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Bu sayı 2.000 adet basılmıştır    

   Merhaba değerli art okurları;

  

Son günlerde artarak devam eden Wart Dergisi'ne olan ilgi, 66.

sayımızda bize ulaşan materyal, yazı ve haber çokluğu ile kendini

gösterdi. Biz de Mayıs-Haziran dönemi dergimizde, daha çok bu

döneme rastlayan güncel yazılarımıza yer verdik, diğer birbirinden

değerli araştırma, çeviri ve özgün yazılarımızı bir sonraki sayıda

kullanmak üzere sakladık. Buna rağmen standart sayfa sayımız olan

OL'ü aştık ve 80 sayfa olarak hazırladık dergimizi.

İlginize çok teşekkür ederiz.

Bu döneme damgasını vuran olay bana göre Kafkasya Stratejik

Araştırmalar Merkezi (KAFSAM)'ın kurulmasıydı. Sürekli yeni

gelişmelere ve değişimlere sahne olan Kafkasya coğrafyasında yaşanan,

her yeni olayda, bilgi almak isteyen kurumların, medyanın ve meraklı

msanlarımızın sorularına cevap vermeye, her biri farklı yerlerde çi

yapan Kafkasya uzmanlarına yönlendirmeye çalışıyorduk. Bu eksikliği

en son geçtiğimiz yaz Gürcistan-Osetya Savaşı'nda had safhada

yaşadık. Bu anlamda önemli bir açığı kapatacak olan KAFSAM

püyesini bendi alanındaiisim yapımış bir çok uzmanımız görev

yapacak. Bununlailgili Orof. Dır. Erol Taymaz'ın ayrıntılı

açıklamalarını dergimizin ilerleyen sayfalarından veya

www.kafsam.org sitesinden okuyabilirsiniz.

Alman Yeşiller Vartisi &ş Başkanı ve kültürümüzün dışarıda

tanıtılmasına önemli katkısı olan Avrupa Warlamentosu'nda Çerkes

Günü organizasyonlarına gösterdiği büyük destek ile tanıdığımız Cem

xdemir'in, bazı resmi görüşmeler için Türkiye'de bulunduğusırada

Ankara'da Çerkes hemşerileriyle bir yemek ve toplantıda biraraya

gelmesi de bu dönemin kayda değer olaylarındanbıriydı. Özdemir eşiyle

birlikte katıldığı toplantıda, merakedilen soruları cevaplandırdı, kendi

görüşlerini paylaştı, samimi tavırlarıyla, geç saatlere kadar msanlarımızla

iç içe bir akşam yaşadı. Toplantı notlarını sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Sayfalarımızda ayrıca Federasyonumuzun etkinlikleri, Genel Başkanımız

Cihan Gandemir'in son Abhazya seyahatiile ilgili dikkat çekici bilgi

ve izlenimlerinin yanı sıra, Adıge Dil Günü ve Dünya Kadınlar

Günü nedeniyle derneklerimizde yapılan kutlamalar ile demeklerimizin

diğer etkinliklerini, Cumhur Bal'ın ana dilin önemiile ilgili önemli

tespitlerde bulunan bir makalesini, önemlibelgelerin yer aldığı “Tarihçinin

Mutfağından bölümünü, köy tanıtımımızı, gezi, derleme, sizden gelenler,

Wart çocuk ve kitap tanıtım bölümlerimizi de ilgiyle ve beğeniyle

bUMUYOFUM.

Sürgün ağırlıklı, Mayıs-Haziran dönemine ait

67. sayıda buluşcaya kadar, esenlikler diliyorum.
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Alart Çocuk-Boyama
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Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFSAM), Türkiye

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ORSAM|)işbirliği ile 14 Nisan 2007 Salı günü
Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Değişim ve Seçenekler” konulu

bir konferans düzenlendi.

Tepav merkezinde gerçekleştirilen konferansın oturumunu TODD

ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın

yönetti. Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan, Tepav Direktörü

Prof Dr. Güven Sak'ın ardından, Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir

ve Orsam Başkanı Hasan Kanbolat da konuyla ilgili kısa

değerlendirmelerde bulundular. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur

Öymen ve TOBB Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.

Dr Mitat Çelikpala ise Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Değişim

ve Seçenekler" başlığını, geniş bir çerçevede değerlendirdiler.

Özellikle resmi kurumlardan daha önce katılımları kesinleşen

konuşmacıların son anda gelmekten vazgeçmeleri, diğer konuşmacılar

tarafından, Türkiye'nin Kafkasya konusunu ne kadar önemsediğinin
bir göstergesiolarak yorumlandı. Elçilikler, bazısivil toplum kuruluşları

ve basın tarafından yoğunilgiile izlenen konferansın, önemli bulduğumuz

bölümlerini sizler için özetledik.

 

Derleyen: HAHUKOLEYLAKANDEMİR
NART 3



UZMAN GÖZÜYLE
 

 

GÜYEN SAK: “..Son günlerde Kafkasya
ile ilgili dana çok Ermenistan ve Azerbaycan
ağırlıklı, hızlı gelişmeler yaşanıyor. Türkiye için
önemlibir politika çerçevesi tasarlanılacaksa,
üzerinde düşünülecekse, Kafkasların bütünüiçin

düşünmekte fayda var. Bugün, bu toplantının

sonuçlarını, toplantıya katılmayan kamu görev-
lilerine, hükümete iletebilmenin mümkün ola-

bileceğini düşünüyorum.

TEPAV'da uzuncabir süredir Kafkaslarla özel
olarakilgileniyoruz. Kafkaslarla ilgimizin iki temel
nedeni var. Türkiye'nin Kafkasya Politikasında de-
işim ihtiyacı nerden kaynaklanıyor diye bakmak
gerekirse; bir tanesi, küreseliktisadi krizin tam
ortasındayız. Önemiazalıyorgibi görülse de Kaf-
kaslar, doğu ile batı arasındaki ticaretin önemli
kanallarından bir tanesi olacaktır. Çünkü, para
ticaretinin ve kara nakliyesinin giderekarttığı bir
dönemin içerisindeyiz. Doğuile batı nakliye gü-
zergahında kamyonlar, ya kuzeyden doğrudan
doğruya Kazakistan'dan ve Rusya üzerinden
Avrupa'ya ulaşıyor, ya da altematif yollar geliş-
tirmemiz lazım. Türkiye, kara ticaretinden fayda
sağlamayı düşünüyor,lojistik merkezi olarak önem
kazanmakistiyor ise, o zaman doğu-batı ticaret
yolu üzerinde, orta koridorun güçlendirilmesi son
derece önem taşıyor. Kafkasların istikrarda olması,
Türkiye'nin böyle bir lojistik ihtiyacında,lojistik
merkezi olarak önem kazanabilmesinin ön koşu-

ludur. Kafkaslar ne kadar sağlam, ne kadar güçlü
ise, Güney Kafkasya ne kadarihtilaflardan arın-
dırılmış ise, Türkiye de Çin ile Avrupa ve doğu-
batı arasındakiticaret akımlarından iktisadi olarak
faydalanabilme imkanına o kadar kavuşabilecektir.
Bütün bunlar, süreç içerisinde çözülmesi gereken

meseleler olarak önem taşıyor.

İkinci olarak, Kafkasya enerji koridoru olma
açısından önem taşıyor. Türkiye'nin, enerji akımla-
rında önemli bir yer haline gelmesini düşünüyorsak,
ileriye yönelik politika tasavwwurumuz varIse ve
enerji koridorunu elimizde tutmakistiyorsak, Gü-
ney Kafkasya Türkiye açısından önemli bir açılım
olacaktır. Güney Kafkasya ne kadar güçlü ise, e-
nerji koridorunun Türkiye'ye yakın olabilmesinin
yaratabileceği firsattan, Türkiye'nin de yarar-
lanabilmesi o kadar mümkündür.

Temel olarak üzerinde çalışılması gereken

NART 4

konulardan bir tanesi, Türkiye'nin bölge ticaretini,
daha sonra da üretim merkezi olarak önemini
arttırmaktır. Biz siyasi meseleleri, ihtilafları ikinci
problem olarak görüyor, daha çok ekonomik
projeler üzerine eğilip, bundan sonra ne yapa-
bileceğimize odaklanmayaçalışıyoruz.

Türkiye'nin Kafkasya politikasında değişim
dendiğinde Türkiye'nin, bu yeni küresel dinamikler
içerisinde kendine nasıl bir yer edinmesi gerektiği
konusu ile yakından alakalı olduğunu düşünüyorum.

Ermenistan ve Azerbaycan meselesi çokfazla
tartışılıyor. Bana göre bu tartışmalar, daha çok

sınır kapısının açılıp açılmaması üzerinde değil,

hangi şartlarla açılmasına yönelik olmalıdır...”

CİHAN CANDEMİR:“..Şu anda güncel
tartışmalarda Azerbaycan ve Türkiye arasındakı
problemler konu olmaktadır. Biz geçen hafta,
dünyanın çeşitli yerlerinden 2 binin üzerinde işada-

mının geldiği ve İstanbul'da organize edilen "Dünya
Türk Girişimcileri Kurultayı"na katıldık. Dünya üze-
rindeki bütün Türk işadamlarının tanışacakları, güç

birliği oluşturacakları. ve lobi faaliyetlerinde bulu-
nacakları bir birlikteliği sağlamaya yönelik kurul-

taya Azerbaycan'da, Türkiye'nin Ermenistan açılı-
mı ile ilgili politikalarına yönelik tepkiler damgasını

vurdu. Oradaki iş adamları ciddi bir şekilde bu

tepkilerden etkilenmeye başladıklarını dile getirdiler.
Barış için ekonomikilişkiler büyük önem taşıyor.

Ekonomikilişkilerin geliştirilmesi barışın önünde

siyasetten de önce gelen önemli faktördür. Ancak
ekonomıkaçılımlariçerisinde ihtilaflar çözülmeden

de bu açılımları yapamıyor, ekonomikilişkileri ku-
ramıyorsunuz. Umuyorum ki bugün Kafkasya, çok
önemli ihtilafların çözüm sürecine girmiştir. Çün-

kü 8.8.2008 tarihi, Kafkasya bölgesinde önemli
bir süreci başlatmıştır.İhtilaflar su yüzüne çıkmış,

bugüne kadarbilinmeyen birçok konubilinir, tar-

tışılır hale gelmiştir. Bunun bölgedekiihtilafların

da çözülmesiiçin bir başlangıç olacağını umuyorum.

Türkiye'nin bölgede önemli rol oynayabilece-

gini görüyoruz. Biraz zor da olsa Türkiye'nin dünya
aktörleri ve bölgesel aktörleri arasında kaçınılmaz
bir rolü var. Federasyon olarak üzerinde durduğu-

muz en önemli konulardan bir tanesi, bölgeyle

ve kardeşlerimizle olan ilişkilerimizin, aynı zamanda

ekonomik olarak da sağlıklı olmasıdır.



 

TÜRKİYE'NİN KAFKASYA POLİTİKASI...
 

 

  

Biz Abhazya konusuna çok önem veriyoruz.

Osetya konusu da bizim için önemlidir. Fakat da-
ha çok Abhazya buradaki çözümdekilit rol oy-

nayacak gibi gözüküyor. Türkiye'de önemli bir
Abhaz diasporasının varlığını da göz önünde bur-
lunduracak olursak biz, Abhazya ve Türkiye ara-
sındaki direkilişkilerin, gidiş gelişlerin olması ge-

rektiğini başından beri savunuyoruz. Türkiye'nin
de bu bölgesel sorunların çözümünde önemli bir
katkı sağlayacağına inanıyoruz. |ürkiye'deki Abhaz
vatandaşları, Kafkas kökenli insanlar veya orada
iş yapan Türk işadamlarının Abhazya'ya gidişiiçin

tekyolvardır, o da Rusya'dançift giriş çıkışlı vize

alıp, Soçi üzerindengidiş geliştir. Bu son derece

zor zahmetli bir iştir.

Türkiye Kafkasya'daki sorunları çözecekise,
Abhazya konusunu da çözmesi son derece önem-

lidir. Çünkü orada olan tüm olaylar son derece
girift hale gelmiştir. Birçok benzerlikler ve ayrılıklar
vardır. Türkiye bölgede belirli bir rol oynayacak
ise, bu konuda da olumlu adımlar atmalı ve orada
da aktif olmalıdır. Aldığı kararları da kararlılıkla

uygulamalıdır...”

ONUR ÖYMEN: “..Bu seminerin başlığı,

Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Değişim ve
Seçenekler. Madde |: Türkiye'nin Kafkasya politika-

sı değişmelidir. Madde 2: Nasıl değişmelidir? Belli

ki bu telkin edilmekisteniyor. Oysa sorulması ge-

reken soru, Türkiye'nin Kafkasya politikasında bir

yanlışlık var mıydı, değişmesi mi gerekiyor, yok-

sa bazıları Türkiye'nin bu politikasının değişmesi-

ni mi istiyorlar? Sanırım daha çokikincisi.

Kafkasya deyince,insanın aklına son zamanlar-

da çoğunlukla Güney Kafkasya geliyor. Kafkasya'yı

bir bütün olarak düşünmekte fayda var. Kafkasya

coğrafı, stratejik, ekonomik ve enerji açısından bir

bütündür. Sadece bir bölümünü ön planaçıkart-

mak, diğer bir bölümünü göz ardı etmek bizce

doğru değil. Kafkasya'nın stratejik boyutu aynı

zamanda, Kafkasya'da yaşayan halkların da çektiği

sıkıntıların bir sebebidir. Hangi ülkenin stratejik

önemivarsa, o ülkede yaşayan halklar genelde

sıkıntı yaşarlar, çünkü o ülke üzerinde başka ülke-

lerin de menfaatleri vardır.

Kafkasya çok önemli bir stratejik mevkide

olduğuiçin, pek çok ülkenin dikkatini, ilgisini çeki-

yor ve kendi menfaatler, beklentiler doğrultusunda
orayı şekillendirmek, yeniden yapılandırmakiste-
yenler oluyor. En son akla gelen de Kafkasya'da

yaşayan insanların, halkların ne durumda olduğudur.

Kafkasya'da şöyle bir tablo görüyoruz, Çarlık

Rusyası zamanından beri, Rusya'nın sıcak denizlere
iki çıkış yolu önemli olmuştur. Biri boğazlar, diğeri
de İran Basra Denizi ve Hint Okyanusu'dur. O
nedenle, Rusyaiçin Kafkasya daimastratejik önem
taşımıştır. Almanya için de öyle. Almanya hem
|. hem de 2. Dünya Savaşı'nda Kafkasya'daki
petrollere ulaşmakiçin çok büyük çaba sarf et-

miştir. Almanya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'nda,

Stalıngrad Savaşı da dâhıl olmak üzere yaptığı

savaşlara bakacak olursanız, hedeflerinin bir bö-

lümünün Kafkas petrollerini ele geçirmek olduğunu
görürsünüz.İngilizler için de öyle, İngilizler de
petrol kaynaklarını Almanlara kaptırmamakiçin,
Kafkasya'yı kontrol altına almaya çalışmışlardır.

Bugün yine stratejik önemi devam ediyor.

SSCB zamanında, Azerbaycan'ın Gence bölgesinde
inşa edilen, sınır ötesi radarsistemi, Hindistan'ın

doğusundan, Güney Afrika'nın batısına kadar olan
bütün hava sahasını denetim altında tutabiliyor,
kontrol edebiliyor, izleyebiliyor. Aynı şekilde Kıb-
rıs'ta, İrodos Dağları'nın tepesindekibir sınır ufuk
ötesi radarsistemiyle Kafkasya'yı kontrol edebi-
iyor. Her ülke bu bölgenin stratejik boyutu ile
çok yakından ilgilidir. Bu bölgede petrol, doğal-.
gaz kaynakları var. Bu kaynakların dünya pazarlarına
hangi yollardan, nasıl ulaştırılacağı, kimin elinde
olacağı ve hangişirketlerin denetiminde olacağı
son derece önemlidir. Ayrıca, Hazar Denizi'ni
Karadeniz'e bağlayan Don Volga kanalı da Kuzey
Kafkasya'dan geçiyor. Bütün bunlar, coğrafyanın
stratejik önemini ortaya koyuyor.

Biz Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesi olmasını

isteriz. Demokrasinin yerleştiği, insan haklarının
geliştiği bir alan olmasını isteriz. Çünkü Türkiye,
bütün NATO ve batı Avrupa ülkeleri arasında,
komşularının gerçek demokrasiile yönetilmediği

ülkelere sahip tek devlettir. Bu nedenle, 1ürkiye'nin
stratejik menfaatleri, hedefleri komşularının demok-

rasi ve istikrar içinde yaşayan ülkeler olmasını ger-
ektirir. Ne yazık ki Kafkasya çatışmalara sahne
oldu ve bu çatışmalarda çok sayıda ınsan hayatını
kaybetti ve siyasi coğrafya hiç değilse geçici bir
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süre için değişiklik gösterdi.

O zaman ne yapacaksınız?İki seçeneğiniz var.
Ya bugünkü durumu hayatın gerçeği olarak kabul
edip, reelpolitika diyeceksiniz veyaiç politikanızı
nasıl geliştirecek, bu reel politikaya nasıl uyacaksınız?
Diyeceksiniz ki 'Mademki bu çatışmalar sonunda

sınırlarfiilen değişmiştir, biz bunu sürekli bir veri ola-

rak kabul edelim, buna göre yenibir politika oluş-
turalım, bu durumu ve şartları da içimize sindirelim.'

Bunu mu diyeceğiz, yoksa biz ilkelerimizi koru-
maya devam edelim, barış ve istikrarın korun-

masında devletlerin güç kullanarak toprakilhak
etmelerine karşı mı çıkalım? Türkiye başından be-

ri, kuvet yolu ile toprak ilnakına karşı, devletlerin
toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygılı bir poli-
tika izledi. Bugün iktidarda olan hükümet de dahil

. olmak üzere, şimdiye kadar iktidara gelmiş bütün
hükümetler de bu politikayı izledi.

Bizim Kuzey Kafkasya'da toprak bütünlüğünü
ilkesinin yanında bir ilkemiz daha var. Diyoruz ki
"Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerde insan hakları
meselesi iç politika meselesi sayılamaz ve insan
hakları ihlallerini iç politika olarak vasıflandıramaz-
sınız". Biz Abhazya'da, G. Ösetya'da, Kafkasya'nın
bütün bölgelerinde insan haklarına uyulmasını
isteriz. BM'e sunulan raporlara bakınız dehşete
kapılırsınız. Raporların küçükbirkısmıbile doğru
ise, çok ciddi sorunlar var demektir. Sayın Can-
demir'in söylediği gibi "En önemli insan hakların-
dan bir tanesi, seyahat edebilme hakkıdır." Bu hakkı
ınsanların elinden alıyorsunuz. Türkiye'de 6 milyon
Kafkas kökenli insan var. Bu insanların çoğunun
Abhazya'da, Osetya'da akrabaları var ve oraya
gidemiyorlar, neden? Uçak, gemi seferi koyamı-
yorsunuz. Bunlar yanlış, bunlar insan haklarıihlali.
Meseleye biraz da insani açıdan bakacağız sadece
strateji, petrol, enerji açısından değil. Bunlar da
çok önemli fakat insani boyutu unutmamakİa-
zım. Bu ülkelerde insanlar yaşıyor. Bunu düşün-

mek, değerlendirmek ve saygı göstermek lazım.
Bunu kim yapacak? Türkiye. Çünkü Türkiye, Bölge-

nin gerçek anlamda tek demokrasidır...”

HASAN KANBOLAT: “Kafkasya'ya
daha doğrusu Karadeniz bölgesine baktığımızda,
şu anda modem Türkiye'de yaklaşık 26 40 oranında
bir nüfusun, son 130 yılda Karadeniz Havzası ve

Ege Havzası'ndan zorunlu olarak soykırım, etnik
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temizlik ve zorunlu göçle, Türkiye'ye gelmek zo-
runda kalan insanların torunlarından oluştuğunu
görüyoruz. Bu nedenle Kafkasya, Balkanlar, Kırım
ve Ege Havzası Türkiye için ayrı bir önem taşı-
maktadır.

I993 yılında SSCB dağıldıktan 2 yıl sonra,
Türkiye'nin ilk Kafkasya haritası, Harita Genel Ko-
mutanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye olarak
bölgeyi biz hep Sovyetler içerisinde gördük. Bal-
kanlar ve Ortadoğu haritası 1993 yılında hazır-
landı ve Türkiye'nin yakın çevresini mercekaltı-
na almaya başladı. 1991 yılında SSCB'nin dağıl-
masına Türkiye hazırlıksız yakalandı demek doğru
değil. Bir hafıza kaybı vardı ve hafıza yeniden ken-
dini göstermeye başladı demek daha doğru.

Kuzey Kafkasya'da nasıl bir değişim var, Rusya
Federasyonu'nun, gerek Kuzey Kafkasya'daki otok-
ton halklarla, gerekse Kuzey Kafkasya'dan 1864
olayları, 93 harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı
sonrası ayrılmak zorunda kalan halklarla büyük
bir barış içerisine girdiğini görmekteyiz. Soğuk
savaşyıllarında Kuzey Kafkasya'dan kopmuş olan
halklarla, yakındanilgilenen ülke Amerika iken, şu
anda Rusya Federasyonu olduğunu görüyoruz.

Gürcistan'a baktığımız zaman, Gürcistan bekle-
nilen bir şekilde karıştı. 2008 Ocak ve Mayıs ayın-
daki devlet başkanlığı genel seçimlerine baktığımız
zaman, Gürcistan'da orta sınıf üstü ve aydınların
yaşadığı kent ve mahallelerde Saakaşvili'ye destek
verilmediğini ve Ağustos krizinden sonra bu kopu-
şun daha da derinleştiğini görmekteyiz. Abhazya
ve Güney Osetya'nın da bağımsızlıklarının Rusya
Federasyonu tarafından tanınması sonrası, Avrupa
Atlantik dünyası artık tamamen Gürcistan'da po-
litika üretemez hale gelmiştir. Gürcistan'da politika-
ların yenilenmesi, Gürcü aydınının, Gürcü insanının
nelertalep ettiğini de görmemiz gerekiyor...

Türkiye ile Ermenistan sınır kapısı açılmalıdır
ancak, Azerbaycan ile -Türkiye arasındakiilişkileri
de unutmamamız ve yenilememiz gerektiğini de
göstermektedir. Çünkü gerek Türkiye, gerek
Azerbaycan, Azerbaycan'ın bağımsızlığından beri
bir tembellik içerisinde girmişler,ilişkileri doğal

akışına bırakmışlardır. Örneğin Ukraynaile Polonya
arasındailişkilerin geliştirilebilmesi için ortak bir

düşünce merkezibile oluşturulmuş iken, Türkiye

ve Azerbaycan arasında ne ortak politika, ne
ortak bir düşünce merkezi, ne de iki ülkenin de



 

 

sorunları olan Ermenistan'a karşı ne yapılacağı,

bu sorunun nasıl çözüleceği Üzerine ortak projeler

üretilmemiştir...”

MİTAT ÇELİKPALA:“Bölgede deği-
şimin olduğu bir gerçek. Bundan hoşlanalım ya
da hoşlanmayalım, rahatsız olalım ya da olmaya-
ım bölgede bir kere sınırlar değişiyor. Sınırların
değişmesi sadece bölgedekiistikrarsızlığı tetik-

lemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel geliş-

melerin, küresel gelişmelerle etkilendirilmesini de

beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, 'Seçenekler
ve Değişim! başlığına gelindiğinde, şu andaki

iktidarın Türk dış politikasının yürütülmesinde iz-
lemekistediği tercih bandına bakıldığında, hepimizin
de bildiği son dönemlerde karşımıza çıkan, sıfır
sorunla bölgeselsorunlara çözüm politikalarıdır.
Bu politika, kendi içerisinde tutarlı ve akla yatkın
bir teorik çerçeve olarak kabul edilebilir.

