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KAFFED“Cumhurbelili
Güle taleplerimiziiletti...

Dışişleri Bakanı Babacan:
“Türkiye'den Abhazya'ya
direkt gitmeyi destekleriz.
Ayrıca gitmeliyiz de...”



  

Uluslararası Taşımacılık Turizm ve Havacılık A.Ş.

 

Türkiye temsilciliğinin yapmış olduğumuz uçuşlar:

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

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

Kuban Airlinesile,
Elbrus Aviaile,
Kavminvody Aviaile,
Kuban Airlinesile

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

Havacılık Hizmetleri

o Havayolu Temsilciliği
o Komple UçakKiralama (Yolcu-Kargo)

Uluslararası Taşımacılık

o Havayolu Taşımacılığı
o Karayolu Taşımacılığı (Komple-Parsiyel)
oDenizyolu Taşımacılığı (Komple-Parsiyel)
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Turizm ve Havacılık Ofisi:

M. Kemal Paşa Cad.Bulvar Pasajı
Kat:3 No:52-53 Aksaray
İstanbul-Türkiye
Tel :4-90-212-6328672emi.

oFax: *90-2126329057.
© — www.merkurlourism.com ”,,,
o MmerkurG©merkurleurism.com.,.,.,.,.

Turizm Hizmetleri

o UçakBileti (Tarifeli - Charter)
o Konsolosluklardan Vize Takibi
o Otel Rezervasyonu
o Araç Kiralama
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Merhaba değerli Wart okurları;

Toplumumuzu yakından ilgilendiren ve Ocak - Şubat

aylarına damgasını vuran olay, kapak konumuz olarak

da öne çıkardığımız, Federasyonumuzun Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül ile görüşmesi ve ardından Abhazya'ya

dırek seyahat yolunun açılmasıyla ilgili gelişmeler oldu.

Uzun zamandır Federasyonumuzun her fırsatta dillendirdiği

ve resmi girişimlerde bulunduğu bu konu, en son Dışişleri

Bakanı Ali Babacan tarafından somut ve müsbet bir

şekilde dile getirildi. “Federasyon'dan” bölümümüzde

ayrıntılı olarak oluyacağınız bu gelişmelerle ilgili, bundan

sonrakı, gelişmeleri de, bilgi edindikçe dergimiz sayfalarından

ve web sitemizden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...

Sayfalarımızda, dermeklerimizin yaptığı birbirinden

güzel etkinlikleri, Federasyon Başkanımız Cihan

Candemir'in. yorum ve mesajlarını, Vlart gönüllüsü

emektar thamademiz Sayın İlahit Serbes'in bizimle

paylaştığı Kıbrıs gezisi ve orada yaşayan (Çerkeslerle

ilgili ilginç izlenimlerini, tarihe tanıklık eden önemli bir

belge ve anıları, kaybettiğimiz büyük değer, altın dedemiz

Kardenguş Zıramuk'u, birçoğumuzun bilmediği Kırşehir'in

Garmızey köyünü, geleneğimizdeki kız kaçırma

uygulamasını, müzik, masal ve şiir bölümlerimizi de yine

zevkle okuyacağınızı umuyoruz.

Toplumumuz adına umut verici, güzel ve sevindirici

haberlerle hazırlamayı umduğumuz ©O. sayımızda tekrar

birlikte olmak dileğimizle, sizleri derginizle başbaşa

bırakıyorum...

Behice (eşilbağ
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CUMHUR BAL/ Kaffed Genel Koordinatörü

Federasyonumuz 30 Eylül 2008 tarihinde

yapılan Abhazya'nın zaferinin | 5 yılı kutlamalarına

kalabalık bir heyet ile katılmıştı. Kutlamalardan

sonra Dışişleri Bakanı Sergey Şamba, Meclis

Başkanı Nugzar Aşuba ve Devlet Başkanı Sergey

Bagapşile görüşen federasyon temsilcilerimize

her üç yetkili de "Türkiye kısa vadede Abhazya'yı

tanıyamayabilir, ancak İrabzon-Sohum gemi

seferlerini başlatarak doğrudan ulaşım önündeki

engeli kaldırabilir" mesajı vermişlerdir. Bu mesajı

birlikte gittiğimiz medya mensuplarıile yaptıkları
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görüşmelerde de dile getirmişlerdir.

Federasyon temsilcilerimiz kutlamalar dönü-
şü bu ve benzeri önemli konuları devletimizin

yetkilileriyle doğrudan görüşerek, onlara bu so-
runların iletilmesinin yararlı olacağına karar ver-
di ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah

Gül'den görüşmetalep edildi.

Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmede
birçok sorunu dile getirmek yerine, en önemli
ve en kısa sürede halledilmesini istediğimiz üç
konuyuileterek, sonuç alınıncaya kadarısrarla



takip etmenin daha yararlı olacağına kararverildi,

hazırlıklar buna göre yapılmaya başlandı.
Talep edeceğimiz üç konudanilki, görüşme

talebimize de gerekçe olan Türkiye'den Abhaz-

ya'ya doğrudan ulaşımın sağlanması olacaktı.
İkincisi üniversitelerimizde, anadilimizi edebiyat

dili olarak öğretebilecek öğretmenlerin yetiştiri-

leceği Adıge ve Abaza Dili-Edebiyatı bölümlerinin

açılması, üçüncüsü ise dilin öğrenilmesine, geliş-

mesine en büyükkatkıyı sağlayacakolan televiz-

yon yayınlarının TRT marifetiyle Adıge ve Abaza-

ca dillerinde yapılmaya başlanması olacaktı.

Ekim ayı sonlarında talep ettiğimiz randevuya

31 Aralık 2008 tarihinde yanıt geldi ve görüş-

menin 05 Ocak 2009 saat | 6.00'da olacağı

 

  

 

   

 Sayın Cumhurbaşkanımız,

Türkiye'de yaşayan altı milyonu aşkın Çerkesi temsil eden 56 Kafkas Derneğinin üst kurumu

Talep dilekçemiz:

| e ;: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına

 

bildirildi. Federasyonumuz görüşmeye Genel
Başkan Cihan Candemir, Genel Başkan Yardım-

cısı Erol Taymaz, Genel Sekreter Rahmi Aksu
ve Genel Koordinatör Cumhur Bal'dan oluşan

bir heyetle katılmıdı. Heyetimizi çoksıcak karşı-
layan Abdullah Gül ile yaptığımız görüşmeye,
dışişleri danışmanıile basın danışmanıdakatıldılar

ve görüşmeile ilgili notlar tuttular.

45 dakika süren görüşmede önce toplu-
mumuzile ilgili genel bilgiler verildi, daha sonra

taleplerimiz konusunda detaylı bilgi aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Gül, ilgiyle dinledikten sonra,
konuların yazılı olarak sunulduğu dosyayıbizzat

inceleyeceğini ve gerekli birimlerle konuyu
değerlendireceklerini söyledi.

 

   

 

Çankaya / Ankara

 

olan Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, değerli şahsınız ve temsil ettiğiniz yüce Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamından taleplerimizi üç ana başlık altında toplamak
İstiyoruz:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Abhazya'ya seyahat özgürlüğü:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1996 yılı başına kadar Trabzon'dan, Abhazya'nın başkenti
Sohum'a direkt gemi seferleri ile seyahat edebiliyordu. Ancak 1995 Aralık ayında Bağımsız
Devletler Topluğu'nun, Gürcistan'ın talebiyle, Abhazya'ya ekonomik ambargo uygulama kararı
almasıyla birlikte, ambargonun tarafı olmamamıza rağmen bu gemiseferleri Türkiye tarafından
iptal edilmiştir.

Rusya Federasyonu bu ambargoyu 2003yılından itibaren fiilen kaldırmıştır. Aynı şekilde,
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin neredeyse tamamı da bu ambargoyufiilen uygula-
mamaktadırlar. Başta Rusya Federasyonu olmak üzere, bu ülkelerden heryıl milyonlarca turist
Abhazya'ya doğrudan gidebilirken, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarafı olmadığı
halde bu anlamsız ambargoyu halen sürdürmekte olduğu için, Türkiye'den Abhazya'ya
doğrudan gidilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'nin hukuki olarak
ambargo uygulamadığı Abhazya'ya gidebilmekiçin, hukuki olarak ambargo uygulayan Rusya
Federasyonu'ndan transit vize almak zorunda kalmışlardır. Günümüzde de ancak ikigirişli
transit vize alınarak, Rusya Federasyonu üzerinden Abhazya'ya gidilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kısa vadede Abhazya'nın bağımsızlığını tanımayabilir, ancak
kendi vatandaşı olan milyonlarca Çerkesin, Abhazya'daki akrabalarıyla görüşebilmelerinin
önündeki engelleri kaldırmalıdır. Zira bugüne kadar yapılan bu uygulamanın, hiçbir yönüyle
Türkiye'ye yarar sağlamadığı da ortadadır. Türkiye'nin, komşusu Abhazyaile kendi arasına
ördüğü bu yüksek duvar, onlara Rusya ile işbirliği dışında bir seçenek bırakmamıştır.

Bu yanlıştan bir an önce dönülerek, 1996 öncesinde olduğu gibi Trabzon-Sohum, Samsun
- Sohum gemiseferlerinin; aynı şekilde İstanbul - Sohum uçak seferlerinin acilen başlatılmasını
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yüce makamınızdan talep ediyoruz. Sağlanacak bu ulaşım özgürlüğünün,Türkiye'de yaşayan
Çerkesleri mutlu edeceğigibi, genel olarak Türkiye'ye bölgede büyük bir prestij ve yarar
sağlayacağına inancımız tamdır.

2- Çerkes dili ve edebiyatıile ilgili üniversitelerimizde bölümler açılması:

Çerkes dilleri 58 ila 65 sesten oluşmaktadır. Bu kadar sesten oluşması, bu dillerin ve
dolayısıyla kültürlerin ne kadar eski olduğunu göstermektedir. Zira bu nedenle öğrenilmesi
zor dillerdendir. Dünya çapında filologlar, etnologlar, arkeologlar, tarihçiler bu eskidil ve
kültürlerin yok olmaması,tarihlerinin aydınlatılmasıiçin olağanüstü çaba sarf etmektedirler.

Dünyadaki tüm Çerkeslerin 9680'inin yaşadığı Türkiye'de, ne yazık ki bu dil ve kültürleri
inceleyerek öğretecek bölümler, bugüne kadar üniversitelerimizde açılmamıştır. Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde, birçok ölü dile ait bölümler yer almakta,
ancak bizim yaşayan dillerimizin bölümleri bulunmamaktadır.

2002 yılında yasalaşan "Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak
Kullandıkları Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi" hakkındaki kanun gereği, anadilini öğrenmek ve
okuyup yazmak isteyenlerin derneklerimize büyüktalepleri olmuştur. Ancak açılan bu kurslarda,
yönetmeliğin de öngördüğü gibi, Çerkes dillerini öğretebilecek formasyona sahip filoloji
mezunu eğitici bulunamadığıiçin başarısız olunmuştur.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, başlangıçta Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerde
Çerkes dillerinden Adıge-Abaza dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmasını talep ediyoruz.

3- TRT tarafından Çerkes dillerinde (Adıgece ve Abazaca) yayınların yapılması:

Türkiye'de yaşayan altı milyonu aşkın Çerkes, siyasette, bürokraside, sanatta, sporda,
kısacası hayatın her alanında onurla, gururla, layıkıyla temsil ettikleri, vatandaşı oldukları
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin radyo ve televizyonlarında kendi kültürve dillerinde de yeteri
kadar yayın yapılmasını hakettiklerini düşünmektedirler.

01 Ocak 2009 itibariyle TRT 6'nın "Çok Dilli Kanal" adı altında Kürtçe yayın yapmaya
başladığını memnuniyetle görüyoruz. Benzer şekilde, TRT'nin radyo ve televizyonlarında
Adıge ve Abaza dillerinde yayınlara başlamasını, yayınların herkesin izleyebileceği akşam
saatlerinde olmasını ve bu programların hazırlanmasında Kafkas Derneklerive sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapılmasını talep ediyoruz. Bunun yapılmasıyla TRT gerçek anlamda
çokdilli yayın yapan bir kurum olacak, Türkiye'de kültürel zenginliğin ve toplumsal hoşgörünün
artmasına katkıda bulunacaktır.

Taleplerimizin yüce makamınızca en kısa sürede değerlendirilerek hayata geçirileceğine
inancımızın tam olduğunu bildirir, saygılarımızı sunarız.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

EK: dan fazlası anayurtlarından çıkarılmış ve Bal-
kanlardan Filistin'e kadar dönemin Osmanlı
topraklarına yerleştirilmişlerdir. Balkanlara
yerleştirilen Çerkeslerin de hemen hemen
tamamı, 93 Harbi'nden sonra Çarlık Rusyası
tarafından ikinci bir sürgün ile Anadolu'ya
gönderilmişlerdir.

Abhazya ve Güney Osetya

Hakkında Bilgi Notu:

Çerkesler (Adıgeler ve Abazalar), anayurt-
ları Kuzey Kafkasya'da yüzyıllarca bağımsız
olarak yaşamışlardır. Ancak Çarlık Rusyasının
19. yüzyıl başlarında Güney Kafkasya'yı, aynı
yüzyıl ortalarında da Kuzey Kafkasya'yı işgal
ve ilhak etmesiyle, toplu olarak sürgüne tabi
tutulmuş, tarihe "Büyük Çerkes Sürgünü" ola-

rak geçen bu trajik süreçte Çerkeslerin 9690'ın-
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Günümüzde dünyada yaşayan Çerkesle-
rin en büyük kesimi (yaklaşık 96 80'i) Türki-
ye'de bulunmaktadır. Türkiye dışında Kafkas-
ya'da (Rusya Federasyonu içerisindeki özerk
cumhuriyetlerde, Abhazya'da, Güney Oset-



ya'da), Ürdün'de,Suriye'de,İsrail'de ve Avrupa
ülkelerinde çok sayıda Çerkes yaşamaktadır.

Türkiye'de yaşayan Çerkesler, kurmuş oldukları
dernekleri aracılığıyla özgün dil ve kültürlerini
yaşatmaya çalışmaktadır. Bu derneklerin

çoğunluğubir araya gelerek Kafkas Dernekleri
Federasyonu'nu (KAFFED) kurmuşlardır.
KAFFED'in misyonu tarihi dil ve kültürümüzü

yaşatmanın yanında, Türkiyemizin birliği bü-
tünlüğü 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 kar-
deşlerimizle, kültürel, ekonomik ilişkilerimize

barışçı temellerde devam etmek en büyük
arzumuzdur. Bu ilişkilerimizde, vatandaşıol-
duğumuzülkelerimizin dostluk ilişkilerine zarar
vermemeye azamiitinayı gösterdiğimiz konu-
sunda kimsenin şüphesinin olmadığından
eminiz.

Son yıllarda Türkiye ve Kafkasya'da yaşa-
nan bazı gelişmeler, hepimiz tarafından ba-
zen sevinç, bazen de kaygıile izlenmektedir.
Bu gelişmelerin en önemlilerindenbiri, 8 Ağus-
tos'ta Gürcistan'ın saldırıları ile başlayan ve
Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlık-
larının tanınmasıile hızlanan süreçtir.

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsız-

 

lıklarının Rusya Federasyonu ve Nikaragua
tarafından tanınması, tüm dünyadaki Çerkes-

lerce olduğu gibi Türkiye'deki Çerkesler tara-
fından da büyük bir memnuniyetile karşılan-
mıştır. Türkiye'de yaşayan Çerkesler ve KAFFED
Türkiye'nin de benzer adımlar atmasını bek-
lemektedir. Çünkü Kosova'da yaşanan geliş-
melerile Abhazya ve Güney Osetya'da yaşanan
gelişmeler hemen hemen aynıdır. Ayrıca
Türkiye, Abhazya ve Güney Osetya'ya çok güçlü
tarihsel, kültürel ve akrabalık ilişkileri ile

bağlıdır.

Abhazlar ve Osetler, 1917'de Çarlık Rus-
yası'nın yıkılmasından sonra diğer tüm halk-
lar gibi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Abhazya SSC, 1921 yılında bağımsız bir dev-
let olarak kurulmuş, fakat bu devlet 1931
yılında SSCB Anayasası değiştirilirken, Stalin
tarafından Gürcistan'a bağlı bir "özerk cum-
huriyet" statüsüne indirilmiştir. Osetya Stalin
tarafından Kuzey ve Güney Osetya olarak iki-
ye bölünmüş, Güney Osetya Gürcistan'a bağlı
bir "özerk bölge" olmuştur. SSCB'nin dağıl-
masından sonra, Gürcistan'ın ilk devlet baş-

kanı Gamsahurdiya 1991'de Güney Osetya'ya
saldırmış ve katliam yapmıştır. Gamsahur-
diya'nın bir darbe ile yıkılmasından sonra
yerine gelen Şevardnadze, benzerpolitikalar
izleyerek 1992 yılında Abhazya'yıişgal etmiştir.
Bu baskılar karşısında Güney Osetya ve
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Abhazya, işgalci Gürcü güçlerini ülkelerinden
çıkararak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Kendisi de bir darbe ile yıkılan Şevard-
nadze'nin yerine gelen Saakaşvili de maale-
sef aynı politikaları izlemiştir. 2008 Olimpi-
yatları'nın başlayacağı gece Saakaşvili'nin
emri ile Gürcistan ordusu, Güney Osetya'nın
başkenti Tshinval'i yoğun bir şekilde bomba-
layarak yeni bir katliam gerçekleştirmiştir.
Gürcistan yönetimlerinin izledikleri saldırgan
politikalar, bu iki halkın varlığının ancak
bağımsızlık ile güvencealtına alınabileceğini
kanıtlamıştır. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan
Çerkesler, Türkiye'nin Kosova'da olduğugibi
etkin bir politika izlemesini ve Abhazya ve
Güney Osetya'nın bağımsızlıklarının tanın-
masını büyük bir heyecanla beklemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kosova'da insan
haklarını korumaya yönelik politikalar iz-
lerken, Abhazya ve Güney Osetya'da tam
tersini savunmak, bu halkların Türkiye'de

yaşayan kardeş ve akrabaları olan bizler
açısından anlaşılır değildir.

Türkiye, Abhazya ve Güney Osetya'nın
bağımsızlıklarını kısa vadede tanımayabilir.
Ancak, Türkiye'nin barış yönünde atacağı
önemli adımlar da yok değildir. Nitekim,

Türkiye tarafından son çatışmalardan sonra
önerilen "Kafkasya İşbirliği ve İstikrar Plat-
formu", ulaşılması gereken çok önemli bir
barış projesidir. Bölgede barış ve istikrarı sağ-
lamaya yönelik bu ve benzeri barış projeleri,
Türkiye'deki ve Kafkasya'daki tüm Çerkesler
tarafından büyük bir memnuniyet ve şükran
ile karşılanmaktadır.

Kafkasya'da barış ve istikrarın tesis edi!-
mesi, Türkiye için de siyasi ve ekonomik açı-
dan büyük bir önem taşımaktadır. Barış ve
istikrarın temin edilmesi için, Türkiye'nin tüm

ülkelerile yakın siyasi, ekonomik ve kültürel

ilişkiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu, aynı
zamanda Kafkasya ve Türkiye'de yaşayan
Çerkesler arasında da insani, kültürel ve eko-
nomik ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesine
katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda, KAFFED

olarak öneri ve beklentilerimizi aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:

1. Trabzon ve Sohum arasında 1996 yılına
kadar düzenli olarak gemi seferleri düzen-
leniyordu. Ancak Türkiye, aslında taraf olma-
dığı Bağımsız Devletler Topluluğu'nun am-
bargo kararı ile gemi seferlerini tek yanlı
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olarak iptal etmiştir. Türkiye ile Abhazya ara-
sında doğrudan gemi seferlerinin olmaması,
hem Abhazya ve Türkiye'de yaşayan insanlar
arasında akrabalık ilişkilerinin bile sürdürül!-
mesini engellemekte, hem de Abhazya'da
yatırım yapan girişimciler için çok büyük
zorluklar yaratmaktadır. Bu durum aynı za-
manda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
seyahat özgürlüğünü de engellemektedir. Bu
nedenlerle Sohum-Trabzon ve Sohum-Sam-

sun arasında yolcu ve yük gemiseferlerinin,
Sohum-İstanbul arasında da uçak seferlerinin
bir an önce başlatılması gerektiğine ina-
nıyoruz.

Türkiye'den Sohum'a başlatılacak gemi
ve uçak seferleri gayrı insani bir uygulamayı
ortadan kaldıracak, Türkiye'ye olan güveni
artıracaktır. Diğer taraftan Türkiye'nin bölge-
deki demografik ve ekonomik çıkarları korun-
muş olacaktır. Bu yönde atılacak çok küçük
bir adım, bölge açısından çok büyük sonuçlar
doğuracaktır ve Türkiye'ye bölge barışının
sağlanmasıyolunda atacağı adımlarda siyasi
avantaj sağlayacaktır.

2. 1993'den günümüze pek çok vatanda-
şımız, akrabalık veyaiş ilişkileri nedeniyle
Abhazya'ya yerleşmiştir. Abhazya'nın Rusya
Federasyonu tarafından bağımsız bir devlet
olarak tanınmasından sonra,iki ülke arasında

ekonomikve ticari ilişkilerde herhangibir ya-
sal sorun kalmamıştır. Bu durum, Türkiye'deki
iş adamları açısından Abhazya'nın önemlibir
yatırım potansiyeli kazanmasını sağlamıştır.
Hem Abhazya'da yaşayan vatandaşlarımızın,
hem de Abhazya ile ekonomik veticariiliş-
kileri geliştirecek iş adamlarının sorunlarını
yerinde çözmek üzere, Abhazya'da bir temsi!-
cilik açılması yararlı olacaktır.

3. 1993 yılında Abhazya bağımsızlığını
ilan ettiğinde, Devlet Başkanı V. Ardzınbailk
yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış,fakat
hiç bir resmi görüşme yapamadan ülkesine
dönmüştür. Geçtiğimiz yıl Abhazya Devlet
Başkanı Sergey Bagapş, gayri-resmibir ziyaret

için Türkiye'ye gelmekistemiş,fakat Dışişleri
Bakanlığımızın isteği üzerine bu ziyaret iptal
etmiştir. Türkiye ve Abhazya arasında hiç bir
ilişkinin olmaması, Gürcistan yöneticilerinin

maceracıpolitikalar izlemesini teşvik etmiştir.
Bu nedenle Türkiye ve Abhazya arasında be-

lirli düzeydeiletişim veişbirliğinin gelişmesi,

bölgede barış ve istikrarın korunmasına, dola-



 

yısıyla Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan

güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

4. Gürcistan yönetimi, ülkedeki yoksulluğa
ve yolsuzluğa aldırmaksızın son yıllarda çok
büyük ölçüde silahlanmaya başlamıştır. Gür-
cistan, dünyada son beşyıl içerisinde silah-
lanma harcamalarını en hızlı artıran ülkeler
arasındadır. Gürcistan'ın mevcut askeri ya-

- pısının Rusya'nın askeri gücü karşısında tama-
© men yetersiz olduğu, fakat bölgedeki diğer

ülkelere karşı ciddi bir tehdit oluşturduğu,
Ağustos ayında yaşanan kısa savaşta or-
taya çıkmıştır. Bu nedenle bölgesel barış

ve istikrar için, Türkiye'nin yeni çatış-

   

 

  
  

  

Görüşme tarihinin İRİ 6'da Kürtçe yayın-
ların başladığı | Ocak tarihinin hemen sonrasına
denk gelmesi ve taleplerimiz içerisinde TRT'de
Adigece ve Abazaca yayınların yapılmasının yer
alması bazıkışı, kurum ve medyaca yanlış değer-
lendirilmiş, provoke edilmeye çalışılmıştır.|
Ocak 2009'da Kürtçe yayınların başlamasının
hemen sonrasına görüşmemizin rastlamış olması,
"Kürtlerden sonra Çerkesler de..." şeklindeki

klasik söylemin sıkça kullanılmasına neden
olmuştur. Federasyonumuz bunun üzerine bir

bildiri yayınlayarak konuya açıklık getirmiştir:

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü
Ziyaretimiz konusunda açıklama:

Bilindiği gibi Federasyonumuz adına 5 Ocak

2009 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın

Abdullah Gül ziyaret edilerek, toplumumuz

adına taleplerimiziletilmiştir. Bu taleplerimiz,

yazımızdaki sıralamaya göre şöyle olmuştur:

| - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ab-
hazya'ya direkt seyahat özgürlüğü;

2- Üniversitelerimizde Adıge, Abazadili ve

edebiyatı bölümleri açılması;

3- TRT tarafından Adıgece ve Abazaca

yayınların yapılması.

Cumhurbaşkanını ziyaretimizle ilgili olarak

toplumumuzdan çeşitli tepkiler almış bulunu-

yoruz. Bu tepkilerin yüzde 95'i olumlu tepkiler

ve kutlama mesajlarıdır. Bu mesajları gönderen

hemşeri ve dostlarımıza verdikleri destekten

 

maların engellenmesine yönelik aktif çabaları
bekliyoruz ve Gürcistan'ın tekrar silahlanma-
sına katkıda bulunmamasının yararına ina-

nıyoruz.

Kafkasya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan
üzücü olaylara rağmen, bölgeyi daha iyi bir
geleceğin beklediğine inanıyoruz. Barış ve
istikrarın sağlanmasıile birlikte, Kafkasya'da
ekonomik ve kültürel gelişim hızlı bir şekilde
sağlanabilecektir. Türkiye'nin bu yöndeki olum-
lu girişimleri, bu sürecin hızlanmasına önemli

bir katkıda bulunacaktır.

 KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
  

 

 öenmlir 7;
 

dolayı teşekkür ediyoruz.

Geriye kalan yüzde 95'lik olumsuz tepkilere
baktığımızda gördüğümüz ortak yaklaşım;

a- Çerkes toplumu olarak bölücülerin yanın-
da yer aldığımız,

b- Başkalarına verilen hakları fırsat bilerek

hareket ettiğimiz, şeklindedir.

Federasyon olarakbizleri üzen, gelen eleş-
tiriler değildir. Farklı bakış açılarının olmasını

doğal karşılıyor ve düzeyli tepkilere katılmasak
bile saygı duyuyoruz. Ancak üzücü olan, Cum-
hurbaşkanı'na yaptığımız ziyaretin kamuoyuna
yansıma biçimidir. Ne yazık ki medya, mektubu-
muzun 2. ve 3. maddelerini ön plana çıkararak
manşet yapmış, birçok hemşerimiz de konuyu
sadece bu boyutuyla görebilmiştir. Hâlbuki
Federasyonumuz açısından "Abhazya'ya direk
seyahat özgürlüğünün sağlanması" ziyaretin en
önemli amacıydı. Bu önemli konunun, sansasyon
uğruna harcanması Üzücü olmuştur.

