri üzerindeki Rusya-Abhazya
sınır kapısı. Artık 'pes' demek
gerekiyor. |995'de Abhazya'ya
karşı başlatılan ağır ambargoile
sıkılaştırılan sınır kapısı, aynı sinir
bozuculuğunu koruyor. Elde bagaj
yüzlerce metre yürümek zorunda  

 

 

 

 

bırakılmanız, saatler süren
bekletilmeleriniz, insan yerine konulmamanız... Bu
olağanüstü uygulama sadecebizim için değil, giren
çıkan Rus, Abhaz herkes için. Biz Abhazya'ya
girerken Abhazya'dan Rusya'ya geçen Rusya'nın
önde gelen politikacılarından (parti başkanı ve
milletvekili) Jirinovski de “sıkı rejim”den nasibini
alıyordu; aracı aranarak, kimlik kontrollerinden
geçirilerek ve de az da olsa bekletilerek geçiş

yapabiliyordu. Velhasıl Pso, herkesiçin daraltılmış
bir gömlekti. Rusya'nın ensıkı kapılarından biriydi.
Neyse ki, sevindirici haber (Devlet Başkanı Bagapş
ve Dışişleri Bakanı Şamba söyledi) Rusya-Abhazya

görüşmelerinde, sözkonusu sınır kapısının kısa

süre içinde “gevşetilmesi” kararına
varılmış. Elbette yakın gelecekte
Trabzon-Sohum deniz yolu ye-
niden açılacaktır. Ve elbette

Sohum Havaalanı'na doğrudan
iniş yapacağımız günler de
gelecek...

Abhazya'da büyük
değişim...

1989'da başlayıp giderek
koyulaşan Abhazyaile ilişkilerim
1997'den sonra seyrelmeye
başlamış, en son 2003'de

 

  Abhazya'da bulunmuştum. Bu 19
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yıllık zaman içinde ilk kez insanların gözlerinin
içinin güldüğünü, korku, kaygı ve tedirginliğin silin-
diğini, yerini umudun ve güvenin aldığını gördüm.
Bu muhteşem değişimi sevinç gözyaşlarıyla karşı-

ladım. Bulunduğum 12 günlük sürede 500'den
fazla tanıdıkla kuçaklaştık, birbirimize "başardık"

diye sarıldık. Evet, başarmıştık. Ne yalan söyleyeyim,
bu başarıya kattığıklarımdan, kat kat fazlasıyla
gurur payıaldım... Bu, işin bir yanı.

Diğer yanı ise, sınırdan itibaren yenilenmeye
başlanan yol (şimdilik Gagra-Gudauta arasına
kadar ve daha sonra Sohum'a girerken), hızla
tamir-bakımdan geçirilmeye başlanan binalar,
açılan yeni yerler... Velhasıl, yaşam hızla nor-
malleşmeye ve canlanmaya başlamış. Bu da,yıllardır
devam eden Gürcistan tehditinin ve yeniden
savaş ihtimalinin ortadan kalkmasının mutlak

sonucu.Artık Abhazya ay beay,yıl be yıl değişecek;
canlanacak ve gelişecek... Abhazya ile Rusya
arasında imzalanan "Dostluk ve İşbirliği Anlaş-

ması"na göre, Rusya Abhazya'ya (2 yıl içinde)
altyapı yenileme ve geliştirmeiçin 10 milyar Ruble
(yaklaşık 400 milyon USD) yardımda (hibe)
bulunacak. Yollar, köprüler, okullar, hastaneler,
kamu binaları, enerji nakil hatları vs. yenilenecek.

illa ki Sohum...

Gagra, Pitsunda, Gudauta, Novy Aphon
canlanmış, ayaklanmış. Ne güzel. Ama benim
gözde şehrim Sohum'dur.İlla ki Sohum... Yaklaş-

tıkça heyecanım, coşkum arttı.

ABHAZYA

 

geri kalmış yerlerdi. Neyse, 100 kişiyi aşan
kafilemizle oraları da biraz şenlendirdik.

3-4 saatlık uykuyla (illaki Sohum sendromu)
ertesi gün erkenden Sohum'a döndüm.
Haklıymışım. Makyaj yapmış bir kadın güzelliğinde
bekliyordu. Sohum'u kucakladım. Sohum beni
kucakladı. Kent merkeziışıl ışıl, muhteşem olmuş.

"Piyasa caddesi" adını verdiğim sahil düzenlenmiş,
ışıklanmış, keyiflenmiş. 1991-1992 yıllarında 2 yılı

aşkın yaşadığım Ritsa Oteli, bakmaya kıyılamayacak
güzellikte yenilenmiş. 2 yıl yaşadığım suit odanın
(iç içe iki oda) gecelik fiyatı 7.800 Ruble'ye (yaklaşık
320 USD) çıkmış. Bu kez olmadı ama bir dahaki
gidişime kadar para biriktireceğim, hiç değilse |
gece, başarabilirsem bir hafta keyfini çıkaracağım...

Ritsa'nın altında çeşitli restaurantlar, cafeler

açılmış; Abhaz mutfağı yanında dünya mutfak-
larından lezzetler sunan... Bir de, doğrusu İs-

tanbul'da bile göremeyeceğiniz kalitede, aynı anda
15-20 kişinin faydalandığıbir intemet cafe varki,
görülmeye değer. Ve Ritsa'nın denize bakan
tarafındaki meşhur Agop'un cafesi, o da eskisalaş
halinden çıkmış, değişime ayak uydurmuş, müda-

vimlerine kızgın kumda, bizim bilişimizle "Türk
kahvesi" servisine devam ediyor. Abhazya'da
kaldığım 12 günde kaç kahve içtim Allah bilir...
Ve çoğu kez bibaşıma, Sohum'un deniz kıyısından
içlere doğru
caddelerini,
sokaklarını

  

 

  
 

Akşam geç saatlerde geçtik

Sohum'dan ve grubun kalacağı
Kındıgh'a (Sohum-Oçamcira
arasında) Ofkaliptnaya Roşşa
(Okaliptus Bahçesi) tatil köyüne
ulaştık. İlk kez Türkiye'den gelen
bir heyet Oçamçira tarafında

konaklıyordu. Oçamçira ve daha

içerde yer alan |kvarçal henüz
Pso'dan Sohum'a kadar olan

bölge gibi canlanmamıştı. Savaşta
en fazla tahrib olan, nüfusu büyük
ölçüde Sohum, Gudauta,

Gagra'ya göç eden kentlerdi. Söz
yerindeyse, Türkiye'nin Doğu ve
Güneydoğu'su gibi, şimdilik daha

AbhazyaCumhuriyeti nin 15. kuruluş yıldönümü törenleri, yine
yaşayan Çerkeshalklarından binlerce insanımızın katılımıyla, 92 savaşında Gürcü askerlerince
yakılan tarihi parlamento binası önünde yapıldı.

      
Zi

da

 

yurt içinde ve dışın

(Tören fotoğrafları: Filiz Çelik)
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Kaf Fed heyetiile birlikte Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Şamba'yı
(ortada) ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk.

karış karış arşınlayarak eski günlerimi yad

ettim, anılarımı tazeledim.

Zater ve hüzün birarada...

Geriye Dönüş Devlet Komitesi'ne pasaport
başvuruları, gezelim görelim programları,
tanıdıklarla görüşmetrafiğivs.İlk toplu anma ve
kutlama için Gudauta'nın Lıhnı köyüne gittik.
Matem ve coşku birarada. Zafer ve hüzün yan
yana. Savaştayitirilenler için hüzün, kazanılanlar
için sevinç. Konuşmalar, ağıtlar, şarkılar, geleneksel

at yarışları ve ikramlar... Kadehler hem şehitleri
anmak için, hem zafer için, hem bağımsızlık için

kalktı.

14 Ağustos | 992'de başlayan savaş 30 Eylül
1993'de, Abhazsilahlı güçlerinin İngur nehri

üzerindeki Abhazya-Gürcistan sınırına Abhaz
bayrağını çekmeleriyle sona erdi. Bu savaşta nice

yiğit kalplere gömüldü. Özellikle 24 Eylül'den
itibaren Abhazya'yı kurtarmakiçin başlatılan büyük
saldırıda, hem Sohum hem Oçamçira-Tkvarçal

cephelerindeki çatışmalarda an be an, gün be gün

bedeller ödendi. Evet, 30 Eylül Abhazya için zafer
günü, özgürlük günü. Ama aynı zamanda matem
ve hüzün günü. 24 Eylül'den itibaren, evlerde,
apartmanlarda, köylerde, mahallelerde, kasabalarda,
kentlerde anmalar-kutlamalar yapılır. İçselleşe

içselleşe 30 Eylül günü başkent Sohum'da Zafer
Meydanı'nda toplanılır.

Sabah 09:00'da, önümüzde Kafkas Demekleri
Federasyonu ve Abhazya'nın Dostları
çelenklerimizi taşıyan gençlerimizle, Sohum'daki
Şehitlik Anıtı'nı ziyaret kortejine katıldık.
Çelenklerimizi bıraktık. Saygı duruşumuzla,
kahramanlarımızı selamladık. Sonra, Zafer
Meydanı'ndaki törene katıldık. Saatler süren resmi
geçit, çoluğu çocuğu, kadını erkeği, genciyaşlısı,
misafiri ev sahibini, askeri sivili hepimizi biraraya
getirdi. Yüzbin insan tek yürekti. Abhazyaiçin tek
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yürek olduk; Savaşı hatırladık, kahramanlarımızı
andık, özgürlüğü tattık, bağımsızlığı kutladık ve
geleceğibirlikte kurmak için umudumuzu yükselttik.

Sonra akın akın sahile indik, kilometrelerce
uzayan sahil boyunca kurulan sofralarda lezzetler
tadarak şarap kadehlerimizi özgürlüğe,barışa ve
adalete kaldırdık. "Şükür" dedik, "Şükür bu günleri
de gördük"... Hep birlikte şarkı olduk, dans olduk.
Çağladık...

Sonra (bir kısmımız), Devlet Başkanı Sergey
Bagapş'ın verdiği "kutlamaları kabul" resepsiyonuna
ve yemeğe katıldık, onura ve gurura ortak olduk,
(diğer kısmımız ise) havaifişeklerinin büyüsünde
kendimizden geçtik.

Gökyüzü hüzünden ve sevinçten gözyaşı olup
aktı üstümüze, Ve hepbirlikte karar verdik; geçmişi
unutmadan geleceğe umut bağladık. Artık yitir-
diklerimiz de yanımızdadır. Ve artık hüzün de bir
sevinçtir bizim için...

Geleceği birlikte kurmak...

Gördük ve anladık ki, Abhazya için, Abhaz

halkı için mücadeleninilk etabı başarıyla tamam-

lanmış; özgürlük kazanılmış, bağımsızlık tanınmış,

savaş tehditi bertaraf edilerek gelecekiçin adımlar

atılmış. Bu yanıyla, Abhazya'dakiler üzerlerine
düşeni kat kat fazlasıyla yerine getirmişler. Şimdi

mücadelenin ikinci etabı başlıyor: Diaspora-
Anavatan bütünleşmesini sağlamak... Yanı, diaspo-
radan Abhazya'ya nüfus göçünü hızlandırmak,
ekonomik gelişimine ortak ve destek olmak. Vel-
hasıl geleceğibirlikte kurmak. Bu yanıyla da, artık
görev büyük ölçüde bizlere, diasporadakilere
düşüyor. Hiç kuşku olmasın ki, mücadelenin ikinci

etabını başarmak,ilk etabındaki başarının da

teminatı olacaktır. Abhazya'yı bağımsız ülke olarak
yaşatacak, güçlendirecek ve yarınlara taşıyacak
güç, bundan böyle diaspora gücü olacaktır.

Artık hiçbirimizin nazlanma, savsaklama,

gerekçe üretme, burun kıvırma, beğenmemevs.
lüksü yok. Gideceğiz, nüfus güçüyle, iş gücüyle,
(varsa) bilgi ve beceriyle, (varsa) girişimcilik ruhuyla,
(varsa) sermaye ile orada olacağız ve geleceği
birlikte kuracağız. Yurtseverlikse yurtseverlik,
başarıysa başarı, zenginlikse zenginlik... Hepsibizi
bekliyor. Geleceği parlak bir ülke bizi bekliyor.
Vatan bizi bekliyor...

  

ABHAZYA

Nasıl yapmalı?..

12 günlük ziyaret boyunca, gezdik, gördük.

kutladık, andık. Elbette çok önemli görüşmeler

de yaptık. Abhazya'nın Dostları veKafkas
Dernekleri Federasyonu'nun ortak oluşturduğu
“çekirdek delegasyon”'umuzla Devlet Başkanı

Sergey Bagapş, Parlamento Başkanı Nugzar Aşuba
ve Dışişleri Bakanı Sergey Şambaile kapsamlı ve

son derece yararlı toplantılar yaptık. Ayrıca, yarı
resmi yarı sivil Social Chamber/Sosyal Meclis

üyeleri ile, Abhazya'da faaliyet gösteren önde
gelen Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle,
milletvekilleriyle, gazeteci-yazarlarla, yerel yöne-

ticilerle görüşmeleryaptık.

Ortak (ve yakıcı) konumuz elbette diaspora-

anavatan bütürileşmesiydi. Geçmişi detaylı şekilde

gözden geçirdik, aksaklıkları açık açık ele aldık ve

geleceğe yönelik yapılması gerekenlerle ilgili
düşünceve önerilerimiziiçtenlikle paylaştık. Kimse

sözünü sakınmadı. Altını çizerek belirtmekisterim

ki, diaspora-anavatan ilişkilerini güçlendirmek ve
geri dönüşü hızlandırmakiçin ortak ve güçlü bir

kurumsal yapı ihtiyacında mutabık kaldık. Velhasıl

herşeyiyle topyekün bir re-organizasyon. Bunun
şekli, niteliği, yetki ve görev tanımı vs. konusundaki
nihai düşüncelerin hızla toparlanarak hayata

geçirilmesi için kararaldık.

Öte yandan, STK temsilcileriyle yaptığımız
toplantıda hızlı örgütlenebilir ortak butik projeler

üzerinde durduk; gençlik kampları, dönüşcüler

için dil ve adaptasyon programları, güncel konulara

ilişkin ortak konferans organizasyonları, kültürel
değişim-etkileşim programları vs. birçok konuda
işbirliği kararı aldık.

Sonuç olarak, 24 Eylül-6 Ekim tarihlerini kap-
sayan Abhazya gezisi, heryönüyle gayet başarılı
geçti. Katılımcıların hemen tamamıiçin çoşku ve

heyecan verici, bilgilendirici, düşündürüce oldu.
Anavatan duygumuzu yükseltti, gelecek için

umutlarımızı besledi. Yüreğimizle Abhazya'ya
dokunduk, Abhazya yüreğimize dokundu.İsıttık,
ısındık... |

Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması, yüz-
yıllardır verilen mücadelenin taçlanmış sonucudur.

Bunu sürdürecek iradeyi, toplum bilincini, aklını,

gücünü daim kılmamız umudu ve dileğiile... Bİ
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dıge Dili

yekun Bir Karşı

  

| DUrUŞ:

 

Ürdün'de yapıldı

  

 

emmuz ayında yapılması planlandığı

halde kapsamının genişletilmesi vesilesiyle

Ekim ayına kaydırılan Uluslararası Adıge

Dili Konferansı 15 -16 Ekim günlerinde yürütülen

yoğun bir programla Ürdün'ün başkenti

Amman'da Genova Hotel'de gerçekleştirildi.

 

Çerkeslerin yaşadığı bütün ülkelerin Adıge

Dili ile ilgili bilim adamlarının ve dil çalışmaları

yürüten temsilcilerinin hazır bulunduğu konfe-

ransa anavatandaki 3 cumhuriyet üst düzey
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temsilcileriyle dehazır bulundu. Kabardey Balkar

Cumhuriyeti“Cumhurbaşkanı Kanoko Arsen'i

başdanışmanıKajer Albert temsil ederken,

Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Thaguşıne

Aslan'ı Başbakan Kump'ılMurat ve Bakanları
tarafından temsil edildi. Karaçay Çerkes

Cumhuriyeti'nden ise bilim adamları; cum-

hurbaşkanlarının selam ve başarı dileklerini:

bildirdiler.

Konferansın açılışı Royal Culture Center



 
 

(Kraliyet Kültür Merkezi)'nde Kral Abdullah'ın
kardeşi Prens Ali ve kız kardeşi Prenses Alia'nın

da hazır bulundukları coşkulu bir törenle yapıldı.

Sahit Şemsettin Cerecogue'nin Kur'an'ı
Kerim okumasının ardından toplantının açış

konuşmasını Ürdün Adıge Yardımlaşma Demeği

Başkanı Mole İshak Arapça olarak gerçekleştirdi.

Daha sonra kürsüye Adıgey Başbakanı Murat

Kum'pıl, Kafkas Cumhuriyetleri Cumhurbaş-

kanlarının selam ve başarı dileklerini sunarak

başladığı kısa Adıgece konuşmasına Rusça olarak

devam etti. Konuşmanın sonunu yine Adıgece

bağladı. Kabardey Cumhurbaşkanı başdanışmanı

Kajer Albert ve Amerika'dan toplantıya katılan

Natho Kadir'in konuşmalarını Adigece yapmaları

Adıge dil konferansına katılanların yüreklerine

su serpen durumlardı. Zira Arapça ve Rusça

yapılan konuşmaların Adıgeceye çevrilmemesi

iki dili de bilmeyenler açısından sıkıcı geçmişti.

Kajer Albert'in " Böyle gerekçelerle Adıgelerin

sık sık bir araya gelmesi"ni dileyerek konuşmasını

bitirmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Açılış töreninin ardından sonraki çalışmalar

Genova Hotel'in konferans salonunda yürütüldü.

İki gün süren ve 5 ana başlıkta ve oturumda

yürütülen çalışmalar kısaca şöyle:

Birinci oturumun ana başlığı "Adıgece'nin

Karşılaştığı Karşı Koymalar ve Zorluklar", ikinci

oturumunbaşlığı "Adıgece'nin Değişik Ülkeler-

deki Konumu"idi. Bu oturumda Federasyonur-

muz adına toplantıya katılan delegasyondan

Ş'ejogue Zafer "Adıgece'nin Diasporadaki Ko-

numu-Türkiye Örneği" başlığıyla bir sunum

EE RE

 

ADIGE DİLİ KONFERANSI...

yaptı. Üçüncü oturumun konusu ise "Adıgeceye

Uygun Alfabe Seçim'i ana başlığındaydı. Yoğun

tartışmaların olduğu bu oturumda delegas-

yonumuzdan Fahri Huvaj, "Dil ile Yaşarsan Dil

Yaşar" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Arap harfle-

riyle, Latinle örneklerin sunulduğu oturumda

DÇB'den Nejdet Hatam "tek alfabe" önerisiyle

dikkat çekti. Dördüncü oturumun konusu

"Adıgeceyi Korumanın Yolları" idi. Akademisyen

ağırlıklı konuşmacıların yer aldığı bu başlıkta

katılımcılardan biri tarafından dile getirilen şu

cümle yazılmaya değer: "Siz kendinizi koruyun,

Adıgebze kendini korur."

Bu oturumun sonundaki soru cevap bölü-

münde Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanı

Guğoj. Cihan Candemir de söz alarak çalışmayı

yapan katılımcılara şükranlarını sunduktan sonra

benzerbir çalışmayı Türkiye'de yapmakistedik-

lerini ifade ettiğinde salondan yoğun bir alkışla

destek gördü.

Beşinci oturumun ana başlığı ise "Adıgeceyi

Korumanın Kurumsal Durumu" olarak belirlen-

mişti. Kapanış oturumunda "Konferans Sonuç

Bildirisi" okunarak kısa süren tartışmalardan sora

bütün delegasyonca onaylandı. Adıgece, Rusça

ve Arapça olarak yayınlanan sonuç bildirisi,

delegasyona dağıtılmasının yanısıra Kafkasya'daki

3 cumhuriyetin cumhurbaşkanlarına sunulmak

üzere temsilcilere törenle temsil edildi.

Her oturumda ortalama 5 tebliğin tartışıldığı

yoğun geçen program, konuklara verilen ve

Ürdün'de yaşayan Çerkeslerin de katılımının

yoğun olduğu yemekle son buldu.
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Yemekte Adıgey'in Başbakanı Murat

Kump'ıl, yanında getirdiği bakanları da kürsüye

çağırarak; kalabalık gelmelerinin nedeninin

yapacakişlerinin olmamasından değil, cumhur-

başkanının kendilerini özellikle kalabalık gönde-

rerek, her türlü desteğe hazır oldukları mesajını

iletmeleri için olduğunu söyledi. Salonun coşkulu

alkışları arasında Adıgey'den getirdikleri hediyeleri

ve yedi ciltlik "Adıge Xabze" kitaplarını Ürdün

Derneği'ne hediye etti.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti adına Kajer

Albert kürsüye gelerek Murat Kump'ıl'ın

sözlerine atıfta bulunarak, "Burada bulunan

herkesin yapacak işleri vardı elbette. Biz bu işi
bilim adamları daha iyi yapar düşüncesiyle

kalabalık bir bilim heyetiyle geldik." şeklinde

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu adına konferansa katılan Fahri Huvaj (solda) ve Zafer Sürer de birer sunum yaptılar.

       

konuştuktan sonra Oşhamahue'nin bir resmini

ve çok sayıda kitabı Ürdün derneğine hediye

etti.

Karaçay Çerkes'in temsilcilerinin de bilim
heyetiyle desteğe geldiklerini dillendirmelerinin

ardından karşılıklı hediye vermelerle devam

eden yemek, coşkulu bir düğünle sona erdi.

İki gün boyunca yoğuntartışmaların yapıldığı

"Birinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı",

dünyanın en eski dillerinden biri olan Adıgece'nin

sonsuza kadarvarlığını sürdüreceğine dair onu
yok etmeyeçalışan bütün güçlere topyekunbir

karşı duruşu ifade ediyordu. Katılımcılar Genova

Otel'den ayrılırken, yorgun fakat mutlu yüz

ifadelerinden diasporada da Adıgecenin susma

ması için kararlı oldukları okunuyordu :

 



Birinci Uluslararası Adıge Dili
Konferansı Sonuç

 

Ürdün'ün başkenti Amman'da 15-16 Ekim

2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Birinci
Uluslararası Adıge Dili Konferansı delegasyonu,

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a, onu temsilen
konferans açılışını onurlandıran Prens Ali ve
kız kardeşleri Prenses Aliya'ya, konferansın

hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde

verdikleri destekten dolayı şükranlarını sunarlar.

Konferans katılımcıları olarak ayrıca, bu
konferansın gerçekleşmesinde her türlü

desteklerini esirgemeyen Kabardey Balkar

Cumhurbaşkanı Kanogue Arsen'e, Adıgey

Cumhurbaşkanı Thaguşıne Aslanceri'ye, Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Boris
Safar'a minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Aynı şekilde sınırsız destek, katkı ve

fedakarlıklarla yürüttükleri çalışmalardan dolayı
Ürdün Hükümeti'ne, Rusya Federasyonu Ürdün
Büyükelçiliği'ne ve Ürdün Adıge Yardımlaşma

Derneği Genel Merkezi Genel Başkanlığı'na

“Sizlerden Allah razı olsun” diyoruz.

Konferans delegasyonu aşağıda sıralanan

maddeleri oy birliği ile kabul ve ifade eder

|. Ürdün'ün başkenti Amman'da, Adıge

dilinin ve kültürünün korunmasıve geliştirilmesi
için uluslararası fon ve merkez oluşturulması.

2. Anavatandaki üç cumhuriyetin (KBC,
AC, KÇO) Cumhurbaşkanlarına şu çağrılarda

bulunuldu:

- Adıge alfabelerinin tek alfabeye indirilmesi

için çalışmaların yaptırılması,

- Adıge çocuk edebiyatının, şimdiki
teknolojiye uygun görsel,işitsel araçlarla yeniden

oluşturulması ve yazılmasının sağlanması,

- Adigece yayımlanması düşünülen dergiyi

desteklemeleri,

  

Bildirisi

Çeviren: Ş'EJOKUO ZAFER SÜRER
em

- Uydudan Adıgece yayın yapan

televizyonların kurulmasıiçin iş adamlarının bu

alana yönlendirilmesi,

- Anavatandaki üniversitelerle, Adıgelerin

yaşadıkları diğer ülkelerdeki üniversitelerin
kütüphanelerinin, karşılıklı olarak iletişiminin

sağlanması, ilişki kurulması,

- Anavatanda daha önce Adige dilinin
korunması öğretilmesive geliştirilmesine yönelik

çıkarılan kanun ve yönetmeliklerinin

uygulanmasının sıkı takipçisi olmaları.

3. Adigelerin yaşadıkları ülkelerde kurulu

olan demekleri temsilen katılan delegasyonun

şu istekleri de, üç cumhuriyetin

cumhurbaşkanınca dikkate alınması dileğiyle

konferans katılımcıları tarafından ifade edildi:

- Adıgecenin okutulmasının ve yazılmasının

öğretilmesi için yayımlanan kitap ve diğer

materyallerin, Adıgece eğitim verilen her yere

ulaştırılması,

- Kurulması konferans delegasyonunca

kararlaştırılan, Adıge yazarlarını bir araya

getirecek olan Uluslararası Adıge Yazarlar

Birliği'nin kurulmasının, Üç cumhurbaşkanınca

desteklenmesi.

4. Ürdün Adıge Yardımlaşma Derneği'nin,

Adıgelerin yaşadıkları her ülkede çalışmalar

yürütebilecek kabiliyette olan, sürekli çalışacak

bir komite oluşturmasını bu komitenin de;

- Bu konferans delegasyonu tarafından

yapılması önerilen çalışmaları,

- Sonraki konferansın hazırlıkları görevini

yürütmesi kararlaştırılmıştır.

5. Bu konferansın iki yılda bir yapılması
kararına varılmıştır.



DERNEKLERİMİZDEN

  

Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma

Derneği'nin heryıl düzenlediği, gelir seviyesi düşük

olan ailelere ve çocuklarına yapılan yardımlar bu yıl

da gerçekleştirdi.

2008 — 2009 Eğitim Öğretim döneminde
toplam 194 öğrenciye önlük, forma, ayakkabı,

kırtasiye, mont yardımı ve 310 aileye de kumanya

yardımıyapıldı.

Dermek yönetimi, bu tür hayır işlerinin

yapılmasını sağlayan, tüm destekçilere ve

hemşehrilerimize teşekkür ediyorlar.

  

    

  

       

  

  

Ankara Kafkas İş Adamları Demeği 6'ncı Olağan

Genel Kurulu, 20 Eylül 2008 tarihinde yapıldı.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları, yedekleri

ile aşağıdakigibi oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl

|. Erol Özel - Başkan

2. Özlem Sevilmiş : Başkan Yrd.

3. Seçkin Atan : Gnl, Sekreter

4. Yusuf Taymaz : Gnl. Sayman

5. Ersin Aşan Üye

Denetleme Kurulu Asıl

|, Cengiz Gül
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Bursa Kafkas Derneği 20

Eylül 2008 Cumartesi akşamı

demekbinasındabir iftar yemeği

düzenledi.

Birarada olmanın gü-

zelliklerinin yaşandığı, yoğun bir

katılımla gerçekleşen yemeğin

ardından, Blane Müzik Grubu

her zamanki gibi olağanüstü

performanslarıyla, keyifle

dinlenen bir müzik dinletisi

sundular,

 

iu

 

2. Cihan Candemir

3. Eray Yüksel

Yönetim Kurulu Yedek

|, Servet Öztürk

2. Nusret Balkaroğlu

3. Baha Çakıroğlu

4. Emin Pekşen

5. Fatih Turhan

Denetleme Kurulu Yedek

|. Hüsamettin Önem

2. Taylan Cengiz

3. Mehmet Özdoğan



   

HABERLER...
 

 

 
 

   Ankara Kafkas Demeği Hanımlar Komisyonu'nun

organizasyonu ile 21 Eylül 2008 pazar akşamı
dernek binasında iftar yemeğiverildi.

Ev yemeklerinden oluşan ve büyüklere yönelik
olarak düzenlenen yemeğin açılış konuşmasını,

büyüklerimizden Ata Katı yaparak, yemek

organizasyonuiçin teşekkür etti.
Ardından büyüklerimizden İsmet Boran'ın

yaptırdığı dua ile yemeğe geçildi.

Bu tür etkinliklerle biraraya gelebilen
büyüklerimiz, karşılıklı sohbetlerle, keyifli bir akşam

geçirmenin keyfini yaşadılar. Gecenin sonunda

dernek yetkilileri büyüklerimize katıldıkları için,

büyüklerimiz de kadınlar komisyonuna emekleri için

teşekkür ederek ayrıldılar.

       

  

 

 

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)

Kafkasya Uzmanı Hasan Kanbolat, "Türkiye Abhazya
ve Güney Osetyaile ticari ve kültürelilişkiler kurmalı"

dedi.
Kanbolat, Kafkas Kültür Derneğinin konuğu olarak

geldiği Adana'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gür-

cistan'ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam

edeceğini, ancak Güney Osetya'da yaşanan olayların

ardından Türkiye'nin sadece Tiflis odaklı bir politika

yürütmemesi gerektiğini gösterdiğini savundu.

Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı Türkiye'nin

politikalar geliştirmeye başlamasının Türkiye'nin lehine

olacağını vurgulayan Kanbolat, şunları kaydetti:

"Bu politikaların ana temeli ınsan hakları ve akrabalık

ilişkileri olmalıdır. Bu çerçevede Gazze'deki bir Filistinlinin

nasıl seyahat özgürlüğü engellenemezise Abhazya'dakı

ya da Güney Osetya'daki insanların seyahat özgür-

lüğünün tekrar sağlanmasıiçin Türkiye'nin çaba sarfet-

mesi gerekir."

Kanbolat, Abhazya'nın paranın hareketliliğinde

önemli bir merkeze dönüşmeihtimalinin yüksek old-

uğunu, bu sebeple serbest ticaretin olduğu,vergilerin

azaltıldığı bir sistemin kurulabileceğini ifade ederek,

"Kafkasya Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasına

girmiştir. Türkiye, Abhazya ve Güney Osetyaile ticari

ve kültürel ilişkiler kurmalı" diye konuştu.
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© İnegöl Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma

Demeği 26 Eylül 2008 günü olağan genel kurulunu

yaptı. Yeni dönemde görev alan isimler şöyle

belirlendi:

Hakkı Baydar- Başkan

Osman Kardaş- Başkan Yrd.

İbrahim Sever- Sayman
Hasan Turan- Sekreter

Münir Kılıç- Üye
Muammer Çevik- Üye
Yusuf Bozkurt- Üye

Genel Kurulda ayrıca demeğin ismi İnegöl Kafkas
Adıge Kültür Derneği olarak değiştirildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, yeni

dönemde görev alan arkadaşlarımıza başarılar

diliyoruz.

 

e İlçin Keçeci - Bursa

Adıgey Cumhuriyeti'nde 2-5 Ekim 2008 tarihleri

arasında gerçekleştirilen 4. Adıge Kültür ve Müzik

Festivali'ne,İsrail, Ürdün, Almanya, Karaçay-Çerkesk,
Kabardey-Balkar ve Adıgeyli sanatçılarla birlikte,

Türkiye'den Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu

temsilen Bursa Kafkas Demeği Müzik Gurubu Blane

ve Gülcan Altan da katılarak festivali renklendirdiler.
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Flarmonia Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilen

festivale katılım çok yoğundu. Katılan grupların

performansları izleyenleri hayran bıraktı.

Bursa Derneğimizin Blane Müzik Grubu ve

değerli sanatçı Gülcan Altan da yapmış oldukları

müzik derlemeleri ve başarılı sunumları ile

müzisyenlerden ve seyircilerden büyük beğenialdılar.

Festival dönüşü görüşlerinialdığımız Blane Müzik

Gurubu Sorumlusu Şhina'o Özcan Savizlenimlerini

 



 
bize şöyle aktardı:

“Bugüne dek grubumuzla bir çok yerde,bir çok

konser verdik. Çerkes müziklerini çaldık ve söyledik.

Amacımız toplumumuza güzel şeyler sunabilmek,

kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunabilmekti.

Görevimizi bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz,

gerçekleştirmeye de devam edeceğimiz

inancındayım.

Ancak bu konserimiz farklıydı. Çünkü bu defa

Kafkasya'daydı, Adıgey Cumhuriyeti'ndeydi.

Atalarımızın geldiği ve bizler için kutsal sayılan

topraklardaydı.

Çalışmalarımızı tamamladık ve büyük heyecanla

yola çıktık. Kafkasya'da olmak, orda yürümek, nefes

almak, insanlarla sohbet edip, diyalog kurmaksanırım

anlatılabilecek şeyler değil. Gitmeyen, görmeyen

kişilere şiddetle tavsiye ediyorum, gidip görmelerini

hatta imkanıolanların yerleşmesini...

Öncelikle bünyesinde bulunmaktan büyük gurur

duyduğumuz Bursa Kafkas Derneği'ne, bize maddi

ve manevi desteğini hiç bir zaman esirgemeyen

yönetim kurulu üyelerimize, büyüklerimize ve Kafkas

 

HABERLER...

 
Demekleri Federasyonu'na, dost ve arkadaşlarımıza,

özelikle Murat Taykan'a, Nart Turçalışanları Setenay

ve Emre'ye, uçakta bize yardımcı olan Düzceli Seyok

Murat abimize, Krasnodar havaalanından bizi alan

ve Maykop'a götüren değerli Adıgey Devlet

Tiyatrosu sanatçılarına, rehberiğimizi yapan Tutarış'e

Luda'ya, her zaman yanımızda olup bizimleilgilenen,

yardımcı olan kardeşlerim Yedic Guşhav'a, Turkav

Erhan'a, Şhakumde Gufit'e, Çetaw Arife, Lhişe

Şamil'e, Goneşko Selim'e, köylüm Şowcen Burhan

abiye, değerli büyüklerim Yedic Mehmet abime,

Dzibe Osman abime, Federasyon Başkanımız Sayın

Cihan Candemir'e, Adıgey TV çalışanı Kuşu Sweta'ya,

Adıgey Radyosu çalışanı Neğoy Zawur'a, değerli

büyüğümüz Nakai Aslan ve İslamey Grubuüyelerine,

değerli büyüğümüz Kul Muhammed ve Nalmes

Grubu üyelerine, Almanya Grubuüyeleri sevgili

Aykut abiye, Pşınawo Murat'a, Sigah'a, Adıyıf'a,

Janet'e ve sorumlusu olmaktan bugüne dek büyük

onur ve gurur duyduğum çok değerli Blane Müzik

Gurubu üyelerine sonsuz teşekkürlerimive saygılarımı

sunuyorum.”
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Her yıl Avrupalı Çerkesler Federasyonu

tarafından Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda

düzenlenen, “Avrupa Parlamentosu'nda Çerkes

Günü" etkinliğinin üçüncüsü yapıldı.

AP Parlamenteri Cem Özdemir'in destekleriyle,

6 Ekim 2008 günü gerçekleştirilen organizasyonda,

Avrupalı Çerkesler Federasyonu'nun partneri Alman

Çevre Koruma Derneği (NABU)idi. NABU'nun,

Kafkasya'da çevre korumaaktiviteleriyle ilgili bir

sergi de açtığı etkinliğe, Kafkasya ve Kafkas

diasporasının bulunduğu pek çok ülkeden çok

sayıda delegenin ilgi gösterdiği bildirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi
veren Avrupalı Çerkes-

ler Federasyonu yetki-

ileri, Avrupalılara

Çerkesleri anlatma

noktasında çok önemli

bir etkinlik olan bu

organizasyonun, gele-

cek yıllarda içeriğinin

daha da zenginleştiri-

lerek devam edeceğini,

Avrupa Parlamentosu

ve Avrupa ülkeleri

nezdindekifaaliyetlerini

kararlılıkla sürdürecek-

lerini belirttiler.

Aldığımız bilgilere

göre, etkinliğin ilk

KAUKASUS
ei
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bölümünde, "Çerkeslerin Dünü, Bugünü ve
Geleceği" başlıklı bir konferans yer aldı. Konferansın
konuşmacılarından, Kanada Mc Master Üniversitesi,
Antropoloji ve Dil Bilimi Departmanından Profesör
John Colarusso, Çerkeslerin sosyal, kültürel yapısı,
konuştukları diller ve bugünkü durumları hakkında
bir sunum yaptı. Kafkasya'da konuşulan dillerin
zengin özelliklerini örneklendirerek açıklayan
Colarusso, Çerkes dilinin hem dil bilimi hem de
tarihi açıdan daha çok incelenmesi gerektiğini de
vurguladı.

Konferansın ikinci konusmacısı, Kopenhagen
Üniversitesi'nde Coğrafyaveiletişim uzmanıLars
Funch Hansen ise, Çerkesya'nın jeopolitik
özelliklerinin tarihsel sürece ve bugünkügelişmelere
etkilerini anlattığı sunumunda, Kafkasya'nın Osmanlı
İmparatorluğu'nun zayıf bir döneminden yararlanan
Rusya tarafından kademeli olarakişgal edildiğini ve
Rusya'nın Asyakıtasındaki nüfuzunun artmasından
endişelenen İngiltere tarafından bir tampon bölge
olarak dikkate alındığını anlattı. Hansen'e göre
Çerkesya'nın Karadeniz kıyısındakistratejik konumu,
Rusya'yı kıyı şeridini Çerkeslerden arındırmakararı
almaya yöneltmiş ve 1864'deki nihai yenilgiden
sonra dağ kesimlerinin de arındırılması ile
kolonizasyon süreci devam etmiştir.

Konferansa Türkiye'den katılan yazar, avukat
ve aktivist Sefer E, Berzeg de, Çerkes diasporasının
oluşum süreçlerini ve sonrasında Çerkes sürgünler
tarafından meydana getirilen sosyal, kültürel ve



 

 

 
 

politik oluşumları özetlediği sunumunda, Çerkeslerin

bulunduklari! ülkelerin bilim, sanat, askerlik ve

. yöneticilik alanlarında önemli roller oynadıklarını,
bununla beraber anavatanları Kafkasya'daki tüm
gelişmelere de aktif olarak dahil olduklarını vurguladı.

Konferansın son konuşmacısı, Southampton

Üniversitesi'nde Kuzey Batı Kafkasya'nın tarihiile

ilgili çalışmalarını sürdüren Irma Kreiten, 19. yüzyılda
Rusya'nın Kafkasya özelinde uyguladığı emperyal

politikaları ve bu politikalarda Avrupalıların
oynadıkları rolleri sorguladığı sunumunda bölgenin

destabilizasyonundaki büyük oyun içerisinde,

birbirine karşılıklı güveni olmayan ve saldırgan

politikaların etkin olduğunu vurgulayarak, sonuç
olarak Çerkesya'nın askeri bir temizlik politikasının

hedefi haline geldiğini belirtti.
Verilen kısa bir aradan sonra Avrupalı Çerkesler

Federasyonu yetkilileri, Avrupa Parlamentosu

Polonya Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı

Jacek Saryusz-Wolski ve Avrupa Parlamentosu
Almanya Milletvekili Jorgo Chatzimarkakisle bir

biraraya gelerek, sorunlarını ve isteklerini dile

getirdiler, çözüm yolları ve yapılabilecek destekler

konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Etkinliğin sonunda, Avrupa Parlamentosu

HABERLER...

 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Wolski'nin dahil olduğu

30'a yakın Avrupa parlamenteri, Abhazya

Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Dış ilişkiler

Danışmanı Viacheslav Chirikba ve Dışişleri Bakan

Yardımcısı Maxim Gunjia'dan oluşan Abhazya

Cumhuriyeti delegasyonu, Avrupalı Çerkesler
Federasyonu Başkanı Admiral Daşdemir, gözlemci

olarak Cengiz Gül, John Colarusso ve Zeynel A.

Besleney'in katıldığı, moderatörlüğünü ise Cem

Özdemir'in yaptığı bir bilgilendirme ve

değerlendirme toplantısı yaptılar. Bu toplantıda,

Avrupalı Parlamenterlere "Abhazya-Gürcistan"

sorunu ve Abhazya'daki son gelişmeler, bizzat

Abhaz yetkililer tarafından aktarıldı ve

parlamenterlerin soruları cevaplandırıldı.
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DERNEKLERİMİZDEN
 

 

Kocaeli Kafkas Kültür Demeğimiz yeni binasına

taşındı. Derneğimiz bundan sonra "Kemalpaşa Mah.

Ş. Bilgisu Cad. İ, İnanözişhanı Kat: 6 No:170 Kocaeli"

adresinde hizmet verecektir.
Çok yakında tam gün hizmet verecek olan

  

 

  

 

  

  

 

  

   

  

  

 

  

 

© Filiz Kaplan- Leyla Kandemir

Diasporada yaşayan Osetlerin yaşamlarını konu
alan bir belgesel çekmekiçinÖsetya'dan Türkiye'ye

gelen 4 kişilik belgesel ekibi | | Ekim Cumartesi

günü Ankara Kafkas Derneği'ni ziyaret ettiler.

Belgesel ekibi; Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi
Tarih Profesörü Ruslan Bzazov, OÖsetya'da çokiyi

tanınan, birçok başarılı belgesele imza atmış bulunan

yapımcı ve rejisör Temina Tİuayeva, kameraman
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Kocaeli derneğinde salı toplantıları na da başlandı.
Hersalı saat 19.00'da yapılacak olan toplantıların

ilkinin 7 Ekim 2008 günü yapıldığı bildirildi.

Biz de, yeni demekbinasının düzenlenmesinde

emeği geçen tüm insanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Tokat'a bağlı Erbaa ilçesinde bayram münase-

betiyle Kafkas asıllı gençlerin kendi aralarında düzen-
ledikleri organizasyonda | 00'denfazla kişi buluştu.

Gayet samimi bir havada geçen bir dizi etkinlikte

Erbaa'da ciddi genç Çerkes potansiyeli olduğu bir

kez daha gözler önüne serildi. Aslında bütün Çerkes

gençliğinin de önemli meselelerinden biri olan

gençliğin içinde bulunduğu duruma dair ciddi ümitler

veren bu buluşmalara çok ciddi ihtiyaç var

günümüzde. Organizasyonu gerçekleştiren gençler

bu etkinliklerin ileriki günlerde farklı faaliyetlerle

devam edeceği vurguladılar

inden

"ne ziyaret

 

Albert Bzazov ve çekilecek olan belgeselin danışman-
lığını yapan, Kuzey Kafkas diasporası üzerine birçok

çalışmaları bulunan tarihçi Georgi Çoçiyev'den

oluşuyordu.

Derek Başkanımız Vacit Kadıoğlu ve yönetim

kurulunun hazır bulunduğu ziyarete, Ankara'da

yaşayan Oset hemşerilerimizden bir grup da katılarak,

belgeselekibiile karşılıklı görüş alışverişinde bulunma

imkanı buldular.



 

HABERLER...

  

           

  

Demek binasında Öset hemşerilerimizle belgesel Mamşıratı Temirbolat isminde bir Oset ozanının

ekibinin karşılıklı sohbetinin ardından Prof. Dr. Ruslan mezarı bulunuyor. Bir zamanlar Osetlerin ağırlıklı
Bzazovile sizler için yaptığımız söyleşide, Türkiye'de olarak yaşadığını bildiğimiz bu köyde Musa Kunduk

yaşayan Osetlerin tarihini, bugününü, yaşamını konu (Paşa'nın da bir konağı bulunuyor” dedi. Buraylailgili

alacak olan belgeselin senaryo yazarı olduğunu bildiklerinin, gördükleriyle örtüştüğünü belirten

söyleyen Bzazov, 6 Ekim'de gelerek, İstanbul'da Bzazov, bu belgeselin Osetyaile diaspora arasındaki

başladıkları çekimlere, Ankara'da devam ettiklerini, zayıf ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

ancak Türkiye'de OÖsetlerin yaşadığı köyleri de Oset halkının Türkiye diasporasına minnettar

tanımak istediklerini belirtti. Yozgat'ın Poyrazlı, oolduğunu da söyleyen Prof. Bzazov, “Savaştan

Boyalık ve Kayapınar köyleri ile Tokat'ın Batmantaş (ohemen sonra,biz istemeden yardımlar gönderdiniz.

köyüne gideceklerini anlatan Bzazoz, “Batmantaş Çalışmalarınız ve dayanışma haberleriniz medya

köyünün bizim için özel bir yanı da var. Bu köyde aracılığı ile kısa sürede bizlere ulaşıyordu. Bu dayanış-

artık Ösetler yaşamıyorfakat, 1865 yıllarında yaşamış oma geleceğimiz için de teminattır” şeklinde konuştu.