Kafkaslar üzerine geldiğimizde net olan bir
şey, Türkiye'nin bir Kafkas ülkesi olduğudur. Türki-
ye bir Kafkas ülkesi olarak, sadece haritada ya da
coğrafik olarak Kafkasya'da yer alan bir aktör
değil. Türkiye, Kafkaslar'da var olan bir takım so-
runların tarafı, parçasıdır. Aynı zamanda bu an-
lamda dengelerin belirlenmesinde, kenditercihi
ile oyununiçerisine girsin ya da girmesin, hesapla-
nan tablonuniçerisine yerleştirilen bir aktör. Böyle
bakıldığında, Kafkaslardaki gelişmeleri ve Türkiye'nin
pozisyonunu, İürkiye'deki kararalıcılarının dikkatlı
biçimde hesaplaması gerekiyor. Türkiye'nin Erme-
nistan ve Gürcistan ile olanilişkileri, diğer Kafkas
ülkeleri ile bağlantıları |990'lardan beri biliniyor
ve bu çerçevede şekillendirilmiştir.

Kafkaslarda yaşanan her şey, Türkiye'nin iç
politika konusudur. Bu demografik olarak, bölgesel
etkenler anlamında, ekonomikçıkarlar bağlamında,
siyasi sonuçları ya da güvenlikle ilintili başlıkları
anlamında böyledir. Bu bağlamda bakıldığında
sorulması gereken diğer bir soru, Kafkaslar Tür-
kiye'nin bu kadariç politika konusu ise, bu kadar
rahatlıkla, pervasızca bir diplomatik egzersiz yap-

mak doğru mudur ve mümkün müdür? Bunun
üzerinde dikkatle durmak gerekir. Bunun tehlikeli
olduğu sadece Ermenistan, Azerbaycan Türkiye
sınır açmatartışmaları ile ilgili değil, en son Ağustos-
'ta yaşanan Gürcistan, Abhazya, Osetya tartışma-

larıyla ilintililendirilerek değerlendirilmesi gerekir.

TÜRKİYE'NİN KAFKASYA POLİTİKASI...

 

Reel politik bağlamında baktığımızda bu tür
dengeler yaşanmaya başladı. Ve bu çerçevede
Türkiye'nin Ağustos 2008 ve sonrasında Kafkaslar
politikasıile ilgili birkaç noktaya değinmek gerekirse,
Türkiye'nin bölgede yürüttüğü toprak bütünlüğüne
dayalı temelpolitikası, insan haklarını öne çıkartan,
istikrarı önemseyen politikasının temel çizgide
değişmediğini söylemek mümkündür. Fakat bu
değişmeyen politika içerisinde uygulanan seçenek-
lerin yarattığı sonuçlara bakıldığında, bu sonuçların
ne iç kamuoyunu, ne de Kafkaslardaki aktörleri
mutlu etmediğini görüyoruz. O zaman Türk dış
politikasının seçeneklerinin tartışılması burada

gündeme geliyor. Büyükihtimalle yeni siyasal dü-
zen, değişken sınırlar ve bu sınırlar bağlamında
halkların beklentisi, bölgedeki dengelerin, Türki-
ye'nin dış politikasına da, dış politika bölge aktörü
olarak, doğrudan yansımaları olması gerekiyor.

Türk dış politikasının bölgesel gelişmeler an-
lamında çokkırılgan, etkiye çok açık olduğu temel
beklentimizin ve hedefimiz olan toprak bütünlüğü
genel söyleminin de ötesinde, güncel gelişmeler
karşısında nasıl bir Kafkaslar görmekistiyoruz, Kaf-
kaslar'da Türkiye'yı hangi pozisyonda görmekisti-
yoruz? Bu konudabir belirsizliğin olduğu, bu be-
İirsizliğin küresel aktörlerin tercihlerindeki
benzeşmemelerden kaynaklanan bir takım baskılara
maruz bulunduğu, bölge ülkeleriile ilişkilerimizde
en iyileriile ciddi sıkıntılar yaşadığımızı söylemek
mümkün. Yeni ortaya çıkan aktörlere ilişkilerimizde

ise daha büyüksorunlarvar. Bunların çoğunu göz
ardı ettik, görmezden geldik ve şimdiye kadarbir
kaybetme sürecine doğru gidiyoruz. Örneğin,

Abhazyaile normalilişkiler kurulabilecek mi, böl-
genin istikrarının sağlanması için adım atılabilecek
mi, Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi yeniden nasıl
tanımlayacağız? Bir soru işareti. Nisan ayı içinde
böyle bir gelişme beklemiyorum ama Ekim ayına
kadar böyle bir adım atılabilecek mi, bu adım atı-
İırsa Azerbaycanile birlikte Türkiye bu gelişme-

lerden ne elde edecek, bunların hepsi belirsiz...”

MUSTAFA AYDIN: “..TEPAV olarak
bizler Kafkaslarla, kuruluşumuzdan itibaren ilgi-
lenmeye başladık. Türkiye'nin yakınında kurulu
bir alan olarak, daha spesifik ve derinlemesine
çalışmalarımıza 2008 Nisan ayında Brüksel'de,

Kafkaslar'ın geleceğiile ilgili uluslararası bir toplantı
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yaparak başladık. Toplantıda bölgeden temsilciler
ile bölgenin geleceği değerlendirildi ve gelecekteki
birkaç ay içerisinde Kafkasya'da bir savaş ortamı

çıkabilir öngörüsü, toplantının sonucunu ortaya
koydu. Maalesef Kafkasya'da donmuş olduğu söy-
lenen ihtilaflardan bir tanesinin tekrarısınması ve
sıcak çatışmaya dönüşmesiile bu öngörü ger-

çekleşti.

Türkiye'nin Kafkasya politikasında değişim ve
Seçenekler dendiğinde ben, Türkiye'nin herhangi
bir seçeneği olduğunu sanmıyorum. Türkiye bir
Kafkasya ülkesi ve bu nedenle de seçeneği yok.
Kafkasya'nın istikrar içerisinde olmasından, Kaf-
kasya'daki tüm halklarla, ülkelere eşitilişki içerisinde

olmaktan ve geliştirmekten başka bir seçeneği
de yok. Bunun dışındakiler, bu ana hedefe nasıl
ulaşmak gerektiği Üzerine yapılan taktiksel düzeyde
kalan tartışmalardan ibarettir. Mesele, uzun vadede

Türkiye'nin Kafkaslardaki konumunun yeniden
vurgulanması, buradakiistikrara katkısının nasıl
olacağının ortaya konulmasıdır.

Türkiye'de Kafkasya konusu canlı, yaşayan,
hareketli bir konudur. Bu konu, herhangibir dış
politika konusu değil, iç politikanın da içinde olan,
Türk ekonomisinin de can damarını ilgilendiren
bir konu. O yüzden Kafkasya için Türkiye'nin
istikrar geliştirmek, bölgede işbirliğini artırmaktan
başka bir seçeneği yok ve bunun için elinden
geleni yapmak durumunda.

Kafkaslar, Batı dünyasının baktığı gözle çok
küçük bir alana sahip, fakat çok önemli ticaret
yollarının, enerji hatlarının geçtiği, farklı coğrafyaların
birbirleriyle temasiçerisinde oldukları, her şeyin
düğümlendiği bir alan. Coğrafyayı yakından takip
edenler ve bu coğrafyada yaşamış olanlar söyle-
ecekler ki, mesele 2 | .yy.'ın meselesi değil, nere-
deyse orta çağlardan itibaren bu konumundan
dolayı dikkat çeken bir coğrafyadır.

İkinci önemli bir mesele, 8 Ağustos 2008,
yani 8-8-8 dünyapolitikasıile ilgili olarak her şeyi
değiştirdi. 8 Ağustos'ta Kafkasya'da ve etrafında
olanlar, Kafkasya politikasındaki tüm dengeleri
değiştirdi, bütün dengeler yerinden oynadı. Nasıl

oynadığı konusu tartışmaya açık olabilir ama yerine
de oturmuş değil. 1990'lı yılların başından bugüne
kadarşekillenmiş olan Kafkasya ile geçen yaz olan

olaylardan sonra ortaya çıkacak yeni Kafkasya,
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farklı bir Kafkasya olacak. Artık Kafkasya, aynı
Kafkasya değil. Dengelerin değişmesiile farklı
ülkeler ve farklı güç merkezleri, kendi politikalarını
oluşturmayaçalışıyorlar. AB kendi Kafkasya politi-
kasını şekillendirmeye, bütünleştirmeye kesin bir
şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Amerika yeni
politikalarını şekillendiriyor, ABD Başkanı Obama

önce Avrupa'daki müttefiklerini ziyaret etti, sonra
Türkiye'ye geldi, sanıyorum bir sonraki hamle,
Rusya politikasını açmak, ardından da Kafkasya
ile ilgili politika açılımına gitmek olacaktır. Türkiye,
enteresan bir şekilde Kafkasya'da, ön alan ülke
oldu. AB ve ABD'den önce Kafkasyaile ilgili po-
litikalarını yavaş yavaş açmaya ve açıklamaya
başladı.

Türkiye'nin Kafkasya politikalarını uygularken,
uluslararası koordinasyon konusunda bir sorun

yaşadığını görüyorum. Türkiye'nin farklı açılımlarına
baktığınızda belki de bunların en önemlisi, en kap-
samlısı Kafkasyaİşbirliği ve İstikrar Platformu ör-
neğidir. Konunun geçmişinibilenler açısından, bu

fikrin çok yeni olamadığını iddia edenler, ya da
tamamenfarklı bir şey olduğunu söyleyenlervar.
Ama bu Türkiye'nin 1990'lı yılların başından be-
ri Kafkasya'da aramakta olduğuişbirliği ve istik-
rar ortamının geldiği son noktadır. Kafkas İstikrar
Paktı önerisi, daha önce birkaç kez gündeme geti-
rilmişti, fakat çeşitli nedenlerle hayata geçirileme-

MiŞti.

Kafkaslarda Türkiye'nin seçeneği ve altematifi
yok demiştim. Bu konuda da Türkiye'nin çokfazla

seçenekve altematifi olduğunu sanmıyorum. Tür-
kiye üç tane küçücükülkenin olduğu bir coğrafyada,
üç ülkeyle de mümkün olduğuncaiyıilişki geliştir-
mek çabasıiçerisinde olmak zorundadır.

Son olarak, bütün bunlar yapılırken attığımız
her adım, beraberinde atılan bir başka adımı daha

da karmaşık hale getiriyor. Ermenistan'la yeniden
görüşmeler başladığında tekrar ortaya bir karmaşa,

karışıklık çıktı ve bu da diyalog ortamında Azer-
baycan ayağının yeterince iyi yönetilip yönetilmediği
ile ilgilidir. burada Türkiye gibi bir ülkenin, kamu
diplomasisini sadece kendi ülkesinde değil, dost

ve müttefik ülkelerde Azerbaycan gibi kardeş
olduğunu,iki devletin bir parçası olduğunu söyle-
diğimiz bir ülkede de, kamu diplomasisini çok

yoğun bir şekilde yapıyor olması gerekir...” #

 



 

 

CİHAN CANDEMİR/ Kaffed Genel Başkanı

18 Nisan 2009 tarihinde Nalçik'te, Dünya
Çerkes Birliği (DÇB) yönetim kurulu toplantısı
yapıldı.

DÇB'nin genel kurulu öncesi yapılan bu son
yönetim kuruluna, Türkiye'den DÇB yönetim
kurulu üyeleri, Orhan Özmen, Doğan Özden ve
Nahit Serbest ile birlikte Kafkas Demekleri Genel
Başkanı olarak ben katıldım.

Gündemde; Rodina'nın çalışma raporu,

DÇB'nin Vİ. genel kurul çalışmaları, Çocuklar

için düzenlenen yaz kamlarının, bundan böyle
Kabardey Balkar Cumhuriyeti (KBC) Hükümeti
Bakanlığı tarafından organizasyonu ve diğer konu-
lar görüşüldü.

DÇB merkez binasında saat | |.00'de top-
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lanıldı ve gündem maddelerine geçildi. Bakanın
zamanını değerlendirmekaçısından gündemin 3.
maddesiyle görüşmelere başlandı.

İlk konuşmayı yapan DÇB Başkanı Dzemiha

Kaspolet, DÇB'nin dünyanın her yerindeki
gençlerin okutulması, yazın tatillere getirilmesi, dil
öğretilmesi, kitap basılmasıgibi konularda çalışmalar
yaptığını, şimdi bu görevin Bakanlığa verildiğini,
bunun için ciddi bir de bütçe tahsis edildiğini

anlattı. Çocuklar için düzenlenen yaz kampıiçin,

zaman yetersizliği nedeniyle bu yıl, Türkiye ve
Ürdün'e (bu ülkelerden gelen yoğunilgiden dolayı)
ağırlık verilmesini önerdi, önümüzdeki yıllarda,
organizasyonun erken zamanda planlanabilece-
gini, Suriye ve Avrupa'dan da çocukların katılımını
sağlayabileceklerini ifade etti. Pasaport ve vize
işlemlerinin zaman aldığını belirten DÇB başkanı,

bu yıl gelecek olan çocukları, çokhızlı bir şekilde
belirlemek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başkan ayrıca, üniversitede okumakiçin

gelecek öğrenciler hakkında da bilgiler verdi. Şu
anda sadece Adıgey ve KBC'deki üniversiteleri-
mize öğrencialındığını ve Karaçay Çerkes Cum-
huriyeti'ne de öğrenci gönderilmesi için talepte
bulunduklarını anlattı. Daha sonra sözü, Bakan
Boris Paştov'a (Haberleşme, Basın Yayın, Gençlik

ve STK'larla İlişkilerden Sorumlu Bakan) bıraktı.

Bakan Boris Paştov, bakanlığın çalışmaları

hakkında bilgiler vererek, "Bu yıl yeni bir program
yaptık ve KBC hükümet programına (praviltsva)
aldık. Amacımız, seyahatlerin sadece turistik prog-

ram ile sınırlı kalmaması, ailelerin tanışması, genç-

lerin arkadaş olmalarıdır. Dil programlarıyla da
destekleyeceğimiz bu etkinliğe sizlerin de katkıda
bulanacağınız şeyler olabilir. Her yıl kaç öğrenci
gelecek, nasıl bir program uygulanacak konularında
bir toplantı yapılmasında yarar var. Amacımız
Abhazya'dan, Türkiye'den ve diğer yerlerden gelen
çocukları buluşturmak, yakınlaşmalarını sağlamak"

dedi.

Geçen yıl Ürdün'de düzenlenen anadil kon-
feransı sırasında, Cumhurbaşkanı'nın da desteğiy-

le, dil öğrenimiile ilgili çok miktarda kitap götür-
düklerini de anlatan Bakan Paştov, dil öğrenimi
Üzerine, yeni alfabe kitaplarının basıldığını ve 350
adet kitabı ülkelere paylaştırılmak üzere DÇB'ye
verdiklerini söyledi. Bakan konuşmasının deva-

mında, "Diasporada yaşayan hemşerilerimize yönelik
düzenlenecek programlar için, Kültür Bakanlığı
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bünyesinde özelbir birim oluşturuldu. Bu birimin
başına Lera Hanım getirildi.Tüm irtibat bu birim
üzerinden sağlanacak" dedi. Ardından Lera
Hanım'ın isim ve iletişim adreslerinin bulunduğu
bilgi notu dağıtıldı.

KBC'de, diaspora ile ilişkilerin hükümet nez-
dinde ciddiye alınması ve önemli bütçelerin ayrı-
ması sevindirici. Bu çalışmaların Rusya Federas-

yonu'nun hemşerilerine yönelik program çer-
çevesinde yürütülüyor olması ve DÇB'nin debu
durumakatkısının altını çizmekte yarar görüyorum.

Görüşmelersırasında Kaffed ve DÇB Yöne-

tim Kurulu üyesi Orhan Özmen, KBC'de bu yıl
düzenlenecek kamplara katılacak çocukları Mayıs
ayında belirleyeceklerini,listeyi mail yoluyla bakan-
lığa göndereceklerini söyledi.

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Xase Başkanı

Çerkes Muhammed de söz alarak, "Bizim sizde

olan imkânlarımız yok, ama biz de bu program
içinde olmakistiyoruz. Bizim Kültür Bakanlığımızın
da benzerprogramları yapmasıiçin yardımcı olunuz"
diyerektalebini iletti.
 

  
  erkesBirliği Y. eti N heyeti

olarak Orhan Özmen, Doğan Özden, Nahit Serbes ve Kaffed Genel
Başkanı Cihan Candemir katıldılar.

Gençlik programlarına ilaveten tiyatro grup-
larının ve diğer sanatçıların gelişlerini kolaylaş-
tırmak amacıyla, Türkiye delegasyonu adına Orhan
Özmen,grupların gelişinde en büyük maliyetin
uçakbiletleri olduğunu anlatarak, 'uçak paralarını
siz karşılarsanız geri kalan masraflarını biz karşılarız"
dedi. Buna karşılık Bakan Boris Paştov, tiyatro

gruplarının programlarını Nisan, Mayıs aylarında
yaptıklarını, bu nedenle tume taleplerinin en geç
Nisan- Mayıs aylarında kendilerine ulaşması
gerektiğini ifade ederek, ona göre programlarının
yapılabileceğini, bütçeye ödenek konulacağını

 



  

   
Doğan Özden'e Devletsanatçısı olarak madalya
ve belgesi Bakan tarafından takdim edildi.

söyledi. Konu, her ne kadar kendi bakanlığının
konusu değilse de "Kültür Bakanı arkadaşım, ona
haberveririz" dedi.

Daha sonra DÇB'nin genel kurulu konulu
gündemin 2. maddesine geçildi.

Başkan Kaspolet, Adıgey'e gittiğini, DÇB
kongresinin Maykop'ta yapılıp yapılamayacağı
konusunu Cumhurbaşkanıile görüşemediğini, fa-
kat Başbakan'dan kongreye gelecek misafirlerin
ağırlanması, toplantının yapılacağı yerlerin düzen-
lenmesi konularında söz alığını anlattı.

Daha sonra 22 Ağustos 2009 tarihinde yapıl-
ması planlanan Genel Kurul için, organizasyon
komitesinin teşkili, delegasyon sayılarını gösteren
listelere göre delegelerin belirlenmesi, VİP
davetlilerinin tespiti ve organizasyonun düzgün
olmasıiçin gerekenler konuşuldu.

Üzerinde durulan diğer bir konu ise, DÇB
üyesi olup aidat ödemeyen bazı demeklerin du-
rumuidi. Konuylailgili görüşmede bu dernekleri
çıkarmanın doğru olmayacağı ancak oy kullan-
mamaları gerektiği, aksi uygulamanın demokratik
olmayacağı konusunda mutabıkkalındı. Sonuçta
şu kararlar alındı:

- Aidatlarını ödemeyenlerin üyelikten çıkarılıp
çıkarılmaması, oy kullanıp kullanılmaması konusun-
da kongreye karar önerisi verilecek. (Bu karar
oylandı: | O kabul, İred oyu verildi.)

- Tüzüğe uygun olarak çalışacak adayların
seçilmesi sağlanacak. Kongreden bir ay önce dele-
gelerin belirlenmesi kararı da (Federasyonumuzun
önerisiile) kabul edildi.

Bu maddenin görüşülmesinden sonra Hafitse
Muhammet, gündem dışı söz alarak, DÇB'nin
Kuşha Doğan Özden'in "KBC devlet sanatçısı"

olarak ödüllendirilmesini önerdiğini, bu önerinin
de kabul edildiğini söyledi ve Doğan Özden'i
kutladı. "Devlet Sanatçısı" olarak, madalya ve
belgesi Bakan tarafından Doğan Özden'e verildi.

Doğan Özden, "Türkiye'deki tüm Çerkesler
adına bu madalya ve belgeyialdım. Biz atalarımızın
yaşatüğı, varettiği kültürümüzün ürünlerini toparladık.
Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da onlara borçluyuz"

dedi.

Duman Hasan ise, kültürün yaşatılmasında
DÇB'nin önemini vurgulayarak, devamının ol-
masını diledi.

Başkan Kaspolet, kültürümüze yapılan katkıları
nedeniyle, M.İ, Kandur'a ve Lazarevsk'teki Tamara
V. Polovinkina'ya (Kaf-Dav tarafından tercüme
edilen Çerkesya Gönül Yaram tarih kitabı yazarı)
da ödüllerverildiğini hatırlattı.

Katılımcılar adına Necdet Hatam ise "Bu ödül
töreni DÇB'nin dünyada yaşayan tüm Çerkesleri
nasıl biririne bağladığını gösteriyor. Ben de hem
Doğan'ı hem de organizasyonu yapanları kutluyorum"
dedi.

Adıgey'den Gucetl Nalbiy: "Kaspolet tevazu
gösteriyor. Kendisine de Adıgey Cumhurbaşkanı
tarafından, yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık
görüldü" diyerek, Başkan Kaspolet'in de bu ödülü
almış olduğunu duyurdu.

Ödül töreni ardından gündeme dönüldü ve
|. madde gereği Rodina Başkanı Vladimir Nekat-
sev'e söz verildi. Nekatsev kısa açıklamasında,

Rodina kurulalı 65 yıl olduğunu, Rodina'nın kuruluş
amacının diasporadaki insanlarımızlailişki kurulması
olduğunu, Rodina olarak derneklerle değil, komü-
nizm diye korkan insanlara, yani köylere gittiklerini
anlattı. |ürkiye'deki dil sorununa değinerek, "Dil
konusunda öğretmenleri gönderin, yetiştirelim dedik.
Kimse göndermedi" diyerek şikayette bulundu.
"Rodina olarak düşüncemiz şu: Devir değişti.

Komünizm bitti. Rus diasporasının Türkiye'de
organizasyonları var. Antalya'da Rus Kültür Merkezi
açıldı. Oralara öğretmenler gönderebiliriz. Rusya'nın
kültür politikaları içerisinde yer almak yararlı olur.
Yoksa derneklerde yapılan dil çalışmalarınıbiliyoruz"
şeklinde sözlerini bağladı.

Türkiye'den giden delegasyonumuz da Rodi-
na ve Nekatsev hakkındaki şikayetlerini heyete
iletti. Orhan Özmendil öğretimi konusunda Ne-
katsev'in söylediklerine cevap verdive dil konu-
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sunda Kaffed'in projelerini kısaca anlattı.

Daha sonra Kazoko Tole söz alarakşu bilgi-
leri verdi: "Eskiden üniversiteler için öğrencileri de
Rodina seçerdi. Rodina'nın şu anda 23 kişilik kon-

tenjanı var. Bu kontenjan Türkiye adına hiç kullanıl
madı. Bu yüzden önceleri Cumhurbaşkanının ricası
üzerine Rektör gayrıresmi kontenjan veriyordu. Şimdi
Rodina kontenjanını Türkiye'ye kullandırrsa üniver-
siteden de ilave kontenjan almak mümkün".

Kanşawbi, Rodina ile KAFFED'in protokol im-
zalamalarını önerdi, ardından Türkiye'nin üniversite
kontenjanını artırabilecek bu öner, “ birliği ile
kabuledildi. (Not Ertesi gün konuylailgili bir protokol
taslağı hazırlanmış ve Kaffed Genel Başkan Cihan
Candemir tarafından imzalanıp bırakılmıştır. Ancak
bugüne kadar da protokolün Nekatsev tarafından
imzalandığına dair bir bilgi ulaşmamış, Federas-
yonumuz da KBC Cumhurbaşkanı'na, Nekatsev'i
şikayet mektubu göndermiştir.)

Toplantıya kısa bir ara verildi. Arada Bağaj-
noka Zavurbek gençlere yönelik düzenlenen ulus-
lararası resim yarışması konusundabilgi verdi (Bu
resim yarışmasının bilgileri web sitemizde yayın-

lanmıştır).

|  

 

Ara sonrası toplantıda, "2/ Mayıs Büyük Çerkes
Sürgünü"nü anma programı hakkında bilgi verildi.
DÇB önderliğinde düzenlenecek anmaprogramı
için Dzamıhe Kaspolet, Duman Hasan ile Hafitse
Muhammed'e bir deklarasyon hazırlama görevi
verildi. Hazırlanan deklarasyon okundu ve görüşler
belirtildi.