Eleştirel yazılarla ilgili düşüncelerimize gelince,
Türkiye'de kültürel hakların verilmesinden ürken,
böyle bir hakkın verilmesini bölünme sebebi
olarak görenlerin olduğu malumdur. Biz bu
görüşlere katılmıyoruz.

|- Türkiye'de farklı etnik ve dini grupların
var olduğu, değişik mezheplere mensup insan-
ların yaşadığı herkes tarafından kabul edilmek-
tedir. Gerçek bu ise devlete düşen görev,farklı
kimliklere sahip bu insanların bir arada barış
içinde yaşayacağı ortamı tesis etmektir. Halkımıza
düşen görevise yine bu gerçekten hareketle,
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kendindenfarklı olanları tanıyarak kabullenmesi
ve sevmesidir. Halkın birbiriyle barışık olması,
halkın devletiyle barışık olmasının tek yolu budur.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ortak
paydamız, "ülkenin birlik bütünlüğünün, laik ve
demokratik yapısının korunduğu, çağdaş ve mü-
reffeh bir Türkiye" olduğu müddetçe, yapılacak
demokratik reformlar Türkiye'yi hiç bir zaman
bölmeyecek, aksine güçlendirecektir. Bundan
korkmamak gerekir. Bugüne kadar korku yüzün-
den yapılamayan açılımlar, ülkeyi bölünme nokta-
sına getirmiştir. Esas tehlike budur.

2- Adıge ve Abaza dillerinde yayın yapılması
ve üniversitelerde bu dillerin öğretilmesi konu-
sundakitaleplerimiz yeni değildir. Bu talebimiz
ilik olarak 21 Aralık 2003 tarihinde yapılan genel
kurulumuzda, o zamanki başkanımız Sayın Muhit-
tin Ünal tarafından gündeme getirilmiş ve
başkanımızın konuşması medyada geniş yankı

bulmuştu. Federasyonumuz 2004 yılında da
çeşitli yazılarla TRI'ye başvurarak, Adıge ve
Abaza dillerinde yayın yapılmasını talep etmiştir.
Nihayet |0 Haziran 2004 tarihinde ilk Adıgece
yayın başlamış ve bu da gazetelerde geniş olarak
yer almıştır. Sonuç olarak, Adıge, Abaza dillerinde
televizyonda yayın yapılması ve bu dillerin Türki-
ye Üniversitelerinde yer alması,ilkelerimiz doğrul-
tusundayıllardır takip edip gündeme getirdiğimiz
konulardır. Zamanlama olarak Cumhurbaşkanı'nı

ziyaretimizin, Iürkiye'de yenibir "çokdilli kanalın"
açılması ve üniversitelerde Kürt dili ile ilgili
bölümler kurulması konularının gündemde bur-
lunduğu tarihe denk gelmesi tesadüf olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı makamından randevu geçti-

gimiz Ekim ayında istenmiştir. Randevu istendiği
tarihte İürkiye'nin gündeminde bu konular
bulunmamakta idi. Ancak Sayın Cumhurbaş-
kanı'nı ziyaretimiz sırasında, konunun güncel
olması, daha çok ses getirmesine neden
olmuştur. Bu konunun çok ses getirmesi bizce

 

çok da iyi olmuştur. Varolan, yaşayan bir dili,
bir kültürü zorla yok saymanın, yok etmeye
çalışmanın çağdaş, demokratik yaşamda yeri

yoktur ve olmamalıdır.

3- Bugünkü teknolojik gelişmeler nedeniyle
ülkemizde hertürlü kanal izlenebilmektedir. Şu
anda, dünyanın herhangı bir yerinde, Türkiye
aleyhinde yayın yapan kanallar da izlenmektedir
ve bunları önlemek mümkün değildir. Bizce
Türkiye devletinin atacağı en doğru adım, kendi
vatandaşlarına zararlı yayınların yerine, izleye-
bilecekleri kaliteli yayınlar sunarak, oluşan boşluğu
doldurmaktır. Ayrıca bu yayınları tüm Orta Do-
Su'da, Balkanlar'da ve Kafkasya'da izlenebilecek
şekilde geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye
bu yayınlarla çevremizde yaşayan dost ve kardeş
halkların da ilgi odağı olacak ve büyüklüğüne
yakışır bir ülke olarak algılanacaktır. Türkiye'yi
büyükbir devlet olarak cazibe merkezi haline
getirmek, bugün atılan adımları geliştirmekle
mümkün olacaktır. Büyük devletlere ve halklarına
yakışan davranış, korku ile içine kapanmak değil,

cesaretle dışa açılabilmektir.

Sonuç olarak; yeni çok dilli kanalların açılma-

sını, üniversitelerde Kürt dilinde bölümler açıl-
masını olumlu, ancak eksik buluyoruz. Bueksikliği
giderecekgirişimleri yapmayı, ülkemiz ve kuru-
mMumuz adına görev addediyoruz. Önemliolan,
her zaman söylediğimiz gibi, birbirimize güven-
mek ve saygı duymaktır. "Türkiye'nin birlik ve
bütünlüğünü,laik ve demokratik yapısını koru-
mak, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye için birlikte
çalışmak" ortak düşüncesinde birleştiğimiz sürece,

hiç kimsenin demokratikleşen, halkına saygı
gösteren İürkiye'yi bölebileceğine inanmıyoruz.
Toplum ve kurum olarak bu fikre inandık, bugü-
ne kadar her zamanfikrimizin gereğini yaptık
ve yapmaya devam edeceğiz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

Kısa bir süre bekleyen Federasyonumuz, gündeme taşıdığı sorunları sonuçlandırmaküzere 23

Ocak 2009 tarihinde Başbakan'a, Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, YOK Başkanı

ve TRT Genel Müdürü'ne taleplerimizile ilgili birer mektup gönderdi.

Sayın Başbakanım,

Hükümetinizin son aylarda ortaya koymuş
olduğu demokratik açılımları memnuniyetle
karşılıyor ve destekliyoruz. Gerek Alevilerile
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ilgili yapılan yeni açılımların, gerekse İRİ 6'da
başlatılan Kürtçe yayınların olumlu etkileri, her
geçen gün artarak devam etmektedir. Kendi
kimliğini ve kültürünü Türkiye Cumhuriyeti'nin



  

 

vatandaşı kimliği altında muhafaza etmekiste-
yenlerle gerçek bölücüleri ayırdetmenin tekila-
cının bu demokratik açılımlar olduğuna inanıyo-
ruz. Sonuç olarak, bölünme korkusu ile yapılan
baskıların yerine, devleti halkı ile güven duygusu
ile barıştıracak cesur adımlar, bize göre bölün-
menin önleyicisi olacaktır. Dileğimiz bu açılımlara
cesaretle devam edilmesidir.

Sayın Başbakanım,

Türkiye'de yaşayanaltı milyonu aşkın Çerkesi
temsil eden 56 Kafkas Derneğinin üst kurumu
olan Kafkas Demekleri Federasyonu olarak,
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ü 5
Ocak 2009 tarihinde ziyaret ettiğimizde, kendi-
sine şahsen iletmiş olduğumuztaleplerimizi, bir
kez de temsil ettiğiniz |ürkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin Başbakanlık makamıolarak şahsınıza
iletmekistiyoruz. Bunlardan 2. ve 3. sırada yer
alan taleplerimiz, ortaya koyduğunuz açılımlar
kapsamında değerlendirilebilir.

Bu bilgi notuyla birlikte, Cumhurbaşkanı'na
sunduğumuz talep yazımız, Başbakan'a da

gönderilmiştir.

- Başbakanlık Devlet Bakanlığı Makamına
- TRT Genel Müdürlüğü'ne ANKARA

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile
05 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirmiş
olduğumuz görüşmede kendisine üç konuyu
aktarmış ve bu konularda devletimizin desteğinin
sağlanmasıistemiştik. 1aleplerimiziilgi ile dinleyen

Sayın Cumhurbaşkanımız, takdim ettiğimiz
dosyayı içerisinde yer alan diğer dokümanlar
ile birlikte bizzat inceleyerek, taleplerimizile
ilgili gerekenleri yapacağını tarafımızailetmiştir.

Söz konusu toplantıda görüşülen taleple-
rimizden bir tanesi, Devlet Bakanlığınıza bağlı
TRT'nin Adıge ve Abazadillerinde yayın yapması
ile ilgiliydi. 10 Haziran 2004 tarihinde başlayan
ve bir başlangıç olarak çok önemli gördüğümüz
TRT 3 kanalındaki haftada yarım saatlik Adıgece
yayınlar, gerek içerik, gerekse toplumumuza
hitap etmesiaçısından yetersiz kalmış, Abazaca
yayına ise hiç başlanılmamıştır.

Türkiye'de altı milyonu aşkın Çerkes (Adıge,
Abaza) yaşamaktadır. Dillerin, kültürlerin, yok
olmadan bir zenginlik olarak yaşamasına,
yaşatılmasına bu denli önem verildiği bir dünyada,
TRT'nin bu dillerde yapacağı yayınlar çok önemli
katkılar sağlayacak ve ayrıca IRİ'ye büyük
prestij kazandıracaktır. Kafkasya, Ürdün, Suriye
ve İsrail'de yaşayan bir milyonu aşkın insan bu
dilleri bilmekte ve konuşmaktadır. Onların da,

bu dillerde yapılacak yayınlara büyükilgi
gösterdiklerini yakınen bilmekteyiz. Çerkes
dillerindeki yayınlar, mevcut olan bir kültürün
yaşatılmasına olduğu kadar, Türkiye dışındakı
birçok akrabamıza hitap ederek, Türkiye'nin
tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır.

Talep ettiğimiz bu yayınlar için Federasyo-
numuzun her türlü desteği vermeye hazır
olduğunu belirtiyor, saygılar sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Gül'e ilettiğimiz talep yazısını ekleyerek, aynı taleplerimizi ayrıca Dışişleri
Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na da birer dilekçeile ilettik.
Federasyonumuzfırsat bulduğu her ortama bu maddeleri taşıdı, takipçisi oldu ve sonuç almaya çalıştı.
Nitekim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Rusya Federasyonu seyahatine katılan Genel Başkanımız
Cihan Candemir, uçakta Dışişleri Bakanı Ali Babacan'a Trabzon - Sohum gemiseferlerinin ne zaman
başlatılacağını sordu. Bu diyalog ve Dışişleri Bakanı'nın konuile ilgili açıklamasına, | 7 Şubat 2009

tarihli Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Muharrem Sarıkaya yer verdi:

  

 

Trabzon - Sohum
seferi başlayacak'

17.02.2009
Muharrem Sarıkaya / Sabah Gazetesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Rusya Fe-
derasyonu gezisinin yeni bir dönemibaşlattığını

Üç gündür yazıyoruz.

Görülüyor ki bu yeni süreç Türkiye-Rusya

itişkileriyle sınırlı kalmayacak; bölgesel politi-

kaları da etkileyecek.

İlk yansıması da geçen yılın ağustos ayında

Osetya ile Gürcistan'dan ayrılıp bağımsızlığını

ilan eden Abhazyaile ilişkilerde ortaya çıkacak.

Bu çerçevede Ankara, Gürcistanile ilişkilerde

sıkıntı yaratmamasıiçin 1994'ten bu yana askıya

aldığı Trabzon-Sohum deniz ulaşım seferlerini

yakında başlatma kararıaldı.
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Türkiye'nin Abhazya'ya deniz ulaşım sefer-
lerini başlatacağına ilişkin ilk bilgiler de Cumhur-
başkanı Abdullah Gül'ün Rusya'ya gerçekleştirdiği
gezi dönüşü uçakta yaşanan sohbetlerde ortaya

çıktı.

Babacan'ın kararı

Cumhurbaşkanı Gül, uçakta gazetecilerin,
"Trabzon-Sohum seferleri başlayacak mı?" soru-
suna, yanında bulunan Dışişleri Bakanı Ali Baba-
can 'i işaret ederek, "Dışişlerinin konusu, onlara
sorun" yanıtını verdi.

Babacanise, "Biliyorsunuz ayaküstü sorulara

yanıt vermiyorum" diyerek soruyu geçiştirdi.

Bakan, geziye katılan sivil toplum örgütü
temsilcileriyle uçakta yaptığı sohbette aynı soruya
net yanıt verdi.

Biraz ilerimizde gerçekleşen sohbette Kafkas
Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan Candemir
Babacan'a, "Trabzon Sohum seferleri başlayacak
mı?" sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ünal
Çeviköz'ün de katıldığı Babacan-Candemir sohbeti
şöyle devam etti:

“Babacan: Türkiye'den Abhazya'ya direkt git-
meyi destekleriz. Ayrıca gitmeliyiz de...

Çeviköz: Bunu siyasi talimat olarak alıyorum.
Ancak Gürcistan, Poti limanı üzerinden seferlerin

yapılmasını istiyor. Doğrudan gidişi toprak bütün-
lüğgüne karşı tavır olarak algılıyor.

Babacan: Hayır... Toprak bütünlüğüyle ilgili
değil. Tamamenticari bir durum... (Candemir'e
dönerek) Nakliye işini yapacak insanları da bir
araya getirin, Ünal Bey (Çeviköz) ile görüştürün.

Çeviköz: Dilerseniz alt yapısını oluşturana ka-

dar dillendirmeyelim.

Babacan: Yok yok, gerekirse ben de çıkıp

söylerim.

Soçi Olimpiyatı beklentisi

Aslında Babacan'ın sözleri Trabzon-Sohum
seferleriile ilgili Ankara'nın hazırlığının son aşa-
maya gelindiğinin göstergesi.

Çünkü Türkiye'de de kalabalık diasporası bulu-
nan Abhazya, uzun süredir seferlerin başlamasını

istiyor. Nitekim bir süre önce Sohum'da görüştü-
gümüz Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş
da Türkiye'den öncelikli tek beklentilerinin bu
seferlerin başlaması olduğunu söylemişti.

Ankara'nın Trabzon-Sohum seferlerini başlat-
ması kararının gerisinde yatan tek nedentabii ki
Abhazya'dan gelen yoğun talepler değil.

Cumhurbaşkanı Gül'ün de söylediği gibi
2014'te Soçi'de gerçekleşecek Kış Olimpiyat Tesis-
leri'nin inşaatını Türk müteahhitlerin gerçekleş-
tirmesiisteniyor.

Yine bu sahilde yer alan limanların yenileme
işlemini de Türk müteahhitlerin alması konu-
sundaki kararlılık iki ülkede de kayda geçilmiş
bulunuyor.

Yenileme işlemi sırasında Soçi limanı ka-
panacağından, Türkiye inşaat için gerekli ihti-
yaçlarını Sohum limanı üzerinden karşılamayı
hesaplıyor.

Kriz döneminde Osetya ve Abhazya'yı tanı-
mayarak Gürcistan'ın yanında duran Ankara,
meseleyeticari bakıyor.

Düşünce bu olsa da başta belirttiğimiz gibi
Gül'ün Moskova gezisi, sadece iki ülke ilişkilerinde
değil, bölgede de yenisüreci başlatmış bulunuyor.

Son derece net olan bu açıklama Abhaz yetkilileriyle de paylaşıldı. Abhazya Dışişleri Bakanlığı,
Federasyonumuzun yapmış olduğu bu önemli ve olumlu çalışmalar nedeniyle,

bir kutlama mesajı gönderdi:
Sayın Cihan Candemir,

Busatırları, Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiğiniz girişimler nedeniyle derin takdir duygularımızı

ifade etmek amacıyla yazıyorum. Bakanım Sayın Shamba, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile
gerçekleştirdiğiniz toplantıda Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan deniz yolu ulaşımının

sağlanmasıiçin dile getirdiğiniz önemli konular nedeniyle, benden bizzat sizlere yazmamıve
kendi adına teşekkür etmemi istemiştir.

Lütfen emin olunuz ki, bizlerden gelmesi gereken her türlü desteği vermeye hazırız ve
ilişkilerimizin gelişmesi için yapmamız gerekenleri de tereddütsüz bize iletmenizi bekliyoruz.

En derin saygılarımızla

Maxim Gunja - Sergey Shamba
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Türkiye ile Abhazya arasındaki doğrudan
seferlerin başlatılmasıylailgili resmi görüşmelerin

- kesintisiz devam ederekolumlu sonuçlanmasını,

ardındanyapılacak teknik çalışmaların sorunsuz

tamamlanmasını ve bir an önce önümüzdeki
aylarda ilk seferlere başlanmasını umuyoruz.

 

ile üniversitelerde Adıge ve Abaza kürsülerinin
kurulması konusundaki çalışmalarımız da devam

etmektedir. Bu çerçevede TRT Genel Müdürü

ve YÖKBaşkanı'ndan randevutalep edilmiştir.
Konu doğrudan kendilerine aktarılacak, geliş-
meler yine NartDergisi'nde ve web sayfamızda

 

(www.kafkasfederasyonu.org) yer alacaktır.TRT'de Adigece ve Abazaca yayın yapılması

 

http://www.kafkasfederasyonu.org/haber/federasyon/2009/190209 kaffed abhazya.htm

 

19 Şubat 2008: Bir süredir beklendiği gibi, Sırbistan'ın özerk bölgesi Kosova,
17 Şubat 2008 Pazar günü bağımsızlığını ilan etti ve bu bağımsızlık ABD ve
Batı ülkeleri tarafından ard arda tanınmaya başlandı. Bunun üzerine federasyonumuz

"Abhazya ve Güney Osetya'nın Bağımsızlığı tanınmalıdır" başlığı ile 19 Şubat
2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

23Şubat2008: Kosova'nın bağımsızlığının 17 Şubat 2008 tarihinden
itibaren batı tarafından tanınmaya başlanması üzerine 23 Şubat 2008

tarihinde Ankara'da federasyonumuza bağlı Ankara Kafkas Derneği'nce bir

konferans düzenlendi. Konferansta Kosova örneğinden hareketle, Abhazya

için neler yapılabileceği konuşuldu ve belli kararlar alındı.

9Mart2008: Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 9 Mart 2008 tarihli Başkanlar
Kurulu toplantısından sonra tüm üye derneklerimizin ortak imzası ile Abhazya'nın
bağımsızlığının tanınmasıyla ilgili bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyon
tüm medya kuruluşlarına gönderildi ve önemli yayın organlarında duyurulması
sağlandı.

  

  

 

15 Nisan 2008: Rusya Federasyonu Büyükelçisinin Federasyonumuza
yaptığı öğle yemeği daveti üzerine, Kafkas-Abhaz Dayanışma
Komitesi'nin Ankarada'ki temsilcileriyle birlikte heyet halinde
RF Büyükelçiliği'ne gidildi ve genel olarak Kafkasya, özel olarak
Abhazya hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

6 Nisan 2008: ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'a
Federasyonumuza bağlı Ankara Kafkas Derneği'nin organizasyonuyla Abhazya
konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirmenin sonucu Ufuk Uras 23 Nisan
Bayramı kabulünde Abhazya - Türkiye arasındaki seyahat sorununu Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'e aktardı ve "Keşke burada Abhazyalı çocuklarda olsa idi" dedi.

Cumhurbaşkanı da bunu onayladı. Ufuk Uras daha birçok ortamda da Abhazya
konusunu gündeme taşıdı.

21 Mayıs 2008: Ankara'daki Gürcistan Elçiliği önünde Federasyonumuz
Abhazya'nın Dostları sivil inisiyatif grubu ile birlikte Gürcistan'ın

saldırgan tutumu protesto etti.

    

| 4 Haziran 2008: Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Şamba'nın Türkiye seyahatinde
Komiteyle ve Ankara'daki diğer kurumlarla işbirliği içerisinde Sayın Şamba'nın
Ankara etkinlikleri organize edildi.
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7 Haziran 2008: Federasyonumuza bağlı Ankara Kafkas Derneği'nin organi-

zasyonu ile 7 Haziran 2008 Cumartesi akşamı "Abhazya için tek yürek"

adlı muhteşem bir gösteri düzenlendi.

  11 Temmuz 2008: CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in Dışişleri Bakanı
Ali Babacan'ın cevaplaması isteğiyle TBMM'ne "Abhazya 'ya uygulanan ambargonun
kaldırılması ve Trabzon-Sohum gemi seferlerinin tekrar başlatılması" ile ilgili

soru önergesi vermesi sağlandı. Bu soru önergesini Dışişleri Bakanı Ali Babacan
4 Kasım.2008 tarihinde yanıtladı.

9 Ağustos 2008: Gürcistan'ın Güney Osetya'yı işgalinin ertesi günü
Federasyonumuz, yayınladığı bildiri ile bu işgali kınadı ve uluslararası

topluma savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

  

13 Ağustos 2008: Federasyonumuza bağlı Ankara Kafkas Derneği öncülüğünde
Ankara'daki Gürcistan Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 500 Çerkes, Devlet
Başkanı Saakaşvili'nin bir soykırım suçu işlediğini haykırarak Gürcistan

yönetimini kınadı.

 

22 Ağustos 2008: Federasyonumuz Cumhurbaşkanlığı makamına, TBMM Başkan-
lığı'na, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı makamlarına, Kızılay Genel Mü-

dürlüğü'ne, G.Osetya ve Abhazya'ya yapılacak insani yardımların Gürcis-

tan üzerinden değil, doğrudan bu bölgelere yapılmasıyla ilgili birer

yazı gönderdi.

 

28 Ağustos 2008: Kaf-Fed Abhazya'nın bağımsızlığının Rusya Federasyonu
rafından tanınmasından hemen sonra, T0BB Üniversitesi Vakfı TEPAV ile

ortaklaşa, "Kafkasya'da Neler Oluyor? Kafkasya ve Türkiye için Politi-
ka Seçenekleri" adlı bir konferans düzenledi.

 

  
31 Ağustos 2008: Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının Rusya

Federasyonu tarafından tanınmasının kutlanması amacıyla, Abhazya'nın

Dostları grubu ile birlikte, Federasyonumuza bağlı birçok derneğin

katılımıyla Düzce mitingi gerçekleştirildi.

9-31Ağustos2008: Bu tarihlerde ve sonrasında Federasyonumuz, başta Dışişleri
Bakanlığı olmak üzere, dış politikayı belirleyici kurumlarla sürekli olarak
periyodik toplantılar yaptı, toplantılarda Türkiye- Abhazya arasındaki direk
seferlerin başlamasının önemini anlattı. Bu tarihler arasında ayrıca Federasyonumuz
Genel Başkanı Cihan Candemir ve Genel Koordinatörümüz Cumhur Bal HABER TÜRK,
SKY TV, CNN TÜRK, ATA TV, AVRASYA TV, HABER 24, KANAL B, KANAL A, ULUSAL KANAL,

TV NET gibi birçok kanalda yapılan canlı haber ve tartışma programına katıldılar,
Abhazya ve Güney Osetya konusunda bilgi aktardılar. Aynı şekilde birçok gazete,
radyo ve haber ajansına da Abhazya ve Güney Osetya hakkında brifing verildi.

9-31Ağustos2008: Federasyonumuz 9-31 Ağustos tarihleri arasında ve

sonrasında başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dış politika belirleyicisi

kurumlarla müteaddit toplantılar yaparak, Abhazya ve G.Osetya'nın

bağımsızlığının tanınması ve Türkiye-Abhazya arasındaki direk seferlerin

başlamasının önemi anlatıldı.

  

 

  2 Eylül 2008: Federasyonumuz Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Rusya Federasyonu
Dışişleri Bakanı Lavrov'un davetiyle İstanbul Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen
toplantıya katıldı. Görüşme sırasında Bakan Lavrov'a daha önce hazırlanmış,
toplumumuzun taleplerini içeren bir dosya sunuldu.

11 Eylül 2008: Federasyonumuz 11 Eylül 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili konuları

içeren bir mektup gönderdi.
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  18) 16Eylül2008: Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir başkanlığında bir heyet,
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.

16Eylül2008: CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Federasyonumuzu

ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kafkasya'daki son gelişmeler, Güney

Osetya, Abhazya, Gürcistan ve Rusya arasındaki son krizle ilgili gelişmeler

konusunda bilgi isteyen Öymen'e bir brifing verildi.

 

  
9 Eylül 2008: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen,

Federasyonumuzdan aldığı bilgiler ışığında, Avrupa Parlamentosu Liberal Grup
üyeleri ile yaptığı görüşmede kendilerine Abhazya konusunu anlattı.

i

 

Başkanı Arno Kirchhof, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek,

Kafkasya'daki gelişmeler hakkında görüş ve düşüncelerini aldı.

 

px) 30 Eylül 2008: Abhazya'nın zaferinin 15. yılı kutlamalarına katılımı Fede-
rasyonumuz, Abhazya'nın Dostları sivil inisiyatif grubu ile birlikte organize
etti. Kutlamalara Sabah Gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya ile birlikte
Ata Tv, Avrasya Tv ve Ulusal Kanal'dan ekipler de götürüldü. Cumhurbaşkanı,
Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmelerden sonra, götür-
düğümüz medya mensuplarının da röportaj yapmaları sağlandı. Türkiye dönüşü
Muharrem Sarıkaya ve TV kanalları yaptıkları çekimleri ve görüşlerini yayınladılar.

 

>Öİ16 Ekim 2008: Federasyonumuzu ziyareti esnasında kendisinden rica
etmemiz üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, TBMM Başkanlığı'na,

Abhazya ile ulaşım sorunu konulu bir soru önergesi verdi. Ulaştırma

Bakanı önergeyi 31 Aralık 2008 tarihinde yanıtladı.

 

Eğ) 23 Ekim 2008: Federasyonumuz adına Genel Başkan Cihan Candemir ve Genel
Koordinatörümüz Cumhur Bal, Abhazya için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür
etmek üzere Onur Öymen'e ziyarette bulundular.

31 Aralık 2008 - 7 Ocak 2009: yeni ABD hükümetine sunulmak üzere Kafkasya
ile ilgili bir rapor hazırlayan Amerikan Elçiliği Siyasi İşler
Sorumlusu Anthony Renzulli, genel olarak Kafkasya, özel olarak
da Abhazya ve Güney Osetya hakkında düşünce, görüş ve önerilerimizi
almak üzere federasyonumuzu iki defa ziyaret etti.

   

Eli5Ocak2009: Cumhurbaşkanı'ndan alınan randevu gereği Federasyonumuzdan
bir heyet, saat 16.00'da Sayın Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

17 Ocak 2009: Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Shamba, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ü ziyaretimiz ve Abhazya'ya özgür seyahat imkanının sağlanması

konusundaki taleplerimiz nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Maxim

Gunja eliyle Federasyonumuza bir teşekkür mesajı iletti.

 

7) 23Ocak 2009: Federasyonumuz, gündeme taşıdığı sorunları sonuçlandırmaya
kararlılığıyla, Cumhurbaşkanı'na ilettiği konuları ilgili bakanlık ve kurumlara
da resmi bir yazıyla iletti.