   
Uzunyayla Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yıldız, Genel Sekreter- Erol Kip, Mali Sekreter-

(Kayseri) Olağan Genel Kurulu 19 Ekim 2008 Pazar (Esat Doğan, Kültür Sos.İş. Sekreteri- İlkay Karaduman,
günü yapıldı. Üyeler- Şamil Yıldız, Meryem Akman, Fatih Keçe,

Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu şu Federasyon Delegeleri- Nejdet Karaçay, Metin

isimlerden oluştu: Yılmaz, ErolKip.

Başkan- Nejdet Karaçay, Federasyon olarak seçilen arkadaşlarımıza

Başkan yardımcıları- Metin Yılmaz, Ahmet görevlerinde başarılar diliyoruz.

 

 

 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği Sosyal Tesis Üniteleri

inşaatı devam ediyor.

İnşaat maliyetlerini karşılamakta zorlanan demekyönetimive

destek verenler, hayırsever insanlarımızın katkılarınızı bekliyorlar.

Katkıda bulunmakisteyenler için derneğimizin adres ve hesap

bilgileri şöyledir: İsmetpaşa mah. Gazeteci Ali Çelik Sokak Maarifhan

İşhanı Kat: 5 No:19 K.Maraş. Tel: (0344) 224 24 04

Hesap no. Vakıfbank - 2016778

Katkıda bulunanların listesi ve inşaatın ayrıntılı fotoğraflarını

görmekiçin aşağıdakilinke bakabilirsiniz:

http://www.kafkasfederasyonu.org/kampanyalar/haces/maras/index.htm  
  

İstanbul Dostluk Kulübü 31 Ekim 2008 tarihinde (Başkan Yard.), Tuba Kobaş (Sekreter), Ali Kılıç

yaptığı genelkurulla yeni yönetimini seçti, Yönetim (Sayman), Muammer Koçer (Üye)

listesi şöyle oluştu: Yönetim Kurulu (Yedek): Kenan Şeker, Hicran

Raif Balkaroğlu (Başkan), Hayal Demiroluk Bolat, Mert Yıldız, Nefin Çakır, Kamuran Çolak.   NART 57
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Türkiye

cara

   

Türkiye'de "Gürcü" geneladı ile adlandırılan etnik grubun,
gerçekten Gürcü olup olmadıkları hep sorulur. Bir çok

araştırmacının fikir bırlığı ettiği gibi, diaspora Çerkeslerinin
de yüz elli yılı aşkın bir süredir yan yana, barış içinde yaşadığı

bu insanların 26 90'ı “Acara" dediğimiz, eski Osmanlı
vatandaşlarının torunlarıdır. Müslümandırlar, kültür ve yaşam

tarzları da Hıristiyan Gürcülere benzememektedir.

 

&pon Gürcü-Rus-Güney Osetya olaylarında
<3, Çerkes diasporasında bir konuya hep ya-
Sanit vermek durumuile karşı karşıya kaldım.

  

Faşist Gürcü yönetimi, aniden Güney OÖset-
ya'ya saldırarak 2 bin üzerinde Oset'in kanına
girerken, tüm dünya tarihin hiçbir döneminde
olmamış, gerçekleşmemiş "Gürcistan'ın Toprak

Bütünlüğü" üzerine naralar atarken, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetisilahı ile, Kızılay'ı ile, dış
politikasıile, faşist Gürcü yönetiminin on beş yıl
önce Abhazya'da yaptığı, Ağustos 2008'de Güney
Osetya'da tekrarladığı kanlı genosit oyununu
desteklerken, kendi vatandaşı olan altı milyonu
aşkın Kuzey Kafkasyalıyı yok sayarken ve 400 bini
aşkın Abhaz vatandaşının da katkısı olan

bütçesinden ayırdığı silah yardımı Abhazya'daki
Abhazlara, Güney Osetyahalkına karşı kullanılırken,
diaspora Çerkeslerinin telaşı içerisinde gözden
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YİSMEYL ÖZDEMİR ÖZBAY
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İİe

kaçan bir başka konu yeterince ele alınamamıştır.

Bu konu, Türkiye'de "Gürcü" geneladıile adlan-
dırılan Türkiye vatandaşlarının, gerçekten Gürcü

olup olmadıkları sorusuidi.

Bir çok bilim adamının, araştırmacının fikir

birliği ettiği bir şekilde, Türkiye'de "Gürcü"adıile
adlandırılan, diaspora Çerkeslerinin de yüzelli yılı
aşkın bir süredir yan yana, barış içinde yaşadığı

bu insanlar X 90'lara varan ölçüde "Acara"

dediğimiz, eski Osmanlı vatandaşlarının torunlarıdır.

Genelde yurtları Batum ve çevresi olan Acara-
lar, Hıristiyan olmadıkları gibi, kültür ve yaşam
tarzları da Hıristiyan Gürcülere benzememektedir.
Bu barışçıl halk ve onların şimdilerde Rusya'da

sürgünde olan liderleri Aslan Abaşidze'nin yıllarca
kaos içinde yaşayan Gürcistan'ın içindeki Acara'yı
bir barış adası olarak tutabilmesi, işte bu Gürcü

şovenizmi dışında kalmasından kaynaklanmakta



 

 

 
 

idi. Saakaşvili iktidarının ilk saldırdığı bölge işte bu
barış adası olmuştur. Üstelik Türkiye'nin Acara
üzerinde, uluslararası anlaşmalarla belirlenen kimi

haklarına karşın...

Evet Gürcü ordusunun köprüleri yıkarak, her
yeri talan ederek girdiği Acara topraklarındaki
Gürcü olmayan Müslüman Acaralara, 13 Ekim
1921 tarihli Kars Antlaşmasıile geniş bir otonomi

verilmişti. Bu otonomi Türkiye'nin ileri sürdüğü
ve direttiği bir politika sonucu elde edilmişti.
I921'deki Türk hükümetlerinin bu kazanımı
Saakaşvili saldırısı ile Türkiye'nin elinden alınmış

ve Batum, Montrö Boğazlar Antlaşması hükümle-
rine aykırıbir biçimde Amerika'nın Karadeniz'deki

donanma üssü haline getirilmiştir.

Türkiye yönetiminin Gürcistan tutkusu o denli
ileri gitmiş, o denli silah yardımı yapılmış ki (sırf
hain Abhazlar ve Osetler'e karşı kullanılmak

üzere), bugün Kodorvadisinde Abhaz birliklerince
ele geçirilen mühimmat, Sohum'da ibreti alem
için sergilenmekte, Gürcülerin bıraktığı bütün
silahların ve cephanenin üzerinde, ne acıdır ki TC
arması ve Kırıkkale Silah Fabrikası'nın ismi açıkça

görülmektedir. Acaristan işgal edilip Amerika'ya
teslim edilirken sesini çıkartmayan Türkiye
yönetimi, hala saldırgan Gürcü yönetimine tüm
desteğini sürdürmektedir.

Türkiye'de, en batı bölgelerden başlayarak
Bursa, İnegöl, İzmit, İznik, Hendek Düzce,İstanbul,
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve daha birçok

ilde yaşayan ve "Gürcü" diye adlandırılanlar, neden
Gürcistan'da değil de Türkiye'de dağınık bir
biçimde yaşamaktadırlar? Zira Gürcistan, Çerkesler

gibi Çarlık Rusyasınakarşı hiç direnmemiş, 1 800'lü
yılların başında haince bir plan ile Çar ordularını
Tiflis'e çağırmış, Çarların metbuu olduklarını

belirtmiş ve Kuzey Kafkasya'nın güneyden Ruslarca
kuşatılmasına yardımcı olmuştur. Bu politikayı
izleyen bir halkın bir bölümünün Türkiye'ye sığın-
ması olanak dışıdır. O halde Türkiye'de Gürcü
olarak adlandırılan ve son zamanlarda kasıtlı bir
biçimde Kuzey Kafkasyalılarile karşı karşıya getiri-
meye çalışılan bu Türkiye Gürcüleri kimlerdir,
nereden gelmişlerdir?

Acara, yüzyıllarca Gürcistan sınırları dışında,
Osmanlı İmparatorluğu'nun en sakin bölgesi

ACARİSTAN ve TÜRKİYE GÜRCÜLERİ..

 

olarak yaşarken, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava-
şı'nda Gürcistan'ın da yardımıile Rus egemenliğine
geçtiğinde (ki o zaman bu bölgeye ArtvinzlLivane
de dahil idi) Acara halkının dalgalar halinde Gür-
cistan'a değil de, Osmanlı topraklarına dağılma-
ları, Gürcü olmayışlarının bir başka kanıtıdır. Daha
sonra yirminci yüzyılın başlarında Acaraları, Gürcü-
Rusittifakına karşı Osmanlı topraklarını savunurken
görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen
başında Acara milislerinin, Osmanlı ordusu yetiş-

meden, Artvin dahil bir çok yeri kurtarmaları,
Gürcü karşıtı olduklarının bir başka kanıtıdır.

Acara kökenli vatandaşların Gürcü olarak

adlandırmaları yanlış olduğu kadar, Türkiye'de
kimi ters anlamlara da sebep olabileceği gerçeği
karşısında, araştırmacıların Acaralarile ilgili etnik

ve sosyolojik gerçekleri gün ışığına çıkartmaları
gerekmektedir.

Bakınız, Bilkent Üniversitesi öğretim üyele-
rinden değerli araştırmacı Hakan Kırımlı bu konuda
neler söylemekte:

"Acaralar, Gürcüceye benzer Guriyan lehçesini
konuşurlar. Bununla birlikte, bu toplumu, yalınız
dil özelliğine bakıp "Gürcü" (Kartvelli) olaraknite-
lemek ne tarihe, ne de sosyolojiye uygun değildir.
Burada yüzyıllara dayanan din ve kültür özellikle-
rinin milli kimliğin belirlenmesinde temel faktör
olduğu gözden kaçmamalıdır. Türkiye'de yaşayan
ve sayıları yüz binleri bulan Acara muhacirlerinin
halk arasında ve hatta bilgisiz birçok siyasetçinin
ağzında "Gürcü"olarak anılmaları, akıl almaz bir
yanlışlıktır. Bunun esasta Sırp (yahut GüneySlav)
dili konuştukları için, Boşnaklara Sırp denilmesinden

hiçbir farkı yoktur. Kendilerini "Kartvelli" değil,
"Çvenoburi" olarak adlandıran ve kimliğine son
derece bağlı bu Müslüman halkı, zorla veya
cehaletle "Gürcü" yapmak mümkün değildir.” !

Ancak dünya basınına yansıyan haberlerden
öğrendiğimize göre, faşist Saakaşvili yönetimi,
Haçlı Seferleri sırasında kullanılan bir bayrağı
Gürcü bayrağı olarak katedrallere astırarak, bu
katedrallerde Acara çocuklarını toplatıp, zorla
vaftiz ettirmekte veisimlerini zorla değiştirtmekte
imiş. Bu uygulamadan, Türkiye'nin bunca Gürcü
dostu olmasına karşın, Ahıska Türkleri de

kurtulamamakta imiş.
 

l Hakan KIRIMLI'nın ZAMAN Gazetesinde yayımlanan bir makalesi
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den önce,Gürcistan'ın 2004 Mayısında ilhak etmesin
 

Abhazya'nın kurtuluş savaşında, o zamankı
Acara Cumhurbaşkanı Abaşıdze'nin ve Acara

halkının, saldırgan Gürcü yönetiminin yanında yer
almaması, Abhazya'ya karşı tavır almaktan
kaçınması, çokiyi incelenmesi gereken bir konudur.

Genel Anlamda Kuzey Kafkasyalılar (Çerkes-
ler), özelde ise Abhazlar, yok edilen Mingreller,
Swanlar, Lazlar, Acaralar. Bütün bu Doğu Karade-
niz halkları insanlığın, evrensel kültürün önemli
motifleri, desenleriidi. "İdi" diyorum, çünkü bu
halklardan,dili kaybolan "Wubıh"çaya yakın olduğu
söylenen Swanlar, bir zamanlar güçlü bir devlet
kuran, kraliyet hanedanları, "Dadiyanı" hanedanı
olan (ki Çaç'larla kız alıp vermeden dolayı akraba
idiler) Mingreller (ya da Megrelller), menşevik
Gürcü yönetimlerinin uyguladığı baskıcı politikalar
sonucu yokedildiler. Artık Swanca ve Mingrelce
konuşulmamaktadır. Zorla Hıristiyanlaştırılmaya
çalışılan Acara halkının dili de aynı tehlikeye

maruzdur. İşte bu örneklerden de anlaşılacağı

üzere, Amerika ve Türkiye'den destek bulan, kan
içici Saakaşvili, Swan ve Mingreller gibi, önce
Acaraları yok etmeye çalışmış ve uğraşısını hala

sürdürmektedir. Acara Özerk Cumhuriyeti'ni
ortadan kaldırdıktan sonra, tarihi "Daryal Geçidi'nin
geçtiği Güney OÖsetya'ya da saldırıp yok etmek
istemiştir. Arkasından ismini bile "Abhazetti"

şeklinde değiştirerek yok etmeye çalıştığı

      

özerk bölge statüsündeki Acaristan'ın bölgedeki konumu...

 

 
Abhazya'ya saldırmak sıraya konulmuştu.

Saakaşvili'nin bu iğrenç politikasından vazgeç-
mesi olası değildir. Şu anda yok edilmekte olan
Acara halkı ve kültürüdür. Tüm dünya kuruluş-
larının (B.M., UNESCO ve benzerleri), dünyanın
barış yanlısı çevrelerinin, derhalfaşist Gürcü yöneti-
mının karşısına çıkarak, bu asimilasyona dur demesi

gerekmektedir. Türkiye'de yaşayan, yanlışlıkla
"Gürcü diasporası" olarak adlandırılan Acara kö-
kenli dostlarımızla, başta Abhazlar olmak üzere,

Türkiye'deki Çerkes diasporası bu haksız ve faşist

Gürcü propagandasına karşı koymalı, insanlık ale-
minin onurlu bir üyesi olan Acara halkının ve
Acara kültürünün yok edilmesi girişimlerine karşı
çıkmalıdır.

Değerli dostum, hümanist kültür adamı İsmail
Avcı Bucaklişi, imzalayarak göndermeklütfunda
bulunduğu değerli yapı "Lazca-Türkçe Sözlük —
Lazurı-Turkuli Nenapuna''ya bakınız neler yazmış;
"Sayın Özdemir Özbay Bey'e, Tanrı bütün halkları,
dilleri ve kültürleri korusun..."

Aynı yapıta önsöz yazan Sayın Ahmet Haca-
loğlu Kırım ise yazısını şu sözlerle bitirmiş;

"HER HALK BİR ÇİÇEKTİR: LÜTFEN
ÇİÇEKLERİ KOPARMAYIN !" 2

Bu cümle tüm söylemekistediklerimin özeti
idi. Hoşça kalınız...
 

2 İsmail Avcı BUCAKLİŞİ.-Hasan UZUNHASANOĞLU Lazuri-Turkuli Nenapuna(Lazca-Türkçe Sözlük) -Akyüz Yayıncılık İstanbul 1999
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ve Türkiye'ye

yansımaları
Gürcistan, /-8 Ağustostakı bu son savaştan sonra toprak
bütünlüğünü kaybetmiş, istikrarsızlığa çok yatkın, iç savaş
ve siyasal düzensizlik yaşayabilecek bir ülke olmaya doğru

süratle gidiyor. Batı dünyası bu istikrarsızlığı ortadan
kaldırmayaçalışırken, bölgede yenibir siyası harita oluşuyor.

Küresel güçlerin çekişme alanı olmaihtimalı yüksek.

 

 

 

5| Hazırlayan: NART BOZKURT

 

» afkaslar Türkiye açısından birinci
Ki derecede stratejik öneme sahip bir bölge.
>Sadece BIC ve BTE boru hatları bu

bölgeden geçmiyor; aynı zamanda Gürcistan,
yapımı süren Kars-Tiflis demiryolu bağlantısıile
Türkiye'nin Orta Asya ve daha ötesinde Çin'e
bağlanmasını kolaylaştıracak ülke konumunda.
Ayrıca Türkiye'nin bu ülkede ciddi ekonomik
ve siyasi yatırımları var. Tüm bunların ötesinde

çok sayıda Gürcü ve Kafkas kökenli Türk vatan-
daşının varlığı, Türkiye'nin bu ülkede olan biten-
lere sessiz kalmayacağının göstergeleri oluyor.

 

 

Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
Uluslararası ilişkiler Bölümü Doç. Dr. Mitat

 
 

* Röportaj, TOBB Ekonomik Forum Dergisi'nin
2008'Eylül sayısında da yayınlanmıştır.
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Çelikpala, "Kafkaslarda neler oluyor" bağlamın-
daki soruları yanıtlarken, ortaya çıkan ilişkilerin
neden ve niçinlerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

 

Kafkasya coğrafyası dediğimiz nedir? Bu
coğrafyayı ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel
boyutuyla anlatır mısınız?

Kafkasya aslında bir bütün. Kafkas Dağları'nın

ortasından geçtiği, Karadeniz'den Hazar'a kadar

uzanan, kuzey ile güneyi, doğuyu ve batıyı

bağlayan bir medeniyet merkezi. Hıristiyanlıkla

İslam, doğuile batı, kuzeyile güney, hepsi burada

birleşiyor.

Ancak Kafkasya bugün kabacaikiye ayrılmış

vaziyette; kuzey ve güney Kafkasya diye. Aslında

bu da çok suni bir şey, ama gerçekleşmeye

başladı.

Kuzey Kafkasya dediğimiz, Kafkas sıradağ-

larının üstünde kalan bölüm. O bölümün tamamı

şu anda Rusya Federasyonu'naait. Rusya Fede-

rasyonu içerisinde hep özerk bölgeler vardı.

Fakat 2000'den sonra o özerk bölgelerin özerk-
ilkleri de tırnak içinde kalktı. Putin merkezileş-

tirmek adına sistemi yedi idari bölgeye ayırdı.

Burası da "Güney Federal Bölgesi" adını aldı ve

onun altında yedi tane Adıge Cumhuriyeti;
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Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes, Çeçen bölgesi,
İnguşlar, Kuzey Osetya, Dağıstan oluştu.

Güneydeise üç bağımsız devlet var; Gürcis-
tan, Azerbaycan, Ermenistan. Bunların da temel
sıkıntısı, topraklarında yaşayan Kuzey Kafkasyalı
nüfus, siyasi coğrafyayı önemsemiyor. Ömeğin;
Osetler, Abhazlar ya da Azerbaycan'da yaşayan
Lezgiler. Bunlar etnik gruplar ve her bölgenin
yerli halkları, kuzeydekilerle de kan bağları var.
Bu bağlar sıcak tutuluyor. Bu etnik grupların
birbiriyle ilişkileri iç içe geçmiş vaziyette olmala-

rına rağmen ilişkiler ağırlıklı biçimde çatışma

üzerine kurulu. Bu bölgede 1990-1994 arası çok
ciddi savaşlar vardı. O dönemden itibaren

dondurulmuş gibi gözüküyordu. "Dondurulmuş
anlaşmazlık" diyorlar, ancak anlaşmazlıklar yeni-
den canlanmaya başladı. Anlaşmazlıklar sonsuza

kadar dondurulamaz, çözüm isteniyor ya da böl-
gesel diğer büyük güçlerbirbirlerine karşı bunu
kullanmaya başladılar. Kafkasya'da böyle bir
karmaşavar,

Burada Gürcistan'ın rolü nedir?

 

Gürcistan, birkaç sebepten dolayı Güney
Kafkasya'daki en sıkıntılı ülke, Gürcistan'ın etnik
yapısı Kuzey Kafkasya'ya benziyor; yani çok
karışık. Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan



 

 

 

e

nüfusu neredeyse homojen durumageldi. Azer-
baycan'ın nüfusunun yüzde 90'ı Azeri, yani
homojen. Gürcistan ise homojen değil. Gürcistan
içerisinde Gürcü kimliği bile tek bir kimlik değil,
Etnik olarak baktığımızda, Migreller, Kartvel, Svan
ve Lazlardan oluşan bir Gürcü kimliği var.
Gürcistan'da milliyetçi söylem çok yüksek. Bunun
sebebi de Gürcü kimliği oluşturma çabası. Alt

etnik grupların birleştirilmesiiçin, farklı unsurların
farklılıklarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu
durum, Migrel, Kartvel, Svan gibi gruplar açısından
çok büyük sorun olmadı, onlar sahiplendiler,
ama yine o potansiyel var. Gürcistan'da OÖsetler,

Abhazlar, Ermeniler, Azeriler de yaşıyor. Bu
gruplar hiçbir zaman Gürcü kimliğinin altına gir-
mek istemedi. | 990'ların başında bu durum çok

şiddetli yaşandı. Gürcistan'ın izlediği politikalar
sonucu, |992-1993'te Abhazya'da, 1990-1991'de
Osetya'da yaşanan çatışmalar ya da savaş

yüzünden göç etmek zorunda kalmış yüz binlerce
Gürcüvar. Bunların çocukları artık 15-16 yaşında,

ama anavatanları saydıkları Abhazya ya da Osetya
'yı hiç görmemişler. Gürcistan'da otellerde

yaşamışlar ve dolayısıyla hayatlarını doğdukları
yerlerde kurdular.

 

İstikrar açısından değerlendirirsek,
Gürcistan'ı yakın ve uzak gelecekte ne bekliyor?

Gürcistan, /-8 Ağustostakı bu son savaştan
sonra toprak bütünlüğünü kaybetmiş,istikrar-
sızlığa çok yatkın, iç savaş yaşayabilecek,siyasal
düzensizlik yaşayacak ülke olmaya doğru süratle
gidiyor. Türkiye'nin de içinde olduğu Batı dünyası
bu istikrarsızlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Rusya ise çoksert, ağırlıklı biçimde politikalarını
koymuş vaziyette. Karşımıza bir ihtimal ufak bir
Gürcistan çıkacak ve bu ufak Gürcistan belki

AvrupaBirliği, NATO üyesi olacak. Şöyle bir
sıkıntı da var, eğer iç politik karmaşasını hallet-
mezse iç Savaşa da gidebilir. Dolayısıyla Kafkas-
ya'da Gürcistan 2004'ten sonra demokrasinin,
istikrarın merkezi gösterilirken (bu durum
tamamen suniydi), sorunlarını çözmemiş bir aciz
devlet olmaya doğru hızlı biçimde gidiyor. Bölge
halklarının tarihsel geçmişlerini de dikkate
aldığımızda Azeriler, Abhazlar, Osetler açısından
Rusya öteki iken, bu defa Gürcistan öteki oldu.
Abhazya bağımsızlığını ilan ettiğinde Rusya

 

KAFKASLARDA NELER OLUYOR?..

tanımamış ve Abhazya'ya karşı 12 yıl ambargo
uygulamıştı. Bugün Rusya Abhazya'nın bağımsız-
ığını tanıyor. Ambargonun kaldırıldığı tarih

2006'dır, 2008'de gelinen noktaise bu. Hızlı bir
değişimle karşı karşıyayız.

 

©) Bütün bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin
izlemiş olduğu politikayı ticari ve ekonomik ilişkiler
açısından değerlendirecek olursak; örneğin Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattı nasıl etkilenir?

Çok sert etkilenir. O yüzden Gürcistan,
küçük Gürcistan olsa da ayağa kaldırılması lâzım.
Türkiye, Kafkasya için merkezi bir ülke. Dünyaya
açılış noktası ve bunun ötesinde tarihi olarak da

çok ciddi bağlarvar. | 990'larda SovyetlerBirliği
çökünce lürkiye birdenbire bu ülkelerin
tamamının dünyaya açılmasını, bağımsızlıklarını
sağlayacak, ayağa kaldıracak ülke olarak gözüktü.
Ermenistan'la çok ciddi sorunlar var, orası kapalı.
Kapalı olunca nasıl gidilecek Ermenistan'ı aşıp
Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya? |990'lann orta-

   — Bölgede yenibir siyasi harita oluşuyor,
> Küresel güçlerin çekişmealanı
olmaihtimali yüksek
- Ekonomik ve ticari açıdan dahariskli
bir bölge haline geldi
- Bölge ülkelerinin birbirleriyle ve

. dolayısıyla çevreleriyle bağlantısı da
- zer.  
 

 

ABD-AB-NATO ile ilişkiler
bağlamında:

>Karadeniz ve Montrö,
>: Rusyaile ilişkilerin yaratacağı rahatsızlık,

Rusyaile ilişkiler bağlamında:

© Türkiye'de yeni konum beklentisi,
-—Enerji merkezli ilişkilerin geleceği,

Bölgeselilişkiler bağlamında:

Bölgesel dengelerde geride kalmaihtimali,
> Gürcistan'da yapılan yatırımların geleceği,
— Azerbaycan ve Orta Asyaçıkışı,

> Ermenistan'lailişkilere yansımaları  
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sında |ürkiye birdenbire 'bu Gürcistan önemli
diye düşündü ve |994'ten bu yana sürekli olarak
bütün yatırımlarını Gürcistan'a yaptı. Yatırımları
yaparken Gürcistan'ın iç sorunlarına müdahil
olmak istemedi, toprak bütünlüğü söylemiyle
hareket etti. Oysa Abazalardan da sürekli çağrı
vardı, ama Türkiye sanki o bölge yokmuşgibi
davrandı. Yokmuşgibi davranınca da bu işi tama-
men merkezi otoriteye devretmiş oldu. Tiflis'in
politikalarını onayladı. Bu yanlış olmayabilir, bir
politik tercih olarak bunu seçebilirsiniz. Fakat
bunun bir suni nokta olduğu, başımızasıkıntı
olacağı bu son krizle ortaya çıktı. Çünkü Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu yapılıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum
arasında boru hattı çalışıyor ve bütün planımız
da Orta Asya enerji kaynaklarını, Hazar'ı geçip
bu kanal bağlantısıyla Ceyhan'a taşımak. Boru
hattı ona göre çizilirken, Ermeni bölgeleriaşıldı.
Bırakın Ermenistan'ı, Gürcistan içinde Erme-

nilerin yoğun yaşadığı bölgelerbile aşıldı. Boru
hattının geçiş haritasında görürsünüz, bir eğri
çizer. Birdenbire bu savaş başlayınca, Ruslar

karayolunu, demiryolunu bombalayınca, temel
üslerin tamamını, askeri üsleri yok edince, hava-
alanlarını sınırlı hale getirince Türkiye'de şu anla-
şıldı: “Biz bütün yatırımımızı Gürcistan'a yapmışız.
Gürcistan'ın bir hatalı adımını hiç hesaplamamışız,

iç politikasıyla da fazla uğraşmayınca kontrol
edilemez oldu”

Ruslar bu son adımı atınca şimdı Abhazya
bizim uzağımıza düştü. Çokciddi bir diasporamız
olmasına rağmen. Tiflis'in ne yapacağını bilmiyo-
ruz, dengeler tamamen bozulmuşvaziyette. Batı
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dünyasıbir oyun kurmaya çalışıyor. Tam anlamıyla
onun içerisine bir türlü giremiyoruz. Rusya'nın
oyunlarına girme şansımız yok, Ruslar daizin
vermiyor, ayrıca bizim çıkarlarımıza da uygun
değil. Kafkas Platformu gibi öneriler dile
getiriyoruz, fakat bu ülkelerin bir araya gelmesi
mümkün değil. (0-12 yıldır Gürcistan'a yaptığımız
yatırım Türkiye açısından şu anda kenarda duru-

yor ve nasıl çalıştıracağımızı bilmiyoruz. Eğer
Gürcistan ayağa kalkamazsa,sıkıntı çekerse ne
olacak? İşte o tartışmalar bizi bugün Türkiye-
Ermenistan yakınlaşmasına yeninden döndürmüş

vaziyette. Bu yakınlaşma olabilir. Türkiye'nin
Ermenistan ile sınırı açılsa,ilişkileri düzelse, daha
sağlıklı bir zemin yaratsak, Azerbaycan'a daha
rahat gitsek, bunların hepsiiyi. Ancak şu ana
kadar Türkiye'nin Ermenistan'a karşı çok güçlü

bir pozisyonu vardı. Gürcistan'ın dağılması Türki-
ye'nin pozisyonunu zarara uğratacak. Masaya
oturulduğunda eğer Gürcistan toparlanmazsa
ve ayağa kalkmazsa Türkiye daha zayıf olacak.
Meselâ bu hiç hesaplanmadı, düşünmedi. Hâlbuki

bunların hepsi zincirleme reaksiyon ve hepsi
birbirini etkiliyor. Şimdi bir de böyle bir açmazla
karşı karşıyayız. Kafkasya politikamız ve ona bağlı
olarak Orta Asya'ya çıkışımız şu anda kapanmış

vaziyette ve bunu açmak çok zor, eğer Gürcistan'ı

toparlayamazsak.

Gürcistan-Osetya Savaşı ve Abhazya -
Gürcistan savaşı sürecinde Ermenistan'ın ve

Azerbaycan'ın tavrı ne oldu?

 

Ermenistan'ın da Rusyaile öyle sağlam ilişki-
leri varki, bunu bozmakistemiyor. Oysa savaşın



 

 

 

 

en ağır bedellerinden birini Ermenistan ödüyor.
Enerji sıkıntısı çekmeye başladı. Erivan'da benzin
bulunmadığını söylüyorlar, çok azalmış. Türkiye
sınırı kapalı, Azerbaycan kapalı, şu anda Gürcistan
kapandı. Bir tek İran kaldı. İran da bu anlamda
çok güvenilir ve sağlıklı bir ortak değil Ermenistan
için. Dolayısıyla bu gelişmelerin Ermenistan'a
çok sert bir boyutu var. Ermeniler bu anlamda

ilişkileri sağlıklı bir hale getirmekiçin Azerilerle
görüşmek zorundalar. Azeriler de Türkiyeile
bağlantı kurmak adına Ermenistan ile olan
sorunlarını çözmek durumundalar. Bu şekilde

yaşanmayacağını herkes anlamış vaziyette.
Çözümü yönünde pazarlık başlayacak. Artık bu
Nahçivanile toprak değişikliği bağlamındaalttan,
güneyden bir hat açılması mı olur, daha sağlıklı
bir zemin mi yaratmak olur? Bir çözüm bulunmak
zorunda. Görüşmeler başlayacak ve taraflar bir

noktaya gelecek...

© Türkiye'nin Kafkasya politikalarını temel
alan politikasından yola çıkarak yenibir politika
oluşturması gerekliliğini düşünüyor musunuz?

 
 

KAFKASLARDA NELER OLUYOR?..

Dikkat edin bu anlaşmazlıkların çözümüyle
ilgili yürütülen pazarlıkların hiçbirinde Türkiye
bir aktör olarak yok. Ne Batılılar yerleştirdiler
Türkiye'yi tabloya ve masaya, ne de Rusya. Kim-
se Türkiye'nin bölgeye girmesiniistemiyor. Çünkü
Türkiye'nin bölgeyle etnik, kültürel, dini bir sürü
bağı olduğugibi, son dönemlerde artan ekonomik
ve ticarıilişkileri Türkiye'yi bölgede daha öne
çıkan bir aktörhaline getirebilir. Türkiye'nin bunu
kırması ve Kafkaslarda alana girmesilâzım. Alana
girerken de hepsine eşit mesafede ve çözüm

üreterek girilmeli. Bu mümkün mü? Şu anda
gözükmüyor; neden? Bir, kurumsal altyapı buna
müsait değil; iki, böyle bir vizyon yok. Bu vizyonun
oluşmasılâzım. Örneğin; Türkiye platform fikrini
attı, ertesi hafta Amenkalılar sinirlendiler, "Türkiye
NATO üyesi değil mi, Batılı sistemin parçası
değil mi? Biz bir proje oluşturmaya çalışıyoruz,
siz bundan bağımsız hareket ediyorsunuz" diye.
İki gün sonra bu sefer gemiler girdikten sonra
Rusya bağırmaya başladı, "Montröile bu gemileri
soktunuz,ne olacak? 21 gün sayıyoruz" demeye
başladılar. Yani, bu çok böyle ince bir hat ve
keskin bir hat. Bunun üstünde yürüyebilir hale
gelmek lâzım, yürümek zorundayız.

Türkiye'nin özellikle Kuzey Irak'ta, Türkmen
meselesinde, Kürt meselesinde, bunun derslerini
çıkarmış olması lâzım. Bu mesele deenazo

kadar önemli ve bununla çokilintili. "Bu beni

ilgilendirmez, kenarda dururum, toprak bütün-
lüğü politikası yaparım, Batı dünyası politikası
izlerim" derseniz, çıkarlarınızı bir başkasına emanet

etmiş oluyorsunuz. O Kafkasya'daki çıkarlarımız
kimseye emanet edilemeyecek kadar önemli,
çok önemli.

© Bölgedeki gerginlik Türk iş dünyasının
çekingenliğe yol açar mı? Yatırımları nasıl etkiler?

Savaş Gürcistan'ın alt bölgelerini, Tiflis'te
diğer bölgeleri etkilemiştir. Rusya geri çekilmeye
başladı,işi bu kadar abartması da mümkün değil.
Mesele Gürcistan'ın bir an önce toparlanması

meselesi ve bunun bir daha tekrarlanmamasıyla
ilgili. Ticari olarak bizim Gürcistan ile ticaret
hacmimiz 2007 itibariyle yaklaşık 900 milyon,
bu sene bir milyar dolar. 1.200 olması bekleni-
yordu, bu savaş tabii etkileyecek. Daha önemlisi
Türkiye'nin 3-4 yıllık hedefi bunu üç milyar dolara
çıkarmaktı. Şimdi bunlar aksayacak. Diğer taraftan
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yatırımlar, Türk işadamlarının yatırımları bölgede
200-300 milyon dolar civarında. Gürcistan
ekonomisinin yüzde 30-40'ı demek. Gürcistan
ticaretinin yüzde 40'ı bizim elimizde. Gürcistan
sembolik olarak önemli. Türkiye'nin Rusya'yı
geçtiği ilk ve tek ülke Gürcistan'dır, bunun
ötesinde Gürcistan bağlantısıyla Türkiye Kafkas
ekonomisine hakimdi. Ömeğin Soçi'de liman
bombalanıp, gemiler batırıldığında, gemileri batan
tüccarların önemli bir kısmı Ermeni tüccarlardı..

Türkiye'den gelen mallar Soçi Gürcistan
üzerinden Ermenistan'a gidiyordu. Ermenistan
çöktü. Dolayısıyla böyle bir ağ var. Azerbaycan'a
da Gürcistan üzerinden gidiyoruz. Bu sebeple
Azerbaycan'ın gaz-petrol ihracatında aksamalar
var. Azerbaycan'ın ticareti durmuş vaziyette.
Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı var. Şimdi "kusura
bakmayın, oyun döndü, yeniden oyun kuracağız"
denilemez. Böyle bir şey yok. Buna tüm dünya
da izin vermeyecek. Mesele, yeni kurulacak
oyunun nasıl kurulacağım biz belirleyebilecek
miyiz ve istediğimiz çerçevede yeni bir Gürcistan
yaratılmasına katkı sağlayabilecek miyiz? Bunların
cevabım vermeklâzım.

Bir de Kafkasya böyle çokriskli bir bölge
olduğu için Batı dünyası, büyük tüccarlar buraya
girmiyorlar. Dolayısıyla burası bizim için bir alan
ve bu alam biz bu niske rağmeniyi kullanabiliriz.
Hiç ummadığımız biçimde ticari rakamlar önü-

müzdeki yıldan itibaren çok ciddi biçimde
zıplayabilir. İşadamlan bunun risklerinialacaklardır.
Kafkasya'da savaş varken bile bizim iş adam-

lanmız oradaydı. Çok komik gelecek, ama Abhaz-
ya'nın ekonomisive ticaretiilişkili olmamasına
rağmen hâlâ Türk ticaretinin elinde. Yüzde
80'lere varan rakamlardan bahsediliyor. Ruslar
da zaman zaman medyada bundan şikâyet
ediyorlar ne oluyorfalan diye.

Aynısı Kuzey Kafkasya dediğimiz bölge için
de geçerli. Türkiye'nin yaptığıikili anlaşmalarla
Türkiye o bölgeye de girmiş vaziyette; yani, ticari
olarak risklere rağmen o bölgede varız. Bu
ilişkilerimizi küresel ekonomiye monte edilmesi
sürecine getirmiştik. Bunda bir aksama olacak.
Şimdi yeniden bunlarla uğraşmak zorunda

kalacağız. Bir de tabii o büyük boru hatları ve
diğer kaynakların, yani üretici-tüketici dengesinin
Orta Asyaile bağlanmasılâzım ki, Rusya'ya burası
bir altematıf olsun. Şimdi o engellenmiş vaziyette.

 

&) Bir anda yeniden "Soğuk Savaş" kavramı
ortaya çıktı. Dünya tekrar bir Soğuk Savaş dönemi
yaşayabilir mi?

Böyle bir soğuk savaş olabilir, ama bu soğuk
savaşın sınırı farklı olacak. Örneğin; Rus Devlet
Başkanı ya da Başbakanı, Dışişleri Bakanı “soğuk

savaş istemiyoruz, ama olursa da kaçmayız” di-
yor. O kendi ekonomisine güveniyor ya da artan
petrol-doğalgaz fiyatlarına. Zaten küresel anlamda
bir savaş yürütmek hem akıllı değil, hem de
gerekli değil şu aşamada. Dolayısıyla bu gerginlik
bir yerde dururmuşgibi geliyor bana. Ne olur
bilmiyoruz, ama yaptırımlardan bahsediliyor.
Dünya Ticaret Örgütü'ne Rusya'nın sokulmaması

 
 

“Rusya Federasyonu'nu sınırlarıyla :

sınırlamak”, a
<-“Ykraynasız Rusya süper güç

olamaz”,

5 Gürcistan'ın desteklenmesi,

5Ermenistan'ın koparılması,

5 Demokrasi Destek Programları,

> Bölgesel ve küresel
girişimlerden Rusya'yı dışlama
çabaları, 

 

5 Küresel toplumun tam bir üyesi
olma söylemi,

5 Yakın Çevre Doktrini,

Donmuşİhtilafların kullanımı:

Kosova ve Karabağ, Güney Osetya,

Abhazya, Transdinyester,

Enerji kartı

# Transatlantik dünyasındaki

- ayrımlaşmaya oynama,
' s Türkiye açılımı
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KAFKASLARDA NELER OLUYOR?..

 

& Ortak Ermenistan, dengede :

Azerbaycan, rakip Gürcistan

& Devlet dışı aktörlerle ilişkisi:

* Etnik Ruslar

* Dışlanmış etnik gruplar

* Ekonomikilişkiler 

 

    

  

s5 AB ve NATO genişlemesi

Bir bütün olarak Kafkasya oluşturma

5 Sivil toplum: Demokrasi ve

hukukun üstünlüğü

Bölgeye özel programlar.  
  
meselesigibi. Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütüne
sokulmaması, Rusya'nın aleyhine değil, Batı dünya-
sının, bizlerin aleyhine olacak. Çünkü o zaman
Rusya'nın ekonomisi ve ticaretinin regüle edilme-
siyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkacak. Bunu aşmanın
yolu, Rusya'yı DTÖ'ye sokmaktan geçiyor. Diğer
yandan G8'den çıkarma tartışması da sürüyor.
Rusya'yı o alandan çıkardığınız zaman yine oyunun
dışına atıyorsunuz,sertleştirme peşine giriyorsu-
nuz. Buna AB'nin büyükleri izin vermeyecekler,
çünkü çıkarları var, sinyallerini görmeye başladık.
Almanlar hemen ikili ilişkilere döndüler, Fransızlar

ve İngilizler bile farklı ilişkileri vurgulamaya başla-
dılar. AB'nin önümüzdeki 20 yılda enenji alanında
en sıkıntılı ülkesi İngiltere. Ürettiği kaynaklar
bitiyor. Nükleer enerji santralleri yaşlandı, kullanıla-
maz hale gelecek, yeni nesille gerçekleştirmesi
lâzım. Arada geçiş döneminde büyükbırihtimalle
onlar da Rusya'ya yüzlerini dönecekler. Bu anlam-
da bir parçalanma olacak. Meselâ bunun
NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne yansımaları olacak.

Dolayısıyla Batı dünyası kendi içinde bir
bölünme yaşamamakiçin Rusya'yı oyuna çekmek
zorunda. Ruslar da bunun farkındalar. Büyük
ihtimalle bu kartı kullanıyorlar. Şimdi müzakere
sürecinin başlamasını beklemek gerekiyor. Avrupa
Birliği'nden ve NATO'dan taraflar masaya
oturduğunda o hızlı, hareketli dönemi yavaş
yavaş sakinleştirebilir. Bu olasılığın dışındakibir

olasılık da, hiç umulmayan şeyler de olabilir.
Örneğin; Amerikalılar gemilerini çıkarmazlarsa
Karadeniz'den, oyun değişir. Ukrayna'yıhızlı
biçimdefarklı bir noktaya taşıyıp bölerseniz oyun
gene değişir. Bütün bunlar o Soğuk Savaş'ın
sinyalleri, ama bu Soğuk Savaşeskisi gibi olma-

yacak. Daha doğrusu ideolojik tabanlı savaş
olmayacak, ticarette dönecek.

 

&) Rusya busıcak gelişmelerden sonra Şang-
hay Beşlisi diye adlandırılan ülkeliderleriyle birara-
ya geldi. Rusya arzuladığı desteği alabildi mi?

Osetya da, Abhazya da, Gürcistan üzerinden

açık destekte olmazlar. Küresel anlamda bir

cepheler zaten. Kendi bölgelerine sokmuyorlar,

ama Abhazya, Osetya'ya baktığımız zaman bu
Çin'i çok rahatsız ediyor. Özellikle Uygur Bölgesi

ile ilgili sıkıntılar var. Orta Asya Cumhuriyetleri'nin
etnik gruplarının yaşadıkları alanlar o kadar iç

içe ki, örneğin Fergana Vadisi'nde sorun bir
patlasa ki zaman zaman patlıyor, çözemezsiniz.

Dolayısıyla bu cumhuriyetler ve Çin, Abhazya

ve Osetya bağlamında bu oyuna girmekistemedi.
Oyunsertleşirse, Orta Asya Cumhuriyetleri'nden

bazıları tanıma sürecine girse de Çin tanımaz.
En fazla BM Genel Kurulu'nda sessiz kalır, ya da

görüşmeye girmez ki, son görüşmelerde böyle
yaptılar. Rusya gibi düşünmüyorlar, ama Batı

dünyasının yanında da durmak istemiyorlar. O

zaman tartışmaya girmiyor, taraf olmuyorlar.
Duşanbe toplantısında Rusyaistediği sinyalleri

alamadı, bu net. Kontrol edemeyeceğini anladı
Şanghay'ı. Hazarile ilgili gelişmelere sarkarsa,

ömeğin Azerbaycan'ı baskı altına akp Amerikalılar
Hazar'a gemi sokmaya kalkarlarsa oyun değişir.

Şimdi Amerika'nın çok sağlam,sert sinyalleri

var; Karadeniz'e girmek, Hazar'a gelmek, bu böl-

gede konuşlanmak, İran'a daha yakın olmakgibi,
Amerika'nın bu yönde atacağı adımlar oyunu

değiştirebilir. Şu anda bir denge oluşmuşvaziyette,

bu dengenin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz E
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 Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Drama Tiyatrosu, birbirinden yetenekli dev kadrosuyla önemli başarılara imzaatıyor.

 

Kafkas Demekleri Federasyonumuzun daveti ve Adıgey Kültür
Bakanlığı Işbırlığı ile Türkiye'ye gelerek, 21 Kasım- 6 Aralık 2008
tarihleri arasında bir İürkiye tumesi gerçekleştiren Adıgey
Devlet Drama Tiyatrosu'nun, 14 merkezde sergilediği “Si

Adıgabze"isimli oyunları ve oyuncuları büyük beğeniyle karşılandı.

 

Tpynana Anteckora kolaaimo-cunadasaya seatpa |937 1.  
 

Köklü bir geçmişe sahip olan Adıgey Dram Tiyatrosu'nun,
kurulduğu yıl olan 1937'deki kadrosu...
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afkas Dernekleri Federasyonumuzun

davetiile bir dizi turne programı yaparak
Türkiye'ye gelen Adıgey Cumhuriyeti

Kültür Bakanlığı Devlet Dram Tiyatrosu, 21 Kasım-

6 Aralık 2008 tarihleri arasında hemşerilerimizin

yoğun olarak yaşadığı |4 merkezde,"Si Adıgabze"
isimli oyunlarını sergilediler.