Başkan Kaspolet, Adıgey'de kurulan Samğur
adlı kuruluşun DÇB'ye üye olmak konusundaki

talebini duyurdu. Diasporadan gelen hemşenilerin
vatandaşlıklarını kazanmaları konusunda yardımcı
olmak amacıyla kurulan Samğur, tüm doküman-
larını hazırlamış ve üyelik için müracaat etmiş.

Kongreye önerilip önerilmeyeceği, daha önce
karar alınan temel prensibin uygulanıp uygulan-
mayacağı konusunaaçıklık getirmek amacıyla konu
görüşüldü. Görüşme sonucu, oylamayapıldı. Bir
oya karşı tüm karşı oylarla, bir yerde ikinci üye
olmamasıprensibinin korunması, konunun Kongre-
ye getirilmemesi kabul edildi.

Son olarak Guceti Nalbiy, İslamey'in kurucu-
su Nexay Aslan'a DÇB onur madalyası verilme-
sini önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Ardından toplantıya son verildi. .

 

 

İnsanoğlunun var oluş sürecinde en ağır yükü
omuzlayanların kadınlar olduğunu hangimiz

yadsıyabiliriz? Kadın bir toplum için uygarlığa
giden yoldur. Yaşamımızı anlamlandıran en

önemli unsurdur.
Çerkes kadını ise Seteney guaşeden beridir

toplumungizli önderi, yol göstericisi, öğretmeni,
geleceğinin mimarıdır. Kültürün, dilin, kısacası
yaşamın taşıyıcısıdır. Dünyanın dört bir yanına

dağıtılmış bir toplum olmamıza inat, Anadolu'da,

Arap çöllerinde, Amerika'da, İsrail'de ve dünyanın
birçok yerinde, bir araya gelip anlaşmışçasına

hala aynıdili, aynı örfve adetleri yaşatabiliyorsak,
bu Çerkes kadınının başarısıdır.

Peki sevgili kadınlarımız sizin göreviniz
tamamlandı mı? Asıl göreviniz şimdi başlıyor.
Tarih boyunca üstlendiğiniz misyonu devam

ettirme kararlılığınıza, şimdi her zamankinden
daha fazla ihtiyacımız var. 

KAFFED'in 8 Mart Kadınlar Günü mesajı:
Kültürün ayakta kalabilmesi ve geleceğe
taşınabilmesi için çocuklarınıza ana dilinizi

öğretmeniz, bundaısrarcı olmanız, toplumun

sizden beklediği bir görevdir.
Tarih boyunca diğer konularda olduğu gibi,
kadına verilen, hak ettiği ayrıcalıklı önem
konusunda da diğer toplumlara örnek olan
Çerkes toplumu, çok şey borçlu olduğu kadınlarını

her zaman baş tacı etmiştir, etmeye de devam
edecektir. i
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Çerkes kadınının >
kendi toplumunu daha YÜKSEKideallere>
taşıma kararlılığının teyit<i

edildiği gün olarak, “
hepimize kutlu olsun.

 
KAFKAS
DERNEKLERİ o
FEDERASYONU©
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Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun belirli

periyotlarla düzenlediği Başkanlar Kurulu Toplantısı
8 Mart 2009 Pazar günü, Ankara'da Federasyon
merkezinde yapıldı. Federasyon yönetim kurulunun
hazır bulunduğu toplantıya, dernek başkanları ve
temsilcileriile birlikte 60 kişi katıldı.

Gündem maddeleri ve Federasyon'un son
başkanlar kurulundan bugüne kadarki çalışmaları

değerlendirildi. Maddi konuların da ele alındığı
toplantıda demeklerimizin yaz dönemi etkinlikleri
hakkındafikir alışverişinde bulunuldu. Tarihleri

belirlenen etkinlikler karara bağlandı. Federasyon
ve demeklerimizin sorunları görüşüldü, çözüm

yolları arandı. Bir sonraki başkanlar kurulu
toplantısının 2 Mayıs 2009 tarihinde yapılması
kararının ardından toplantı sona erdi.

 

Tarihleri belirlenmiş olan etkinlikler şöyle;

- 02 Mayıs 2009: Kaffed Başkanlar Kurulu Toplantısı
- 21 Mayıs 2009; İstanbul Büyük Çerkes Sürgünü

Başkanlar Kurulu
Toplantısı yapıldı

   
Anma toplantısı
- 23 Mayıs 2009; Kefken Büyük Çerkes Sürgünü
Anma toplantısı
- 4 Mayıs 2009: Samsun Büyük Çerkes Sürgünü
Anma toplantısı
- 25 Temmuz 2009; Reyhanlı buluşması
- 2/ Haziran 2009: Güney Marmara Kafkas Festivalı

  

 

 

 

İlk Adıgece alfabenin yayımlandığı günübiliyor

musunuz? 14 Mart 1853. 14 Mart, Bersey

Wumar tarafından Tiflis'te ilk Adıge

Alfabesi'nin yayımlanışının yıldönümü,

Adıgecenin (tekrar) yazılı hale geldiği bir

dönüm noktası...

Günümüzde Ubıhca gibi yokolma tehlikesiyle

karşı karşıya olan Adıgece, Adıge halkının

binlerce yıllık deneyim ve kültürünün ürünü.

Tüm insanlığın önemli bir varlığı olan

Adıgecenin korunmasıve geliştirilmesi için 

KAFFED'in I4 Mart Anadil Günü mesajı:

14 Mart Adıge Cumhuriyeti'nde Adıge Dili

ve Yazısı Günü olarak kutlanıyor.

Dünyanın dört bir yanına yayılmış tüm

Adıgelerin “Adıge Dil Günü” kutlu olsun.

Dünya üzerindeki tüm dillerin değerlerinin

anlaşılarak bundan sonra hiçbir dilin

kaybolmaması dileğiyle... .

 
KAFKAS

DERNEKLERİ

FEDERASYONU
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Değerli NART okurları,

Bu sayımızda 27 Şubat- 4 Mart 2009 tarihleri

arasında Abhazya'ya yaptığımız seyahati ve

izlenimlerimi sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmak

istiyorum. Seyahat haberimizi web sayfamızda

çokkısa bir özet olaraksizlere resimlere birlikte

iletmiştik. Ayrıca detaylı haberleri daha sonra

yazacağımızı da belirtmiştik. Burada bu sözümüzü

yerine getiriyor seyahat ile ilgili olarak geniş

haber ve görüşlerimi sizlerle paylaşmaktan

mutluluk duyuyorum.

Seyahate iş adamı hemşerimiz, aynı zamanda

KAFİAD Başkanı Sayın Erol Özelile birlikte 27

Şubat tarihinde Ankara'dan başladık. Sabah

erkenden uçakla İstanbul'a geçtik ve İstanbul'dan

da saat 12.00'de havalanan Rus Aeroflot Don

uçağıile Soçi'ye uçtuk. Soçi havaalanında uçak

ile terminalbinası arasındaki yaklaşık 20 metrelik

mesafeyi bir dakikada yürümek yerine, önce

otobüse bindirilip meydan içinde bir turattınıl-

dıktan sonra İ5 dakikalık seyahat ile ulaştık.

Terminaldeki mutat pasaport kontrol ve gümrük

kontrol işlemlerini tamamlayarak bizi alanda

karşılayan dostumuz İbrahim Avidzbaile kucak-

laşmamız ise yaklaşık 40 dakikamızı aldı. Eşya-

larımızı x-ray cihazından geçirmekiçin kuyrukta

beklerken Allah'tan İbrahim gümrükpolislerine
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  CİHAN CANDEMİR
KAF-FED Genel Başkanı

söyledi de, birer çantadan başka eşyası olmayan

bizi sıranın dışına alıp kuyruğa sokmadan dışarı

çıkardılar. Yoksa 15-20 dakika daha kuyrukta

ikide bir önümüze geçenleri izleyerek beklemek

zorunda kalacaktık. Biz dışarda iken son immig-

rasyon kontrolu için bıraktığımız pasaportlarımızı

yaklaşık 15-20 dakika daha bekledikten sonra,

onlara da kavuştuk ve hemen yola çıkarak Ab-

hazya sınır kapısına ulaştık. Turist mevsimi olma-

ması nedeniyle çok kalabalık olmayan kapıdan .

da yaklaşık 30 dakika süren pasaport ve gümrük

işlemlerinden geçerekçıktık ve Abhazyasınırını

geçtik. Abhaz sınırından geçinceilk işimiz içimize

derin derin Abhazya'nın havasını çekmek oldu.

Abhazya sınırından her geçişimdeiçimi kaplayan

heyecan, sevinç, hüzün karışımı duyguyu tekrar

yaşadım.

Yol üzerinde zaman zaman ana yoldan de-

niz sahiline saparak, bir kaç yeri görerek gece

9.00 civarında Sohum'a ulaştık. Yol boyunca

heryıl 2 milyona yakın turistleri ağırlayan yetersiz

tesisleri görmek ve bu bölgede yapılabilecek

turizm yatırım olanaklarını keşfetmek benim

için çok önemli bir gözlem oldu. Çünkü daha

önceki seyahatlerimiz hep belirli programlar

çerçevesinde gelişmiş, Abhazya'nın ekonomik

olanakları, mevcut durumu hakkında bilgi edine-



cek zamanı bulamamıştım. Bu defa, daha önceki

toplantı ve kutlama amaçlı gelişlerimizin aksine,

rahat rahat iş görüşmelerini, ziyaretlerimizi yapa-

bildiğimiz, Abhazya'nın son ekonomik ve politik

ortamını gözlemleyebildiğimiz bir seyahat yapmış

olduk ki bunlarısizlerle paylaşmanın çok önemli

olduğunu düşünüyorum.

Sohum Türkiye'yi de kaplayan soğuk hava

dalgasının tesirinde ve bulutlarla kaplıydı. Yerleş-

tiğimiz Ritsa Oteli deniz kenarında limanda ol-
duğu için, kaldığımız süre içinde her gece Ka-

radeniz'in hırçın dalgalarının sesini dinleyerek

uyudukve uyandık. Yağmurlu, bulutlu hava ise

döndüğümüz güne kadar devam etti. Bu defa

yağmur, 30 Eylül törenlerisırasında bizlerisırıl-

sıklam bırakan sağanak yağmurlar gibi şiddetli

değildi belki, ama çok dolaşmaya da izin verme-

yecek "ahmakıslatan" türü sürekli bir yağıştı.

Sohumda yağışın zaman zamanlapa lapa yağan

kar yağışına dönmesi bizleri oldukça şaşırttı.

Deniz kıyısında kar tutmasa bile Abhazya'yı gü-

zel kılan Kafkas dağları gelin duvağı takmışçasına

beyaza büründü. Mavi denizle kucaklaşan,

yemyeşil doğaiçine serpilmiş fosforlu sarı renkli

mimoza ağaçlarının arkasında beyaza bürünmüş

Kafkas dağlarının görüntüsü gerçekten muhte-

şem oluyor. Zaman zaman serinliği hissetsek

de, arada bir üşüsek de, Kafkasya'nın Abhazya

köşesini bu güzellik içinde yaşadık.

28 Şubat Cumartesi günü liman başkanlığını

ziyaret ederek başladı ve sona erdi. Liman baş-

kanı ile yaptığımız görüşme sonrası bizleri davet

ettikleri yemek ortamı, ev sahibinin biraz abart-

ması, bizim de kibarlığımız yüzünden çok uzadı.

Yemeksırasında kaldırılan kadehler çoğalınca

yemek sonrası başka bir şey yapma olanağımız

kalmadı ve otele döndük, zorunlu istirahate

çekildik. Akşam üzeri kendimize geldikten sonra

İbrahim Avidzba ve Soner Goguaile buluştuk,

otelin altındaki restoranda hem sohbet ettik,

hem bilgi alışverişinde bulunduk, hem de prog-

ram yaptık.

| Mart günü Pazar olduğuiçin güne biraz

geç başladık. Sabah vaktini İbrahim'le kahvaltı

ettikten sonra kıyı boyunda yürüyüp Agop'un
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kahvesini içerek geçirdik. Saat 13.00'de Demog-

rafya'da başkan yardımcısı olan Erkan Kutarba

ile Abhazya içinde bir gezi yaptık. Erkan bize

geri dönüş yapacakların ev yapabilmesi amacıyla

Demoşgrafya Komitesi adına tahsis edilen arazile-

rin bir kısmını gezdirdi. Abhaz hükümetinin bu

konudakı kararlı tutumu bizleri gerçekten etkiledi.

Bize düşen görev, kooperatiftürü örgütlenmeler

kurarak kendimiz için, çocuklarımız için bu ara-

zilerde evler kurmamız oluyor. Kendimize, ço-

cuklarımıza ve Abhazya'ya yapacağımız en güzel

yatırım bu evler olacaktır. Bu konuda Komite'nin

de çalışmaları olduğunu öğrendik. Gerçekten

çok önemli olan bu konuyu ihmal etmedenbir-

likte değerlendirmemiz gerektiğine inanıyor ve

sizlerle paylaşmakistiyorum. En kısa zamanda

Abhazya'da konut edinmekiçin hazırlayacağımız

projeleri sizlerle paylaşacağımızı da duyurmak

istiyorum.

Aynı gün saat 15.30'da Sayın Valery Arsba

Shalvovich'in (Abhazya Devlet Başkanı Genel

Sekreteri) trafik kazasında bir yıl önce ölen oğlu

adına verdiği cenaze yemeğine katıldık. Trafik

kazalarından ölüm Abhazya'nın en büyük prob-

lemlerinden biri. Yüzlerce genç ne yazıkki çoğu

alkollü kullandıkları araçlarla yaptıkları kazalarda

ölüyor ve Abhazya'nın nüfus sorununu olumsuz

etkiliyor. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yemek

inanılmaz bir zenginlik, ama bir o kadarisraf

halıne geldi. Her türlü Abhaz yemeğinin, 5-6

çeşit et yemeğinin bol bol sunulduğu sofrada,

ne yazıkkiikramın yarısından fazlası yenilmeden

kaldı. Toplantıya Abhazya Devlet Başkanı Bagapş

ve Dışişleri Bakanı Şamba dahil tüm tanınmış

kişiler katıldılar.

2 Mart sabahı çalışmalarımıza Abhazya Tica-

ret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek başladık.

Milletvekili, "Yurt Dışındaki Soydaşlarla İlişkiler

Komisyonu Başkanı", aynı zamanda Ticaret ve

Sanayi Odası başkan yardımcısı olan kardeşimiz

Soner Gogua'yı Sanayi ve Ticaret Odası'ndaki

makamındaziyaret ettik. Soner Gogua Abhaz-

ya'nın son durumu hakkında bizlere geniş bilgi

verdi. Diaspora ile Abhazya arasında yapılabi-

lecek projeleri Sonerile bu defaki ve daha son-

raki toplantılarda uzun uzun konuştuk. Proje-
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lerden birincisi, Türkiye ve Abhazya işadamları

arasında kurulacakilişkiler oldu. Bu proje çerçe-

vesinde hemen Abhazya licaret ve Sanayi

Odası Başkanı Sayın Gennadi Gagulyaile Sayın

Erol Özel görüşerek, KAFİAD ile Odaarasında

bir protokol yapılması konusunda anlaştılar. Bu

protokole göre, KAFİAD bünyesinde Abhaz-

ya Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir temsilciliği

açılacak. Bu vasıta ile ticari ve ekonomikilişkiler

geliştirilmeye çalışılacaktır.

İkinci önemli proje olarak Abhazya'nın eko-

nomik açılımının sağlanması oldu. Bunun için

Abhazya'daki bankaların dışa açılabilmesi gere-

kiyor. Şu anda Abhaz bankaları sadece Rus

bankaları üzerinden işlem yapabiliyor. Bu da

oldukça masraflı ve pahalı. Türk bankalarıile

kurulacak bankalararasıilişkiler, aslında varolan,

ancak zorluklar nedeniyle hacmi çok dar olan

Türkiye-Abhazya ticaret hacmini çokartıracaktır.

Soner Gogua öğlen yemeğinde bizi banka sahibi

ve yöneticisi iş adamı Sayın Misha Chalmazile

buluşturdu. Sayın Özelile Türkiye'ye dönüşü-

müzde gerekli çalışmaları yapacağımıza dair söz

verdik. Tabii ki tüm bu projelerin içinde olmaz

ise olmaz olan Türkiye ile Abhazya arasındaki

doğrudan gidiş gelişlerin sağlanması olacaktır.

Bu konuda hepimize görev düşmektedir.

Diğer bir önemli proje ise şu anda Abhazya

Demografya Komitesi'nin üzerinde çalıştığı ko-

nut edinme projesidir. Yukarıda izah ettiğim

çalışmaları Demografya yapmaktadır. Bize düşen

görevise birinci ev, ikinci ev demeden, büyük

küçük demeden, kendimize Abhazya'da konut

edinmektir. Bu bile Abhazya ekonomisiaçısından

ve moral olarak çok büyük bir adım olacaktır.

Konuştuğumuz diğer konular ise "Kuzey

Kafkasyalı kardeşlerimizle olan ilişkilerin önemi

ve geliştirilmesi", " Dil eğitimi ve Abhazca yayınların

IWlerde yer alması, NARI TV ile işbirliği olanak-

larının geliştirilmesi", "Diaspora adına Abhazya'da

sosyal yardımların yapılması (okullara bilgisayar

temini gibi), bir gazete çıkartılarak diasporanın

Abhazya'da tanıtımının sağlanması" gibi konular

olmuştur. Bu projelerin gerçekleşmesiiçin hepi-

mize düşen görevler olduğu açıktır.
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Günün kalan bölümünü ise özel iş görüş-

meleri yaparak geçirdik. Akşam DÇB yönetim

kurulundaki Abhazya temsilcisi Sayın Yura

Argun'un da katıldığı yemekte bulunduk.

3 Mart günü sabah arkadaşım Erol Özel'in

nükseden kulak ağrısı nedeniyle önce Sohum

merkezindeki bir polikliniğe uğradık. Orada

kulak burun boğaz doktoru olmadığı için Sohum

Devlet hastanesine gittik. Tesadüfen tam girişte

hastahane başhekimiile karşılaştık. Başhekim

bizi odasına aldı. Uzunca bir bekleyişten sonra

hastahanede olmayan Kulak Burun Boğaz

doktoru bayan hastaneye getirildi. Doktor Erol

Bey'i özenle muayeneetti, reçetesini yazdı. Bü-

tün bu olaylarsırasında gördüklerimiz bizi ger-

çekten etkiledi. Hastahane halen savaşın izlerini

taşıyor, kaba tabirle dökülüyor. Savaş sırasında

hedeflerden biri olmuş ve bir çokyaralı, olmayan

ilaçla ve olmayan aletlerle burada tedavı edil-

meye çalışılmış. Bu yorgun hastahane şimdilerde

bir yandan kıt imkanlarla tamir devam edilirken,

bir yandan da hastalara hizmet veriliyor. Yeni

bölümler hizmete sokulmayaçalışılıyor. Yeter-

li ödenek ayrılmadığı için işler yavaş yürüyor.

Hastaneyi gezerken şöyle bir tezatla karşıla-

şıyorsunuz. Hastane ne kadar eski, ne kadar

savaş yorgunu ve yıpranmış gözüküyorsa,içinde

gördüğünüz Insanlar o kadar temiz ve bakımlı.

Telaşsız ve sakin bekleyen hastaların üstü başı

temiz,tavırları son derece ağırbaşlı. Hele bakıcı

ve doktorların görünüşü. Hastahanenin görünü-

müne inat, ancak en modemhastanelerde gö-

rebileceğiniz kadar özenli, temiz ve mesleklerinde

bilgili. Ortak tespitimiz şu oldu: Bu güzelinsanların

kaderi bu olmamalı, bir şeyler değişmeli.

Hastahane sonrası Soner Gogua'nın ofisine

uğrayıp protokol çalışmalarını tamamladık. Saat

13.00'de bize randevu veren eski Cumhur-

başkanı Sayın Ardzınba'nın kapısını çaldık. Kapıyı

eşi açtı ve bizleri buyur etti. Sayın Ardzınba'yı

görmek hepimizi sonsuz heyecanlandırdı ve

mutlu etti. Hastalığına rağmen güzel görünü-

mündenhiç bir şey kaybetmeyen Ardzınbaile

bir saate yakın sohbet ettik. Beni İbrahim

tanıştırdığında Adigece "wopsew" esprisini yapan

Sayın Ardzınba'nın tüm insanlarımıza iletilmek



 

  

üzere şu mesajı verdi: "Burası hepimizin evi. Hep

birlikte Abhazya'ya ve Abhazya'nın devlet olmasına

sahip çıkalım", Bize kendi bahçesindeki meyva-

lardan yapılmış içki ikram etti. Kadehimizi Sayın

Ardzınba'nın sağlığı ve uzun ömrü için kaldırdık.

Sayın Ardzınba benden Adıgece konuşmamı

istedi. Ben de Adıgece olarak "Tanrıdan Ardzınba

için uzun ve sağlıklı bir ömür, uğruna ömrünü

verdiği Abhazya'nın bağımsızlığının dünya sürdükçe

sürmesini, ve tüm insanlarımıza Ardzınba'nın akıl

ve yüreğini vermesini" diledim. Son derece sıcak

bir hava içinde geçen ziyaretimiz yaşamımız

boyunca en değerli bir anı olarak kalacaktır.

Sayın Ardzınba'yı ziyaretimizin ardından

Abhazya Business Club'da Abhaz işadamlarıile

toplandık. Abhazya'daki işadamları biraraya

gelmişler, Dışişleri bakanlığının karşısındaki güzel

bir binayı restore etmişler. İçerisi pırıl pırıl.

Düzgünofisler, toplantı odaları oluşturulmuş.

Business Club başkanlığını ise işadamı Beslan

T. Boutba yürütüyor. Bizimle toplantıya 10 iş

adamı katıldı. Business Club'ın, kuruluş amacı

şu şekilde açıklandı:

I- Düzgün ticaret yapmak ve sistemini

oluşturmak. Bu amaçla heryılyılın işadamıseçiliyor.

2- Işadamları olarak, aynı amaçlı insanları

ortak projelerde buluşturmak. Bu konuda

Türkiye'deki partnerleriile ilişki kurmakistiyorlar.

Görüşmelerimiz, karşılıklı bilgi alış verişi

çerçevesinde gelişti. Global krizin Türkiyedeki

ve Abhazyadakietkileri karşılıklı soru cevaplarla

ortaya konuldu. Biz de, Abhazya'da son krizin

finans kaynaklarını çok daralttığını, Abhazya'da

kredi maliyetlerinin çok yükseldiğini öğrenmiş

olduk. Abhazya'da yatırım yapmak isteyen

işadamları, ortak projelerde buluşturulmak üzere

davet edildiler. Abhazyaile Türkiye arasındaki

ekonomik gelişmelerin Abhazya açısından önemi,

iş adamlarının ağzından bir kez daha vurgulandı.

Türkiye'dekiiş adamlarımız açısından Abhaz-

ya'nın olanaklarını görmek, karşımızdaki örgütlü

birlikteliği görmek bizleri çok heyecanlandırdı.

Bu ekonomik işbirliğinin kapılarını açacak olan

Türkiye-Abhazya arasındaki doğrudan ulaşımın

önemi çok dahafazla netleşti.
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İş adamlarıile toplantımızı Dışişleri Bakanı

Sayın Sergey Şambaile buluşmamız nedeniyle

sona erdirdik ve vakit oldukça geç olmakla

beraber, Sayın Şamba'yı ziyarete gittik. Mesai

saati bittiği için Bakanlıkta kimse kalmamıştı.