Kİİ 15 Şubat 2009: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 4 gün süren Rusya gezisi
dönüşünde, Genel Başkanımız Cihan Candemir ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan

bir görüşme yaptılar ve Babacan, Trabzon-Sohum seferlerinin başlayacağını
açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya 17 Şubat 2009 tarihli

köşesinde, görüşmenin ayrıntılarıyla birlikte kamuoyuna duyurdu.
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BAŞKAN'DAN
 

 

KAF-FED Genel Başkanı

 
Sevgili Nart Okurlar,

Geçen sayıda (birleşik 63-64 sayılarımızda)

Çerkes toplumunun geleceğiile ilgili görüşlerimi

ve 40 yıllık dernekçilik yaşamım sonucu oluşan

endişelerimi sizlerle paylaşmıştım. O yazımda

özetle demiştim ki: "Ancak bütün bunlar Çerkes

toplumunu bekleyen tehditlere karşın yeterli

değildir. Yapılacak daha çok şey vardır. Bu konu

da “ne istediğini bilen” bir avuç idealist tüm

zorluklara karşın mücadele etmektedir. Ne yazıktır

ki yapılan çalışmalar önündeki en büyük engel

yine de kendi toplumumuzdur. 'Ne İstemediğini

Bilen” insanlarımız ise Kaffed'i, DÇB'yi sevmemekte
ve istememektedir..." Bu paragraf içinde "Ne
İstemediğini Bilen" olarak sınıflandırdığım
insanlarımızı tanımlamaya çalışmıştım. Ve, devam

etmiştim: ".....Evet, “birbirimizi sevmek duygusu
yerine, başkalarına olan sevgi veya düşmanlık

duygularının egemen olması, dayanışma yerine

düşmanlık ve rakabetin öne çıkması” toplu-

mumuzun geleceği açısından korkutucudur. Ama

bence bu düşmanlık marjinaldir, ve doğal
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karşılanmalıdır."

Bu cümlelerin ardından da toplumumuzda

gözlemlediğim esas tehlikeyi kendimce şöyle

vurgulamıştım: "Bence esas korkutucu olan,

toplumumuzun en geniş kesitini oluşturan “neyi

isteyip, neyi istemediğinibilmeyen” insanlarımızdır.

Günlük yaşam kaygısı içinde, politik tercih veya

dini inançlarını yaşamayıyeterli gören, ulusal

sorunlarına duyarlılığını yitirmiş bu insanlar ne

yazık ki toplumun omurgasını oluşturmaktadır.

Duyarsız bu kesim örgütlerimizin maddi ve manevi

güçlenmesini engellemektedir. Diğer taraftan bu

duyarsızlık, toblumumuzu bölmek isteyenlere

büyük olanak tanımaktadır. Toplumsal hoşgörü

tanımına sokamayacağımız, vurdum duymazlık,

neme İazımcılık, tepkisizlik, toplumumuzu bölmek

isteyenlere prim vermekte, toplum için "neistediğini

bilen" idealist kesimin hayatını zorlaştırmaktadır.

Toplumun omurgasının düzeltilmesi en önemli

görev olarak ortada durmaktadır."



Bu yazım üzerine sevdiğim, bana göre "Ne

İstediğini Bilen" takımından olan emektarbir

dostumdan uzun bir mektup aldım. Dostum

beni eleştiriyor ve özetle, "ne istediğini bilme-
yenleri boşver, işine bak" diyordu. Ayrıca top-

lumumuzun vurdum duymazlığına yönelik

eleştirimi çok sert bulduğunu çokaçık şekilde

ifade ediyordu. Eski dostun ilgisi ve moralverici

cümleleri ise son derece içtendi. Ancak ben,

toplumumuz adına hizmetlerimizi yapmak kadar,

toplumsal sorunlarımızı tartışmaya açacak ana-
lizleri yapmayı, uyarılarda bulunmayı görevimiz

olarak görüyorum. Bu yolda devam etmeye de

kararlıyım.

40 yıllık demekçilik yaşamımız çok zor ve
meşakkatli şartlar içerisinde geçti. Bir çokolayı

yaşadık. Çerkes toplumu ne zaman toparlan-

maya çalıştıysa içerden ve dışardan gayretlerle

bölündü, zayıflatıldı. 1977 yılında, o günün zor
koşulları altında derneklerimiz birleşmekiçin

toplandıkları 5 Kasım günü, dernekten dağılan

insanlarımızın Üzerine ateş açıldı, bir kardeşimiz

(Tsey Mahmut Özden) öldürüldü. Bu olay bir-
leşme çalışmalarına büyük darbe vurdu. Aradan

12 Eylül darbesi geçti. Daha sonra birleşme

çalışmaları | 990 yılında tekrar başlatıldı. | 99 |,

1992 ve 1993 yıllarında çeşitli toplantılarla

devam eden bu süreç KAF-DER oluşumu ile

sonuçlandı.

Ancak toplumumuz bu sırada Konsey

oluşumu ile bölündü. Konsey'in kurulma kara-

rının alındığı gün de yaptığım uyarıları, tarihin
not etmesi açısından buraya alıyorum. O gün

özetle demiştim ki: "Kurulmaya çalışacak oluşu-

mun mevcut kültür derneğimizin ve ekonomik

dayanışmaya yönelik Dostluk Kulübü'nün fonk-
siyonları dışında toplumsal hangi eksiği gidere-

ceğini anlamıyorum. Bugirişim toplumumuzubir

daha geri dönülemez şekilde bölecektir.

Toplumumuzun kaynaklarının bu kadar bölün-
meye tahammülü yoktur."

O dönem başkanı bulunduğum Ankara
Dostluk Kulübü yöneticileriyle birlikte Konsey'in
oluşumuna yönelik düşüncelerimizi bu şekilde

ifade etmiş ve yapılan üyelik çağrısını da geri

 

CERKES TOPLUMUNUNGELECEĞİ...

çevirmiştik. O günün şahitlerinden bir çoğu

bugün de sağ ve hayatta. Zaman ne yazıkkibizi

haklı çıkarmıştır.

Abhazya'nın bağımsızlığını kazandığı ve

sesimizin daha çok ortaya çıktığı bu dönemde

de çok daha tehlikeli bir bölünme tehdidi ile

karşı karşıyayız. Toplumumuz Adıge-Abhaz diye

bölünmeye çalışılıyor. Bu noktada şu görüşü-

müze açıklık getirmek gerekir. Bir toplumu güçlü

kılmakiçin, çeşitli örgütlenme modelleri olabilir,

Çeşitli amaçlara ve hedeflere yönelik iş bölümü

esasında, ancak dayanışma temel prensibi ile

bu yapılanmalar teşvik de edilebilir.

Ancak bunları yaparken, ortaya toplum

yararına bir proje konulmalı ve toplumsal

konsensus sağlanmalıdır. Dostluk Kulüpleri, bir

çokvakıflarımız, Kafiad, DÇB gibi kuruluşlarımız

bunların güzel ömekleridir. Toplumsalbir proje

ortaya konmadan, toplumu bölmeye,

zayıflatmaya yönelik çalışmalar yapılıyorsa o

zaman çokdikkatli şekilde olayları analiz etmek

gerekir. İoplumumuzun mazisini bilen biri

olarak bu uyarıları yapmak, toplumumuzu bilinçli

olmaya yöneltmek de görevimizdir diye düşü-

nüyorum. Birlik ve beraberliğimizin ilelebet
sürmesini diliyorum.

Jineps Gazetesi'nde “Ergenekon Dosya-

sı'ndaki Çerkeslerle ilgili bölümler yayınlandı.

Her ne kadar Ergenekon soruşturmasınınişleyiş

biçiminden şahsen rahatsız isem de; mevcut

haliyle, ihtilal yapmakisteyen eski komutanlar,

ordudan ayrıldıktan sonra suç örgütleriyleilişki-

lerini sürdürüp rant sağlayan eski askerler, mafya

çeteleri, Atatürkçü-laik üniversite hocaları, muha-

if gazetecilerden oluşan bir aşureden sağlıklı

sonuç çıkmayacağına inanıyorsam da; sonuçta

antidemokratik, diktatorya heveslisi grupların

çalışmalarının açığa çıkmasını da gelecek adına

bir kazanç sayıyorum. Bu çerçevede Jineps

Gazetesi'nde yayınlanan belgeleribret vericidir.

Bunları toplumumuz çokiyi değerlendirmelidir.

Bakınız Ergenekon dosyasında Çerkes

toplumunun örgütlenme çalışmaları nasıl değer-
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BAŞKAN'DAN

 

 

lendirilmiş: Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre

Raporu-12 (19 Şubat 2004) başlığı altında

"Türkiye'deki bazı Çerkes kökenli vatandaşların,

AB merkezli etnik ayrıştırma propogandaları

etkisi altında; Kafkas Dernekleri, Kafkas Der-

nekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği, Kaf-

kas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı gibi

çeşitli örgütlenmelere gittikleri", belirlenmiş (0.

Raporun "değerlendirme" bölümünde, "STK

şeklinde yapılan örgütlenmelerin AB merkezli

olduğu, Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinden sağla-

nan katılımların Rusya Federasyonu ve onun

istihbarat örgütünün bilgisi ve himayesialtında

gerçekleştiği, anılan SIK'ların Kiril alfabesi ile

okumak istemelerinin, latin alfabesini kullanmak

istememelerinin dikkate değer olduğu, ana dilde

radyo ve televizyon yayını açmak, çocuklara Çer-

kes dillerinde isim koymakistemelerinin de dikkate

değer olduğu" ifade edildikten sonra, "Bu tarz

çalışmaların diğer etnik gruplar tarafından da

yapılacağı düşünüldüğünde, sözde demok-

ratikleşme adı alanda göz yumulan bu faaliyetlerin

ö nümüzdeki dönemlerde etnik ve dini çözülmelere

neden olabileceği" örnek bir demokratik

hoşgörüyle (!) saptanmış. Söz konusu raporun

"sonuç" bölümü ise yukarıda anlattığımız

toplumumuzu bölen çalışmalarla ilginç biçimde

örtüşmekte.

Bu bölümde söylenen ise şudur: "Özellikle

Kürtler dışındaki etnik köken mensuplarından

belirli makam ve mevkilere gelmiş kişilerin söz

konusu tehlikeler hakkında bilgilendirilerek anılan

STK faaliyetlerinin ulusalcı çizgiye çekilmesine

davet edilmesi, bu çalışmanın internet tartışma

gruplarına ve medyaya sızdırılarak kamuoyu ile

paylaşılması, vatansever.info adlı sitelerde

kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir."

Ergenekon iddianamesindeki iddiaların kişisel

endişelerimi pekiştirdiğiniitiraf ederek yorumunu

okuyucularımıza bırakıyorum.

Burada KAFFED olarak şu düşüncelerimizi

bir kez daha kamuoyuna açıklamakta yarar
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görüyorum:

|- Federasyon olarak çalışmalarımız ne

AB'nin, ne ABD'nin ne Rusya Federasyonu'nun

ne de başka ülkelerin düşünce ve eğilimlerinin

etkisi altında değildir. Kriterlerimiz, demokratik,

laik Türkiyenin bütünlüğü içerisinde, temel insan

hakları çerçevesinde dilimizi kültürümüzü yaşat-

maktır. İnsanlık onuruna yakışmayan, zorlamacı,

asimilasyoncu baskılara karşı durmaktır.

2- Bu çerçevede antidemokratik, asimilas-

yoncu ve tektip ulus yaratma politikalarının ge-

çerli olmadığını düşünüyoruz. Yıllardır sürdürülen

bu politikaların iflas ettiğini akıl sahibi hemen

herkes görmüş, kabul etmiştir. Kültürelkimliğini

serbestçe yaşayan bireylerin özgüvenlerinin

yüksek olacağına, özgüveni yüksek olan bireylerin

de, hoşgörüleriyle çimentolanan ortak vatan-

daşlık duygusu çerçevesinde ülke bütünlüğünü

sağlamak için çalışacaklarına inanıyoruz.

Ülkeyi bugünkü kaos ortamına sürükleyen

düşünceler ve uygulamalar, zaten Ergenekon

iddialarında yer alan, toplumsal empati ve

hoşgörüyle bağdaşmayan, çağ dışı düşüncelerin

uygulamasının bir sonucu değil midir? Artıkeski

ezberlerin bozulacağı, yeni şeylerin söyleneceği

zamandır.

Sonuç olarak değerli NART okurları;

Kültürümüzve dilimiz, binlerce yıldır insanlık

tarihinin kaliteli bireylerin oluşması için oluş-

turduğu normların bir bütünüdür. Bunları koru-

mak ve yaşatmak insanlık hakkı olduğu gibi

ülkemizin birlik ve bütünlüğünün sigortası

olacaktır.

KAFFED olarak her zaman ülkenin bölünmez

birliği, bütünlüğü, laik ve demokratik yapısının

yanında olduk ve olacağız. Zamanbilinçli olmak

zamanıdır. Zaman birlikte olmak zamanıdır,

Zaman hertürlü bölünmeyebilinçle karşı durma

zamanıdır.

Birlik ve bütünlüğümüzün

daim olması dileklerimle...



 

KÜLTÜRÜMÜZ - GELENEĞİMİZ

 

 
Çerkeslerin evlenme geleneğinde

  

erkeslerde evlenmenin üç türü vardı: a-

İsteme, b- Kaçma, c- Kaçırma yoluyla
evlenme... Bu bölümde kaçma ve kaçırma

yölltemini ele alacağız... Kaçmanın da üç şekli

vardı: | - Kız aracı vasıtasıyla kaçar, 2- Kız usulen

  
—BU SAİM TUÇ

kaçar, 3- Kız kendiliğinden kaçar.

Kız kaçırmanın diğer bir tarzı da, kızın
istememesine ve her şeye rağmen, evlenme
niyetiyle kaçırılmasıdır. Bu ve bunun dışında
aşağılamak, intikam almakiçin kız kaçırıldığı da
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| KÜLTÜRÜMÜZ - GELENEĞİMİZ
 

olmuştur, fakat bu usul dışıdır...

|- Aracıvasıtasıyla kaçma

Gençlerin evlenmeisteğine, alelerden birinin
herhangi bir nedenle engel olacağı, kabül
etmeyeceği ihtimaline karşı, konuyu güven
duydukları ve kendilerine yakın hissettikleri birine
açarlar. Oğlan tarafı ikna edilemezse de pek
önemsenmez, emrivaki karşısında bırakılabilir.

Fakat kız, ailesini dışlamamış olması bakımından

önemlidir!.. Ailenin tepkisini yüklenebilecek kardeş,
genç amca, genç dayı veya oğulları yada ailenin
kıramayacağıaileye yakın birinin devrede olması
gerekir ve bunu temin etmek, erkek tarafına
delikanlıya, yada araya koyacağı başkabiryakınına
düşerdi. Kızın ailesine dönük olan aracının

sağlanmasından sonra, bu üçlü gün kararlaştırır
ve kararlaştırılan gece: Evlenecek delikanlı güvendiği
en az iki arkadaşını yanınaalarak belirlenen yere
gelir; aracıda kızı getirerek gelenlerden birinin
atına bindirir, belli bir yere kadar selametledikten
sonra (beraber gidildiği de olurdu) hiçbir şey
olmamış gibi eve dönüp yatağına girerdi. Kızı

götürenlerin birikızı taşır, biri artçı olur, götürülen
gençte gözcülük yapardı, Kaçan kız, kaçıranın atına
değil arkadaşlarından atı daha kuvvetli olanın atına
bindirilmesi usuldendı ve onun emanetisayılırdı.

Kızın sahipleri, kızlarının evde olmadığını
anlayınca bir aramaya, soruşturmaya başlarlar ve
konudan haberdar olan, kızı götürenlere zaman
kazandırmakiçin onları oyalamaya ve engellemeye
çalışırdı Fakat, baktı ki olmuyor.ve korkusunu da

yenebilmişse durumu açıklardı. Şayet kızın kim
tarafından, nasıl kaçırıldığı bilinmiyorsa, kaçıranların

ardına düşerlerdi. Elbetteki bu silahlı bir takip
olurdu ve kaçıranların da gurup oluşturması
tedbirseldi fakat, geri dönüşü mümkün olmayacak
bir olayın meydana gelmemesive kızı geri ver-
memekiçin saklanmak, şaşırtmak, yanıltmak, eğer

olmuyor ve başkaca çıkış yolu bulunamıyorsakızı
o anda geri vermemekiçin silah dahil, her yolu
denemek normaldi.

Kaçan kız, daha önceden haberdar edilmiş,

başka yöredeki tarafsız bir aileye götürülürdü ve
bu aile, kızın ailesine telaşlanmamaları için, en kısa

zamanda "Kaybınız bizdedir" diye bir haberci
gönderir ve taraflar anlaşıncaya kadar o ev, o
kızın evisayılırdı. Bu müddet zarfında kız evleneceği
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delikanlıyla yalnız başına bir araya getirilmez ve
görüştürülmezdi!

Taraflar anlaştırıldıktan sonra kızın baba evine

döndürülüp baba evinden, ya da sakınca var veya
Israrı üzerine misafir edildiği, baba sorumluluklarını
üstlenen aileden, "Kan"sayıldığı evden, erkektarafı
Adıge usulüne uygun şekilde ve kararlaştırılan gün
de, gelin alayı ile gelip gelinlerini götürürlerdi.

Kaçıranın durumu

Evlenecekdelikanlı, tarafların uzlaştırılmasına

kadar, arkadaşlarından birinin evinde saklanır,

büyüklerinin ve çevrenin gözüne batmamakiçin

azami dikkati gösterirdi. Ancak, taraflar anlaşıp
her şey hallolduktan sonra gelincilerin gelin almaya
gidip, dönecekleri gün; kendisi için önceden Sağdıç
olarakbelirlenmiş ailenin misafir odasında ortaya
çıkardı. Bu aile delikanlıyı "Kan" olarak isimlendirir,
öyle kabul ederlerdi. Aynı tarzda kızın emanet
edildiği ailede kızı "Kan'ları olarak sever, değer
verirlerdi "Kan": Bir bakıma evlat mesabesinde
sevilen ve fakat evlattan da öte tutulan, sakınılan
misafir demekti. Sağdıcın eşi de geline sağdıçlık
yapar. Sağdıç gelinin manevi kardeşisayılır, güveyi
ye sahip çıkarken, daha çok geline taraf olurdu.

2- Usulen kaçma

Anlaşmış olan taraf ailelerin, merasimleri

azaltmak için başvurdukları bir yöntemdi...

Özellikle kız tarafının zorda bırakılmamasıiçin,

taraf değillermiş, kızları kaçtı havası içinde

düzenlenirdi. Aracı kanalıyla kızın kaçmasından
farklı yanı, aile bireylerinin haberdar olması ve
götürenlerin ardına düşülmemesi idi. Şöyle

düzenlenirdi: Yine belirlenen gecede evlenecek

kişinin arkadaşları küçük bir gurup oluşturarak,

el-ayakçekildikten sonra kararlaştırılan yere giderler
ve guruptan en çokikikişi, yaya olarak, kızı evinden
alır, arkadaşlarının beklediği yere gelir ve ata
bindirildikten sonra hep birlikte evlenecek olan
arkadaşlarının evine indirirlerdi. Eğer üzerlerine
gün ışımışsa köye Vori-Dade söyleyerekgirerlerdi
Herhangi bir mani durum yoksa birazda kasıtlı
olarak geç kalırlardı. Kızın getirilmesinde, evlenecek
delikanlı bulunmazdı; bulunsa da, uzaktan takip
eder ve arkadaşlarının dışında başkalarına

görünmemeyeçalışırdı. Bu tür evlenmede erkek
tarafı: Diğer "isteme" yoluyla yapılan normal
evlenmelerde yapılan düğüne yakın, fazla



       

 

KIZ KAÇIRMA
 

uzatmadan ve abartmadan, usulüne uygun kısa

bir düğün yapardı.

3- Kendiliğinden kaçma

Kızın kendi isteğiyle kimsenin etkisi, dahlı

olmadan, kimseden yardım almadan,kendiliğinden

istediği birine kaçmasıdır. Bunda kurallara riayet

ihtiyaridir, fazla duyarlılık aranmaz! Kızın ailesi,

kızları tarafından terk edildiklerini öğrenince;hiçbir

şey olmamış gibibir sessizliğe gömülür bir müddet

beklerler. İşin halli ve tatlıya bağlanması tamamen
erkek tarafının tutumu ve anlayışına bağlıdır.

Eğer konuyu kısa surede cemiyet meselesi
yapıp uzlaşma yolları aranmazsa; Kız tarafı, ya
kızlarını zorla geri almaya kalkar, yada kızlarının

kendilerine uygun bulmadıkları bu kimseleri tercih

etmesindendolayı: Kaçan kızlarını haram ederlerdi
(Haram etmek: Aramamak, sormamak, sahip
çıkmamakanlamınagelir.)

Kaçankızın geri alınmasından sonraveya erkek
tarafının da dışlamasıneticesinde, sahip çıkma:

 

zorunda kalan kızın ailesi, ayıplı hale gelen bu
kızlarını, ilk fırsatta uzağa, bilinmeze vermek
suretiyle kurtulmakisterlerdi. (Bazı aktarmacılar,
bu geleneği münferit olaylarla karıştırarak çok
çirkinleştirmektedirler.)

Usul dışı kaçırılma

Kızın isteği dışında, fırsat kollanarak alınıp
kaçırılmasıdır... Bu kaçırma olayı aile edinmeye,
iyi niyete dönükse: Kaçırma olayının ardından
"Kızın Kaçması" usulünde olduğu gibi hareket
edilerek Kız bir alleye emanet bırakılırsa ve kızı
kaçıran taraf toplumun önde gelenlerini devreye
koyarakiyi niyetini ispatlarsa, kizın gönlüde (rızası)
alınmak suretiyle herhangi bir şekilde çözüm
üretilirdi. Bu nevi olayda yapılan yanlışlığa karşı
erkektarafının kız tarafına tazminat ödenmesi
mevzu dışı sayılmazdı. |

Aşağılamakiçin kaçırma

Kız kaçırılırken aleni ve meydan okurcasına

hareket edilmesi; bağırıp-çağırmak,silah atmak

kötü niyetifadesidir; beraberinde

çözümsüzlük, kin vehusumet taşır!

Bir an için kızın ailesi ve çevresi

sindirilse de zaman içinde aynısı, belki

de dahafazlasıyla karşılığını bulurdu...

Bazı ayrıntılar hakkında bilgi:

“En hızlı ulaşım aracının "at ve at

arabası" olduğu dönemde Çerkeslerin

bu konularla ilgili uygulamalarına bazı

motifler görüyoruz:

Özellikle kaçırılan genç bir kızın

götürüldüğü aile içine bir evlat , bir

kardeş gibi alınışı, fakat bir misafir gibi

koruma,sakınma altında tutuluşu, "Kan"

kavramının önemi, gelin alayının nasıl

düzenlendiği, nelere dikkat edildiği,

gelinin nasıl giydirildiği, "Nisetin" konusu,

sağdıcın görev ve sorumlulukları "Vori-

Dade'"nin nasıl söylendiği ve "Niş"...

Bunun yanı sıra, gereksiz gibi görülse

de: Gomile, Peyhaja, Halıva Upca,

Keypxıh, Üricehi, Şent Teykoe" nedir

ve Dışase olayının, ayrıntılarıyla anla-
tılması gerekir! Bunlarıileriki yazıları-

mızda anlatacağız... £
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın
ardından Kıbrıs'a gidişimin

üzerinden yıllar geçti.
Geçtiğimiz günlerde tekrar

Kıbrıs'a gittiğimde rastladığım
“Çerkes...” yazılı tabelalar ve

isimlerden yola çıkarak, Kıbrıs'ta
yaşayan çok sayıda Çerkes

olduğunu, hatta Rauf
Denktaş'ın eşinin de Çerkes

olduğunu öğrendim...
NART 29

   

TLETSERUK NAHİT SERBES
eminin ma een am m

urt dışına ilk çıkışımın ilginç bir öyküsü

vardır. Bilindiği gibi Türk ordusu 1974
yazında Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçek-

leştirmişti. Kıbrıs'ı çok merak ediyor, durumugör-

mekistiyordum. Bunun üzerine Kıbrıs'a gitmeye

karar verdim. © zamanlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin,

otonom Türk yönetimiiçin geçerli olmak üzere

çıkarılan özel pasaportları vardı. Pasaportumuzu

alıp, 29 Ocak 1975'de öğle vakti Abdullah adlı

arkadaşımla beraber, Adapazarı'ndan Murat marka

otomobille yola koyulduk.İlk gecemizi Afyon'da

geçirdik. Sabah erkenden kalkıp, nihayet

bineceğimiz İstanbul adlı feribotun kalkmasına az

bir süre kala Mersin'e vardık.



  

 

   
Aydın Hanımve eşi Rauf Denktaş...

Feribot 30 Ocak gecesi yola çıktı. Ertesi

sabah Magosa'ya ulaşıp, aynı gün Lefkoşa'ya

hareketettik. Kuzey Kıbrıs'ın hemen hertarafını

gezip görmekiçin sabırsızlanıyorduk. Girne

Kalesi'ne ve ilk çıkartma yapılan yere de

gidecektik.

Lefkoşa'da gezerken bazı mağazaların tabe-

lalarında gördüğüm, büyük harflerle yazılı “Mah-

mut Çerkes”, “Mustafa Çerkes”, “İbrahim Çer-

kes” ve “Çerkes Ltd." gibi yazılar dikkatimi

çekmiş, mağazanın birine uğrayıp "Tabelaları-

nızda neden hep Çerkes yazıyor?" diye sormuş-

tum. "Neden olacak, biz Çerkesiz de ondan"

demişlerdi. İşte Kıbrıs'ta Çerkeslerin olduğunu

ilk kez bu şekilde öğrenmiştim.

Aradan tam 34 yıl geçtikten sonra, geçenler-

de bir toplantı için Gime'ye tekrar gittim. Top-

lantı sonrası iki gün de Lefkoşa'da kalıp, Lokmacı

Kıbrıs'ın önde gelen iş adamlarından Günay Çerkes (sağda)...

kapısı, Ledra Palas Oteli gibi bazı merakettiğim

turistik yerleri gezdikten sonra, Rauf Denktaş

Bey'in ofisine gittim. Sayın Denktaş tek katlı,

bahçe içinde, villa tipi bir ofiste çalışıyordu.

Yanında Kıbrıs eski Dışişleri Bakanı ve korumaları

vardı. Yanımda götürdüğüm Kuşha Doğan'ın

son cdsi, birkaç kültürelkitap ve Nart dergilerini

Rauf Bey'e hediye ettim. Sohbet sırasında kendi-

lerinin Kıbrıs'taki Çerkeslerle ilgili ayrıntılı bir
bilgisi olup olmadığını sordum.

"Çerkesler Kuzey Kafkasya'dan dünyanın

dört bir yanına göç etmek zorunda kalmış bir

halk. Başta Kıbrıs olmak üzere, Rodos ve Girit

adalarında da iskân edildiler. Daha doğrusu bü-

tün Osmanlı coğrafyasına dağıldılar. Benim

Kayınpederim Eczacı Mehmet Münir Bey de

Çerkestir" dedi. Rauf Bey sözlerini "Kızımasık

sık Çerkes olduğunu hatırlatıp, “davranışlarına

dikkat et' şeklinde nasihat ediyorum" diyerek

bitirdi. Biz de böylece Rauf Bey'in eşi Aydın

Hanım'ın Çerkes, kızı Ender Denktaş ve oğlu

Serdar Denktaş'ın da, anneleri tarafından Çerkes

olduklarını öğrenmiş olduk.

Daha sonra beni arabasıile gezdiren Kıbrıslı

arkadaşım Sadık Bey'e, "Kıbrıs'ta çok Çerkes

var mı?" diye sorduğumda, 1960'lı yıllarda Makari-

os'un gizli planı gereği, Çerkeslerin ve Türklerin

topraklarının büyükparalarkarşılığı satın alınarak,

Avustralya ve İngiltere'ye göçettirildiklerini söy-

ledi ve "Bugün ise Kıbrıs'ın en zengin iş adamı

Günay Çerkes Bey de Çerkestir" dedi.