 

Toplam 10 oyuncudan oluşan tiyatro ekibinin,

ana dili konuşmanın önemini vurgulayan sahneleri,

geleneklerimizden kısa kesitlerle birleştirerek

sahneye koydukları oyun, sergilendiği herilde

coşkuyla ve gözyaşlarıyla ayakta alkışlanarak izlendi.

Sırasıyla İstanbul, Düzce, Ankara, Çorum,

Samsun, Tokat, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya,
İnegöl, M. Kemal Paşa ve Gönen'de sergilenen

 



 

  oyununfinali. Sakarya'dayapıldı.

“6 Aralık!ta Türkiye"den ayrılan tiyatro grubu,

sık sık dile getirdikleri gibidöndüklerinde Adıge
Mak Gazetesi'ne verdikleri röportajda da
memnuniyetlerini anlattılar.

- Adıge Dram Tiyatrosu'nun gösterileri hakkında
bilgi alabildiğimiz bazı demek bölgelerimizde bakın
izlenimler nasıl olmuş;

DÜZCE - 2) Kasım 2008 Cumartesi:
"Gençlik Merkezi tiyatro salonunu dolduran
hemşerilerimiz anadilimiz için bir yandan
düşünürken,bir yandan da güldüler.

Gece sonrası anavatandan misafirlerimizle
Düzceliler Arapçiftliği Köyü'ndeki demek binamızda
hasret giderdiler. Dram tiyatrosunun birbirinden
değerli oyuncuları aynı akşam konakladıkları
Düzce'den Ankara gösterisi için Pazar sabahı
hareket ettiler. Güzide tiyatromuzun Türkiye
turnesine vesile olan ve katkıda bulunan kişi ve

kurumlara teşekkürlerimizi sunarız."

ANILARA - 23 Kasım 2008 Pazar: Ankara
Kafkas Derneği'nin ev sahipliği ile Çankaya Kültür
Merkezi salonunda sahnelenen oyun beğeniyle

izlendi.

Daha önce 2006yılında da bir Türkiye tumesi

gerçekleştiren Adıge Dram Tiyatrosu, bu defa
daha çok genç oyunculardan oluşmuştu. Turne

hakkında bilgi aldığımız, tiyatro yöneticisi Zekhova
Meleachet, 21 Kasım'da 10 kişilik bir grupla
Türkiye'ye geldiklerini ve 6 Aralık Cumartesi günü-
ne kadar toplam 14 yerde oyunlarını sergileye-

ceklerini söyledi. Meleachet oyunla ilgili olarak da,
"Gösterimize Si Adıgabze (Adıgecem) dememizin
nedeni, dilimizden vazgeçmemenin, korumanın
önemini anlatmakiçindir. Adıgecenin güzelliğini,
tatlılığını özellikle gençlerimize anlatabilmekistiyoruz.
Dilimize sahip çıkmazsak, milliyetimize de sahip
çıkamayız ve yok oluruz. Bu onursuzluktur.
Atalarımızın binlerce yıldır koruyup bize aktardıkları
dilimizden vazgeçmeyelim. Dilimizin güzelliğini ve
neler yapabildiğimizi anlatmak için bu oyundaşiirler
okuyoruz,şarkılar söylüyoruz,tiyatro oyunlarımızdan
küçük parçalar sunuyoruz, hepsiyle altın değerindeki
Adıgecemizi anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

- Oyun, Ankara Kafkas Derneği Başkanı Vacit
Kadıoğlu ve tiyatro oyuncu veyöneticilerinden
KhâkuyAslan'ın heş geldiniz konuşmasından sonra 
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başladı. Salonu dolduranizleyiciler oyun sırasında
zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, bazen de
oyun içindeki düğün sahnelerine alkışla tempo
tutarak eşlik ettiler. Oyun bitiminde sanatçıları

ayakta alkışlayan izleyiciler, birbirlerine güzel
duygularını ve beğenilerini dile getirdiler.

Oyuncular Haguıy Aslan, Dzıh Melaiçet,
Bidanigue Mar'yet, Gunejigu Asiyet, Nexay Adam,
Kebekhov Anzor, Öuen Aksana, Cme Zarem,
Murat Rustem ve Batıj Fatima, oyundan sonra bir
grup izleyici ile Ankara Kafkas Derneği'ne gelerek
birlikte yemek yediler ve yemek sonrasında geç
saatlere kadar sohbet edip eğlendiler. Daha sonra
otellerine dönen Adıge milli tiyatrosu sanatçıları

ertesi sabah, temsillerini sunacakları dördüncü
durakları olan Çorum'a hareket ettiler."

ÇORUM - 24 Kasım 2008 Pazartesi: "Adıgey
Dram Tiyatrosu saat: |9.00'da Çorum Devlet
Tiyatro Salonu'nda izleyicisiyle buluştu.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran
izleyicilerden, özellikle ilk defa Adıgece tiyatro

seyretmefırsatı bulan yaşlılar, sergilenen oyunu

ilgi ile izlediler. Oyunun kısa olması, konusu ve

konuşmadili bakımından, daha önceki oyunlarına
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o Samsun.

 
göre insanlarımız üzerinde fazla etkili olmadı ise

de buna rağmen oyunu 400 kişilik salonda 350
kişi izledi. Altmış yaş üzeri ve Hatti ekibinde yer

alan çocuklarımızatiyatroyu ücretsiz izleme imkanı
tanındı. Oyunun bitmesiyle verilen on dakikalık
aranın ardından, bir saat süren mahalli düğün

yapıldı, daha sonra misafirlerle birlikte derneğe
geçildi. Kadınlarımızın evlerinde hazırladıkları ikramlar

eşliğindeki sohbet geç saatlere kadar sürdü."

SAMSUN - 25 Kasım 2008 Salı: "Samsun
Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun büyük
beğeniyle izlendi. Gösteri sonunda oyuncular daki-
kalarca ayakta alkışlandı. Dil bilmeyenkişilerin bile
büyük zevk aldığı oyun, sanatçılarımızın büyüklüğünü,
dilimizin zenginliğini açıkça ortaya koydu. Salondaki
tüm katılımcıların bu kültürün mensubu olmaktan
ve böylesi büyük sanatçılara sahip olmaktan
duydukları gurur gözlerinden okunuyordu. Çıkışta

birçok kişi oyuncularla fotoğraf çektirdi. Birlikte

yenilen yemekten sonra Toptepe'ye çıkılarak Sam-
sun'un muhteşem gece görüntüsü izlendi. Ertesi
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sabah oyuncularla, konakladıkları Anakent Sosyal
tesislerinde birlikte kahvaltı yapıldı ve konuklarımız
Tokat'a gitmek üzere uğurlandı."

TOKAT - 26 Kasım 2008 Çarşamba: "Tokat

Kültür Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü.
400 kişilik salonu 500 kişi doldurdu. Tokatlı hemşe-

rilerimizin Adışece tiyatro oyununailgileri beklene-
nin de ötesindeydi. Gösteriden sonra oyuncular
ve hemşenlerimiz otel salonunda bir araya gelerek
tanışma ve sohbet etme imkanı da buldular."

KAYSERİ - 27 Kasım 2008 Perşembe:
"Adıgey Cumhuriyeti Devlet Dram Tiyatrosu,
"Sladigabz"isimli oyunlarını Kayseri Kafkas Kültür
Derneği ile Uzunyayla Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin ortak organizasyonuyla, Kayseriİl
Kültür Müdürlüğü salonunda sergilediler. Gösteri
sonunda, 550 kişiden oluşan seyirci oyuncuları
ayakta alkışladı. Gösteri öncesinde ve sonrasında

Kayserili Adıgeler, Uzunyayla Kültür ve Dayanışma
Derneği'nde, tiyatro oyuncularıyla tanışma ve
sohbet etme imkanı buldular."

ADANA - 28 Kasım 2008 Cuma: "Adıgey
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Drama
Tiyatrosu'nun, saat 19.00'da Seyhan Kültür



 

 
Merkezi'nde sahneledikleri “Siadigabz" isimli oyunu
Adanalı hemşerilerimizi adeta büyüledi. Kendilerine
gönülden teşekkür ediyoruz."

MERSİN - 29 Kasım 2008 Cumartesi:
"Hemşerilerimiz "Siadigabz" oyununu, Mersin İleri
İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaizlediler,

Gösteri saatine kadar dernek gençleri ve
üyelerimizle birlikte olan sanatçılar, sıcakkanlı ve
candan yaklaşımları ile de sempati topladılar. Çerkes
kültürünün nezaket ve güzelliklerini bizlerle
paylaştılar. Gösteri sırasında ise o sevimli insanların
ne kadar usta ve işine saygılı sanatçılar olduklarını

da mutlulukla izledik. Kimi zaman hüzünlenip, kimi

zaman coştuk. Adıge dilinin ince özelliklerini sunan
bu kiymetli sanatçılarımızı ayakta alkışlamaktan
onur duyduk. Gösteri sonunda gençlerimiz,
misafirlerimizi demeğimize davet etti ve bu coşkulu
geceyi güzel bir Çerkes düğünü ile süslediler. Bu
anlamlı girişimleri için Federasyonumuza, başta

Hakui Aslan olmak üzere bu güzellikleri bizlere
sundukları için Adıge Dram Tiyatrosu'na, teşekkür
ediyoruz."

ANTALYA - | Aralık 2008 Pazartesi:

Gösteriden bir gün önce Antalya'ya gelen tiyatro
ekibi, Antalya Kafkas Demeği'nin düzenlediği akşam

yemeğine katıldılar. Tiyatro oyuncuları ve Adıge
 

 

Adıge Dram Tiyatrosu oyuncuları, Maykop'a döndükten sonra
Türkiye'deki turneleriile ilgili Adıge Mak Gazetesi'ne bir röportaj verdiler.

Röportajı COXbyT9 & İlopoHbiKkbo” nun çevirisiyle yayınlıyoruz...

“Türkiye'ye tekrar bekleniyerlar

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Tiyatrosu Kasım ayının
20 sinden başlamak üzere Aralık ayının 6 sına kadar
Türkiye turnesindeydi. Sanatçılar, "Siadıgabze" isimli
oyunun gösterimini, başta büyük kentler olmak üzere
16 farklı yerleşim yerinde izleyiciyle buluşturdu ve
izleyicilerin beğenilerine sundu.

Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından
organize edilen basın toplantısında Kültür Bakanı
Tlaseri Adam'ın söylemiyle, Türkiye Kafkas Dernekleri
Federasyonu Başkanı Guğoj Cihan'ın Devlet Tiyatrosunu
davet etmesiyle, sanatçılar yola çıktılar.

Adıge dilinin vekültürünün korunmasına yönelik
olarak sonbaharda Ürdün'de organize edilen "Birinci
Uluslararası Çerkes Dili Konferansı'na Ürdünlü üst

düzey yetkililer, Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Kumpil
Murat, Eğitim ve Bilim Bakanı Bedanıko Remazan,
Kültür Bakanı Tlaseri Adam,Bilim adamları ve yetkililer
katılımcı oldular. Konferansta ele alınan önemli konu
başlıklarından biri de, dünya dili Adıgabzenin korunma-
sına yönelik olarak bir plan program oluşturulması
gerektiğiydi. Soydaşlarımızıyıllardır kaygılandıran bu
konuda, sosyal ve politik manalar yüklü en önemli
adımı Adıgey Cumhuriyeti Devlet Tiyatrosu atmıştı.
Adıgey Devlet Başkanı Thakuşıne Aslan'ın konferans
ve toplahtılarailişkin sorunların ivedilikle çözümüne
yönelik olarak önemli katkıları olmuştur.

"Si Adıgabze"yi anlaşılabilir kılan;

Adıge Devlet Tiyatrosu Direktörü, Rusya
Federasyonu Devlet Sanatçısı ve Adıge Halk Sanatçısı
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Adıgey Cumhuriyeti
Drama Tiyatrosu

Çerkezler bir
araya geldi  

ni

Tiyatronun gördüğüilgi, Antalya'da yerel basıda da yeraldı

Kültür Bakanı Adam Tlaseriile birlikte toplam 50
kadar insanımızın katıldığı yemekte, dernek
başkanımız İbrahim Kaplan konukları takdim etti.
Kültür Bakanı Adam Tlaseri ise gösterilenilgiden
çok etkilendiğini ifade ederek başladığı
konuşmasında, Adıge Tiyatrosu'nun tarihçesini
anlattı. Kendisinin de tiyatrodan bakanlığa geldiğini
gururla ifade eden Tlasen, |0 gün önce Moskova'da
düzenlenen uluslararası tiyatro şenliğinin en iyi

kadın oyuncusunun Adıge Dram Tiyatrosu'nun
bir sanatçısı olduğunu ifade etti. Adıge Dram
Tiyatrosu'nun yalnızca Adıge Cumhuriyeti'nin
tiyatrosu değil, tüm Adıgeleri temsil eden Adıge

 

kültürünün sesi olduğunu özellikle dile getirdi.
Duygulu anların yaşandığı yemekte akrabalar

kavuştu, eski dostlar buluştu ve yeni dostluklar

kuruldu. İ

Bir sonraki gün, Adıgey Kültür Bakanlığı'nın ve
Federasyonumuzun ortak organizasyonu ile
Türkiye'ye gelen Adıge Dram Tiyatrosu Antalya
Murat Paşa Belediyesi kültür salonundatiyatro
severlerle buluştu. Yoğun bir katılımın gözlendiği
gecede oyuncular |.5 saatlik oyunlarını ara
vermeden sergilediler. Başarıyla sahnelenen oyunda
dil bilen seyircilerin kahkahaları ve alkışları dikkat
çekiciydi. Oyun bittiğinde izleyiciler ayakta

 

Zıha Melayçet, basın toplantısında "Siadıgabze" oyunu
hakkında bilgi vererek, "Sahnelenmeyehazır elimizde
onu aşkın oyun bulunmakta, Hbıcxbar9 (Bez Bebek),

İlcombbixroxop (Pselihoher), //9x9G6apuH9
Yxbaxlomı (Dahebarine'nin Konuk Odası) ya da diğer
oyunların Türkiye turnesinde sahnelenmesibizim için
daha kolay olanıydı. Ama biz Adıgabzenin öğrenilmesi
ve kültürümüzün yaşatılabilmesi, korunabilmesine
ilişkin olarak günümüzün anlayışına göre daha önce
sahnelenen oyunlardan çeşitli enstantanelerhazırladık,
Adıgabzenin öğrenimiyleilintili şiirler ve ulusalşarkıları
programlarımız (repertuarımız) içerisine aldık" dedi.

"Siadıgabze" oyununun dil ile ilgili bölümlerinin
düzenlemelerini Adıgey Cumhuriyeti Halk Sanatçısı
Vucıhu Mariyet hazırladı. Oyunun rejisörlüğünü
Kalmıkya Devlet Sanatçısı Hakuy Aslan üstlendi.

Vucıhu Mariyet oyunla ilgili şunları şöyledi:
"Siadıgabze, gerçekten çok beğenildi. Sahnelenen
oyunun bitmesiyle birlikte soydaşlarımızın büyük
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coşkusuyla karşılaşıyorduk,herbirimizle söyleşiyorlardı.
Türkiye'de olmamız konusunda harcanan emekler,
gayretleriyilikle ve güzellikle anımsanacak. Anadilimizin
zenginliğini ve soydaşlarımızın dillerini öğrenmeye
yönelik çabalarını biz de gözlemledik ve şahit olduk.
"Güzel Söz,Dili Ağrıtmaz" sözünü sürekli kalbimizde
taşıdık. Her bir araya gelmemizde unutulmayacak
anlar yaşandı. Türkiye'de olmamız, gerek soydaşlarımız
ve gerekse bizleriçin okul gibi oldu",

Kebeh Anzor, Nehaye Adam ve Jude Askerbıy
genç sanatçılarımızdan bazıları. Turneyi değerlen-
dirirken, birbiri ardından söze katılıyorlar. Onlarilk defa
yurtdışına çıkıyorlar ve bunu çok önemsiyorlar. Bu
olanağı kendilerine sağlayan yetkililere gazetemiz
aracılığıyla şükranlarını sunuyorlar. Tiyatronun sunum
dilini anlayabilmek,solukalışını insanlara ulaştırabilmek
için, ulusal düşünceyi rehberlik eden çan sesine
benzeterek, daha ileriye gitmek için uğraşverilmeli.
Ekonomide çöküş yaşansa da, dünyafinans sisteminin



 

e

alkışlayarak beğenilerini ifade ettiler. Oyunun

ardından, dernek tarafından hazırlanan teşekkür

plaketleri sırayla bütün oyunculara takdim edildi.
Seyirciler sahnede oyuncularla tanışmak fotoğraf
çektirmekiçin sıraya girdiler. Tiyatro gösterisinden
sonra araçlarına binen oyuncuları Antalyalı
Çerkesler oluşturdukları konvoyla şehir dışına

kadar takip ederek oradan yolcu ettiler."

SAKARYA - 5 Aralık 2008: "Adıgey Drama
Tiyatrosu Si Adıgabze oyununun Türkiye'dekifinal
gösterisi olan 15. gösterisini seyircilerin ve yöre
halkının yoğun ilgisiyle Sakarya'da sergiledi. Sakarya
Kafkas Demeği Gençlik Kolu'nun yoğun çalışmaları
ile gösterimin büyük bir seyirci kitlesine hitap
 

 

 

ADIGE DRAM TİYATROSU...

 

etmesi sağlandı. Tiyatro gösterisinin bitiminde,

demekhalk dansları eğitmeni Erol Mutlu tarafından

kısa sürede hazırlanan ve halk dansları çalışmalarına

katılan bir grup gencimizin gösterisi de yeraldı.
Gecenin bitiminde grup Maksudiye Köyü'nde
ağırlanarak ertesi gün İstanbul'a uğurlandı."

Bu güzel duygularla karşılayıp uğurladığımız
Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Drama
Tiyatrosu oyuncularına, Adıgey Kültür Bakanlığı'na
ve anavatanımızda bu organizasyona katkısı olan
değerli insanlarımıza, bölge derneklerimizdeki
gösterilerin hazırlığında emeği geçen tüm fedakar
insanlarımıza, Federasyon olarak tek tek teşekkür
ediyoruz

 
 

 

temsilcisi iş adamları Tanrısal tavırlar içinde olsalar
da, savaşı ve çatışmaları körükleselerdeulusalbilinç
ve kardeşlik köprülerinin döşenmesigerekiyor.

© —Zıha Melayçet Türkiye'de bulunduğusıralarda
anadili Ubıhçayı bilmeyen Ubıhlarla karşılaştı. Bu
durumda olan Ubıhların Adıgabzeyi öğrenmeyi
arzuladıklarını söylemeleri, doğrusu düşündürüyor

—— İnsanı, Adıgelerle Ubıhlarınbirliktelikleri çokeski tarihsel
dönemlere dayanmaktaydı. Adıge DevletTiyatrosu'nun

. Türkiye'ye gitmesine katkı sağlayanlardan biri de,
gençlere yardım ve destek sağlayan "Adıge Gençlik

- Programı (Gufes)" yapılanmasının Başkanı Yedic
© Memet.Kültür Bakanı Tlaseri Adam basin toplantısında

- değerli katkılarından dolayı Yedic Memet'ten övgüyle
söz ederek kendisine teşekküretti. Sanatçılarımızın
İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Kayseri ve diğer
şehirlerde kardeşlik adına kat ettikleri yol 10.000 km.
den az değildi. "Yürekten arzuladığınız bir işi
gerçekleştirirken yorulmuyorsunuz ve yarın yapacağınız

iş üzerine düşünebiliyorsunuz" diyerek söylenenleri
tamamlıyor Yedic Memet.

"Tanrım, Bağışla Beni!"

İşte, Adıge Halk Sanatçısı Pereniko Çatıb'in
piyesinden alınan ve ilk kez 18 Aralıkta Devlet
Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan gösterinin adına

böyle sesleniyorlar. Adıgey Halk Sanatçısı ve Rejisörü

Thakumeşe Nalbıy söz konusutiyatro gösteriminin

sahnelenmesini üstlendi. Tiyatro gösterilerinin heriki

ayda bir Türkiye'de de yapılması konusunda

soydaşlarımızın yoğun talepleri bulunmakta. Ancak,

bu istemleri Devlet Tiyatrosu tarafından şu an için

yerine getirilemeyecek.

DevletTiyatrosu gösterimlerinin Adıgey'de de

yapılması hususunda talepler bulunmakta.Yine de,

Türkiye'ye gidilmesi taleplerinin yerine getirilmesi

konusunda, organizasyon yetkilileri düşünmeye

başladılar.”
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Bilindik bir öykü Bidanogue Maryet'in

dudaklarından bir ilahi tadında döküldü. Yıllar

öncesinden İürkçesi yayımlanmış, salondakilerin

çoğu tarafından okunmuş veya duyulmuşbir

öyküyü, nefes almayı unutturacak derecede

sessizlikte dinleten şey ise biz diasporada

kıymetini bilmediğimiz için avucumuzdan uçup

gitmekte olan anadilimiz, ADIGABZEMİZ...

Adıgabze, sürgün bozkırını dolaşıyor adım

adım. İzleriniarıyor kent varoşlarında, kuytularda,

Bir zamanlar kendisini ses bayrağı yapanların

varlığından haberalıp iz sürmekiçin çıkmış yola,

Anadolu turmesinde Adıgabze.

Adıgey Cumhuriyeti'nin usta tiyatrocular

Bidanogue Mariyet ve Zekho Meleçet'in

rehberliğinde genç bir kadro ile çıkmış "Si

Adigabz" adlı oyun yola. Batız Fatime, Cime

Zarema, Khone Oksana, Gonezhuk Aslet, Murat

Rustam, Kebekh Anzor ve Nekhay Adam'dan

oluşan gençlerin yüreklerindeki coşkuyu,

Adıgabze'yi diasporada seslendiriyor olmanın

mutluluğunu görüyorsunuz yüzlerine

baktığınızda. Duydukları heyecanise bir Adıge

gencinin her zaman kaybetmemesi gereken

özelliği; genç olarak yerini bilme kaygısı...

KAFFED'in son üç yıldır anadil konusundaki

özverili çalışmalarının bir meyvesi bu oyunun

da "Si Adigabz" adıyla turneye çıkmış olması,

Türkiye diasporasıiçin şu an elzem bir konu

Adıgabze. Bze'nin olmadığı bir yerde yapılan

çalışmalar bir yanıyla eksiktir hep. Ve bunun

için daha bir anlamlı Adıge Dram Tiyatrosu'nun

Anadolu Turnesi.

Salona gidip seslerine cevap arayan

Adıgabze'ye alkışlarıyla, gözyaşlarıyla cevap

verenler elbette önemli bir işlev üstleniyor
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Adışgabze

diasporada
izlerini arıyor

dilimizin yok olmaması için. Gösterisi sonrası

yaşlısı genci bu yüzden fırlayıp sarmaş dolaş

sarılıyor oyunu sahneleyen sanatçılara. Bu sartlış

aslında Adıgabze'ye yeniden bir sarılış anlamı

taşıyor anlayanlariçin. Ellerinden uçup gitmekte

olan Adıgabze'nin güzelliklerini yeniden keşfedip

sahip çıkma eylemi...

Evet, Adıgabze Anadolu'da seslerine cevap
arıyor bugünlerde. Bu arayışa bir cevap da

benden olsun diyenlere çağrımızdır, KAFFED'in

websitesindeki programıinceleyin hemen. Zira

Adıgabze'nin çağrısına cevap verme imkanınızın

olduğu bir kentten geçiyor olabilir ADIGABZE..

SŞEJOUGO ZAFER SÜRER
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Bir Bjeduğ'a
Mektuplar...

Abziaraz Saşa... Tewşit?

(0)

Taşraya göç sonrası, yüzyüze görüşemedik... Beni unutmayıp, hep arasan da,
telefonlar ne kadar aracılık eder ki, duygulara? Gül cemali görerek konuşmak,

dertleşmek, paylaşmak... Bu tad nefre)de var?

Ben de "yazayım", dedim bir... "Mektuplarda buluşalım", dedim...
"Nart, nasıl olsa gelir sana... Okursun" dedim... Yanıt yazmasan da olur... Ne var?

Adıge yeğeni olmak, her daim gurur vermiştir bana.

Bu duyguda, senin gibi dostlarımın etkisi mutlaka

vardır. Sesini duyunca, gözlerine bakınca bir

Kafkasyalının, kendi deyimimle "Anne kokusu almak',

budurişte!

Yaşam boyu, "şımarmak'filli yanına uğramadığı

için, yazabiliyorum bunları sana... Her türlü övgüyü,

başı dik karşılayabileceğin için... Tam bir Kafkasyalı

ama önce insanveiyisinden olduğuniçin... Övülmek
için davranmadığın, aksine, tarzının tezahürü olduğu

için... Yaşamın bololsun J

  

Anılar... Anılar... Anılar...

Hani, Ada Makina/Ostim'e ziyaretime gelmiştin...

"Yağanoğlu'ya ziyarete gidelim" demiştin de, ben,

"arkadaş tam yemek zamanı, ayıp olmasın!" diye

yanıtladığımda:

"Erol Bey, arkadaş, bizler Adıge'yiz! Yemeğe de

gideriz, yatıya dal! Gittiğimizde bize yemek yedirecek,

bu böyle, yedirmek zorunda! O gelince de biz

yedireceğiz... Görev bu, görev! Ayıp, heynape bunun

neresinde?" demiştin... Unutmadım!.

 

Yine bir gün, benim mekanımda bir komşum,

yanlış yapmıştı bizlere... Daha çok da bana, bittabi!

Sen orada, ona hiçbir tepki vermemiş ve o çıktıktan

sonra bana: "Açıyba, selam verdiğin adam/kadın'a

dikkat edeceksin! Ola ki bir dostun, Açıyba selam

veriyorsa iyinsan(2i) *'dir, diye düşünür, samimiyet

kurar ve zarar görür!" demiştin...

Unutmadım!.

Bu cümleden olarak, başka bir sohbetimizde:

"Barışçıl biri olduğumubiliyorsun, ama teşbihte hata

olmaz, vurulacak adamı da vuracaksın!" demiştin...

Onu vur(a)madım ama... Unutmadım!.

 

Ah sevgili Saşa... Özlemin içimi acıtıyor...

"Kafkasyalı Kardeşlik" zarfıyla, Yenge'ye saygılarımı,

çocuklara sevgilerimiiletiyorum...

Önce kendine, sonra da zeytinlere iyi bak da, şu

"Dönüş" öncesi sağlıkla görüşelim, diasporada!

(Bir Apsuwa... Ve bir Apsuwa daha...

Ve dahibir Apsuwa daha...

Bir Abazin... Bir Adıge...

Ve bir Adıge daha...

Bir Çeçen... Bir Dağıstan...

Ve bir Oset daha olsun hayatlarımızda...

Ve bütüüün dünya halkları...

Ve kardeşlik!|

"Tanrıml.. Tüm insanlığı özgür ve mutlu kıl...

Kafkasyallı'yı da unutma!"

Nar(tçiçeği Bziala Saşa... Ogmafe!

Ostim, | 9 Temmuz 2008, (Ujmutlu Bir Cumartesi

EROL AÇIYBA

"Kendi Halinde Bir Şair... Bir 'Deli' Abhaz"

 
(iyinsan(2i) teorisi: Her türlü hakkı "Çıya'a Ailesi'ne ait, "Kendi Halinde Bir Teori(1)"dir...

Mitiyi'nin son,"insan''ın ilk küçük öri" harfleri ortaktır... Bu manada, "2i" olarakanılır... Özü ve sihri: "Sabahın aceleci günışığıyla,
ilk adımı attığımda sokağa, şunu sorarım evrenlere: Bugün kime, nasılbir iyilik yapabilirim?" sözcüklerindegizlidir. Şu
"Kavanoz Dipli Dünya" üzerindeki milyarlarca insanın, her sabah bu duygularla yola düştüğünü düşündünüz mühiç?
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Bulgaristan'da
son Çerkes

izleri
Sürgünde Bulgarıstan'a savrulmuş Çerkeslerden
olan, bölge halkının sevgisini kazanmış genç doktor
Stefan Çerkezov, 45 yıl önce kendi hayatına mal
olan kahramanca davranışıyla günümüzde hala

sevgi ve saygıyla anılıyor...

 

   ünyanın neresinde olursanız olunuz

Çerkes sürgününün bu bölgelere

savurduğu izlerle karşılaşmanız son

derece doğaldır. Bunun açık ömeklerini, popüler
kültürün ön isimlerde sebep olduğu değişikliklere

rağmen, üst kimlik olan "Çerkes" teriminin soy
isimlerde muhafaza edilmesinde görebiliyoruz.

Aleksandır Çerkez, John Çerkezyan, Nini

Çerkezişvili, Vyaçeslav Çerkezov, Maria

Çerkezova ve Romanya Parlamentosu'nda

Dobruca milletvekili olan Metin Çerkezov

isimleri gibi. Bulgaristan'daki Türk azınlık arasında

yaşayan, Çerkes soyadını taşıyanlar da Türk

köylerine birerikişer savrulmuş olan son Çerkes
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TLETSERUK NAHİT SERBES
nene meme eee e AKM mem e a a asan mem

izleridir.

Hümanizm denilince genellikle doğruyu

bulmayı ve insan sevgisini anlıyoruz. İnsanı

sevmek, ona saygı duymak... Yunus Emregibi

büyük bir insanlık dostunun, biz kimseye kin

tutmayız, "kamu alembirdir bize", "yaratılanı
severiz, yaratandan ötürü..." sözleri de bunu

açıklamıyor mu? Din, dil, ırk gibi hiçbir ayrım

gözetmeyen, khabze kültüründe, tanrı ve doğa
sevgisi kadar, insan sevgisi de önemli bir yer

tutar.

İşte yaşanmış bir örnek...

(5 Ağustos 1963 günü öğleden sonra Goma



 

en

Oryahovitsa meydanından, içinde altmış yolcu

bulunan bir otobüs kalkar. Ancak bu yolcuların -

sadece yarısı evlerine geri dönebilir. Polis raporu,

şekerrafinerisinin yakınlarında bir kamyonun

otobüsü geçtiğini yazar. Daha sonra kamyon

döner ve gelmekte olan otobüsle çarpışır.

Trajedi böyle başlamıştır.

Kırılan depodansızan yakıt, otobüsün üzerine

akar, alevler otobüsü sarar. Kadın, çocuk ve

yaşlı insanların korkuiçindeki çığlıkları duyulmaya

başlar. Bazıları otobüsten dışarı çıkamaz ve tam

o anda kapının yanındakiilk koltukta, yani kaçış

için en müsait yerde oturan bir doktor, görevini
yapmakiçinalevleriniçine dalar. Ambulanslar
kaza yerine geldiğindeyirmialtı yaşındaki doktor

feci şekilde yanmıştır. Ancak yardım almayı
reddeder. Yaralıların Veliko Târnovo'daki
belediye hastanesine kaldırılmalarına bütün
gücüyle yardım eder.

Genç doktor hastaneye en sonvarır. Çok

kötü bir haldeyken cerrahikliniğine kaldırılır. 16

Ağustos 1963, sabahının erken saatlerinde

birçok insanın ölümden kurutulmasına yardım

          

  

 

   

  

SON ÇERKESİZLERİ...

eden genç adam ölür. Kaderin cilvesine bakınız

ki, cerrah olmakisteyen genç adam, ruhunubir

cerrahi kliniğinde teslim etmiştir. Bu adamın adı

Stefan Çerkezov'dur.

Stefan Çerkezov 26 Nisan |937 tarihinde

Vinograd'da (Stragitsa bölgesinde) dünyaya

gelmiş, 1962'de tıp öğrenimini Sofya'da

tamamlamış ve Goma Oryahovitsa bölgesindeki

Strelet'lerde, doktor olmak gibi zor bir yol

seçmiştir. Genel olarak genç doktorlara pek

güvenilmemesine rağmen, Stefan Çerkezov

mesleki nitelikleri ve kişisel sorunların

çözümünde de insanlara destek olmasından

dolayı, halkın sevdiği ve aranan bir kışi olmuştur.

Draganovo köyünün insanlarında, onun güzel

anıları hala yaşamaktadır.

Ağustos 1963'te birseremöniden sonratıp
doktoru Stefan Çerkezov * Gorna
Oryahovitsa'daki bölge hastanesine geri gelir.

Bu, onun son yolculuğudur. Fakat ona saygın

insanlar arasındaki haklı yerini kazandırmıştır.

Stefan Çerkezov'a |964 yılında Bulgaristan

Ulusal Meclisi kararı ile "Ulusal Kahramanlık"

onuru verilmiştir. Halen Stefan Çerkezov'un

adını taşıyan hastanenin girişinin önünde,

bronzdan yapılmış bir büstününaltında şu metin

yer almaktadır. "Ben başkalarınaışık olmakiçin

yandım."

Dünya Sağlık Örgütü 15 Ağustos'un,

görevlerini yaparken yaşamını kaybeden tıp

doktorlarına adanan,uluslararası gün olarakilan

edilmesini teklif etmiştir.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın heryıl verdiği

insan sevgisi ve cesaret ödülü de, Stefan

Çerkezov adına verilmektedir.

 

Kaynak: Sonya Petrova, Veliko Tarnovo Müze Müdiresi

(sonyapet.0 | 08(Dabv. bg) Bulgaristan
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Heryıl Dünya Çerkes Bırlığı ve Kafkas Demekleri

Federasyonu'nun ışbırlığı ile düzenlenen Kafkasya'da Çocuk
Kampı, bu yıl İstanbul'daki Uzunyayla Demeğimiz ve Kafkas
Kültür Demeğimizin organizasyonları ıle Kabardey Balkar
Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi. Ağustos ayının İ5 gününü

anavatan topraklarında geçiren |2 çocuğumuz, “rüya gibiydi”
dedikleri bu kültürel tatılden güzel duygu ve anılarla döndüler.

 

Gezinin Rehber Öğretmeni
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elimelere döküldüğünde anlamınıyitiren
şeyleri tarıf etmek, anlatmak o kadar zor
bir iştir ki, bunu galiba bir tek yaşayan

anlar. Bir şeyler yaşarsınız, bir şeyler tadarsınız,
bir yerleri gezersiniz de,iş yazıya dökmeye gelince
ne çok zorlanır insan. Keşke yaşadıklarımın aynısını

sevdiklerime, dostlarıma, aileme yaşatsam da,
onlar da o lezzetlerden nasiplenseler diye
düşünürsünüz. Ancak “yediğin içtiğin senin olsun,
gördüklerini anlat" ısrarlarına da dayanamaz
başlarsınız anlatmaya, kelime dağarcığınız el verdiği
sürece, duygularınızı ifade edebilme yetisine haiz
oldukça anlatırsınız, ama bilirsiniz ki hep bir şeyler

yarım kalır...

Benimki de işte böyle dostlar; yaşları | 4 ila
9 arasında değişen 12 kişilik bir ekiple Kabardey
Balkar Cumhuriyeti'nin yolunu tuttuk. Yaklaşık 20
gün kadar süren hepimiz için rüya gibi geçen bir
gezi yapıp geri döndük. Yüreğimizin, aklımızın
bir kısmını orada bırakarak gözyaşları içerisinde
ayrıldık Kafkasyamızdan... Çocuklar ilk defa
gelmesine karşın hayran kalıp geri döndüler, hatta
içlerinden sevgili Yiğit, burada üniversite okumaya
karar verdi ve geri döndü. Bu satırları sizler
okurken belki de o Kabardey Balkar Üniversites'inin
sıralarında eğitimine başlamıştır bile.

KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİ

 

Peki neydi bu kadar hepimizi etkileyen,
dönerken ağlatan şeyler. Doğası mı, insanları mı,
atalarımızın acımasızca sürülmesi mi, sokakta
anadilimizin konuşulması mı, yoksa insanlarının
temiz duygularla bizlere yaklaşması mı... Galiba
hepsi.

İlk adımımızı attığımız andan itibaren
muhteşem bir organizasyonla ve bu gezinin en
güzel şekilde geçmesi için hazırda bekleyen
mihmandarlarımızla karşılaştık. Bizi bizden çok

düşünen, her adımımızda bizlere yardımcı olan
Dünya Çerkes Birliği yöneticileri, kaldığımız yerde
(raduga senatoryumu) doktoruyla, hemşiresiyle,
çalışanlarıyla, orada kalan çocukların göstermiş

olduğu sevgi gösterileriyle, harika günler geçirdik.
Her gittiğimiz yerde yanıbaşımızda olan bir
doktor ve mihmandarımız Balkar Aslan, her türü
konuda yardımını esirgemedi bizden. Aslanile
birlikte kah Elbruz dağının buz gibi zirvesinde
gezdik, kah mavi gölün turkuaz renkli manzarası
eşliğinde hayaller ülkesine yolculukettik. Gittiğimiz
her yeni mekanda bizleri karşılayan o enfes
yemekleri (şaşlık, kuru et, delen) hazırlayan onlarca
görevli her daim hazır bulundular.

Her manzara nefesimizi kesti, her yeni mekan
bizi biraz daha oraya bağladı. Hele terek (terç)
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köyüne gittiğimiz an benim ömür boyu
unutamayacağım anlardan biri oldu. Çok özeldi,
çok güzeldi, her şeyden öte sürprizlerle doluydu.
Şöyle ki; programımızıbize bildiren Aslan, yarın
Terek köyüne gideceğiz dedi. Biz de ertesi gün
sabah kahvaltısından sonra hazırlandık tüm
arkadaşlarla, sabah saat | 0:00'da bize tahsis edilen

özel minibüse atladık, doğru tereğin yolunu tuttuk.
Yaklaşık bir saat sonra Terek'teydik. Köyün girişinde
devasa bir ırmak(terek ırmağı) sizi karşıladı, şefkatli
kollarını açmış, adeta "'ata yurdunuza hoş geldiniz”

der gibiydi. Ardından köy meydanına doğru
ilerledik, bir kalabalık gözüme çarptı, minibüs
durdu ve kapıyı açar açmaz pşinenin o büyülü
sesi çalmaya başladı. Mutluluktan iliklerime kadar
titrediğimi fark ettim, inanılmaz heyecanlanmıştım.
Köyünileri gelenleri, yaşlısıyla genciyle toplanmış
bizleri karşılamaya gelmişlerdi, bizleri adeta bir
cumhurbaşkanını karşılar gibi karşıladılar. Bir süre

karşılama müziğinden sonra sarılmalar, konuşmalar,

sevinçler sel olup aktı. Karşılama esnasında

getirdikleri maksıme ve yiyeceklerde cabası...
Köyü gezdik, müzelerini gezdik, bizlere özel oranın
sanatçılarının düzenledikleri konserin ardından

öğle yemeğine geçtik. Menüde kuru et (lığ ur),
şıps, delen gibi uzun süredir yemediğimiz yemekler
vardı ve hepsibirbirinden lezizdi. Yemek esnasında
bir sevinç çığlığı koptu ve ardından herkes sevinçle

birbirlerine sarıldılar. Ne olduğunu anlamaya

 

 
Çocuklarımız, Terek köyünüziyareleri sırada tesadüfen,aynı
köyden Huşt Aslanbek'in Pekin Olimpiyatları'nda güreş dalında
96 kg.da altın madalya kazandığını öğrendiler ve köy halkının
sevincini paylaştılar. Aslanbek geldiğinde ise olimpiyat şampiyonu
ile aynı fotoğraf karesinde yer alma şansını yakaladılar.
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çalıştım, meğerse o anda Pekin Olimpiyatları'na
Rusya'yı temsilen katılan Terekli genç bir arka-
daşımız güreş dalında altın madalya almış, bunu
duyunca biz de sevinçten havalara uçtuk, inanılmaz

bir duyguydu. Düşünebiliyor musunuz, kendi
— kanınızdan, canınızdan bir hemşerinizin olimpiyat
şampiyonu olması, bütün bunların yanısıra o
dakikalarda bizlerin orada olmasıne güzel bir
duygu. Onlar da "bugün uğurlu-geldiniz bize”
diyerek bizleri onore ettiler; sevincimiz iki kat
arttı. İşte böyle tarihi bir anatanıklıkettik veiki
gün sonra da Nalçik'e dönen olimpiyat
şampiyonuyla tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı
yakaladık. Bu fırsatı bizlere oluşturan benim kadim
dostum Güme Marine'ye de ne kadar teşekkür
etsem azdır, çok emekleri geçti-Bu arada orada
kaldığımız süre zarfında rahatımız için tüm
imkanlarını seferber eder, uzun yıllar önce
Türkiye'den gidip oraya yerleşen Nazmi Sabancı
abimize, biricik ablam Kafe Leyla'nın sahibi Leyla
ablaya, başarılı işadamı mole Alaattin abiye, sevgili
arkadaşlarım Nehush Kerim ve Losen Timur'a,

Ergün Yıldız'a, Timur Hacayev'e, Olga Sokurova'ya
çok ama çok teşekkürler.

Geldik bu güzel rüyanın sonuna, ama benim
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umudum var bu rüyayı tekrar görmeye. Bu rüyayı
tekrar görmek için dua edeceğim,sizler de duama
iştirak ederseniz sevinirim. Rabbim dünyada
yaşayan tüm Çerkeslere bu güzellikleri görmeyi
ve yaşamayı nasip etsin. Günün birinde gitmeye
karar verirseniz anavatana,bilin ki hiçbir şey eskisi

gibi olmayacak. İşte o zaman bu yazılanların ne
kadar yetersiz olduğunu anlayacaksınız. Sevgi ve
saygılarımla.

May

 

Aytek Örs: Ben Manisa'nın Salihli
ilçesinden Aytek Örs. 6 Ağustos 2008tarihinde
başlayan Kafkasya gezimiz, son dakika da olsa çok
güzelbaşlamıştı. Saat 1.00 gibi bana ondan sonraki
gün 12.00'de uçağımızın kalkacağı haberverildi.
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Aceleyle eşyalarımı topladım, otobüs biletimi

ayarladım veSalihli'den akşam saatlerindeİstanbul'a

gitmek için otobüse bindim. Yaklaşık sabah 7.00

gibi İstanbul'a vardım ve beni Uzunyayla Kafkas

Kültür Derneği'nden Nuri Bey karşıladı. Beraber

demeğe gittik ve yaklaşık | 5-1 6 günümüzü beraber

geçireceğimiz, oradaki kılavuzumuz olan İshak

Akbayile tanıştık. Gidecek grup da toplandıktan

sonra havaalanına geçtik. Ve uçağımız sonunda

Nalçık'a gitmek üzere havalandı.

Vardığımızda bizi Kafkas Federasyonundan,

Dünya Çerkes Birliği'nden yetkililer karşıladılar

ve kalacağımız yer olan Raduga (gökkuşağı)'ya

kadareşlik ettiler.

Raduga'da zaten bizden önce gelmiş olan

arkadaşlarımızla tanıştık. Gerçekten çok sıcak

karşılandık. Artık gezimiz başlamıştı.

Kafkasya'ya giden herkes orasının cennet

olduğunu söylüyordu,artık ben de bunu gördüm

ve gönülrahatlığıyla aynı şeyi söyleyeceğim. Gittim,

gördüm, gerçekten cennetten farksız bir yer,

doğal güzellikleri, şehrin doğayla iç içe olması...

Her yönden anlatılamayacak kadar güzel bir

coğrafya Kafkasya. Eğer imkân varsa, herkesin

gidip görmesi gereken bir yer.

Orada kurulan arkadaşlık ortamı da gerçekten

mükemmeldi. Geldiğimiz ilk günden son güne

kadar çok eğlenceli, çok sıkı dostluklar edindik.

Ve bu dostluklarımız birbirimizden uzak da olsak

devam ediyor.

Beni en çok mutlu eden özümüzle iç içe,

kültürümüzü yaşayarak, oyunlar oynayarak,

dostluklar edinerek biz gezi geçirmemiz oldu.

Hergittiğimiz yerde en güzel şekilde karşılandık

ve ağırlandık.