Ama Sayın Şamba ve yardımcılarından Sayın

Maxim Gunjabizleri karşıladılar. Kendisiyle son

görüşmemizden beri gelişen olaylar hakkında

konuştuk. Sergey Şamba sakin kişiliğiyle, akıllı

ve güven veren bir insan. Bu yapısını, açık ve

net söylemleriyle destekliyor ve ortaya açık

konuşan, güvenilir bir diplomat kimliği çıkıyor.

Kendisiyle görüşmemiz sırasında çok değerli

bulduğum bilgiler aldık.

Abhazya seyahatimizin görüşmeleri böylece

sona erdi. Ertesi sabah, kahvaltımızı yapıp, son

ziyaretlerimizi de gerçekleştirdikten sonra saat

12.00 civarı Sohum'dan ayrıldık. Hediyelik Lıhnı

şaraplarımızı yolda tedanık ettikten sonra sınıra

ulaştık. Sınırdan yine yağmuraltında geçtik. Son

immigrasyon damgasını bastırmak için yarım

saate yakın görevlinin gelmesini bekledikten

sonra, nihayet tüm engelleri aşarak Soçi Hava-

limanına vaktinde ulaştık. Bilet, pasaport, gümrük

işlemlerimizi yaklaşık yarım saatte bitirip, bir

süre de karanlık ve dar bekleme salonunda

oturduktan sonra, tam zamanında uçağa alındık.

Beyaza bürünmüş Kafkas Dağları'nı geride

bırakarak İstanbul'a uçtuk.

Dönüş yolculukları da bende karışık duygular

yaratıyor. Duygularımı tahlil ettiğimde şunları

buluyorum: Duygularımda geride bıraktıklarıma

yönelik hüzün var. Dedelerimin atlarıyla dolaş-

tıkları o güzelim topraklara sahip olamamanın,

yabancı olmanın burukacısı var. Yine de her

şeye karşın oralarda olmanın gururu, ve de

umut var. Bir de Türkiye'deki evime dönüşün

huzuru var.

Bu kadarkarışık ve çelişkili duyguları yeryü-

zünde başka hangi insanlar yaşıyor acaba?

Dilerim bölgemizde barış daim olsun.

Duygularımız her daim pozitif olsun.

Umutlarımız gerçekleşsin
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Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretten dönen Bal:

  

laliçik şehri ve

  

rencilerimiz içinük bir şans...”
Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Koordinatörü Cumhur
Bal, üniversite öğrenimiiçinyıllardır burslu öğrenci gönderdiğimiz
Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi'nin de bulunduğu Nalçik

şehrimize gitti, Öğrencilerimiz, okul yönetimiile olan
programlanmış görüşmelerinden arta kalan zamanlarında da,
çevre gezileri yapan Bal, isteğimiz üzerine izlenimlerini aşağıda

Nart okuyucularıile paylaştı.

abardey Balkar Cumhuriyeti (KBC)

Devlet Üniversitesi'ne öğrenci gönderme

> S5 göreviminilki |994 yılında gönderdiğimiz

3. dönem öğrencileri ile olmuştu. Kaf-Der yöne-

timinde birlikte olduğumuz rahmetli Süleyman

Yançatoral ağabeyim "Cumhur sen öğretmen
kökenlisin, yönetim adına en iyi seçimi sen yaparsın"

demiş ve o yıl başvuranlar arasından çeşitli kri-

terlere göre belirlediğim 10 öğrenciyi değer-

lendirmiş, Nalçik'e göndermiştik. Tabi o zaman

gidenlerin anlattıklarına göre, hiçbir şey bugünkü

gibi değildi. Okul ortamı, yurtlar, yaşamaalanları

vb. Ancak, o zaman ve daha sonra giden birçok
öğrencimiz zoru başardılar, okullarını bitirdiler,

şu anda herbirisi bir yerlerde hayatlarını kazanmaya

devam ediyor, bizlerle de irtibatlarını sürdürüyorlar.

  
  

Bize çok sorulduğuiçin, KBC Üniversitesi'ne

burslu öğrenci gönderirken nasil bir yolizliyoruz,

bir parantez açıp kısaca bakalım isterseniz:
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Federasyon olarak, KBC Devlet Üniversitesi
için her yıl |0 Ağustos tarihine kadar kabuletti-
gimiz başvuruları üç aşamalı olarak değerlen-
diriyoruz. Önce öğrencileri ÖSS puanlarına göre
sıralıyor, daha sonra onlara referans olan dermek-
lerimizden, öğrencinin Kafkasya'da okumaisteği
ve kararlılığı konusundabilgiler alıyoruz. Son olarak
da öğrencive ailesinin demeklerimizle olanilişkileri
konusundabilgi aldıktan sonra, bu üç aşamanın
sonuçlarına göre gideceklerin listesini kesin-
leştiriyoruz.

Üniversiteden, öğrencilerin davetiyelerinin
getirtilerek vizelerinin alınması ve yurt dışında
okumakiçin gerekli evrakların hazırlanması, yaklaşık
bir buçuk ay sürüyor. KBC Devlet Üniversitesi'nde
normal eğitim | Eylül tarihinde başlarken, hazırlık
sınıflarının eğitimi | Ekim tarihinde başlamakta,

Uçakbiletleri toplu olarak alınan öğrencilerin
tamamı, gitmeden bir önceki akşam Ankara'ya,
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Federasyon merkezimize davet ediliyor.Birbir-
leriyle burada tanıştınılan öğrencilere MEB Yüksek
Öğretim Genel Müdürlüğü'nün "Yurt Dışı Öğrenci
Yönetmeliği", YÖK "Denklik Yönetmeliği", KBC
Devlet Üniversitesi "Öğrenci Yönetmeliği" başta
olmaküzere okul, yurtlar, orada dikkat edilmesi
gereken konular hakkında detaylı bilgiler veriyor,
bunun dışında öğrencilerimizin merakettiği birçok
soruyu da yanıtlıyoruz.

Toplantı sonunda saat 24.00 otobüsüyle İs-
tanbul'a yolcu edilen öğrenciler, havaalanına
geçerek hepbirlikte Nalçik'e uçuyorlar. Nalçik

havaalanında öğrenci temsilcimizin bir otobüsile
karşıladığı öğrencilerimiz, yurtlara götürülerek
yerleştiriliyor ve ertesi gün de yine öğrenci tem-
silcimizin nezaretinde okula kayıtlarını yaptırıyorlar.

Yenibir yerde, yeni bir hayata başlamanın ilk
şoklarını yaşayan öğrenciler, sonraki günlerde
Nalçik şehrinin güzellikleri arasında hızla okul ve

yurtlarına alışmaktalar.

Öğrencilerimize ilk ziyaret

Kaç dönemdir öğrenci gönderme görevini
üstlenmiş olmama rağmen, hiç onları ziyaret
etmemiş, öğrendiğim kadarıyla anlattığım yurtlarını,
okullarını ve Nalçik'i hiç görmemiştim. Bu nedenle

öğrencileri gönderirken verdiğim bilgilerde, 'Acaba
yanlış olabilir mi?' diye hep tereddüt etmişimdir.

Bu yıl gönderdiğimiz 27 öğrenciile birlikte,
KBC Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrencisayı-
mız 70'i bulmuştur. Sayının ve ilginin artması
memnuniyet verici olduğu kadar,ister istemez
sorunların da artmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle yönetim kurulumuz,ikinci dönem başında
okulu ve orada okuyan çocukları ziyaret ederek,
görüşmeler yapmamı kararlaştırdı. 18 - 26 Mart
2009 tarihleri arasında Nalçik'te bulunmak üzere

yola çıktım.

18 Mart'ta Nalçik havaalanına indiğimde en
merakettiğim şey, "Nalçık tahminlerimin neresin-

deydi acaba?" sorusunun yanıtıydı. Daha mı iyi,
yoksa daha mı kötü bulacaktım. Beni havaalanından

almaya gelen Hüsnü Altınışık ve Ergun Yıldız ile

birlikte Nalçik'e girdiğimizde, tahminimden çok
daha güzelbir şehir olduğunu gördüm ve bu beni
mutlu etti,

I9 Mart akşamı birkaç kişinin dışında tüm

 

öğrencilerimizin katılımıyla, üniversite ve yurtların
yakınında olan Perit Xase (Anayurda Dönenler
Derneği)'nin salonunda bir toplantı düzenledik.
Toplantıda öğrencilerin genel durumlarıile ilgili
değerlendirmeler yaptık. Devamsızlık, disiplinsizlik,
yurt odalarının doğru kullanılmaması nedeniyle
yaşanan sorunlar vb. konularda konuştuk. Toplantı
geç saatlere kadar sürdü ve değerlendirme yapılan
konularda ilkesel kararlar alındı. Ertesi akşam aynı
saatte buluşmak üzere toplantı bitirildi.

20 Mart günü üniversiteyi ziyaret ettim.
Yabancılar Dekanı Livan ve üniversitenin Genel
Sekreteri Tole Kozokov ile görüşmemizde dile
getirlen en önemli problem, öğrencilerin devam-
sızlıkları oldu. Benim önerim ise 'Dışarıdan geldiler,
Federasyon gönderdivs. gibi nedenlerle bu öğren-
cilere tolerans göstermemeleri, gereği ne ise onu
yapmaları! yönündeoldu.

20 Mart akşamı yine Perit Xase'de öğren-
cilerin de katılımıyla yaptığımız toplantıya, Yaban-
cılar Dekanı Livan son anda çıkan mazereti nede-

niyle katılammazken, Genel Sekreter Tole Kozokov
katıldı. Öğrencilere devamsızlıkları okundu ve
devamsızlığı çok olanlara son bir şans verildiği an-
atıldı. Daha sonra soru cevap şeklinde devam
eden toplantıda, devamsızlığı olan öğrenciler,
bundan sonra devamsızlık yapmayacakları konu-
sunda söz verdiler.

Okul ve öğrenciler dışında anlatmak gerekirse,
KBC bereketli toprakları, Nalçik ise düzenli, insanı
ferahlatan yönüyle dikkatimi çekti. Sonu görüleme-
yen dümdüz kahverengi topraklar neredeyse
ekilmeden, bakılmadan bile ürün vermeye hazır.
İ'e 40-50 veren toprağın bu bereketli hali, ister
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istemez Uzunyayla'nın ya da başka bölgelerin |'e
10 bile vermeyen topraklarını ve oralarda çaba
sarf eden insanlarımızı gözümün önünegetiriyor.

Nalçilkk 400 - 450 bin nüfuslu bir şehir olmasına

rağmen, sonuçta bir başkent. Bunu görkemli tarihi

binaları, meydanları, kütüphaneleri, tiyatro binaları,
operası, müzesi, vb. yerleri ile hissettiriyor. Aynı
zamanda Nalçik Parkı ve etrafını saran ormanları

ile de adeta bir doğa harikası. Bu güzellikleri içime
çekerek şehirde dolaşırken Nalçik Müzesi'nde

sergilenen Madina Saralp'ın sergisine de uğrama-
dan yapamadım. Saralp'ın birbirinden güzelel
emeğiürünleri ve hepsi elde işlenerek oluşturulmuş

geleneksel kıyafetlerimiz gerçekten insanı gurur-
landırıyor.

Başka bir gün, Kayseri'de faaliyet gösteren
CEHA Büro Mobilyaları Fabrikası'nın Nalçik'te
yatırım yapacağını duyduğumda ilgimi çekti ve
arkadaşlarımla birlikte şirketin 10 bin m2 kapalı

alan Üzerine kuracağı yenifabrika tesisinin sahasını
görmeye gittik. Aynışekilde İstanbul'dafaaliyetini
yürüten Boren Tekstil firmasının da, fabrikasının
tamamını Nalçik'e taşıyacağı haberini aldım, bence
bunlar mutluluk verici gelişmeler. Kalifiye eleman-
larının Türkiye'den getirileceği belirtilen bu tür

 

 

 

yatırımların, KBC'de önemli ölçüde istindam
yaratacağı ve anavatana katkısı ortadadır.

Hafta sonu olmasından yararlanarak 21 Mart
Cumartesi günü, KBC Üniversitesi'nde okuyan
oğlum Akanda'yı da aldım,birlikte Karaçay Çer-
kes'e gittik. Amacım ailemin geldiği köyleri gör-
mek, oralarda yaşadıklarını bildiğim akrabalarımla
görüşmek, oğlumla tanıştırmaktı. Yıllar öncesinden
tanıdığım, Karaçayski Üniversitesi Abhaz Dili ve
Edebiyatı Bölümü profesörü Sergey Paz'a gelece-
gimi haber vermiştim. Kendisi bizi Çerkessk girişin-

de karşılayarak, oradaki derneğe götürdü. Der-
nekte Abhaz-Abazın Kongresi Başkan Yardımcısı
Müminat Hanım başta olmak üzere, demek başkan

ve yöneticileriyle birlikte, benim sülalem Bal süla-
lesinden birçokkişi bizi bekliyordu. Hepsiile tanış-
  

 

    

 



 

 

tık ve karşılıklı bilgiler aktardık. Hep birlikte yedi-

imiz akşam yemeğinden sonra,bizi kalacağımız

otele bıraktılar. Ayrılırken, köyleri gezmek üzere

sabah saat 09'da hazır olmamızırica ettiler.

İlk gittiğimiz köy Kubina Lokıt oldu. Atalarımın

çıktığı köy burasıidi. 4-5 bin nüfuslu bu köyde

yaşayan Balailesinden akrabalarımızı ziyaret ettik

ve uzun uzun tanışarak, bilgilerimizi paylaşarak

ilişkimizi bir noktaya getirdik. Daha sonra yine

sülalemden insanların yaşadığı İncik Çukun ve

Darıgo Kıt köylerini ziyaret ettik. Akşama kadar

süren gezimizde en dikkat çekici olan şey,insanların

evlerine verdikleri önemdi. Köylerde gördüğümüz

evler adeta birer şato gibiydi. Çerkessk ve Nalçik

merkezinde de durum aynıydı. Akşam döndü-

gümüz Çerkessk'de bir Bal ailesi bizleri yemeğe

davet etti. Yemekte Müminat Hanım, Prof. Dr.

Sergey Paz ve diğerleriyle sohbetimiz devam etti.

Geç saatlerde Nalçik'e dönmek üzere izin isteyip

ayrıldık ve 2.5 saat sonra Nalçik'teydik.

Geri kalan 23, 24, 25 Mart tarihlerinde öğren-

ciler ile bire bir görüşmeler yapmaküzere yurtları-

na uğradım, oturdukları evlerde onlarıziyaret et-

tim ve ev ortamlarını gördüm. Son olarak 24

Mart akşamı öğrencile-

rimizin Adıge Dili ve Ede-

biyatı Bölümü öğrencileri

ile bir araya gelmelerini

sağladık. Ders öğretmen-

leri, bu bölümdeki öğren-

cilerin, Türkiye'den gelen

 

   

  

    
 

 
 

öğrencilere Adıgece ve Rusça öğretebileceğini,

bu dil derslerini birer staj olarak yapacaklarını

söyledi. Bunun üzerine öğrencilerimiz tek tek

ders alacakları öğrencileri belirlediler ve ev sahibi

durumunda olan öğrencilerimizin organizasyonuyla

yapılan düğün ile gece son buldu. Gençlerimiz

izleyen günlerde hemen budil kurslarına başladılar.

Zaman çok hızlı geçmiş ve döneceğim gün

bendeşu intiba oluşmuştu: Rusya Federasyonu'n-

daki 397 üniversite arasında | |. olan KBC Devlet

Üniversitesi ve Nalçik şehri, öğrenciler için aranıp

bulunamayacakbir yer. Eğer burada bir öğrenci

başarısız oluyorsa, bunun tek sebebi kendisidir.

Not: Türkiye'den oraya dönerek yerleşmiş olan

ve tek tek isimlerini vermek istemediğim herkese,

başta öğrencilerimize verdikleri her türlü destek ol

mak üzere, yaptıkları tüm çalışmalar için çok teşekkür

ediyorum.İyi ki oradasınız... ...

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yatırım yapacak olan
CEHA ve Boren Tekstil firmalarının yetkilileri ile yapacağımız
ayrıntılı bir söyleşiyi, sonraki sayılarımızda yayınlayacağız.
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Kafsam BaşkanıProf. Dr. Erol Taymaz, kendisiyle yaptığımız

söyleşide merkezin kuruluş amacını, “Kafkas Dernekleri
Federasyonu'na Kafkasya'yı ve Kafkasyalıları etkileyen

gelişmeler hakkında doğru ve bilimsel analizlere dayalı bilgi
sunmak, bu bilgi temelinde de politika önerileri geliştirmek,
ikinci olarak, Türkiye kamuoyu başta olmak üzere ilgili tüm

kışı ve kurumlara doğru bilgi sunmak” olarak açıkladı.

) GEBİSHEFİLİZKAPLAN.
- Sayın Taymaz, bize Kafsam'dan bahseder

misiniz?

- Kafsam, uzun adıyla Kafkasya Stratejik Araştır-
malar Merkezi, Kafkas Dernekleri Federasyonu
bünyesinde fakat özerk bir yapıda kurulmuş bir
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düşünce ve araştırma merkezidir.

Merkezin temel amacı, "Kafkas Demekleri Fe-
derasyonu ve üye demekleri başta olmak üzere,
sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası kuruluşları,
politika yapıcıları, medyayı, toplumu Kafkasya ve

 



 

  

Kafkasyalılar konusunda bilgilendirmek, politika
önerileri geliştirmek doğrultusunda, bağımsız
olarakbilimsel çalışmalar yürütmektir." Kafsam'ın
çalışmalarını, üniversiteler, araştırma merkezleri
ve uzmanlarla, etkileşim ve işbirliği içinde
sürdürmesi öngörülmektedir. Tabii konumumuz
gereği, Türkiye, Kafkasya ve Avrupa'dakiaraştırma
merkezleri ile işbirliğine özellikle önem vermek
istiyoruz.

- Böyle bir kuruluşa nedenihtiyaç duydunuz?

- Böyle bir merkez kurulması düşüncesiyıllardır
dile getiriliyordu. Kafkas Demekleri Federasyonu
kurulduktan sonra, buna daha çokihtiyaç duyuldu
ve 8 Ağustos 2008'den sonra yaşanan gelişmeler
artık Kafsam'ın kurulmasını kaçınılmaz hale getirdi.
Kafsam'ın kurulmasına iki nedenle ihtiyaç duyuldu:
İlk olarak, Kafkas Demekleri Federasyonu'na Kaf-
kasya'yı ve Kafkasyalıları etkileyen gelişmeler
hakkında doğru ve bilimsel analizlere dayalı bilgi
sunmak, bu bilgi temelinde de politika önerileri
geliştirmek. Ikinci olarak, Türkiye kamuoyu başta
olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumlara doğru
bilgi sunmak.

- Kafsam, ne zaman kuruldu, yönetim kurulu
kimlerden oluşuyor?

- Kafsam, geçtiğimiz ay kuruldu. Tam tarih
vermek gerekirse, kuruluşun tarihi olarak 14
Nisan'ı verebiliriz, çünkü bu tarihte Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (Tepav) ve
Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi (Orsam)
ile birlikte "Türkiye'nin Kafkasya Politikasında
Değişim ve Seçenekler" konulu bir konferans
düzenlenerekçalışmalarına başladı. Kafsam Bilimsel
Yönetim Kurulu Cahit Arslan, Mitat Çelikpala,
Hasan Kanbolat, Ö, Aytek Kurmel, Erol Taymaz
ve Murat Topçu'dan oluşuyor.

- Kafsam'ın yapısı ve çalışma alanları konu-
sundabizibilgilendirir misiniz?

- Kafsam'ın mevcut durumda oldukça yalın
bir yapısıvar.Bilimsel Yönetim Kurulu, Kafsam'ın
faaliyet programını saptayan ve bilimsel-akademik
ölçütlere uygun yürütülmesini sağlayan birim.
Bilimsel Yönetim Kurulu'na ek olarak belirlenen
bir uzmanlar grubunun çalışmalara katkıda bulun-
masını ve Kafsam bünyesinde bilimselaraştırmalar
yapmasını öngörüyoruz. Ayrıca belirli araştırma
projeleri kapsamında proje grupları oluşturulacak.
Kafsam bünyesinde stajyer öğrencilerin de çalışması
öngörülüyor. Kafsam geliştikçe gerek duyulacak
yapılanmalara da gidilecek, fakat bu konuda

 

<AFSAM KURULDU

kısıtlayıcı olmamakiçin önceden belirli bir yapı
saptamadık.

Kafsam'ın çalışma konularını üç gruba ayıra-
biliriz. İlk olarak, güncel gelişmeler konusundakısa
değerlendirmeler yapmak. İkinci olarak, Kafkasya
ve Kafkasyalıları ilgilendiren konularda kapsamlı
bilimsel araştırmalar yapmak. Bu araştırmaların
diğer kurumlarla ve uzmanların katılımıyla yapılması
öngörülüyor. Son olarak da, kamuoyunda bu ko-
nulara ilişkin bir farkındalık yaratılması veilgili kişi
ve kurumların bilgilendirilmesi amacıyla çalıştay,
seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek.
Bu kapsamda eğitim çalışmaları yapmayı da hedef-
liyoruz.

- Kafkas Dernekleri Federasyonutarafından
kurulmuş olması nedeniyle yeterince tarafsız
olamayacağı yönünde toplumumuzda bazı ön
yargılar var. Bu konuda ne söylemek istersiniz,
Kafsam ne kadar bağımsız?

- Kafsam veya benzeri kuruluşların çalışmaları
kapsamında ön planda tutulması gereken kavram
"tarafsız olmak" değil, "bilimsel ve objektif (nesnel)"
olmaktır. Kafsam'ın kurulmasının belirli bir amacı
var; bu amacı Kaffed'in ilkeleri özetliyor. Bu ilkelerin
birincisi, "bütün insanlar özgür, onur ve haklar
bakımından eşit doğarlar" anlayışında ifadesini bulan
insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliğiilkesi.
Kafsam'ın çalışmalarında bu evrenselilkeler doğal

olarak yol gösterici olacaktır. Bu ilkelerin hayata
geçirilebilmesiiçin, içinde yaşadığımız dünyanın
doğru olarak algılanmasıve anlaşılması gereklidir.

Olayların, süreçlerin, bilimsel ve nesnel ola-
rak incelenmesi, araştırılması, değerlendirilmesi,
doğru,tutarlı politikaların geliştirilmesi açısından
zorunludur. Kafsam'ın çalışmalarının "bilimsel ve
nesnel" olabilmesi için faaliyetlerini bağımsız
yürütmesiesastır. Çalışmaların bağımsız yürütülmesi
gerekliliği konusunda hem Kaffed Yönetim Kurulu,
hem de Kafsam Bilimsel Yönetim Kurulu kararlı
ve hassas davranmaktadır. Zaten bu bağımsızlık
olmazsa, Kafsam'ın çalışmalarında bilimsel ve
nesnel ölçütlere uyulmazsa, Kafsam'ın misyonunu
gerçekleştirmesi mümkün olamaz, böyle bir
durumda Kafsam'ı kurmanın da anlamı kalmaz.