Bu kez Günay Bey'in adresini bulup, oğlum

   
 

Günay Çerkes zenginler dergisi Forbes'e kapak olmuş...
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Ender'le beraber hemenofisine gittim. Aslında

ben Günay Bey'le bundaniki yıl kadar önce de

bir vesile ile telefonla konuşmuştum, kendisi

de beni o zaman Kıbrıs'a davet etmişti. Ama

işin doğrusu böyle zengin bir iş adamı ile karşı-

laşacağımı bilmiyordum.

Ofise gidip de sekreterine Günay Beyile

görüşmekistediğimi söylediğimde, randevusuz

gittiğimiz için isimlerimizi not aldı. Belki hatırlamaz

diye Türkiye'den geldiğimi ve Çerkes olduğumu

da ayrıca notailave ettirdim. Günay Bey notu

alınca odasından çıkıp hemen yanımıza geldi.

Beni ve oğlumukırk yıllık bir dost gibi kucak-

layarak karşılayıp ofisine davet etti. İyi eğitimli

ve zarif bir kişi olduğu her hareketinden belli

oluyordu. Benim asıl hayret ettiğim şey, Türkiye

bürokrasisinde önde gelen ne kadar Çerkes

varsa, hemen hepsini tanıyor olmasıydı. Dr.

Günay Bey'in hem soyadının Çerkes oluşu,
hem de Kıbrıs Ticaret Odası Başkan Vekili ve

Kıbrıs'ın önde gelen iş adamlarından olmasından

ötürü, Kıbrıs'a giden Çerkes asıllı iş adamı,

bürokrat ve generallerin hemendikkatini çekiyor

ve bu şekilde tanışıyorlardı.

Dr. Günay, benim gözümde gerçekten tam

bir Çerkes. Paradan ve zenginlikten konuşmayı

görgüsüzlük sayıyor. Ama, KKTC'nin turizm

başkenti Gime yakınlarında, uluslararası standart-

larda 3 bin 300 metrekare kapalı alana sahip,

800 dönümlük arazi üzerindeki golf tesisi ve

Kuzey Kıbrıs'ın Turkcell'i ona ait. Öte yandan
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inşaat, turizm,sağlık alanlarında faaliyet gösteren
tam |5 şirketin sahibi. Ayrıca Forbes Dergisi'nin
yazdığına göre,üstlendiğiişlerin hacmibir milyar
dolar civarında.

Dr. Günay Çerkes'in anlattığına göre; 1888
yılında Novorosisk Limanı'ndan Abzeh gruplarıyla
ayrılan iki gemiden biri olan, Avusturya Lıoyd's
şirketine ait Sphinx adlı birinci gemi, Kıbrıs açıkla-
rında yanmış. Bu kazadan kurtulabilenler Mago-
sa'yaçıkarılarak, Kibris'ın Evdim bölgesinde iskân
edilmişler. Bu bölge, hâlen İngiliz üssü olarak
kullanılan Agrotur çevresindekibir göletin yakın-
larında bulunuyor. Söz konusu bölgenin adı,
Kıbrıs haritalarında, | 960 yıllarına kadar "Çerkes
Çiftliği" olarak geçiyormuş. 1963 olaylarından
sonra Kıbrıs haritasından "Çerkes Çiftliği" adı
çıkarılmış, ancak daha eski haritalarda varmış.
Yine Kıbrıs'ın Baf bölgesinde, eski bir Çerkes
Mezarlığı da bulunuyormuş.

Günay Bey'le bu konuşmamızdan sonra
merak edip araştırdım. Aslında Çerkeslerin Kıb-
rıs'a gelip yerleşmeleri çok daha eskilere dayanı-
yor. Ta 15/0 yılında Osmanlı'nın, Kıbrıs'ı fethin-
den sonra Kafkasya'dan çok sayıda Çerkes .
getirilip, Limasol kasabasının Asomado
(Gözügüzel) köyüne yerleştirilmişler. Hükümet,
bu Çerkeslere ev ve cami de yapmış. Ancak
bölge baştanbaşa bataklık olduğundan, uzun
süre sıtmaya göğüs geren Çerkesler, en sonunda
bu yeri bırakarak dağılmışlar.*

Bunların yanısıra, 24 Nisan 1877'de başlayan
Balkan Savaşı sıralarında Kafkasya'dan 3 bin
Çerkes, güç kullanarak Kıbrıs'a zorla çıkmış. Fa-
kat Osmanlı hükümeti, Kıbrıs Rumlarının karşı
çıkışıyla bunları adadan geri çekmiş.**

Bugün, asimile olanlar ve göç edenlerin
dışında, Kıbrıs'ta Çerkes dilini konuşamayan,
fakat Çerkeslerin Abzeh boyundan olduklarını

bilen, çok sayıda Çerkes yaşamaktadır. Bunların
çoğu bugün Antalya ve Konya'da yaşayan Çer-

keslerin akrabalarıdır. Lefkoşa doğumlu olan
ünlü seramik sanatçısı Sevcan Çerkes'in de
Abzehasıllı iş adamı Mustafa Çerkes'in eşi

olduğunu bu arada belirtelim

*# bkz. Dağarcık,Kutlu Adalı,Dinci baskı,<S.s.288.ii
** Dünden Bugüne Kıbrıs Tarihindeİlginç Olaylar, |. kitap, 5.57
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Arka arkaya kaybettiğimiz değerlerden birisi de, geçtiğimiz günlerde
91 yaşında aramızdan ayrılan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti halk
edebiyatı ustası, sanatçı Kardenguş Zıramuk oldu. Kabardeyceye
bir çok önemli eser kazandıran değerli sanatçımız, derleyip söylediği
halk şarkılarıyla da sevenlerinin gönlünde yer etmiştir. Çerkes

halkı kendisini ve toplumumuza kattığı değerleri unutmayacaktır.
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abardey- Balkar Cumhu-
riyeti'nin tanınmış halk
edebiyatı ve sanatçısı,

kültür adamı Kardenguş Zıramuk,
25 Aralık 2008'de, 91 yaşında
iken hayatını kaybetti.

 

Zıramuk, hayatını Adıge kültü-
rüne adamış, sadece Kabardey
-Balkar Cumhuriyeti'nde değil,
Karaçay- Çerkes ve Adıgey Cum-
huriyetlerinde de yaptığı çalış-
malarile tanınan, Adıgey Kültür
Adamı unvanına sahip değerli bir
sanatçıydı.

 
| Ocak 1918'de Arvan rayo-

nuna bağlı Psıguensu Köyü'nde,
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Babası Karden-
ghush Pature idi. Zor bir çocukluk geçirdi. 1926
yılında ilkokula köyünde başladı ve okulunu
başarıyla bitirdi. Döneminin en büyük
hastalıklarından olan sıtma yüzünden ailesinin
büyük kısmını kaybetti, sıtmadan sağ kurtulan
annesini de |929'da, henüz kendisi on bir
yaşındayken kaybetti. Annesi ölünce, evli olan
abisinin yanına Nalçik'e gitti ve bir süre burada
eğitim aldı. Sonra tekrar köyüne götürüldü ve
eğitiminin kalan altı yılını burada tamamladı.
Daha sonra Üçetçinkiu Kolhozu'nda çalışmaya

başladı. Buradan sonrasını kendisi şöyle
anlatmıştır:

"1935 yılında ülkemize, ünlü sanatçı Efre-

mov'un liderlik ettiği bir grup gelmişti, görevleri
Kabardey ve Balkar köylerinden,tiyatro için
yetiştirilmek üzere akıllı ve hevesli gençler seç-
mek, onları Moskova'ya götürmekti. Onlar,
Şorten Askerbiy ile beraber Psıguensu'ya gelince,
Partkomu köyüne dönmüş olan ağabeyim Mund
beni elemelere götürüp, misafirlerin önüne diki-
verdi. 'Şarkı biliyorsan söyle bize bir tane' diyerek
döndü bana Şorten. İşin içeriğini henüz bilmesem
de, büyük bir keyifle söyledim onlara "Neguelen"
şarkısını. Bu şarkıyı ağabeyimden birçok kez
duymuştum veiyibiliyordum. Büyükbir neşe
ve sevinçle şarkıyı söyleyip bitirdikten sonra,
bana sanat eğitimi almak üzere Moskova'ya
gitmekisteyip istemeyeceğimi sordular. Bunu

NART 96

 
 

 

 

 

© Kanşobiile Gueşeğağ(piyes), Nalçik,1940

© Senin İyiliğindir. Bağışlama! Unutma! (şiirler),
Nalçik,1945

© Nartlar - “Bedinokua ile Meliçıpxhu'n Serüvenleri",
(Kabardey efsanesi), Nalçik,1951

© Kabardey Klasik Halk Şarkı-Türküleri (eski) Nalçik,
1955 i

© Nasrettin Hoca (piyes) Nalçik,1956

© NegumeŞora, Adıge Halkının Tarihi (Adıgeceye çeviri),
Nalçik, 1958 .

© AtSırtında Ayı (çocuklar için masallar), Nalçik,1958
© Adıge Rivayetleri, Öyküleri, Nalçik, 1959;

© KhejerYindris'in Şarkı-Türküleri, Nalçik,1959
© Xhueje'nin 100 Öyküsü, Nalçik, 1959
© Çözümleme, Ayırdetme, Ayıklama Yeri (masal), Nalçik,
1959

© Gerçek Arkadaş (çocuklar için masallar) Nalçik,1960

© Altın Parçası (Kabardey söylencesi, öyküsü),
Nalçik,1961

© Şarkılık (içerisinde şarkılar bulunan kitap anlamında.
Son yılların 100 şarkısı), Nalçik,1962

© Adıge Söylenceleri, Nalçik, 1. baskı 1963, 2. baskı
1970

e Kısa Rivayetler (anlatımlar, öyküler), Nalçik,1963
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e Kabardey'de Son Zamanların Büyük Oyuncusu Ağnokua
Laşe, Nalçik,1964

e Adige Atasözleri, Nalçik, 1. baskı 1965, 2.baskı 1967

e Yıslamey Kafe İsminin Doğuş Hikayesi, Nalçik,1965

e Öcü (masal) Nalçik, 1965

© Yepyeni Potin (masal), Nalçik, 1965

© Ağnokua Laşe'nin Şiirleri, Nalçik, 1966

e İlk Bayan Adıge Bestecisi Çım Peşxhan, Nalçik,1968

e Adige Klasik Halk Şarkı-Türküleri (eski) Nalçik, 1969

© Yemek Sofrası ile Toplum (yemekiçin sofrada oluşan
grup, Adıge adetlerinden), Nalçik, 1970

e Büyük Oyuncu, Usta Besteci Mıjey Sehid, Nalçik,1971

© Şolexh Atsoyu ile Damgası, Nalçik,1972

e Andemırkhan Kimdir?, Nalçik, 1973

e Nartlar (Adıge halk kahramanlarının efsaneleri)

Moskova,1974

e Kötülük Yaptıysanİyilik Bekleme (piyes), Nalçik,1975

e Kabardey Halk Hikâyeleri, Nalçik,1977

e Adige Klasik Halk Şarkı-Türküleri, Nalçik,1979

e Kabardey ile Atltud (piyes), Nalçik,1980

© Kabardey Halk Hikâyeleri, Moskova, 1980,

© Adige Halk Müzik Aletleri, Moskova,1. baskı 1981, 2.

baskı 1981, üçüncü baskı 1986

© Negey'in Oğlu Tlepşağue (Adıgerivayetleri, öyküleri),

Nalçik,1981

© Gerçek Arkadaş, (çocuklar için masallar),
Moskova,1981

© Kharekheşkhetaw Savaşı İçin Bestelenen Şarkı ve
Oyküsü, Nalçik,1981

© Adıge Atasözleri, Nalçik,1982

© Adıge Otantik Konuşmaları (dilekler (xhuexh'ler),

Nalçik,1985

© Adıge Folklor Müzikleri, Nalçik,1989

© Adıge Şarkı-Türküleri ve Müzikleri, Nalçik,1990

© Xhueje'nin 100 Öyküsü, Maykop,1994

© Nartlar (Kabardey efsanesi), Nalçik, 1995

© Eski Adıge Adetleri, Nalçik,1995

© Meleçıpxh'un Öyküleri, Nalçik,1997

© Şakaİçerikli Öyküler, Nalçik,2001

© Andemırkhan, Nalçik, 2002

© Adıge Halk Müzikleri, Nalçik,2004

© Kabardey Halk Hikâyeleri, Nalçik,2004

© Kim Daha Büyük? (hikâyeler), Nalçik,2005.
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çokistiyordum. Böylece, bölge enstitüsünde

tiyatro okumaya başladım..." Moskova'da

Devlet Tiyatro Enstitüsü'nü 1940 yılında kırmızı

diploma ile (üstün başarıyla) bitirdi Zıramuk.

1940 yılında Kabardey için aynı zamanda

"vatan savaşı" olan 2, Dünya Savaşı patlak verdi.

Askerlik görevi için orduya çağrılan ve zorunlu

olarak cephede görev yapan Zıramuk, hapisha-

neler, firarlar ve ağır yaralanmalarla dolu bir

serüvenden sonra |945 yılında sağ salim evine

döndü. 1948 yılına kadar Kabardey Devlet
Drama liyatrosu'nda tiyatro sanatçısı olarak

çalıştı, Adıge drama edebiyatının gelişmesinde

çok emeği geçti. O, halkının halk şarkılarını en

iyi okuyanlardan biridir.

1949 - (952 yıllarında Kabardey Balkar

Bilim-Araştırma Enstitüsü sözlü edebiyat (halk

söylenceleri) bölümünde çalıştı.

952 yılında Kabardey Devlet Enstitüsü

Filoloji Bölümü'nde başladığı eğitimini 1956

yılında tamamladı. Bu tarihlerde Adıge wored

söylemeye başladı. Artık tanınan, bilinen bir

ozandı kendisi.

Yaklaşık üç sene redaktör olarak çalıştıktan

sonra, |959 yılında tekrar Kaberdey Balkar

Bilim-Araştırma Enstitüsü'ne döndü ve

günümüze kadar oradaçalıştı.

Üç oğlu olan ve üçü de genç yaşlarında ve-

fat eden ünlü ozan o günleri şöyle anlatıyor:

"Savaş sonrası evime döndüm. Beni eşim Zuliha

ile küçük oğlumuz Nikolay bekliyordu. Zuliha

ve ben Moskova'da beraber okumuştuk, o da

sanatçı idi. Bir süre işsiz kaldıktan sonra, tekrar

tiyatroda çalışmaya başladık. Fakat orada uzun

süre kalmadım. Eşim hastalandı, onu kaybettikten

sonra, |949 yılında tiyatrodan ayrılarak Kabardey

- Balkar Eğitim Öğretim Enstitüsü'ne gittim ve
Adıge destanlarını derlemekle görevli çalışma

grubunda görev aldım. Toprağımızın herbir

köyünü, herbir bölgesini gezdik ve toplum des-

tanlarına dair birçok materyal toplayarak berabe-

rimizde getirdik. Böylece Adige destanlarıile

derinlemesine ilgilenmeye başladım. Sonrasında

ise tüm hayatımı, onları derleyip toplamak ve

okumakla geçirdim..."
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Çokyönlü bir sanatçı, aynı zamanda iyıbir
arşivci olan Kardenguş Zıramuk, hayatı boyunca
Adıge kültürüne ait eski enstrümanlar, eski Adı-
ge şarkıları, atasözleri ve Nart efsanelerini büyük
bir titizlikle toplamış, tasnif etmiş, bunları çok

sayıdakitapta biraraya getirerek kültür hayatımıza
değerli eserler vermiştir. Eski Adıge Şarkıları,

Adıge Atasözleri, Adıge Müziği, Andemirkan,
Adıge Halk Şarkıları ve Müzik Aletleri, Adıge
Nart Kahramanları, Kabardey Nart Eposu
bunlardan bazılarıdır.

Adıge şarkılarının, hikayelerinin, atasözlerinin
çoğu bugünlere kadar geldi ise bu hiç şüphesiz
öncelikle Kardenguş Zıramuk'un sayesindedir.
Otantik Kabardey müziğinin büyük kısmını yok
olmaktan kurtarmış, toparlayıp bugüne taşımıştır.

Kardenguş Zıramuk ile röportaj

Halk şarkılarının derlenmesindeki çalışmalarından

dolayı kendisine |964 yılında "Kabardey Balkar
Cumhuriyeti üstün hizmet ve devlet sanatçısı"
ünvanı verildi. Adıge kültürü ve edebiyatının
gelişmesindeki çalışmalarından dolayı da ayrıca
iki kez ödüllendirilen değerli thamademiz, 1964
yılından itibaren Rusya Federasyonu Yazarlar
Birliği üyesiydi.

Zıramuk, 2008 Ocak ayında büyükkatılımlı
bir törenle 90. yaşını kutladı. Tören sırasında
eline mikrofonu alarak, mış ve Kabardey halkının
ismini aldığı prens Kabarde'nin, Mexueghaps
tepesindeki mezarını anıt mezarhaline getirilmesi
gerektiğini belirterek, vasiyet niteliğindeki şu
sözleri söylemiştir:

"Bir yılın acılarını bir kağnı arabası taşıyamaz;

Kardenğuş Zıramukh'un yaşamındaki değişik bölümleri, bir de 90. doğum günü kutlamalarında

"Adıge Psalhe Gazetesi"nden Jılase Mariet'in kendisiyle yapmış olduğu söyleşi ile tanıyalım.
Röportajı Nart dergimiz için Kumuk Vehbiçevirdi.

 
"Adıge tarihinin ve kültürünün araştırılmasında, Adıge

sözlü edebiyatının derlenmesinde, onların korunması ve

halkımıza sunulmasında çok büyük çalışmaları olan Kardenğuş

Zıramuk 70. yaşını doldurdu. Dünyanın her yerinde yaşayan

Adıgeler, altın sandığınanahtarını elinde bulunduran, ça-

ışkan, yorulmak bilmeyen bu büyük insanın değerininbilinciyle

doğum gününü kutluyorlar.
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Zıramuk'un Kabardey Balkar

Cumhuriyeti (KBC) Bilim Araş-

tırma Enstitüsü'nde uzun yıllar

yapmış olduğu araştırmaları çok

büyük değer kazandı. O, KB.C.'nin

değerli tiyatro oyuncusu, Kabar-

dey ve Adıgey Cumhuriyetlerinde

sanatsal ve kültürel çalışmalarda

saygın olan biri. İki kez Sovyet

Prezidyumu'nun onur belgesi ve

Kandur İzet (Kandur Muhittin'in

babası. k.v.) ödülünün sahibidir.

İnsanların çoğu bu büyük insa-

nın hayatından, çalışmalarından

haberdardır, biz onu yeniden tanıt-

maya çalışmıyoruz, ancak halkının

tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla ilgili

büyük çalışmaları olan bu gerçek

bilim insanının 70. doğum gününde

yaşamına bir kez daha göz atmak

amacıyla kendisine bir kaç soru

sorduk.”

Adıge Psalhe- Zıramuk,
yaşamınızın özü kendisini Adıge
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olup bitecek her bir şeyi de tek bir adamın bile-

bilmesine imkan yoktur" der eski bir Çerkes

deyişi. Her şeyi en güzelhaliyle başarabilen

kimse yoktur bu dünyada. Benim de başara-

madığım çok şey var ardımda bıraktığım. Ama
düşünüyorum da, pişmanlık duyacağım hiç bir

şey yapmadığımıfark ediyorum, çocukluğumdan

bugüne kadar. Hayatım boyunca kimseyi kıskan-

madım. Kimsenin kötülüğünü istemedim. Gıpta
ettim sadece ulaşamadıklarıma, Eski bir Çerkes

bilgesi şunları söylüyor:

çalıştım ömrüm boyunca..."

Mekanın cennet olsun değerli thamademiz,

altın dedemiz Kardenguş Zıramuk...

'Dilini eğit, ruhunu yıpratma, kendini ihtiyarlığa
teslim etme, oğlunu yüzüne karşı övme, arsızla
didişme,yiğitlikle düşman tutma (yiğitliğine güvenip
olur olmazkişilerle düşmanlığa girme), düşmanın

ölünce sevinme". İşte ben de bunları uygulamaya

olarak bilen her bir insan için
örnektir, çünkü durmaksızın
halkınız için çalışarak, halkınızın
gelişmesini arzulayarak hayatınızı
idame ettiriyorsunuz. 90. doğum
gününüz Adıge halkı olarak gurur
duyduğumuz en önemli
günlerden biridir. Geriye dönüp
yaşamınıza baktığınızda, onun
içerisinde hangi bölümleri daha
çok anımsıyorsunuz?

Kardenguş Zıramuk- 90 yıl
insan yaşamı için az değildir. Dönüp
düşünüyorum: "O yıllar içerisinde
halkım, yurdum için insanlara fayda-

sı olabilecek neler yapabildim? Her
şeyi yapabilen yoktur fakatçalıştığım
alanlarda yapabileceğim neler kal-
dı?" Sözlü edebiyatın derlenmesinde
başarılı olduğumu, fazla bir şeyin kal-
madığını sanıyorum. Allah'ın bana
lütfettiği birçok acı ve çilelere rağ-
men bugüne ulaşmamda etken olan
da, halkımın gelişmesine yönelik olan
çalışmalarım olsa gerek.

Yaşam bir yığın bölümlerden
örülen oluşumdur. Onun içerisinde;
yüreğinin dolduğu, dermanının kesil-
diği, canının sıkıldığı, hayatı yaşan-
maz sandığın anlar da (psikolojik
olarak bittiğin anlar) bulunmaktadır.
Çocukluğumunçokiyi, rahat geçtiğini

 
söyleyemem.Sekiz çocuk sahibi annem-babam, 6 sene de ara
verdikten ve belirli bir yaştan sonra beni dünyaya getirdiler.
Büyüklerimin bir kaç kez anlattıklarını anımsıyorum, ablam
Have düğündeyken "erkek kardeşin oldu" haberi kendisine
verilince, ağlayarak düğünü terk edip eve gelmiş. Anlatılanlara
göre Have güzelve akıllı biriymiş, ancak onun neden ağladığını
sevinçten mi, üzüntüden mi kimse anlayamamış. Ben ablam
Have'yi hatırlamıyorum,sırf onu deği! babam Ppattura'yı, ağa-
beylerim Muhajır ve Yisuf'u da hatırlamıyorum.

Ben 6 aylık iken, Khatxhen Nazir'in (Khatxhen Nazir; Sov-

yetlerBirliği kurulurken "Şeriat Ordusu"ismiyle kurmuş olduğu
ordusuyla bolşeviklerle birlikte savaşan biridir. k.v.) ordusundaki
ağabeyim Mişe'yi gece yarısı hasta olarak eve getirmişler.
Aileye bulaşan bu hastalık babamı, ablamıve iki ağabeyimi
götürmüş,bir hafta içerisinde 4 ceset çıkarmışlar evimizden.

Hayat insanın istediğini değil, kendi istediğini yapıyor.
Hastalıktan kurtulanlar yaşamak zorundaydık, hayata sarıldık.
Hastalığı eve taşıyan Mişe iyileşti ve tekrar Khatxhen'in
ordusunakatıldı. Annem ve ağabeyim Murid; yaşça küçük olan
Çenivat, Muhamed, Beçmırze ve benim aç-susuz, çıplak

kalmadan yaşamamıziçin uğraştılar. Yavaş yavaş şartlar düzeldi.
Ablam evlendi, ağabeylerim de meslek edindiler. Nalçik'te
Lenin'in adını taşıyan devlet okulunda okuyup dönen ağabeyim
Murid, köy sovyetinin başkanı (muhtar) oldu, diğerleri de
geçimlerini temin edecek duruma geldiler. Evin en küçüğü
olarak ben, Beçmırze'nin yardımcısı olarakçiftçilik yaptım.
Beçmırze çift sürerken at sürücüsü, molla verip dinlenirken de
at bakıcısı oldum. Beçmırze çalışırken durmadan şarkı söylerdi,
o kadar şarkıyı nereden öğrenmişti onu da bilmiyordum fakat
hepsi güzeldi ve hafızamdakalıyordu. Bunlar benim için güzel
ve enteresan olan şeylerdi ancak 11 yaşındayken hayatım
karardı, annem vefat etti. Bu olay 1929 senesinin aralık ayında
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olmuştu. Murid o zamanlar Nalçik'te solhoz başkanı olarak

çalışıyordu, annemin cenaze töreni bittikten sonra beni Nalçik'e
götürdü. Fazla zaman geçmeden kendisinin de okuduğu okula
yazdırdı, 1 sene orada okuduktan sonra tekrar köye götürdüler

ve köy okulunda 6 sene okudum. Okuldan sonra kolhozda
sayman olarak çalışmaya başladım.

Adıge Psalhe- Zıramuk, Kolhozda çalışan bir genç
olarak, Moskova'daki Stanislavski'nin ismini taşıyan okula

nasıl başladığın, öğrencilik yıllarının nasıl geçtiği "Adıge
Psalhe" okuyucuları için ilginç olacaktır, anlatır mısın?

Kardenguş Zıramuk- Cumhuriyetimize 1935 yılında
meşhur tiyatro sanatçısı Yefromov'un öncülüğünde bir grup
gelmişti. Onlar, tiyatro eğitimi aldırmak için zeki Adıge ve Balkar

çocuklarını köylerden seçip Moskova'ya götürmekiçin görev-
lendirilmişlerdi. Parti görevlisi olarak köye dönen ağabeyim
Murid, çocuklara bakmaya, seçmeye Şorten Askerbiyile birlik-
te köyümüz Psıguensu'ya gelen misafirlerin yanına beni çağırt-
tırdı ve onların önüne dikti. "Şarkı biliyorsan bir tane söyle"
demişti bana Şorten. Olayın nedenini bilmediğim halde içimden
gelerek "Nekhuelen" şarkısını okudum onlara. Ağabeyim bu
şarkıyı okurken çok dinlediğim için iyi biliyordum. Şarkıyı okuyup
bitirdikten sonra tiyatro eğitimi almak için Moskova'ya gitmeyi
isteyip, istemediğimi sordular bana. Elbettekiistiyordum. İşte

böylece Devlet Enstitüsü tiyatro bölümü öğrencisi olmuştum.

Yalan söylemeyecekolursam,ilk yıllarda bayağı zorlandığımı
söylemem gerek. Adıge olarak Moskova'ya giden grup 33 kişi-

den oluşuyordu. Onların içerisinde en eğitimsiz ve genç olanı
bendim. Ben sadece 6 yıllık köy okulunu bitirmiştim, onlar ise
teknik dalda eğitim almışlar ya da öğretmen okulunu bitirmişler,
bir yerlerde çalışmışlar tecrübe sahibi insanlardı. Ancak ben
başladığım eğitimi almakta çok istekli olduğum için, birinci sö-

mestrde onların peşinden gittim, ikinci sömestrde onları yaka-
lamaya çalıştım, üçüncü sömestrde onları geçtim. Başarılı oldu-
gum için Stalin'in adına verilen burs layık görüldü ve soniki

seneyi bu bursu alarak okudum. Hatırlıyorum,o yıllarda öğret-
menlerimden Rahmaninova Olga benim Devlet Enstitüsü'nü
bırakıp Çaykovski'nin ismini taşıyan Devlet Konservatuvarı'na
gidip orada eğitim almam gerektiğini bir kaç kez söylemişti.
"Zıramuk, senin sesin güzel, konservatuar eğitimi alman gere-
kiyor, sınava tâbi olmadan alacaklar seni, git oraya" demiştio.