Nalçık'ta bulunduğumuz süre zarfında bize

yardımcı olan, bize gideceğimiz yerlerde eşlik

eden kılavuzluk yapan insanlara, dışarıda

yediğimizde bizim elimizi cebimize attırmayan

büyüklerimize, bize bu imkânı sağlayan Kafkas

Dernekleri Federasyonu'na ve Dünya Çerkes

Birliği'ne, organizasyonu yapan İstanbul'daki

Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği'ne; özümü,

memleketimi görmemi sağlayan anne ve babama

çok teşekkür ediyorum.
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Atakan Şurdum Avcı: Kafkas
Dernekleri Federasyonumuz ve Dünya Çerkes
Birliği tarafından düzenlenen "Gençlik Kafkasya
Gezisi"ne bu yıl ben de katıldım.

Bu benim Kafkasya'yı üçüncüziyaretimdi. İlkini
5 yıl ewel annem, babam ve Av. Rahmi Tunaile
birlikte yapmış, Kafkasya'ya ilk adım attığımda
Anavatan toprağını öpmüş, Sosruko tepesine
çıktığımda çok duygulanmıştım. Rahmi Ağabey'in
engin bilgileri sayesinde Kafkasya'nın tarihı,
coğrafyası, gelenek ve göreneklerimiz bakımından
çok değerli bilgiler edinmiştim.İkinci ziyaretim
ise, yine ailem ile birlikte, üç yıl önce Dünya
Çerkes Birliği toplantısı dolayısı ile olmuş, bu
sırada da köklü gelenek ve göreneklerimizi yansıtan
birçok toplantı ve oturumlara katılmafırsatı
bulunmuştum. Dolayısıyla bu yılki Gençlik Gezisi
benim için bildiğim, gördüğüm ve özlediğim bir
ülkede genç arkadaşlarla birlikte bir yaz tatili
geçirmek niteliği taşıyordu.

Neyazık ki, gezimizi, vize ve uçak problemleri
nedeniile gecikenek gerçekleştirebildik. Biz Nalçik'e
vardığımızda, diğer ülkelerden gelen guruplar
ayrılmışlardı, Onlarla tanışma, onların ülkelerindeki
Çerkes gençlerinin yaşantıları konusunda bilgilenme
fırsatını kaçırmış olduk.

Nalçik'e gideceğimiz gün, önce herkesin
Uzunyayla Kafkas Kültür Demeği'nde toplanması
planlanmıştı. O gün, unutulmayacak günlerin
birincisiydi. Farklı illerden gelmiş ve birbiriile yeni
tanışan bizler,ilk kez yalnız olarak uzun bir seyahate
gidiyor olmanın heyecanı içindeydik. Ve sonra

 

 

 
 

   



  

İshak Ağabey çıkageldi, bizi toplantı odasına çekti
ve sakinleştirmeye,çalıştı. Bu esnada o kadar çok

"Her şey çok güzel olacak" cümlesini tekrarladı
ki, bunu grubumuzun ismi yaptık. Facebook'ta
grubumuza ulaşmak isteyenler, bu isimle
arayabilirler.

Nalçik'te kaldığımız tesis, Dolinsk bölgesinde
"Raduga" isimli bir sanatoryum yani tedavi
merkeziydi. İlk kahvaltıda şok yaşadık. Yemekte

tavuk, püre ve yanında şekerli taze krema vardı!
Sabah kahvaltısında bunlar yenir miydi? Ama
durumdan fazla şikayet etmedik, çünkü yemeğin
tadı, her ne kadar yeri olmasa da, çok güzeldi.
Kabardey'in aşçıları yemeklerinde estetiğe pek
önem vermiyorlar ama o lezzet ve yemek
alışkanlığı, Türkiye'de bulunmuyor; her şey taze.

Kaldığımız sürece, Nalçik'te ve Kabardey'de
gezmedik yer bırakmadık. Grubumuzda hiç ayrılık
olmadı, halen devam eden çok güçlü bir bağ
oluştu. Söylendiğine göre şu ana kadar gelmiş en
uyumlu grupmuşuz.

Gelelim gurup arkadaşlarımızla uyuşan ortak
düşüncelerimize...

Her şeyden önce bu geziden memnun
kalmayan yok. Nalçik şehri çoğu yanıyla çok güzel
bir şehirdi. Havası tertemizdi. Devasa parkları,
bahçeleri vardı. Orada herkes sabahleyin erkenden
kalkıp spor yapıyormuş ve bufark ediliyordu da.
Çünkü tüm baylar yapılı, bayanlarsa incecikti.
Türkiye'ye gelince şahsen göbekli nüfus oranına
şahit olunca şaşırdım. Yemeklerde taze ve

oynanmamış gıdalar lezzeti katlıyordu. Herkes
yolda veya gelip geçerken selam vermekle kalmıyor
elini uzatıyor, merhabadiyor halhatır soruyordu.
Çocukların hepsi, okulda ders olarak görmenin
de katkısıyla, düzgün Kabardeyce konuşuyorlardı.
Bazıları Rusça yanındaİngilizce de biliyorlardı.
Çocuklar boş zamanlarındaya satranç ya da dama
oynuyorlardı. Sadece sabah kalktıklarında kahvaltıya
kadar olan zamandatelevizyon izlerlerken gördüm,
Her akşam, tabi eğer yağmurgibi dış etkenler
olmazsa, Raduga'nın bahçesinde disko yapıldı. Bu
diskoda hem Adıge Ceug hem de modem
danslara ve müziklere yerverildi. Biz gerçi onların
Adıge Kafelerinden pek anlayamadık çünkü çok
değişik ve hep birlikte, sanki diskoda dans
ediliyormuş gibi oynuyorlardı. Biz oynamak
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istediğimizde,yapılı ve uzun boylu arkadaşlarımızın
sayesinde etrafi boşalttınıyor, her seferinde sadece
aramızdan bir çiftin oynamasınaizin veriyorduk

Oradatabii memnun kalmadığımız hadiseler
de oldu.İnsanlarda esrarengiz bir acımasızlık vardı.
Anneler çocuklarına fazla katı davranıyorlardı.
İnsanların çevrelerinde yaptıkları en ufak hatalarda
bile görevlilerden misliyle fırça yiyorlardı. Biz eğer
yanlışlıkla bir hata veya onların alışık olmadığı ama
Türkiye'de normal karşılanabilecek bir hareket
yaptığımızda,bizi ayıplıyorlardı, İshak Ağabey de
bize kızmalı mı, ya da kızmamalı mı, şaşırıyordu.
Biz ise, alışmadığımız bir şey olduğunda, bunu
kendi aramızda tartışıyor, alışmaya çalışıyor ve

çok nadiren bunu onlara belirtiyorduk. Selam
olayı bazen çok abartılıyordu. Acelemiz olduğunda
hatta o gün aynı kimseye birkaç defa selam
vermemize rağmen kişi gene yanımıza kadargelip
elimizi sıkıyor, hal hatır soruyordu. Kızların zarafeti
ve güzelliğinin aksine erkekler kelimenin tam
manasıyla birer "odun"du. Allah'ın dengeyi bu
şekilde sağladığına kanaat getirdik. Çok kaba,kırıcı,
rahat ve maalesef sarhoş olabiliyorlardı. Bizi
ziyarete gelen, Türkiye'den gitmiş başarılı iş adamı
hemşeri ve ağabeylerimiz bize hep aynı derdi
yandılar, orada işe aldıkları kadınlı erkekli elemanlar
arasında hem iş tecrübesi bakımından kalifiye
hem de kişilik bakımından sadıkve çalışkan yoktu.
Çoğunun iş gücünü ve çalışacak elemanı

Türkiye'den sağladığını öğrendik.

Bunların dışında Ata Vatanımızda kalanların

bizden, dil bilgisi hariç, daha fazla Adıge kültürüne
ve yaşam tarzına sahip çıkmadıklarını gördük.
Bizler Türkiye'de ne kadar Türkleşmişsek
oradakiler de bizim değiştiğimiz oranda
Ruslaşmıştılar. Orada da burada olduğu gibi

xabzeye bağlı olan ve olmayanlarvardı. Öyle
vakalarla karşılaştık ki aramızda Türkiye'de

kalmamızın xabzenin korunmasında nasıl daha
büyük bir zemin hazırladığını tartıştık

Eğer Adıge kültürü açısından bakacak olursak
bu geziye, bazı konularda biz öndeydik bazı
konularda onlar. Dans konusunda bizdeniyisi
yoktu. Açık konuşabilirim ki biz ortaya çıkıp dans
ettiğimizde herkesi hayran bırakıyorduk. Çünkü
hepimiz ekip kökenliydik. Onlarsürekli düğünlerde
oynamalarına rağmen bizler daha tecrübeliydik
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ve daha çok oyun biliyorduk. Dil açısından
övebileceğim hiçbir yanımız yoktu. Orada
karşılaştığımız en küçük yaştan çocuklar dahi çok

güzel Kabardeyce konuşuyorlardı, bizse
anlaşabilmekiçin İngilizcelerimizi, yolda bırakan
kötü Rusçamı ve uluslararası kabul görmüş
tarzancamızı kullanıyorduk. Dili bilmemenin çok
büyüksıkıntısını çektik, umarım büyüklerimiz bu
konuda daha destekleyici ve dilimizi öğrenmemiz
açısından daha imkan sağlayıcı olurlar. Xabze'nin
selamlaşma, büyüklere ve küçüklere saygı
konularına gelirsek gene onlar öndeydi, artık
yılların verdiği alışmışlık rahatlığıyla mı yapıyorlardı
bunu bilemeyeceğim ama örneğin dil
bilmediğimizden bazen cevap veremeyiz diye
büyüklere merhaba bile diyemiyorduk.  

Eğer bizim akıllarımızda ve kalplerimizde
yarattığı Adığağa duygusuna gelince eminim ki
geri dönüş veya orada iş yapma açısından
hepimizde bir duygu oluşmuştur. Aramızdan bir
arkadaşımız bu sene üniversiteye Nalçik'te
başlamayakarar verdi ve bununlailgili hazırlıklarını
bitirdi. Ben iş ve ticaret yapmayı düşündüm,
umarım Genetik çalışmalarla ilgili ön yargıları
orada yenebilirim.

Umarım önümüzdeki sene de böyle bir
organizasyon olur ve umarım ben de bunun
içerisinde olurum.  Bize orada yardım eden kişi ve kurumlara ve
bizi ziyafetlerle ağırlayan iş adamı ağabeylerimize
sonsuz sevgiler ve saygılar.
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Biz Kafkasya'ya gitmekiçin 2 yıldır ailemle plan
yapıyorduk. Babamla girdiğim bir iddia sonucu
ödül olarak babam beni Nalçik'e gönderecekti.
İlk günden beri anavatanımıza, atalarımın geldiği
yere gitmeyi hayal ediyordum ve sonunda gerçek
oldu.

4 Ağustos günü diğer arkadaşlarla beraber
Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği'nden Atatürk
Havalimanı'na gittik. Bizim arkamızdan diğerleri
daha gelecekti. Biz ilk olarak 5 kişi gittik.

Oraya ilk adım attığımda içimden ' Masal
başlıyor ' dedim. Gittiğimizin ilk sabahı kardeşim 
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ve bendil bildiğimiz için orada kalanlarla tanıştık,
kaynaştık. Kaldığımız yerbir sanatoryum idi. Raduga
(Gökkuşağı) Sanatoryumu... Nalçik'in bitiminde
yeşilliklerin arasında, öğretmenler ve doktorlar
gözetiminde çocukların ve gençlerin kaldığı
tatillerini geçirdikleri şırın bir yer...

İlk günler yemeklere pek alışamadık ama
Nalçik'te olduğumuzu hatırlayınca önemse-
miyordukbile. Diğer arkadaşlarla birlikte Çorum,
Salihli, Ankara, Sakarya, İstanbul ve Düzce'den
oluşan bir grup olduk.

Orada birçoktarihi, doğal güzellik gezdik.
Sosruko, Oşhamaxoe, Mavi Göl, Terek, Şegem

şelaleleri, Nazran maden suyu kaynakları v.b.
Doğal güzelliklerin en harikaları bulmak
mümkündü. Oşhamaxoe 5642 m yüksekliğiyle
Avrupa'nın en yüksek dağı. Teleferikle zirvesine
çıkmak insana ayrı bir zevk ve heyecan veriyor.
Çıkınca oranın ne kadar heybetli olduğunu ve bu
ününü sonuna kadar hak ettiğini anlıyorsun.

Mavi Gölise cennet gibi bir yer... 365 m
derinliğiyle masmavi bir göl. Insana yalancı
cennetteymişhissi veriyor.

Terek'ten özel olarak bahsetmekistiyorum.
Terek Nalçik'e yakın bir kasaba... Çok güzel
karşılandık. Terek'teki müzeyi ziyaret ettik, büyük
satranç ustalarının yetiştiği satranç okulunu gezdik.
Müzeyi gezerken Pekin Olimpiyatlarında güreş
dalında Kabardey sporcu Aslanbek'in altın madalya
kazandığını öğrendik. İster istemez gururlandık.
Bizim için küçükbir konser verdiler ardından çok

güzel bir Adıge düğünü yaptık.

Kabardey'deki heryere gittik. Oraları gezdikçe
ne güzel bir vatanımız olduğunu anladım. Ayrıca
böyle güzelbir yeri kaybetmemekiçin herkesin
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elinden gelen yapması gerektiğini düşündüm.

Nalçik'te o kadar çok değerli insanla tanıştıkki

isimleri saymakla bitmez. Hepsi gerçekten o kadar
candan insanlarki bize yardımlarını esirgemediler.
Hepsine minnet borçluyuz.

Grubun başında İshak Akbay vardı. İshak
Abiyle ve diğer arkadaşlarla öyle bir kaynaştıkki
ayrılacağımız günü düşünmekbile istemiyorduk.
Çünkü ailelerimiz bizi öyle bir yere göndermişler
ki herkesin rahatça Adıgabze konuştuğu,istediğimiz
gibi düğün yaptiğımız, Nahuşe Kerimlerin, Kuşha
Doğanların şarkılarının rahatça dinlendiği bir yer.
Bizim ekibimiz dillerini fazla geliştiremedi ama
onlarca şey öğrendiklerine eminim.

Raduga'daki arkadaşlarla da çok yakın ilişki

kurduk. Telefon numaralarımızı verdik, onlarınkini

aldık. Beraber çok güzel | 7 gün geçirdik. Bazıları
ile kardeş gibi oldum... Soniki günü asla unutma-
yacağım. Gün bitmesin diye, daha çok yaşayalım
diye uyumadıkbile.

Ayrılmak en zoruydu. Raduga'daki arkadaşla-
rımız da, biz de çok zor koptuk birbirimizden.
Onlariçin Türkiye'den gelen arkadaşlarıyla ayrılmak,
bizim için de hayatımızın en güzel 17 gününün
sonu demekti.

Beni oraya gönderen anneme, babama,
DÇB'ye, Kafkas Dernekleri Federasyonu'na,
Bağlarbaşı ve Uzunyayla Kafkas Derneğine,İshak
Abime ve bizimle ilgilenen sayısız insana canı
gönülden teşekkürler.

 

Çetao Janset İNugay, “En
sevdiğim masal Kafkasya”: Babamın
beni ve ağabeyimi Kafkasya'ya göndereceğini
duyduğum andaki mutluluğumu hiçbir şeye
değişmem. O kadar değişik bir duyguydu ki
hissettiklerim... Anavatanıma gidecektim daha
öncedeailemle Kafkasya'ya gitme gibi bir planımız
vardı. Fakat bu kadar çabuk olacağını tahmin
etmemiştim. Ailemle değil ama tanıdıkçaaile gibi
olduğumuz arkadaşlarımla gittik. Hayal gibibir
şeydi sanki benim için Kafkasya'ya gitmek... Lafta
olur diye düşünürdüm. Ama ağabeyim ve benim
babamla girdiğimiz bir iddiayı kazanmamız bizim

NART RS



GEZİ - İZLENİM

 

 

anavatanımıza gitmemize sebep oldu.

Çorum'dan İstanbul'a yolculuğum başladı
ardından İstanbul derneğindeki üç arkadaşımız

da bize katılarak beşkişilik bir grupla Nalçik

yolculuğumuz başladı. İki saat süren yolculuğun
ardından o güzelülkeye ayağımızı bastık sonrasında
altı arkadaşımız ve rehberimiz İshak Akbay geldi.
İshak ağabeyim bize Kafkasya'ya gitmeden önce
her zaman 'Her şey güzel olacak!' derdi.

İkinci grup gelmedenönce oranın yaşayış
tarzlarını bilmediğimizden birazcık zorluk çektik.
Kendimize her zaman 'Herşey güzel olacak "'
diyorduk. Ben ve ağabeyim Adığabzebildiğimizden
anlaşmamız zor olmadı. Aileme de minnet borç-

luyum,iyi ki Adığabze öğretmişler bana... Dil
bilmek gerçekten çok güzel bir şeymiş orada

anladım. Bazen dil bilmeyen arkadaşlara rehberlik
yapmak zorunda kaldığımda, onlara faydalı
olduğumu hissederek daha da mutlu oldum.

Raduga'da kaldık. Raduga çok güzel bir
sanatoryumdu. Zamanla evim gibi benimsedim
hatırladıkça özlüyorum. Oradaki çocuklarla

kaynaştık. Birbirimize 17 günde çok bağlandık,
ayrılmak gerçekten de çok zor oldu. Raduga'da
hayat çok başkaymış.

Bizi ziyarete gelen değerli büyüklerimizle
tanıştık, nasihatlerini dinledik. Hepsinin sözleri
benim için çok önemliydi. Bizleri orada yalnız
bırakmayıp, ilgilendikleri için kendilerine çok
teşekkür ediyorum.

Düşünmesibile o kadar güzelki, sokaklarda

 

  

Leyla Kafe'nin güleryüzlü ei
bla ve eşi Beycan beyin (en arkada)sohbetleri ;

ginde; birbirinden güzel yemeklerinden yedik. ©“ 
 

Adıge düğünleri yapılıyor -buradaalışık olmadığımız
bir durum- kendi kültürümüzü serbestçe yaşaya-

biliyorduk burada. Adığabze şarkılar sokaklarda
çalıyor, küçük çocukların Adığabze bir şeyler
söyleyerek oynaması, kavga etmesibile çok güzel.
Daha neisterim, kültürümü şarkılarımı serbestçe

yaşayabıldiğim Kafkasyamagittim.

Bir gün Nalçik'te ana caddede gezerken
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arabasının sesini sonuna kadar açıp Adığabze
müzik çalan arabaları gördüğümde çokşaşırdım.

Tabi ben bu duruma alışık olmadığımdan,ilk
duyduğumda birden ağabeyimin kolunu çekerek:
"Aaaa! Ağabey Adige...' dedim. Ağabeyimle biraz
sevinç biraz gurur duyarak gülüştük. Butür olaylar
o kadar hoşumagitti ki daha sonra tekrar gitmeyi
istiyorum.

Ben orada çok şeyi öğrendim ve şunu da
anladım ki Adığabze bilmek, dil bilmek çok önemli.
Bunu orayagittiğinizde anlıyorsunuz. Oradafolklor
oyunumu geliştirdim, akordeon sesi duyduğumda
içim kıpır kıpır oluyor. Mekan değiştirmekbelki
herkese bir rahatlık verebilir. Ama insanın kendi
atalarının yaşadığı yerlerde oynamasıbile farklı
bir zevk verdi.

Birlikte gittiğimiz arkadaşlarımın çoğuyla çok
iyi bir dost bazılarıyla da ağabey -kardeşgibi olduk.
Birbirimizi unutmayacağımıza söz verdik. İnşallah
burayı görmekisteyen herkes görmefırsatı bulur
da bu söylemek istediklerimi daha iyi anlar.

 

 

“

Cankat Şahin: "Kafkasya bekle beni
ben geliyorum"diye çıktığım yolculuktan "Kafkasya
tekrar döneceğim" diyerek geri geldim...

Elbruz'un ihtişamını, mavi gölün etrafındaki
yeşilliklerle birleştiği anki ışıltısını, şelalelerden akan

buz gibi suyun berraklığı, Sosruko'dan bakıp Nal-
çik'in o eşsiz görüntüsünüfark ettiğim anki duygu-
larımı anlatmaya kalksam sayfalar sürer. Hergittiği-
miz yer bizim için ayrı anlam taşıyordu.Yıllar önce
atalarımızın bu topraklarda yaşamış olması beni
heyecanlandırıyordu. O dönemde oralarda
yaşamakisterdim...

Herkesin oraları gidip görmesini, kısa bir süre
de olsa orada yaşayabilmesini, orada yaşayan
soydaşlarımızı, Türkiye'den giden ailelerin tanıma-
larını (Leyla abla, eşi, orada bize sponsorluk yapan
abilerimi, Aysu, Cansu,Elif ve ailelerini) çokisterim.
Amagitmeden önce dil öğrenip gitmelerini(iletişim
kurabilmekiçin bunun şart olduğunu yaşayarak
öğrenen biri olarak) tavsiye ederim...

Doğasıise kesinlikle bana anlatılandan çok
daha güzel. Sürekli birilerinden anavatanımızın
çok güzel ve her tarafının yeşillik olduğunu

duyardım. Ama abartılı olduğunu düşünürdüm.
Ama gidip gördüğümüz zaman anlatılandan çok
daha güzel olduğunu fark ettim.

Bu gezilerde, bizim oraya gitmemiz gibi, orada
yaşayan kardeşlerimizin de buraya gelebilmeleri
çok güzelolurdu. Onların da gelip bizim misafirimiz
olmasınıistiyor ve büyüklerimizin bu öneriyi göz
önünde bulunduracaklarına inanıyorum.

Bize böylebir imkan sağladığı için Kafkas Der-
nekleri Federasyonu'na ve geziyi organize eden
İstanbul Uzunyaylalılar Demeğiile İstanbul Bağlar-
başı Derneği'ne, ayrıca geziye katılmama vesile
olan Bandırma K.K.K.D başkanı Alaattin Bayram'a,
15 gün bizimle sabırlailgilenen İshak abiye vebizi
orada misafir eden tüm büyüklerime ve arkadaş-
larımıza teşekkür ederim...

Son olarakısrarla belirtiyorum ki, tüm arkadaş-
larımızın gidip, gezip, görüp yaşamalarının kendileri
için iyi bir deneyim olacağına inanıyorum. Seneye
gidecek arkadaşlarımla birlikte olmakdileğiyle

 

 

Fotoğraflar: Aytek Örs, Atakan Şurdum Avcı, Çetao Cankat Nugay, Çetao Janset Nugay. Cankat Şahin, İshak Akbay
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“Çağdaş Tıpta Gelişmeler” konulu 1. Uluslararası
Tıp Konferansı, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin
başkenti Nalçik'te yapıldı. Kaf-Fed'in de işbırlığı ile
geliştirilen konferansa Türkiye'den katılan, 5'i Çerkes
© doktor kendialanlarında başarılı sunumlaryaptılar.

  

usya Federasyonu Kabartay-Balkar Federe
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sağlık

> Bakanlığı'nın desteği ile Kabartay-Balkar
Nalçik Devlet Üniversitesi tarafından planlanan
ve Almanya'da Erlanger Üniversitesi Kalp Merkezi,
Arabmed in Europa ile Türkiye'de Kafkas
Dernekleri Federasyonumuzun işbirliği ile
geliştirilen "Çağdaş Tıpta Gelişmeler" konulu
|. Uluslararası Tıp Konferansı 5-9 Ekim 2008
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Prof.Dr. GÜNSELŞURDUMAVCI
tarihinde Kabartay-Balkar Federe Cumhuriyeti
Başkenti Nalçik'te başarı ile gerçekleşti.

Bu konferansa Türkiye'den, 6 doktor sunum
ile olmak üzere, (2 kişi katıldı. Türkiye'den katılanlar
arasında bulunan ve Kafkas kökenli olmayan
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.
Canan Efendigil Karatay", "doğru beslenme ve
yaşam tarzının sağlığı korumada etkileri"ni içeren
bir sunum yaptı. Adıge katılımcılardan Marmara
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1. ULUSLARARASI TIP KONFERANSI

 

 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Kazokoğlu ve
Türkiye Gazetesi Hastanesi'nden Dr. Nusret Baş
Göz Hastalıkları tanı ve tedavisiile ilgili, Bilim
Üniversitesi'nden çocuk hastalıkları uzmanı Prof.

Dr. Lebriz Yüksel Soycan bir uluslararası çalışmanın
Türkiye'de yürüttüğü bölümünü, Dr. Şuayip Dağıs-
tanlı biyoenerji ve diğer yardımcı tedavi yöntem-
lerinin günümüzdeki uygulamalarını sundu.Sivas
Devlet Hastanesi'nden Dr. Şemsettin Sak, sigara
bağımlılığından kurtulma konusundaetkili bulduğu
yöntemleilgili özet bilgiile katıldı. Prof. Dr. Günsel
Şurdum Avcı da kalp hastalarının tedavisinde
kansız,risksiz ve etkili bir tedavi olan "Doğal
Bypass" tedavisini sundu ve ciddibir parasal kaynak
gerektirmeyen bu tedavinin Nalçik'te kurulması
ve uygulanmasında,yatırımcı işadamlarıile işbirliği
yapabileceği sözünü verdi. Önceki dönem Bursa
milletvekilimiz Dr. Şeref Birinç de katılımcılar

arasındaydı.

Kongrenin Bilimsel Kurulu Başkanı olan Suriye'li
Abzeh kalp cerrahı Prof. Dr. Faidi Ömer
Mahmoud'un "Almanya'da Kalp Cerrahisi İşlemleri"
hakkındaki sunumu sırasında, kendisinin
Almanya'da çalışmakta olduğu Erlanger Üniversite
Hastanesi ameliyathanesi ile telekonferans
bağlantısı yapıldı ve o anda yapılmakta olan bir
kalp ameliyatı da izlendi.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dekan
Prof. Dr. Samir Essa Bloukh ile Kabartay-Balkar
ve Rusya'nın diğer bölgelerinden katılan doktorlar,
güncel teknolojik gelişmeleri de içeren 30 kadar

değerli sunum yaptılar.

Kongredili İngilizce ve Rusça idi. Türkiye'den
gidenlerden Dağıstanlı arkadaşımız dışındakiler
de sunumlarınıİngilizce yaptılar.

Tüm katılanlar, Nalçik Üniversitesi'nin yeni
modem binaları ve üniversitede uygulanan çağdaş
program, araştırma ve sunumlardan, konferans .
salonunun teknik donanımı ve sunumların İngilizce-

Rusça simultane tercümesini yapanların usta-
lığından, Nalçik şehrinin güzelliğinden, tanık olunan
kültürel etkinlikler ile özenle hazırlanıp titizlikle
gerçekleştirilen ağırlama programlarından çok
etkilendiler ve hoşnut kaldılar,

Nalçik Üniversitesi Dış İlişkiler Departmanı

Başkanı Prof. Anatoli K. Kodzokov'un, konferans

öncesinde olduğu kadar, konferans sırasında da
tüm ayrıntılarla yakındanilgilenmesi, konferansın
başarısında büyük katkı sağladı.

Bu konferansın Türkiye ile ilgili tüm çalışmaları

Kafkas Dernekleri Federasyonumuz adına Prof.
Dr. Günsel Şurdum Avcı tarafından yürütüldü ve
katılımcılara dağıtılan sertifikalarda Federas-
onumuzun amblemi de yeraldı.

Heryıl tekrarı arzulanan konferansın 2009'daki
tarihi henüz kesinlik kazanmamaklabirlikte, daha
erken ve yaz tatillerinin bitmediği bir tarihte
gerçekleştirilmesi ve gidenlerin kongreden sonra
da bir süre daha kalarak bölgenin doğal
güzelliklerinden ve olanaklarından yararlanma
şansı bulabilmesi düşünülmektedir.

 

 

  
NART 89



CAMYP CH TTYM Y.TBY / KALBİM AVUÇLARIMDA
Cu Typ ckiyonlkurby pH ryrp3?
Cu İSryM WyM WTby ap COXBbIP,

Yonmxbıp KbelixaM9, KbbITOLIX9
Yocsıp Kbbimeckls Tyrby ap eoxbbip.
'TeHa>kbi3 eTokloy 39M M9AT9,
39M H9OXYII BATby9y 3€rDOMUKİyp .
3nry xoml wrbarbym9 moryla,
İİGBIBOM X91b Mbuiy 39M MSTKİYp.
39M Mağl9 H9XYY M9JbLBIp
7Konı 3birexbyax9M KbaJbarbyy .
Kpburbbic yl9rB9M A9rbi3Yy |
Hrlaki Kkboyop ap Mbi3arboy
JİyHefi KbyT9XKBIp KLOXBYAMH,
Cn Xbonbop CATYM UPOXbbIP

Cu ryp ckiysulsurey pu ryrv3?
Cu İsrymM WyM Wiby ap COXbBIp.

Kalbimin içimde olduğunu mu Bazen ateş alazı gibi tutuşuyor
SANIYOYSUNUZ? Geceye erişenler görüyorlar,

Onu avucumda tutarak taşıyorum Aldığı yaradan kıvrandığını
Yine de çarpıyor durmadan.

Yağmuryağarsa, üzerine yağıyor Kıyametler kopuyorsa da
Karyağarken zorluk çekiyor. Yaralarından mutludur kalbim,
Azgın denizler gibi dalgalanıyor bazen,

Bazen sabah yıldızı gibi saklanıyor. Kalbimin içimde olduğunu mu
Acı çekenleri görürse acışıyor, SANIYOYSUNUZ?

Bazen kaynarsular içindeki buz gibi eriyor, Onu avucumda tutarak taşıyorum

© KIBILNOKBY9 AJIMM / KIŞOKUOALİM
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DARVAKİTLERDE SEVMEK
; Sevgili Gülderen, Ali ve

dar vakitte sevenlere...

bır zamanlar bütün vakitler dardı
siz hiç dar vakitlerde sevdiniz mi?
yüreğimizin yarısı hareli gözlerde bekler

yarısı, sarp yollarda yeni sevdalartetiklerdi

o zamanlar zapt edilecek çok kaleler vardı

sohbetimize ay ışığını, gün ışığını buyur ederdik

sohbetimize doğu, batı
sohbetimize dört yan, beş kıta sığardı

gökkuşağının bütün renklerini gözlerimizle sağardık
gözlerimize ağaçlar kuşlar, gözlerimize bütün renkler konardı
o zamanlariki kişilik renklere vakit dardı

bazen parklarda dolaşırdık, geceler boyu
saçlarımıza bulutlar, yıldızlar
saçlarımıza rüzgarlar konardı

o zamanlarikikişilik rüzgarlara vakit dardı

ekmek taşır, su taşırdık grevlere

bir demet kırmızı çiçek gibi yüreğimizi taşırdık
yüreğimize açlar, yoksullar,

yüreğimize tüm dünya sığardı

o zamanlar iki kişilik yüreklere vakit dardı

- birazsıkılır, çokça kuytudaki sarmaşıklargibi utanırdık
Bu bizim hakkımızdıbilirdik ama biz
hakkımızı nakışlı birkilim gibi hep orta yere sererdik.
“ozamanlariki kişilik nakışlaravakit dardı

“şimdi bütün vakitler akıp gidiyor arsız
bir zamanın terkisinde.

o sevgi de aşk da ağır biryük kaygan yüreklerde

sahi, biz ne iyi, ne iyi ettik de dar vakitlerde sevdik.

ADNANÖZVERİ
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nkara Kafkas Derneği'nin organizasyonu
Si ile 15 Ekim 2008 tarihinde Türkiye'ye

» 5 gelen ve 5 ilimizde yaptıkları gösterilerle
büyük beğeni kazanan Adıgey Cumhuriyeti Devlet
Halk Dansları Topluluğu Nalmes, 26 Ekim 2008
Pazar günü Ankara'da gerçekleştirdiğifinal göste-

 risinin ardından Adıgey'e döndü.

 

Gösteri yaptıkları her yerde, 54 kişilik dans
ekibiyle sahne alan ve izleyenlerinin yüreklerini
Karadeniz'in öbür yakasına götüren Nalmes,
turnede Kafkas insanının savaşlarını, acılarını,

mutluluklarını muhteşem koreografi ve kostüm-
leriyle ile gözler önüne serdi.

İlk gösterisini (7 Ekim Cuma günü Merzifon'da
gerçekleştiren ekiple ilgili izlenimler hakkında,
Merzifon'daki Iınsanlarımız adına bilgi aldığımız
Yılmaz Dönmez'in yorumu şöyle oldu:

Nalmes, Merzifon'da bir rüya idi,
gerçek oldu...

“Dünyaca ünlü Nalmes ekibimiz 17 Ekim
2008 Cuma günü akşamı Merzifon Kapalı Spor
Salonu'nda üç saat boyunca 2000 kişılık coşkulu

bir seyirci önünde olağanüstü bir gösteri sundu.

Merzifon'lu hemşerilerimiz anavatanlarından

gelen bu kadar kalabalık bir ekibe ilik defa ev
sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını
yaşadılar. Nalmes ekibi uzun bir araç konvoyuile
Merzifon'a 20 km. kala karşılandı. Karşılama

esnasında; sevinç ve hüzün bir aradaydı.
Hemşenilerimizden büyükbir çoğunluğu ilk defa
bu insanlarla karşılaştıklarında; onlara kutsal bir

 
varlık gibiel sürerek kucakladılar. Bu onlariçin
bir rüya idi, gerçek oldu.

Başta Merzifonlular olmak üzere civaril, ilçe

ve köylerdeki (Amasya, Samsun, Çorum, Tokat,
Kavak, Asarcık, Vezirköprü, Havza, Ladik, Suluova,
Gümüşhacıköy, Hamamözü, Erbaa, vb.)
hemşenlerimizile bölge milletvekilleri, yerel idareci
ve yöneticiler, dernek başkanları geceye yoğun
bir ilgi gösterdiler. |

Gece, şehitler adına saygı duruşuveİstiklal
Marşı'nın okunmasıile başladı. Merzifon Kafkas

Derneği Başkanı Kenan Bülbül'ün açılış

konuşmasının ardından Nalmes'in doyumsuz
gösterisi başladığında; salonda bulunan tüm
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seyirciler pür dikkat sahneye odaklanmıştı, sankı
bir masalın ortasında gibiydiler. Duygu selinin had
safhada olduğu, ruhaniyetin doruk noktasına çıktığı
bu gösteri karşısında; gözyaşlarına hakim olamayan
bir nineye neden ağladığı sorulduğunda “Evladım
dünya gözü ile bunu da gördüm ya, ölsem de
gam yemem artık” diyordu. Adıge olmayan bir
kadın da, gösteri sonra erdikten sonra tribünlerden
inerek soyunma kapısının önündeki görevlilere
“Ne olurizin verin, ben bunlar gerçek bir insan
mı, yoksa biblo mu yakından görmekistiyorum”
diye yalvardığına şahit olduk.

Gerçekten göz bebeğimiz Nalmes kendini
yenileyerek son yılların en muhteşem gösterisini

sergiledi. Bu üstün performansından dolayı
seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı,
çiçek ve konfeti yağmuruna tutuldu. Bu gösteriyi
izleyemeyen hemşerilerimiz adına üzülmemek
mümkün değil. Merzifonlu hemşerilerimizin
Nalmesiçin hazırladıkları, misafirlerine verdikleri

değeri yansıtan şilt ve çiçekler, Merzifonlular adına

Samsun Kafkas Kafkas Derneği Başkanı Servet
Yıldız tarafından Nalmes'in Sanat YönetmeniKul
Muhammed'e takdim edildi.

Söylemeden geçemeyeceğim bir ayrıntı da,
gösteriyi Üç saat boyunca, ayakta, merdiven
boşluklarında, gösteri alanının önünde, arkasında,
yanlarında dahi izleme sabrı gösteren, coşkusu
ve enerjisi hiç bitmeyen seyircinin muhteşem
coşkusudur.

Bir izleyici olarak, bu güzelliği bize yaşatan,
organizasyonda emeği geçen herkese, hertürlü
taltif ve takdiri hak eden Nalmes Sanat Yönetmeni
Kul Muhammed ile dans ve müzik grubu üyelerine
çok teşekkür ediyorum..."

  

 



 

 

Merzifon'dan sonra, |8 Ekim Cumartesi günü
Turhal'da, |9 Ekim Pazar günü Mersin'de, 25
Ekim Cumartesi günü Konya'da yapılan gösteriler
ve halkın ilgisi de farklı değildi. Nalmes yine
gönülleri fethetti, halkımız yine anavatanından
gelen ekibine hakettiği saygı ve ilgiyi gösterdi.

Ankara'dan da tam not aldılar...

Ekibin final gösterisi 26 Ekim Pazar günü
Ankara'da Anadolu gösteri Merkezi'nde yapıldı.
Gösteriye ilgi yine üst düzeydeydi. Saat 20.00'de

“başlayan geceye üst düzey bürokratlar, siyasetçiler,
elçilikler, iş adamları ve 3000'e yakın izleyici katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ankara Kafkas

Demeği Başkanı Vacit Kadıoğlu, gecenin önemine
dair sözlerinin ve teşekkürlerinin devamında,

Türkiye diasporasında yaşayan Çerkeslerin
Abhazya ve Güney Osetya'nın tam bağımsızlıklarını
desteklediklerini, her zaman onların yanlarında
olacaklarını, bu gece ile aynı zamanda Abhazya
ve Osetya'nın bağımsızlıklarının da tekrar
kutlandığınıifade etti.

Daha önce de birçok kez Türkiye'de misafir
edilen Nalmes dans grubu, bu yıl yeni koreog-
rafileriyle, kostümleriyle ve performanslarıyla bir
önceki gösterilerinden dahafarklı bir kompozis-
yonla izleyiciyle buluştu. Her sahnesinde alkışların
susmadığı gecenin sunuculuğunu başarılı sunum-
larıyla Mesut Zorlu üstlendi. Zorlu, sunumları
sırasındaizleyicilere her oyunun hikâyesini anla-
tarak, mesajlar vererek salondaki kalabalığı daha

 

      

   



HABERLER...

 

 

da coşkulandırdı.

Gecenin final dansı ise ayakta alkışlanarak
izlendi. Ankara Kafkas Derneği Başkanı Vacit
Kadıoğlu'nun Nalmes dans ekibine çiçek takdim

ettikten sonra, salondakiizleyicilere de Çerkesce
teşekkür etmesiile bir rüya gibi geçen gece,saat
24.00 sularında sonaerdi.

Nalmes bir kez daha lürkiye diasporasından
tam not aldı. Ana vatanımız Adıgey Cumhuriyeti'ne

dönerken, yoğun tempodan dolayı yorgunlardı,
ama hepsi yüzlerindeki gülümsemeyle, gördükleri
ilgiden memnun bir şekilde, Ankara Kafkas Demeği
yöneticileri ile organizasyonla ve kendileriyle bizzat
ilgilenen arkadaşımız Fatih Turhan'a teşekkür

ediyorlardı.

Başka muhteşem saatlerde yine birlikte olmak

dileğiyle, yolun aydınlık olsun Nalmes...

© Fotoğraflar: Hajuko Leyla Kandemir
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Adıgey Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları

Topluluğu NALMES Academia, Kafkas halklarının

tarihsel-toplumsal sürecinin bir ürünü olarak, 1736

yılında Krasnodar Filarmoni Okulu'nda okuyan

Kafkasyalı gençlerin girişimiile başlayan uzun ve

zorlu bir süreçten sonra kuruldu.

Kurulan ilk ekip Sovyetler Birliği'nin pek çok

yerinde amatör olarak konserler verdi. İkinci Dünya

Savaşı'nın başlaması ile ekipte görevli erkek

dansçıların pek çoğu askere alındılar ve tamamına

yakını savaşta öldüler. Savaş sonrası ekip yeniden

canlandırıldı. 1371 yılında Adıgey Cumhuriyeti

yönetiminin katkıları ile ekip elemanlarının büyük

bölümü Tiflis'te Koreografi Koleji'ne yollandılar.

Bu öğrencilerin mezun olarak dönmesi ve aynı

dönemde düzenlenen 2 yıllık Maykop Kafkas Halk

Dansları kursunda başarılı olan öğrencilerin de

katılmasıile, 1772 yılında Adıgey Cumhuriyeti'nin

başkenti Maykop'da tekrar kuruldu. Topluluk 1776

yılında "Akademi" ünvanı aldı.
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Kafkas Halk Dansları mutlu, neşeli, çalışkan

insanlar göz önüne alınarak ve gerçek hikayelerden

yola çıkılarak hazırlandı. 1931 yılında repertuarı

tamamen yenilendiğinde savaşlar, acılar, mutluluklar,

kısacası Kuzey Kafkasya'daki hayatın ta kendisi

Nalmes'in ritimlerinde ve danslarında yerinialdı.

Sergilenen danslar toplum değerlerinin, ortak bir

tarihin ve bilincin, bir bütün olarak görsel şölenidir.

Topluluk repertuarı orijinal Kafkas halk dansları

ve müziklerini içermektedir. Müziğin ve dansın

mükemmel uyumu ortaya profesyonel bir perfor-

mans çıkarmakta, program gerçekbir folk festivali

içermektedir.

Topluluğun dikkate değer bir özelliği de

kostümleridir. Topluluğun kullandığı kostümler

sergilenen dansların dönemleri göz önüne alınarak

ciddi bir tarihsel ve kültürel çalışmanın eseridir.

Gösteri boyunca kullanılan geleneksel Kafkas

kıyafetleri, seyredenler için dans ve müzik eşliğinde

bir defile havası yaratmaktadır.
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Genel K

Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeğimiz, 2 Kasım
2008 Pazar günü yaptığı Genel Kurul sonunda yeni

yönetimini şu şekilde oluşturdu:

Yönetim Kurulu: Erdoğan Ayan, Mehmet
Acaroğlu, Ercan Sezgin, Doğan Eser, Mesut Önder,

Nejat Özsoy, UğurFidan. (Yedek):Yahya Kazokoğlu,

Ersin Özen, Haluk Seyok, Şimal Özcan, Zafer Yılmaz.

 

  
Söke Kafkas Derneği 8 Kasım 2008 tarihinde

yaptığı genel kurulla yeni yönetimini seçti. Göreve

gelen arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Yeni Yönetim Kurulu listesi ekteki gibidir.

Atiye Aydın (Başkan), Mustafa Yener (Başk.

  Ankara Kafkas Derneği'nin Yenimahalle Halk

Eğitim Merkezi ile yaptığı anlaşma sonucunda

dernekte sertifikalı kurs programları başlatıldı.

İlk olarak hanımlar için açılan el sanatları

kursunun yanı sıra Rusçave İngilizce kursları da

veriliyor. Öğretmenliklerini Nermin Kankuş'un
yaptığı el sanatları kursunda hanımlar Çerkes motif

ve figurlerinin ağırlıkla kullanıldığı bir birinden güzel

el sanatlarını birbebir uygulama olanağı buluyorlar.

Herhafta Pazartesive Salı günleri düzenlenen bu

kursa isteyen tüm hanımlarımız katılabilir.

Ankara Kafkas Derneği Hanımlar Komisyonu

Başkanı Yıldız Şekerci, bu çalışmalarda ilk hedeflerinin

demeğin gündüzaktivitelerinin devamını sağlamak

olduğunu söyledi. Şekerciayrıca bu kursla Çerkes

figür ve desenlerimizi, yeni tekniklerle hazırlanacak

Kafkas A  

Jüzce Kuzey Kafk

 

as Kültür Derneğimiz
urulunu yaptı

Denetleme Kurulu (Asil): Musa Tok, Samim

Yavuz, Yusuf Uğur. (Yedek): Hakan Ayan, Faysal

Şaguç,Fatih Yılmaz.

Federasyon Delegeleri: Nejat Özsoy, Doğan

Eser, Uğur Fidan.

Yeni yönetimde görev arkadaşlarımıza başarılar

diliyoruz.

Derneğimiz yeni yönetimini seçti

Yardımcısı), Yasin Taç (Sekreter), Fatma Aydın

(Muhasip), Cevat Şenoğlu (Üye), Oğuzhan Sapan

(Üye), Vasfiye Aykaç (Üye).
Yeni yönetimde görev arkadaşlarımıza başarılar

diliyoruz.

ürünlere adapte etmeyi, figür ve desenlerimizin

(özellikle desenlerin) tanıtımını sağlamayı

amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

bhazya Kültür Derneğimiz
yeni yönetimini seçti

İstanbul'da bulunan Kafkas Abhazya Kültür
Derneğimizin 23 Kasım 2008 tarihinde yapmış
olduğu olağanüstü genel kurul sonunda yönetim

kurulunda göreve gelen yeni arkadaşlarımızın listesi

şöyle oluşmuştur:

-Açuyba Cihan Zafer (Başkan), Katsıya Yaşar

Atik (Bşk. Yrd.), Keçba Selçuk Genç (Bşk. Yrd),

Ayüdzıpha Berrin Üngör (Muhasip), Ayıgba Erşan

Cesur (Yazman), Gucuvaıpha Rüknet Yeşilyurt

(Üye), Keçha Mücella Genç (Üye).