- Tepav ve Orsam ile birlikte düzenlediğiniz
ilk organizasyonunuzda kamuda önemli görev-
lerde bulunan konuşmacılarınız son dakikalarda
konferansa katılmayacaklarını bildirdiler. Bu
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Konferansın başında Tepav Direktörü Prof.
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Dr. Güven Sak, güzel ve önemli bir tespitte
bulundu. Prof. Sak, "Türkiye'nin Kafkasya Politi-
kasında Değişim ve Seçenekler" konferansının
sürprizlerle dolu olduğunu,ilk sürprizin davet edi-
len konuşmacıların tamamının katılmayı kabul et-
mesi olduğunu, ikinci büyüksürprizin de, konfe-
ranstan önceki |2 saat içerisinde bazı konuşma-

cıların gelemeyeceklerini bildirmeleri olduğunu
söyledi. Konuşmacıların konferansa katılamaması
tabii ki bizleri üzdü, fakat bu konuşmacılar Erme-

nistan ile yürütülen görüşmelerde önemli görevler
üstlenmişlerdi ve konferansın yapıldığı günlerde
bu görüşmelerin çokkritik bir aşamaya geldiğini
şimdi çok daha iyi görüyoruz.Bildiğiniz gibi İsviç-
re'nin arabulucuğunda Türkiye ve Ermenistan
arasında yürütülen görüşmeler sonucu ilişkilerin

normalizasyonuna yönelik bir yol haritası konusun-
da mutabakata ulaşıldığına ilişkin açıklama 22

Nisan günü (ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan-
'daki konuşmasından bir gün önce) yapıldı. Konuş-
macılarımız, bu görüşmelerin en yoğun olarak
yürütüldüğü, Türkiye ve Azerbaycan kamuoyunda

  

büyük tepkilerin verilmeye başladığı bir süreçte
basın ve yabancı ülke temsilciliklerine yönelik
konferansımıza katılmamanın uygun olacağını
düşünmüş olmalılar.

Konferansa, konuşmacılardan Bursa Millet-
vekili Sayın Onur Öymenkatıldı. Ayrıca konferans
başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve TOBB ETU
öğretim üyesi Doç. Dr. Mitat Çelikpala da birer
konuşma yaptılar. Tepav Direktörü Prof. Dir.
Güven Sak, Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir
ve Orsam Direktörü Hasan Kanbolat da konuşma-
larıyla katılımcıları bilgilendirdiler.

Konferansa Ankara'daki yabancıülke temsilci-
likleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları
büyükilgi gösterdi. Bu açıdan konferansın başarılı
geçtiği söyleyebiliriz.

- Toplumumuza bir mesajınız var mı?

- Kafsam, hepimizin, eksikliğini uzun zamandır
duyduğumuz bir konuda, Kafkasya ve Kafkasyalılar
konusunda bilimsel araştırmalarda bulunmak, bu
konularda yapılan araştırmaları teşvik etmek ve
araştırmacıların çalışmalarını sunduğu vetartıştığı
bir platform olmak amacıyla kuruldu. Bu amacını
gerçekleştirebilirse, tüm Kafkasya'da ve yakın çev-
resinde barış veistikrarın tesis edilmesine küçük
de olsa bir katkıda bulunmuş olacak. Türkiye ve
Kafkasya'daki pek çokkişi ve kuruluştan çok olum-
lu tepkiler aldık. Toplumumuzun desteğiveilgisi
ile başarılı olabileceğimize inanıyorum

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

(KAFSAM) ve yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgiye
www.kalsam.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 <

Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) Başkanı Cihan Candemir, KAFSAM'ın ilk etkinliği
olan "Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Değişim ve Seçenekler" konulu, TEPAV ve ORSAM
ile ortaklaşa düzenlediği konferansın başlangıcında, KAFSAM'ın kuruluşuylailgili şunları söyledi:

“Churchill'in bir sözü vardır “Savaşlarda önce doğrular öldürülür.” Doğruların savaşlarla birlikte

nasıl katledilebildiğini ve yanlış bilgilerin nasıl çok rahatlıkla verilebildiğini, gerek Ortadoğu da,

gerekse Kafkasya'da yaşanan son savaşlarla açıkça gördük. Özellikle 8 Ağustos'ta Gürcistan'ın

Güney OÖsetya'ya saldırısıyla başlayan dönemdeolayların nasıl çarpıtılabildiğini, medyanın çok

güçlü olduğu ve televizyon aracılığı ile her şeyi yansıtabildiği bir dönemde,olayların nasıl çok

farklı boyutlara taşınabildiğini yakinen gördük.Bizler, Kafkasya'dan Anadolu'ya göçettirilmiş

bir toplumun çocuklarıyız. Türk vatandaşı olarakyaşıyoruz ve şu anda da Kafkasya ile çok yakın

ilişki içerisindeyiz. Orada cereyan edenolayları, yaşananları çok yakın takip etme şansınasahibiz.

Kafkasya bölgesindekibilgilerin, Türkiye'de gerek diplomasiye, gerek medyaya, gerekse

kamuoyuna yeterince doğru yansımadığını, dolayısıyla doğru politikalar üretilemediğini gördük.

Bu büyükbir eksiklikti ve bu eksikliği delmek açısından Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak

. KAFSAM'ı oluşturma kararıaldık.”
S #
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 İİ Çev. ATALIK RAFET*

“Adıge Xabzeleri” kitabından...

Bir Adıge atasözü şöyle diyor. İlbrxoM 3burbasbapa MOTMY,
#İ iboryaHıpK9 AM >bakl9 HOlBIPKEBIM (Erkekler; kendimizi
ne kadar yüceltsek de, sakalımız kadınların dizlerine yetişmez)...

dıge kadınları dünya araştırmayazılarına
A da girmiştir. Çok eski zamanlardan ber,

çeşitli ülkelerin araştırmacı yazarları hayret
ederek Adıge bayanlarıylailgili yazılar yazmışlardır.
Onlar Adıge bayanlarının güzellikleri, keskin zekâları,
edepli davranışları, günlük yaşantılarında görünen
çok güzel olağanüstü diye ifade ettikleri xabzelerini
de yazmışlardır.

800'lü yıllarda Adıge diyarında bulunan Alman
Filozof Etnograf Ger Yiogan şöyle diyor: "Burası
Adige ülkesi, güzelliğin ekildiği yer. Allah, dünyadaki
tüm güzellikleri ve uyumlu vücutları olan insanları
bu ülkede toplamış. Biz Avrupalılar, bu güzelirk-
tan çok uzaklarda yaratılmadığımız için şanslıyız",

Adıgeler, kadınlarının her türlü eğitimine küçük
yaşlarından başlarlardı. Kızlarının güzel konuşabilen,
akıllı, iyi huylu, xabzeleri iyi bilen ve uygulayan
kişiler olarak yetişmesiiçin çalışırlardı. Hepsinden
önemlisi, yetiştirdikleri kızlara adeta canlarını katar-
casına emekverirlerdi, "ncokla zax9 AmİT-
pseke daxe yaşıt" (canlarını katarak güzelleştirirlerdi-
canlarıyla güzelleştirirlerdi) derler. Kız çocuğuna
küçük yaşlardanitibaren kötü söz duyurmazlar,
üzüntülü olaylardan uzaktutarlardı. Böylece çocu-
gun ruh sağlığı yönünden de sağlam olması sağla-
nırdı. Kız çocuklarını anneleri güzelisimlerle çağırırdı
(si dahe,sipse, si nehu gibi).

Şimdilerde pek olmayan, eskiden hastalık ve
sakatlıklardan doktorlar gibi anlayan, bilen, uygu-

lamalarını yapan bayanlar (aze) vardı. Çocukların
burun,alın, yüz, el, kol, gibi vücut uzuvlarının yapı-
ları hakkında bilgi sahibi olan bayanlar, çok küçük
yaşlarda iken bildikleri metotlarla bebeklerini ade-
ta istedikleri gibi şekillendirirlerdi. Özürlü doğmuş
çocukların özürlerini belirsiz hale getirmekiçin
bıkmadan usanmadan uğraşırlardı. Günümüzde
modem tıbbın yaptığı birçok çalışma, aze dedikleri
kadınların yaptıklarının adeta bir tekrarı gibi. Tabii-
dır ki operatörlerin yaptığı kesmeler hariç. Bahsetti-
gimiz tecrübeli eli uz bayanlardan, Kafkasya'da az .
da olsa hala var olduğunu duyuyoruz.

Kız çocuklarına kendilerine yetecek kadar ye-
meyi, çok fazla yememeyi, tertemiz olmayı, güzel
giyinmeyı, saygı, sevgi, iyi insanilişkileri, tatlı dilli
olmayı, tembel olmamayı, ihtiyacı olacak her şeyi
yapabilmeyi öğretirlerdi (yemek, biçki dikiş, el
sanatları, örgü, kilim v.b gibi). Bunları öğretirken
heristediklerini hiç zorlamadan, kendilerine yardım
ettirerek öğretirlerdi. Okuduğum kitaplardan anla-
dığım kadarıyla çocukları eğiten o insanlar eğitimde
insan psikolojisini çokiyi biliyorlardı. Adıgelerde
kız çocukları saçlarının bakımı, saçlarının temizliği
ve güzelliğiyle de öğünürlerdi.

Ap 4 mibixbalibiM Hpunaroy abi
XyacaKbbiğY AMbACIM (aryi şhatsıp yiripagev
abı xuesakıflu yağasart) saçıile gururlanır, ona sa-
hip çıkmasını, sakınmasını da öğretirlerdi.

Kızlar saçlarını giydikleri en güzel giysilerinden
 

* Şerces Ali ve Hakun Muhamed'in “Adıgexemre axem ya xabzexemre”isimli kitabından çevrilmiştir.
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üstün kabul ederler ona göre davranırlardı. Kızlar
genelde saçlarınıçift örgü yaparlardı. Kadınlar tek
örgü yapar başın arkasında topuz yaparlardı. Adı-
gelerde dul kadınlar kollanması, korunması, yardım
edilmesi gerekenkişiler olarak kabuledilirdi. Bun-
dan dolayı dul kadınların tanınmasıiçin başlarının
arkasına, saçlarının üstünden yuvarlak, küçük top
gibi bir şey takarlardı. (bbıpblO Tbaa Xy9n9y)
Dul kadın uzakta olsa da tanındığıiçin, zor durumda
kaldığında her zaman yardım görebilirdi.

Kız çocukları 10-12 yaşlarından itibaren
"KyoHıı69” (korse) takarlardı (Ç. N.Türkçe
karşılığını korse olarak yazdım ancak, bu korse
yılların tecrübesiyle kendi elleriyle yaptıkları özel
bir korse idi). Bu korseyi kızlar evleninceye kadar
takarlardı. Adıge kızları vücut bakımına özen
gösterirlerdi, çünkü o bilgi ve kültürverilirdi.

"Bir Adıge kızının boynu bileğinin iki katı kadar
kalın olmalı. Beli de boynunun kalınlığının iki katı
kalınlığında olmalıdır" denirdi. Bu ölçülerin dışına
çıkanlar için gerekli tedbirler alınırdı. Bu tedbirler
günümüzde uygulanan diyetgibiydi. Aslında o za-
manlar takılan KYOHMIbIO9-Kuenşibe de yukarıda
bahsedilen konularla dailgili idi. KYOHnıbl69'den
Petersburg şehrinde büyük(Kunst-Kamere) müze-
de iki adet vardır. Bu korselerin birinin ölçüsü 48
cm., diğeri 52 cm.dir.

Adıgeler önce kız çocukları olan aileleri kısmetli
sayarlar, kız çocuklar dünyaya geldiği zaman,
doğumu yaptıran bayan veya yardımcısı aşağıdaki
gibi bir dua söylerlerdi:

Xbb11>k9093 ulbikly (Khıgebztsıuku),
Kpbıpxfoxbyap (Kıfekhuar), KpapoksTuH9y
sh OP9TMATbY9Y (Beretinağuev),
4H9rby9 İyroy (Daneğue upev), İİİSHTBIM

HTİBICXKAM9 TXbapbIKbyoy (Şentim yitisname
tharıkuev), 3HYKBY9AMÜM9 auraHy
(Zivkuediyme aslanu), AcnaH cokyp H
ilbixbalibiy (Aslan sokur yi şhatsıu), İprxpanıpımo
KİBixXbpiy (Şihatsıpe kıhu), İlİpixbalıbımo
AbiKbyakbyoy (Şıhatsıpe dıkuakuev), Xbajı
moHbiğloy (Hal şenifev), Olkırpya Harlay
zum natev), Hacbınbığlay (Nasıpıfev),
Kyoyp9 ypI3bIHU9y (Kuedre vizınçev), Üxbam
ÖbLIKYUTbanoy (Tham fixuiğapsov).

Bu dua Adigelerin kız çocuklarının nasıl olmasını
istedikleri hakkında az da olsa bilgi veriyor. Duanın
anlamı özet olarak, doğan kız çocuğun çeşitli
benzetmelerle güzel gözlü, zarif dudaklı, güvercin
gibi, uzanınca aslan gibi, saçları aslan yelesigibi
gür, uzun saçlı, saçlarının uçları çatallı, güzel huylu,
kısmeti bol, sağlıklı, uzun ömürlü ve iyi bir alın
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yazısına sahip olmasının Allah'tan dilenmesi
şeklindedir.

Adıge adeti bilen, kendine saygısı olan her
erkekiçeriye bir bayan girdiğinde, yanına yaklaş-
tığında veya yanından geçerken ayağa kalkar.

Bir bayanla bir erkek yan yana duruyorsa,
oturuyorsa veya yolda yürüyorsa erkek bayana
sağ tarafında yer verir. Eğer bayan kendi eşiyse,
sol tarafinda yürütür veya sol tarafında oturması
için yer verir. Bu duruş şekli ile bir erkekle bir
bayan yanyana duruyorlarsa, görenler erkeğin
yanındaki kadının eşi olup olmadığını anlar.

Yolda bir kadınla yürüyen erkek, eğer gide-
cekleri yerlerde tehlikeli durumlarvarsa tehlikenin
olduğu tarafta yürür. İki erkek dövüş, kavga halinde
iken bir kadın yanlarına gelip "bixbaJbamloM
UXbAMbIPKİ9 LblOJLOM" (olgunluğun, hoşgörünün
adına bırakın) diyerek eşarbını aralarına atarsa, o
kavgayı hemen bırakmaları gerekir.

"İİİpıxyO3 nimopbixb Xyılax9" - (kadına
avlanmış hayvan bırakılır). Bu sözle anlatılmak
istenen şu: avlanmaya giden avcılar avladıkları
şeylerden (keklik, tavşan, balık v.s) bu avlarda
karşılaştıkları kadına hediye olarak pay verirler.
Bundan ayrıca şu anlamın çıktığı dailave ediliyor;
kadın her zaman fazla itibar ve yardım görmeye
layıktır. Bu aynı zamanda gereklidir. Bazı yörelerde
yardıma muhtaç bir kadın gördükleri zaman, ken-
dileri gitmiş olsalar dahi ona yandım edecekbirini
birakırlardı. Yani, kadına yardım edecekbirini
birakmak anlamında da ifade edilir bu sözde,
Burada esas olan, yardıma muhtaç olan bir kadına
şartlar ne olursa olsun yardım yapılmasıdır. Ağır
işlerini yapacak kimsesi olmayan bir kadın iş
yaparken, yanından geçen erkek ona yardım eder.
Böyle durumlarda yardım edilmemesi çok ayıptır.
Adıgelerde hiç hoş karşılanmaz.

Akşam karanlığı basmış durumda mecbu-
niyetten yola çıkmış bir kadının da yanında gitme-
mek ona yardımcı olmamak olmaz. Bu durum-
da yardımcı olmayan kişi sadece adet bilmeyen
kişi olarak değil, insanlığı olmayan adam olarak
kabuledilir. Zor durumda kalmış bir kadına yardım
etmeyen erkekle dalga geçer, "Sen de erkek
misin?" diyerek aralarına almazlar.

Oynadığı kıza çarpan (2Kb3X9Y9),kadınların,
çocukların, yanında oturup sigara içen, kötü sözler
söyleyen,içkili olan, kötü davranışlarda bulunanlar,
edepli davranışı olmayan kişi olarak kabul edilir.
Toplum içinde saygınlığını yitirir.

Erkekle kadın birbirlerini geçmek durumunda
olurlarsa, kadına sağ taraftan geçmesiiçin yol



 

 

 

verilir. Bir kadının, kamanın ucunun olduğu taraftan
geçmesini uygun görmezler. Düşman değilse, yaşlı
olan erkeklere de sağ taraftan yolverilir.

At üstündekişi atı ile geçerken bir kadın aya-
ga kalkarsa, atla geçen adam atını yavaşlatır. At
üstünde ayaklarıyla kendini oturduğu eğerden
yukarıya kaldırarak geçer. Adıge xabzelerini iyi
bilen bir genç, atlı olarak geçerken yaşlı bir grup
bayanla karşılaşırsa, attan iner, atın çenesinin
altından yuları tutar ve yürüyerek geçer.

"WXbAâMA13Mp39 Tyanı9Mp3 Übiparba —
KİYPMSKBbIM HbICOM H ulop 3aHmlsoy >xaloH”
(kaynanaile kayınpedergelinlerini ismiyle çağırmaz-
lardı). Onlar genelde şu isimleri söylerlerdi:

Hbilal9ap-nısaşer, HbIC9-nıse, HbIC9 dO-
nıse fo, HbIC39 TMYygm3-nıse guape, HbIC3
HaXbbi2Kb- nise nakhıj, AbIN9 KYPBbIT-nıse kurtt,
HbIL9 HaXbbiml9-nıse nakhışe, HbIC9 H9XY -
nise nexu.

XbBC3M W TXbaMaj9p, alp, aH9p,
H9PY9ll bIiXbıbi JTbyOH9rxop HIITY, IbICY
HU ÖOblHXSM # lop >kalopTokbpM. Apar

  

e İllbrxyO3biıp AyHefiM H Abırpamı, H
Ma33lli— Tsıxubzır duneym yi dığaş, yi mazeş
/ Kadın dünyanın güneşidir, ayıdır.

AYHEÜM HM J>KbU19M-—Fızme ğaşe gukineş,
aneme duneym yijıleş / Kadın ömür boyu

e Biner nım yifaş / Çocuk, annenin
kostümüdür.

sıra koşar gelir.

kadın, kocasını kuşatan tatlı bir esintidir.

© Şüz zimı'e dcalere, şkhoe zıfekhemilşıre/
Kadını olmayan delikanlıyla, üzengisiz at
aynıdır.

yakınınla ara.

evinde bereket vardır.

© Şüzış'u yitl neguşöpli / İyi kadının eşi güler
yüzlüdür.

© Şüzış'u yianerzetet / İyi kadının sofrası
daima kuruludur.

e Üpizomo-rraml9 TykbHH9NI, aHOM9-

unutulmayan, anne ise dünyanın her şeyidir.

© Nasıper şüzim kıdaçe / Kısmet, kadının yanı

© Şüz jaoem tl'er şühew jı eşş'u / Güzel sözlü

e Şüz wılıhume blağem dıluh / Kadın ararsan

© Şüzış'u ziem hayr yiwuneyil / İyi kadını olanın

 

ADIGE XABZELERDE KADININ YERİ

HaXhAnoH ÖbIHX9M uls rafi 4 İy mloxsyp.
Gelin kayınpederi, babası, annesi, kaynanası,

başka akraba ve komşular dururken ve yanlarında
otururken çocuklarının ismini söylemezdi. Onun
için çocuklarına kendilerinin taktıkları fazla isimleri
olurdu. Aşağıda onlardan birkaç örmekveriyoruz.

İlbrr9-pite,Tla.no-tale, bans-batse, Klyıus-
kutse, İllorlo-pote, Kyky9-kukue, Maa9-mede,
Maı9-maşe,gibiisimler.

Erkek kadına vurursa, o erkekle dalga geçilir.
"YÖbI3bLIMEYOPp ÖbI3IN (Kadına vuran kadındır)"
derler. Ayrıca bu konuda Kazanokua Jabağ,
JinoJİlereyp pbi32kaoyO39nı, Jİlprosbıp bb
Aoyelmi (Erkek adam kadınlaiyi geçinir). Kadınla
iyi geçinemeyen erkeği hiç iyi görmezler.
Yy. İlbpebir-l'ıkhu değil  İlp163- I'ıbz olarak görürler.

Kadınların arasında bağıra çağıra ona buna
dokunarak konuşan, elleri cebinde, elleri arkadan
bağlı, sigara ağzında, dumanıüstlerine doğru üfüre-
rek dolaşan erkekler görgüsüz, terbiye görmemiş
kabul edilir. Bunlar her zaman kendilerini, ailelerini
ve sülalelerini küçük düşürmüş kabul edilir.

Kadınlarla İlgili Adıge Atasözlerimiz

© Şüzış'ör ebeçeane şıdcerep / İyi kadın gafil
avlanmaz.

e Yiko ş'ömütle,yitl şömüdakhö şüz şi'ep /
Oğlunuyiğit, kocasını yakışıklı görmeyen
kadın yoktur.

© Şüz değor wunağom yilaps / İyi kadın ailenin
temelidir.

© Pçeğu zako dcasi, şüzüş'um wiğewunen / Sen
bir çöp çak başlat,iyi kadın seniihya eder.

© Wuner zığewuneri, blağer zığeblağeri şüzera
/ Evi ev yapan da,yakınlarını ağırlayan da
kadındır.

e Bzılfighe zıdeşısım 'aşe şıraxırep / Kadının
olduğu yerdesilah çekilmez.

© Kadının saçı uzun, fakat aklı daha uzundur.

e Baba toprağını güzelleştir, annenle güzel
konuş.

8 Annen ve gözlerin zayıf anını kollamaz.

© Anne gözgibi hassas, baba ceviz gibi
serttir.

© Kadından utanmayanda yüz yoktur.  e Kadının el yeteneği, aklını gösterir.
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Ankaralı
Çerkeslierle
buluştu...

Ankara Kafkas Derneği'nde
Çerkeslerle biraraya gelen

AlmanYeşiller Partisı Eş Başkanı
Cem Ozdemir'le AB'den ınsan

haklarına ve Çerkeslerin
sorununa kadar pek çok konuda

bilgi alışverişi ımkanı oldu.

Haber: FİLİZ KAPLAN - LEYLA KANDEMİR

 

azı resmi temaslarıiçin Türkiye'de bulunan
B ve Kafkas Dernekleri Federasyonu

(KAFFED) tarafından, Avrupalı Çerkesler
Federasyonu'nun organizasyonuile bir konferans
vermek üzere Ankara'ya davet edilen Alman Yeşiller
Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 29 Nisan 2009
Cuma günü, yanında eşi Pia Castro ve Avrupalı
Çerkesler Federasyonu Genel Başkanı Admiral
Daşdemir olmak üzere, KAFFED ve Ankara Kafkas
Derneği'ni ziyaret etti. |

Ankara Kafkas Demeği'nde Cem Özdemir ve
beraberindekiler için hazırlanan akşam yemeğinin
ardından, saat 20.00'de 'Avrupa'dan Kafkasya'nın
görünüşü' konulu konferansa geçildi. Oldukça kalabalık
bir hemşeri grubunun katıldığı ve sonuna kadar
kimsenin salonu terk etmeyerekilgiyle dinlediği
konferans, son derece verimli geçti.

Konferansın açış konuşmasını Ankara Kafkas
Derneği Başkanı Vacit Kadıoğlu, konuklara "Hoş
geldiniz, şeref verdiniz" diye başlayan cümleleriyle
yaptı. Konuşmasının devamında, "Bu akşam Derne-
gimiz Halk Dansları Topluluğu Elbruz' sizleri layıkıyla
ağırlayabilmekiçin bir gösterisi sunacaktı. Ancak, bugün
ülkemizin doğusunda meydana gelen ve 9 askerimizin
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Özdemir  
  

şehit olduğu acı haberini aldık ve böyle bir durumda
gösteri yapmamızın yanlış olacağını düşündük. Bir
yerde kan dökülürken, bir yerde analar ağlarken bizim
burada düğün yapamayacağımız düşüncesiyle, bu
gösteriyi iptal ettik. Bunu bilgilerinize arz etmekisterim"
şeklinde biraçıklama da yapan Kadıoğlu, daha sonra
sözü toplantıyı koordine etmek üzere KAFFED
Genel Başkanı Cihan Candemir'e bıraktı.

Candemir de konuşmasına teşekkürleriyle ve
konferans programını aktararak başladı. Konferansta
Cem Özdemir'in Avrupa Gözüyle Abhazya'ya,
Kafkasya'ya yönelik görüşlerini ve oradaki bakış
açısını bize yansıtmaya çalışacağını, daha sonra basın
mensuplarından ve katılımcılardan gelecek soruları
cevaplandıracağını söyledi ve Alman Yeşiller Partisi
Eş Başkanı Cem Özdemir'e söz verdi.