Ancak ben üzerinde durmadım, pişman da değilim. Adıge şarkı-
larını konservatuar eğitimi almış olmakla dahaiyi, daha güzel

okuyabileceğini sanmıyorum. Adıge şarkılarındaki seslerin fark-
lı çekimleri var, onları güzel okuyabilmekiçin, onları içten gele-
rek, içtenlikle algılaman gerekiyor. Eski Adıge şarkıları; onlar bi-
zim tarihimiz, geçmişimiz, bugünümüzdür. Halkın kültürünü,
yaşam tarzını bilmediğin zaman onları olması gerektiği gibi oku-
yamıyorsun. Böyle düşündüğüm için de nota eğitimi almadım.

Öğrencilik yıllarımda ilk kez Adıge dramı "Khanşobiile Gua-
şeğağ"ı yazdım. 1940 yılında Devlet Tiyatro Enstitüsü'nü kırmızı
diplomayla (kırmızı diploma Sovyetler döneminde en kaliteli
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diplomadır.k.v.) bitirip memleketime

döndüğümde, Kaberdey grubumu-
zun tiyatro perdesini "Khanşobiile

2. 1Guaşeğağ

Adıge Psalhe- Beş yıl eğitim
görüp yurduna dönen tiyatro sa-
natçısı grubu olarakbilginizi halkla
paylaşma imkanınız olmadan 2.
Dünya Savaşı başladı. Zıramuk,
sen o ateşli yıllarda çokçileler,
sıkıntılar çektin. Almanlara esir
düştün, mertlik, yiğitlik gösterdin
esir kampından kurtuldun, her tür-
lü "süzgeçten" geçirildikten sonra
sana olan güvenden kaynakla-
narak tekrar cepheye gönderildin,
valani görevini yaparken ağır
yaralandın, daha bir çok şey
yaşadın. Bu kadarçileye rağmen
halkınla bütünleştin, halkın için
çok değerli şeyler ürettin.

Kardenguş Zıramuk- Savaş
yılları hayatımın çileli, unutulması
mümkün olmayan bir bölümünü
oluşturur. Onları anlatmakla bitmez.
O kadar sıkıntılarla dolu o savaşyıl-
larını yine de ben,bilahare yaşadık-
larımdan daha hafif sayıyorum.

parçası ile açmıştık.

Savaş sonrası evime döndüm,

orada eşim Zulixhan ve çocuğumuz
Nikolay beni bekliyorlardı. Zulixhan
ile birlikte Moskova'da okumuştuk,
o da tiyatro sanatçısı idi. Bir süre
sonra tiyatroda çalışmaya başladık,
ancak fazla sürmedi, eşim hastalan-
dı ve vefat etti. Eşim vefat ettikten
sonra 1949 yılında tiyatrodan ayrıl-
dım ve Kabardey Balkar Bilim-Araş-
tırma Enstitüsü'nde çalışmaya baş-
ladım. Daha önce Adıge sözlü
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edebiyatını derleyecek olan bir araş-
tırma grubunda çalışmıştım. Yurdu-
muzda köy-bucak demeden her
tarafı gezdik ve sözlü edebiyatla ilgili
birçok materyal topladık. Böylece
derinlemesine sözlü edebiyatın araş-
tırma işine girişmiş oldum ve hayatı-
mı onları derleyerek geçirdim.

Enstitü'deki görevimden hoşla-
narak, zevk alarak yıllarca çalıştım.
Hafızam güçlü olduğuiçin, bir kez
duyduğum haberi, öyküyü veya şar-
kıyı unutmuyordum, onları okudum,

ayıkladım, yazdım,kitap olarak yayın-
ladım. Bu konularda Tlosten Vladi-
mir'in yardımlarını görmüştüm.Tlos-
ten Vladimir Enstitünün başkanıiken
onun iyiliği ile, Bereğun Vladimirile
birlikte eski şarkıları içeren büyük
bir kitap yayınlamıştık. Benzeri çalış-
maları da devam ettirdim. Bizde ya-
yınlanmasını istemedikleri dönemler
de oldu. O zamanlar Adıgey'deki
dostlarımın yardımlarıyla, Adıge eski

şarkıları ve makamlarını içeren kitap-
lar Adıgey'de yayınlanmıştı. Bu şekil-
de Nart efsanelerinin derlenmesiyle
de uğraştım.

Bu çalışmalarımın yanı sıra eği-
time de devam ettim. 1952-1956 yıl-
larında Kabardey Pedagoji Ensti-
tüsü'nün filoloji bölümünü bitirdim.
Araştırmalara olan ilgimi eğitimimle
de birleştirince daha da başarılı ol-
dum. 1957 yılında, Kaberdey'in Rus-
ya'ya katılmasının 400. yılı kutla-
maları yapılırken, radyoda yapılan
şarkı yarışmasında birinci oldum.
"Sermaxua", "Nart Wered"şarkıları
insanların o kadar beğenisini kazan-
mıştı ki, bu şarkıları LP-Disk (uzun-
çalar plak) olarak çıkarmışlardı. Şarkı
söylemeye o zamanlar başladım,
yoksa özel eğitim almadım. İşte
böylesi uğraşılar içerisinde hayatım
geçti. Sanıyorum,insanlara, halkıma,

yurduma faydalı şeyler yaparak haya-
tımı idame ettirdim.

Adıge Psalhe- Zıramuk, insan
hayatının özü, içeriği olarak
gördüğün şey nedir?

Kardenguş Zıramuk- Hayatı-
mın en anlamlı, en önemli yanı,

 

halkım için çalışarak yaşamış olmamdır. Uzun ömürlü biri
olarak, yaşam üzerine söyleyeceğim şudur: Ben bilge bir yaşlının
sözlerini kendime örnek aldım. O sözler şunlardı:

- Ağzını temiz tut, (konuşma anlamında)
- Dilini terbiye et, (konuşma dili olarak)
- Yalan söyleme,

- Canına kıyma, (sağlıklı yaşa)
- Kendini yaşlılığa terk etme,(yaşlılığa teslim olma)
- Köpeğe bulaşma, (köpeğe zarar verme!)
- Arsıza (yaramaza) yanaşma, (arsızdan, uzak dur)
- Mertliğin (yiğitliğin) düşmanı olma.

Dolayısıyla hasımlarımdan binlerce kat fazla dostlarım oldu.
Onlar benim zor günlerimin destekçileri oldular. Zor günlerimi
kolaylaştıranlardanbiri de ikinci eşim Janpague'dir. Çocuklarımız
Nikolay, Martin ve Bettal'de uzun ömürlü olmadılar, cennetleri

mekan olsun. Torunlarımız bize yaşam gücü veriyor, onların
başarıları yaşamımıza güç katıyor, zamanın zorlaştırdığı yaşamı
güzelleştiriyorlar.

Ben çok şey yaşadım. Kesekli, engebeli tarladan geçen
zikzaklı bir yolda, sarsıntı ve çalkantılarla hareket eden at
arabasının içinde hayatımı idame ettirmiş, bu yaşamıniçerisinde
sevinçler ve birçok üzüntülerle (matem) karşılaşmış olmama
ragmen, kendimi şanslı görüyor, vatanıma faydalı eserler
bırakabilmek için yaşamı bana bağışlayan Allaha şükrediyorum.

Adıge Psalhe- Zıramıku, Adıgeler dünyada yaşadıkları
sürece el emeklerin kaybolmayacak, senin o güzelsesin
duyulacaktır. Allah sana uzun ömürler versin!..

 

 

 
2007 yılında kabardey'e kültür tatili için giden çocuklarımız Thamade Zeramuk'u da
ziyaret etmişlerdi. O anda masasında yoğun bir çalışma içinde olan Zeramuk, hemen
çalışmasını bölmüş ve diasporadan gelen çocuklarla uzun uzun sohbet etmiş, kendisi
de bundan büyük keyif almıştı. Çocukların kılavuz öğretmeni Karadzuk İlkay da,altın

dedenin ilgisinin herkesi nasıl mutlu ettiğini bu cümlelerle anlattıbize...
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Kafkas Ordusu Karargah Komutanı
D.A. Mılyutin'ın Anılarından...

Hazırlayan: MURAT PAPŞU

Doğu Kafkasya'nın fethinden sonra yeni
fethedilen yörenin çeşitli yerlerinde memnuniy-
etsizlik emareleri, bize karşı düşmanca niyetler,

Dağlıların vatanlarını terk etme ve Müslümanların
halifesi sultanın himayesi altında sığınak arama
arzusu görülmeye başladı.

Yeni fethedilen halk arasında bir düzen tesis
etmek ve Dağlıların idari bakımdan kontrolünü
kolaylaştırmakiçin, büyük köyler halinde ovaya
yerleştirilmeleri gibi onların asırlık alışkanlıklarına
ve hukukuna aykırı bazı sert tedbirler alınmasının
gerekli olduğu kabul edilmişti. Yüksek dağlık
vadilerin sakinleri eski evlerinin yok edilmesini
kayıtsızca izlemediler; açıklık, düz araziye geçmeye
ve Rus kasabaları ya da Kazakstanitsaları gibi
yerleşmeye çokistekli olmadılar. Yeni yerleşimciler
arasında, elbette, ele avuca sığmaz adamlar, eski
abrekler az değildi ve onlar kökten değişmediler.
“Diğertaraftan Şamil'in eski mücadele arkadaşları,
koyu fanatikler geçmişten kopamadılar ve Rusların

“iflah olmaz düşmanları olarakkaldılar. Hem onlar

hem de diğerleri, Rusların Müslümanlık inancına
karşı hayali kasıtları, bütün halkı Kazak yapma veya
askere alma niyetlerigibi çeşitli asılsız söylentiler
yayarakhalkı heyecanlandınyorlardı. Naif düşünceli:
halk arasında Rusları kovmakgibi çeşitli akılsızca
fikirler doğmasına şaşmamak gerekir. Bu fikirlerin
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Dmitri Alekseyeviç Milyutin 1861-1881 yıllarında i
Rusya savaş bakanı görevinde bulunmuştu.

anlamsızlığını bilen daha sağduyulular Türkiye'ye
göç etmeyi konuşmaya başladılar.

Kont Yevdokimov yerlilerin bu niyetine karşı
çıkmayı gerekli saymadığı gibi, islah olmaz şekilde <
ele avucasığmaz ve dik kafalı bir halktan kurtulmak
için memnuniyetle göçe yardımcı olmaya hazırdı.
 

İMunorus, (1. H. “Mof noesmka B KyGaHckyıo Oönacrb H
HayepHOMOPCKHÜ Geper”Tarih anlatılan olaylara göre verilmiştir.  



  

   
  

  

   
   
  

  

   

    

  

  

  

  

   

  

   
  

 

  

  

 

  
  

  

    

  

  

   

Fakat yerlilerin topluca göçünün büyük maddi
güçlükler yaratma ve Babıalı'nin itirazıyla

karşılaşmaihtimali vardı. Hareketi sınırlandır-

mak ve öyle düzenlemek gerekirdi ki Kafkasya
bütün kütleyi yerinden etmeden en uygunsuz

nüfustan kurtulsun. Başkomutan da öyle dü-
şündü. Bu münasebetle Tuğgeneral Loris-
Melikov'a talimatlar verildi ve Konstantinop-
ol'deki elçimizle birlikte bu meseleyi halletmesi

için nisan ayında oraya gönderildi. Aynı mü-
nasebetle Prens Baryatinski, hükümdara gön-
derdiği | | Mayıs tarihli mektubunda Dağlıların
göçü konusundakifikirlerini bildirdi.

Terek Oblastı'ndan gelen endişe verici
haberler beni, Prens Baryatinski'ye Vladikafkas'a
gitme görevini vermeye sevk etti. Görevim
Kont Yevdokimov'la Dağlıların göçü konusunu
görüşmek ve yeni fethedilen halkta ortaya
çıkan hoşnutsuzlukların sebeplerini açıklığa

kavuşturmaktı. Daha sonra da Kuban Oblastı'nı

ve Karadeniz'in doğukıyılarını dolaşarak oradaki
işlerin durumunu daha yakından görecektim.

3 Eylül 1860'ta Vladikafkas'ta, başında
Prens Baryatinski'nin bulunduğu Kafkas üst
komutanlığının toplantısı yapıldı. Toplantının
ana konusu Kuban ötesinde yapılacak askeri
faaliyetlerin planıydı. Bu konuda Tuğgeneral
Filipson'un ve Kont Yevdokimov'un görüşleri
tamamen zıttı. |uğgeneral hilipson önceki
tezkeresinde ortaya koyduğu aynı fikirleri
savunuyordu. Ona göre Kafkasya'nın batı
yarısının Dağlı halkı doğusunun halkından
tamamen farklıydı; dolayısıyla Çeçenistan'da
ve Dağıstan'da çok başarılı sonuçlar veren

aynı hareket tarzı onlara karşı uygulanamazdı.
Şapsığlara ve Ubıhlara karşı sert tedbirler bu
kalabalık kabileleri sadece hırslandırır ve hatta
büyük Avrupa devletlerinin, özellikle Rusya'nın
Karadeniz'in doğu kıyısındaki haklarını tanıma-
yan İngiltere'nin müdahalesine yol açabilirdi.
Kilipson'un düşüncesine göre Abadzehlere ve
Natuhaylara ilişkin itaat nasıl sağlandıysa, bütün
Batı Kafkasya'da Muhammed Emin'in yardı-

mıyla yumuşak tedbirlerle aynı derecede itaati
sağlamak gerekiyordu. Bu yörede iktidarımızı
yerli kabilelerin yaşam tarzına ve adetlerine

uygun, hümanist ruhta, kıyı boyu Dağlılarının
Türkiye'yle ticarıilişkilerini engellemeyen vb.
tedbirlerle, sadece birkaç müstahkem noktayı
alarak, yollar yaparak, ormanları açarak,istih-
kamlar kurarak güçlendirmeye çalışmıştık.

Kafkasya'da (tam da onun batı kısmında)
otuz yıl görev yapmış Gi. Filipson'un bu
iyimserliğine ve hayallerine hayret etmemek
mümkün değildi. Dağlı halkın ruhunu ve ade-

tlerini tanımakiçin, Dağlıların insancıllıktan ve
yumuşaklıktan ne anladığına,itaat bildirmelerine
ne kadar az güvenilebileceğine kani olmak
için yeterince vakti olmuş olmalıydı. Avrupa'nın
ve özellikle İngiltere'nin düşmancailişkisine

gelince, herhalde, General Filipson'un
düşüncesine tamamenzıt bir hüküm çıkarmak

gerekirdi; Kafkasya'nın Dağlı halkı arasında
kasıtlı olarak karışıklığı ve düşmanlığı destek-
leyen yabancıların suistimallerinden kendimizi
korumakiçin bizi zaman kaybetmeden en
kararlı tedbirlere başvurmak zorunda bırakan

zaten bu düşmanlıktı.

Filipson'dan sonra Kont Yevdokimov
düşüncesini açıkladı. Sabık Kuban Oblastı

komutanının yanılsamasını çürütmek onun
için zor olmadı. Her zamanki inceliğiyle, açık-
iğıyla ve sadeliğiyle Yevdokimov, önceki
düşüncelerinin temelinde, bizzat başkomutan

tarafından da desteklenen kendi hareket planını
ortaya koydu. Özü şuydu: Yerli halkı kesinlikle
dağlardan indirmek ve onu ya Kazakstanitsal-
arının arkasındaki açık ovalara yerleşmeye ya
da Türkiye'ye gitmeye zorlamak. Yevdoki-
mov'un düşüncesine göre, her şeyden önce
kuwetlerimizi Şapsığların üzerine göndermek,
dağların etekleri boyunca geniş bir şeridi
temizlemek ve ardından Kara Dağlarsırasının
ardında, Laba ve Belaya nehirlerinin yukarı
kesimlerinden başlayarak batıya doğru sağla-
mca yerleşmek gerekiyordu. Bu da Dağlı
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nüfusu baskıaltına alarak, onu

taleplerimize boyun eğmeye zorla-
yarak olacaktı. Yevdokimov o zamanki

mevcut kuwvetlerle bu planı kararlılıkla iki veya
üç yıl boyunca uyguladı.

Kendiliğinden anlaşılacağı üzere, Kont Yev-
dokimov'un düşüncesi üstün geldiğinde2 müza-
kere konusu olarak sadece planının yöntemleri

ve icrası kalmıştı. En önemli mesele, bütün dağ
önüşeridini işgal etmesi düşünülen Kazak nüfusun

nereden alınacağıydı. Don Ordusu atamanının

direnmesi yüzünden Kafkas Kazaklarının yerleş-
tinlmesine karar vermek zorunda kalındı. Karadeniz
(Çernomorski) Kazak Ordusu'nun eski atamanı
Filipson, artçı ve dahili alayların, olduğu gibi,
stanitsalar halinde yerleştirilmesifikrini ileri sürdü.
Ancak bu mesele toplantılarımızda nihai bir
çözüme kavuşmadı ve sonradan üzücü

   
anlaşmazlıklara yol açtı.
ORRGB, F.169,P.9,D. 14,1. 634-636, 662, 681-684.

D.A. Milyutin'in Anılarından3 (1860)
. Prohladni'den Vladıkafkas'a döndüm ve

bazı meseleleri, bilhassa Dağlıların Türkiye'ye
tehciri meselesini Kont Yevdokimov'la görüşmek
için burada iki gün kaldım. Bu en önemli me-
selelerden biriydi; başkomutan bunu dış işleri

bakanıyla görüşecek ve hükümdara rapor vere-
cekti,

..Baryatinski çara sunulanilk iki raporun neti-
cesini bizzat Milyutin'e mektupla bildirdi. Lezgi
hattının kaldırılmasını ve Kuban, Terek, Dağıstan
oblastlarının kurulmasını öngören, yörenin yeni askeri
idari taksimatı, keza |ürkiye'ye yerleşmekisteyen
Dağlılara serbest çıkış açılması gibi tüm önemli

meselelerde zatialilerinin icazeti gerekiyordu.
24 Mart 1860 tarihli mektubunda Baryatinski

 

  
  

 

  

  

  

  

 

  

  
  

  
  
  
  
  

 
2 NotPrens Alİ. Baryatinski'nin biyografisinde Zasserman, Prens D.İ. Svyatopolk-Mirski'nin sözlerine dayanarak güya
benim Filibson'un düşüncesini desteklediğimi ve ancak o Yevdokimov tarafindan çürütüldükten sonra diğerinin tarafina
"kaydığımı" yazıyor. Bu tamamen yanlıştır. Doğrusu şudur ki, ben Prens Baryatinski tarafindan Batı Kafkasya'ya yönelik
uzun zamandır uygulanan o plana taban tabana zıt düşünceyi desteklemiştim.

SH. Mu.orum, “Mou crapueckue BOCNOMMHAHUA”(Yaşlılık Anılarım). Tarih anlatılan olaylara göre verilmiştir.

 

  
  

iyutin (1816-1

Rus devlet adamıve asker. 1861-1881 yıllarında Rusya savaş bakanı görevinde
bulundu. Henüz Kafkas Ordusu Ana Karargah komutanıyken, ilk olarak Kaf-

kasyalıların yerlerinden göç ettirilmesi ve Kuzey Kafkasya'nın Kazak ve Rus nüfus

tarafindan kolonizasyonu düşüncesini dile getirdi. 1867 tarihli "Rus Kazak
Nüfusunun Kafkasya'da Artırılmasına ve Yerli Kabilelerin Bir Kısmının Yer
Değiştirmesine Dair Vasıtalar" başlıklı raporunda Milyutin şunları yazıyordu:

"Fethedilen Dağlıları tespit edeceğimiz yerlere göndermeliyiz. Onları Don'a
yerleştirmek gerekir, çünkü Stavropol Eyaleti'nde boş toprak yok. Kazak nüfusun

gerisine yerleştirilmeleri uygun olmaz vebiziasıl hedefimizden, yani Rus nüfusun
Kafkas sıradağlarının kuzey eğiminde, orada yaşayan Asya kökenli kabileler üzerinde nihai üstünlük sağlayıncaya
kadar artması hedefinden uzaklaştırır. Dağlıları Kazak'a dönüştürmeden, onlardan Don'da koloni tarzında hususi

yerleşimler kurmak gerekir. Bu düşüncemizi, uygulama zamanı gelinceye kadar Dağlıların yöneticilerinden özenle

gizlemek zorundayız". (RGVİA,f. 38, op. 30/286;sv. 866, d. 2, 1. 123-124, 126).
Milyutin'in bu fikrini daha da geliştiren Prens A.İ. Baryatinski, bu tedbirin en başta Kuban ötesi ve Karadeniz

kıyılarındaki Çerkeslere uygulanmasını önerdi. Önerisini şuna dayandırıyordu: "Çerkeslere boyun eğdirmek zordur,
çünkü 'aralarında yayılan müridizm, başsızlık ve serbestlik alışkanlığı" buna engel olmaktadır. Üstelik Kafkasya'nın.

bu kısmı, Çerkesleri her zaman Rusya'yla mücadeleye tahrik edecek Avrupalı ajanların gizlisiyasi oyunları
için engin bir alandır." Sonuç bölümünde Baryatinski şunları yazıyordu: "Kuban ötesinde sağlam

şekilde tutunmamızın tek yolunun, Dağlıların aşamalı olarak sınırlarının daraltılması ve onları

yaşam vasıtalarından mahrum etmek için, Kazakların ön hatlara yerleştirilmesi olduğu

  

  

  

       

  

  

             

912):



 

çara şunları yazıyordu:
"Amacım şu anda Abadzehlerin

sakin kalmasını sağlamak, böylece onları bu
yıl için bize karşı düşmanca hareketlerden alı-

     için onu cömertçe ödüllendirmek gerekir. Ona

ömür boyu 5 bin ruble emekli maaşı bağlatmayı

ve bir kereye mahsus aynı miktarı tahsis ettirmeyi
düşünüyorum. İleri gelenlere de sadece bir

  

  

  

  

  
   

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

   
  

  

  

  

  

   
  

  

   

  

  

   

 

   

koymakve bu süreden Şapsığlara karşı faaliyet-
lermizin etkin şekilde devam etmesiiçin yararlan-

mak. Bununiçin de Şapsığlara karşı eniyibirlikleri
topluyorum ve eğersilah gücüyle Şapsığlar Üzerin-
de hakimiyet kurarsam Abadzehler savaşmak

imkanından mahrum kalacaklar. İşte beni Mu-

hammed Emin'i Abadzeh vekillerle birlikte Size
göndermeye sevk eden budur; ülkelerine
döndükten sonra Zatalinizin yüceliği, parıltısı ve
lütufkarlığı hakkındaki fevkalade hikayelerle
kabiledaşlarını hayretler içerisinde bırakacaklardır."

Aynı mektupta Baryatinski hükümdara şunları
yazıyordu: "Muhammed Emin son derece men-
faatine düşkün ve şöhretperest bir adamdır.
Gelecekte Dağlılar üzerinde heyete katılan diğer
bazı Abadzeh ileri gelenleri gibi nüfuzu olmaya-
caktır. Fakat Muhammed Emin silah bırakarak
bize büyükbir hizmette bulunmuştur, ki bunun

kereye mahsusikişer bin ruble tahsil ettireceğim."
Muhammed Emin ve Abadzeh heyeti hüküm-

dara 18 Nisan'da takdim edildiler. Hepsilütufkar
karşılamadan, ödüllerden, ıkramlandan ziyadesiyle
memnun kaldılar. İki hafta boyunca onları şehirde
gezdirdiler ve türlü Petersburg harıkalarıyla
eğlendirdiler. 28 Nisan'da onları yine Prens
vov'un (bu olay vesilesiyle ligel-adyutant4
rütbesialdı) refakatinde Kafkasya'ya geri gönder-
diler. Dönüş yolunda Muhammed Emin'e Şamil'le
görüşmek için Kaluga'ya uğramaizni verildi.

ORRGB,F.169,p.9,d. 13,1. 597-598

  

Kaynak: Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı

diya adıgov,vtoraya polovina XIX-naçalo XX veka (Kafkas

Savaşı'nın Adığelerİçin Trajik Sonuçları; 19. Yüzyıl İkinci
Yarısı - 20. Yüzyıl Başı), Haz. R.H. Gugov, H.A. Kasumov,
D.V. Şabayev, Nalçik, 2000, s. 27-31.

 
4 Fligel-adyutant - (Alm. Flugeladjutant) Çarın veya üst rütbeli bir generalin maiyetinde görev yapan subay, yaver. (ç.n.)

sik

  
kabul edilmektedir. Israrla düşman olarak kalan bu kabilelere acımakiçin sebep yoktur; devlet çıkarı topraklarının

onlardan alınmasını gerektirir." (RGVİA,f. 38, op. 30/286,sv. 866, d. 2, 1. 117).
Çerkes topraklarının kolonizasyonu meselesi Kafkas Komitesi'nde görüşüldü ve Komite, Prens Baryatinski'nin

tekliflerinin yararını ve önemini kabul etti. Fakat "bu işi o kadar geniş ölçülerde uygulama imkanları” konusunda şüpheye
düştü. Birincisi, "toprak tahsisatı konusunda Dağlıları haddinden fazla tahdit etmektehlikeli olabilirdi". İkincisi de "devlet
bununiçin büyük bir tahsisat ayırabilir miydi?". Komite Dağlıların Don topraklarına yerleştirilmesi konusunda, Ruslara

karşı topluca ayaklanmaları gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dair endişelerini ifade etti: "Vatanlarına derin

bağlılıkları biliniyor, bu yüzden Don steplerine yerleşmektense ölmeyitercih edeceklerinden kuşku duyulmamalı. Sadece

bütün halinde kabileler değil, tek tek aileler bile bu şartlarda itaat etmeyeceklerdir ve teklif edilen tedbirin uygulanması

Dağlıların itaatini değil, imha olmasını getirecektir. Ayrıca bu tedbir ardından genel bir hareketlenmeye ve hatta en
barışçı ve bize sadık toplulukların ayaklanmasına yol açabilir." (RGVİA,f. 38, op. 30/286,sv. 866,d.2,1. 311, 314).