Yeni yönetimde görev arkadaşlarımıza başarılar

diliyoruz.
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|5 Kasım 2008 Cumartesi akşamıİstanbul'da

okuyan 125 üniversite öğrencisi “Uzunyayla Kafkas

Derneği'nde bir araya geldiler.

Demeğin Halklaİlişkiler Sorumlusu İshak Akbay

ve Eğitimci Murat Yavan öğrencilere derneğin

çalışmaları, genç kuşağın üzerine düşen görevler

gibi konularda öğrencileri bilgilendirdiler, ardından

öğrencilere söz verildi.

21 Kasım Cuma akşamıise Uzunyayla Kafkas

Derneği'ne sürekli olarak katkıda bulunan

işadamlarına, TJK jokeylerine ve antrenörlerine

 

 

  
Yeni sezonahızlı başlayan Kocaeli Kafkas Kültür

Demeğibu yılkiilk kahvaltısını 23 Kasım 2008 Pazar

günü yaptı.
Dernekbinası 3. kattaki Nart Cafe'de yapılan

kahvaltıya yönetim kurulu ve

ştular

se 4 G

örenciler

yönelik demek merkezinde teşekkür yemeğiverildi.

Katılımın yoğun olduğu gecede yenilen enfes

Çerkes yemeklerinin ardından sonikiyıl içerisinde

yapılan faaliyetler sinevizyon görüntüsüyle sunuldu.

Gecenin sonundakatılımcılar, büyüğümüz Mehmet

Boran ve ünlü tasarımcı Zeki Beştepe'nin çaldığı

otantik Çerkes müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Desteklerini hiçbir zaman esirgemeden katkıda

bulunan değerli hemşerilerimize biz de teşekkürü

borçbiliriz.

çalışmalarıylailgili bilgiler vererekkatılanlara teşekkür

etti. Yerel basından dört gazetecive Kocaeli Tv'den

bir muhabirin katıldığı toplantı neşeli bir ortamda

ve sohbetlerle devam etti.

 

üyelerin yanı sıra, onursal kurul

thamatesi Şükrü İncive eşi de katıldı.
Aynı zamanda öğretmenler günü

nedeniyle öğretmenler Ersin

Coşkun, Hilal Atan, Gunda Korkut,

Zuhal Çatan, Engin Ülger'e

hizmetlerinden dolayı teşekkür

edildi.
Başkan Sami Korkut geleneksel

kahvaltıların ayda iki kez olmak

üzere devam edeceğini belirterek,

öğretmenlerin anlamlı gününü

kutladı. Korkut ayrıca yeni sezon
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Adana Kafkas Derneği Gençlik Kollarından Ali

Kemal Uğur, Yakup Özcan, Albek Yıldar ve Onur

Canbolat tarafından bir "Futbol Turnuvası"

düzenlendi. Bu turnuvanın kupa maçında günü

anlamlandırmak adına AdanaValiliği'nin de refere

ettiği desteğe muhtaç çocuklarla üyelerimiz çocukları

arasında dostluk maçı yapıldı. Ayrıca gönüllü

üyelerimizin katkıları ile misafir çocuklara dernek

logolu formalar ve spor ayakkabısı hediye edildi.

Çok coşkulu ve kalabalık bir seyirci katılımıyla

gerçekleştirilen Maçtan sonra misafir çocuklar ve

bizim çocuklarımız birlikte güzel vakit geçirdiler.

Kocaeli Derneğimizin 30 Kasım 2008 günü

yaptığı kongrede görev alan arkadaşlarımızın isimleri
şöyledir:

Yönetim Kurulu (Ası): Guğoj Sami Korkut
(Başkan), Mezhanıko Recep Emirhan (Bşk Yrd.),

Çatanaa Erdal Çatan (Muhasip), Pasaniya İskender

Öztekin (Sekreter), Ayuz-Pha Nurhan Özcan,

Kabanate Cahit Aydemir, Abrek İbrahim Uygun
(Üye). (Yedeki: Atan-Pha Hilal Atan, Lıujj Ömer

Aydın, Aşxara İlker Yar, Humeraa Serkan Hüner,

Şibleko Mahmut Yıldırım, Ayuzba Abrek Erdem

Özcan.
Denetim Kurulu (Asil): Kartenkho Adnan

Karaten, Aş-Pha Şükran Uzun, Arzınba Ömer Özer.

(Yedek): Fömea Sedat Şanbay, Çetaw Yasin Yörenti,

Mazah-Pha Mukadder Şanlı.
Onur Kurulu: Yemin - Berzeg Şükrü İnci, Oçaşe

HABERLER...

             

  

 

urnuyası ve arm

 

(Akalsba), Erdal Yenişen (Yebjin), Hikmet Canay
(Açanba), Cemalettin Özbay (Gunekho).

Federasyon Delegeleri: Sami Korkut, Erdal

Çatan, Hilal Atan. Yeni yönetimde görev
arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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© Hajuko Leyla Kandemir

Ankara Kafkas Derneği'nin 27 Aralık 2008

tarihinde dernek binasında düzenlediği söyleşinin

konuğu yazar Turgut Türksoy idi.

Turgut Türksoy'un “Apoletsiz General” ismini
verdiği Çerkes Ethem'in hayatını roman tadında

yansıttığı ve “Bu kitabı tüm Kafkas halklarına ithaf

ediyorum” dediği eseri Ankara Kafkas Demeği'nde

okuyucusuyla buluştu.

Katılımın yoğun olduğu söyleşi dernek başkanı

Vacit Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Kadıoğlu konuşmasında; “Kitabıalıp okuduğumuzda

gerçekten tarihte Çerkes Ethem'leilgili geçmişte

hangi bahanelerle, ne kadaryanlış bilgiler verildiğini

bir kez daha gördük, sizlerin huzurunda Sayın Turgut

Türksoy'a teşekkür ediyorum. Burada oturan

insanların birçoğunun eminim ki ortaokul çağlarında,

tarih dersi okutulurken “Hain Çerkes Ethem” de-

nildiğinde gözleri dolmuştur. Bu kitabıalıp okuyanlar,

bu eseri büyükbir yüreklilikle kaleme alan Türksoy

tarafından tarihe ciddi birışık tutulduğunu görecek-

lerdir. Kahraman Çerkes Ethem denilmesi gerektiği

halde ve ilk önce Ethem Bey dedikleri bu büyük

zata, sonradan “hain” damgasının nasıl vurulduğunu

bu kitapta bir kez daha görmüş olduk. Tekrar
teşekkür ederek, huzurlarınızda kendisini der-
neğimizin fahri bir üyesi ve fahri bir Çerkes ilan

ediyorum” dedi. Daha sonra Kadıoğlu, Turgut

Türksoy'a çeşitli hediyeler sundu. ..- ©

Dernek başkanının konuşmasından sonra söz
alan yönetim kurulu üyesiİlhanÖnderise, geçmişte
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apş ile görüştü
Kayseri Dostluk Kulübü yönetim kurulu ve

üyeleri Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne yaptıkları

iş gezisisırasında, Kabardey-Balkarlı Kabardey General

Sosnaliyev'in cenaze töreni için Nalçik'te bulunan

Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Bagapşile

görüştüler,

Görüşmede, Abhazya'nın kazandığı bağımsızlık

için Bagapş'ı kutlayan heyet, Kayseri Dostluk Kulübü

olarak Iş adamları grubuyla Abhazya'ya da seyahat

etmeyi düşündüklerini söylediler. Daha sonra Kayseri

Dostluk Kulübü adına Cumhurbaşkanı'na küçükbir

de hediye takdim edildi.

sa

ünü...

Çerkes Ethem'le ile ilgili bilgi edinebilecek yeterli

kaynağın olmadığını, ancak zamanla artarak kaynaklar

oluşturulduğunu ve bu kitabın yeni ve önemli bir

kaynak olduğunu belirtti.

Turgut Türksoy da yaptığı konuşmasında, ken-

disine “Fahri Çerkeslik" ünvanının verilmesinden

onur duyduğunu söyleyerek; “Bana teşekkür eden

arkadaşlara, büyüklerimize ve Kurtuluş Savaşı'nda

ülkenin kurtuluşuna hizmet etmiş olan başta Ethem

Bey, Rauf bey, Bekir Sami Bey'e, kurgu olarak

yarattığım ama gerçekte isimleri farklı olan Janset,

Azemetgibi bütün Çerkes gerilla savaşçılarına Türk

milleti olarak bizim teşekkür etmemiz gerekir."dedi.
Türksoy, “Benim kaleme aldığım bukitap aslında

Çerkes halkına bir teşekkür ve vefa borcudur. Resmi

tarih yazıcılarının yazdığı tarihe ben kuşkuyla bakıy-

orum. Adı haine çıkan, aslında ülkenin çıkarları için

bir şeyler yapmayaçalışan insanların tekrar incelen-

mesi gerekir” dedi.

Türksoy eserine neden “Apoletsiz General"
ismini verdiğini de anlattı. Daha sonra söyleşi katı-

ımcıların zaman zaman yorumları ve zaman zaman

da sordukları sorularıyla samimi bir atmosferde

devam etti. Saat | 7.00'de başlayan söyleşi 20.00'ye
kadar devam etti.

Yazarın “Apoletsiz General” isimli romanıyla

ilgili kitabın arka kapağındaki tanıtımdan bir bölüm

şöyle: “Milli Kahraman ilan edilen Ethem Bey'in,
başını İsmet İnönü'nün çektiği bir klik tarafından

“Hain” olarak ilan edilmesine yol açan olayların

hikayesini ve kahraman olarak tanıdığımız bazı

kişilerin gerçek yüzlerini bu romanda bulacaksınız...”

 

 



Titanik'ter
Kurtulan
Öset!..

MURAT PAPŞU

Titanik faciasının öyküsü filmlerde ve

kitaplarda çok kezişlendi. Ancak bu traje-

diden hala ilginç insan öyküleri çıkıyor.

Amerika'da dahaiyi bir gelecek aramakiçin
yola çıkan Titanik yolcularının içinde çok
sayıda Rusya vatandaşı da bulunuyordu.

Titanik 912 yılında Atlas Okyanusu'nun
soğuk sularına gömüldüğünde kurtulan

yolcular arasında |9 yaşında bir Oset genci

de vardı. Adı Murzakan Kuçiyev'di, ya da

Osetçe söylenişiyle Kuçitı Murzakan.

Murzakan Kuçiyev 1890 yılında Kuzey

Osetya'nın Kadgoron köyünde doğdu. Son-
radan adını Mihail İvanoviç olarak değiştirdi.

O dönemde Kuzey Osetya'dan çok sayıda

genç zengin olma hayaliyle Amerika'ya

gidiyordu. Amcasının oğulları da oradaydı

ve onu çağırıyorlardı. Murzakan ev sahibi

olmak ve evlenmek istiyordu; sonunda

Kuçitı Murzakan (Mihail İvanoviç Kuçiyev)

gitmeye karar verdi. Yol parasını ailesinin,

özellikle subay olan ağabeyinin yardımıyla

denkleştirdi. 912 Mart ayında baba evinden

ayrılırken yaşayacağı trajediden habersizdi.

Kendisi gibi başka topraklarda gelecek. 

  



 

 

  
“arayan köylüleriyle birlikte önce Petersburg'a,

oradan Fransa'ya gitti ve oradan da İngil-

tere'ye seçti. Southamtonlimanından Ameri-

ka'ya giden ilk gemiye üçüncü sınıf yolcu

bileti aldı. |0 Nisan 1912'de 19 yaşındaki
Oset genci Newyork'a hareket eden itan-

ik'ın güvertesindeydi.

Alışık olmadığı deniz yolculuğu ve 'çeşit

çeşit yemekler" yüzünden yolculuğun Üçüncü

günü midesinden rahatsızdı. Uyuyamadığı

için gece yarısı güverteye çıktı, hayatını

kurtaran da bu oldu. Murzabek geminin

buzdağına çarptığını görmedi, sadece

çarpışmayı hissetti. Güvertede panik ve

koşuşturmabaşlayınca kötü bir şeyler oldu-

gunu anladı. Çıkan kargaşada, az önce

aralarında olduğu üçüncü sınıf yolcuları

geminin alt katlarında mahsur kalmıştı. Birkaç

saat sonra son belli olduğunda kararını verdi,

kalabalığın arasındansıyrılıp gemi tamamen

batmadan okyanusun buzlu sularına atladı.

Bu sırada hayatı boyunca bahsetmekten

hoşlanmadığı ve vicdan azabı duyduğu bir

olay yaşadı. Su yüzüne çıktığında boynunda

birinin ellerini hissetti. Boğulmaktan kurtul-

maya çalışan bir kadın boynuna sarılmıştı.

Paniğe kapılan Murzabek boynuna kenetle-

nen kadından kurtulmakiçin çabalamaya

başladı. Dalgalar arasındaki ölüm kalım

mücadelesi birkaç dakika sürdü. Sonunda

kadının donan elleri çözüldü ve bedeni yavaş

yavaş karanlık sularda kayboldu. Titanik'in

suyun üstünde kalan son kısmına bakan

Murzabekaksi tarafa yüzmeye başladı. Soğu-

$u artık hissetmiyordu, buzlu suda daha

fazla dayanamayacağını anlamıştı. Korku ve

hayatta kalmaisteği onu kamçıladı ve son

bir gayretle ölülerin ve gemi parçalarının

 

arasından yüzerek bir filikanın kenarına

tutunmayı başardı. Daha sonrasını hatırlamıy-

or. Sabah, sağ kalanları okyanustan toplayan

Karpatya gemisinin güvertesinde kendine

geldi.

Ertesi gün Newyork'ta onu Özgürlük

Heykeli ve endişeli akrabaları karşıladılar.

Buzlu su banyosundan sonra ona itaat etm-

eyen bacakları yüzünden sedyeyle karaya

taşındı. Hastanede, masrafları Titanik'in sahibi

White Star Line şirketi tarafından karşılanan

tedaviden sonra ayağakalktı. Ayrıca şirketten

tazminat aldı. Murzabek Kuçiyev iki yıl kereste

işinde çalıştıktan sonra, o zamaniçin zengin

bir adam sayılmasını sağlayan 200 dolarla

vatanı OÖsetya'ya döndü.

Kazandığı paraylaiki katlı bir ev yaptırdı,

toprak aldı ve kendi çiftliğini kurdu. Fakat

I917'de başlayan devrim, ardından iç savaş

Murzabek'in hayatını kökten değiştirdi. Eski
Çarlık subayı olan ağabeyiyle birlikte Sovyet

iktidarını destekledi; köyünde komünlerin

kuruluşuna katıldı, yerel milis lideri oldu. Bu

yıllarda evlendi, bir kızı ve bir oğlu oldu.

|930'larda başlayan kolektifleştirme sonur-

cunda Kafkasya'da kıtlık başladı ve Murzabek

bu kez para kazanmakiçin Orta Asya yol-

larına düştü. Köyüne döndüğünde 'kulak'

(toprak ağası) suçlamasıyla karşılaştı ve

Kazakistan'a sürgüne gönderildi. 1934'te

sürgünden kaçtı, çocuklarını yetimhaneden

kaçırarak Ösetya'ya döndü. Fakat kimliksiz,

belgesiz uzun süre burada barınamadı ve

Bakü'ye geçti. Oradaki ağır koşullar da ayakta

kalmasını sağlayamadı ve iş aramakiçin bu

kez lacikistan'a gitti. 1937'de Horog'da
yakalandı, mahkeme tarafından Dalnıy Vos-

tok (Uzak Doğu) Krayı'na çalışma kampına

 
Murzabek Kuçiyev'in öyküsüilk olarak Ukrayna'da yayınlanan Donbass
gazetesinin internetsitesinde yayınlandı (1 7 Nisan 2002, N 72 (20211».

slipTini.donbass.dn.ua/2002/4/20211/2021 1-04.htm)

 

   

  

       

   

  

    

     

  

   

           
  

 

  

 

      

  
     



   

   
  
  
  
  
  
  

   

   

 

gönderildi. yakınlarından akrabalarına yazdığı mektuplarda,
1912'de Titanik faciası onun için mutlu

o

Amerika'daki gibi kereste işinde çalıştığını ve
sonla bitse de bedeninde hatırası kalmıştı.

o

burada kışın çok sert olduğunu yazıyordu.
Her baharda bacakları ağrıyordu ve bir deri oMurzabek 1940 yılında bir gün uzaktaki .
hastalığına yakalanmıştı, bunlara bir de yüksek

(

çalışma bölgesinden kampa dönerken uçsuz
ateş eşlik ediyordu. Bütün hayatı boyunca bucaksız taygada yolunu kaybetti ve donarak |
soğuktan çekindi, çünkü bedeninin aynı öldü. Mezarının nerede olduğu bilinmiyor.
işkenceye ikinci kez dayanamayacağını biliy-

o

Kızı Anna Mihaylovna ve torunu İndira
ordu. Korktuğu gibi de oldu. Habarovsk

o

Kadzova bugün Moskova'da yaşıyorlar,

   

Titanik'ten kurtulmasını sağlayan şansı ikinci kez gülmedi;
Stalin'in çalışma kamplarında donarak can verdi.
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“Milletinin Vicdanı” olarak tanınan değerimiz:
i 9

  
  

2008
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli kültür insanımız

Utıj Boris, bilinen yazarlık yönünün yanısıra başarılı bir gazeteci,
öğretmen, ressam, heykeltraş, ilim adamı ve her zamaniç içe
yaşamayıtercih ettiği toplumu tarafından sevilen,sayılan,yeri
doldurulamayacak ender insanlarımızdandı. Çerkes halkı

kendisini ve toplumumuza kattığı değerleri unutmayacaktır.

Hazırlayan: BAĞ BEHİCE
EEekn
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erkeslerin edebiyat ve kültür dünyası

geçtiğimiz günlerde büyük bir değerini

daha kaybetti. Kabandey-Balkar Cumhur-

yetimizin, Rusya Federasyonu içinde de saygı

duyulan seçkin yazarlarından, değerli sanat insanı

Utıj Boris, 2008 yılı Ekim ayının 28'inde, 68

yaşında iken rahmetlik oldu. Kendisi aynı zaman-

da Oaşhamaxua Gazetesi'nin de baş

redaktörlüğü görevini yürütüyordu.

I5 Kasım 1940 yılında Kabardey'de Şerec

ismi ile anılan yerleşim birimine bağlı Zarağıj

köyünde doğan Utıj Boris, Kabardey Balkar

Cumhuriyeti Üniversitesi'nden mezun olduktan

sonra, Gürcistan'da bulunan Filoloji Enstitüsü'nün

dil bölümünübitirerekihtisasını tamamlamıştı.

I971 yılından itibaren Kabardey-Balkar

Üniversitesi'nin "Adıge Dili" bölümünde öğretim

üyesi olarak çalıştı. Kabardey- Adıge dillerinin

değişik diyalektleri üzerine yapılan sözlük, dil

bilgisi kuralları hazırlama çalışmaları içinde aktif

görevleraldı. Adıge Dili Bölüm Başkanlığı göre-

vinde bulundu. Boris, 1991 yılından itibaren ise

Oaşhamaxua Gazetesi'nin baş redaktörlüğünü

yürütüyordu.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin ilim ve

sanat camiasının tanınan isimlerinden olan değerli

insanımız, çok yönlü kişiliğine eklediği yazar
kimliğinin yanısıra, başarılı bir gazeteci, öğretmen,

ressam, heykeltraş ve ilim adamı olarak da

biliniyordu. Edebiyatın farklı alanlarında çalışmaları

 

Adıge Psalhe Gazetesi arşividen aldığımız, Utıj Boris'in 1994 yılında yazar arkadaşlarıile çektirdiği bir hatıra
fotoğrafı. Oturanlar (soldan sağa) Kğırmes Boris, Hax Seferbiy, Bakü Hanceriy, Karmokua Muhamed,
Yelgar Kâşif. Ayaktakiler: Utıj Boris(gözlüklü), Cerıce Arsen. Fotoğraflailgili bilgide “Bunların hepsi Adıge
dilinin gelişip yaşaması için emeklerini esirgemeden çalışan değerli insanlardır” ibaresi yer alıyor.
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olan Utıj Boris'in “Kabardey-Çerkes Dili Deyim-

ler Sözlüğü" kitabı, Tırğatava (TrıprpsTay9),
Damaley Ylamonei), Edip (Onur, Kuşıkupş

Kyınpıkyruu) gibi tiyatro oyunları bilinen
eserlerindendir. Bunların dışında çeşitli alanlarda

yazılmış çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.
Yazar aynı zamanda Kabardey-Balkar Yazarlar

Birliği, Kabardey Edebiyat Kurulu ve Devlet
Başkanlığı bünyesindeki Sivil Meclis üyesiydi.

“Utj Boris kimdir?” sorusuna cevap vermek
istediğimizde genel olarak yukarıdaki bilgiler

verilebilir. Ancak onun kişiliğine ilşkin daha
ayrıntılı bilgilere ulaşmak istediğimizde, kendisini

yakından tanıma ayrıcalığına sahip olamadıysak
da, arşivimizde bulunan bazı haberve yazılardan,

sahip olduğu yüksek değerleri açığa çıkaran bazı
anektodlara rastlıyoruz.

Örneğin; KBC Sivil istişare Konseyi'nin 19

Haziran 2007'deki toplantısında Nalçik'te inşaası
süren 'zafer takı'nın nasıl olması gerektiği tartış-

malarında söylediği sözleri hatırladığımızda,
kendisini toplumsal konularda her zaman sorum-
lu hissettiğini, eleştirel ancak uzlaşmacı önerile-

riyle anlaşmazlık durumlarında da çözümler
üretebildiğini görüyoruz.

Toplantıda Devlet Başkanı Arsen Kano-
kov'un teklifi üzerine 2006'da inşasına başlanan

zafer takının neyi sembolettiği tartışılırken Ut
Boris, "Yerleşen geleneğe göre, zafer takları
askeri zaferlerin anısına yapılıyor. Şu durumda

yapılan bu tak hangi

askeri zaferi temsil

ediyor?" diye sor-

muş, ve şu öneride

bulunmuştu: “Top-

lumumuzda, Nal-

çik'te yapılacak zafer

takının, Rusya'nın 18.

ve İ9, yüzyıldaki Kaf-

kasya'daki işgal sava-

şını zaferle sonlan-

dırmasını temsil etti-

gineilişkin bir kanaat

oluşmuştur. Böyle

iken, takın herkes

tarafından kabul
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Değerli yazarımız Utij Boris'in cenaze törenineailesi, yakın

arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat, sanat ve siyaset
dünyasından da çok sayıda dostu katıldı.

 

edilebilmesi için isminin 'anıt' ya da 'dostluk

takı' olarak değiştirilmesi uygun olacaktır...”

Adıge Psalhe'ye bir röportajında ise Ekim

2005 Nalçik olaylarıyla ilgili olarak, halkı için

duyduğu kaygıları ve derin üzüntülerini şöyle

ifade etmişti:

“.. Kimin aklına gelebilir, kim düşünebilirdi

ki Ekim ayının, yarı mavi yarı kızıl renkler içinde

ağaran o güzel günün sabahında, öyle büyük

bir acıyla karşılaşacağımızı. O kadar gencecik

canların yok olacağını. Ö kadaryiğidi bu güzel

şehrimizin topraklarının emeceğini. O kadar

gencin ailelerinin, içlerini yakan o kara habere

hedefolacağını.

Ben bugün de inanmıyorum, "uğurlu" veya

"uğursuz" sayıların olduklarına. Ancak Ekim
ayının |13'ünde Nalçik'te karşılaştığımız o büyük

acılar veren olay, bu sayıya başka gözle bakmama

neden oldu. İnsanlar çok değişik olaylarla

karşılaştılar. Bundan bin kat daha büyükacıları

da gördüler. Çoğu tarihin yaprakları arasında,

unutuldu. Bu acı da şüphesiz yavaş, yavaş onlar

gibi olacaktır.

Ama o üzücü olay bugün, herkesin unutma-

dığı, üzüntüsünü derinden hissettiği, gözlerinin

önünden ayıramadıkları, görüntüleri dehşet

verici acı bir olay. Olayın verdiği hüzün sanki
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zaman geçtikçe derinleşiyor. İnsana çok şeyler

düşündürüyor. Kendi kendimize çok sorular

sorduruyor. 'Böyle bir olay neden bizde oldu?"

Bu olaylailgili suçlu olan kim”, “Olayın olmaması

için yapmamız gerekenlerden neleri yapmadık”,

'Neleri düşünemedik?,'Evlatlarımızı nasıl koruya-

cağız, bu tip kötü olaylara alışkın bu zamandan”...
(Çeviri: Rafet Atalık)

Kendi görev yaptığı Oşhamafe Dergisi'nin
Mart 2004 sayısındaki “Çerkes Halkının Kara

Günü” başlığıyla yayınlanan yazısına, “Mayıs
ayından daha güzelini bulmak mümkün müydü.
Çerkesler onun için "nagığa maze" diyorlar.

Otların yeşerdiği, tabiatın güzelleştiği, süslendiği

zaman demektir. Ancak o güzel(im) ayın 21 i,
halkımızın karalar giyilesi kara günüdür. Çerkes-

lerin ülkesini yıkıma uğratan Rus-Kafkas savaşının

bittiği yas günüdür..." sözleriyle başlamış, sürgünle

ilgili yayınların önemine dikkat çekerek, “Bu

savaşla ilgili, insanlardan gizlene gelen birçok

yazı/makale ortayaçıktı şu son dokuz-onyılda.

Çerkes halkının o zaman maruz kaldığı o büyük

acının/trajedinin gerçeklerinin tamamıbinlerce

kitaplarla bile tam olarak ifade edilemezdi
herhalde. Yine de böyle kitapların var olması

 
2006 yılında yaptığımız Nalçik ziyaretinde Utıj Boris ile tanışma ve
bir süre sohbet etme şansımız olmuştu. Yanımızda Türkiye'deki ana
dil öğretmenlerimizin eğitimiiçin bir süre Türkiye'de bulunan Nalçik

Ünv. Araştırma GörevlisiTabısh Murat da vardı (solda).

 



çok güzel, İnsanlarola ki, bir vicdan muhasebesi

yaparlarsa, yeryüzünde vuku bulan en büyük

zulüm ve haksızlıklar hakkında bir nedamet hissi

duyacak olurlarsa, o kitaplarda halkımızın tarihi
gerçekleri hakkında çok şey bulurlar." demişti.

Duygusal gerçeklerle devam eden makalenin

sonunu ise umut veren sözleri ve iyi dilekleriyle

bitirmişti kocaman yürekli yazar: “Düşmaniçin

kara gün, bizim için iyi gün" dedikleri gibi olma-

dıysa da, yaşamak, gelişmek ve çoğalmakiçin

can atan Çerkes halkı, bütünüyle yok olmuş
değil... Şükür Allah'a ki, "Adıge misin?" - "Adıge-

yim" diye birbirine soran ve cevap verenlerimiz

hala mevcut. Umudumuzu yitirmeyeceğimiz bir

şekilde tekrar çoğalıyoruz. Bu bilinçle hareket

edip, başkalarının el yordamıyla kalkmaya umut

bağlamadan, her Çerkes kendi ayakları üstünde
durma çabası içinde yaşarsak, bütünleşmiş /

kenetlenmiş bir ulus olacağımıza hiç kuşku yok.

Bize bu işte yardımcı olmasıiçin Allah'a yalvara-

rak diyoruz ki: yolun açık olsun, benim can hal-

kım! Bütün ulus olarak göreceğimiz felaket

bununla bitmiş olsun inşallah...” (Çeviri: Erdal Özden)

Bir başka yazısındaise halkımızın kendiiçinde
yaşadığı küçük çekişmeleri esprili bir şekilde

işleyerek, hikayenin sonunda, alınması gereken
dersleri birer ilaç gibi okuyucunun dikkatine

sunmuştur”

“.. O refah içinde yaşanan devirde Adıgelerin
halledemedikleri tek bir sorun kalmıştı. O sorun
da Kabardeylerle, Clakhıstaneyler arasıdaki bir

dava idi. Aralarındaki sorun neydi diye sorarsanız
sorunu anlatayım:

Dünya daha balçık halinde olup,yalnız arık
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tepesinin sertleştiği bir zamanda, Clakhıstaneyliler

uzun bir süre Terç ırmağının kenarına oturup,

düşüne, düşüne, düşüne... Yenibir helva yapma

şeklini bulurlar. Bulmak önemli mi, o helva gibi

nefis bir helvayı o devirde yapabilen bir tek Al-

lahın kulu çıkmaz. Bu da önemli mi, dahasıvar,

sizde olmayan bizde var), 'sizde olmayan biz-

de var!' diyerek burunları havada gezerler, öyle

gururlanırlardaki Einstein'ın bulduğu teorileri

bile hiçe sayarlar!

Yalan söylemeye ne gerek. Bu helva yüzün-

den çıkan sayısız kavgaların yanında Kabardey

ile Clakhıstaney insanları içten, içten birbirlerine

kin güderler, birbirilerine çok kızmaya başlarlar..."

“.. Şimdi bu yeni gelenyıllailgili sizler için

iyi dileklerde bulunmakistiyorum:

Bu yuvarlak dünyada yaşayan Adigeler; farklı

yaptığınız helvanın sıkıntısından başka bir sıkıntınız

olmadan, sofranız bereketli, her şeyiniz tam

yerli yerinde, bir eksiğiniz olmadan, her gününüz

sağlıklı, sıhhatli, kardeş gibi, yardımlaşarak binlerce

yıl yaşayın.” (Çeviri: Rafet Atalık)

“Cılakhıstaney Helvası”isimli bu güzel hikayeye ve
Federasyonumuzun web servisinin derlediği Utıj Boris

ile ilgili ayrıntılı bir çalışmaya aşağıdakilinkten
ulaşabilirsiniz:

http://www.kafkasfederasyonu.org/kultursanatlutij.

boris.htm

Arşivimizden, 2006 yılında Türkiye'de yapılan
Dünya Çerkes Birliği'nin 7. konresinde Utıj

Boris'in yaptığı bir konuşmayı bulduk. Adıgece

öğretmenlerimizden İlkay Karaduman'ın çevirisini

yaptığı konuşmayı, değerli yazarımızın hatırasına

aşağıda sizlerle paylaşıyoruz:

"Utij Boris bir düşünür,bir yazar. Adigece dilini çok iyi kullanan bir insanımız. Ütij Boris,

DÇB nin 6. Genel Kurulu'nda yönetim kurulunda Genel Başkan yardımcılığına seçilmişti. 3 yıllık

görev süresinin sonunda, İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 7. genel kurul sırasında deneyimlerini

Adıgece olarak bizlerle paylaştı. O akıcı Adigecesiyle yaptığı uzun konuşmanın anlamını Genel

Kurulun telaşlı ortamı içinde çok ta iyi takip edememiştik ve anlayamamıştık. Konuşma metnini

türkçeye çevirip okuduğumuzda Ütij Boris 'e olan sevgi ve hayranlığımız bir kat daha arttı. Ütij

Boris konuşmasını üşenmeden özenle hazırlamış. Ütij Boris'in akıl ve erdemlerini yansıtan bu

yazıyı toplumumuzla ilgili duyarlı her kesin okumasını öneriyoruz.

Yazıda görüleceği gibi Utij Boris büyük bir alçak gönüllülükle öz eleştiri yapıyor. İnsan
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olarak taşıdığı büyük erdemi gösteren bu tavrıyla da toplumumuzu yönetmeye soyunan insanların

önüne bir örnek koyuyor. Topluma önder olanlara ve olacaklara bir ders veriyor. Kendinibilen

biri olarak hırsın ve ihtirasın ötesinde toplum yararı adına görevden feragat ediyor. Ve, daha

da önemlisi feragat ederken toplumu yönetmesi gereken insanların bir portresini çizerek yol

gösteriyor. Böylece Ütij Doris tüm tevazusuyla bir insan olarak gözümüzde ve gönlümüzde

yüceliyor.

Yazının diğer önemli yanı, DOB örgütlenmesi, anavatandaki dernekler ve diaspora dernekleri

açısından yaptığı tespitler ve önerilerdir. DÇB' nin varlığını ve misyonunu eleştirenlere en

güzel cevap bu yazıdır. Her kesin Ütij Boris'in sözlerine ekleyecek bir şeyleri olabilir, ama bir

akil toplum önderi olarak Ütij Boris, bu konuşmasıyla topluma yol gösteriyor. Du yazıdaki

önerileri konuşmayı yaptığı günden 3 yıl geçmesine rağmen güncelliğini koruyor, hatta her

geçen gün daha fazla anlam kazanıyor. “Yapılan yoksa da konuşulan çok” diyen atasözümüzü

hatırlatarak, çok konuşmanın yerine çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor bize.

Aradan 3 yıl geçtikten sonra Ütij Boris'in konuşmasını yayınlamayı kararlaştırmamızın

nedeni bunlar. Utij Boris'in bu tarihi konuşması, topluma hizmet eden insanlarımıza bir rehber

olarak unutulmaması, unutturulmamasıve sürekli hatırlanması gereken bir metindir. Utij Boris'e

toplumumuz adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. ”

DERNEK ÇALIŞMALARININ PLANLANMASINA

İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER

Dünya Çerkes Birliği (DÇB)' nin 7. toplantısına katılan
herkesi içtenlikle selamlıyorum.

Bugün değerlendirme günüdür. Yaptıklarımız ve
yapamadıklarımızı karşılaştıracağımız, gündür bugün.
Ulusal varlığımızın korunup, gelenek ve göreneklerimizin
evrensel değerlere uyarlanarak, gelecek kuşaklara nasıl
aktarılabileceğine ilişkin kararların alınıp, bu kararları
uygulayabilecek dernek liderlerinin seçilmesi amacıyla
burada toplanmış bulunuyoruz. Tanrıdan amaçlarımızın
gerçekleşmesini diliyorum.

Hayatta bazı görevler vardır ki bu görevler yerine
getirilirken yalan ve riyakârlığa başvurursak ödenmeyecek
veballer alırız. Bu görevler içerisinde en önemlisitanrı
bilir ki ulusumuzun geleceğini iyi ya da kötü yönde
etkileyecek görevlerdir.

Şimdi söyleyeceğim şeyin itirafı kolay değildir. Fakat
yukarıda bahsettiğim önemli görevler düşünüldüğünde
bu itiraf kaçınılmazdır. Şahsım adına DÇB başkan yar-
dımcısı olarak görevlendirildiğim dönemde DÇB' nin
büyümesi için yaptıklarımı yeterli bulmamaktayım.

Doğrusu dernekiçin yaptığım çok önemli işler de
sıralayabilirim, "Bunun yapılması gereklidir" denip de
"hayır" dediğimiz de olmamıştır. Bununla birlikte DÇB
"Başkan Yardımcısına yakışır çalışmalarımı yeterli
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bulmamaktayım.

DÇBiçin yapamadıklarımın
benden kaynaklı sebeplerini sizle
paylaşacağım, fakat bunun ken-
dimi haklı çıkartma çabasıgibi
algılanmamasını diliyorum. Ya-
pamadıklarımın öncelikli sebebi
tembel oluşum, ikinci sebep çok
meşgul olup fırsatlar yaratama-
mam, üçüncü sebep ise insan
dinamizminin yaşla birlikte azal-
ması ve bu yaşa çoktan gelmiş
olmamdır.

"Neden bu kadar sabırsız?"
diye ayıplamazsanız şunu söyle-
mekisterim size. 20 senelik der-
nek görevimden -sizleri yanılt-
mamak, kendim de ayıp kazan-
mamak adına- artık ayrılma za-
manının geldiğini düşünmekteyim.
Bu sebeple sizlerden ricam,
yapılacak bu seçimde hiçbir
şekilde ismimin geçmemesidir. Bu
ricamda çok içten ve ısrarlı
olduğumu tekrarlamak isterim.



Ricamı geçen sene Nehuş
Zavurbiy'e yazılı olarak iletmiştim.

Dünya dönüyor ve her şey
değişiyor. Eski yerini yeniye devre-
diyor. Bu değişim içerisinde,
dernek görevlerinin bayrak yarışı
gibi elden ele teslim edilmesi
gerekir diye düşünüyorum. Fakat
bayrağı teslim etmezden önce,
kişinin özeleştiride bulunup, öne-
rilerini ve tespitlerini yeni yönetim

kuruluna sunmasının gerekliliğine
inanıyorum. "Akıl akıldan üstün-
dür" dereskiler. Bu sözün doğru-
luğuna inanarak, DÇB'nin çalış-
malarının daha doğru plan-
İanabilmesi için düşüncelerimi
sizlerle paylaşmak isterim:

Birincisi; derneğin temel
amaçları saptanıp, bu amaca
ulaştıracak uzun vadeli çalışma
gerektiren öncelikli işler tespit
edilmelidir. Diğer eylemlerise bu
hedefe ulaştırma sürecini hız-
landıracak şekilde anlam ve
değerlerine göre sıralanıp, bir
çalışma takvimi oluşturulmalıdır.

İkincisi; diasporadaki soydaş-
larımızınanavatana dönüşlerini

sağlayacak çalışmalarda bulun-
--mak, DÇB'nin programında

birincil amaç olarak yer almalıdır.
Dönüşfikrinin kısa zamanda ve
kolaylıkla gerçekleştirilemeyece-
ğinin farkındayım. Bütün zorluk-
İara rağmen bu hedefe yönelik
çalışmalar, yılmaksızın sürdürül-
elidir. Eğer bu çalışmaların öne-
mini göz ardı edersek, derneğin
var oluş sebebini yadsımış oluruz.
Tanrının böylesi kötü bir akıbetten
bizleri korumasını dilerim! DÇB'nin
şimdiye değin çalışmaları yetersiz
kalmış olabilir fakat ulusal
bilincimizin korunmasında en
büyük güvencemizdir.
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Üçüncüsü; "Soykırıma uğratılmış ulus statüsünü almak

derneğin en büyük amaçları arasında olmalıdır. Bu amaca
ulaşmanın da çok zor olacağını bilincindeyim. Belki de
hiç ulaşılamayacaktır. Fakat en büyük haksızlığa uğramış
toplumların başında Çerkes ulusunun geldiğini dünyaya
hiçbir zaman unutturmamalıyız. Ulusumuz soykırımın
büyük acısını yüreğinde ve tarihinde hala taşımaktadır.
Buna rağmen asla birilerine karşı kin ve nefret duygusu
içinde olmamalıyız. "Soykırım statüsü" elde etmenin yararı
şu olacaktır: Dünyanın dört bir yanında yaşayan Çerkesler,
ileride bir haksızlığa daha uğrayacak olursa en azından
tutunacak, dayanacak bir şeylere sahip olur. Misket
Türkleri, Çingeneler, Kırım Tatarları'nın oluşturduğu
toplumlar gibi dayanaksız yaşamak zorunda kalmayız.

Bu statü daha önce alınabilmiş olsa, ya da alma
uğraşımızda yorulup geri adım atmamış olsaydık, tanrı
bilir ki bugün Adıgey Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik
girişimlere cesaret edilemezdi. İşte bu olaylardan ders
çıkarıp bahsedilen statünün alınabilmesiiçin eldeki tüm
imkânların zorlanması DÇB'nin vazgeçmeyeceği kararı
olmalıdır. |

Dördüncü olarak; anadilimizi yeni kuşağın giderek
yitirdiğinin bilincine varıp, bunun önüne geçilmesiiçin
çalışmaların yapılması tüm derneklerin ve DÇB'nin görevi
olmalıdır.

Tanrıbiliyor ki anadilin önemi üzerine az konuşmadık.
Fakat Arap atasözündebelirtildiği gibi "helva helva deyip
oturmakla damaklar tatlanmıyor." Anadil üzerine yapılan
onca konuşmadan, artık eyleme geçme zamanı çoktan

gelmiştir. |

Kendini "Adiye" kabul eden herkesin anadilini konuşup;
yazı dilini çok iyi kullandığı bir durum yaratmak için
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planlamalar yapılmalı ve hayata geçirilmelidir.

Hocanın "benim söylediğimi yapın yaptığımı yapma-
yın' dediğine dönmemesiiçin, her şeyden önce derneklerde
Çerkesce var olmalıdır. Şöyle ki; dernekişleri Çerkesce
yürütülmeli, dernek haberlerinin ve toplumuzu ilgilendiren
olayların yer aldığı bir gazete Çerkesçe çıkartılmalı.

İşte bu ve buna benzer derneklerin kendi içlerinde
yapabilecekleri başka çalışmalarla anadil günlük hayatın
içinde yer almalı. |

Korkarım ki, bu söyleyeceklerim için birileri kızacaktır.
Fakat bunların da bir an önce söylenmesi gerektiğine
inanmaktayım. Anadili bilmeyi kahramanlık gibi göster-
mek onunla övünmek ne kadar ayıpsa, bilmeyeni kına-
mak da o kadar ayıptır. Birinin talihi vardı öğrenmiş diğe-
ri talihsiz! Şu söyleyeceklerime de kimse alınmasın: Kişinin
talihi nasıl dönmüşolursa olsun kendini "Adiye" kabul
eden kimsenin anadilini konuşup yazmaması, dilini
çocuklarına torunlarına bırakılacak en büyük miras olarak
görmemesi büyük hatadır.

Kesinlikle söylenilebilir ki, bugün artık anadilini
öğrenmekisteyen ya da çocuklarına öğretmekisteyenler
için çok fazlaca imkân vardır. Yalızca öğrenmekistemeyen
için hiçbir imkân yoktur ki, bunun üstünde konuşmayı da
gereksiz buluyorum. Ve şu gerçek kabul edilmelidir ki
çocuğa anadilini zahmetsizce öğretebileceğin bir tek yer
yoktur dünyada. Öğretmeyi gerçekten istiyorsan emek
vermen gerekecektir. Ailede anadil ile konuşulmuyorise
Nalçik'te yaşasan da İstanbul'da olsan da, Newyork'u
mesken edinsen de çocuğun dilini öğrenemeyecektir.
Yukarıda belirttiğim gibi,dilini bilmediğin için bir başkasının
seni ayıplaması onun ayıbı. Fakat anadilini konuşamamayı
kendinde eksik görmemen, bunun için çabalamaman
senin ayıbın. İşte her Çerkes, öncelikle bu durumun
doğruluğunu kabul ederse, dilimizin öğrenilmesi çok
daha kolay olacaktır.

Beşinci olarak; şunu net olarak ortaya koymak gerekir
ki, anavatandaki derneklerle diasporadaki derneklerin
var oluş sebebiyle çalışma sistemleri farklıdır. DÇB hedefleri
belirleyip, çalışmalarını planlarken diasporadaki dernek-
ler hakkında şu bilgilere sahip olmalıdır:

Derneklerin var oldukları ülkelerin anayasaları çerçeve-
sinde, ulusal kültürü korumaya yönelik ne kadar çalışabi-
leceklerini bilmelidir. O ülkedeki Çerkesleri derneklerine
bağlayan işleri, ilişki biçimlerini ve ulusal kültürlerini
korumaya yönelik bu soydaşlarımızın(dernek tabanının)
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2006 yılında yaptığımız Nalçik ziyaretindeUt Boris ile tanışma y.   
bir süre sohbe t etme şansımız olmuştu. Yanımızda Türkiye'deki

ana dil öğretmenlerimizin eğitimiiçin bir süre Türkiye'de bulun
Nalçik Ünv. Araştırma GörevlisiTabısh Murat da vardı (solda,

plan ve programları hakkında
bilgi sahibi olmalıdır.

Altıncı olarak; DÇB Başkan-
lığı'na layık bulunan kişi bu göre-
vi kabul etmişse, başka hiçbir
yerde görev alamayacağına dair
dernek yönetmeliğine bir madde
konulmalıdır. Bu şunun için ge-

reklidir; DÇB Başkanlığı büyük
sorumluluktur ve çok çalışma
gerektirir. İşte bu çalışmanın mad-
di karşılığı ödenip, kişinin her
zaman işinin başında olması
sağlanırsa, insanlar gerektiğinde
başkana ulaşabilirler.

Bu, bugün için gerçekleşmesi
zor gibi görünse de, en kısa za-
manda, DÇB Başkanı olabilecek
kişinin şu özelliklere haiz olması,
kesin karara bağlanmalıdır.