Cem Özdemir salonu dolduran kalabalık din-
leyici topluluğuna hitaben, "Gup maxo Apşı, seri
Adıge... Buradaki konuşmamın geri kalan kısmını da
keşke Adigece yapabilseydim" diyerek başladı
konuşmasına ve "Türkiye büyük bir çiçek bahçesi ve
biliyorsunuz bu bahçede uzun süre çiçekler yeterince
sulanmadı, biraz renkleri kayboldu. Ama umarım bun-
dan böyle sulanır, eşit bir şekilde her tarafa ulaşır.



 

CEM ÖZDEMİR ANKARA'DA...
 

 

 
  

Türkiye'nin bütün farklı çiçekleri aynı şekilde büyü-

düğünde ve eşit mesafede,eşit sevgide olduğunda
çok daha güzelbir çiçek bahçesi olacağından eminim.
Sevgili arkadaşlar, Kuzey Kafkas Kültür Derneğiüyeleri,

hepinizi eşim ve kendi adıma sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum" sözleriyle selamladı salondakileri.

Konuşmasının devamında Almanya'da Avrupalı

Çerkesler Federasyonu'yla birlikte yaptıkları güzel
çalışmalar olduğunu söyleyen Özdemir, üç defa

Avrupa Parlamentosu'nda "Çerkes Günü" düzenle-

diklerini, kendisinin artık parti başkanı olarak Avru-
pa Parlamentosu Milletvekilliği görevini devam ettir-

meyeceğini, ancak şimdiden yeni gelen adaylardan

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda "Çerkesler
Günü'nün devam etmesi sözü aldığını anlattı ve

"Çerkes günü, AP'de Çerkes kökenli milletvekili olmasa

da gelenek haline dönüştü diyebiliriz. Bu bizim için

çok sevindirici, arkadaşlarımın buna sahip çıkması da
benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. En son

düzenlediğimiz Çerkesler Günü'nde farklı gruplardan
milletvekilleri de aramıza katıldı. Sağolsunlar

toplantılarda bizi yalnız bırakmadılar. Bu vesile ile

hepinize, özellikle de Avrupalı Çerkesler Federas-
yonu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Geçen toplantıda kendisine çok büyükbir he-
diye olan, bir Kabardey atı armağan edildiğini, Avrupa

normlarında hediye edilecek eşyanın 50 Euro ile

sınırlı olduğu için, bunabir formülbularak, atı özellik-

le Kabardey atları üzerine uzman olmuş, ona çok
iyi bakacak bir Alman arkadaşa emanetettiklerini

söyleyen Cem Özdemir, "Şu an orada bulunduğumuz

yere yarım saat, bir saat uzaklıkta bir yerde. Kızımla
birlikte herfırsatta kaçamak yapıyor, atımızla bir araya

geliyoruz. Tabii resmi olarak benim atım değil, en

azından benim himayemde. Onu hep yanımızda, cep
telefonumuzda taşıyoruz..." sözleriyle sevincini paylaştı.

“Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu daha var"

diyerek, babasıyla birlikte Adıgey Cumhuriyeti'ne

iki defa gidişlerini ve duygularını anlatan Özdemir,

bu yıl tekrar, Almanya'da bir çevre kuruluşunu da
götürerek gideceklerini, birlikte yürüttükleri "Kafkasya

Milli Park" projesi kapsamında Maykop'ta bir ofis
açacaklarını aktardı. Bu çevre kuruluşunun Avrupa
Parlamentosu'nun son Çerkes Günü'nde "Milli Park

Kafkasya" isimli bir sergi açtığını da belirten Yeşiller
Partisi Eş Başkanı, bu proje için Maykop'un seçilmesini

şöyle açıkladı: "Orada bir şey fark ettim ve arkadaşlara
sordum 'neden Maykop?' diye. 'Çünkü bu bütün

Kafkasya bölgesiniiçeren bir proje. Azerbaycan'a gitsek
Ermenistan kızacak, Ermenistan'a gitsek Azeriler

kızacak, Gürcistan'a gitsek diğer cumhuriyetler kızacak.

  

Maykop'a gittiğimizde hiç kimse kızmayacak.
Maykop'ta olursak herkesle uzlaşabiliriz, onlar herkesi

aynı görüyor' dediler. Maykop'ta kimseyiüst ya da akt

görmedikleri için bence de iyi bir seçenek oldu. Açılışta
inşallah hep birlikte orada olacağız. Çok önemlibir iş
yaptıklarını düşünüyorum. Dileriz o güzel ormanlar, o

güzel dağlar sonraki kuşaklara da kalsın. İnşallah

benim kızım da ondan sonraki kuşaklar da bu güzelliği

yaşayacaklar..."

Gürcistan-Abhazya sorunuyla ilgili olarak, ne

olursa olsun savaşa karşı olduğunu belirten sözler

söyleyen Cem Özdemir, ",..Bu vesileyle bugün

haberinialdığımız öldürülen askerlerden dolayı hepimizin
başı sağ olsun. Dereğinizin bugün gösteri yapmama

kararı çok yerinde bir karar. Gerçekten hoş olmazdı

böyle bir durumda. Keşke böyle haberlerhiçbir yerde

olmasa... Hertürlü şiddete karşı, aşırı milliyetçiliğe
karşı mücadele vermek, aşırı dinciliğe karşı,

hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele vermek,birsiyasetçi
olarak benim için ve bütün vatandaşlar içinde öyle

olduğunu düşünüyorum, en önemli görevlerden bir

tanesi... Ağustos 2008 savaşının bu noktaya kadar
gelmesi de maalesefGürcistan'ın aşını milliyetçi yaklaşımı

nedeniyledir. Gürcistan, oradaki çok kültürlü topluma
saygı göstermekyerine, Gürcü milliyetçiliğine soyunarak,

bilhassa orda bir kısas yakaladığı düşüncesiyle ne yazık

ki savaşı başlattı. Ama ne kazandı... Çok şey kaybetüler.
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Abhazya Cumhuriyeti'nde yaşayan Gürcüler de yer-

lerinden oldular. Oysa eskiden beribirlikte yaşıyorlardı.
Olan yine sivil insanlara oldu. Bundan sonra ne yapı-
labilir. İnsan komşusunu seçemediğine göre, eninde
sonunda yine bir araya gelip anlaşmak zorundalar.
Bu anlaşma nasıl olur bilemiyorum ama, barışçıl bir
şekilde olmalı. Silahlar tekrar buluşmamalı. Gürcistan
iktidarının oradaki iktidarı kabul etmesi, onlarla masa
etrafında konuşabilmesi gerekmektedir" şeklinde
konuştu.

"Kısa olarak bir de şu konuya değinmekistiyorum"
diyen Özdemir şunları söyledi: "Dünyada birçok
kültür kayboluyor, birçok yerli kültürler zamanla eziliyor.
Çerkesler de biliyorsunuz zamanında birçok acı yaşamış,
sürgüne uğramışlardır. Hatta bazıları buna soykırım
da diyorlar. Hatta bir kuşakikinci defasürgüne uğradılar.
Çerkeslerde şunu fark ettim. Ben Ürdün'e degittim,
Orada çevre bakanı da Çerkesti. Bütün uçaklardan
sorumlu arkadaşlar Çerkes, güvenlikten sorumlu
arkadaşlar Çerkes. Ürdün'de Alman Elçiliği'nde çok
sayıda Çerkes var. Neyse buldular beni. Benim için bir
gece düzenlediler. Hoş bir akşam yaşadım orada ve
şunu gördüm. İnsanlar yaşadıkları ülkelere sadık ve
saygılı bir şekilde yaşıyorlar. Bulundukları ülkenin iyi
birer vatandaşı olamaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda
kültürlerini de yaşatmayaçalışıyorlar. İsrail'e de gitmiştim,
iki tane Çerkes köyü varbiliyorsunuz, Kfarkame ve

 

 

Reyhaniye. Kfarkame'yi ziyaret ettim. Yine aynı
şekilde... Almanya'dan geldiğimi öğrenince orada
bana şunu sordular 'Niye geldiniz? İsrail'i bölmek mi
istiyorsunuz?İsrail'i değiştirmek mi istiyorsunuz... ' Öyle
endişeler var. Ve sonunda baküm kionlar İsraillilerden
fazla İsrail'i savunuyorlar. Yine herfirsatta anlattığım
bir başka olay: Bir köyde (özellikle belirtmekisterim
şehir değil köy) öğretmen bana şu soruyu sordu: 'Kaç
dil biliyorsunuz” Ben “Türkçe, Almanca, yabancı dil
İngilizce...” diye konuşurken, güldü bana.. , İngilizceyi
yabancıdil olarak saydınız, Ingilizce yabancı dil olur
mu? O İngilizceyi babam da konuşuyor... İngilizceikinci
resmidilimiz oldu... Bak burada iki Çerkes köyüvar,
biz Çerkesce konuştuğumuz için bize özel öğretmen
ve kitap hazırladılar. Müslüman olduğumuz iiçin Arapça
öğreniyoruz, onun ötesinde resmidil İbranice olduğu
a İbranice öğreniyoruz, ikinciresmidil İngilizce olduğu

in İngilizce öğreniyoruz, ondan sonra yabancıdilleri
saymaya başlıyoruz" dedi. Demek böyle de oluyormuş.
Ve müthiş bir şekilde İsrail'i savunuyorlar. Türkiye
Cumhuriyeti'nde de bu böyle... Burada da hangi
Çerkese sorsanız çok sıkı bir şekilde Türkiye'ye sahip
çıkıyorlar, Avrupa'da da aynı..."

Cem Özdemir'den sonra Avrupalı Çerkesler
Federasyonu Başkanı (Euroxase) Admiral Daşde-
mir söz alarak, Özdemir'in konuşmasını tamamla-
yıcı sözler söyledi. Daşdemir, "Biz Çerkesler nere-
de yaşıyorolursak olalım dışlanmadık. Benim korkum,
bu dışlanmamanın bizim yök oluşumuzu biraz daha
teükliyor olması. Fazla uyumlu olmanın kültürü yok
etüği, asimilasyonu tetiklediği düşüncesindeyim. Elbette
uyumlu olalım, kesinlikle uç noktalarda olmayalım
ama kültürümüzüve dilimizi de terk etmeyelim, sahip
çıkalım. Övgüile bahsedilen bir toplumun üyesi
olduğumuzu unutmayalım" dedi.

Konferansın sonundaki soru-cevap bölümün-
den seçtiğimiz, Cem Özdemir'e yöneltilen bazi
sorular ve cevapları şöyle:
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- Almanya'da genç bir siyasetçi olarak başarılı
oldunuz. Dünya basınında Almanya'nın Obama'sı
olarak haberleriniz çıktı. Almanya'nın genel olarak
politikalarında ya da başka alanlarda başarılı olma
faktörleri sizce nedir?

- Aslında elimde reçete gibi bir şey yok. An-

nem ve babam Almanya'yaişçi olarak gittiler, ora-
da birkaç sene çalışıp geri dönmeyi hedefliyorlardı,

dönüş hedefi yarım asırdır devam etmekte ve onlar
da oraya yerleşmiş sayılır. Önemli olan bir şey var,

çocuklara zaman ayırmak, merkezde tutmak,

eğitimine önem vermek, okullarında mümkün olduğu

kadar destek vermek. Şöyle bir ekleme yapmak
istiyorum, (bu bütün halklar ve kültürler için bağlayıcı)

televizyon konusu. Düşünüyorum da,biz televizyon

yokken ne yapıyorduk? Televizyon yokken, çiftler

aralarında konuşuyorlardı. Bir şeyi ortaklaşa yapmak,
birfilm seyretmekayrı bir şey. Biz kızımızı mümkün

olduğunca televizyonsuz yetiştirmeye çalışıyoruz.
Kitapları daha önemli buluyorum. Konuşarak

ayırdığınız zaman da önemli. Televizyon ailemizin

bir üyesi değil, olmamalı, genç kuşaklara en önemli
tavsiyelerimdenbiri budur. Kültürlerimizi mahvetmesi

konusunda, televizyonu çok büyükbirtehlike olarak

görüyorum.

- Yeşiller partisi aidiyetlere saygılı bir parti. Siz

Almanya'da Türk parlamenter Türkiye'de Çerkes,
Rusya'da Alman parlamentersiniz. Bunun içerisinde

kendi aidiyetinize dair ne söyleyebilirsiniz?

- Ben Çerkes kökenli olduğumu gizlemiyorum,
gizleseydim AP'de Çerkesler Günü'nü yapmazdım,

bugün buraya gelmezdim ve bu benim ilk girişimim

de değil. Daha önce geldiğimde de, Kuzey Kafkasya
demeklerini, diğer Çerkes kuruluşlarını ziyaret et-

tim. Çerkeslerin anayurdunu ziyaret ettim. Babamla

birlikte tekrar gideceğim, yani bunu gizlemiyorum.
Ama şunu da söylüyorum; ben hiçbir şeyin milli-

yetçisi değilim. Ben bunu bir zenginlik olarak görü-

yorum. Maalesefdili iyi öğrenemedim ama en azın-
dan kızıma Abaza dilinden "Raşa" ismini verdim.

Çünkü o kültür bundan sonraki kuşaklarda da ya-

şasın istiyorum. Bundan sonraki imkânlarla, kitleler
aracılığı ve diğer araçlarla belki o dahaiyi öğrenir.
En azından bir Çerkesatı var, bununla bir başlangıç

oldu. Sonra kültürün diğer parçalarını da öğrenmiş

olur. Böyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum.
Herhangibir kültür ezildiğinde, herhangibir kültür

aşağılandığında, hor görüldüğünde ben yaralanıyo-
rum. Bu ülkenin yetiştirdiği büyük aydınlar, büyük
düşünürlerden ister Çerkes kökenli olsun ister başka,

ne kökenden olursak olalım, bu konuda hepimiz

  

birleşebiliriz. Bu ülkede Yunus Emre, Hacı Bektaşı

Veli, Mevlana felsefesi var, bu felsefeyi içinde taşıyan
bir insanım. Asla bir halkı, bir kültürü, bir dini, bir

mezhebiaşağılayamazsınız. Onur Öymen'in Abhazya

konusunda mecliste yaptığı çalışmalardan kısmen
haberdarım. Bu konuda gerek AB, gerek Türkiye

ile birlikte yapacağımız çok şeyler olabilir diye
umuyorum."

- Kosova'nın bağımsızlığını hemen kabul eden
Avrupa, Abhazya konusunda nedençifte standart
uyguluyor ve kabul etmemekte direniyor, açıklayabilir
misiniz?

- Şu anda Avrupa Birliği Kosova'nın bağım-

sızlığını savunmasına rağmen ABülkelerinin hepsi

 

bu durumu kabul etmiş durumda değil. Çağımızda
yeni bir birim kurulması ve hemen uluslararası

camlada kabul görmesiartık eskisi kadar kolay değil.

Evet, Kosova meselesinde bir savaş yaşandı ve
Kosova Sırplarla anlaşmaya çalıştı. Fakat aşırı Sırp

milliyetçili$i onları uzaklaştırdı. Çok korkunç, insanlık
dışı dramlar yaşandı Kosova'da ve sonunda dünya

müdahale etmek zorunda kaldı. Dünya kamuoyu
ilk önce Kosova'ya bastırdı, Sırplarla anlaşmaya

çalışacaksın diye. Baktılar ki hiçbir biçimde anlaşma

sağlanamıyor, sonunda Kosova'ya bağımsızlık yolunu

açtılar. Kosova'nın bağımsızlığını AB ülkelerinin
bazıları, örneğin İspanya kabul etmiyor, niye kabul

etmiyor, çünkü korkuyor. Bunu yaptığı takdirde

İspanya için de aynı durum geçerli olabilir, başka
ülkeler de aynı durumla karşı karşıya gelebilir.

Dolayısıyla bu işler kolay değil. Maalesef Abhazya
için başka bir sorun var. Dağılmış bir imparatorluk

var, SovyetlerBirliği. Ve onun dış politikası, fazla

açıklamaya gerek yok... Maalesef komşu ülkeleri
de bu dağılan imparatorluğun bir parçası olarak
görüyorlar.
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Gürcistan hükümeti konusundaise sizinle
benzer düşünüyorolabiliriz. Gürcistan Cum-

hurbaşkanı Saakaşvili Avrupa Parlamento-

su'nda bir konuşma da yaptı. Ve çok daiyi
bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz. Orada

uzlaşmacıbiri olmadığı, işi yokuşa

ittiği açıkça görünüyordu.Saakaşvili

ile kendiülkesinde tanıştım. Birkaç
defa da görüşme, başbaşa

konuşmafırsatım oldu.Bizi Tiflis'e
konferansa davet etmişti. Konfe-

ransta yaptığı konuşmasında tam

da demokrasi nutukları atarken,

yürüyüşler başladı. Muhalifler
protesto yürüyüşleri düzen-

liyorlardı. Biz de merak ettik,

bakalım ne yapacak yürüyüşler karşısında diye. Başta,

"Bakın, bizde demokrasi olduğunun örneklerinden bir

tanesi, başkentte kapımızın önünde yürüyüşler yapılıyor"

dedi. Sonra, yürüyüşleri görmeyelim diye hemen
uzaklaştırdılar bizi oradan. Bir baktık ertesi gün

yürüyüşler bastırılmayaçalışılıyor. Uzlaştırmacıkimliği
olmadığı burada da belliydi. Tüm bunlara rağmen

Rusya Tiflis'te kimin cumhurbaşkanı olup, kimin
olmayacağını belirleyemez, Gürcistan halkı belirlemeli.

Aynısı Ukrayna için geçerli. Rusya'nın Ukrayna'da
kimin başta olup olmayacağını belirleme hakkı yoktur.
Ukrayna halkı belirler. Hoşunuza gider,gitmez ayrı."

- Söylemlerinizde sürekli Abhazya ve Abhazya'nın

bağımsızlığından söz ediyorsunuz. Abhazya'nın yanında

G. Ösetya'yı ve bağımsızlığını da dile getirseniz daha
uygun olmaz mı?

"Ben Güney OÖsetyalılarla konuştuğumda,onların

bağımsız bir kimlik arayışından ziyade Rusya'ya dahil
olmayıistediklerini görüyorum. Ama Abhazlar öyle

değil. Abhazların istediği şey gerçek bağımsızlık. Yani
Gürcistan'dan kurtulup, Rusya'nın parçası olmak

istemiyorlar. G. Ösetya'da maalesef irade o kadar

güçlü değil. G. Ösetya'da istihbaratın ne kadar
önemli olduğunu ayrıca söylememe gerek yok

herhalde. Yani yönetimden biriyle konuştunuz veya

7 Moskova'dan biriyle konuştunuz, değişmiyor.
Abhazya'da öyle değil. Abhaz iktidarı ile

konuştuğunuzda, Abhaz iktidarı ile konuşuyorsunuz.
Moskova'nın bir sorumlusuyla, memuruyla görüş-

müyorsunuz. Batının hatası işte bunu görmemesidir."

- Abhazya'nın bağımsızlığını dünya kamuoyuna

ve Avrupa'ya kabul ettirmek için neler yapılması

gerekir sizce?E
R
E

N
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ni
z

- Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen son

"Çerkes Günü'nde milletvekilleriyle küçük konferans
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da gerçekleştirildi. Bu konferans bir yönüyle çok
önemliydi; ilk defa Avrupa Parlamentosu'nda

Abhazların sesinin doğrudan kendilerinden duyul-
du. Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın söy-
ledikleri çok güzeldi. Konferansın ardından soru

cevap kısmı da iyi oldu. Milletvekili arkadaşlar;
Abhazya konusunu direk Abhazlardan dinlemiş

oldular. 'Aaa, bak biz bunları nasıl zannediyorduk'
dediler. Özellikle Doğu Avrupa'dan gelen millet-

vekillerinde bir korku var. Adamlar Slavizmi, yani
korkunç insan hakları ihlalleri yaşamışlar. Şimdi

sorulduğunda Abhazları gayetiyi anlatıyorlar. Doğ-
rudanilişki kurarak işi kolaylaştırıyoruz. Uzun lafın

kısası, bizim yapmamız gereken Abhaz hükümetinin

nasıl olduğunu anlatmak, kamuoyunda tanıtmak,

Parlamento'ya davet ettirmek. Ancak bu şekilde
yumuşar ve eninde sonunda kabul etmek zorun-

da kalırlar. Ama şunun da altını çizmekistiyorum,

Nikaragua'nın kabul etmesi çok da bir şey ifade
etmiyor. Nikaragua sonuçta bir diktatörlük. Orte-

ga'nın kabul etmesi, etmemesi, Nikaragua'yı ya da

Kuzey Kore'yi kazanmak çokbir şey ifade etmiyor.

Bizim yapmamız gereken kamuoyunu ikna etmek,
bilgilendirmek. Bunu geciktirmeden bir an önce
yapmalıyız, yolun başındayız henüz ama hepimize

görevler düşüyor."

- Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı Karabağ ve

Hocalı katliamlarınıbiliyoruz. Yıllardır süregelen Ermeni
soykırımı da gündemde. Sözde Ermeni soykırımı hak-

kındaki görüşleriniz nelerdir? Ermenistan sınır kapısı

açılmalı mıdır açılmamalı mıdır?

- Ermeniarkadaşlara da herfırsatta söylüyorum,

Ermenilerin tarihte çektikleri acıları ben paylaşıyorum.

Ama demekki onlar çoğunluk olduğunda, diğerle-

rinden dahaiyi insan olmadıkları da böylece ortaya

çıkıyor. Yani bu 'Sen dahaiyi bir insansın, bizim hal-

kımız daha kötü,bizim halkımız iyi, senin halkın daha

kötü meselesi! değil. Maalesef çoğunluk oluştuğunda

böyle tehlikeler sürekli gündeme gelebiliyor. Bunu

bana kim söylüyor biliyor musunuz? Bunu bana

Hrant Dink'in ölümünden sonra yerine geçen Agos

Gazetesi'nin Ermeni kökenli yeni yayın yönetmeni

Etyen Mahçupyan söylüyor. Onunla bu konuları

konuşuyoruz, banadiyorki, "Zannetmeki biz daha

iyiyiz, siz dahaiyisiniz, zamanında o imkânlar bizde

olsaydı belki biz ne yapardık?. Burada 'Halk şöyle

dedi, halk böyle dedi'den ziyade, olaylara böyle

yaklaşmak gerekiyor. I915 senesindeki olaylara

şöyle ya da böyle kelimeler kullanırsınız, bence

bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye Cumhu-

riyeti'nin bugünkü resmi görüşüne göre 300 bin



 

 

  

kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Ermeni diasporasından
en uç görüştekilerin verilerine göre 1.5 milyon, ulus- .
lararası camiayagöre | milyon civarında, Türkiye'- -
deki gayrı resmi görüşe göre ise 600 bin civarında
gibi rakamlarveriliyor. Bunlarne ifade ediyor? Kim-
İiklerle oynamaktan başka hiçbir şey değil. Ben

diyorum ki 100 bin kişi olsa bile yinefazla. Keşke
bunlar olmasaydı. Keşke İttihat Terakki döneminde;
"Ancakbir kökenden insan grubu bir arada yaşayabilir,
bunlar sırtımıza hançerolabilir" düşüncesi egemen
olmasaydı. Keşke çok önceki, Osmanlı dönemindeki
anlayış egemen olsaydı. Türkiye'nin o kökenden en
ünlü mimarları, en ünlü düşünürleri bu ülkeye katkıda

bulundular. Bütün bunlar o günden bir güne kaybol-
dular. Türkiye bir şeyler mi kazandı, yoksa birçok
düşünür, batılı insan ve çok şey mi kaybetti?

Sevgili kardeşim Hrant Dink'in yıllar önce Atlas
Dergisi'nin bir sayısında da yayınlanan bir sözünden
alıntı yapmakistiyorum, 'Şimdi onlar yaşasaydı Van,
Doğu'nun Paris'i olurdu...' demişti.