Çerkeslerin Rus topraklarıiçine yerleştirilme şartıyla itaat etmeyikesinlikle reddedeceklerine kanaat getiren Kafkas
Üst Komutanlığı daha kolay ve elverişli bir yolu, Osmanlı İmparatorluğu'na göç ettirilmelerini seçmeye kararverdi. 1860

Ekim ayında Vladikafkas'ta, başında Prens Baryatinski'nin bulunduğu Kafkas Üst Komutanlığı toplantısı yapıldı. Toplantıya

Kont Yevdokimov, Prens Svyatopolk-Mirski, her iki Kazak ordusunun karargah komutanları (Hat Kazak Ordusu -
Tuğgeneral Popandopolo ve Karadeniz Kazak Ordusu - GeneralFilipson), keza bu sırada Petersburg'a savaş bakanlığı

görevine gitmekte olan Milyutin katıldı. Milyutin'in anılarında yazdığına göre bu, Baryatinski'nin 1860 yılı başında çara

şahsen rapor verdiği en önemli konulardan biriydi. Petersburg makamlarını Kafkas Dağlılarının bir kısmının, esas olarak

Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına göç ettirilmesinin mümkün olduğuna ikna etmeyi başarmıştı. Daha

sonra Baryatinski savaş bakanına yolladığı müzekkeresinde şöyle yazıyordu: "Bu tedbirbizi, fanatizmleriyle öne

çıkan ve kabiledaşları üzerindekietkileriyle bizim için zararlı kişilerden kurtaracaktır ve savaşın sonunuhızlandıra-

caktır. Dolayısıyla yol açtığı masrafları azaltacaktır." (RGVİA,f. 1, op. 1, d. 26043,1. 2).
Askeri ve siyasi bir tedbir olarak Kafkasyalıların Osmanlı topraklarına göç ettirilmesi,

Bi resmen Kafkas Komitesi'nin bu konudaki kararnamey

Ona) 1862yı lındabaş ladı

 

   

 

 

  
  

 



  

 
Kırşehir'e bağlı şirin bir Besleney yerleşimi olan
Garmızey, anlatanın “Atlarla çıplak ayak yarışan
dedemin köyül..” diyerek yazmaya başladığı,

yöredeki tek Çerkes köyü olmasının şanssızlığıyla
yalnızlaşmış, hızla asimile olmuş, 1990yılındailçe

statüsü verilmiş yörelerimizdenbirisidir.
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SYNDUK ERGÜN UTKU*  

kçakent, Kırşehir'in kuzeyinde bulun-
maktadır. Doğusunda Çiçekdağı, güney

E.; batısında Akpınar, kuzeyindeise Kırıkkale
bulunmaktadır. Akçakent ilçesinin yüzölçümü 459
km2'dir. İlçe Kırşehir il merkezine 67 km. uzak-
liktadır. Kırşehir ilinin en dağlık kısmında yer
almaktadır. Rakımı 1410 metredir. Arazinin 9.618
hektarı ormanlarla kaplıdır. Ekilebilir arazi toplamı
(8.418 hektardır. İlçemizin Ayvalı köyü sınırlarında
fazla büyük olmayan ve yeraltı sularından beslenen
bir çöküntü gölü bulunmaktadır, 19 köyü ve bir
beldesi vardır. İlçe merkezi 3 mahalleden
oluşmaktadır. Mahsenli kasabasında da 3 mahalle

 



 

AKÇAKENT / GARMIZEY
 

mevcuttur.

Garmızey hable; Akçakent Kırşehir Çiçekdağı

ilçesine bağlı köy iken, günümüzde kendi başına

bir ilçe haline gelmiştir. Kırşehir üzerinden ulaşı-

labileceği gibi, Yozgat ve Yerköy karayoluyla

Çiçekdağı üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Kırşehir'e ulaşımı sağlayan ve ilçemizden geçen

36 km'lik devlet yolu asfalttır. Kışın yoğun geç-

memesihalinde ilçemizde ulaşım sorunu yaşanma-

maktadır.

2000 yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre,

ilçe merkezinin nüfusu 1.268'dır. Günümüzde de

devam eden, büyük şehirlere yapılan göçler nede-

niyle Garmızey önemli oranda nüfus kaybetmiştir.

Tarihçe

Anadolu'nun bilinmeyen Çerkes köylerinden

biri olan Garmızey köyü 1884'lü yıllarda

Kafkasya'dan sürülen Çerkesler tarafından

kurulmuştur. Kafkasya'dan yola çıkıldığında 4 köy

birlikte iken, bu köylerden biri Çorum'a, biri ni

Ankara Bala'ya, biri Ankara Gölbaşı yakınlarına İl

yerleşmiştir.

Köylerin isimleri Garmızey, (şimdiki adı ile #

Akçakent ya da Sıtma) Sargızey, Gorgogey'dir.

Dördüncüsünün orijinal ismi ne yazık kibilinme-

mektedir.

İlk gelen 12 aile Akçakent'in | km. kuzeyinde
bulunan Eskiyurt mevkiine yerleşmişlerdir. gs

Yerleşilen yerin engebeli ve dere yatağı olması

nedeniyle bu yer beğenilmemiş ve daha sonra *

gelen /0 haneile birlikte şımdiki yerleşim yerine

taşınmışlardır. Akçakent'in ilk Isikânında, bu yerleşim

yerine "yeni şehir" anlamına gelen “Şehricedit” # şi
adı verilmiştir.

|900'lü yılların başında çevrede yaygın olarak * ii

sıtma hastalığı görüldüğü anlatılmakta, bu hastalığa çi.

köyün suyunun ve havasının iyi geldiğine inanılarak,
sıtma hastalarının tedavi olmakiçin Garmızey'e

geldiği ve şifa buldukları söylenmektedir. Bu

sebeple halk arasında Garmızey Köyü "Sıtma" 1

ismiyle de anılmaktadır.

20 Şubat 1965 tarihinde, Garmızey (Şehri- | |
cedit) Köyü'nün adı Akçakent olarak değiştirilmiş £:
ve Bucak Merkezihaline getirilmiştir. Akçakent,

Çiçekdağıİlçesi'ne bağlı bir Bucak Merkeziiken,
 

09 Mayıs |990 tarih ve 3644 sayılı kanunlailçelik
statüsü kazanmıştır.

Garmızey yakınlarında başka hiç bir Çerkes

köyünün olmaması, bu köyde büyüksıkıntılara

sebep olmuş,asimilasyon süreci de Anadolu'daki

pek çok köye göre daha hızlı gelişmiştir. Köyde

şu anda 50 hane Adige aile vardır. Ağırlıklı olarak

Besleneyler'in yaşadığı bu köyde, birkaç Abzeh

sülale de yaşamaktadır. Tehlike altında olan diller

arasında yer alan Adıgece, |ürkçe kelimeler de
kullanılmasına karşın nispeten yaşamaktadır.

Ekonomi

Dağ köyü olan Garmızey (Akçakent) köyünde

ekilebilir arazi oluşturulamamış, tarım alanında

fazla gelişme sağlanamamıştır. Ormanlık bir araziye

 

Garmızey köyünde mitolojik

dönemlerden kalma dere geçiyordu.

Derenin içinde iki kuşak öncesinin

Adıge eğlencesi yapılırdı. Çerkes

kızlarının, köyün delikanlılarını derede

ıslatarak kovaladıkları şakalar,

maxsime içilip, at yarışı ve post

kapmaca oyunlarının yapıldığı mutlu

hasat günleri, ne acıdır ki çok

gerilerde kaldı.

Büyük ateşin çevresinde

sonbaharda mısır közleyip, mızıka

çalan, uçuşan etekleriyle dans edip

woredler söyleyen Çerkes kızları ve

deri çizmeli, uzun boylu, çevik Çerkes

delikanlılarının, hasadı tarlada

unutmak pahasına, misafir

eğlendirdikleri büyük düğün halkaları

da unutuldu gitti ne yazık...

Köyde Çerkes oyunu olarak

oynanan asli danslar; Wuıc, Çeçen,

Zefak'dır. Başka hiçbir Adıge, Abaza

köyünde görülmeyen ve müziği

 
     

NART 37



 
sahiptir. Fakat |/ Ekim 2001 tarihinde kabul
edilen 6831 sayılı kanunun, ağaç-fidan kesme ve
orman alanını işgal ve faydalanma suçlarını

düzenleyen, ayrıca cılız meşe ormanlarının
korunmayaalınmasını içeren maddeleri nedeniyle
ormancılık yapılamamaktadır.

 

İlçenin ekonomisi tarım ve büyük oranda
hayvancılığa dayanmaktadır.İlçeiçiticari faaliyetler
yoğun değildir. İlçedeki küçük tamir atölyeleri
halkın kısmi ihtiyaçlarını karşılarken, büyük sanayi
kuruluşları yoktur.

 

İhtiyaçlar büyük oranda Kırşehir, Kırıkkaleilleri
ile Çiçekdağı ve Yerköy ilçelerinden karşılan-

maktadır.

Ayrıca ilçemizde, ruhsatı özel şahıslara ait üç

ayrı yerde flond madeniişletilmektedir. Madenlerin
günlük kapasitesi takriben 30 tondur. Madende
çalışan işçilerin geneliise ilçemizden sağlanmaktadır.

İlçemizden çıkarılan, cam ve demir çelik sanayinde

kullanılan florid madeni İzmir, İçel ve İskenderun'a

gönderilmektedir.

İlçemizde hayvancılığın yaygınlaşması için
geçtiğimiz yıllarda ayrıca; ilçemizdeki Akçakent-
Ayvalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sosyal
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bilinmeyen Garmızey köyüne has

'Kaforet' isimli dans ise, ritmik

hareketleriyle incelenmeyi fazlasıyla

hakediyor. Gençler arasında mızıkadan

çok akordeonunbilinir, çalınır

olmasıyla, bu özgün dans ve melodide,

yavaş. yavaş unutulmaya yüz tuttu.

50'li yıllarda, yakın ilçeden

ziyarete gelen genç bir kaymakam, bu

yok olmaya yüz tutmuş, sadece güzel

anılarla tarihini yazmış muhteşem

kültüre ve Garmızey'e hayran kalmıştı.

Garmızey (Akçakent) köyü tipik

mimarisiile avlulu, haceşli, bahçeli, ayrı

yerlere açılan kapılarla odaların

bağımsız olduğu, özgün Çerkes

evlerinden oluşan bir yerdi.

Şimdi ise yarım inşaatlı, sıvasız ve

biraz da ruhsuz. Eskinin güzelliğiile

şimdiki arasında epey bir fark olsa da,

işbilir kadınlarıyla, emekçi, güler yüzlü

erkekleriyle Kırşehir, Çiçekdağı'nın

karlı yamaçlarında Adıge kimliğiyle,

kültürüyle var olmaya çalışan,

gençlerinin kendi kültürüne yakın

insanlarla evlilik yapmak konusunda

sıkıntı çektiği bir köy (ilçe) Garmızey.

Çerkes Köyleri! konulu kitaplarda,

kaynaklarda, çalışmalarda ve

yayınlarda ismi geçmemiş,

araştırılmamış, tanıtılmamış,

bilinmeyen bir köy Garmızey...

Güzelliğiyle dillere destan olan,

onun için çevre köylerden aşk şarkıları

söylenen 'Sarı Kız'ın köyü. Gençlik

yıllarında atlarla yalın ayak koşarak

yaptığı yarışları, Desleneyce

sayıklayarak son nefesini veren

dedemin köyü...

Gitmesem de, görmesem de, benim

köyüm 'Garmızey-Akçakent"...

synduk Ergün Utku
  

   
 



Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Or-Köy
aracılığı ile damızlık hayvan dağıtımı yapılmıştır.
Ayvalı-Akçakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde
2002 yılında uygulanan süt sığırcılığı projesi
kapsamında da 100 damızlık büyükbaş hayvan
ortaklarına dağıtılmıştır. İlçemizde ayrıca | Tarım
Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.

Ekonomik zorlukların yaşanması köy nüfusunun
büyükşehirlere göç etmesine neden olmuş ve

bu göçün devam ettiği görülmüştür. Özellikle
Ankara başta olmak üzere Kırıkkale, Yozgat,
Eskişehir, İstanbul ve İzmir'e göç eden Garmızey'li

Adıgelerin sayıları çokfazladır.

Kafkasya'da Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin
başkenti olan Çerkesk yakınlarında aynı isimle
Garmızey köyü olduğu bilinmektedir. Akçakent
köyünden bazıaileler anavatanı ziyaret etmiştir.
80'li yıllar karşılıklı akraba ziyaretlerinin ve
yazışmaların yapıldığı bir dönem olmuştur.
Akrabaların bir kısmı birbirini bulabildiyse de bir
kısmı ne yazık ki buluşamamıştır.

 

AKÇAKENT / GARMİZEY

Anavatanı ziyaret eden Akçaköylü Adıgeler,

Kafkasya'da, Nartkale'de, Nalçik'de akrabalarıyla

tesadüfen karşılaşmış ve demir perde yıkıldıktan

sonra ise Kafkasya'ya ilgi ne yazık kı önceki

dönemdeki kadar yoğun devam etmemiştir.

Kafkasya'daki Garmızey köyünde Bag,Siyugh,

Synduk, Belcetugue, Batırıko, Hacemiko, Sobakh,

Billuw, Agez, Ghagokho, Srıgh, Blane, Xhamut,

Ashibe, Ghagor, Magghavo,Lalu, Naashuko, Dog,

Garmızıko, Kart, Kambi sülaleler yaşamaktadır.

1950 yılı itibarıyla Garmızey'de bulunan

sülale isimleri ise şöyleydi: Agez, Ashibe, Bagh,

Batırıko, Batü, Bayramguy, Belcetugue, Blane,

Boranbey, Choruka, Dadish, Debago, Gelech,

Ghagokho, Ghagor, Gunape, Guyukho,

Hacemigo, Halago, Huvaj, Hutat, Janbey, Kambı,

Mame, Magghavo, Melbey, Nachgo, Nagaruge,

Navruz, Nejbajgo, Oragh, Ouaj, Oordu, Seldal,

Siyugh, Shat Geri, Shehap, Shhacukho, Sobakh,

Srıgh, Syndukh, Xhamut, Vuyugh

 

 
* Garmızey tanıtımında, www.akcakent.org sitesindekibilgi ve fotoğraflar ile Batırıko Cengiz Akgün ve

Anduvap Mehmet Akgün'ün anlatımlarından da faydalanılmıştır...

 

| İlçe mezarlığı
 

Kafkasya'daki
Garmızey köyü

 



ği.Noatalyı.

ADİIGELİĞİN ONURU: “Eskiden köyümüzde yakılan
kömür, Kaman ve Kırşehir'e götürülüp satılırdı.

Thamadelerden Rıza Aslan ile Çoda Ahmet Çetin, birlikte
götürdükleri kömürü Kamanilçesinde satarlar. Kazandıkları 5 lira,
o günün büyük parasıimiş. İkisine ait olan 5 lira, tüm bir banknot
olarak thamade Rıza'da saklı duruyormuş. Herikisinin de bundan
başka ceplerinde para yokmuş.Birlikte Kaman'dan köye dönerlerken,
yol üzerinde bulunan Pekmezci köyüne geldiklerinde, köyde bir
düğün olduğunu görmüşler. Düğün çalgıcıları olan abdallar, bizim
thamadeleri düğüne gelen misafir zannederek, davul ve zurna
eşliğinde güzel bir karşılama yapmışlar. Bizim thamadelerin düğünle
bir alakası yok ama, davulcu bir taraftan çalarken, diğer taraftan
da “Ooo Çerkeslerin ağaları geldi...” diyerek, etrafın duyacağışekilde
sözlü iltifatlarda bulunmuş. Zaten usul gereği davulcuya para
vermek gerekiyor, bir taraftan da boliltifat var...

Thamade Çoda Ahmet, yavaşça Rıza Arslan'a seslenerek

“Abdala para yapıştır” der. Thamade Rıza, “Bozuk para yok, tüm
beş lira var, yazık olur” der. Çoda Ahmet, “Beşse beş, yapıştırgitsin,
yoksa Adıgeliğin onuru gidecek” der, thamade Rıza da ikisinin
kazancıolan 5 lirayı davulcuya yapıştırır ve birlikte parasız köye
dönerler...”

PEKMEZCİ: “Bir sonbahar gününde köyümüze veresiye
pekmez getirip satan Çorumlu bir şahıs, paralarını toplamak
için yaklaşık 4 ay sonra tekrar köyümüze gelerek, thamade
Belcetuge Ali Yalçınkaya'nın evine misafir olur. Darlık günleridir,
mevsim kış ve birçok insanımızda para yoktur. 'Bu adamı nasıl
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köyden uzaklaştırırız' diye düşünmeye
başlar köylü ve akıllarına bir fikir gelir.

Yapılan plan gereği misafirin
yanında, kabadayılığıyla popüler olan
thamade Kart İsmail ve onun sözde
zalimliğiile ilgili abartılı şekilde koyu
bir sohbet yapılmayabaşlanılır. Bir
süre sonra thamade Kart İsmail, vu-
ramdan (iki mahalleyi ayıran yol) eve
doğru naralar atarak yürümeye baş-
lar. Bu naraları duyan misafir "Kim
bu?” diye sorar. Oradakiler de birbi-
rini tasdikleyerek, "Vallahi senin işin
kötü, senin için geliyor" derler ve

onun zalimliğini daha da abartırlar.
Bunun üzerine misafir acele ile kalka-
rak atına bindiği gibi köyden kaçar,
böylelikle pekmez borcu olanlar da
rahat bir nefes almış olurlar...

THAMADELERİN ŞAKASI:
“Teknolojinin insan muhabbetinialıp
götürmediği eski dönemlerde, tha-
madelerimiz kendi aralarında şakaları

ile muziplik yabmaktan geri kalmazlardı.

Thamademiz Guyukho Emin Öz-
türk, köyümüzün ilk bakkalcısıydı ve

 



Nostalji.

diğer köylerden de müşterileri gelirdi.
Bir yabancı gelip bakkaldan bir şeyler
istediğinde, "Bende kalmadı, Hamit'te
var" diyerek ona gönderirmiş. Müşteri
ona gittiğinde, "Biraz önce sattım bitti,
sen Çota'ya git, onda var" diyerek ona
yönlendirilirmiş. Çota amca da aynı
bahane ile tekrar diğer arkadaşlarına
yönlendirerek yabancıyı iyice yorar-
larmış... Yabancı insanlar ilk defa baş-
larına gelen bu tezatlıkların, kaba bir
şaka olduğunu anladıklarında alınganlık
gösterseler de, zaman içerisinde bu
üçlünün muzipliklerini, tatlı bir anı olarak
para anlatırlarmış...

ALINA SAYGİ: “Köyümüz-
de 1930 yıllarında bir kız kaçırma
olayı meydana gelmiş, olaydan ötürü
sinirler aşırı gerilmiş, silahlar çekilmiş,
köyün gençleriikiye bölünmüş. Zaten
köy coğrafi olarak da Kocage ve
Kocapse denilen iki mahalle ile bu
iki mahalleyi boydan boya bölen bir
yol (vuram) şeklindedir. Herkes
kendine bir siper edinmiş, gençler

birbirini kıracak vaziyette iken, bu
durumun farkında olan yaşlı kadın

 Mali.“
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(nane),iki tarafın da kendisini en iyi görebileceği şekilde vurama
çıkar. Çerkes kadınının kendisine yakışır, gururlu ve mağrur
haliyle tülbendini (aleç'i) çıkarır. İki eliyle havaya kaldırarak,
Çerkesce ve gür bir ses tonuyla, “Eğer bu aleçin bir hatırı
varsa, herkessilahını bırakıp evine gitsin. Bu aleçin bir hatırı
yoksa, herkes onu çiğnesin geçsin...” der ve tülbendi yere
bırakır. Saygın nenenin bu hareketi, herkeste bir şok etkisi
yaratır. Orada bulunanlar utanasıkıla, bir an önce birbirlerine
görünmeden, saklanarak, evlerine yaşlı kadından önce dönerler.
Daha sonra büyüklerimiz bir araya gelir, meseleye çözüm ve
bununla birlikte de barışı yağar

OLUR KIZIM, OLURİ: “1973-74 yılları... Köyümüzde
ortaokul öğretmeni olarak atanan ve bir kaçyıl kalan Güneş isminde
İzmirli saygıdeğerbir öğretmenimiz vardı. Kibar ve nazik ruh haliyle,
köyde kaldığıyıllar içerisinde nezaketsiz hiç bir davranışı olmadı.

Aynı avluda, farklı bir evde oturan guaşe Anduvap Selver Akgün,
sabahları evinin önünde günlükişlerini yaparken, okula gitmek için
evinden çıkan Güneş öğretmenile her sabah karşılaşırlar, Güneş
öğretmen guaşeye, "Günaydın teyzeciğim" dermiş. Günlerce her
sabah bu şekilde hitap etmeye devam etmiş. Guaşe de her defasında
umursamaz bir eda ile, "Olur kızım, olur..." der, kafa sallarmış.

Güneş öğretmen, bu umursamaz ve alakasız cevaplaraiçerlemiş.
Bir gün konuyu bizim büyüklerimize açmış. Sorulduğunda olay
anlaşılmış ve guaşenin "Günaydın" kelimesinin ne anlamageldiğini
bilmediği, kendisine söylenen şeye de iyi anlama geldiğini bildiği
“olur” sözcüğüyle cevap verdiği ortaya çıkmış...
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iİlra, capbicacri caprbH
Apu ayrefi XbinBalnBa . . .
ÇamkbprulackİBa ayu
Hancbıprurl capa calıBa .

  

  

JlaxpBrlaxpbacpakl axla
/pırpAyulyanırıM—yrB>KBa>KBa!. .
llerlaf, HraııBMaxBbiH ayxla,-
Haıcsıprurl capa cama .

   

 

Ysırbcbımgarl 3a2KBbi ÜXDBB,
Vpırbcpımunari rlBplo>ka yHamrpa...

İama3ri—-üamMaMbı3Tl XBbi,—
Hancbıprur! capa camnBa.

VİbirbcbııbipaM iBXba Ty,
Ça cyarla übbarbanBa...
İrbanıbiMCTİ crBana mBcaTy,—
Hancbıprur! capa camnBa.

 

Ara Hnymzanl ybi>KBTbU,
dakl3a>KB»iklrbu HbiMmazınna . . .
ÇpbumlnH O3Urbu UBrbarbU,
Ma.ıcpıprurl capa cama .
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Üles Hayat sönecek
So 00

o narin göğüs kafesi açık kumral bir mum
gibiNasıltaşır Sevda;”

, -kimbilir Hüzün
neresinde çakılıdurur

bu Kalbin.

Dans yakışıyorsana..

Gözlerinkocaman...

Benseeyaşlanıyorum. ..

Kahretsin!,

    
 

EROL AÇIYBA(|
“Hüzündendir” isimli şiir kitabından...
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DERNEKLERİMİZDEN

 

İzmir iline bağlı Ödemişilçesinde 2 Ocak 2009
tarihinde Ödemiş Kafkas Kültür Demeği kuruldu.

Yeni kurulan Ödemiş Kafkas Kültür Derneği'ne

başarılar diliyoruz. Derneğin yönetim kurulu listesi

şöyledir. Kurucu Başkan: Halit Çiftçi

 
Doğu Akdeniz Kafkas Kültür Dernekleri Bölge

toplantısı Adana Kafkas Kültür Derneği'nde

gerçekleştirildi. |

Toplantıya Adana, Kahramanmaraş, Göksun,

Afşin, Reyhanlı, Osmaniye, Mersin ve İskenderun

dernek temsilcileri katıldılar.

Kaffed yönetim kurulu üyesi Bülent Atçı'nın iyi

dilekleriniifade ettiği konuşmasıile başlayan toplantı,

Adana Kafkas Kültür Demeği Başkanı Yaşar Yılmaz'ın

konuşması ile devam etti. Yaşar Yılmaz toplantıya

katılan tüm başkan ve üyelere teşekkür ederek,

Doğu Akdeniz Bölge toplantılarının son yıllarda

gelenekhaline getirildiğini, bu toplantıda gündemde

yer alan konuların görüşülüp, yeni hedeflerin

belirlenmesi ve izlenecek yol konusunda ortak

politika belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. İlk

olarak bölge derneklerinin üye sayılarının nasıl

artırılabileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde

bulunuldu. Konuyla ilgili fikir ve eleştirilerden sonra

şu kararlaralındı.

|-Bilinçlendirme amacıyla seminerlerin düzen-

lenmesine (Seminer verecekkişiler bölge toplan-
tısında belirlenecek).

2-Üyeliğin avantajlarının belirli teşviklerle
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2. Başkan: Hakan Acun

Muhasip: Hüseyin Atalan

Sekreter: Fahri Ceyhan

Üyeler: Hüseyin Sezgin, Mutlu Toplar, Fevzi

Kayhan, Kemal Ersöz.

 

hissettirilmesine.

3- Aldatların toplanması ve Federasyon paylarının

zamanında gönderilmesi konusunda yönetimin daha

duyarlı ve kararlı olmasına.

5- Yönetim kurullarının her konuda etkin ve

gayretli olmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantının diğer gündem maddesi “Demeklerin

mali kaynaklarının geliştirilmesi, yeni kaynakların

yaratılması" idi. Bu konuylailgili Adana Demeği'nden

Turan Akın söz alarak, demeklerin planlananfaaliyet

ve amaçlarını gerçekleştirmesiiçin, demekgelirlerinin

düzenli olması gereğini vurguladı. Adana'da bu

bağlamda birtakım çalışmalar yaptıklarını anlatan

Akın, diğer derneklere örnek olması açısından

çalışmalarını şöyle özetledi: “Petrol istasyonlarıyla

sözleşme yaptık. Derneğimizin resmi ve gayri resmi

tüm üyelerinin plaka numaraları tespit edilerek, anlaş-

tğımız istasyonlara verdik ve bu üyelerin her ay alacağı

benzin, motorin v.b. yakıt tutarlarının 26 3'ünün dernek

hesabına aktarılmasını sağladık. Yine buna benzerbir

anlaşmayı sigorta şirketleriyle yaptık ve bu durumu

ilimizde yaşayan tüm Adıgelere duyurarak, buralara

yönlendirdik. Sonuçta heriki kaynaktan, her ay düzenli

ve önemli bir gelirimiz oldu...” Aidatların dışında
yaratılan bu kaynakların mali yönden derneklerini



HABERLER

 

 

çokrahatlattığını belirten Akın, bu projelerin diğer

demeklerce de uygulanabileceğini, bu konuda Adana
demeği olarak her zaman yardımcı olabileceklerini

de söyledi ve toplantıda bu yönde kararlar alındı.
“Bölge dernekleri arasındabirlik, beraberlik ve

dayanışmabilincinin geliştirilmesi, İletişimin güçlendi-
rilmesi” konulu gündem maddesinde de,karşılıklı

yapılan görüşalışverişleri sonunda ise, demek yöne-

timlerinin demekler arası birlik, beraberlik ve daya-
nışmaya önem venilmesi, gezi, festival ve diğer etkin-

liklerin ortak düzenlenmesi, kültürümüzünyaşatılması

ve demeklere gelir sağlama amaçlı olarak sosyalve

kültürel etkinliklerin yanında, sportif faaliyetlerinde
düzenlenmesikararlarıalındı.

Gündemin 6. maddesiolan, “Demeklerin sosyal

görevleri, öğrencilere burs, barınmav.b. konularda

 

destek olunması” konusunda ortaya konan görüşlerin

ardından, demek yönetimlerinin imkânları ölçüsünde
burs vermeleri, bu konuda duyarlı olmalarına,
“Koruyucu Aile” projesi ile öğrencilere destek

olunmasına, bu yöntemle aileler arasında dostluk

ve arkadaşlık duygularının geliştirilmesine, bu vesileyle
dayanışma kültürümüzün gençlere öğretilmesine

oy birliğiyle karar verildi.
Son olarak yerel seçimlerde derneklerimizin

izleyeceği ortak politikaların belirkenmesi konusunda,

tüm derneklerde yerel yönetimlerde aday olan
hemşehrilerimizin, parti farkı gözetilmeksizin destek-

lenmesine karar verildi. Dilek ve temenni bölümünün

ardından Doğu Akdeniz Kafkas Kültür Dernekleri
toplantısı sona erdi.