Birincisi, kişi çerkes toplumu
için önemli anlamlarıolan işlere
imza atmış olmalı. İkincisi, Çer-
kesçeyi çokiyi konuşupyazıdiline
hâkim olmalıdır. Üçüncüsü, bu

çok zor göreve yaşının ve sağlığı-
nın elvermesigerekir. Ve son ola-
rak, başkanlığa aday gösterilen
kişinin göreve kabulü, birkaç
kişinin oyu ile değil, birçok yer-
deki dernek üyelerinin oy çoklu-



 

ğuyla olmalıdır.

Yedincisi; Çerkes derneğinin
olduğu her yerden (krallık ya da
cumhuriyet) DÇB Başkan yardım-
cısı da olmalıdır.

Bunun için DÇB Yönetim Ku-

ulunun sayıca artırılması gerek-
mez, söz konusu olan derneğin
kendi içinden bir başkan yar-
ımcısının seçilmesiyeterlidir. Aynı
şekilde diasporadaki her dernek-
ten bir temsilcininde DÇB'de yer
alması bu örgütün işlerinin daha
doğru ve daha kolay yürütülme-
sini sağlar.

Sekizincisi; DÇB'nin çalış-
malarıyla tabana inmesiiçin bazı
çareler bulunmalıdır. Yoksa der-
nek kelimesinin anlamıyla DÇB
derneğinin çalışma sistemi bağ-
daşmamaktadır.İtiraf etmeliyiz ki,
kararlarımız, faaliyetlerimiz
yalnızca toplantımıza katılan 15-
16 dernek delegesinin önünde
dolaşıp duran kâğıt parçaların
üstündeyazılı kalmakta, DÇB ve
diğer derneklerin var oluş sebebi
olan; insanımıza ulaşmamakta-
dır. Söylediklerimizi uygulamaya
koyduğumuz zamanlar çok azdır.
Doğrusunu söylemek gerekirse
kalabalık toplantılarda konuşu-
İup, geniş zamanlarda tartışılması
gerekenişler giderayak tartışılıp,
alelacele planlar yapılmaktadır.
Bazen de şöyle düşünmeden
edemiyorum;işini gücünü bırakıp
birçok uzak ülkeden gelen bu
akıllı insanlarımızın, konuşması

gereken daha önemli mesele-
lerimiz yok, biz Adiyelerin "Akıl
akıldan üstündür" der atasözü.
DÇB geniş katılımlı toplan-
tılarında, akıllıca yapılmış bir iki
projeyle yetinmeyip çok iyi
tasarlanmış projeler ve çözülmesi
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gereken problemler üzerinde çalışmalıdır. Bu bahsedildiği
gibiişlerin yürümesiiçin derneğin, tüm Çerkes boylarının
yaşam koşullarından, beklentilerinden haberdar olması
gerekir. Bu, delegeler aracılığıyla olabilir.

İşte dernek delegelerinin, toplumumuzun bu sorun-
larını, beklentilerini belirleyip DÇB'nin çalışma gündemine
taşıyabilmeleri için, adına çalışma yaptıkları derneklerde
danışma kurullarının olması gerekir.

En az 30 kişiden oluşturulabilecek bu danışma kurulu,
iki ayda bir toplanarak aldıkları kararları delegeleri ara-
cılığıyla DÇB'ye iletirlerse, derneğin çalışmaları anlam
kazanır. En önemlisi tabanından haberdar olur. Danışma
kurulunda görev alacak kişilerin eğitimli ve toplum
sorunlarına duyarlı insanlardan seçilmiş olması gerekir.

Dokuzuncusu; dernek çalışmalarına gençlerimizin
daha aktif katılımını sağlamak, gençlerin kurmuş oldukları
derneklerle irtibata geçip diyalog kurmak, hem DÇB'nin,
hem de diğer tüm derneklerin önemli görevleri arasında
olmalıdır.

Kuşak çatışması her zaman var olagelmiş bir yaşam
gerçeğidir ve bunu böyle kabul etmek gerekir. Önemli
olan toplumumuzun genelçıkarı söz konusu olduğunda
gencin de, yaşlının da alttan almayı bilmesidir. Bu
yapılamazsa, insanlarımız birbirinden uzaklaşacağı için
hedeflenen şeylere ulaşmak da çok daha zor olacaktır.

"İki el birleşmedenbirbirini temizleyemez" ya da "Tanı-
— şılmadan paylaşılamaz" dedikleri gibi eskilerin, yollarımızı
ayıracak şeyler değil bizi tanıştıracak, yakınlaştıracak
şeyleri bularak devam etmezsek yolumuza, Tanrı korusun
ki kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Geleceğin iyi ya da kötü olmasını belirleyecek gençlere
akıl ve dürüstlükle yaklaşmaz, onları göz ardı ederisek,
pişmanlıklar duyarız.

Geçen sonbaharda Nalçik”de yaşanan üzücü olaylar
dini sebeplerden kaynaklanıyor olsa da, gençlere davra-
nışıyla ilgili derneğin de kendi adına ders alması gerekirdi.

Onuncusu; DÇBofisinin çalışma grubu oluşturulur-
ken, Yönetim Kurulu'ndakikişilere danışılması gerekirdi.
Üzülerek söylüyorum ki, başkan yardımcısı sıfatım olduğu
halde, bu konudakifikrim alınmamıştır. Bu, şimdiki çalı-
şanlara bir kusur bulduğum anlamına gelmesin. Kimseye
kusur bulmuyorum, herkes söyleneni yapıyor.

Ofis çalışma grubu oluşturulmadan önce fikrim
alınsaydı, DÇB'nin ofisindeki en az bir çalışanın, şu
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nitelikler gözetilerek seçilmesini talep edecektim:
Çerkesçeye hâkim,yazıdilini çokiyi bilen, dilin öğretiminde
kullanılan metodlara da haiz, edebiyat dilinden anlayan
ve ulusal sorunlara duyarlı bir insanın akraba, tanıdık
usulü yapılmadan sınavla seçilmesi.

Bu özelliklere sahip biri bugün ofiste çalışıyor olsaydı,
yönetim toplantılarında alınan kararları Çerkesce yazıp,
diğer tüm derneklere gönderebilecekti. Konuya bağlantılı
olarak şunu da belirtmeliyim ki; diaspora dernekleri
DÇB'nin gönderdiği tüm metinlerin Rusça olmasından
şikayetçidirler. Muhittin Una,l şahsen şikâyetini bana
birkaç kez iletmiştir. Bundan önemlisi bahsettiğimiz
niteliklere sahip biri ofiste çalışıyor olsaydı, anadil üzerine
konuştuğumuz, planladığımız onca işe, bir şekilde

, “başlanacaktı.

Söz gelimi, bu kişi dil bilimcilerimizle, pedagog-
larımızla iş birliği yaparak, diasporadaki çocuklarımıza
yönelik alfabelerin hazırlanmasına, bu alfabelere bağlı
cdlerin oluşturulmasına yardımcı olabilecekti. Çocuğuna
Çerkesçeyi öğretmekisteyen bir aile ya da derneğe, çok
yetkin dil öğretmenleri sağlamak gibi önemli işler
.planlayabilecekti.

Üzülerek tekrarlıyorum ki, dernekofislerinde görev-
lendirilecekkişiler bu kriterler gözetilerek seçilmemektedir.

kk

"Yapılan yoksa da konuşulan çok" der atasözümüz.
Konuşmak kolay, iş onu yapmaktadır. Bu söylediklerimizi
uygulayabilmemiz için sorumluluk sahibi akıllı insanlar
dışında, DÇB'nin yeterli finansa sahip olması gerektiğinin
bilincindeyiz. İsmi büyük, parasal kaynağı küçücük, büyük
laflar edilip sonra ona buna avuç açarak DÇB'nin hak
ettiği saygınlığı görmesini bekleyemeyiz. Bahsettiğimiz
projeler de güzel hayaller olmaktanöteye geçemez.

“Nereden bulunur bu para, mülk?” diye sorarsanız
benim cevaplayamayacağım en zorsorulardan bir tanesidir.

Derneği ayakta tutması gereken en büyük kaynak
şüphesiz üye aidatlarıdır. Bu iş diasporada daha yoluna
girmiş gibi görülüyor. ç

Burada biz bizeyiz. Birbirimize dürüst davranalım.
Aidat konusunda anavatandaki insanımıza güvenmek,
kendini kandırmaktan öte bir şey değildir.

Evet, iş adamlarımızın derneğe bağış yaptığı oluyor.
Fakat bu, çok nadiren olduğu gibi öncelikle bizim
isteğimizde ve arkadaşlık, akrabalık, tanıdıklık hatırıyla
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gelişen bir durumdur. Herhangi
bir vatandaşımız (Kabardey'de de,
Adıgey'de de, Şerces'de de,
Şapsığ'da da) derneğe yardım
edilmesi ya da aidat ödenmesi
gerekiyor diye düşünmez.
Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin.

Acaba neden böyledir durum?
Anavatan insanımız daha mı
cimri? Yoksa toplum sorunlarına
daha mı duyarsız? Hayır, ne daha
cimri nede daha duyarsızdır. Peki,
nedir gerekçe? Bu cevaplanması
zor bir soru değil. Fakat bunun
cevaplarını bugün seçilecek
dernek liderlerine bırakıyorum.

Benim bu son zamanlardaki
dernek çalışmalarından anladı-
ğım şudur ki; dernek işlerini
hakkıyla yürütebilmek için bu işe
hem aklını, hem yüreğini koyman
gerekir. Bu ise iki durumda ger-
çekleşir: Ya derneğin ekonomik
gücü büyük olmalı ya da kişinin
kendisinin hiçbir maddi problemi
olmadan dernekişlerini zengin
olanaklarıyla yürütebilmelidir.
Üzgünüz! DÇB'nin maddi duru-
muyla bahsettiğimiz durumun hiç
alakası olmadığı ortada. Bizim
ise ikinci şartla hiçbir benzerliğimiz
bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca "İyilik yap
denize at" görüşüne sahip, esirge-
meyeceği mülk ve güçle derneğe
destek örnek insanların çoğal-
masını diliyoruz.

Konuşmamıbitirmeden önce

bugünseçilecek dernekİiderleri-
mize şunu iletmek isterim:

Toplumumuz için bizim başa-
ramadığımız, erişemediğimiz çok
büyük ve önemli işleri sizlerin
başarmasını tanrıdan diliyorum.
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” oplumlararasıilişkiler artmasının sonucunda,
sadece geçen yüzyılda bile dünyada
konuşulan dillerin sayısı hızla azaldı. Sosyal

ve ekonomik statü arayanlar yirminci yüzyılın ilk
yarısında geleneksel diyalektlerinin yok olması
pahasına Avrupa dillerine yöneldiler. Ikinci Dünya
Savaşı'nın ertesinde küreselleşme akımı güçlendikçe
bölgeselleşmiş diyalektler batı kültürünü temsil eden
kitlesel medya ve tüketicilik dalgaları ile rekabete
girmeye zorlandılar.

 

O zamandan beri savaş sürüyor. Sovyetler
Birliği'nin çöküşü dilleri baskılanmış sayısız bölgeyi
kurtardı. Pek çok yeni önder ulusal dillerinin
diriltilmesini öncelik haline getirdi. Çuvaşya ve
Tuva'da bu politika kültür ve sanatta yeniden doğuşa
imkan verirken beraberinde uluslar arasıtanınılırlığı
da getirdi.

Ne varki, yirmi birinci yüzyılın sonunda halen
konuşulan dillerin yüzde doksanının yok olacağı
tahmin ediliyor. Yok oluşu veya marjinalleşmeyi
bekleyen diller geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Avustralya düzlüklerinden Kuzey Kafkasya'daki
Çeçenlere kadar gruplar tehdit altındalar.

Bazen yok oluş tehlikesi dışsal bir iradenin
sonucu olarak, geçmiş politikaların mirası biçiminde
kendisini gösteriyor. Abhazya'da halk hala Stalin
döneminin dil yasaklarının etkisinden kurtulmaya

Çeviren: Dr. Ö. AYTEK KURMEL
vi eaa

çalışıyor. Benzer şekilde, uzun süre dağınık yaşamış
ve Rusça eğitim görmüş Tatarların çocukları dillerini
diriltmekiçin ciddi adımlaratıyorlar.

Dillere günlük hayatta verilen önem de artıyor.
Dillerin karşı karşıya olduğu tehdidi idrak eden
UNESCO her yıl 21 Şubat'ı Anadil Günü ilan etti.
Devlet düzeyinde dil ulusallığa atfedilen değerler
arasında yer alıyor. Çeçen dilinin korunmasını
hedefleyen yasanın çıktığı güne atfen Çeçenya 25
Nisan'ı Çeçen Dil Günü kabuletti.

Galler dili başarılı müzisyenler, yazarlar ve

sanatçılar tarafından işlenmesi sayesinde tanındı.

Sanat ve müzik gibi küresel ölçekte pazarlanan
medya ve onun dayandığı genç ve Gallerli ol-mayan
kitle tarafından desteklenmesi sayesinde dünya
çapında şöhret kazandı.

Küreselleşme nasıl diyalektlerin azalmasını
tetikliyorsa internet gibi araçlar sayesinde devlet
kontrolündeki medyanın baypas edilmesini de
sağlayabilir. Sözlükler, kelime hazineleri ve telaffuzlar
internet üzerinden kolaylıkla dünya halklarına
ulaştırılabilir.

Sonuç olarak, ne dilleri korumak arzusu ne de

bunu gerçekleştirmek imkanı bu kadar güçlü olmuştu.
Amabir sorun var. Acaba bilgisini aktaracak,dilini

a

konuşan insanlar kaldı mı? E;
 

* Kaynak: UNPO
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Kayseri Pınarbaşıilçesine bağlı bir Abaza köyü olan
Altıkesek, içinden geçen Zamantı çayının da katkısıyla,

Uzunyayla'daki güzel köylerimizdenbirisidir.
 

  

 

     

 

m KAAZ Ri , k

DapSelemeönePi BU SAIM TuçTersakan >» Allikesek > yağli >>>

Aşağıkızılcevik — Yükânkizdcevlik i aa ii ' :Haltbeyoren ( itikesek köyü Kayseri'nin Pınarbaşıilçesine
nat bağlı, Pinarbaşı'nailçesine 17 km. uzaklıkta

ve bir Abaza köyüdür. Köyün içerisinden
ee esiyassıpna ç geçen Zamantıçayıile eşsiz bir güzelliğe sahiptir.
İİ i '—— A Orta Toroslar ın kuzey yamaçlarından Sivas

İ  vakankamgaz | istikametine doğru uzanan düz eğimli büyükirpotuklu
Kuluklupınar il . ii : ... >esiMA Gebeek a, arazinin meydana getirdiği vadi ve küçük yarmalar

Buyuk ile onu çevreleyen Kangal, Şarkışla ve kuzeybatıda
— i Zamantı ırmağı havzasında kuruludur. Hınzır

çı Solaklar 2 : Kırkgecit

* Bilgi ve fotoğraf desteğiiçin, köyün www.altikesek.com
ve aşağillğödvele-hap data ©2007AND sitesinin yöneticisi Kup İsmail Çelik'e de teşekkür ediyoruz

sanı.
...
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dağlarından sızan küçük su kaynakları birleşerek

güneye doğru akarken, Şerefiye suyuyla birleşince
Zamantı ırmağını oluşturur. Zamantı havzası da
diyebileceğimiz ve Uzunyayla adıyla tanınan bu
geniş yerleşim bölgesi, Şörmüşek yöresinden de
aldığı birkaç köyle birlikte, bünyesinde Çerkes
köylerini barındırır. Eski Altıkesekliler bu Zamantı
suyuna, büyük su anlamında "Cıj-du" demişlerdir.
Cıj-du, Kaynar nahiyesinin dar yarmasını aştıktan
sonra oluşturduğu, fazla geniş olmayan vadide
güneye doğru ilerlerken, sağ tarafta kalan dik
yamaçlı Hınzır dağsilsilesinin Cin tepesi hizasına
geldiğinde, doğudan kendisine doğru uzanmış bir
sağ kolun yumru yükseltisini andıran Tege dağının
(Kiştege) önünden doğuya kıvrılarak, takriben | -
5 km.civarında düz bir hat çizer. Altıkesekişte

bu düz hat ile Tege dağının güney yamaç doğrul-
tusu arasında kalan dar şeride yerleşmiş uzunca
bir köydür. Önü çayırlık, görüş ufku Toroslar'a
kadar açıktır.

Tarihçe

Abhazya'nın yukarı kuzey doğrultusuna düşen,
SSCB döneminde Karaçay-Çerkes Yerel
Cumhuriyeti olarak isimlendirilen, idari bölge sınır-
ları içinde yaşayan, Rusların Abazin, Kafkas halk-
larının Aşuva adıyla andığı, antik yanıyla Bask,
Adıgelerin yerli anlamındaki ekleriyle Baskheağ,
yerleşik oldukları toprakların özelliği nedeniyle
Tapanta (T üst damak vurgulu söylenecek) olarak
da bilinen, "Gum Lokıt, Gubinalokıt, Yincik Lokıt'
köylerinden, kesin olmamakla beraber"iki bin
hanenin ayrıldığı söylenir (eskiden, saymayı
hayvansı saydıklarından insanlar için haneyi esas
alıyorlardı). Ve bu ayrılma tarihi Kuzey Kafkasya
halklarının yoğun tehcir yılı olarak kabul ettiği
1864 yılından önce, 1859'da olduğuiçin, Altıkesek-
liler birçok eşya ile canlı hayvanlarını da beraber-
lerinde getirme imkânı bulmuşlardır. İstanbul
yakınlarına indikleri, yerleşim yeri olarak Eyüp
çevresinin gösterildiği, fakat oraları sağlıklı
bulmayarak dağılmaya başladıkları anlatılır.

Bunların küçük bir bölümünün İzmit üzerinden
Eskişehir'e, Aydın istikametinden Mısır'a kadar
indiği belirtilmektedir. Nitekim Eskişehir merkezine
bağlı, 15 km. mesafede olan Akpınar köyü bir
Aşuva köyüdür. Diğerailelerin yanısıra Uzunyayla
ile de ilgisi olan Bic Sami(Sayın) ile Aydın Arat'ın
da o köyden ve Rısta'lardan olduğubilinir.

ALTKESEK / LOKİT

 

Bu yolla göç eden grubun büyük bölümü
Anadolu'ya doğru ilerlemiş, bir bölümü Yozgat'ın
Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyünü, oradan
da Çekerek ilçesindeki Fuadiye ve Çayırözü köy-
leriyle Aydıncık ilçesine bağlı Ağıllı köylerini kur-
muştur. Kalanların bir kısmı Tokat, Sivas tarafla-

rına geçmiş, bir bölümü de Kayseri'nin Pınarbaşı

ilçesine bağlı Altıkesek köyünün temellerini atmış-
lardır. Geri kalanlar ise Mağara bölgesine yönelerek,
orada kendilerine göre köyler kurarlar (Akpınar
köyü). Bu meşakkatli uzun yolculuk ve dağılışta
gruplardan münferiden kopmaların olduğu da
kabul edilmelidir, Kırşehir Sıtmailçesinde Bic ve

Kişmahoaailelerine rastlanması ve Ju'ların Kütah-

ya'da kalıp, sonradan Altıkesek'e dönmelerigibi.

Altıkesek köyünün ilk yerleşimcilerinin
Kafkasya'dan çıkıp, bu köyün bulunduğu yere
gelmeleri yaklaşık beş senelik bir süreçte

gerçekleşmiştir.

Köyün adı ve yerleşenleri

Altıkesekiçin “Altıkesik”, “Altınkesek” diyenler
de var, fakat esası Kafkasya'da, Karaçayların köye
verdikleri "Altıkasak" adından kaynaklanmaktadır.
Resmi kayıtlara göre Altıkesek köyünün 1860
yılında kurulmuş, 60 hane ve 400 nüfus olarak
yerleştiği ileri sürülse de, bu rakamların takribi
olduğu düşünülmelidir. Köye yerleştiğibilinenlerin,
yukardan aşağıya doğru aile lakapları (kendi
dillerinde soyadları) şöyledir. Bic'ra (Bı), Kup'ra,
Lahbardı, Cambey, Çegoa, Kulbek, Lov, Kokoa
(Gogua), Kısal, Rısta, Aji, Gişmahoa, Kılıc, Yaş ve
bağımsız gelen Gımıc'larla Tokuma'lar. Bugün
çoğunluğu buradavarlığını sürdürürken, bunlara

Afajij, Arıtsa, Barisbi, Ginazlar, Halbat ve Nepşi
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ailelerini de ekleyebiliriz.

Ayrıca çevredekiiki yakın köyden Halitbören
(Kunaçey)'de Kunaç, Cıcuv (Ju) ve Dura aileleri
ile Karaboğaz (Aslankıt)'ta Aslan, Karmave Gigi
aileleri vardır.

Nüfus hareketleri

Köyden ayrılanlar: Kılıc, Yaş, Lahbardı, Kaupşı,
Meker, Bic ve Kokoa'ların bir bölümü.

Dönüş yapanlar: Lov Devletmırza 1917 Rus
devrimi esnasında kaçarak köyümüzeyerleşmiştir.

Ayrıca, aynı devrimden sonra Lov Azamatgeri
çocuklarıyla birlikte gelmiş, Çıkoa'lar ise Çajkoey
köyünden 1925 yılındaiki kardeş ailece gelmişler,
küçüğü sonradan Kunaçey'e yerleşmiştir. 1928'de

Lov Beslan tüm aile, İdebelli Küçük Şaban, Musa,

Yozgat'tan Maçaça ve Uzun Arif, Mağralılar diye

anılan üç kardeş Aşuva olarak köye dönenlerdir.

Diğer boylardan Aşkaruva, Kabardey, Hatıkoay
ve Karaçaylardan köye (Afacıj, Halbat gibi) aile
olarak gelenlerden evlilik yoluyla yerleşenler daha
fazladır (Şıbzıxoa Buba, Cetger Yakup, Mazanıkoa
vs. gibi). Ayrıca köye hizmetiçin sığır, dana, kuzu,
koyun çobanı ve sağıncı olarak getirilenler de
vardır. Bunların bazıları köye uyum sağlamış, bazıları
ise şımarmaları nedeniyle köyden uzaklaştırılmış-

lardır. Bu bilgiler 1947'de yapılan köy sakinleri
tespitine göredir.

(1970-1980 yıllarında başlayan göçlerle özellikle
Kayseri-Adana başta olmak üzere büyük şehirlere
göçler devam etmiştir. Şu anda ise köy nüfusu
10-15 haneye kadar düşmüştür.

Okul, cami, mandıra...

Resmi olarak köyde okul 1940 yılında eğit-
men dersliği olarak yapılmış. 1945 yılında yeteri
büyüklükte yenilenmekistenmiş, ancak 1947 yılın-
da devlet katkısı ve imece usulüyle öğretmen evi
de dahil bir ilkokul yapılabilmişti. Okulun o yıllarda
50-60 öğrencisi varken, şimdi talebe azlığı nede-
niyle Kaynar'a taşıma usulü eğitim uygulanmaktadır.

Köy camisinin yapım tarihi Müftülük kayıtlarına
göre 1893'tür. Cami önündeki çeşmenin yapımı
ise 1953 (sonradan su kaynağı fazlalaştırılarak
evlere de verilmiştir.)

Beton köprünün yapım tarihi |955'tir, köy
mandırası da |965 yılında yapılmıştır.
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Çalışma hayatı

Altıkesek'te iklim olarak İç Anadolu'nun karasal

iklimi hakimdir. Köyde yapılar genelde tek katlı
veya iki katlı olarak inşa edilmiş betonarme veya
kerpiç yapılı sac çatılı evler yaygındır. Köyün geçim
kaynağı genelde tarım ve hayvancılıktır.

Altıkesekliler makineleşme dönemine kadar

çiftçilikte özlü, daha verimli topraklarınıihtiyaçlarına

göre ekmenin dışına yönelmemiş ve hayvancılığa
ağırlık vermişlerdir. Büyükbaş hayvanlar da
beslerlerdi, fakat koyun ve atçılığa daha önem
vermekteydiler. Dolayısıyla hem arazi, hem de



yerleşim yerleri ona göre düzenlenmişti. Köyün
geniş arazisinde hem yaylıma, hem de kışın
koyunları barındırmaya müsait ağılları vardı. Köyde
de her evin kendine göre koyunlarını kapatacağı
ağılı ve binek atlarıyla diğer büyükbaş hayvanlarını
bakacağıahırları vardı. Ayrıca yetmiyorgibi yazın
sıcağında çıkacakları Toroslar'da Tahtalı, Gövdeli,
Dumanlı gibi yaylaklar edinmişlerdi ve kışın yıbalarını
(at sürülerini) Ceyhan, Amik ovalarına indirirlerdi.
Bazıları şehirde de evler edinmişlerdi. Fakat nereye
giderlersegitsinler, Altıkeseklilerin yaşam merkezleri
Altıkesek'ti...

Orta Toroslar'daki yaylalar, on iki yatak, yani 12
sürünün barınabileceği saha olarak 1893 yılında
resmen Altıkesek'e tahsis edilmiştir. Ondan önce

yaylanın güney tarafında bulunan devlet çiftliğine
(Sultan Harası) mal edilmek istenmesi üzerine,
köylünün hareketlendiği ve bunu engellemekiçin
Kulbek Yahya'nın çok gayret sarf ettiği, atının
terkisine kefenini bağlayarak "Ölürsem beniburaya
gömün" diye diğerlerini de teşvik ettiği, yetinme-
yerek Bıjnav Paşa aracılığıyla sarayla görüştüğü
rivayet edilir...

Sazlığın kurutulması

Seyhan nehrinin ana kollarından bini olan Zamantı
ırmağı Altıkesek taraçalarının önünden geniş bir

kavis çizerek geçerken, büyük çayırlığın bitimi ve
Kantax'tan itibaren Karaboğaz'a doğru bir bataklık,
sazlık sahası oluşur. Bu sazlıkta çeşitli kuşlar barınındı.

Suyundasazan, tumabalıkları bulunur, adam boyu
yayınlar yakalanabilirdi. Yazın, hayvanlar için otu
olmayanlar, kışın buztuttuktan sonra ihtiyacı
olanlar çevre köylerden gelir, kamışları keser,
şehre götürerek hamam ve fırıncılara satmak

suretiyle harçlıklarını çıkarırlardı. Fakat sivrisinek

ürettiği için zararlı yanı da vardı. Kurutulmak istendi
ve DSİ nezdinde (1964 yılında) girişimde
bulunuldu... Kara boğazlılar, hayvancılığın öleceği
gerekçesiyle karşıçıktılar.

Altıkesekliler çaresiz kalarak, Karaboğaz köyünün
kanalın geçmesi gereken yerlerini Mal Müdürlüğü
marifetiyle istimlak ettirdiler ve oluşturulan heyetin
takdirine göre parasını Karaboğaz Muhtarlığı adına
bankaya bloke ettiler. Çalışma hızlandı, fakat

DSİ'nin peşpeşe gönderdiği üç kanal kazıcı makine
da bataklığa saplanıp, bir kış boyu çıkarılamadan
kaldı. Ertesi yıl baharda, Altıkesek'ten Ankara'ya

 

bir heyet giderek, bir teşekkür mektubuyla Genel
Müdür Arif Onat'ı ziyaret etti. Görüşmede
sırasındaki samimi tavırdan cesaret alan muhtar,
mümkünse bir makine daha gönderilmesi talebinde
bulundu. Bunun üzerine Onat, "Mevzu olan
makineden elimizde Türkiye çapında!83 tane
var, üç tanesi de işe yaramıyor amasizde... İmkan
bulabilirsem bir tane daha göndereceğim.
Karaboğaz muhtarına da söylediğim gibi, kanal
açıldıktan sonra o toprakların yıkanmasılazım,
değilse verimli olmaz. Onuniçin topraklarınızda
gölet inşa edilecek, sulama kanalları açılacak söz

veriyorum" dedi.

Gölet, Kaynar yarması çıkışındaki, köyümüzün
"Reoxşarte"(mal paylaşılan yer) denilen yerin önü
kapatılarak yapıldı, sulama kanalları da Potuklu
köylerine kadaraçıldı. Şimdi bu çalışmalardan en

çok yararlananlar başta Karaboğaz, Kılıçmemet
ile Aşağı / Yukarı Potuklu köyleridir. Altıkesek
tarafına kanal geçirildi ise de seviye düşüklüğü
nedeniyle işe yaramadı ve ırmak yatağından
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Altıkesek köyüile ilgili1966 yılında dönemin yüksektirajlı gazetelerinden Son
Havadis'te yayınlanan bir haberin küpuru. Haberdeilginç olan, dönemin

Pınarbaşı Kaymakamı Dursun Toprak'ın köye bir mandıra yapılmasıiçin resmi
makamlardan binbir güçlükle aldığı yardım ve hibelere karşılık, bazı köylülerin
muhalefeti ve engelleme çabaları. Sonunda günde 3-4 ton sütişlemekapasiteli
bir mandıra yapılmasını ve köyün kalkınmasını sağlayan Kaymakam ve sağduyu

sahibi köylülerin bu başarı hikayesi, gazete haberine konu olmuştu.
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çıkarılan çamurların kıyıya yığılması, dağıtılmaması
nedeniyle hem görüntü çirkinliği meydana getirdi,
hem de çayırları bozmuş oldu.

Dil ve çevredeki köyler

Köyde yaygın olarak Abazacanın Aşuwa aksanı
konuşulmaktadır ya da konuşulmaktaydı demek

daha doğru olur. Bu aksan gençler arasında pek
yaygın değildir. Gençler genelde TIürkçeyı
kullanmışlardır. Bu nedenle gençlerin büyük kısmı

anadilini bilememektedir. Altıkesek köyü diğer
akraba köylere oranla bu amansız asimılasyona
karşı mücadelede çok zayıf kalmıştır. Bunun

nedenlerinin başlıcaları köydeki kültürel ve sosyal
durumun zayıf olması başka kültürden insanlarla
yapılan evlilikler ve göçtür.

Dil konusunda anne çocuklar üzerinde daha

etkili olduğu için, başka kültürden alınan gelinlerin
dili bilmemeleri nedeniyle birkaç kuşak sonra

Altıkesekliler, neredeyse kendi ana dillerini
konuşamaz hale geldiler.

Günümüzde, sadece kültürler değil diller de
birbirini asimile etmektedir ve buna karşı

gelinemeyeceği de görülmektedir... Aşuva dili
anaç dildir ve en eski tarihsel dillerden biridir.

Konuşulmaması değil kaybolması, henüz
bilinmeyen birçok özelliği de beraberinde
götürecektir. Altıkesek köyünün ana dilinin nasıl

değiştiğini, özetle irdelerken: Muhittin Ünal'ın
derlediği, "Üzunyayla'daki Çerkesler Arasında
Hatıranın Manzarası: Köy ve Köylerin
İsimlendirilmesi" başlıklı makaleden etkilenerek,

Altıkesek köyünün arazisini çevreleyen köylerin
isimlerini, kendilerinin verdikleri orijinal şekliyle
yazmanın, geleceğe taşınması bakımından yararlı
olacağını düşünüyorum...

Altıkesek'in güney yönündeki köyler: Aslankıt
(Aslanhable) Şeşen jambotey, Yelhöey. Doğu
tarafı: Mekeney, Hapaçay (Batırdeoghable),
Lığurhable. Kuzeyi: Başkazakhable, Tahtaköprü.
Doğusu: Kaynar, Kunaşey (Kunaçey), Jeriştey.

Karaboğaz, A.Boran, Altıkesek sınır kesişmesi
noktasındanitibaren karşı geçe ırmak boyu: Kundır,

Çaxırtaduv, Gjirta, Çeçencıha, Kıtcıkoa... Köyün
arkası: Kıtaştax, Nışıntera (Mezarlık), Tışarakoa,

Bıcracıx, Garırta, Kuşara, Çuğğra, Kutacıx, Cığara,

Tege dağının bu Cığara denen zemin
düzlüğüne bakan kuzey yamacında ve
Başkazakhable köyüne giden yolun iniş
başlangıcında, dağ tarafında bir göze vardır. Biraz
daha yukarısında, düzlükte ve yolun hemen
kenarında arazi tarafında, adına "Sin" denilen, ön
yüzünde damga ve eski yazı bulunan, orta boy
insan büyüklüğünde dikili bir taş vardı. Bu taş,ilk
yerleşim sıralarında Avşarlarla aralarında çıkan

 

İLK EĞİTİM: “Altıkesek'te eğitim, 1917 Rus devriminde
yalnız başına kaçak olarak Altıkesek'e gelmiş olan Lov Devlet

Mırza ile başlamış. Bu zat, uygun bulduğu misafir odalarını kulla-
narak köyün gençlerine hem okuma yazma öğretir, hem bilgi
aktarır ve sık, sık şu sözü söylermiş: "En azından okumasını yaz-
masını öğrenin, askere gittiğinizde kendi mektubunuzu kendiniz
yazarsınız". Kokoa Selahattin'e"Sen nerede okudun?"diye sorul-
duğunda: "Ben Devletmırza Üniversitesi'nden mezunum" dermiş.
RuslarlaJaponlar arasında | 904yılındaki savaşa binbaşı rütbesiyle
katılmış, bacağından aldığı yara nedeniyle biraz da aksar hale
gelmiş ve köye hayli faydalı olmuş olan bu değerli zat, 1939'da
başlayan Rus-Alman savaşında, Almanlar üstün geldikçe geri
dönme konusunda ümitlenir veçevresindekilere, "İnşallah o

cennet vatana sizleri de beraber götürüp döneceğim" dermiş.”

KÖYÜN ARSIZLIĞI: “Eskiden Zamantıırmağı üzerin-
de olan sadece iki köprü vardı. Biri Tahta köprü, diğeri
Altıkesek köprüsüydü. Uzunyayla'nın iki yakadaki köylerinin
birbirlerine ulaşabilmeleri, ancak bu iki köprüdenbirini
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kullanmakla mümkün olabiliyordu.
Altıkesek yolu daha kestirme oldu-
gu için tercih sebebiydi. Gelin alma-
larda, Altıkeseklilerin gelincilere
uyguladıkları adetsel şakalar nede-
niyle, bu köprünün aşılması biraz
zor olmaktaydı. Bu usuli şakaları
bilmeyenler veya aşırı bulanlar,
köyünadını arsıza çıkarmışlardır.

Hem adet gelenek bileceksiniz ve
hem de köyünüzün köprüsünden
ve içinden geçen gelincilere onu
uygulamayacak, geçmelerini kuzu-
kuzu seyredeceksiniz olacak şey
mi, yakışık alır mı!?..*”

ALTIKESEK KÖYÜNÜN
HAVAALANI!: “Yıl 1934, çayırlar
biçilmiş, otların çekimi de bitmek
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arbedede, orada öldürülmüş olan Altıkesekli şu

üç şahsın anısına dikilen anıtsal bir taştı: Kokoa

Seralıp, Rısta Avbekir, ve Kişmahoa Aslanbek
Çıkun.

Cığara'dan sonra: Tobakapşı, Xartaj, Garırta,
Reoxşarta... Köyün önünden başlayan Halitbören
tarafı: Kunaçey çaxırta, Kıtcıha, Gazymğoe,
Kıtpaxçaxırta,Bılıra, Çayındu, Kurtpığoar, Çakmaklı...
Malatya yolundan başlayan, köy önüne ve
doğudan köy arkalarına doğru kuzeye uzanan,
yer yer hafif meyilli düzlüklerin, yükseltilerin,
derelerin oluştuğu arazi adı da güneyden başlayarak
şöyledir: Çeçenkoer (derelerin en kısa ve köye
en uzak olanıdır), Yexöeykoar (köyün aşağı
tarafına açılır), Koardu (en uzun olanıdır), Korbax
(aşağısı sonraki vadiyle birleşir), Mekeneykoer (üç
köyle sınırdaştır), Kucmatare (düzlük platodur).

Gerileme dönemi

Altı kesekliler, Anadolu topraklarına
intikallerindenitibaren edindikleri toprağa ve iklim
şartlarına intibak etmeye çabalarken,birtaraftan
da aralarına katıldıkları toplumun dilini ve
davranışlarını değerlendirmeyeçalıştılar. Biraz bir

şeyler öğrenip kendilerini toparlamaya, güçlenmeye
ve bir yerlere gelmeye başladıkları sırada |. Dünya
Savaşı patlak verdi (1914). Henüz hafızalarda
yaşayan bir vatanı kaybetmiş olmanın telaşıyla,

ikinci vatanlarını korumaya kalktılar ve peyderpey
eli silah tutan insanlarını cephelere gönderdiler.
400 nüfuslu bu köyden kurtuluş dönemine kadar
90 kişi gitmiş ve bunun 86'sı geri dönmemiştir...

Dolayısıyla Altıkesekliler insan fakiri durumuna
düşmüşlerdir. Arkasından 1928 yılında yaşanan

keven senesiyle hayvanları telef olmuş, salgın
hastalıklar da yaşanmıştır. Ayrıca yeni devletin
baskılı rejimi, mal sayımı, yol parası, öşür adıaltında
yapılan zulümler yetmiyormuş gibi, bir de 60
hanelik köye 93 hane olarak Bulgaristan göçmenleri
yerleştirilmiş, köy iyice zayıflatılmıştır. Bu durum
ve şartlar altında hareket kabiliyetini yitiren
Altıkesekliler ne Ceyhan, ne Amik ovasındaki
kışlaklarına, ne IToroslardaki yaylalarına, ne de
şehirdeki mülklerine sahip çıkamamışlardır. Taa

ki 1940'lı yıllara kadar.

O tarihlerde Torosların Tahtalı, Gövdeli ve
Dumanlı yaylalarına, Gürün ilçesine bağlı Beypınar,
Güneşli, Börüklü gibi yakın köylerden yapılan
müdahalelere ve bazı şahısların zilliyet, mülkiyet
benzeri hak iddialarına karşı, hem hukuki açıdan

ve hem de fili mücadeleler başlatılmış ve bu

yaylayı geri kazanım çabaları I992 yılına kadar
sürmüştür. Bu mücadele safhasında Gürünilçesi,

kendi taraflarında olan köylere sıkı destek vermiştir.
Altıkeseklilerin de ısrarlı tutumları karşısında Kayseri
ile Sivas il sınırının tespiti zorunluluğu doğmuştur.

 

üzeredir. Kayseri yönünden Malatya
tarafina giden ufak bir uçak, köyün
önündeki çayırlığın üstünde dönmeye
başlar... Bunu gören Altıkesekliler
tayyarenin inmek istediğini tahmin
ederek, el kol hareketleri yabmaya,
ceplerinde taşıdıkları küçük aynalarla
işaretler vermeye başlarlar ve uçak

iner. Fakat tayyare arızalıdır, tamir
edilmesi gerekiyor, tamir ekibinin
gelmesi beklenecektir. Haber Uzun-
yayla'ya yayılır ve köylerden arabalarla
kadın, erkek, kızlar ve çocuklar, hiç
görmedikleri tayyareyi yakından gör-
mek için köye gelmeye başlarlar.
Çadırlar kurulur, yenilir, içilir, düğünler
yapılır. Askerler gördükleri ilgiden
memnundurlar! İkinci uçak gelip arıza
giderildiği halde birkaç gün daha

kalırlar ve ayrılırken pilotlara hediyeler verilir, onlar da manavra
kayışlarına kadar verebilecekleri neleri varsa onları vererek
vedalaşırlar.”

ALTI KESEK'İN GEMİLERİ: “Eskiden öküzle çalı-
şıldığı dönemlerde, kış boyu ahırda bağlı kalan öküzler, baha-
rın kağnı arabasına koşulur, çocuklar da arabaya bindirilerek,
dolaştırılır, hamlığı alınmaya çalışılırdı. Öküzden makineleş-
meye başlandığı 50'li yıllar dönemiydi ve mevsim bahardı.
Köyünırmağı taşmış, önündeki bütün çayırlığı sular kaplamıştı.
O sıralarda köyde, henüziki traktör vardı, üçüncüsü de bir
hafta önce alınmıştı. Yeni traktörün sahipleri, herhalde trak-
törlerinin hamlığını almak istemiş olacaklar ki, suyun içinde
traktörle dolaşmaya başladılar ve göremedikleri çayırın
yumuşadığı bir yerde çayıra battılar! Onu kurtarmakiçin
diğer traktörü götürdüler, o da battı! Uçüncü traktör de
batınca traktörleri öylece bırakıp, suların çekilmesini bekle-
diler. Gelen geçen herkes durumaşahit oldu ve bu üç traktör
milletin ağzında "Altıkesek'in Gemileri!" diye ünlendi.”
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1955 yılında her iki mahalli idare tarafından

oluşturulan heyetin mahallindeki keşif
belirlemelerine göre aynıyıl "Üçlü bakanlar kurulu
kararnamesiyle Remi Gazete'de yayınlanmak
suretiyle Altıkesek lehine neticelenmiştir. Diğer
yerlerden, sadece biraile oraya yerleşerek, verdiği
çetin mücadelelerden sonra Ceyhan ovasında üç
bin dönüm araziyi sahiplenebilmiştir.

Sınır tespiti için yayla keşfine giden heyet
üyelerden biri, yaşadığı olayı sonradan şöyle
anlatıyor. "Sabah erkenden yaylanın alt eteklerinde
başları sarılı, yamçılı, heybetli bir atlı grubu
tarafından karşılandık.İlk bakışta atlıları görünce,

inanın Üzerimize dağ yürüyor sandım! Bu
Altıkesekliler, bizi yedirdi içirdi ve uğurlarken de
bizi onore etmekiçin karşıladıkları yere kadar

havaya ateş ederek yolcu ettiler, ne kendilerinde
ne de bizim jandarmalarda mermibırakmadılar..."

Göçmenlerin yerleşimi

İlk kafile 1936 yılında yazın 28 hane olarak
trenle gelmiş ve Altıkesekliler arabalarla Şarkışla'ya
giderek, eşyalarıyla birlikte onları köylerine
getirmişlerdir. Geçmişte kendi yaşadıklarının

psikolojik etkisi altında, göçmenlere kendilerinden
birileriymiş gibi yaklaşmış; yeme, içme ve
barınmaları konusunda hayli duyarlılık
göstermişlerdir. Buna rağmen gördükleri coğrafya
ve iklim şartlarından hoşlanmayarak rahatsızlıklar
göstermeye başlamışlardır. Bunu fark eden devlet

görevlileri, huzursuzluğa neden oldukları
gerekçesiyle iki aileyi Elaziz'de yaşama gözetimine
almışsa da, geri kalanlar bir gece sessizce köyden
kaçarak batıya doğru gitmişlerdir. Olaydan
haberdar olan devlet bunları takip ederek Bursa'da
yakalamış ve kışın jandarma marifetiyle tekrar
köye getirilmişlerdir. Eşyalarını getirememeleri ve
gördükleri çetin kış şartlarından ürkerek, saklı

tuttukları paralarıyla, kendileri için yapılan masrafları
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ödeme şartıyla, devletten temin ettikleri serbest
yerleşim izni ile tekrar Bursa'ya giderek
yerleşmişlerdir.

İkinci kafile 1939 yılında 93 hane olarak
gelmiştir. Bunları da hoşkarşılamış, evleri yapılıncaya
kadar köylerinde barındırmışlar fakat, öncekilere
gösterdikleri yoğun ilgiyi bunlara göstermemişlerdir
ve bunların köylerine yerleştirilmemeleri kaydıyla,
verilecek arazinin tamamının kendi köylerinden
verilmesini kabul etmişlerdir. Sonuç öyle de olmuş

ve Altıkesek topraklarının en verimli yerleri onlara
verilmiştir. Evleri, Halitbören köyünün oturduğu
derenin, Altıkesek'i de gören kuzey sırtına 93
hane olarak ahırı, samanlığı, çevirmesive kiremitli
çatısı ile o günün şartlarına göre modem sayılacak
tipte yapılmıştır. Aradan yıllar geçmiş ve bir gün
Kaymakam muhacirleri yoklamaya gitmiş! Yol
üzerinde çocukların oynadığını görünce birinin
kolundan tutarak "Sen hangi dili konuşuyorsun?"
demiş, "Çerkesce" cevabını alarak göçmen

olduğunu da öğrenince: "Eyvah, eyvah! Biz
Çerkeslere Türkçe konuşturalım derken, Türklere

Çerkesce konuşturduk..." demiş!...