Türkiye şehirli insanını, batılı insanını kaybetmesi
ile birlikte, çok şeyini kaybetmiş oldu. Bundan sonra
Türkiye'nin ileriye bakıp, geçmişten ders çıkarması
gerekiyor. Böyle bir şeyin olmamasıiçin, bundan
böyle ne yapabiliriz? Bu arayışlar içinde, bu ülkede
olaylara böyle yaklaşan bir insan yaşıyordu, Hrant
Dink. Hrant Dink'le ben Strazburg'da bir konferans
düzenlemiştik, büyük bir Avrupa Parlamentosu
salonunda, tıklım tıklım izleyiciler vardı. Orada

Hrant'a en çok kim saldırdı biliyor musunuz, Ermeni
diasporası saldırdı, hakaret ettiler, topa tuttular,

'hain' dediler, bize "Türklerin ispiyonculuğunu yapı-
yorsunuz, Türkler tarafından satın alınmışsınız' dediler,

Hrant'a 'Türkiye'de neden yaşıyorsun? Türkiye'de
yaşaman Ermenileri küçük düşürüyor, Türkiye'de
yaşayan her Ermeni bu halkların birlikte yaşaya-
mayacağının simgesidir, oradan gitmelisin' dediler. O,
'Hayır' dedi, 'Nedenöyle bir şey yapayım? Orası benim
cumhuriyetim, ben Türkiye demokratlarıile birlikte

aynı davanın yol arkadaşıyım. Demokrasi mücadelesi
veriyorum, Ermeni mücadelesi vermiyorum. Ben burada

bütün insanların eşit olması için mücadele veriyorum,
yanımdaki Kürt, Çerkes, Türk kökenli olabilir, yanımdaki

Alevi, Sünni, dinsiz olabilir, çok önemli değil, ortak bir

şey paylaşıyoruz' dedi. Sonra kendisine 'Geçmiş olsun'
dedim. O da bana 'Bizim işimiz böyle, buradaki
diaspora benitopa tutuyor, yarın da Türkiye'deki Türk
milliyetçileri beni topa tutacak' dedi. Hep aynı şeyleri
söyledi, işte bu yüzden de vuruldu. Milliyetçi olduğu
için değil, milliyetçi olmadığıiçin, barışı savunduğu
için vuruldu. Kendi toplumu içindeki milliyetçilere
karşı mücadele verdiği için vuruldu. Çünkü olayları
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çözecekti, çözümü istemeyenler vurdu. Halkları bir

araya getirmeye çalışanları vuruyorlar. Ermeni ve
Türk halkının düşman olduğunu söyleyenler var

orada. Ben bir Çerkes kökenli, Türkiye kökenli,
Almanya, Avrupa, dünya vatandaşı olarak şunu

söylüyorum; Hrant Dink'e dokunan eller, karşısında
beni bulacaklardır. Ona saldırmak, bana saldırmak

demektir. Bir insanasaldıran, bütüninsanlığı karşısında

bulur. Böyle yaklaştığımızda iyi bir vatandaş ve
insanlık görevlerini yerine getirmiş oluruz. 'Bu benim

kökenimden, buna dokunursan bir şey yaparım, şuna
.dokunursan bir şey yapmam! dersek,bizi hayvan-

lardan ayıran bir şey olmaz. İnsanlık vazifemiz,

insanlığın kökenine bakmadan o insanlara sahip

çıkmak, kültür zenginliği yaratmak ve onları ezdir-
memek. Ben Ermeni meselesine böyle yaklaşıyorum.

Ümit ediyorum ki Ermenistan ile Azerbaycan bir

araya gelir ve kendi üzerlerine düşen görevleri
yerine getirirler. Ben, AK parti hükümetini birçok

konudaeleştiriyorum, amadış politikada gerçekten
önemli açılımlar yaptığını görüyorum ve bu açılımlar

önemlidir. 'Yiğidi öldür, hakkını yeme' diye bir ata-

sözü var ve ben buna inanıyorum. Dışişleri Bakan-

lığı'nda, Azerbaycan'ın yakında Çek Cumhuriyeti'nde
Ermenistan yönetimiile bir araya geleceği söylendi,
buna çok sevindim. Ermenistan oradan askerlerini.

geri çekmeli, iyi niyet gösterilerini yapmalı, ortamı

yumuşatmalıdır. Çağdaş insanlarise, hangi sorunları

varsa, oturup müzakere masasında çözmek zorun-
dalar. Türkiye sınırını açmalı. Ermeni gençleri buraya,

Türk gençleri de oraya gitmeli, insanlargidip gelmeli,

Sonra şunu görecekler, müzik yakın, yemekler ya-
kın, kültür yakın ve yüzlerce senebirlikte yaşamışlar,

bundan sonra da birlikte yaşayacaklar.

Avrupa'ya giden insanlarımızın, danışma adresi
olarak kimleri ve nerelere gidebilecekleriile ilgili bir

soruyu da Avrupalı Çerkesler Federasyonu

Genel Başkanı Admiral Daşdemir yanıtladı.
Avrupa'da Federasyonu temsil eden Fran-

sa, Belçika, Hollanda ve Almanya dört
ayrı ülkede demeklerin olduğunu belirte-

rek, yakında Avusturyave İngiltere'den

de dernekler katılacağını bildiren
Daşdemir “www.euroxase.com

adresli bir internetsitemiz var, burada

adres ve telefonlarımız var. Sosyal
ve kültürel anlamda yapı-

lacak hertürlü yardım ve

desteği esirgemeyiz"

dedi ..
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Her şeyden önce belirtelim ki Adıge yeniyılı olarak kabul ettiğimiz 21 Mart tarihi tüm

kuzey yarım kürede çeşitli şekillerde kutlanan, doğu toplumlarının aşağı yukarı hepsinde

çeşitli isimler altında daha ziyade de "Nevruz" adıile bilinen önemli bir gündür. 21, 22, hatta
bazı yerlerde 23 Mart (Azeri ve Türkmenlerin bir kısmında) çeşitli farklılıklarla pek çok

toplumda yeni yılın gelişi, baharın gelişi, kışın sona ermesi, doğuş günü gibi çeşitli nedenlerle

kutlanmaktadır. Kökleri çeşitli araştırmacılar tarafından eski Mısır'a, bir kısım başkaları

tarafından Farsa ve İran'a dayandırılan bu kutlamaların, bugün kalan Kızılderili kültüründe

bile mevcut olduğundan bahsedilir. Du demektir ki nevruz veya baharın gelişi, insanlığın

eskilere dayanan ve toplumların dini inanışlarına göre çeşitli farklılıklarla çok yaygın

kutlanan bir gündür. Nevruz eski Sovyet cumhuriyetlerinde resmi tatil olarak, Kürtlerde,

Afganlarda, Balkanlarda ve daha pek çok yerde de çeşitli adlarla kutlanır. Türkiye'de de

son dönemdepolitik kaygılar ve farklı amaçlarla resmiyet kazanmaya ve kutlanmaya

başlamıştır. Yani Adıge yeni yılı olarak kutladığımız bu gün, aslında pek çok halkta anlam

farklılıkları ile de olsa kutlanan belirlenmiş bir gündür.

Biz, Adıgelerile ilgili kısmını ele alarak kısaca inceleyeceğiz. 
 
 

 

 

Eski Çerkeslerde Yeni Yıl

» | — 22 Mart tarihleri Çerkeslerde yeni yılın
başlangıcı olarak kabul edilir.

 

ES “Gemre yat'emreşızexek” veyabir başkaifade
ile “Vağueber ş'ım gışıxek” diye tanımlanan bu gün,
aslında gece ile gündüzün eşitlendiği gündürve yeni
yılın başlangıcı olması yanısıra, aynı zamanda ilkba-
harın başlangıcı olarak da kabul edilir. Bu olayı daha
detaylıca anlatmadan önce, Çerkeslerin yaşamında
çok önemli bir yeri olan yıldızların ve gökyüzünün
izlenmesi konusunakısaca biraz değinmekgerekiyor.

Çerkes etnograf Mafedz Serebiy'in yazdığına
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göre; Çerkesleryılın dönemlerini ve önemli olayları
gökyüzü cisimlerinin konumuna göre belirliyorlardı.

Yine araştırmacı Kalmık İbrahim'in yazdığına
göre de, Adıgeleryıldızların durumuna göre yaşam-
larını düzenlerlerdi.

Bu kaynaklara göre,çiftçileryıldızların doğuşuna
batışına göre işlerini planlar, denizciler yıldızların
durumuna göre denize açılırlarmış... Pşix'aşx'ape
vağue denilen (beşli yıldız grubu)ile iftar saatlerini,
nehuşvağue denilen (zühre yıldızı) ile sahursaatlerini
belirlerlermiş. Mesela avcılar ve savaşçılar yollarını,
yıldızların durumuna bakarak bulurlar, gidecekleri



 

 
 

 

hedefe hiç şaşmadan ulaşırlarmış... Söylencelerde
yerini almış şu kalıplaşmış ifade bunun eniyi göster-
gesidir. "Madem ava çıkıyorsunuz, Şıxulhağue'yi(saman-
yolu) izleyin, o sizi hiç şaşırtmaz."

Adıgelerin astronomibilgisinden istifade ile
geleceğe dair tespitlerinden bahseden Hanceriy,
"Kutup yıldızı, büyük ayı ve samanyolunu sürekli yön
belirlemekiçin kullandıklarını, yıldızlara bakarak doğada
olabilecek önemli değişimlere dair tahminlerde bulun-
duklarını ve bu tür yetenekleri olan kişilerin Adıgeler
arasında çok itibar gördüklerini" anlatır bir yazısında...

Yeni doğan ayın durumundan vehilalin uç kısım-
larının kıvrilışından, o ay iklimin ve havanın nasıl ola-
cağına dair tahmin yürütülür, günlük hava tahminleri
ise güneşin doğuşuna batışına göre tahmın edilir,
tarım ve benzerişlerle uğraşanlar buna göre işlerini
düzenlerlermiş. Yaşamlarını düzenlerken gökyüzü
ile bu kadar bağlantılı olan Adıgelerde, bugün bahse-
deceğimiz yeni yılın gelişi de yine bir gök cismine
bakarak belirlenirmiş.

Adıgelerin "Vağuebe" adını verdikleri (yunus-
delfin) takım yıldızı Kuzey Kafkas'ın gökyüzüne
yerleştiğinde (21 Mart'a tekabül eder) bu olay ilkba-
harın ve aynı zamanda yeniyılın başlangıcı sayılırmış.
Bu yıldızın gökyüzünde görünmezoluşu ise sonba-
harın başlangıcı olarak kabuledilirmiş. Yılın mevsimleri
de bu yıldıza göre tayin edilirmiş.

İlkbaharda topraktan çıktığına inanılan buyıldızın,
yazın tarım alanlarını, sonbaharda ormanları ve
yüksek ağaç tepelerini aydınlattığına,kışın ise yine
toprakta kaybolduğuna inanılırmış (Gemre -ş'ımre-
yat'emre şızexek' sözünün nereden geldiği net şekil-
de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır gördüğünüz gibi).

"Barp»y969p nılbimM Kbbixoklamı - Vağuebe
topraktan çıktı, Barby969p TbaB9MİMOMIBIM)
KbBIX9TUTbANI - Vağuebe ekine baktı, Barby369p
?KbiIr HiXbakloM Xoxbalnı, - Vağuebe ağaan dallarına
girdi, Barby969p rılbiryM xbrxbozkamı - Vağuebe
(yeniden) toprağa girdi" biçiminde bu dönemleri
tanımlayan deyişler vardır dilimizde. Bu tanımlamalar
aslında Adıge yılının mevsimlerini ifade eder aynı
zamanda, m

Bu dönenceler arasında 90'ar gün vardır ve
bunlar (21-22 Mart-2! Haziran vağueber ş'ım
gıxek'as) denilen dönem ilkbahar mevsimine, (2 | -
2) Haziran - 21 Eylül Vağueber meşım gıxeplhas)
denilen dönem yaz mevsimine, (21-22 Eylül - 2)
aralık Vağueberjı$ şx'ak'em xex'as ) denilen dönem
sonbahar mevsimine, (21-22 aralık - 21 mart arası
Vağueber $'ıgum xex'ajas) denilen dönem ise kış
mevsiminiifade eder, Bu mevsimlerin arasındaki tam
bir dönence ise 360 günden oluşmaktadır.

ÇERKESLERDEYENİYIL |

Eski Çerkes halk takviminde (eski Çerkes halk
takviminde bir yıl çeşitli olaylarla adlandırılan 18 ayrı
zaman dilimi halinde bölümlenmiştir) kullanılan ay
isimleri günümüzde kullanılan gregoryen takvime
aynı şekilde geçmiştir. Bir küçük not olarak: Eski
Çerkeslerde yazın ve kışın en soğukve en sıcak gün-
lerinin bu yıldızile ilgisi olduğu düşünülür, mevsim
normalleri dışındaki havaların bu yıldızın konumundan
kaynaklandığına inanılırmış.

Yazın en sıcak günleri Gemahueşile 16-17 Tem-
muz / 24-25 Ağustos arası, kışın en soğuk günleri
ise Ş'ımahueşile ise |6-! 7 Ocak / 24-25 Şubatarası
döneme denk düşer.

Yeni yıl geleneğinin çıkışı
ve kutlanışı

Çok eski çağlardan bu yana, Adıgeler bu günü
büyük eğlencelerle kutlarlar. Yazılanlardan bu gele-
neklerin 5 bin yıl öncesine kadar dayandırıldığı
görülmekle birlikte, bununispat edilebilirliği yoktur
doğal olarak.

Fakat kutlamanın biçimine bakıldığında, İslami-
yetten çok öncesine, Adigelerin ateşe taptıkları
Mecusilik dönemine dayandığı görülmektedir. Bu
açıdan yeniyıl kutlamalarının kültürümüzde çok eski
bir yeri olduğunu söyleyebilmekteyiz. Esasında bu
kutlamaların halkımızın kültürü ile veya inancıile
bağlantısının ne olduğu konusunaartık pek de bakıl-
mamaktadır günümüzde.

Fakat 21 Mart tarihi son bir kaç yıldan bu yana
Adıgey'de ve Kabardey'de net bir tanımlamaile
"Adıge yeniyılının başlangıcı" olarak kutlanmaktadır.
Bu kutlamalar Kültür Bakanlığı'nın ve çeşitli kültür
araştırmacılarının da desteğiile artık bir resmiyet ve
devamlılık kazanmıştır. Diğer bölgelerde de bu
kutlamalar bugüne kadaraynışekilde yapılıyor olmakla
birlikte, eski Adıge geleneğinin bir devamı olarak
tekrar edilmekte, tam olarak net biryeniyıl kutlaması:
vurgusu yapılmamaktaydı. Fakat bu bölgelerde o
şekilde kutlanıyor olması durumu değiştirmez.

Çünkü, incelendiğinde görülmektedir ki diğer
halklarda baharın başlangıcı, kışın bitişi şeklinde kabul
edilen Delfin yıldızının görünmesi olayı, Adıgelerde
aynı zamanda bir takvim yılının başlangıcı manasına
da gelmekte, yukarıda açıkladığımız şekilde bir yılın
bölümleri bu yıldızın gökyüzündeki hareketine bağlı
olarak tayin edilip belirlenmektedir.

Adige yeniyılının çıkışı hakkında Maf'edz Serebiy
şöyle yazmaktadır: "Bu gece ile gündüzün eşitlendiği
zamanda Mecusi inanışından kalma bir gelenekle ateşin
tanrısına kurban kesilmesine ve bütün ailenin bu nedenle
bir araya gelerek kutlamalar yapıp tanrıya saygılarını
sunmasına, kendilerini korumasıiçin dualar etmesine
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dayanan bir ibadet tarzı kutlamadır (bugün hala bu
kutlamalara maf'eşx'a ced wuk'ın denilmektedir bazı
yerlerde). Yani Mafedz Serebiy'e göre 21 Martta
yapılan bu kutlamaların asıl çıkışı, ateşin tanrısına
yakarış mahiyetinde bir törene dayanmaktadır. Bu
günde insanlar güçleri yettiği oranda kimisi sığır, kimisi
koyun, kimisi tavuk hindi, her neye gücü yetiyorsa
bir kurban keser, bütün aile bir araya toplanarak
yemek yenir ve sadece o gün tüm aile büyük küçük
ayırımı yapılmaksızın hep birlikte sofraya oturur.

Çünkü bu yemek bir ibadet olarak kabul edilir
ve sonunda topluca dualar edilir. Bugün halkımızın
büyükbir kısmı Müslüman olmuş olmasına rağmen
bu kutlamalar hala devam etmekte ve İslam diniile
bir ilişkisi olmaksızın devam ettirilmektedir. Çünkü
bu günün yukarıda açıkladığımız Adıge yeni yılının
başlangıcı olması gibi özel bir anlamı daha vardır
halkımıziçin.

Öte yandan son dönemde yapılan kutlamalarda,
bu günün yeni yıl özelliği daha fazla ön plana çıkmakta,
en azından yapılan kutlamalarda çeşitli kültür araş-
tırmacılarının bilim adamıve yazarların katıldığı top-
lantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda günün
Adige yeniyılı olma özelliğine yönelik yapılan araş-
tırmalar ve çalışmalar sunulmakta, böylece 21 Mart
tarihinin olması gereken bu yönü ile yerleşmesine
çalışılmaktadır. Bu toplantılarda konuşan Adıgey

tarih araştırmacıları |endar Mariyet ve Wunerogu
Mir'ın verdikleri bilgiler; Adıgelerin bu güne göre
bütün bir yılı yorumladıklarını gösteriyor.

21 Mart günü eğersıcak ve güneşli ise yılın iyi
geçeceğine, hava bulutlu ve yağmurlu ise yılın sıkıntılı
geçeceğine inanılır, ayrıca tumaların hareketlerinden
yılın gelişi hakkında yorumlar yapılırmış. Jendar
Mariyet'in verdiği bilgilere göre, bu günile ilgili çeşitli
inanışların da olduğunu görüyoruz. Mesela o gün
kötü ruhların serbest kaldığı ve yeni yıl ile eski yılı
birbirine karıştırdıkları gibi bir inanış mevcutmuş
halk arasında. Bu nedenle onları uzak tutmakiçin
evlerin ocaklarında ateşler yakılır, dumanı kapı ve
pencereler önünden geçirilir, külleri evlerin etrafına
serpiştırilir ve böylece büyülerden ve büyücülerden
ve kötü ruhlardan korunulacağına inanılırmış.

21 Mart günü süslenen ağaca çeşitli hediyeler
asılır, ailelerin bütün fertleri sofrada olmak üzere
toplanarak bu ağacın altında yemek yenilirmiş. Daha
sonra dualar edilerek istenen şeyleriçin yakarılır,
hastaların şifa bulması, yoksulların zenginleşmesiiçin
dua edilir, güneşe ve sıcağa yakararak bereketiyilik
güzellik dilenirmiş.

Kaynaklar:
M.Papşu....çeviri derleme. Çerkeslerde eski takvimler.
E.Yıldız....çeviri...derleme .Çerkesler ve gökyüzü
E.Yıldız....Adıge psalhe * Adıge Mag ..mart2005
Elot .ru.... 21 Mart 2006 sayısı
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Çerkes Kongresi Kabardey şubesine bağlı gençlerin organize |
ettiği, yoğun bir katılıma sahne olan kutlamalarda Adıge yeniyılını
tanıtan konuşmaların yanısıra, çeşitli kesimlerden temsilcilerin yeni
yıl konuşmaları ve iyi dilek temennileri, müzisyenlerin birbirinden
güzelşarkıları yer aldı. Genç, yaşlı, çocuk birçok kişi, birbirinin yeni
yılını coşku ve heyecanla kutlarken, diğer yandan hazırlanan program
devam etti. Mafeşx'e ced geleneği sembolik olarak canlandırılırken,
bolluk, bereket sembolü olarak getirilen ve Adıge yemeklerinden |
oluşan sofra, bir genç kızın iyi dileklerini sunarak hazırlanan yiye- 8
cekleri dilimleyip çocuklara sunmasıile devam etti. Daha sonra yakılan sembolik ateşin etrafinda
herkesin katılımına açık büyük bir düğün başlatıldı, uzun süre gençler coşkuile oynadılar. Meydanın
birçok köşesinde ayrıca kendiliğinden oluşan küçük grupların düğünleri de uzun süre devam etti. Bu
vesile ile yapılan duyuruda;daha önceleriri Abhazya Meydanı'nda her Çarşamba yapılan düğünlerin

dıge Yeni Yılı” kutlandı
22 Mart 2009 Pazar günü Kabardey Balkar Cumhuriyeti Nalçik

Şehri, Abhazya Meydanı'nda Adıge yeniyılı kutlamaları yapıldı.

tekrar başladığı ve bundan sonra her Çarşamba

akşamıyine eskisigibi, gençlerimizi kaynaştırmak
ve eski Adıge düğün biçimini öğretmek amacıyla
düğünler yapılacağıilan edildi.  Haber: Perit Derneği
 

  



 

 

 
 

 
abardey Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti
Nalçik'te, "PERİ" Anayurda Dönenler
Derneği, kuruldu.

Türkiye'den dönen insanların öncülüğünde
kurulan ve 21 Şubat 2009 tarihinde resmiaçılışını

yapan demek, Suriye ve Ürdün'den dönüşçülerin
de katılımı ile daha yolun başında iken geniş bir
tabanaulaştı.

2008 yılı sonunda yasalizinleri alınarak kurulan
Perit Derneği, anayurduna dönen insanların
karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmayı ve
dönüşçülerin içerisine geldikleri yeni yaşama

adaptasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Açılışta bir konuşma yapan dernek başkanı

Utıl Mejid, "Bizler hem anayurdun, hem diasporanın
durumunu eniyi bilenler olarak, dönüş düşün-

cesinin hayata geçinilebilmesiiçin gerekli her çalış-

mayı yapacağız. Bu düşünceden hareketle ana
amacımız; diaspora ile anayurt arasında bir köprü
vazifesi görmek,iki taraf arasındakiilişkileri geliş-
tirerek güveni sağlamlaştırmaktır. Yasal prose-
dürler veya günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar

konusunda, demeğimize gelen her dönüşçünün
sorunlarını mümkün olduğunca çözüme kavuştur-
mak, onlara yol gösterip yardımcı olmak amacın-
dayız. Buraya vatanımdır diye dönen veya dönmek
isteyen herinsan; hiç çekinmeden bize başvura-

bileceğini, yasal sınırlar çerçevesinde sorunlarına
çözüm, sorularına cevap bulabileceğini bilsin.
Dernek merkezimizde sürekli bir hukukçu ve ona

HABER

Anayurda Dönenler
Derneği “PERİT”
Nalçik*de kuruldu
Demek yönetimi kuruluş amaçlarını,
anavatana dönüş sorununun çözümü Için
gerekli altyapının oluşturulmasına ve
ınsanların doğru bilgılendirilmesine katkı
sağlamak olarak açıklıyorlar.

yardımcı bir sekreter görev yapacaktır" dedi.

Kuruluşunu henüz tamamlayan Pert Demeği,
arka arkaya yaptığı etkinliklerle de göz doldurdu.
İçerisinde Çerkes kadını olmayan herfaaliyetin
yarım kalacağını düşündüklerini belirten dernek
yetkilileri, 15 Mart 2009 Pazar günü anayurtta
doğan, anayurda dönen veya başka ülkelerden
gelen tüm kadınları aralarına katılmaya davet
ettikleri, yoğun ilgiyle karşılanan bir toplantı
düzenlediler.

Aynı zamanda diasporadan gelerek Kabardey
Balkar Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören genç-
lerimizin dil eğitimine ve sosyalleşmesine yardımcı
olmak üzere, Adıgece ve Rusça kursları da başlatan

Perit Derneği, 27 Mart 2009 günü de KBC Üniver-
sitesi Adıge dili bölümü hocalarından Zera Bak
eşliğinde, bu öğrencilerin kendi aralarında tanışıp
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bir toplantı
organize etti. |oplantıda gençlerin dostluk içinde
olmalarının ve anadillerini konuşmalarının önemi

anlatıldı ve demekte verilecek programlı kursların
yanı sıra gençlerle birlikte tiyatro, konser, müze

ziyaretleri ve benzersosyal etkinliklerin yürütüleceği
ifade edildi.