 

Arıkbaşı Kafkas Derneği Kuzey Kafkas Halk

Dansları Ekibi "Juago"nun gösterisi, İzmir Fuarı İsmet

İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen, gösteriyi

izlemeye gelen seyircilere, |uago Halk Dansları Ekibi

müthiş bir gece yaşattı. Seyircilerin beğenilerini,

gösterifinalinde ekibimizi ayakta defalarca alkış-

lamalarından anladık ve gururlandık...

Şalaho Yaşar Ar'ın müzikleri ve ağız armoni-

kasıyla, Nesij ve Münewer'in woredleri, izleyicilere

tadına doyulmaz bir akşam keyfi yaşattı. Gecenin

finalinde oynanan Apsuwaile coşanizleyiciler, Şalaho

Yaşar'ın armonikası eşliğinde, mahalli oyun için

kendilerini sahneyeattılar...

Arıkbaşı demek yönetimi, böyle güzelbir kültür

gecesini şölene dönüştüren Juago ekibinin kurucusu

ve emektar hocası Hakan hocaya, oyuncu ve

müzisyenlere, onlara büyük özveriyle destek olan

ailelerine, gösteriye gelerek destek olan tüm izleyi-

cilere sonsuz teşekkürlerini bildiriyorlar.

Bursa Kafkas Derneğimiz, CHP Genel Başkan

Yardımcısı Onur Öymen'le geniş katılımlı bir söyleşi

gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen,

16 Eylül 2008 tarihinde Federasyonumuzu ziyaret

etmiş, başta Güney Osetya ve Abhazya olmak

Üzere, Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında karşılıklı

 
bilgi alışverişinde bulunulmuştu.

Onur Öymen bu görüşmeden sonra, Avrupa

Parlamentosu Liberal grup milletvekillerine ve

Brüksel'deki medya mensuplarına, başta Sohum —

Trabzon gemive İstanbul — Sohum uçakseferlerinin

başlatılması olmak üzere birçok konuda bilgilen-

dirmeler yapmış; | 6 Ekim 2008 tarihinde de TBMM
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Başkanlığı'na, Ulaştırma Bakanı'na sorulmak üzere

Sohum — Trabzon gemive İstanbul — Sohum uçak

seferlerinin ne zaman başlatılacağı konusunda soru

önergesi vermişti.

Bursa Kafkas Derneğimiz de, Bursa Milletvekili

Onur Öymen'e konuya duyarlılığından dolayı bir

teşekkür ziyaretinde bulunmuş,ziyaret esnasında

Öymen'le "Kafkasya'daki son gelişmeler" konulu bir

söyleşi düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

17 Ocak 2009 Cumartesi günü, Bursa Beşevler

Konak Kültür Merkezi'nde gerçekleştinlen söyleşiye,

Bursa Kafkas Demeği yönetimi ve üyelerinin yanı

sıra Bandırma, Biga, M. Kemalpaşa demeklerimizden

de katılım yüksekti. Söyleşiye Bursa CHPİl Başkanı,
Bursa CHP Anakent Belediye Başkan adayı ve diğer

siyasilerle, basının da ilgisi büyüktü.

Onur Öymen, Türkiye'yi ve dünyayıilgilendiren

genel konuşmasının ardından, Kafkasya konusuna

girerek, Kafkasya'ya bakışı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Geçmişten günümüze Kafkasya konusunuirdeleyen,

bu konuda oldukça araştırma yapmış ve bilgilenmiş

olduğu gözlerden kaçmayan Öymen, Abhazya,

Güney Osetya, Türkiye, Rusya, Gürcistan, Kosova

ile ilgili yaşananlar ve görüşleri hakkında bilgiler verdi.

 

© ErolKip - Kayseri

Kayseri Kafkas Demeğiile Uzunyayla Kültür ve

Dayanışma Demeği'nin, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü

Salonu'nda düzenlediği gecede, Guğe Tiyatro

Grubu'nun oyunu ile Maze Müzik Grubu'nun

dinletisi, izleyen kalabalığa güzel bir gece yaşattı.

Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği

bünyesinde,İlkay Karaduman'ın hocalığında uzun

zamandır çalışmalarını sürdüren Guğe Tiyatro Grubu

"Guğem Yilago” adlı oyunlarını sergilediler. Tabiki

konusuitibariyle de çok anlamlı olan bu çalışmayı

daha da değerli kılan şey, diasporada anadilde

çalışmalarını sürdüren tek tiyatro grubu olmasıydı.

Grup oyunlarını sergiledikten sonra, Uzunyayla

Kültür ve Dayanışma Demeği yönetimi ile yemekte

bir araya geldiler ve geç saatlere kadar gösteriyi

değerlendirip sohbet ettiler. Arkadaşlarımıza

başarılarının devamını diliyor; dilinize, yüreğinize

sağlık diyoruz...

  

 

© ŞEJOOUO ZAFER

Bazen neyin çabasında olduğumuz sorusunu

sorarım kendime. Yaşamımızı biçimlemede kullan-

maya çalıştığımız değerlerin, her gün elimden kayıp

gitmesini gördükçe de, sorularım sıklıkla yineler

kendini beynimde.

Peki, bir şeylerin kayıp gitmesini biraz da biz

istemiyor muyuz çaktırmadan. “Ucuz şark kurnaz-
lıklarımızla” bir şeylere sahip çıkıyor gibi görünüp,

durumu idare etmekten başka ne yapıyoruz?!..

Federasyon, Cumhurbaşkanlığı makamında, 
N
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isteyin...

anadilde televizyon yayını talebinde bulunurken;

kendi yüreklerimizden niçin böyle bir talepte bulu-

namıyoruz? Ya da Adıgey Dram Tiyatrosu'nu 15 il

de turnede gezdirme organizasyonları yaparken -

ki böyle etkinlikler sık sık olmalı- derneklerimizde

büyük fedakarlıklarla üretilenler niçin görünmez

gözlerimize? Hayata bakarken bireyselde başardık-

larımız, söz konusu ulusal kültür olduğunda, niçin

at gözlüklerimizin alanının dışında kalır?

Elbette yüzlerce soru sıralamak mümkün “var

olan ya da olmayan gerçeklik”için. Altmışa yakın

dernek tarafından kurulu olan Kaffed'in, herhangi  
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Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nin Olağan Genel

Kurul Toplantısı 18 Ocak 2009 Pazar Günü yapıldı.

Divan Başkanlığını eski başkanlardan Hüseyin

Aykut'un yaptığı Genel Kurulda Yönetim Kuruluna;

Kadir Erkaya (Başkan), Muharrem Saran, Ali Can,

Yusuf Vurdem, Mesut Akman,İrfan Okuyucu, Halis

Din, Atalay Gürbüz ve Önal Kobaş seçildiler,

Yönetim Kurulu 'na yeni dönem çalışmalarında

başarılar diliyoruz.

  

Bolu Kafkas Demeği Genel Kurulu yeni dönem Kadir Gülen, Kürşad Özcan, Çetin Boran, Murat

için yönetim organlarını belirledi. Bolu'nun yerel Seyok.

kanalı Köroğlu Televizyonu akşam haber kuşağında Denetleme Kurulu: Gülay Özdemir, Gönül

da yayınlanan Genel Kurulumuza, sıcak ve samimi Boran, Ebru Seyok.

bir hava hâkimdi. Federasyon Delegeler: Ferit Atalay, Lütfi Eroğlu.

Yeni dönem için yönetim organları şöyle: Yönetim Kurulu 'na yeni dönem çalışmalarında

Yönetim Kurulu: Gazanfer Doğu (Başkan) başarılar diliyoruz.

 

bir derneğinde üretilenin, tekrar başka derneklerde Sivas ve Sadık Ergören isminin ne kadar özdeş

üretilmesini beklemek yerine, üretileni paylaşıp kit- sözcükler olduğunu, onu tanıma firsatı bulanlariyi

lelere sunmayı niçin öğrenemediğimizi anlayamı- bilir. Seksenliyılların ikinci yarısında, Ankara Kafkas

yorum. Temelsorunlarımızdan birini anadilin oluş- Kültür Derneği'nin Tiyatro komisyonunca hazırlanan

turduğu bir gerçekle karşı karşıya olduğumuz bir dört kısa oyununuSivas'ta oynatabilmekiçin, verdiği

günde,ikiyılın içerisinde Adıgece bir tiyatronun, aynı çaba geliyor aklıma. Sivas'ta kış ne demek, bilmeyen

ilde iki defa sahnelenmesine rağmen, Kaffed'in diğer yoktur. “Abi çok soğuk burasıseyirci gelir mi?”

üye derneklerinin sessizliğini de anlamıyorum. dediğimde, “Siz gençler, yüreklerinizdeki ateşle

Kaffed tarafından gerçekleştirilen anadil eğit- ısıtacaksınız bizi” demişti. Toprağın bol olsun Sadık

menlerinin eğitiminde tanıma firsatı bulduğum, Ka- Ağabey!.
retsıky İlkay'ın öncülüğünde, öğrencilerin emekle- Yine yürekleriyle kış günü bizi ısıtacağına emin

rinin diğer illerde de değer bulmaması üzücü. Üzücü olduğum gençler var Kayseri'de. İlkay hocanın

olduğu kadar da düşündürücü. Burada geçen yaz öncülüğünde. Anadilde yayıyorlar bizi ısıtmak için

kaybettiğimiz sevgili Sadık Ağabey geliyor aklıma. ateşlerini...  
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© Mersin Kafkas Derneği

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

geleneksel Sadiye Köyü Kış Ziyaretini 18 Ocak

tarihinde gerçekleştirdi.

Sadiye, ya da resmiadıyla Atlılar köyü, Mersin'in

tek Çerkes köyüdür. Mersin Kafkas Kültür ve

Yardımlaşma Derneği üyelerine "gezi" dediğiniz

zaman duyacağınız ilik cevap "Sadiye'ye gidelim!"

olacaktır. Öyle ki bu durum Mersin'de geleneksel

hale gelmiş, (en az) bir kış ve bir yaz ziyareti, Mersin'e

yaklaşık iki saat uzaklıkta, Toros dağlarının

zirvelerindeki bu köyümüzde gerçekleştirilmezse

hesap sorulur olmuştur.

Bu yıl gençlerimizin hazırladığı bir organizasyonla

yine Sadiye'nin yolunu tuttuk, her zamanki sıcak

karşılama veilgiyle köyümüzde güzelbir gün geçirdik,

hiç kar yağmayan Mersin'de, gençlerimiz kar

eğlencesini Sadiye'de yaşamakfırsatını buldular.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı gezi, geleneksel Çerkes

düğünüyle başladı, yemekten sonra çevre gezisi ve

yine düğünlebitti. Bir sonraki gezide buluşmak üzere

Sadiyelilerle vedalaştık.

O gün, Mersin Sanat Kulübü üyelerinin trekking

gezisi de köyümüzün güzergahındaydı. Sanat Kulübü

üyeleri şaşkınlık ve hayranlıkla, gerçlerimizin disiplinli,

gösterişli orgnizasyonunuizlediler, yine tesadüfen

köyü ziyarete gelmiş belde belediye başkanları da

bize katıldı. Yerel TV kanallarının, bu organizasyonu

görüntülemeleri ve otantik bir Çerkes evinde, Çerkes

yemekleriile ağırlanmaları da Mersin'de konuşuldu.

Başta köy muhtarı Bahri Bey, yaşayan tarih

olarak tanımladığımız Esat Bey, Çerkes konukse-

verliğini Mersin'e sunan Sami Bey, marifetli elleriyle

Çerkes damaktadını yaşatan Habibe Hanım olmak

üzere, bu çalışmamızda emeği geçenlere

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

© Mersin Kafkas Derneği

I9 Ocaktarihinde, özellikle genç üyelerimizden

gelen talepler değerlendirilerek, 2008 Ayayra Kut-

lamalarına katılan, Dernek Başkanımız Ş. Şamıl Koç

ve Metin Özger'in derlediği, Abhazya Fotoğrafları

Sergisi'nin açılışı dernek binamızda yapıldı.

Üyelerimizin yoğun ilgisi yanında, yerelbasının

da dikkatini çeken sergimiz, yine talep Üzerine iki

haftaya uzatıldı. Sergide ayrıca, Ayayra (Abhazya

Zafer Bayramı) konulu bir video gösterisi hazırlanarak

sinevizyon ile misafirlerimize sunuldu.

Sergi salonunda yapılan görüşmelerden, 2009

Ayayra için Abhazya'da bulunmakisteyenlerin

sayısında, önemli artış olduğu gözlendi.
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Ayrıca yıllardır Abhazya'da yaşamakta olan

akrabalarının, video ile göndermiş olduğu mesajları

izleyenlerin duygulandıkları görüldü.

Sergi hazırlığı çalışmalarının neredeyse tamamını

üstlenmiş olan genç kardeşlerimize teşekkür ederiz.
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& Osman Güdü

İstanbul'da Kafkas Kültür Demeği'nde yapılan

Onur Öymenile söyleşi, olumlu gelişmelere yön

veren bir çalışma oldu. Kafkas Kültür Derneği'nin

“Kafkas Dernekleri Federasyonu çalışmaları" içinde

düzenlediği, konuşmacı olarak CHP Genel Başkan

Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen'in

katıldığı söyleşi, Kafkas diasporası taleplerinin

güncelleşmesi adına çok olumlu oldu.

Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile yapılan söyleşiye,

İstanbul'da bulunan demek başkanları ve yönetim

kurulu üyeleri ile Kafkas Kültür Derneği üyeleri

katıldı. Onur Öymen, Kafkasya geneline ait genel

 

   
tarihi gelişimleri aktardı. Bu bölge halklarının yüzyıl-

lardır bölgeye egemen olmakisteyen güçlerin

saldırılarına maruz kalarak çokacı çektiklerini vur-

gulayan Öymen, bugün de Kafkaslarda aynı oyunların

oynandığını söyledi. Son Gürcü saldırılarına da

değinen Öymen, bu konuda gerek Avrupa'da

gerekse Türkiye'de, Abhaz ve K.Kafkas halklarının

sorunlarını CHP olarak dile getirdiklerini ifade etti.

Trabzon-Sohum ulaşımı için meclise bizzat gensoru

önergesi verdiğini de anlatan Öymen, bu konuda

uluslararası insan hakları beyannamesi içinde bu

hakkın mutlaka kazanılacağını ve bunun takipçisi

olacaklarını bildirdi. Söyleşi içinde, Türkiye'deki

Kafkas kökenli yurttaşların sorunları ile ilgili bir dizi

çalışmalar yaptıklarını, Ankara'da Kafkas Demekleri

Federasyonu ile bu çalışmaları yönlendirdiklerini,

Bursa Kafkas Kültür Derneği'nde de bu konuları

işleyen bir söyleşi yaptıklarını anlattı.

Söyleşinin ikinci bölümünde, salondaki katılım-

aların sorularını yanıtlayan Öymen,bütünsorunların

demokratik ortam içinde çözülebileceğini, Abhaz-

ya'nın bağımsızlığının zaman içinde tanınacağını,

Türkiye'nin politik söylemindeki Gürcistan'ın toprak

bütünlüğü ilkesi içinde, uluslararası politik denge ve

antlaşmaların bunu gerekkıldığını ifade etti. Katılım-

cıların yoğun soru trafiğinde tüm soruları, özellikle

tek tek not alan Öymen, her soruya detaylı bir

şekilde yanıt verdi. Ana dilde eğitim, TV yayınları

ve üniversitelerde Abhaz, Adıge dili ve edebiyatı

bölümlerinin açılması konularında da, CHP'nin yeni

açılımlarını anlatan Öymen, Çerkes Ethem ile ilgili

bir soruya da, “Tarihçiler gerçeği ortaya

koyacaklardır” şeklinde cevap verdi.
Söyleşi sonundaİstanbul Kafkas Kültür Demeği

Başkanı Yaşar Nogay, günün anısına Onur Öymen'e

bir plaket verdi. Sorunların bu tür toplantılarda

tartışılması ve kamuoyunda gündeme getirilmesi

açısından son derece yararlı olan bu söyleşi,

önümüzdeki günlerde yapılacak Ankara ve Düzce

konferanslarına da bir veri oluşturdu.

 

 

Çerkes Ethem 'Apoletsiz General" kitabının

yazarı Turgut Türksoy Balıkesir Kafkas Kültür

Demeği'ndeki 'Çerkes Ethem' söyleşisine katıldı.

Balıkesirli hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği

söyleşide Türksoy, kitabını tanıtırken ilk olarak

Çerkes Ethem'in Kurtuluş savaşındaki rolünden

bahsetti. Gecenin sonunda okuyucularının kitaplarını

imzalayan Türksoy yakın zamandakitabından yola

çıkılarak Çerkes Ethem üzerine bir film çekileceğinin

müjdesini verdi.
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mea

Balıkesir Kafkas Kültür Demeği organızasyonu

ile Balıkesir'de 'Anne-Kız Okuldayız' kampanyasına

destek amacıyla düzenlenen gecede, Kaf Dağı'nın

çocukları tek yürekli.

Geceye Bursa'dan Blane müzik grubu ve ekibi,

Düzce'den Tızegus, Yalova'dan Kafdans ekipleri

katıldı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Hümeyra

Yılmaz, sunumuyla geceye renkkattı. Geceye katılım

2 bin kişinin üzerindeydi. Ekipler oyunlarıyla izleyenleri

büyülerken, Balıkesirliler uzun zamandır böyle bir

gece yaşamadıklarını, coşkulu katılımlarıyla belli

ediyorlardı. Finalde ise tüm ekipler sahneye davet

edilirken, seyirciler ekipleri ayakta alkışladı.

Geceye Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu,

Balıkesir Belediye Başkanı Sabri Uğur, Eski Devlet   

   
&NART Salihli Temsilciliği

Kafkas Demekleri FederasyonuSalihli temsilciliği,

Salihli Belediye Tiyatro Salonu'nda, Kafkas Halk

Dans ve Müzik Gösterisi düzenledi.

Gösteriye Salihlililerin dışında Bayındır, Ödemiş,

İzmir, Turgutlu, Alaşehir, Ankara, İstanbul ve Eski-

şehir'den hemşerilerimiz katıldı. Çok yoğun bir
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Bakanı Sabri Tekir, AKP Balıkesir Milletvekili İsmail

Özgün, Balıkesir Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan

Aslan, Havran Kaymakamı Fatih Genel katıldı.

 
katılımın olduğu gösteriyi seyirciler ayakta izlediler.

Arıkbaşı Kafkas Demeğiekibi |uagoizleyicilere

unutulmaz anlar yaşattı. Gösterinin açılış konuşma-

sını yapan Bülent Örs şunları söyledi: "Çerkesler

1864 yılında Osmanlı topraklarına göç ettiler,

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla kurulan

Türkiye Cumhuriyeti, Çerkeslere kardeş oldu.

Çerkesler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldular.

Çerkesler kültürlerini yaşatmakistiyorlar. Müzikleri,

dansları, dilleri yaşasın istiyorlar. Çok kültürlülüğü

bir zenginlik olarak görüyorlar. Kültürler bir çiçektir.

Nasıl ki her çiçeğin kendine göre bir kokusu, güzelliği

varsa, her kültürün de kendine göre bir güzelliği ve

onun varlığından hoşnut olan Insanlar vardır. Bah-

çemizdeki çiçeklere, kültürümüze ne kadariyi

bakarsak o kadar güzelçiçekler yetişir. Bundan

hoşnut olan, mutlu olan insanların sayısı artar.
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Demokrasi kültürü içerisinde hoşgörü ile kardeşçe

bir yaşam diliyoruz. Etkinliklerimizde her zamanbizi

destekleyen Salihli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”

Gecenin sonunda Salihli Belediye Başkanı Mus-

tafa Uğur Okay, "Kuzey Kafkasya kültürünü yaşa-

tan, Adıge ve Abaza kültürünün yaşatılmasına katkıda

bulunan, Arıkbaşı Kafkas Kültür Derneği'ni kutlu-

yorum" diyerek, Arıkbaşı Kafkas Derneği Başkanı

Osman Yeltin'e bir çiçek ve plaket verdi.

Ayrıca, ekip sorumlusu İbrahim Oda'yaplaketini

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karaman, ekip

eğitmeni Hakan Demirci'ye plaketini Eşref Özden,

şarkılarıyla gecemize renk katan Münewer Alpar'a

ise plaketini Şakir Turay verdiler,

Arıkbaşılı gençler dans ve müzikleriyle izleyicilerin

büyük beğenisini kazandılar. Bu yüzden kendilerini

 

kutlar, teşekkür ederiz. Aynca bütün etkinliklerimizde

yanımızda olan bizi destekleyen Salihli Belediye

Başkanımız Mustafa Uğur Okay'a Belediye Kültür

Sanat Komisyonu'na ve Belediye çalışanlarına

teşekkür ederiz.

 

© Kafkas Kültür Derneği- İstanbul

Merkezi Nalçik'te bulunan ve sanatçı Albina

Tezhava'nın kurucusu olduğu vakfın önderliğinde
2008 yılında düzenlenen, 1. Uluslararası Çocuk

Resimleri Yarışması sonuçlandı.

Anayurdunda ve diasporada yaşayan çocukları-

mızın kendi kültürlerine olanilgisini canlı tutmayı

amaçlayan, "Nart Sosrukuo'nun Hazineleri” temalı

yarışmaya Kafkasya (Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes,

Adıgey, Abhazya, Osetya) ve Rusya'da yaşayan

Çerkes çocuklarla birlikte, diasporada (Türkiye,

Suriye, Ürdün ve ABD) yaşayan Çerkes çocuklar

da katıldılar ve tüm katılımlar sonunda 300'ün

üzerinde resim, yarışma jürisine teslim edildi.

Demeğimizin intemet ortamında yaptığı duyuru

   

sonucunda bu yarışma için, 20 Nisan 2008 tarihinde

İstanbul Kafkas Kültür Derneği mekanlarında

çocuklarla workshop çalışması yapıldı, bu çalışmada

üretilen resimlerle birlikte, postayla derneğimize

gönderilen resimler toplanarak, Nalçik'deki düzen-

leme komitesine ulaştırıldı.

Toplam 300 resimin katıldığı yarışmada, katılan

herülke için ayrı ayrı ödüllendirme yapıldı ve 2008

yılının Kasım ayında yapılan son değerlendirmeyle,

yarışmada ödül alan ve dereceye giren çocuklar

belirlendi. Resimler komite tarafından ayrıca bir

katalog haline getirildi.

Türkiye'deki katılım ayağında, yarışmada ödül

alan ve dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyor,

başarılarının devamınıdiliyoruz.

6 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Ankara

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın,

eşi Neşe hanım ile birlikte Ankara Kafkas Demeğimizi

ziyaret etti. 2 bine yakın kişiden oluşan kalabalık bir

toplulukça karşılanan Karayalçın, dernek binası

gezdirildikten sonra üst kattaki salonaalındı. Ankara

Kafkas Derneği Başkanı Vacit Kadıoğlu, yaptığı hoş

geldiniz konuşmasında, “Sayın başkan adayımız,

gördüğünüzgibi salon ve demekbinamıza üyelerimiz

sığmıyor. İsterdik ki salona giremeyerek diğer katlarda
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ve dışarıda kalan insanlarımızı da alabilecek

büyüklükte bir salonda hitap edebilseydiniz” dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız

Cihan Candemir de yaptığı konuşmada dernek-

lerimizin, yaptıkları kültürelfaaliyetlerle, kültürlerarası

hoşgörünün gelişmesine katkı sağlayarak, önemli

bir işlev üstlenmekte olduklarını, ancak bu faaliyetlerini

sürdürürken mekan sorunu yaşadıklarını belirterek,

seçilmeleri halinde bu konuda kendilerinden destek

isteyeceklerini söyledi.

Kürsüye davet edilen Karayalçın, "Yapmamız

gereken ilk çalışma, Ankara'yı tedavi etmek ve

yeniden yaşanabilir bir kent haline getirmektir.

Ankara'ya iddiasını ve ribarını yeniden kazandırmaktır.

Bunun için önce bir acil tedavi planı yapılması

zorunluluk halini almıştır" diyerek, “Acil Tedavi

Planı'nı anlattı. Plan dahilindeki temiz su, yeni metro

hatları, ihtiyaç sahiplerine sürekli maddi yardımlar,

25 bin kişilik yeni istihdam ve temiz hava konularını

maddeler halinde açıklayan Karayalçın, planda ayrıca

yaşlılar, engelliler ve çocukların da yer aldığını belirtti.

Karayalçın konuşma aralarında sık sık, eşinin de

Çerkes olması nedeniyle Kuzey Kafkasyalıları iyi

tanıdığını, onların ikinci vatan olarak gördükleri bu

topraklar için can vermekten asla çekinmediklerini,

bunun Kurtuluş Savaşı kahramanlarına baktığımızda

da net bir şekilde görüldüğünüanlattı.

Murat Karayalçın, belediye başkanlığı döneminde

yaşadığı, unutamadığı bir olayı anlatarak sözlerini

 

 

Katılımının oldukça yüksek olduğu 7 Şubat

Cumartesi akşamı Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür

Derneği Kültür Merkezi'nde yapılan Haluj Gecesi,

çeşitli illerden gelen misafirlerin yanı sıra, Bozüyük

Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
 

  

ii nn

bitirdi: "İngiltere Prensi Ankara'yı ziyaret etmişti,

hepiniz hatırlarsınız. Biz kraliyet protokolü uygulaya-

cağımız için hummalı bir araştırmaya girdik. Şöyle

karşılanacak, böyle oturtulacak, şu yapılmayacak, bu

yapılacakvs... Bir Adıge arkadaşım bunları dinledikten

sonra, 'Zaten bizim köyde tüm misafirler böyle

karşılanır, bilinmeyecek nesi var bunların... demişti”

Gesi...

Gecede "Abhazya ve Adıgeyİzlenimleri" konulu

Slayt gösterisinin ardından, misafirlere haluj ikram

edildi.

Kalabalık bir şekilde gerçekleştirilen ceug ile

etkinlik sona erdi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili

Onur Öymen, Ankara Kafkas Demeği'nde “Kafkasya

Politikaları” konulu bir konferans verdi. Konferansı,

sayıları 100'ün üzerinde dernek üyesi izledi.

Kafkasya coğrafyasının önemi ve Türkiye'nin

Kafkasya Politikası üzerine bilgiler aktaran Öymen,

konferans sonunda çeşitli konularda kendisine

yöneltilen soruları özetle şu cümlelerle cavaplandırdı:

“Gürcistan'ın toprak bütünlüğüile ilgili söylemimizin

altında BM kararları var. Bu kararlara rağmen ben

şu ülkenin toprak bütünlüğünü tanıyorum' diyemez-

siniz. O zaman dünyada hiçbir düzen kalmaz. Anlaşarak

ayrılan Çek-Slovak, ya da, anlaşarakbirleşen Doğu —

Batı Almanya gibi yerlerin dışında, yeni statülerin

tanınması uzun bir zaman ve sabır ister. |91 7'de

kurulan SSCB 'yi dünya, / 930'lardan sonra tanımaya

başlamıştır. 1949'da kurulan Çin, 1975'ten sonra

 

 
tanınmaya başlamıştır. Kıbrıs 1 983'de bağımsızlığını

ilan etti, 25 yıldır tek tanıyan devlet Türkiye'dir...”