Geleneksel yapı

Altı kesekliler bu vadiye ilk yerleştiklerinde,
kuzey rüzgarlarına karşı arkalarına aldıkları Tege
dağını makbul saymışlar, doğu etekleri ırmak
yüzeyinden biraz yukarıda olduğu için rutubet
almayacağı düşüncesiyle, köyün tam orta arkasına
düşen düzlüğün, köye en yakın yerine, noktasına,
çok değer verdikleri ölenlerini gömmüşlerdir. Bu
istikametten hareketle, dağın tepesine çıkarak ve
orada buldukları kaba taşlarla dairesel bir çevirme,

içine girmeyecekleri bir ziyaretgah yapmışlardır.

Caminin dışında yapacakları Allah'a
yakarışlarında, "yağafar" söyleyerek toplu halde
burayaçıkmış, içlerinden dualarını yaparak sessizce

daireyi üç defa dolaştıktan sonra, Yefendi'lerinin

öncülüğünde, onatabiolarak dualarını tekrarlayıp,
yine toplu halde yağafar söyleyerek köye, ırmak
kenarına inmişlerdir. Orada kurbanlar keserek

etini büyük kazanlarda haşlamış ve gelen geçene

bu etten yedirmiş, yenmiş ve et suyu içilerek
merasimlerini tamamlamışlardır. Eğer yapılan bu
yakarış yağmurlailgiliyse, orta yaş grubu birbirlerini
suya basmaktan da kaçınmamışlardır!..

Köy, önceleri neredeyse kapalı bir toplum



durumundaydı ve kendi kendilerine yetme
zorunluluğu duymaktaydılar. Dolayısıyla
Kafkasya'dan getirdikleri kendilerine hasaletlerle
hanımların yaptıkları ince elişleri ve dikişlerden
başka, yün yıkama-kurutma, tarama, eğirme,
şayak dokuma gibi imece usulleri vardı. Genç
kızlarla delikanlıların yamçı yapımı, keçe pişirimi
gibi konularda yardımlaşmaları olurdu. Kadın
tarlada çalıştırılmaz, erkek işi yaptırılmazdı. Ev
yapana yardım edilirdi. Yetiştiremeyene otu ve
ekini tarlada bıraktırılmazdı. Her canlıya hayat
hakkı tanınırdı. Leylek, tuma ve kırlangıcı makbul
sayarlar, sığırcık, serçe, bıldırcın gibi küçük kuşları
avlamaz ve etini yemekten hazzetmezlerdi, buna
güvercinler de dâhildi.

Temel anlayış

Adet ve gelenekler de diğer Çerkes boylarının
birçoğundan farklı değildiler. Soyun esas alındığı,
soya bağlı olarak ferdin çok sayıldığı, hatta
sahibinden dolayı köpeğe bile ilişilmediği bir
hassasiyetleri vardı. Yaş hiyerarşisine dayalı her
soyun kendi kendini denetlediği ve yönlendirdiği,
toplumun genel kuralları ve eğilimlerine karşı
çıkmayan bir anlayış sahibiydiler... Suç işleyen,

ancak kendi soy büyüğünce sorgulanabilirdi, ya
da onun izniyle, kendisinin veya vekâleten
bulunduracağı birinin mevcudiyetiyle bir heyet
tarafından gıyabında yargılanabilirdi. Heyet arasında
soy büyüğünün de bulunması halinde, çok aşırı
haksızlık yapılmadıkça yine mensubunu savunmaya
yönelmezdi ve mutlaka yargılanana vekâlet edenin
ikna edilmesi gerekirdi. Bu yöntemde, "kişi kendini
savunmaz, savunulur" yargısı esastı. Dolaysıyla
"hak verilmez, alınır" zihniyeti değil, "hak verilir"
ilkesi hakimdi...

Herailede bazı hoşnutsuzlukların olduğugibi,
köyde bazı gerginlikler de yaşanırdı. Fakat bunun
dışa yansıtılmasından hoşlanılmaz ve dışa karşıbir

bütünlük sergilenirdi... Sahtecilikten pek
anlamazlardı. İnsana insanca yaklaşır, kişiliğini
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önemserlerdi. İnsana verdikleri değeri, onu
kaybettiklerinde yaptıkları daha yoğun
uygulamalarla gösterirlerdi. Köyden birinin ölmesi
halinde bütün köy onun matemine girerdi ve o
gün çalışılmazdı. Birileri kefen tedarikiyle, birileri
kabir hazırlamayla,birileri çevreyi ve hısım akrabayı
haberdar etmekle uğraşır,birileri de acı sahiplerinin
işaretine göre ya besili bir tosun veya düve, yoksa
söylenilen kadar koyun kesilerek, cenaze
kalkmadan önce, bütün köy halkına pay edilerek
zengin fakir ayırmadan herkese dağıtılırdı. Cenaze,
öldüğü odada evin içinde hazırlanırdı. Oradan
alınarak doğrudan doğruya kabristan girişindeki
musalla taşına götürülürdü. Ölenin giysileri bir
hafta içinde ev sahiplerince yıkanır, güzelce
temizlenir ve herbiri ayrı-ayrı bohçalandıktan
(paketlendikten) sonra cenazeyi yıkayan kişiye
gönderilir, o da dilediği kimselere, ihtiyaç
sahiplerine dağıtırdı.

Köyde herailenin olmasa bile bazı ailelerin,
her zaman misafir kabul edebileceğini simgeleyen,
önünde çatal kuru bir ağacın (çıkapxara) dikili
bulunduğu, diğer mekanlardan bağımsız bir misafir
odaları (sasmıhara) vardı. Kapısı daima açıktı ve
buraya her yolcu, yolu düştüğünde her zaman
inebilirdi, o anda orada kimse olmasa bile, atı
görünce misafir geldiğini anlar veilgilenirlerdi.

Köy kendi içinde yapılan hiçbir etkinliğe seyirci
kalmaz ve heraile soyunu terisil eden biriyle
katılırdı. Toplumsal konularda hiç kimse kendine
verilecek görevden kaçmazdı. Toplum adına
yapılacak herhangibir faaliyette köy kendini, kendi
içinden oluşturacağı bir grupla ifade eder ve
sorumluluğunu yerine getirirdi. Özetleyecek
olursak, kişi kendini önce soyuna, sonra komşusu,

mahallelisi ve köyüne, daha sonra da boyuna ve
toplumunakarşı sorumlu hisseder ve onlara söz
getirmemek için konulan kurallara, adet ve
geleneklere, genel teamüllere uygun hareket
etmeye çabalardı... £.

Hazırlayanın Notu: Altıkesek'leilgili bu yazının kısa sürede hazırlanmasıistendiğinden, yeteri kadar araştırma
yapılamamış, Altıkeseklilerin oluru alınamamış,bilgileri toplanamamıştır. Hazırlanmasında Fuat Loğlaroğlu'nun notlarının
bazılarından yararlanılmış, Muhittin Unal'ın derleyip KAFDAV yayınlarından çıkan "Uzunyayla Rapor ve Belgeleri"
kitabının içeriği "Eiji Miyazawa"nın makalesinden etkilenilmiştir.

Noksanları olan bu yazının içerdiği birçok doğrunun yanında biraz da magazinsel tarafı vardır. Bir tek şahsın
dışında olayların aktörlerinden hiç bahsedilmemiştir. Dolayısıyla yazılacak çok şey var! Sağlıklı bilgilere sahip
Altıkesekliler hem bilgileri ve hem de eleştirileriyle katkıda bulunurlarsa, bir Altıkesek kitapçığı hazırlamaya çalışmayı
öneriyorum. Nart okuyucularına esenliklerdiliyorum.
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Orrbyarına9M Xaxb9M9 YOrpUNbO,
'İxbakİymMklaxpbilrbopM Tbipexbi
İ'raTÖXx9 xbym9, KloAklo x»yOropu
KBEMDLI
Hblo>Kbbi AenomMu Kbeykla

O-pon9, cu /IBonma,
O-p9n9, cu /lonma. —>
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7Kporbo OBIHM9 OlbOrYM
XaIPIKİ,
O yanrlyu alm Kbax9bLABKİ.
Csiry Kebiculyu, mly o
YCIIbOMbYrB,
IHlİy ycnrborbyu,
3bI3TD9YH9ZXKBPIT.

O yulyurba Hoğburbbi İsmakl,
O yaronıpo anlorpırboncpBakİ,
İİnrbonrb9 MHHM3 O
HakbbiX9CXDITMb,
İly yomborbyu,
3bI3TD9YHOZKBBIMb .

b3bıy MHHM9 Kbalo 40p34,
Yanolyuklo ax9M roxbpia.
Yuop3Abi C3 CbUMXbBIXBIMB,
Iiy ycnborbyu,
3bI3TL9YHO2KBPITb .

YuTb9MaKb3 X9CBIMTBOKİOKİSH,
Yunıxbi MaKDH CBIMy UMBIKİBH .
Yry ekloy nbarbo C3 X9CXbirb,
İlily yomborbyu,
3bI3TD9YHOZKBPİTMb .

Om Haxb JaX9 nipiMbiloy C3
cdonır,
Am C9 X9TH CbIDBITOMBIKİrmir .
İ'y uğa69 39Kİ9 KPblOCTBITB,
Ilİy yorborbyu,
3bI3TbOYHOZKBbBİMb .

I'»yso ulan opklo cunılyıbrpy,
T3 csiklomu O ycurbororsy .
HacbınH ryulyarbu
KbbiCD9TXDDIMb,
iiy csniborbyu,
CbIOTbOYH9ZKbBIMB .
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/Lkaryp 3b3oxbokla, klonoHarby |
İlmpikop Molynubopu, ef,
Ykbbicolynubanıb939,
IbOTYABIb9 JAX9p
3bID9C3Örbomılbırbopu, eğ.

YuHbiO>Korby—-Uurb3oryxop,
klonoHar»y,
İlmrbalıbox9M axanoxu, ef,
YH9 XboncorbyHriypu C9
KbbIC3OTOMUTbbIHDIM
Cprpbiğbikloxroncpu, ei.

YADKbID KbbI3BIXYJ3OKİ9,
klonoHar»y,
İlmrpanırb3xop Tbipamoxu, ef,
"T4rbyHorby MibanıbopH
HOTYM KbbI3HOLLOM
(CMTBOHOMIXDOMTbOPU, fi.

OÖrym >xbyar»boy HUTBIMU,
klonoHar»y,
İykla csimpolacsıpu, ef,
YKbbICJTbbIİ9CBTHBIMA
CbIDbI3OKİ90J1arb9y
YKbip ayxbirb9pH, eğ.
b?KbIXb9 M939 JaAX9MU,
klonoxarıy,
İİabixbo JKoryxop Kbanılbıxu, ef,
C3 O HbIC3 Jaxskls nrbya9>Kbbi
CBINLLOHDIM
Ceikbbiğbiklorylopu, ef.

İlabıxbabanoy TaA9xbpı,
Klomomarsy,
Klanoxop Kpbiloxboxu, ei.
İlİexborbycorpykla urbyan9Kebi
CAMENT Kbbi3biCAlOM,
CpikbbiklurbolTarb9u, Sü.
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Kafkasya'da
kriz ve yeni
soğuk savaş
SETA Vakfı tarafından 4 Eylül 2008 Perşembe günü

Ankara'da düzenlenen panelde, “Kafkasya'da Krız ve Yeni
SoğukSavaş” başlığı altında, son günlerde Karadeniz'de
yaşanan tüm gelişmeler uzmanlarca değerlendirildi.

  
ürcistan'ın 8 Ağustos'ta Güney OÖsetya'ya

girmesiyle başlayan krizle gözler Kafkaslara

çevrildi. Bu kriz ikinci.bir Soğuk Savaşın

habercisi mi? |6 Ağustos'ta Rusya ve Gürcistan

arasında imzalanan ateşkesten on gün sonra Rusya,

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlıklarını ilan eden

Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığını açıkladı. Bu

ülkelerin tanınması konusunda Şanghayİşbirliği

Örgütü'nden beklediği desteği bulamayan Rusya'ya

Batılı ülkeler de tepki gösteriyor. Amerika'dan sonra

AB'den de bir uyarı geldi. Türkiye ise, Kafkaslarda

yükselen tansiyonun düşmesiiçin aktif bir politika

izliyor. Türkiye'nin "Kafkasİstikrar ve İşbirliği Plat-

formu" önerisi taraflarca değerlendiriliyor. ABD ile
Rusya arasında kalan Türkiye'nin, bu krizi yumuşatıcı

bir rol oynaması mümkün mü?

SETA Vakfı'nın, 4 Eylül 2008 Perşembe günü

Kafkaslarda ve Karadeniz'de yaşanan tüm bu

gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği

"Kafkasya'da Kriz ve Yeni Soğuk Savaş" konulu
panelde bu konular mercekaltına alındı. Panele
ASAM Kafkasya Uzmanı Hasan Kanbolat, Bilkent

Üniversitesi Uluslararasıİlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Hasan Ali Karasar, TOBB ETÜ Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mitat Çelikpala ve
SETA Kafkasya ve Ortadoğu Uzmanı Ömer Duran
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konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin açış konuşmasını yapan Taha Özkan, 7

Ağustosile birlikte aslında uzun süredir beklenen

bir kriz patlak vermiş olduğunu belirterek, “Bugün

bu krizin dinamiklerini anlamayaçalışacağız. Bazılarının

üçüncü dünya savaşının çıkacağı Güney Osetya,

şeklinde metaforik olarak isimlendirdiği yerde kriz

bir şekilde çıkmış oldu. Soğuk savaşın bitmesinden

uzuncayıllar sonra, aslında tersten bir Küba Füze

Krizi gibi Amerika'nın deplasmanda olduğu,

Rusya'nınsa kendi teritorisinde operasyonlar yapmaya

çalıştığı bir krizle karşı karşıya kaldık. 7 Ağustos'ta

başlayan pimin ateşlenmesi ile beraber gelişmeleri

izledik ve ardından da operasyonlar en azından de

facto olarak durulmuşgibi gözükmekte,İlginç olan

şu; bizzat Gürcü kökenli Stalin tarafından Gürcistan'a

ilhak ettirilmiş olan Güney Osetya ve Abhazya'nın
yine Rusya tarafından Gürcistan'dan kopmasına
destek verildiği bir senaryo var. Bunlar 15-20 yıl

önce konuşulsaydı herhalde ciddiye alınmazdı ama,

tarihin |O'aryıllık devirlerle nasıl değiştiğini görmüş

olduk. Panelistlerimize sözü bırakmadan önce

Abhazya Parlamentosu'ndan bir misafirimiz var;

Sayın Soner Gogua Bey. Kendisi bölgeden bir isim

olarak kısaca değerlendirmelerini bizimle paylaşacak”

diyerek Gogua'ya sözü verdi.



 

 

ç Herkese iyi günler. Bugün beni böyle önemli

bir toplantıya davet ettiğiniz için teşekkür ederim.

Tabii ki bugün neler yapılması gerektiğini belirlerken

buraya nasıl geldiğimizi iyi analiz etmemiz lazım;

hem Rusya Federasyonu açısından, hem Gürcistan

açısından, hem de Abhazya ve Güney Osetya

açısından. Rusya Federasyonu açısından; bildiğiniz

gibi SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni

oluşumda ABD'nin tek kutuplu bir dünyada sadece

kendisinin yoğun olarak çalıştığı bölgelerde gücünü

toparlamak değil, dağılan Sovyetler Birliği'nin

içerisinde hem enerji hareketliliği hem de stratejik

anlamda önemli olan bölgelerde yapmış olduğu

çalışmalarla dağılan SovyetlerBirliği'nin içerilerine

kadar girmesi Rusya Federasyonu'nu mutlaka ki bu

süreçte her zaman rahatsız etmiştir. Ki gelinen

noktada Gürcistan ve Ukrayna'daki değişimlerin
sadece bu bölgelerde olmadığını, diğer bölgelerde

de bu tür çalışmaların yapılmakta olduğunu

görüyoruz. Gürcistan ve Ukrayna'daki bu yönetim

değişikliklerindeniki üç sene önce birçok sivil toplum

kuruluşlarının bu bölgelerde yapmış oldukları

çalışmaları açıklıkla görüyoruz. Ama bunların en

başarılı olduğu bölgelerden biridir Gürcistan ve

Ukrayna. Yoksa, Abhazya da dâhil birçok dağılan

SovyetlerBirliği ülkesinde bu çalışmalar yapılmıştır.

O dönemlerde Rusya'nın bu politikalara çok fazla

müdahale edecek gücü yoktu. Ama son dönemlerde,

özellikle Yeltsin'den sonra Putin'in göreve gelmesi

 

ve Rusya'nın içinde idari anlamda tekrar bütünlüğü

sağlaması, yönetim kontrolünü eline alması ve

ardından da son dönemlerdeki özellikle petrol ve

gaz gelirlerinden dolayı ülkenin hızla gelişen

ekonomisiile artık bu rahatsızlıklarını ortaya koyacak,

cevap verecek konuma gelmişlerdir. Ve en

nihayetinde Gürcistan'da olan olayları, sadece Güney

OÖsetya'nın ve Abhazya'nın güvenliklerinin sağlanması

değil, bu tür politikalara dur denmekistenmesi ve

Rusya Federasyonu'nun tüm dünyaya ve bölgeye

kendini göstermekistemesiolarak görüyoruz. Bunu

Putin'in son zamanlardaki açıklamalarından da

anlıyoruz. Dünyanın artık tek kutuplu olmadığı,

Rusya'nın da bu dengenin içinde bir güç olduğu,

yeniden süperbir devlet olduğu gibi açıklamalarını

geçmiş dönemlerde gördük. Rusya'nın bu

müdahalesinde bu noktaya gelmesinde tabii ki

Gürcistan yönetiminin özellikle Saakaşvili'nin çok

yanlış politikalarının etkisini de görüyoruz. Saakaşvili

iktidara geldikten sonra özellikle Rusya Federasyonu

ile ilişkileri kopma aşamasına getirecek kadar sert

açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Tek taraflı olarak

bir politika izlenmesi de tabii ki buna sebep olmuştur.

Gürcistan açısından olaya bakacak olursak,

özellikle Saakaşvili göreve geldikten sonra yönetim

değişiklikleri hep askeri darbelerle olmuştur. Her

ne kadar Avrupa ve ABD çok demokratik bir

Gürcistan tablosu çizmeye çalışsalar da son

dönemlerdeki gelişmelere baktığımızda hiç de

demokrasi anlamında bir şeyler yapıldığını

göremiyoruz. Özellikle Saakaşvili'nin birlikte hareket

etmeye başladığı eski dönemin başbakanı İvania'nın

başına gelen olaylar, ardından parlamento başkanı

Burjanadze'nin ayrılması, Gürcistan'ın içerisindeki

muhalefete yapılan baskılar, muhalefet liderlerinin

anlaşılamayan şekilde birer birer ortadan kaldırılması

tabi ki demokratik anlamda Gürcistan'da çok fazla

bir şeyler yapılmadığını gösteriyor. Ama önemli olan

şudur, Saakaşvili göreve geldiğinde halkına verdiği

bir söz vardı; Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü
sağlayacağı ve AB'ye girmekistediği için diğer AB

ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar düşük olan

ekonomik seviyesini bir an evvel yükseltip, halkını

refaha ulaştıracağına söz vermişti. Ama göreve

geldiği bütün dönemlerde bırakın Gürcistan'ın toprak

bütünlüğünü sağlamayı, kendi içerisinde artık

parçalanmaya gidildiğini, muhalefetle çok büyük

sorunlar yaşandığını, halkla çok büyük sorunlar

yaşadığını görüyoruz ki, ekonomik ve sosyal anlamda

NART 197



 

 

da hiçbir reel adım atılamamıştır. Saakaşvili'nin bir

an ewel NATO'ya ve AB'ye girebilmek için gerekli

olan adımları atmasılazımdı. Bu adımların önündeki

en önemli engellerden biri G.Osetya ve Abhazya

meselesiydi. Bir an önce G.Osetya ve Abhazya

problemlerini halledip NATO'ya, ardından Avrupa

Birliği'ne girerek, hem toprak bütünlüğü hem de

ekonomik problemlerini çözmeyi düşünüyordu.

Ama Avrupa'nın, Amerika'nın ve yanı başındaki

Türkiye'nin verdiği desteği Saakaşvili'nin iyi analiz

edemediğini düşünüyorum. Çünkü bu problemin

askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını,

bir sonuç getirmeyeceğinin, bu konuyla ilgili Kuzey

Osetya tarafından ve Abhazya hükümeti tarafından,

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından defalarca yapılan

açıklamalarla yapılacak herhangi bir operasyonun

G.Osetya ve Abhazyaile sınırlı kalmayacağı zaten

biliniyordu. Ama tüm bunlara rağmen kendisine

verilen sürenin daralmasından olsa gerek, Saakaşvlli

tarihsel ve politik olarak çok büyükbir hata yaparak

bu problemin yeniden - biliyorsunuz 1991, 92, 93

yıllarında da G. Osetya ve Abhazya arasındaki

problem savaş yoluyla halledilmeye çalışılmıştı ama

bir başarıya ulaşılamamıştı - G, Ösetya'yasaldırarak,

G. Osetya dediğimiz zaten çok küçük bir coğrafya,

az bir nüfusu var, buradaki meseleyi birkaç gün
içinde çözerek masaya oturmayı, hatta Rusya'nın

yerinde ve zamanında müdahalesi olmasaydı hemen

ardından Abhazya'ya da saldırarak toprak bütünlüğü

problemini çözmeyi düşündü. Böyle bir plan yaptılar.
Tabi ki bu doğru bir politika değildi. Gelinen noktada

Gürcistan'ın bırakın toprak bütünlüğünü sağlamasını,

genel anlamda da çok büyük problemler yaşadığını

görüyoruz. Eğer Gürcistan hükümeti bu tür
politikalarına devam ederse sadece Abhazya-

Gürcistan problemi değil, kendi içerisinde birçok

problem de yaşayacaktır. Çünkü Gürcistan içerisinde

Yahudiler, Ahıska Türkleri, Ermeni lobisiile ilgili

birçok problem yaşanmakta. Gürcistan'ın bu

problemleri tabi ki değiştirmesi lazım.

Abhazlar olarak senelerden beri Gürcistan'ın

bize yaklaşması söz konusu ve tekrar eski otonom

statümüzle Gürcistan'a bağlanmamız teklif edildi.

Ki bu da hiç kabul edilecek bir nokta değildi yaşanan

olaylardan sonra. Ama savaş zamanından sonra

tekrar Gürcistan'la bir araya gelebilmek için barış

tekliflerini tek taraflı olarak hep Abhazya yapmıştır

Gürcistan tarafına. |994 senesinde bir federasyon

çatısı altında bir araya gelmenin görüşmeleri sürerken

yine Gürcistan'ın saldırılarına maruz kalmışlardır.
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1997 senesinde konfederasyon statüsünde bir araya

gelmeleri tartışılırken yine Gürcistan'dan saldırıya

maruz kalmışlardır ki en nihayetinde |999 senesinde

halkın yapmış olduğu referandumla bağımsızlık karan

alınmış ve bu yoldailerlemeye devam edilmiştir.

Tüm bu süre içerisinde Stalin döneminden başlayarak

Abhaz halkının tarihini, kültürünü korumakiçin hiçbir

çalışma yapılmamış, tam aksine bu halkları asimile

ederek dillerini konuşmaları yasaklanmış, coğrafi

adları değiştirilmiştir.

Sürem az olduğuiçin toparlamaya çalışacağım.

Geldiğimiz noktada ne vardır? Geçen, Hasan Bey'in

de bir TV konuşmasında bunu çok net olarak ortaya

koyduğunu gördüm; gelin hep beraber bunu

düşünelim. Bu noktadan sonra Rusya'nın Abhazya,

G.Osetya ve Kafkasya politikalarında geri adım

atması beklenemez.Bu tarihten sonra Abhazya'nın

ve G.Osetya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğü

içerisinde federasyon, konfederasyon ya da otonom

cumhuriyet olarak bir araya gelmeleri mümkün

değildir. Bu noktadan sonra artık yapılacak şey hem

Gürcistan'ın önünü açmak hem de bölgede barış

ve istikrarın sağlanabilmesi için bir an evvel bu

ülkelerin bağımsızlıklarının tanınarak bunların üzerinde

bugünün gerçeklerine göre politikalar üretilmesidir.

Bu Gürcistan'ın da önünü açacaktır. Çünkü bizim

yanı başımızda sorunlu,istikrarsız, savaş içerisinde

bir Gürcistan olması Abhazya olarak bizim de işimize

gelmez.Bir an ewel bağımsızlıkları tanınacak Abhazya

ve G.Osetya ile Gürcistan ileride NATO'ya da

girebilir, AB'ye de girebilir, problemlerini çözebilir.

Bu noktada bizim Türkiye'den istediğimiz ne,

kısaca onu da söylemek isterim. Tabi ki Rusya

-ederasyonu, Abhazya olarak bugün bizim bir

numaralı stratejik partnenimizdir, Rusya ile ilişkilerimiz

çok iyidir. Biz bağımsızlığımızin sadece Rusya

Federasyonuile sınırlı kalmasını istemiyoruz. Rusya

da bunu istemiyor. O yüzden biz Türkiye'ye ayrı

bir gözle bakıyoruz. Çünkü Türkiye hem denizden

komşu olmamız, hem tarihsel akrabalık ilişkilerimiz,

kültürelilişkilerimiz, hem de Abhaz nüfusunun 5

katı kadar bir nüfusun Türkiye'de yaşıyor olması

nedeniyle bizim için çok önemlidir. Çünkü bağımsızlık,

nihayetinde peşinde birçok problemi de getirir.

Abhazya'nın nüfus problemi bugünkü en reel

problemlerinin başında gelmektedir. Bu açıdan

Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim için ayrı bir önemi

var. Türkiye'nin geldiğimiz noktadaki reel politikalara

bakarak yeni bir Kafkasya politikası oluşturması

gerekmektedir. Teşekkürler. © €

 



 

 

 

 

36 Hasan Kanbolat: Benilk konuşmacı olma

şansımı kullanarak genelbir profil çizmekistiyorum.

Saakaşvili'nin gelişine baktığımız zaman aslında |99|

yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası, bölgede

bütün Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Gürcistan'da

da bir ekonomik ve siyasi kaos görüyoruz. Ancak

diğer Sovyet Cumhuriyetlerin çoğu, örneğin Rusya

Federasyonu, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan
gibi ülkeler, doğal kaynaklarını hızla devreye sokarak,

bunları ihraç ederekhızlı bir şekilde ekonomik ve

ardından dasiyasi bir toparlanmaya doğru gidiyorlar.

Ama Gürcistan'ın hem doğal kaynak yoksunu olması,

hem tarıma elverişli alanının fazla olmaması, sanayi

altyapısının olmaması, Rusya Federasyonu ile

ilişkilerinin sıkıntıda olmasından dolayı özellikle ana

ihraç maddeleri olan şarap veya maden suyu gibi

malları satamamasından dolayı bir ekonomik kaosa
girdiğini görüyoruz. |

Ve 2003 yılında bir lider çıktı. Eşi Hollandalı,

İngilizce bilen, genç ve yakışıklı. Ben, dedi; sizi

kurtaracağım. İlk önce Rusya'dan kurtarmak için

NATO'ya alacağız, arkasından da AB'ye sizi alacağız,

böylece tekrar Sovyet zamanındaki gibi bir refah

devletine doğru döneceğiz. Çünkü Sovyet zamanına

baktığımız zaman aslında Gürcistan ayrıcalıklı bir

ülkeydi; entelektüeli diğer ülkelere göre daha bol,

refah düzeyi de daha yüksek bir Sovyet

Cumhuriyetinin olduğunu görüyoruz. Ve bir sivil

devrim oldu, evet Amerikalılar ya da batılılar yardım

etti mi, olabilir. Ama önemli olan bence iç dinamikler.

Halkın kendisine çizilen bu tabloyu beğendiğini de

görmemiz lazım. Bir çıkış yolu arıyordu bu halk.

Saakaşvili geldi, Avrupa Birliği bayrağını Parlamento

binasına, kamubinalarına dikti. Umudu böylece bir

gösterge olarak halka verdi. Tabi, buna da halk

tamam dedi, memnun kaldı, beklemeye başladı.

Fakat ne oldu, 2007 yılına geldiğimiz zaman

Saakaşvili'nin kendi devrim arkadaşlarını yavaş yavaş

küstürdüğünü, muhalefete geçtiğini, tasfiye ettiğini

görmekteyiz. Bu tasfiye etme süreci içinde 2007

son baharında muhalefet gösterileri başladı. Bu

gösteriler 5 Ocak 2008 yılında erken bir devlet

başkanlığı seçimine gidilmesine neden oldu. Mayıs'ta

da zaten Parlamento seçimleri oldu. Saakaşvili ikinci

defa gelince yeniden aynı umutları vermek zorunda
kaldı. Umutları yeniledi. Ama tabi umutları

gerçekleştirmesi2-4 Nisan'daki Bükreş Zirvesindeydi.

NATO'ya kapıları aralayacak olan üyelik eylem planı

MAP'e alınmak için başvuruda bulunduğunu

görüyoruz. Ancak özellikle Fransa ve Almanya'nın

toprak bütünlüğünün olmaması gerekçesiyle

Amerikalılara rağmen üyelik eylem planına Gürcistan'ı

almadığını görüyoruzki diğer ülke de Ukraynaidi.

Bundan dolayı NATO ile ilgili görüşmelerin Aralık

2008'deki NATO toplantısına ertelendiğini

görüyoruz. Bundan dolayı Nisan ile Aralık ayları
arasında artık Saakaşvıli'nın toprak bütünlüğünü

tekrar elde etmek için bir şeyler yapma gereği

ortaya çıktı. Bunu belki Türkiye göremiyordu ama

Rusya Federasyonu da gerekli askeri hazırlıkları

yapıyordu.Sanırım Saakaşvili'ye de birtakım yanlış

yönlendirmeler oldu; denildi ki; 2004 Mayıs'ında

Acaristan'a girdin, Türkiye oranın garantörüydü,

ağzını açmadı, Rusya Federasyonu da kızdı, bağırdı,

çağırdı ama askeri operasyon yapmadı. Benzer şey

G.Osetya'da da olabilir ki Güney Osetya'da 2007

yılında da küçük bir denemesi olmuştu Saakaşvili'nin,

hafif bir krizle atlatılmıştı. O zaman bir yıldırım

operasyon yaparız, orada hızlı bir etnik temizliğe

giden bir operasyon yaparız. Zaten Saakaşvili'nin
ifadesiyle Güney Osetya'nın yaklaşık 1/3 ü Tiflis'in
kontrolündeydi, ufak bir bölge burası. Yaklaşıkelli
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bin Osetvar. Yirmi bin de Gürcüvar. Busivil halkı

da korkutup Kuzey Osetya'ya doğru kaçırırsak biz

bunu bir günde bitirir, arkasından Rusya

Federasyonuna ateşkes söyleriz, böylece haklı

duruma gelip yavaş yavaş hazmederiz. Fakat plan

tutmadı. Belki de tuzağa düştü. Böylece Rusya
Federasyonu ile bu güne gelen sürecin hızlı bir

şekilde başladığını görüyoruz. Öyle hızlı bir süreç

ki Rusya Federasyonu sankibir planı uygulargibiilk

önce G.Osetya ardından Abhazyatarafından,aslında

Abhazya toprağı olan fakat Tiflis'in kontrolünde
olan Yukarı Kodor alındı. Yine Abhaz-Gürcü

sınırındaki İnguri barajının gölet kısmının kontrol

altına alındığını görüyoruz. G.Osetya'nın tamamını

kaybetti Saakaşvili. Böylece bir toprak kaybının çok

hızlı olduğunu ardından hava bombardımanıile

Gürcistan silahlı kuvvetlerinin belinin kırıldığını ve

arkasından kara operasyonuyla tasfiyeye doğru

gidildiğini görüyoruz. Özellikle son beşyıldır ABD

ve Türkiye'nin yardımlarıyla bir modem ordu haline

gelen 37 bin kişilik Gürcistan silahlı kuwetlerinin de

böylece bir tasfiyeye doğru gittiğini de görmekteyiz.

Tabi, hepimizin bildiği gibi Sarkozy'nin barış planı

geldi ve buradaki önemli olan nokta bu barışplanında
Saakaşvili ile birlikte imza koyaniki kişi daha vardı;

Abhazya devlet başkanı Bagaj ve G.OÖsetya devlet
başkanı Kokotiv. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne

atıfta bulunulmaması da son derece ilginç bir

gelişmeydi.

Ve bugüne geldik. Aslında bugünden sonra ne

olabilir, kısaca ona bakmak lazım. Sanırım bu toz

duman dağıldıktan sonra Sakaşvili gidebilir. Çünkü

zaten son seçimlerde de orta sınıf, orta sınıf Üstü

ve aydınların desteğini tamamen kaybetmişti. Örmeğin

Tiflis'te, Tiflis'in Çankaya!'sı gibi mahallelerde Saakaşvili

bu desteği tamamen kaybetmişti. Şimdi bunun daha

da geliştiğini görüyoruz. Bundan dolayı yine Batı'ya
yakın,İngilizcebilen, gençbirlider gelebilir. Gürcistan
böyle bir lideri çıkartabilecek potansiyele de sahip.

Böylebir lider, Rusya Federasyonu ile daha dengeli

ama Batı'ya daha fazla dönük, daha hızlı adım

atabilecek bir lider, bu toz duman dağıldıktan sonra

gelebilir. İkinci nokta, bence Batı ve Türkiye şu anda

bir hatanın içerisinde. Hata da şu; Avrupa-Atlantik

dünyası için Gürcistan'ın demokratik olması mı

önemli, bir Batı tipi demokrasinin oluşması, serbest

piyasanın işlemesi mi önemli; yoksa Saakaşvili rejiminin

yaşaması mı önemli? Şimdiki süreç Sakaşvili rejimine

vurgu yapıyor, en son AB zirvesinde de bunu
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görüyoruz. Bu son derece hatalı bir durum.
Gürcistan'ı Latin Amerika modeline çevirir. Yani

Latin Amerika'daki gibi Amerikan destekli bir

hükümet modeline doğru çevirebilir. Bu hatanın

yapılmaması lazım. Önemli olan Gürcü halkının

istekleridir. Gürcü halkı da oranın demokrasi

içerisinde, Batı tipi bir refah toplumu içerisinde

yaşamasını arzu ediyor.

Saakaşvili dönemindeaslında yeni bir ekonomi

modeli üzerinde duruluyordu. O da Dubai, Hong
Kong, Singapur modeli gibi ticaret kanunlarının,

vergilerinin sıfırlandığı ve ülkenin tamamenticari

ülke haline geliş modelidir. Bunun üzerine çalışmalar

vardı. Tabi hem iç sorunlar, hem Sovyetlerden kalan

bürokrasinin yavaşlatması nedeniyle böyle bir süreç

yavaş işliyordu. Sanırım yeni bir lider bu süreci

hızlandırabilir. En azından AB'ye girene kadar

Gürcistan böyle bir konuma doğru gidebilir.

Gürcistan'da Batı ile bütünleşmenin hızlanacağını

düşünüyorum. Ayrıca Gürcistan'da Sovyetlerden

miras kalmış olan devlet başkanlığı sistemi, anayasal

düzen olarak, değişebilir. Ki bu konuda Gürcistan'da

savaş öncesibir konsensüs de vardı. Gerek muhalefet

partileri gerekkilise, kilise son derce önemlibir

kurum, gerek Saakaşvili'ye destek veren kurumlar

Gürcistan'da bir meşruti monarşinin olması

konusunda anlaşmış durumdalar. Meşruti-monarşi

dediğimiz;bir İngiltere gibi, İspanya veya Hollanda

gibi bir kraliyet olsun amaaltında da bir parlamenter

demokrasi olsun. Böyle bir anlayış da Gürcistan'da

tekrar gelebilir.

Türkiye'nin politikalarını soru-cevap bölümünde

ele alalım. Arkadaşlarım da değineceklerdir zaten.

Gürcistan'da önemli olan, tabi sürekli olarak toprak

bütünlüğüneatıfta bulunuyoruz ama, bir gerçekvar;

önümüzdeki on yıllar içerisinde Rusya Federasyonu,

Abhazya ve G.Osetya'yabirsaldırı olmasına müsaade

etmeyecek. Akıllı bir Tiflis hükümeti de veya

Gürcistan silahlı kuvvetleri de böyle bir saldırıda

bulunmayacak. O zaman Gürcistan önümüzdeki

on yıllar içerisinde iki arada bir derede kalmaya

devam mı edecek, ya da örneğin Ürdün'ün Batı

Şerla'ya egemenlik haklarını bıraktığı gibi, ben

bırakıyorum artık diyecek ve kalan Gürcistan da

çokhızlı bir şekilde AB ve NATO'ya alınacak mı?
Bunu görmemiz İazım. Sanırım en akılcı çözüm de

bu yönde. Şu ana kadar olayın başladığı 8 Ağustos'tan

beri aslında sürekli olarak adım atan, askeri ve

diplomatik olarak, siyaset üreten Rusya Federasyonu



ve Moskova oldu. Şimdi artık Avrupa-Atlantik

dünyasının da bir siyaset üretmesi lazım. Akıllı

insanların akıllı politikalar üretmesi lazım. Ağlayarak

bir şey.olmüyor. Şu da bir gerçek ki artık yalnızca

Avrupa-Atlantik dünyası bu dünyayışekillendirmiyor.

Bir Rusya Federasyonu da var ve en azından yakın

çevresini şekillendirmekistiyor. Buna ne yapılacak

ona bakmamız lazım. Gürcistan'ın NATO ve AB

üyeliğini şimdi tartışıyoruz ama yirmiyıl önce bu

aklımıza bile gelmezdi. Veya Bulgaristan bile aklımıza

gelmezdi. O zaman niye Abhazya'nın AB'ye ayrı

bir birim olarak girişini tartışmayalım. Bence bunları

artık düşünmemiz lazım. Teşekkür ediyorum.

 

& © Teşekkür ediyorum.Krizin ilk başladığı günlerde

SETAiçin bir policy brief yazmam istendi. Her şey

daha çok yeniydi. Daha ne olacağı belli değildi.

Savaşın 5. gününde policy briefi tamamlayarak

SETA'ya verdim. Sanırım çeşitli forumlarda Türkçe

tercümeleri de yayınlandı. Orada ben aslında
fikirlerimiyazılı şekilde özet olarak bildirmiştim ancak

bugün hala aynı yerde oluşumu biraz da o policy

brief'teki fikirlerin sanırım güçlü temellere

bağlanmasına yoruyorum. Çünkü aslında /-8 Ağustos

 

 

 

gününde olan şey sadece küçükbir halkın NATO

silahlarıyla donanmış bir yeni orduya ve oldukçada

milliyetçi söylemleri olan bir orduya hedef olması

değildi. 7-8 Ağustos'ta aslında son 18 senelik bütün

uluslararası disiplinin ürettiği her şey paçavra oldu.

Yani I99I den beri uluslararası disiplinin içinde

hepimizin artık yenidünya düzeni, medeniyetler

çatışması, tarihin sonu, Avrasya, Avro-Atlantik diye

yaptığımız bütün klasifikasyonları değiştirecek bir

dizi zincirleme reaksiyonun adımı atılmış oldu. Çünkü

Türkiye'nin Aceristan üzerine takındığı pasif tavrın

Rusya tarafında en azından bu sefer takınılmayacağı

şeklinde çok netişaretler hem gürcü liderliğine hem

de batılı müttefiklerine gösterilmişti. Bunun ardından

Rusya soğuk savaş sonrası dönemdeilk defa aktif

oyuncu olarak uluslararası stratejik sahada bir adım

atmıştır. Tabi Rusya'nın bir adım atması orta ve

küçük bir adım olmuyor. Rusya bir adım attı mı,

uluslararası yerlerde bütün taşlar yerlerinden

oynuyorlar ve bu adımı atarken de tabi Rusya'nın

son 17 yıldır özellikle uluslararası sahada biraz bizim

de maruz kaldığımıza benzer, tırnak içinde

söylüyorum tabi bunu, itilip kalkılmalara maruz

kaldığını unutmayalım. Yani aynı nasıl Türkiye'nin

Kuzey İrakla ilgili, Kafkasyaile ilgili, Karadenizileilgili

bir takım menfaatlerini görmek en yakın

müttefiklerimize bile çok zor geliyor ise Rusya'nın

çok yakın partnerleri, ortakları, uluslararası dostları
için Rusya'nın nedense belli alanlardaki belli

bölgelerdeki hassasiyetleri görmek ve bunlara göre

siyaset geliştirmek oldukça zor geliyordu ve bu

tamamen değişti.

Şimdi zaten toprak bütünlüğü adı altında

kutsallaştınlan bir doktrin var uluslar arasıilişkilerde.

Toprak bütünlüğünün kutsiyeti çok eskiden bitmişti.

Kıbrıs'ta bitmişti, Yugoslavya'da, Çekoslovakya'da
bitmişti. Fakat buna hala farklı bir kutsiyet atfetmek

gerçekten uluslararası hukuk çerçevesinden

baktığımızda Kosova'yı güle oynaya tanırken ki -

Kosova | 999 itibariyle ki bombalamaların başladığı

günlerde Budapeşte'deydim, kaçanları da çokiyi

biliyorum; hem Sırpları hem Amavutları- 9 senelik

bir de facto devletliği olan Kosovaile aslında bütün

siyasi kurum ve kuruluşları olan, seçimlerini yapan;

tabi ki her vaka kendi içinde farklıdır ama Kıbrıs

kadar bir devlet olan, Abhazya'yı neden bir
Kosava'nın sahip olduğu seviyede görmemekiçin

elimizden geleni yaptık. Ayrıca hem Abhazya'nın

hem Güney Osetya'nın maruz kaldığı çok büyük
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bir izolasyon var yine geçtiğimiz |6 -| 7 senedir. Bu

izolasyon konusunda ne ABD ne AB ne de Türkiye

bir şey yaptı. Sanki bu izolasyon altında yaşayan

insanlarıbir pakete koyduk ve Rusya federasyonunun

kucağına verdik. Bunlara sen bakacaksın, bunları sen

doyuracaksın, bunlara sen iş vereceksin. Bunlar

memleketlerinde hasta olup Almanya ya tedaviye

gittiklerinde senin pasaportunla girecekler, dedik

bir şekilde. Tabi her türlü sorunun kendi geçmişi

var. Bugün bütün bu sorunları açarken Abhazya'nın
1925 anayasasının mutlaka göz önünde tutmamız

lazım. Abhazya, Osetya aynı paralelde olmasa bile

tarihi gelişim itibariyle Sovyetler birliğinin 1926-36

yılları arasında geçirmiş olduğu milli hudutların
belirlenmesi süreci vardı. Burada pek çok halka pek

çok halkın altına verilmiştir; pek çok cumhuriyetin

sınırları problemli hale getirilmiştir. Şimdi burada

Rusya'nın attığı adım diğer cumhuriyetlertarafından

büyük bir mesaj olarakalındı. Çünkü bugün Sovyetler

Birliği'nin hemen her yerinde otonom bölgeler,

potansiyelayrılıkçı bölgeler, sınır çizimleri Üzerinde

çıkacak belli meseleler, enclave dediğimiz yan
cumhuriyette adacıklar cumhuriyetin egemen olduğu

ya da Kuzey Kazakistan örneğinde olduğu gibi çok

monolitik bir şekilde Slav çoğunluğun Türkçe konuşan

bir cumhuriyetin içinde olması. Denizlerin ve onun

kaynaklarının bölüşümüile ilgili problemlersayısız.

Yani Translivis denilen Gagavuz yerinden alıyoruz

bunu, Ukrayna'ya Dinyeperile ikiye böleriz, Kırım'a

atarız, İşte dağlık Karabağ'a geliriz. Azerbaycan'ın

tek meselesi Dağlık Karabağ değil; onun içinde

bambaşka meselelericat ederiz.

Yani Rusya burada şunu gösteriyor; 1924-36
arasındaki bu sınırların belirlenmesi, çeşitli halkların

diğerhalkların arasına verilmesi, aralarında bir

hiyerarşi yaratılması meselesi o kadar karmaşık o

kadar önemli bir meseledir ki Rusya'nın atacağı
birkaç adımla eğer siz bu konuda etüt etmezseniz

çalışmazsanızvvebütün hakları hepsini temsil edecek

platform yaratmazsanız bu anlamda ortalık barut
fiçısına dönebilir. (991!'deherkes savaş kan gözyaşı

bekliyordu. Bugüne kadar şükürler:olsun çok büyük

çaplı bütün Avrasya coğrafyasına yayılan şeyler

olamadı ama bazen bazı şeyler pamuk söküğü gibi

gelebilir. Hasan Bey bahsetti; sorunlarsadece

Abhazya ve Osetyaile sınırlı değil, Aceristan ile

sınırlı değil. Ahıska Türklerinin memleketlerine

dönüşü ve Ermenilerin meseleleri ayrı bir kategonde.

Yalnız şunu anlamakta hepimiz güçlük çekiyoruz.
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Bugün Türkiye Gürcistan'a bu kadar destek olduğu

halde neden Gürcü hükümeti Türkiye'nin isteklerine

Türkiye'deki akrabalarının bulunuşuna bakmadan,

Abhazya Osetya meselesinde Türkiye'yi tamamen

dışlayıcı ve Abhazya, Ösetya'yı da Türkiye'ye izole

ettirici bir siyaset izledi. Türkiye Ahıska Türklerinin

yaşadıklarına neden bu kadar duyarsız ve

vurdumduymaz, bunları insan bir şekilde düşünüyor.

Ama en önemlisi, Gürcistan'daki en önemli

mesele, Gürcülerin maruz kaldığı muamele.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa Güvenlik Teşkilatı'nın

gözlemcisi olarak Gürcistan'da çeşitli bölgelerde

görev yaptım; genelde doğu Gürcistan'daydım.

Merkez üstü Telaviv diye büyükbir şehirdi. Şimdi

sandık açılışını yaptığımız yer bir Azeri köyüydü.

Normaldeazınlıkların dillerinde bir seçim broşürleri

ve oy pusulaları basılması gerekir. Gürcistan'da tek

bir Azerice oy pusulası yoktu. Herkese oradaki

seçim pusulası görevlisinin söylediği kişiye, yani

Saakaşvili'ye oy attı. Ardından Pankisi vadisine gittik,

burada bütün seçim sandıkları paketlenmiş merkeze

götürülüyordu. Telaviye geldiğimizde ki -ben seçim

gözlemeiliğine |996-97 gibi başladım ve demokrasisi

oldukça geri olan yerlerden başladım- Saakaşvili'nin

demokratik olduğunu düşündüğümüz ülkesinde

seçimler konusunda herşeyin eskisi gibi olduğunu

gördük. Muhalefetin verdiği binlerce dilekçeye en

ufak bir şekilde ilgi duyulmadığını gördük. Bizim

bütün ısrarlarımıza rağmen Avrupa Güvenlikİşbirliği
Teşkilatı'nın (AGİT) nihai raporunda bunlara çok

küçük göndermeler yaptığını gördük. Saakaşvili'yi

analiz edersek Saakaşvili ne demokrattır; ne insan

hakları kahramanıdır. Eski dönemin bir parçasıdır,

Saakasvili ve eski aparatçıkların yöntemlerini
benimsemektedir. Geçen yılki muhalefet

gösterilerinde kullanmış olduğu orantısız güç de

bunu çokiyi gösterebilir.

Gürcistan Türkiye için çok önemlidir. Gürcistan

Türkiye'nin Kafkasya, Hazar havzasına ve Orta Asya

bağlandığı pamukipliğidir. Gürcistan'ın desteklenmesi

çok önemlidir. Ancak raporumun sonunda da
belirttiğim gibi bu sefer Gürcistan n yeniden

yapılanmasında insani boyutu çok dahafazla ön

plana çıkarmamız lazım. Yoksa benim Mayıs ayında

defalarca söylediğim gibi tamamıyla tavanı çökmüş

tekbir penceresi olmayan hastanenin önünde

AvrupaBirliği bayrağıyla gıcır gıcır Gürcü bayrağının

sallanmasının hiçbir manası yok. Biz onlara bir dahaki

sefere bizim oradaki akrabalarımızla Gürcü halkının
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kendisine de kullanmasıiçin silah vermeyelim; okullar

yapalım, hastaneler yapalım, öğrencilerine burslar

verelim. Ve son bir cümle ile şunları söylemek

istiyorum, aslında bazı yerlerde çokfazlaeleştiriliyor;

Kafkasya ve Kafkas ittifakı, Kafkas platformu Recep

Tayyip Erdoğan'ın sözü. Biz yapmazsak bunu Sarkozy

yapıyor, Fransa yapıyor. Ermenilerle Azeriler

gidiyorlar, Lur sarayında görüşüyorlar. Bizim bölgesel

platform yaratmamız çok önemli ama burada da

en ufak bir eylem yapmadan isteyen herkesin

temsilini sağlamakşartıyla teşekkür ederim. g g

 
& 6 Sağolun teşekkür ederim. Ben de sonuncu

konuşmacı olmanın avantajını kullanacağım. Hasan

Bey genel olarak Gürcistan merkezli baktı ve bu

bakış açısıyla genel çerçeveyi değerlendirdi. Hasan

Ali de Türkiye'yi merkez alarak bir değerlendirme
yaptı. Ben deiki düzeyde bakmayaçalışacağım.İlk

olarak küresel anlamda,ikinci olarak da mikro alana

inip, yaşayan halklar açısından bu iş ne anlama

geliyor, nasıl okumak gerekir onunla ilgili birkaç

noktaya değinmeye çalışacağım müsaade ederseniz.

Küresel anlamda ne olduğunun cevabına Hasan

Ali'nin son cümlesinden başlayarakilerlemekte fayda

var, aslında ilk cümlesinde de değindi buna.Bir kere

bölgede yeni bir siyasi harita oluşuyor. Bu siyasi

haritanın oluşacağı, 90'ların ortalarından beri belliydi

ve bağırıyordu; fakat çok ciddiye alınmıyordu. Bunun

yapılacağı düşünülmüyordu. Bu yenisiyasal harita

beraberinde yenibir durum yaratacak. Yeni pozisyon

yaratacak. Yeni ülkeler yaratacak. Yeni cepheler,
yeni mücadeleler yaratacak. Bunun bu şekilde

başlamasının, bu olayın patlak vermesinin nedeninin
dondurulmuş/çözümlenmemiş anlaşmazlıklar diye

adlandırılan anlaşmazlıkların artık çözümlenmesi

zamanının gelmiş olması olduğunu düşünüyorum.

1993/94'ten itibaren ortalık sanki yatışmış, dengeler

kurulmuş gibi filli bir durum yaratıldı ve bölgede,

alanda yaşayan insanlar kendi hayatlarını, düzenlerini,

devletlerini kurdular. Kendiiçinde bir sistem yarattılar

ve yaşıyorlar. Kimisi sürgünde yaşıyor, kimisi kendi

vatanında yaşıyor ve herbiri bir hayat oluşturmaya

çalışıyor. Dolayısıyla aslında burada hiçbir şey

donmamıştı. Bu donmamaiçinde yaşanan hayatlar,

artık öyle bir noktaya geldi ki bölgenin siyasal yapısı

kullanılan ya da oluşturulan siyasal baskıyı patlattı.

Bu, bölgeden kaynaklanan fakat küresel alanın da

içerisine girmek zorunda kaldığı bir nokta haline

geldi. Bunun diğer bir boyutu da dolaptan çıkan

anlaşmazlıkların, küresel anlamdaki mücadelenin de

bir boyutu haline gelmesidir. Çünkü AB ve NATO

gibi yapılanmaların genişlemeleri Doğu Avrupa'daki

sorunları çözdü. Batı Balkanları ufak tefek kendi

içinde bazı sorunlara rağmen çözdü ve geldiği nokta

sorun olarak gözüken bu bölgeler. Mücadele ya da

çözüm,artık bu alanda ve bu alanın gelişmelerine

bağlı olarak yaşanacak. Fakat burada büyük bir

farklılık var, çünkü Kafkasya Avrupa değil. Böyle

olmadığı için de çözüm Avrupa'daki gibi -tımak

içinde kullanmakşartıyla- kolay, daha az sancılı ve

"Batı'nın istediği gibi" olmayacak. Kafkasya, Rusya'nın

yakın çevresi olduğu gibi artık ABD'nin ve AB'nin

de yakın çevresi. Dolayısıyla bu yakın çevrede en

büyük aktörler, kendi çıkarları bağlamında kendi

istedikleri yöne gidebilecek çözüm üretmeye

çalışırken; diğer taraftan alanda yaşayan halkların,

grupların, devletçiklerin, ulusların çıkarları bağlamında

çözüm taleplerini de dikkate almak zorunda

kalacaklar. Bunun küresel mücadeleye yansıması,

Rusya'nın Abhazya ve Osetya'nın bağımsızlığını 3-

4 kez talep edilmesine rağmen, bu sefer tahmin
edilemeyecekbir hızla dikkate alması. Başkan Meclis

toplantısını yaptığının ertesi günü geçirdi bu karar.

Bu, bölgedeki çıkarların artık küresel seviyedeki

oyunu etkilediğini gösteriyor.

Sorulması gereken diğer bir nokta; çözüm

nasıl olacak sorusu etrafında dönüyor. Burada klasik

kavramlarla, Batı dünyasının çıkar algılaması içinde

önemsediği insan hakları, demokrasi gibi daha liberal

değerlerin öne çıktığı, "ulus-devlet" kavramının

olduğu çözüm önerileri var. Yine burada bir sorun
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var, çünkü kavramların içini Batı dünyası farklı

anlamlarla doldururken, bölge halkları farklı anlamlarla

doldurmaya başladı. Örneğin; Abhazya'nın

demokratik olmadığını söyleyebilirsiniz, fakat hangi

kriterlere göre? Seçim süreçlerine baktığınızda

yönetim, idare sitemlerine baktığınızda, hukuksal

düzenlemelere baktığınızda hiçbir fark göremezsiniz.

Ama, neden? Ayrılıkçı bölge diyorsunuz çünkü. Kime

göre? Eski Sovyet Anayasası'na bakarsanız, oradaki
süreçleri değerlendirirseniz farklı noktalara doğru

gidiyorsunuz. Dolayısıyla kullanılan kavramlar ve

değeryargıları anlamlarıyla birlikte değişmeye başladı.

Biraz önce Hasan Bey'in de söylediği gibi bu artık

uluslararası sistemin kökünden sarsılmasıyla ilgili bir

şey bence. Yeni kavramlar ve değerler oluşacak,

süreç devam ediyorve o süreci izlemeye başlayacağız.

Buradaki diğer nokta biraz da gecikmiş

diyebileceğimiz uluslaşma- ulus-devletleşme

süreçleriyle ilgili. Batı dünyasında, bu değeryargıları

içinde küreselleşme gibi olgular, daha üst

kurumlaşmalar, kurumlar arasındakiilişkiler gibi bir

sürü kavram tartışılırken; bizim bahsettiğimiz bölgede

yaklaşık olarak 15 yıldır halklar; Gürcüler, Abazalar,

Osetler, Çeçenler, İnguşlar ulusal kimlikinşa ediyorlar

ve bu ulusal kimlikler farklı bir süreç içerisinde, kendi

ulus-devletlerini, kendi sınırları tanınmış devletlerini

kurmaküzereilerliyorlar ve siz bu süreci engelleme

şansına sahip değilsiniz. Bu sürecifarklı bir zemine

doğru taşımayaçalıştığınızda yine süreç patlıyor ve

sizi istemediğiniz noktalara götürüyor. Dolayısıyla

burada küreselisim ve kavramlarla hareket ederken,

buradaki sürecin belli bir dönem geriden geldiğinin

, ve bu sisteme entegre olmayaçalıştığının farkında

olmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun nasıl

okunacağıyla ilgili tarafların farklı algı ve değerleri

var. Ömeğin; Rusya bunu okurken kendisini 90'lardan

bu yana küresel sistem ve dengelerin tam ve eşit

aktörü yapmayaçalışan bir Rusya olarak tanımlıyor.

Batı dünyasıyla, küreselsistemle bir anlamda |ş birliği

yaptığını ileri sürüyor. Her türlü değer yargılarına

uyum sağladığını iddia ediyor. Fakat bunun karşısında

Batı dünyasının başta ABD ve onunla gelen belli

kurumlar bağlamında Rusya'nın bu hedeflerine saygı

göstermediğini iddia ediyor. Karşıtarafise bu iddiaları

yalan dolan doğrulayacak bir takım adımlar atıyor

küresel oyun anlamında ve bu oyuniçinde herkes

güçlü olduğu alanda oyunu kurmayaçalışıyor. Rusya

90'ların ortalarına, sonlarına kadar Doğu Avrupa'da
oyun oynayacak kadar güçlü değildi. Yani Batı

dünyasına oynayacak kadar güçlü değildi. Alan
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hakimiyetine sahip değildi. Diğer bir nokta da; bu

bölgedeişbirliği kuracağı aktörler, Rusyaile birlikte

çalışmaya yatkın değillerdi. Fakat 2000'li yıllarda

Kafkasya'ya geldiğimizde, Rusya artık güçlü. Batı

dünyasının yakın çevresi ardından gelen bölge aslında

bir uzak çevre ve Batı dünyası dediğimiz o blok da

her konuda aynı biçimde düşünmüyor.

Diğer taraftan da alana indiğimizde bazı aktörler

Batı dünyasından ya da Rusya'dan farklı düşünüyorlar.

Size burada hazır bir mücadele zemini ortayaçıkıyor

ve burada herkes çıkarları bağlamında hareket

etmeye başlıyor. Neden Gürcistan buişte başarısız

oldu? Çünkü doğru hesaplamalar yapılamadı, doğru

yatırımlar doğru biçimde yapılamadı. Örneğin

Gürcistan, özellikle Saakaşvili döneminde meseleyi

bir Abhaz-Gürcü, bir Oset-Gürcü meselesi olarak

görmedi ilginç bir biçimde. Bunu bir Rus-Gürcü

meselesi olarak gördük. Halbuki mesele Rus-Gürcü

meselesi değil. Bunun çözüleceği alan da Gürcistan

açısından Moskova değil. Bunun çözüleceği yer

Sinvalidi, Tiflis idi. Ama buna hiçbir zaman yanaşmadı.

Oyunu bu seviyeye çıkarttığınızda da düşüşünüz

çok sert oldu. Çünkü oyun başka seviyede, alanda

kurulunca, oyunu o seviyede oynayacak alt yapı ve

kaynaklarınızın olması lazım. Gürcistan'ın bu kaynak-

lara sahip olmadığı da son gelişmeler ile gözüktü.

Destek beklediği Batı dünyası da gerekli kaynakları

hızlı bir biçimde Gürcistan'a sağlamadı. Şimdi pazar-

lıklar oluşacak. Nasıl bir alan gelişecek bunu

bilmiyoruz.

Son birkaç cümle, zamanımıfazla geçirmemek

adına. Türkiyeile ilgili birkaç şey söyleyip soru cevap

kısmında açmayı düşünüyorum. Türkiye'nin sürekli

alanda olması gerekirdi. Türkiye'nin bölgenin her

sorunuylailgili yakındanilgilenir hale gelmesi gerekirdi.

Hele ki bütün yatırımınızı son 15 yıldır Gürcistan'a

yaptıysanız, ekonomik, siyasi hatta askeri anlamda

Gürcistan'a yaptıysanız Gürcistan'ın bugünkü geldiği

duruma düşmemesini sağlamış olmanız gerekirdi.

Bu da Gürcistan'ın sorunu. olarak görülen sorunlara

dahil olmanız, bunların adil, akılcı biçimde çözümüne

destek sağlamanız, tüm taraflara eşit mesafede

olmanızla olurdu. Şimdi, bugün eğerartık bir platform

oluşturacaksak Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı

bu oyuna katacaksak doğal ve zorunlu şekilde

Abhazya ve Osetya'yı bu oyuna katmak zorundasınız.

Alanı genişletmek durumundasınız. Türkiye'nin bu

kaynakları sarfedip, Batı dünyasının da Rusyaile

farklılaşan çıkarları bağlamında da dengeyi kurmak



zorunluluğu bulunuyor. Eğer bunu kuramazsanız,

oyunu oynayamazsınız. Batı dünyası bahsettiğimiz

bu küresel çevrede bu meseleyi çözecek. Çözmek
zorunda, Pazarlıklarla, görüşmelerle bu sorun
çözülecek. Eğer bu görüşme sürecinde bizim masada

olmamız çıkarlarımıza doğrudan doğruya fayda
sağlayacaksa-ki öyle- bizim bu dengeyi kurarak

masada olmamız lazım. Masada olduğumuzda da

çıkarlarımızı gerçekleştirmemiz adına- bu Hasan Ali

Bey'in söylediği çerçevede de olur- Hasan'ın bahset-

tiği ortaya çıkabilecek Gürcistan ihtimallerini de

dikkate alarak da olur. Fakat bölgenin gerçeklerini

dikkate alıp, daha aktif, daha akılcı bir politika yürüt-

mek de olabilir. Bu da herhalde bugünlerde karar

alıcıların üzerinde dikkatle durdukları, yoğun biçimde

çalıştıkları başlıklardan bir tanesi olsa gerek.

  

ÖMER DURAN(Kafkasya ve Ortadoğu
Uzmanı): Mitat Bey'e ben de çok teşekkür

ediyorum. Konuşmacılarımızın konuşmalarının alanda

bulunmuş olmaları ve bölgeyi içeriden, gerçekten

o coğrafyada bulunarak tanıyor olmaları çok önemli

bir avantaj diye düşünüyorum. Bunu özellikle vurgu-

makistiyorum, çünkü Osetya operasyonu başladıktan

sonra o kadar çok dezenformasyon söz konusu

oldu ki gerçekten bölgeyi yakından takip etmeyen

insanlar şu andaki gerçek durumu oldukça farklı

şekilde okuyabilirlerdi. Bir anlamda akla gelen en

önemli örneklerden bir tanesi; biliyorsunuz ki 7-8

Ağustos gecesi Gürcistan kuwetleri Güney Osetya'ya

girdiler ve akabinde Rusya Gürcistan'a girdi. Fakat

Gürcistan Güney Osetya'ya girdiğinde, oradan gelen

bilgilere baktığımızda, değerlendirdiğimizde

olağanüstü bir katliam yapıldığı haberleri var. Oradan

gelen bilgilerin yanlı olduğunu düşünmemizbir tara-

fa, AGİT'in bu pazartesi açıklanan raporuna da bak-
tığımızda AGİT yetkilileri Gürcü askerlerinin Güney
Osetya'da yaptığının tamamen savaş suçu olduğunu

ifade ediyorlar. Şimdi bu nedenle bölgede, alanda

bulunmak ve dışarıdan yanlı bilgiler almak bu

bahsettiğimiz hadisede çok net olarak ortaya çıkıyor.

İçinde yaşadığımız ülkenin politikalarını göz
önünde bulunduracak olursak bunlarla alakalı birkaç

şey söylemekistiyorum. Özellikle 26 Ağustos'tan

sonra, yani Medvedev'in Ahbazya ve Güney

Osetya'nın bağımsızlığını tanımasından sonra,

Kafkasya'daki dengeler -Mitat Bey'in ifadesiyle harita

tamamen değişmiş vaziyette. Buraya gelen haberlere

bakılırsa Rusya'dan sonra ikinci olarak Nikaragua,

Ahbazya'nın ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını

 

tanıyan Ülke oldu. Venezüella ve Tacikistan da
Rusya'nın Ahbazya kararını desteklediklerini ifade

ettiler. Yani görülüyor ki bu tanınmazincirinin halkaları
artacak gibi, bunlar daha çok Moskova eksenli ülkeler

olacak, öyle anlaşılıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye,
Türkiye bugüne kadar Kafkasya'yailişkin olarak, Batı

cephesinde yer aldı ve genel olarak Kafkasya'ya,

Gürcistan hadisesine böyle baktı. Ve o kadar
manidardır ki, genellikle konuşmacılarımızın ifade
ettiği gibi, özellikle 1921 Kars Antlaşmasının bize

verdiği yetki ve salahiyetleri bile maalesef 2003

yılından sonra Gürcistan'da yönetime gelen o genç

zümreye karşı kullanmadık. Ve Saakasvili'ye gereğinden
çok fazla prim vermiş olduk, bugün Saakasvili'nin
kendi ülkesini kendi halkını, Türkiye'yi ve dünyayı
getirdiği noktaya bakarsak, bunun ne kadar çok
gözden geçirilmesi gereken bir politika olduğunu
anlıyoruz. Abhazya ve Güney Osetya konusunda

Türkiye'nin söylemi her zaman Gürcistan'ın toprak
bütünlüğü biçiminde oldu. Konuşmacılarımızın

konuşmalarından da anladığımız gibi, artık bu kavramın
kutsallığı kalmadı. Tabii ki, Türkiye'nin toprak bütünlüğü
kavramına bu kadar çok atıfta bulunmasının
Güneydoğu Bölgemizde yaşadığımız sorunlardan

kaynaklandığını ve onun dışında yine bazı çevre
ülkelerdekisıkıntılardan olduğunu gayet iyi biliyoruz,

ama yine şunu özellikle belirtmekve altını çizmek
gerekirki, özellikle 26 Ağustos tarihiitibariyle bölgenin

haritası büyük ölçüde değişmiştir ve bu değişim
giderek daha belirgin hale gelecektir. Türkiye'nin
Kafkasya'ya yönelik devlet politikalarını yeniden

gözden geçirmesi ve yeni politikalar üretmesi
gerekiyor. Ahbazya konusu neden önemli onu da

özellikle belirtmekte fayda var. Rusya'nın Karadeniz'de
iyice sıkıştığını dikkate alırsak, Gürcistan ve Ukrayna'nın
NATO üyeliklerinin Rusya'yı ne kadarsıkıntıya soktuğu

ortada. Bu nedenle özellikle Rusya'nın Ukrayna
Sivastopol limanını kullanması söz konusu,

Karadeniz'deki donanmafiloları açısından ve bunun
için 88 milyon para ödüyor Ukrayna'ya. Ve 2017

yılında da bu antlaşma, Ukrayna'nın Rusya'ya tanıdığı
bu hak, sona erecek. O nedenle Rusya'nın
Karadeniz'de yine bu gemilerini tutabileceğibir limana

ihtiyacı var. Ahbazya'nın Karadeniz'dekisahil şeridi

ise tam 240 km uzunluğunda, o nedenle Abhazya
bu açıdan da oldukça önemli. Karadeniz'de Rusya'nın
nüfusunun artması durumunda Türkiye'nin burada

ne tür sorunlarla karşılaşacağını tahmin etmek çok
güç değil. Bu sadece jeopolitik bir hadise değil.

Türkiye'de 500 bin civarında Abhaz varve 7-8 milyon
civarında Kuzey Kafkas kökenli insan var. O nedenle
bununaltını şu nedenden dolayı çiziyorum: Özel-
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likle dikkat ederseniz, Rusya'nın G. Osetya ve Abhaz-

ya'ya müdahale ederken kullandığı çokilginç bir argü-

man var, o da şu: Benim "oradaki vatandaşlarım."

Aslında kendi vatandaşları değil ama pasaport vererek

kendi vatandaşıkıldı. Sınırlarım içinde yaşayan insanların

haklarını ve can güvenliklerini korumakiçin ben tan-

kımı, topumu buraya gönderebilirim diyor. Türkiye

ise Abhazya'da bulunan Abhaz nüfusun 5 katı daha

fazlasına sahip. Bu Türkiye'nin bölgede söz sahibi

olması, bölgedeki dengeleri değiştirebilmesi ve burada

kendi nüfuzunu ortaya koyabilmesi açısından elinde

bir koz. Rusya nasıl Gürcistan'a Kızılay yardımı gönderi-

yorsa, benzerşekilde Türkiye'nin de insani amaçlarla,

vizyonla bölgeye bakması ve yaklaşmasılazım diye

düşünüyorum. Bu bağlamda özellikle, Gürcistan'a

alakalı politikalarda önemli hususlardan bir tanesi de

maalesef Kızılay yardımlarının sadece Gürcistan

tarafına gittiği ve G. OÖsetya'ya gittiğine dair birbilgiye

rastlamamış oluşumuz.

Burada, yine önemli bir husus daha var, o da

şu: Türkiye'nin Kafkasyaİşbirliği ve İstikrar Platformu
önerisi gerçekten ITürkiye açısından çok önemli.

Ben eğer İürkiye bu proje üzerinde ciddibir şekilde

çalışırsa ve özellikle de projenin içini doldurabilirse,

bu projenin tutacağına inananlardanım. ABD'nin

projeye soğuk bakmasının nedeni gayet açık. Tabii

ki bu handikaplar da önemli proje önünde. Çünkü

ABD, kendisinin izole edildiğini, dışarıda bırakıldığını

düşündüğüiçin bunakarşı. Özellikle Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın projesiyle alakalı altını çizdiği önemli bir

husus da, bu platformun güvenlik esaslı olmasıdır.

Yani AB'nin ve ABD'nin bir anlamda dışlandığı anla-

mına geliyor. Amaproje içerisinde Rusya'nın Gürcis-

tan'ın Ermenistan ve Türkiye'nin olması da gayet

doğal. Fakat, burada eksik olan bir şey var; bu plat-

formun geçerli ve başarılı olabilmesiiçin; platformun

diğer önemli muhatapları olan G. Osetya ve Abhaz-

ya'nın da bu platformdakesinlikle temsil edilmelerinin

gerekliliği konusudur. Siz imzalayacaksınız, bunlar

bir şekilde masalarda yer alacak. Az önce Mitat

Bey'in de ifade ettiği gibi bunlar yine dondurulmuş

sorunlara dönüşecek. Yine hiç beklemediğimiz bir

zamanda bu sorunlar tekrar patlak verecek.

Bir önemli husus daha var; onu da belirtmek

istiyo rum. Belki şimdi bahsedeceğim konuyu burada

söylemem çok gerçekçikarşılanmayabilir fakat bunun

özellikle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum.

Bugün bütün dünyayıbirbiriyle karşı karşıya getiren

Abhazya ve G. Osetya konusu aslında bir Kuzey

Kafkasya sorunudur. Abhazlar ve OÖsetler şu anda
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ÖMER DURAN
SETA Kafkasya ve Ortadoğu Uzmanı:

“Bu sadece jeopolitik bir hadise değil.

Türkiye'de 500 bin civarında Ahhaz, 7-8

milyon civarında Kuzey Kafkas kökenli

insan var. Özellikle dikkat ederseniz,

Rusya'nın G.Osetya ve Abhazya'ya

müdahale ederken kullandığı çok ilginç
bir “oradaki vatandaşlarım” argümanı
var, pasaport vererek kendi vatandaşı

yaptığı insanlariçin. Türkiye'nin de

Abhazya'da bulunan Abhaz nüfusun 5
katı daha fazlasına sahip olması, burada

kendi nüfuzunu ortaya koyabilmesi

açısından elinde bir koz. Rusya nasıl
Gürcistan'a Kızılay yardımı gönderiyorsa,

benzer şekilde Türkiye'nin de insani
amaçlarla, vizyonla bölyeye bakması ve

yaklaşması lazım diye düşünüyorum...

Federasyon içinde bulunan: Dağıstan- Çeçenistan-

K, Osetya - İnguşetya- Kabartay- Balkarya- Karaçay-

Çerkesya - Adıge Cumhuriyeti'yle ortak kültürel ve

tarihi değerlere sahip hatlardır. Ahbazya ve Gi.

Osetya'nın Güney Kafkasya'yaait kültürlerle alakaları

yoktur. G. Kafkasya'ya ait değillerdir. O nedenle;

Ahbazya ve G. Osetya'nın bağımsızlıklarının tanınması

ve burada oluşan özgüvenin K. Kafkasya cumhuri-

yetlerine de kısa ve uzun vadede de yansıyacağını

ve oradaki dengeleri de değiştireceğini düşünüyorum.

O nedenle özellikle Türkiye'nin K. Kafkasya coğraf-

yasını da müstakil olarak takip etmesi gerektiği ve

bununla alakalı bir perspektif ve vizyon geliştirmesi

gerektiğini düşünüyorum.Türkiye'nin resmi söylemin-

de, Kuzey Kafkasyaifadesi asla kullanılmaz. K. Kafkasya

Rusya Federasyonusınırları içindedir. Ama Batı'daki

araştırma merkezleri raporlarına ve Batı Dışişlerinin,

diplomasiteşkilatlarının, diplomatların söylemlerine

bakın, onların dilinde K. Kafkasya bir kavram olarak

geçmektedir. Çünkübu coğrafya, diğer bölgelerden

bağımsız, müstakil özelliklere sahiptir. Eğer Türkiye

bir Kafkasya vizyonu gerçekleştirebilirse, bunun

Türkiye açısından da, bölgedeki insanların gelecekleri

açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Çok uzattım, üzgünüm. Sözü buradakesiyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum...
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Apoletsiz General

 

Turgut Türksoy romanına, “Bu kitabı tüm Kafkas halklarına
ithaf ediyorum” notuyla başlamış. |. bölümün başında Çerkes

Ethem'in o bilinen sözü ve her bölüm başında çeşitli Çerkes
atasözlerivar... İlgiyle okuyacağınız güzelbir çalışma.

       

  
  
  

    

  
  

     

  

 

P N esmi tarih yazıcılarının "Kurtuluş Savaşı

Kahramanları" olarak öne çıkarttığı

- bir çok komutanın Amerikan

mandacılığını savunduğu, kurtuluş

umudunun Kaf Dağı'nın ardında, ulaşması

olanaksız bir hayal olarak değerlendirildiği
işgal günlerinin karanlığını parçalayan genç

bir Çerkes, hapishanelerden çıkarttığı

katillerden ve eşkıya çetelerinden oluşan bir

ordu kurarak işgale karşıilk sılahlı direnişi

başlattı.

Yunan Ordusunun ilerleyişini durdurduğu,

Ankara'daki Meclisi ve Hükümeti dağılmanın

eşiğine getiren gerici isyanları kolaylıkla bastırdığı

için Meclis tarafından "Milli Kahraman" ve "Milletin

Kurtuluş Umudu" olarak adlandırılan bu Çerkes,

Pşevu Ethem Bey'dır.

 

Milli Kahramanilan edilen Ethem Bey'in başını

İsmet İnönü'ün çektiği bir klik tarafindan "Hain"

olarak ilan edilmesine yol açan olayların hikayesini

ve kahraman olarak tanıdığımız bazıkişilerin gerçek

yüzlerini bu romanda bulacaksınız.

, Siyah-Beyaz Yayınları
İstanbul, 2008, 275 sayfa
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1942'de çıkarılmış Varlık Vergisi için
gezici tahsıldarlıkgörevi alanların
başında Çerkes Âdil Efendi gelir.
Ülkesine, devletine, vatanına,
milletine hizmet aşkıyla binbir

maceranın içinde kalan Çerkes Âdil,
çevresindeki sevenlerince “paşa”
ilan edilir ve gerçek bir paşaymış

gibi muamele edilir... Yakın
tanhimizdenizlerin de içinde masalsı
bir dille anlatıldığı, herkesin merakla

okuyacağı bir yapıt.

CUMHURBAL
ram vasmmm  yenemei en bam een

 

gp (dil Üsküdarlı'nın, Adil Efendi, Çerkes

gvA Adil Efendi, Çerkes Adil Paşa olduktan
> E sonra 1943 yılında Biga Ağır Ceza
Mahkemesinin kararıyla 5 yıl süreyle Erzurum

Aşkale'de ki çalışma kampına gönderilmesi ve

oradan Paris'e uzanan ilginç hayat öyküsü.

  

Adil Efendi'nin inişli çıkışlı hayatının anlatıldığı

bu romanı okurken sürekli Ethem Bey aklıma

geldi. Kulvarları farklı amaisimlerinin aldığı takılar
ve kaderleri benziyordu. Adil Efendiile Ethem

Bey'in kaderleri Adil Efendi'nin Anadolu'ya

geçerek Ethem Bey kuvvetlerine katılmasıyla

kesişmişti. Ancako,iki ateş arasında kalan Ethem

Bey'in kuvvetlerini serbest bırakmasıyla Kuvayı
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li $DiL PAŞA'NIN
TAHSİLDARLIK

Mahmut Şenol
eli;

göğüs

İstanbul, 2008, 1. baskı, 14 x 20 cm, 488 sayfa,
Papirüs Yayınevi

Milliye Kuwvetlerine katılmıştı.

Romandaki tüm anlatımlardan Adil Efendi'nin

Çerkes gelenekleri ile yetiştirilmiş kültürlü, kibar,

dürüst ismi gibi adil kısacası tam bir Çerkes

Beyefendisi olduğu anlaşılıyor. Biga'nın

Mahmudiye köyündeki evinde oluşturduğu
kütüphanesi o dönemde az rastlanılacak
türdendir.

Adil Efendi'nin civar köylerde ve Biga'da

özellikle devlet erkanında Çerkes Adil Efendi

olarak anılmasında ve saygı görmesinde yukarıda

belirttiğimiz özelliklerinin çok büyük katkısı

vardır. O başka bir insan, taşrada rastlanılması

mümkün olmayan özelliklere ve birikime sahip
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birisi.

Çerkes Adil Efendi her Çerkeste olduğu

gibi yardım sever ve eli açık bir insan. Ancak

bu özellik bunu suistimal etmeye açık bir

toplumda insanı sıkıntıya sokabiliyor. Nitekim

Çerkes Adil Efendiyi son dönemlerindesıkıntıya

sokanda buiyi niyetlerinin suistimal edilerek

dolandırılmasıdır. Buna yaşadığı yerdeki insanların
kendisine yetmemesi de eklenince Çerkes Adil

Efendi için Varlık Vergisi tahsildarlığı teklifi bir

kaçış ve bir takım şeyleri dağıtarak unutma yolu

olarak görünmüştür.

Tahsildarlık süresi için emrine verilen

onbaşının ilk karşılaşmada Çerkes Adıl Efendi'nin

giyim, tavır, davranış, konuşmagibi özellikleri

nedeniyle kendisine nasıl hitap edeceğini bilemez

olması ve ona Paşa diye hitap etmesiyle başlayan

Çerkes Adil Paşa döneminde hiç kimse Çerkes

Adil Efendi'ye paşalığı yakıştırmazlık etmediği

gibi, paşalığı tereddütsüz kabul görmüştür. Bu
da aslında Çerkes Adil Paşa'nın hoşunagitmiştir.

 

Mahkeme kararında da belirtildiği gibi Çerkes

Adil Paşa, tahsıldarlığı döneminde yaptığı hiçbir
şeyi kötü niyetle yapmadığıgibi, pratik çözümler
bulup uygulamış paşalık ünvanı sadece bu

uygulamaya katkı sağlamıştır. Mahkeme de ifade
veren hiç kimsenin Çerkes Adil Paşa aleyhinde
ifade vermemesi tam tersine onu savunmaları

onlar üzerinde bıraktığı saygı ve güvenin
sonucudur.

Ancak bunların hiç birisi, yasalarca yanlış
kabul edilen suçları nedeniyle Çerkes Adil Paşayı

Erzurum Aşkale çalışma kampında 5 yıl çalışmaya

mahkum olmaktan kurtaramamıştır.

Tadı damağımızda kalan Çerkes Adil Paşanın
Tahsildarlık Günleri romanının yazarı Sayın

Mahmut Şenol'dan Çerkes Adil Efendi'nin
Aşkale'deki günlerini, Paris'e kaçışını ve Paris'te

yaşadıklarını anlatacağıikinci romanını sabırsızlıkla
bekliyor kendisine bu güzel romanıiçin teşekkür

ediyoruz.

Kalemin yorulmasın...
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O ülkenin padişahı, zengin olduğu

kadar acımasızmış. Halkı padişahı sevmez

ama çaresiz boyun eğermiş. Bir gün, küçük

birkuş, ormanda uçarken, yerdepırıl pırıl

parlayan altın parçası bulmuş.Altını

gagasına yerleştirip sarayın yolunu tutmuş.

Padişah odasınınpenceresine konup

“alaycı şarkı söylemeye başlamış:
-Padişahınyok, benim var!

Padişahın yok,benim var!
Padişah çok sinirlenmiş. Adamlarına

. emretmiş:

, - Ondaolup bende olmayan neymiş?
—Çabuk alın getirin bana.

i Adamlaraltın parçasını kuşun
ç .gagasından alıp padişaha getirmişler. Kuş

şarkısına devam etmiş:

—  -Kiskandı, elimdenaldı
Kıskandı, elimden aldı

Padişah iyice sinirlenmiş:

-Geri verin şu altını. Alt tarafı küçük bir

altın.

Kuş susmuyormuş. Bu kezşarkı sözleri

daha sinirlendiriciymiş:
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-Korkuttum, geri aldım
Korkuttum geri aldım
Padişah hiddetinden köpürüyormuş.

Adamlarına kuşu yakalamalarını ve

tüylerini yolmalarını emretmiş. Adamlar
kuşun tüylerini yolarken kuş bağırıyormuş:

-Oh oh oh, kötü tüylerim gidiyor, güzel
tüylerim gelecek

Kötü tüylerim gidiyor, güzel tüylerim
gelecek

-Kaynar suya atın, diye bağırmış
padişah.

Kaynar suya atılan kuş şöyle

bağırıyormuş: |
- Oh oh oh, sırtım ısınıyor, sırtım

ısınıyor.
Padişah sinirle kuşu midesine indirmiş.

Kuşun,padişahın boğazından geçerken

hala sesi duyuluyormuş:
-Darboğazdan geçiyorum, geniş yere

geliyorum.

- Dar boğazdan geçiyorum, geniş yere

geliyorum
Kuş,padişahın midesini de birbirine

katmış. Padişah kuşu hazmedemeden

apar topar tuvalete koşmuş. Adamlarına

da emretmiş:

-Hazır olun kuş çıkarsa yakalayın.

Gerçekten de kuşbir çırpıda pırrrrr diye

uçup kaçıvermiş. Ama padişahın adamları

kuşu vuracağız derken padişahı vurmuşlar

Az ötedeki ağacın dalına konan kuş
bu kez şöyle bağırıyormuş:

-Bunu hak ettin padişah

Bunu hakettin padişah E|
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TbYOMbULOPp TIAÖ>KBOM XHJ1b9ğamı
OAXIM.
İİBIZKEBIMP9 ÖBI3BIZKbBIMP9
>KbEKb9 İYAMIPM, A192KBIH9M
KUTb939XXam. ba>kopu
MaO>KPIM Kbbix9Kİbkanı, H
İynop urpomlbi>kypo .
— CplOrroTXbozKanı, AA9XKbIHI
ulbıkiy! ba>Kk9 TXb9M9,
cblorboTxbam! Hoxb 191 mop
CIIborbyay9 Ciiborbyay9
CIHİ92KBIPK'BBIM .
- Herpyamlu cbr yxyefi?—
xulanı AA9XBIHOM .
— Ün Hbi69 W3 Xbyxy CbiliXxa
H9Y2Xb, —>KUlanı 0a>K9M, —
CPUKbYXY CbULbIXbOLXaım9p9T
>KbBOİ9 . (BOTBOAPIXBOLIXDIĞPIH?
— Yarroklsunmım, — >xulamnı
AN9I2KbIHIM .
- Xb9y9, CBOTBOKİBUI H9XbP9,
HbIMC9 Kbbi32Kenİ9M9, H9OXD
KD9CMT9HYI .
İlİpmco >xpuloyp9, a192KbIHOM
6a>K9p 3bIKBOMpA
UTb9AbIXbONIXANN .
— Yaoksıpa yabixyefila?—
eyrnmları â19>KbIH9p O0aX9M.
— Cpukbyxy cbixop9
CBUIBIXBOLUXbIZKA HOY?Kb, —
xulamı 0â>K9M, —KB93XbIXb CH
xaO3om . Kb930TB92KbIXDbIğbN?
— Ymlerbye>kbiHKb9?
— Cpmnlerby9>KbIHKBbM .
KD93MD92KBIXB: CH JTB9M

  

 

3MYKDYAHMAPST >KbI30l9 .
- Arlo, —>xulamı a192KBIHOM, —
MaKİyop KbEZKbalıım, WKBMCTY
Kb9CbIHYI, Xb9/DKağdM İbibyk
3DerbDOXYXKbU, YUrYy MOLbIXY,
KbIZXKbIXb .
— /bkoryklo mlarpyon,->ulanı
04X9M . -Xb91>KağpoM
Cpaxy2Kb9ZKAKDBIM İ912K9
nlay9 .
— YKBbbICXyoap93bi, 0a2K9
ulpıkly?
— Cemxysapa3bu .
— YKbbicxyoapo3biM9, M9KBYNİOM
CUJTb9N92KBIHYIN . Y9 MaKİyoMp9
Xb9Jl2Kap9Mp9 ANIHITb9,— >XKOPM
AN92KbIHIM M9KBYM
3bIXUBOZKALI
illaklyaompo xba1>xağgapm9
Kbocalı, 04>K9p HpaxXyKb3PH
3bIKbOMP9 Kbpaxyokla H9y?kb,
KbayObLanı .
-YkbbiclopbixbaKb9, 0a2K9
nİpıkiy!i— >eulanı, makİyoM,
04X9M H M9MKbBIP
uyObllaya .—- Kyon yo3rboKlyu
YU TyTbaTH! i
ba>x3p TbbIH9Halnı;
— AMOXPIHOM
“ymlerbyozx»ımu” mlpıkulap
dparb9HT. İLMBIHOM
CbIBOPUXYOPOT: CH KBOZKDIXb
KİyglaTIKBBIM, A>K9AbUI TOPbIp
cılxa H3Y>Xb, Kİ9Örby
3bICINİDDKBIH XYyeani

  



 

AT3Kb9>XK'bbİM
KDEXDYJLATDOP

   

HOROZUN

BAŞINA GELENLER

© Adıgeceden Çeviren: HUŞT EMEL BEZEK

Ubino TOp9 KOLU. ATaKP9p
KPUHATb. ATaKb9p Irarb9TM
M4HapomM joKlyaN lo
xbyrb3. baı>k9
uİkKİyM 3oXUXH Kb9Cbirb
(HXBIH BIPy X9J1b) .

-Cpra mlopo, arakb?
—vılyarb .

—A3aH9 C912K9, H9Ma3
crulpanr  KpbBaormiİbiHoy
apbI CbIKbblOj>Karb, —biyarb.

"ÜxbIXbi39 aM/193 Od>K9M
billiTaTb .

-AM/93 cınTAaTb9 KbEX, —
pilyarp.

—İbITb9CAMOBIp, Mapbi
MbIYX9OM XbaX9p ATbYCIY
Kb9CBIMb9X, —biyarb.
ba1>K9>K'bbleM
XbâX9MPp9
7İbIX9Mp9
3bI39X€XBIM
kporylarb
-Ey, ey aTakb,
CHAMA93
ykbyarb9
H9MA39 W3bIH
CU9XKbIN, —
BİYH
091K9Xbblep
X9Xba2XKbbIMb,
âTAKbIP
KDOH9JZXKDBİTD .

Köydekiler başka bir yere
taşındı. Horoz tek başına kaldı.
Korktuğu için minareye çıkıp
ötmeye başladı.

Horozun sesini duyantilki onu
yemekiçin koşarakgeldi. Tilki:

- Ne diyorsun horoz? dedi
- Ezan okuyorum, namaz

kılıcam, benimle kılar mısın?
Tilki titreyerek abdestaldı.
- Abdest aldım aşağı in, dedi

horoza.
- Sabret, bakatlılar yanlarında

köpeklerle yetiştiler...
Tilkicik köpeklerle adamları

duyunca telaşlandı.
- Ah ah horoz abdestim bozuldu,

namaz kılamam artık, diyerek kaçtı,
horoz da kurtuldu (GB
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hazırlanmışilk
sözlük. Siyah-
“beyaz 648 sayfa

 

  

   

 

Abhazdilinde
hazırlanmış
alfabe kitabı,
Tamamırenkli,

gölke 197 sayfa

   

  

diyalektlerinde,
 

   

 

 

  

  
Abhaz-Abaza

-diyalektleri ve

 

deyimler,
alıştırmalar...

-Siyah-beyaz,
“63 sayfa

 

  

 

Türkçe karşılıklarıile
* hazırlanmış alfabe,

.Kelimeler,sıfatlar,
okuma tekstleri
Tamamı renkli,

  

“

190 sayfa

 

 

ALFABE
Türkçe ve Adigey ve

Kabardey

DVD
Türkiye diasporasındaki Çerkesleri

 
anlatan, farklı bölgelerde çekilmiş .

Ayrıntılı bilgi ve sipariş içim: .

Tel: 0312 2228589/0

de

 

  

 
  

, dakikalik,profesyonel çekim bir belge

 

   

    

   

  

AERRSAİeik
PeEde

 

.Abhaz-Abaza
diyalektlerinde
Türkçe karşılıklarıyla
hazırlanmışmini

 

83 sayfa



 

 

  

 

 

 