“CHP iktidara geldiğinde Kafkasya'nın tamamıyla

ilgili olacaktır. Geliştireceğimiz iyıilişkiler o bölgede

savaşa gerek kalmadan,tarafların masa etrafında bir

araya gelerek sorunlarını çözmelerini sağlayacaktır.

O bölgede de, demokrasi ve insan haklarının tam

anlamıyla gelişmesine katkı sağlayacağız. Biz biliyoruz

ki, tam anlamıyla demokrasinin olduğu yerlerde

savaş olmaz..."

“CHP kesinlikle anadilde yayın yapılmasına karşı

olmadı. Tam tersine, iktidarın borazanı haline getirilen

TRT'ye mahkum edilmesine karşı oldu. Belli

 

düzenlemeler yapılarak, bu yayınların özel kanallar

aracılığıyla da yapılmasını savunuyoruz... Türkiye bir

ulus devlettir. Dolayısıyla değiştirilemeyecek temel
ilkeleri vardır. Bu, federal devletlerde de vardır. Biz, üst

kimlik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık

bağı ile bağlı olan herkese, Türk diyoruz. Bu, alt kimlikleri

inkar etmek anlamına gelmez. Biz kuruluş olarak,
Fransa'yı örnek almışız, onlardaki anlayış ve algılama

da böyledir. Parti olarak asimilasyona kesinlikle karşıyız.
Tüm kültürlerin, dillerin yaşatılabilmesiiçin, devlet ne

gerekiyorsa yapmalıdır...”

“Şu anda yaşanan Abhazya ile İürkiye arasındaki
ulaşım sorunu, insan hakları çerçevesinde ele alın-

malıdır. Türkiye, 'Ben tanımıyorum o nedenle beni

ilgilendirmiyor” diyemez. Ben bu konuile ilgili olarak

Ulaştırma Bakanı'na bir soru önergesi vermiştim,
verdiği cevap eften püften. Türkiye Kosova'yı

 

tanımazdan önce Priştina'ya uçakkaldırıyordu. Bugün

Tayvan'ı kimse tanımaz, ancak dünyanın tüm ülkele-

rinden oraya uçak seferleri vardır...”
Öymen konuşmasını, “Öyle anlaşılıyor ki daha

sık bir araya g elmemiz ve daha çok şey paylaşmamız

gerekiyor. Ben parti olarak düşüncelerimizi tam olarak

yansıtamadığımızı görüyorum. Tabi sizlerin de bize
soracağı çok şey var. Ben her zamaniçin varım. Daha

sonra tekrar bir araya gelebiliriz” diyerek bitirdi.
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Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma

Derneği, Olağan Genel Kurulunu 8 Şubat 2009

Pazar günü dernek merkezinde yaptı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Nuri Altan, Başkan Yardımcısı Hakan

Üstün, Başkan Yardımcısı İsmail Çınar, Muhasip

299

Erhan Kunduz, Genel Sekreter Birsen Çukur, Üyeler

Belgin Kocamanoğlu, Erhan Atik, Sezer Çınar, Zafer

Erbakış, Ahmet Savaşır, Kader Deniz, İbrahim Dağlı,

Sedat Ünal, Münevver Kaplan, Cahit Atik.

Yönetime gelen arkadaşlarımıza başarılar

diliyoruz.

 

 

Hamburg Et-

noloji Müzesi Mü-

dürü Prof. Dr.

Wulf Köpke ve

Avrupalı Çerkesler

aa Federasyonu işbir-
ön liği ile 8 Şubat
© 2009 tarihinde,

Kafkaslardaki kriz

konulu bilgilendir-

 

Almelo,

Antpa”

Federalion of European Circassians
utokaze    

me konferansı düzenlendi.

Konferansa Almanya, Türkiye, Rusya, Gürcistan

gibi ülkelerden seçkin, alanlarında uzman akade-

misyenler katıldı.

Konferansta günümüzdünyasında "Kaynayan

Kazan" olmaya aday olan Kafkasya'nın, Alman ve

Avrupa kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması

gerektiği söylenip, o coğrafyanın kültürel, etnik, poli-

tik, stratejik yapısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

"Bölgedeki kriz, tarihi, jeostratejik ve kültürelfaktörler

gözönünde bulundurularak nasıl değerlendirilmeli?",

"Kimler hangi çıkarlar peşindedir?" “Uluslararası insan

hakları kuruluşları gözlemlerinde hangi sonuçlara

varıyorlar", "Rus aydınları hangi görüşü yansıtıyorlar?"

ve "Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanabilmesiiçin

Avrupa ne yapabilir, ne yapmalıdır?" gibi sorulara

cevap arandı. Anlaşmazlığın taraflarının ve konunun

uzmanlarının görüş belirtmeleri sağlandı.

Hamburg Müze Müdürü Prof. Dr. Köpke tara-

 

 

fından yapılan açılış konuşmasının ardından, Hamburg

Ortadoğu Enstitüsü'nde uzunyıllar rektörlük görevini

yürüten Maria-Carin Gummpenberg ile birlikte

2008 yılında Kafkasya konulu kitap yazmış olan

Prof. Dr. Udo Steınbach söz alarak bölgenin tarihi,

ekonomikve sosyolojik yapısıile ilgili detaylı değerlen-

dirmeler yaptılar.

Steinbach yaptığı konuşmasında uzunyıllar süren

Sovyet egemenliğinin ardından, bölge halklarının

inanç, kültürel ve etnik kimliklerini hala koruyabildik-

lerini, bu durumu çok dikkate değer bulduğunu

belirtti.
Bağımsız İnsan Hakları gözlemcileri, Moskova

ikinci Müdiresi Human Rights Watch ve Çeçenistan

uzmanıolarak tanınan Tatiana Lokschına, Gürcistan

krizini farklı bakış ile değerlendirerek özellikle

medyanın, Kafkasya'daki gelişmeleri tek yanlı olarak

kamuoyuna aktardığını, gelişen olayları kendi çıkarları
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ve bakış açılarına göre yönlendirdiğini vurguladı.

Tiflis'de Germanistik, Edebiyat ve Kültür bilimi

eğitimi almış ve halen Free Europe/Radio Liberty'de

Gürcistan bölümünün yöneticisi olarak görev yapan

Dr. David Kakabadze ise, Kafkasya'daki krizle ilgili

olarak Gürcistan'ı taraf tutan açıklamalarda bulundu.

Savaşı kimin başlattığına değinmeden, savaş son-

rasında yerlerinden olan göçmenler sorunu hakkında

konuşan Dr. Kakabadze, göçmen sorununun çözül-

mesi gerektiğini vurguladı.

Bir soru üzerine söz alan, Abhazya Cumhuriyeti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Maksim Gunjıa, Abhaz-

ya'nın, kesinlikle barıştan yana olduğunu, isteklerinin

kendi vatanlarında özgürce yaşamak olduğunu

belirterek, "Tüm dünyaülkelerinin bu gerçeği gör-

mesini ve anlamasını beklemekteyiz, bu amaçla bu

haklı tezimizi bütün platformlarda dile getirmeye

devam edeceğiz" dedi.

Kafkasya krizinin, Abhazya ve Güney-Osetya'ya

yansıması bağlamında bir değerlendirme sunan,

Ankara (TOBB) Ekonomive Teknoloji Üniversitesi,

Uluslararasıİlişkiler bölümü öğretim görevlisi, Doç.

Dr. Mitat Çelikpala, bölgeye küresel aktörler ve

bölgeden çıkarı olan ülkelerin perspektifinden

bakılarak yapılacak bir değerlendirmenin, olayları

izah etmekte yeterli olamayacağını, Abhazya ve

Güney Osetya'da yaşayan halkların, nasıl bir yaşam

biçimiistediklerinin de dikkate alınmasının gerektiğini,

ayrıca anavatanlardaki nüfustan dahafazla bir kitlenin

diasporada yaşadığının altını çizerek, değerlen-

dirmelerde diasporanın görüş ve beklentilerine de

dikkat edilmesi gereğini vurguladı.

Konferansın ikinci bölümde son konuşmacı

olarak kürsüye gelen Orsam (Ortadogu Stratejik

Araştırmalar Merkezi) Başkanı, Kafkasya Uzmanı

Hasan Kanbolat, Kafkaslarda mevcut sorunun

çözümsüzlüğünden yararlanan iki temel unsur

bulunduğunu, bunların Rusya Federasyonuile birlikte,

AB kaynaklarından elde ettikleri maddi güçleri kendi

yandaşlarına aktaran, Saakaşvili yönetimi ve çevre-

sindeki işbirlikçiler olduğunu vurgulayarak, Gürcü

halkının ekonomik yönden son derecede zorlu

koşullarda yaşadığını belirtti.

Kafkaslardaki çözümün, Gürcistan'ın Abhazya

ve G. Osetya devletlerini tanıyarak, kendini bu

angajmanlardan kurtarması ve ardından hiç vakit

yitirmeden, önce NATO ve arkasından da AB'ye

katılması olduğunu, bunun dışındaki yaklaşımların

ve çözümsüzlüğün,yıllar sürecek yeni problemleri

beraberinde getireceğini söyledi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapmak Üzere

kürsüye gelen Hamburg Müze Müdürü Prof. Dr.

Köpke, düzenlenen bu önemli toplantıda emeği

geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek,

sözü Avrupalı Çerkesler Federasyonu Başkanı

Admiral Daşdemir'e bıraktı.

Daşdemir konuşmasında, Federasyon olarak

Kafkaslardaki sorunların bir an önce ve adaletli

biçimde çözümlenmesinden yana olduklarını,

Avrupa'daki kişi ve kuruluşlara, Kafkaslardaki

gerçeklerin anlatılması ve bilgilendirici aktiviteleri

arttırarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Konferansta, bölgedeki gelişmeler konusunda
Abhazya ve G.Öseiya merkezli sunumları olan

uzmanlarımızdan Hasan Kanbolat ve Doç Dr. Mitat
Çelikpala'nın aynı konuşma metinlerini, Nart derginizin 6 |
ve 62.sayısıile verdiğimiz “Abhazya ve G.Oseiya gerçeği”

başlıklı özel ekimizde yayınlamıştık...

 



DERNEKLERİMİZDEN
 

  

 
İzmit'in ve Tür-

kiye'nin ilik bayan Be-

İediye Başkanı Leyla
Atakan ve çalışma ar-

kadaşları, ölümlerinin

38.yılında düzenlenen
etkinlik ile anıldılar.

Çerkeslerin Ubıh bo-

yundan olan Leyla
Atakan, Pilohe sülalesindendi.

İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür

Merkezi'nde düzenlenen anma programına katılım
oldukça yüksekti. İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi

 

 

alarasi

& Kip Erol

Kayseri Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Demeği

"2l Şubat Uluslararası Anadil Günü'nü güzel bir

etkinlikle kutladı.

Etkinlik programına günümüzde yapılan

XDX3XBX ile orijinal bir XbX3XBX'un karşılaştırılması

ile başlandı. Bu bölümde katılımcıların çokiyi fark

ettikleri bir şey, Adıge dilinin ne kadar asimile olduğu
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Leyla At İl...

Yenice, Leyla Atakan'ın çalışkanlığı ve dürüstlüğü
ile her zaman örmekalınan biri olduğunu belirterek,

"Belediye olarak, elim bir trafik kazasında hayatlarını
kaybeden Leyla Atakan, medlis üyeleri İsmail Kolaylı,

Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel'i 5 yıldan
beri düzenlediğimiz etkinlikle anıyoruz. Bu dört

değerli büyüğümüz, bizlere her zaman örnek
olmuşlardır" dedi.

38 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden
İsmail Kolaylı'nın eşi Özen Kolaylı da duygusalbir

konuşma yaparak, "Bazı insanlar asla ölmezler, onlar
her zaman bizim yanımızda oldu. Bu kente önemli

katkıları olan Atakan ve çalışma arkadaşlarıiçin, her
yıl anma programı düzenleyenİzmit Belediye Başkanı

Halil Vehbi Yenice'ye teşekkür ederiz" dedi.. Zaman

zaman duyguların had safhaya ulaştığı etkinlikte,
salonu dolduranlara Leyla Atakan belgeseli izlettirildi.

Hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup,

dua edilen törende bir de fotoğraf sergisi gerçek-

leştirildi. Kocaeli Demeği Onur Kurulu Üyesi CHP
eski milletvekili Kenan Akman, Demek Başkanı Sami

Korkut, üyeler Hilal Atan, Meral Atan, Demokrat

Parti eski İl Başkanı Ersin Soykan, Ç. Spor Kulübü

Başkanı Bünyamin Akman'dan oluşan heyet de

anma törenine katıldılar.
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ve orijinal bir Adıge dilinin XbX3XBX'e ne kadar

yakıştığı, etkili olduğuydu.

Daha sonra “Bganba Ahra” Tek kökiki dil

(Adıge-Abhazca) konulu sunumunu yaptı. Gece

Adigece skeçler, woredier,şiirler ve Utij Boris'ten

düşündürücü dörtlüklerle devam etti.

Ayrıca, İlkay Karaduman'ın çocuklardan oluşan

dram grubunun, Adige atasözleri ile okuduğu

şiirlerden sonra dinletilen, “Şıke Pşıne” dinletisi de

oldukça güzeldi.

Gece thamadelerin konuşmalarıile sona erdi.

Bu etkinlik, çok önemli bir çalışmayı daha

içeriyordu. O da, Abhazya'ya ambargonun

kaldırılması için toplanan çok sayıda imzaydı. Bu

imza kampanyasına, aynı akşam dernekte asker

# # # m # # * m
gi gi Ğ ğ g gı gi gi
Sg ğ Ss g ğ ğ Sg Ss

Uluslararası Anadil Günü, UNESCO tarafın-

dan dil ve kültürel çoğulculuğun desteklenmesi

amacıyla düzenleniyor. UNESCO Genel Kurulu

tarafından Kasım 1999 yılında yapılması ka-

rarlaştırılan toplantılar, 2000 yılından bu yana

her yıl 21 Şubat tarihinde yapılıyor.

UNESCO Genel Direktörü Koichiro Mat-

suura, bu yıl Paris'te düzenlenen anadil toplan-

tısı münasebetiyle yaptığı konuşmada, dilin

insanın kimliği olduğunu, onun yok olması

halinde, dünyaya bakış tarzlarından birinin

ortadan kalktığını belirtti.

Toplantı sonunda alınan kararda, anadilin

toplumsal hayatın her alanına entegrasyonu

konusunun önemine dikkat çekilirken, dilsel ve

kültürel çeşitliliğin desteklenmesinin, anadilin

de bilinçli bir şekilde öğrenim ve öğretilmesi

anlamına geldiğini belirtiliyor. UNESCO'nun

kültürelçeşitliliğe ilişkin genel beyannamesinin

5. maddesinde, anadilin öğrenilmesinin kültürel

insan haklarından olduğu yer alıyor.

düğünü yapan ayrı bir hemşeri grubunun da

katılmasıyla, gece daha bir anlam kazandı.

İyi ki varsın “Guüğe Tiyatro Grubu”...

  

Birleşmiş Milletler'in kültür örgütü UNESCO,

bununla birlikte dünyada halihazırda var olan *

6 bin dilin, üçte birinin yeryüzündensilinme

riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

2 bin dilden 200'ünün, çok az insan tara-

fından konuşulduğunu duyuran UNESCO,"Bir

dil ölünce dünya, kültürel mirasının önemlibir

parçasını da kaybeder" diyor. "Efsaneler,şiirler,

masallar, öyküler. Kuşaklar boyunca biriktirilen

kültürel hazine, aniden yok olur..."

Hepimizin bildiği gibi, Kafkas dillerinden

Ubıhçayı konuşan son kişi Tevfik Esenç, 1992

yılında 88 yaşında hayatını kaybettiğinde,

beraberinde bu dili de götürmüştü.

Harekete geçilmeli

UNESCO, "Devletler eğer dünyanın kültür

ve dil çeşitliliğini korumak istiyorlarsa, harekete

geçmeliler" uyarısında bulundu ve “Dilin

hayatta kalabilmesiiçin, insanların konuştukları

dille gurur duymaları gerekir” dedi.
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UNESCO, "dillerin ölümü"'nün hemen he-

men her bölgede ve farklı ekonomik koşullarda

gerçekleştiği tespitinde de bulunuyor. Son beş

yılda Meksika, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik

Devletleri, kendi ülkelerindekidillerin yok olması

sürecini tersine çevirebilen ülkelerden...

Türkiye'de 15 dil tehlikede

UNESCO alarmı verdi! Türkiye'de dil koruma

programı da olmayınca, tehlike çanları giderek

yükseliyor! İşte tehdit altındakio diller...

Tehlike altındakidiller atlasına göre üç dil,

Ubıhça, Mlahso ve Kapadokya Yunancası zaten

kayboldu. Çerkes dilleri ve Zazaca “güvensiz”, 7

dil “kesinlikle”, 3 dil “ciddi anlamda”, “Hertevin”

diliyse “son derece” tehlike altında.

30'dan fazla dilbilimcinin çalışmalarıyla

ortaya çıkan atlasa göre bu dillerin dağılımı

şöyle:

Son derece tehlikede olan diller: Hertevin
(Ethnologue.com'a göre Siirt kökenli, Kuzeydoğu

Arami dilerinden olmasına karşın diğerlerinden

oldukça farklı bu dili, 1999'da bin kişi konuşuyordu.)

Ciddi anlamda tehlikede olanlar: Gagavuzca
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(Türkiyeli Yahudilerin konuştuğu Ladino ve

Süryanice.)

Kesinlikle tehlikede olanlar: Abazaca,

Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Çingene

dilleri (Atlasta yalnızca Romani bulunuyor),

Süryanice'ye benzeyen Suret (atlasa göre
Türkiye'de konuşan kalmadı; konuşanların çoğu göçle

başka ülkelere gitti) ve Ermenice.

Güvensiz durumda olanlar: Çerkes dilleri

(Abhazca, Adigece 'Kabardeyce') ve Zazaki

(Zazaca).

İF meri Hap Gi EE gilmayopıd gidem uç gil

Atlasa göre Türkiye'deki üç dil kayboldu.

Kapadokya Yunancası, dünyada da son derece

tehlike altında. Diyarbakır Lice'deki Kamışlı

köyünde konuşulan Mlahso da kayboldu.

Suriye'ye göçen köylülerden İbrahim Hanna'nın

1995'te ölümüyle bu dil de öldü. Ubıhça da

Tevfik Esenç'in 1992'de ölmesiyle kayboldu.

Tehlike faktörleri

UNESCO bir dilin ne derece tehlike altında

olduğunu sınıflandırmak için dokuz ölçüt

kullanıyor:

eDilin kuşaktan kuşağa aktarılması

ebDili konuşan kişi sayısı

seDili konuşanların toplam nüfusa oranı

eDilin kullanım alanlarında değişiklikler

e Yeni alanlara ve ortamlara dilin tepkisi

eDilin öğrenilmesi, o dilde okuma yazma

öğrenilmesiiçin gerekli materyallerin varlığı

e Devletlerin ve kurumların tutum ve

politikaları, buna dilin resmi durumu ve

kullanımı da dahil

e Toplumunbireylerinin kendi dillerine

yönelik tutumu

eDille ilgili var olan belgelerin miktarı ve

niteliği.

Türkiye'de dil koruma programı yek

UNESCO,birçok ülkede tehlike altındakidil-

ler için koruma programları yürütüyor, kültür,

eğitim, iletişim, bilgi ve bilim alanlarında dil-

lerin güçlendirilmesiiçin çalışıyor. Ancak Türki-

ye'de yürüttüğü bir dil koruma programı yok.

 



 

HABERLER

 

 

 

Bugün bazı diller çok az konuşanı kaldığı

UNESCO kılavuzunda bu sorunun yanıtı için sürdürülemez durumda. Amadilbilimciler,

şöyle: | dili konuşan toplum da bunu isterse, hiçbir iz
bırakmadan kaybolmasın diye dili olabildiğince

Bir dili yok olmaktan koruyabilmek için kayda geçirebiliyorlar."

yapılabilecek en önemli şey insanların o dili

konuşabilmesi ve çocuklarına öğretebilmesiiçin

uygun koşulları yaratmaktır. Bu genellikle, azınlık

dillerini tanıyan ve koruyan ulusal politikaların,

anadil eğitimini destekleyen eğitim sistemleri-

nin, o dili konuşan toplulukla dilbilimciler arasın-

da bir yazısistemive biçimsel yapı kazandırmak

için yaratıcıbir işbirliğinin var olmasını gerektirir.

             

   

En belirleyici etken dili konuşan topluluğun

dile yönelik tutumu olduğundan,çokdilliliği ve

azınlık dillerine saygıyı yüreklendiren, bir dili

konuşmanın ödev değil, zenginlik olduğunu

hissettiren toplumsalve siyasi bir ortam oluş-

turmak esastır.

 
      
 

Ubıh dilini konuşan son insandı Tevfik Esenç. Kendisinin ölümüylebirlikte, dünyanın en zengin
dillerinden birinin de öleceğini bilerek yaşadı. Bu yüzden, Balıkesir Manyas'ın

Hacı Osman köyündeki mütevazi mezarının taşına, kendiisteğiyle, aynen şunları yazdırmıştı:
"Tevfik Esenç burada yatıyor. Kendisi Ubıhçayı konuşabilen en son kişidir..."

Esenç, 82 sessiz, 3 sesli harften oluşan, fonetik açıdan dünyanın en zengin ve
en zor dili olduğu söylenen Ubıhçayı, yaşamının son günlerine kadarbirilerine aktarmakistemiş,

ünlü dil bilimci Georges Dumezil ile Georges Charachidze'ye öğretebilmiş,
konuşanı kalmasa da bu dili yazılı olarak ardında bırakmayı başarmıştır.

“...Dün gece bir rüya gördüm.Size anlatamam, çünkü Ubıhçaydı...” sözleriyle yüreğimizi acıtan koca
çınarın, bilinen son sözleri de yine yüz yıla yakın yalnızlığını anlatıyordu:

“..Çok ölüm gördüm. Uzun bir ömrüm oldu, takatim kalmadı... Yüreğim fazla dayanmaz,biliyorum.
İçime atsam olmuyor, dilime vuruyor. Anadilimde anlatmak istiyorum, unutmayı ve unutulmayı..."

NART 59



 

 

Tyıupılaxap 3sop Momöoulo Moxbakp
Ümepmasmd

 

KYAAlAlibxeM03.C3Y AZDA,
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Kebilopop c3 c4opoau

3

ve NOTALARI

Derleyen: HUŞT EMEL BEZEK

 

KİO.PIM Kös.İo. p3PCA.c4. 0

.PPCa 4.0

2Kbbiy: 3biMyp ULbXbADUTIY HXOKÜ
HILIOXBPOM

Krplopop c3 cHopom.

Klpupımu uloTay HaTop 3BIrbazpKopoM
Kepilopop c9 coplu,
Can ylor»pim ulscx9y eazkaklo
nİbikİyxoM

Kpalopop c9 copom.
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Kyrumlanrpxpo9M 49c3y
JOXbakl9 Klopom

ALNAXDO

HUİBIy MbIICOYP3M

Yılonolyklms Tum
KrUİykloy

KBHİykloy

lpantamap

brbalıxbOMH T9C3y
OLUbYAJIMIM HMECP9M

2K'bpiy: mo>kbaklo nlbi>krH, en>kaklo
nlbikiyu
Krpalopop c9 cuopomu.

K'BO3bIB9JTbIXBYPOM
Kpslopop c5 cHopgan

Kbılopopc3 cuop9u,
IOTPIMH UC3Ü KbYAJI?KIM

Kppilopop c9 cHopom.
2KbbIy: TAKBYNTEXb9 X9T9Y

Krsilopopc3 c4opoau.

C3 COPSAX9p KBbIBIMHAMBIlO
"İmsky Kpyan9 UMBilH,

Kpalopop c5 cHopomu.
2Kbbiy: yklonolyklm3, Tb

Kpalopop c9 wopomu.

İlrbolp3 39X9CM9 Ton a9rroklay
Krpalopop c3 cHopom.
İOlHbIO?KM3 HbICOP KbbIpaHIMI
Kpalopop c9 wopom.

2K'bbiy: MrbONTb3 3UMLOTBYMHU, HblO
TOHOZKMH —>



 

 

Kpalopop c9 c4opom.

Yans uryns, Gaya, yulonpay,
C3 cunls Hiby39abixonboy
İlİeyry cpıkrokİM3, Horcbip
kl92xbyrboklay
Kpanıylopop c9 coplu,

bbiy: HIbYIy CBIKPOKİM3, HOMCBIp
Kİ92KbYITb9Klay
Kpamylopap c3 cHop9uu,

Cpilymklozxoboy akanıbip Kb9CM9,
Cyutbğbirb9 3aKbOY CAHYAOM,
CHOp9AbDKDX9P JTbbi2KYTb9İ9CBIZKEM9,
Apbutbxop KbblTbypHİOZKbbIHH .
2Kbbiy: CHOP9AbLIbIX9P
JIbbI>KbYTb9İ9CBIZKLM9,

Apbutbxop KbbIlbydHİOZKDBIHH .

2KBIM CBLAMI92K9b9Y KİSM
canurbaklay
Kpaclopop c39 cHop9uu,
İ'yp 3buupıklonpoM kiyaul9 Kpa3biT9y
Kpaclopap c3 cuopom.
2Kbbiy: Typ 3biüpikloapoM Klyaulo
X93TbYyaTIY
Kpacdopop c3 cHop9m.

C3 cpmsl9ğ9 cemMbissrıbixsy
Kpodlomrbıp c9 c4op9lu,
CpiribiMbIl>KbM9, 2KbBIMM 3OPUXb9Y
Kpalorrbıp c9 cHopom.
2K'bbiy: CBNPIMDIİ92KM9, 2KBBIMH 39PpUXB3Y
Kpalonirsıp c9 c4opomM.

YMbiTbli'b9Y Tbil'b9OY YKbolICbiHA?
İynubılaxap 3brop 2K9H9 KBBIPBIMBIZ

   

 

YbATt İ3  PAM

KES rsarb is .PAM

İŞ MURM3 Y Kbb PA Gxbakl

 

Kb3rbArbİ3 PAM

 

   üontTorenue
Kb3rbarb İ3. PAM KbIrbArb -PAM YH.TENAbI YP Kbbiae

WİY AbarbyM V PU JA, Mbirt,

 

YMBITBIrb9y, TbIrboy YKbETCbIHA?
YICBEXLOM9-TICBIXBOY 3bI39Kl9n! .
YMPITBIrboy, TbIMboy YK'beTCbiHa?
İİTEOMBULKM3—1IBOMBUK3Y TCBIM UMUL.

YMbIZKBOM9-MbIZKbOY CBIMİOp9Kİ,
YubbirM9—Ybbirbi JTbar9y Kb9Kİ.
YMBITbIrboY, TbIboy YK'BETMCBIHA?
Ymamlom9—a2Kb4 o nkloponb.

YuaT9M9— YUJIbbIrb9 nİOP9TB,
YrıcbIH9M9—TICBI Ybbil9 cerbanrpy .
YMBITbIrboy, TbIrboy YKbETCBiHA?
Yulbığmo—ulbdbirbo Topo.
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