2008 yılı bahar aylarında tartışmaya açılan ve
8 temel prensip üzerinde uzlaşan Insanların bir
araya gelerek oluşturduğu Pert Adıge Xase'nin
temel yaklaşımını yansıtan deklarasyona veayrıntılı
bilgiye www.perit-xase.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Dil, kendini hayatta tutabilen bir varlık değildir!
Konuşulup aktarılabilecekbir topluluk varsa, dil var
olabilir. Insan toplulukları ise ancak, insanların içerisinde

barınabileceği, yaşanılır bir çevre ve geçimini
sağlayabileceği araçlar varsa, var olabilirler.

Gİ CUMRURBAL
Kaffed Genel Koordinatörü

nadıl sözcüğünün Türk Dil Kurumu Söz-
A lüğü'nde yazılı anlamı şöyledir: "Anadil:

İnsanın çocukken anasından, evindekiler-

den ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğren-
diği dildir",

Peki, dünyada şu anda ne kadar anadil var
biliyor musunuz? Dünyada şu anda 6 binin üzerin-
de dil ve dolayısıyla etnik yapı yaşamaktadır. An-
cak, bu 6 bin dilin sadece 100 ila 150 adedi, dün-
ya nüfusunun 76 90'ı tarafından konuşulmaktadır.
Geriye kalan 6.850 dil ise, dünya nüfusunun ge-
riye kalan 2X6 10'u tarafından konuşulmaktadır.
Kaldı ki, bu dillerden 26 85'ini konuşan sayısı 100
bin kişinin altındadır. 76 50'sini konuşan sayısı ise
5-6 bin kişiden daha azdır. Dünyadillerinin büyük
çoğunluğunu konuşan 76 10'luk nüfusise, dünyanın
dört bir yanına saçılmış küçük, korumasız, çoğu

yoksul toplumlardan oluşmaktadır. Asıl tehlike
de buradadır. Çünkü toplulukların esenlikte olma-
dıkları, barınamadıkları ve geçinemedikleri yerlerde
diller de tehlikededir.

Dil kendini hayatta tutabilen bir varlık değildir!
Konuşulup aktarılabilecek bir topluluk varsa, dil
var olabilir. Insan toplulukları ise ancak,insanların
içerisinde barınabileceği, yaşanılır bir çevre ve
geçimini sağlayabileceği araçlar varsa, var olabilirler.

* Diller, bütün insanların birikmiş bilgeliğinden
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oluşan zengin bir kaynak yaratmaktadırlar.

* Her dil yaşayan bir müzedir, taşıyıcısı oldu-
Şu her kültüriçin bir anıttır.

* Her dilin dünyaya açılan kendi penceresi
vardır.

Dünyadaki egemen devlet sayısı 200'ün biraz
üzerindedir. Bu da demek oluyorki, “6.000 dil 200

devletin içerisinde yaşamaktadır" ve dünyada tek
dilin konuşulduğu herhangi bir devlet yoktur.

* Çokdillilik bütün devletler için söz konusu ol-
duğuna göre, dilleri ayrılıkların ve bölünmelerin
nedeniolarak görmek son derece yanlış bir anlayıştır.

* Çok dillilik barışa, ilerlemeye ve gelişmeye
engel değildir. Çok dillilik yurtsever olmaya da engel
değildir.

* Dil ve kültür zenginliği, yani kültürçeşitliliği,
dünyanın zihin sağlığı ve bilgi birikimi için önemli
bir kaynak oluşturmaktadır.

* Tek kültürlü bir dünya, insan yaratıcılığını do-
nuklaştıracak, zevksizleştirecek, renksizleştirecek

ve nihayetinde çekilmez hale getirecektir.

* Tek dil ve kültürün savunulmasının barış ve
demokrasi getirmesi mümkün değildir. Aksine
totaliter bir sistem getirmesiihtimali daha yüksektir.

Birçok ulus devlet; kendi iç politikaları gereği
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veya demokrasi anlayışları yeterince gelişmediği
için, birçok neden ve gerekçenin arkasına sığınarak,

maalesef dil çeşitliliğine ve dolayısıyla kültür çeşitli-
liğinin temeli olan, ülkelerindeki farklılıklara arkalarını
dönmüşler, görmemezlikten gelmişler, hatta yok
.saymışlardır. Bunun nedeni ulus devletin tanımında
yatmaktadır. Ulus devlet, ulusunun tekbir etnik
gruptan olduğunu iddia eden devletin adıdır. Bu
nedenden dolayı, ulus devlet ya kendietnik grubu-
nun dışındakileri asimile eder, ya da kavgaçıkar.

Bu durum hala birçok ülkede devam etmekte,
etnikfarklılıklara ilişkin talepler iç hukukla ve bazen
de zorla bastırılmaktadır.

Bu yüzden BM, AGİK, AB ve AKgibi kuruluş
ve organizasyonlar, bu konularla her geçen gün
daha yoğun ilgilenmekte ve bütün üye ülkeleri
ilgilendiren kararlar, anlaşmalarve şartlar hazırla-
maktadırlar.

Bugün ulus devlet de dönüşüyor. Burnjuvaziler
artık milli değil uluslararasıdır. Paranın ne dini, ne
mezhebi, ne milliyeti var. Sosyo-ekonomik değişik-
likler, kültürel değişikliklere yansıdığıiçin, artık ulus
devletin tek bir etnik grubun kültürel kimliğini da-
yatma olayı da yavaş yavaş sona eriyor.Biz şimdi
bunu yaşıyoruz. Türkiye'deki diğer kimlikler de
artık, kendi kimliklerinin tanınmasını ve saygı gör-
mesini istiyorlar.

2001 yılında başlayan "AB uyum paketleri"
Türkiye'yi bir ulus devletten, demokratik devlete
dönüştürmeyeçalışıyor. Türkiye, bütünalt kimlikle-
rin tanındığı, ikinci aşamada saygı gördüğü, üçüncü
aşamada da bu saygının gereklerinin devlet tarafın-
dan yapıldığı bir demokratik devlete dönüştürülme-
ye çalışılıyor.

Devletlerin içerisinde birden fazla dil, kültür
olduğunu yukarıda belirtmiştik.

Peki, demokratik, çağdaş devletlerin Üzerine
düşen sorumluluklar nelerdir/neler olmalıdır?

| - Devlet etnik yapıları, dilleri yok saymamalıdır,

2- Devletetnik ayrımcılık yapmamalıdır,

3- Devlet etnik yapılara aynı mesafede olmalı,
birini diğerine üstün kılmamalıdır,

4- Devletin dili değil, devletin resmidili ya da
dilleri olmalıdır,

5- Devlet ihtiyaç duyan dillere, kültürlere pozi-
tifayrımcılık uygulamalıdır,

6- Sonuç olarak devletler, içlerinde barındırdık-
ları bu kültür ve dilleri kendi zenginliği, ülkenin çe-

şitliliği, renkliliği olarak korumalı, kollamalı ve yaş-
atmalıdır.

Nitekim bunu yapabilen birçok demokratik
devlet bulunmakta ve sayıları da her geçen gün
artmaktadır. Çokdilliliğin, çok kültürlülüğün tehlike

değil zenginlik olduğunun kavrandığı, kabul edildiği
bir dönemin başlamış ya da başlatılmış olması

bundaki en önemli etmenlerdendir.

Biz insanlar, dünya da var olan bu kadaretnik
yapıdan herhangibirisinin tesadüfen mensubuyuz.

Çünkü hiç bir insan etnik yapısını tercih ederek
dünyaya gelmiyor. Peki, hiçbir çaba sarf etmeden
elde ettiğimiz bu etnik yapımızı, dilimizi, başka
etnik yapıların, dillerin üstünde görebilir miyiz,
görmeli miyiz? Hayır.

Çünkü;

* Bunda bizim herhangibir katkımız, dolayısıyla
payımız yokki üstünlüktaslayalım. Kendi çabamızla
astronot,bilir adamı, vb.olur, bununla öğünebiliriz.

* Biz de üstünde gördüğümüzetnikyapıların
mensubuolabilirdik. Insanlık işte bunu anladığında
en azından birbirini boğazlamaktan vazgeçecektir.

Bu nedenle temel yaklaşımımız ve bakış açımız

şöyle olmalıdır:

* Tüm diller, kültürler yüzlerce kuşağın, bin-
lerce yıl emek vermesiyle ortayaçıkıyor.İnsanların
ortaya çıkarttığı bu değerler eşittir ve hepsi de
değerlidir. İnsanlığın ortak mirasıdır.

* İnsanlar, insanlığın ortak değeri ve mirası
olan bu dilleri, kültürleri devam ettirmek ve çocuk-

larına aktarmak zorundadırlar. Çünkü bu onlara

atalarının vasiyetidir.

* Hiç bir ailenin çocuğuna anadilini, kültürünü
öğretmeme; hiçbir çocuğun da anadilini, kültürünü
öğrenmeme hakkı yoktur. Anadilini öğrenmek
bir gerekliliktir, zorunluluktur. Anadilini öğrenen
insan, istediği kadar başka dil de öğrenebilir, bu
bir zenginliktir.

Bu genelaçılım ve tespitlerden sonra, men-
subu olduğum Kafkas dilleri ve onların şu andaki

durumları hakkında biraz bilgi vermekistiyorum:

Kafkasya Bölgesi, insanlığın ilk ortaya çıktığı
yerlerden binisidir, tarih kitapları böyle yazar. Dola-
yısıyla bölgedeki diller de, dünyanın en eskidille-
rindendir. Bunu,"Bir dil ne kadar çok sesten oluşu-

yorsa, o kadar eskidir" tespitinden anlayabiliyoruz...

Bizim konuştuğumuz Adıgece 58, Abhazca
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ise 63 sesten oluşmaktadır. Dünyada bu kadar
sesten oluşmuş ve halen yaşayanbir dil neredeyse
yoktur. Çokfazla sesten oluşan bu dillerin anlatımı
son derece zengin, öğrenilmesi ve yaşatılması ise
bir o kadar zordur. Nitekim Kafkas dillerinden
olan ve 83 sesten oluşan Ubıhça, ne yazık ki bu
dili son konuşan kişi olan Tevfik Esenç'in |992

yılında ölümüyle birlikte yok olmuştur.

Adıge ve Abhaz dilleri, Aleksander Başmakov
ve benzerbilim adamlarının tespitleriyle, tarihin
karanlıkta kalmış pek çok tarafını aydınlığa çıkaracak,
anahtardillerdir. Bugün eski Anadolu medeniyetle-
rinden miras kalmış yazıtlar doğru okunduğunda,
Adıge ve Abhazdillerini bilen insanlarımız tara-
fından anlaşılabildiğini görüyoruz. Anadolu'nun
kültür mirasının korunması, bu dillerin yaşaması
ve yaşatılması ile mümkündür.

Kafkas-Rus savaşları sonucu sürgünetabi tutu-
lan Çerkeslerin 26 80'i bugün Türkiye'de yaşamak-
tadır. Kafkasya'da kalabilen Çerkesler bugün, kendi
özerk cumhuriyetlerinde ve bağımsız Abhazya
Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar. Kendi cumhuri-
yetlerinde anadilleri, aynı zamanda resmidil olduğu
için, kendi anadillerinde eğitim görüyorlar. Üniversi-
telerde kürsüler ve dil bölümleri var. Tiyatroları

var. Kendi dillerinde basılı / milyonun üzerinde
kitapları var. Kendi anadillerinde yayın yapan rad-
yoları, televizyonları var. Dolayısıyla, sayıca az
olmalarına rağmen, dillerini yaşatabiliyorlar.

Suriye'de 70-80 bin civarında Çerkes yaşıyor.
Bunlar çocuklarına, kreş ve anaokullarından başla-

yarak anadillerini öğretme şansına sahipler.
Ürdün'de yaşayan 40-45 bin civarındaki Çerke-

sin, kendi okulları var. Bunlar şu andaihtiyacı kar-
şılamıyorolsa da var.

İsrail'de 4.500 civarında Çerkes yaşamakta,

Nüfus olarak en az olduğumuz yer olmasına rağ-
men, anadilini bilmeyen tek bir Çerkes yoktur bu
ülkede. Çünküİsrail devleti bu dilin ve kültürün

kaybolmamasıiçin olağanüstü çaba sarf etmektedir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, dünyada en çok
Çerkesin yaşadığı yer, 6 milyona yakın nüfusla
Türkiye'dir. Peki, Türkiye'deki durumumuz nedir?

(908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla Çerkes
Teavün Cemiyeti kurulmuş, sonra Çerkesçe dergi
çıkarılmış ve daha sonra İstanbul Beşiktaş Akaretler

yokuşunda Çerkes okulu açılmış, burada Çerkesçe

eğitim yapılmıştır. 1919 yılında bunların hepsi
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kapatılmış ve bir daha açılmaları da mümkün

olmamıştır.

Yukarıda değindiğim ulus devlet anlayışının
tipik örnekleri Türkiye'de de yaşanmıştır. Yanı
yok sayma ve tekleştirme anlayışı...

Bu anlayış Türkiye'deki Çerkesleri yok olma
aşamasına getirmiştir. Yapılan anket ve araştırmalar-

da 60 yaş ve üzeri insanlarımız anadilini 26 90'ların
üzerinde bir orandabilir iken, 10 yaş altındakilerin
ancak & 10'u anadilini konuşabilmektedir. Yani

son 30 yıl içerisinde anadil bilme piramidi tam
tersine dönmüş bulunmaktadır.

Türkiye, bugüne kadar şu ya da bu oranda
yok sayarak göz ardı ettiği, içimizdeki kültürlere,
dillere artık ve nihayet sahip çıkmalıdır.

Zira bugüne kadar ki yaklaşım, hiç kimseye
iyilik ve yarar sağlamamıştır. Anayasamız "Türkiye
Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıile bağlı olan
herkes Türk'tür" diyor. Çelişki şu kı, aynı insan bir
gün Almanya Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu-
unda Alman mı olacak? Ancak böylesi bir du-
rumda da "Hayır, sen yine de Türksün" denilmiş
ve bir açmaza düşülmüştür. Ömeğin; biz Çerkesler,

dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde yaşıyoruz. Yani,
bu tanımlamaya göre vatandaşlık bağıile bağlı ol-
duğumuz Rusya Federasyonu'nda Rus, Suriye'de
ve Ürdün'de Arap, İsrail'de İbrani, Fransa'da
Fransız... vb. olmamız gerekiyor. Bu gülünç kavram
kargaşasından kurtulmamız, korkmadan, çekinme-

den birbirimizi kabul etmemiz, tanımamız gerek-
mektedir. Bunu yapmakiçin gereğinden fazla geç
kalmadık mı?

Bu yanlış anlayış maalesef Türkiye'de Türk,
Müslüman, Sünni, Hanefi, Laik, Erkek. . .vb. katego-
risine girmeyenlere, şu ya da bu oranda (çok
önemli değil) ayrımcılık yapılmasına neden olmuş-
tur. Bir kategoriye uymayan bir kat, üçüne uymayan
üç kat ayrımcılığa uğramıştır. Örneğin, benilkokul
beşincisınıf ile başlayan,köyümün dışında okuma

sürecimde,hertatil bitip okula dönerken, rahmetli
dedemin benibir kenara çekip "Bak yavrum Çer-
kesçe konuşma, Çerkes olduğunu söyleme" tem-
bihiile yola koyulurdum."Niye dede?" diye sordu-
gumda da, "Ne yapacaksın oğlum, sen dediğimi
tut" derdi. Üzun süre bunu anlayamadığımı, "Biz
ne kadar kötü bir şeymişiz meğeri.." diye düşündü-
gümüve ciddi şekilde komplekse girdiğimihatırlıyo-
rum. Buna, ilkokul öğretmenimizin kurduğu "Çer-
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kesçe konuşanları tespit kolunun", okulda ve köyün
içerisinde Çerkesçe konuştuğumuzu tespit ederek,

öğretmene şikâyet etmesiyle yediğim sopalar da
eklenince, aslımla, kimliğimle ilgili daha da tedirgin
olduğumu bugün hala hatırlıyorum. Yapılan bu
ayrımcılığı hepimizin tespit ederek kabul etmesi
gerekir ki, yeni açılımlar ortaya koyup,telafisini
yapabilelim.

Peki, ne yapılmalı? 2002 tarihli uyum paketi
sonucunda açılmasına izin verilen anadil kursları

aracılığıyla, ana dil öğretmek mümkün müdür?

Biz Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak,
bize bağlı 30'a yakın demeğimizde 3 yıldır bu
kursları devam ettiriyoruz. Ancak bu süre içinde,
hiç dil bilmeyen birisinin bu kurslar aracılığıyla
anadilini öğrenmesinin mümkün olmadığını gördük.
Olsa olsa anadilini zaten bilenlere, okuma yazma
öğretilebilmektedir. Zaten bir çocuğa ya da gence,
"Sen mesaisaatlerinin dışında akşamları ya da haf-

ta sonları kursa gideceksin ve anadilini öğrenecek-
sin" demekinsan haklarına ve eşitlik ilkesine aykarı-
dır. OKSS'den ÖSS'ye her tarafı ders ve kurs
olan bu çocuklardan, bunların dışında bir de anadil

kursuna göndererekana dilini öğrenmesini istemek,
olsa olsa onun dilinden ve kimliğinden uzaklaşması-
na sebep olmak demektir diye düşünüyorum.

Peki, anadil nasıl öğretilir ve yaygın olarak
kullanımı nasıl sağlanabilir?

Bunun tek ve en kısa cevabı "Öğretmeyive
yaygınlaştırmayı gerçekten ve samimi olarak
isteyerek", Buna örnek olan, dünyanın birçok
devleti var. Bugünİsrail'deki her Çerkes, istisnasız
olarak Çerkesçe, İbranice, Arapça veİngilizce bil-

mektedir. Basklara, Katalanlara anadillerinin nasil
öğretildiğini biliyoruz. SSCB'de var olan yüzlerce
anadilin, bugün Rusya Federasyonu'nda nasıl öğre-
tildiğini biliyoruz. Herkes de biliyor. Dolayısıyla
ben burada şöyle öğretilsin, böyle öğretilsin deme-
ye gerek görmüyorum.

Son günlerde gündemde olan TRT Şeş TV
kanalı ve diğer anadillerde de yayın yapılması
konusuile üniversitelerde dil kürsüleri açılmasına

da, konumuzileilgili olduğu için kısaca değinmek
istiyorum.

Bugün ben Çerkesim, Lazım, Arnavutum,
Gürcüyüm,vb. diyen ve aslını inkar etmemiş olan
hiç kimse, anadilinde TRT'nin yayın yapmasına
karşı çıkmaz. Dolayısıyla bu yayınlara karşı çıkmak,
anadilinde yayın isteyen genişkitlelere karşı çıkmak

 

demektir.

"Bu yayınlar TRT tarafından yapılmasın, isteyen
kenditelevizyonunu kursun, özel kanallar bu yayın-
ları yapsınlar" gibi önerimler de doğru ve gerçek-
çi değildir. Özel kanal açabilen zaten açıyor. Buna
diyecek bir şey yok. Peki, maliyetleri nedeniyle
özel kanallar açamayan,reyting kaygısıyla özel ka-
nallarda da yer alamayan bu diller ne olacak?

Devlet bunlara yine üvey evlat muamelesi mi
yapmalı, yoksa pozitif ayrımcılık uygulayarak, bunu
yapamayacak kadar güçsüzleştirilmiş, yok olmak
üzere olan bu kültürlere,dillere sahip mi çıkmalı?

Tabil ki sahip çıkmalıdır.

Türkiye'de konuşulan dillerin birçoğu perişan
durumda ve kaybolmak üzereler. Ne yazıkki
bunu birçok insan anlamakistemiyor. Kaybolan
herhangi bir eşya değil ki, onun yerine yenisini
alıp koyabilelim. Binlerce yılda oluşmuş bu diller
kaybolduğunda,yerine yenisi konulamıyor. Ya da
yeniden yapılamıyor. Bu diller ölüyor ve ölen 80
yaşındaki bir insan değil, binlerce yıllık bir hazine-
dir. Bu değerli hazineler, bölünme paranoyalarına
feda edilemez/edilmemelidir.

"İsteyen dilini konuşabilir, öğrenebilir, öğretebilir"
gibi boş söylemlerin de artık anlamı yok. Zira
"İsteyen aya çıkabilir" demekle eş anlamlıdır bun-
lar. Soruyorum,dersliği olmadan, öğretmeni olma-
dan, materyali olmadan... hangi dil öğretilebilir?

Bir dilin öğretilebilmesiiçin en başta, onu öğ-

retecek öğretmenlerin olması gerekiyor. Onun
için biz Adıge, Abaza Dili ve Edebiyatı bölümleri
açılmalıdır diyoruz. Öğrenilen dilin anlamlı hale
gelmesi, gelişmesiiçin, bu dilin bir şekilde din-

İenebiliyor olması gerekir. Sinemafilmi, çizgifılmı,
tiyatrosu, oyunu,şarkısı, şiiriyle... Bunu yapmaya
kendi gücümüz yetmediği için de biz, TRT'den
Adigece ve Abazaca yayın yapmasını istiyoruz.
Bunu,dilimizi, kültürümüzü yaşatma sorumluluğu-
muz gereğiistiyoruz.

Sözlerime son verirken, yönetenlere ve tüm
insanlara şu şekilde seslenmekistiyorum: Dünyada
hayat bulmuş bu dillere, kültürlere karşı olmayalım.
Bu kültürü yaşatmakisteyenlere dünyayı dar et-
meyelim. Tam tersine, yok olmamaları için onla-
ra yaşam suyu verelim.

Hepimiz,birbirimizi kültürümüzle tanıyalım.
Birbirimizin diline saygı gösterelim. Birbirimize
göstereceğimiz saygı, ülkeye de toplumsal barışı
getirecektir E
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20 Şubat 1861 - Kafkasya Askeri Valisi Baş
İdaresinin Terek Oblastı Komutanına Yazılı Emri

Geçenyıl aynı inançtan bir ülkede dahaiyi bir
hayat kurma ve büyükfaydalar sağlama umuduna
kapılan Kuzey Kafkasya'nın Müslüman halkları, ebe-
diyen Türkiye'ye yerleşme amaçlarını dini mazeret
altında gizleyerek, ibadet için aileleriyle birlikte Mek-

— ke'ye gitmelerine izin verilmesiisteğiyle başvurdular.

Askeri Vali Prens, Müslümanların bu isteğinin
yerine getirilmesinde özellikle bir sakınca görmeyerek
Türkiye'ye gitmelerine izin verilmesini emretti. Fakat

— birsüre sonra bu halklar umutları boşa çıkmış olarak
vatanlarına dönmekiçin her çareyi aramaya başladılar.

General-Feldmareşal Müslümanların bu arzusunu
ilk öğrendiğinde, niyetlerinin önlenmesiiçin hertür-
lü tedbirin alınmasını gerekli gördü. Prens Lobanov-
Rostovski Konstantinopol'deki imparatorluk misyo-
numuzlabu konuda temas kurarak Doğu'daki konso-
losluklarımıza talimat verdi ve Kafkas Krayı'ndan
olup Türk uyruğuna geçen ve yeniden Rus uyruğuna
geçmekiçin vatanına dönmek isteyenlerin pasa-
portlarının kesinlikle onaylanmamasını bildirdi.

Koyulan yasağa rağmen vatanına dönme imkanı
bulan şahıslarlailgili olarak, Prens Aleksandr İvanoviç
tarafından, bu kişilerin sınırlarımıza girmesi halinde
şu kurallar kondu: a) Kafkasya'nın itaat etmiş Dağlı
topluluklarına mensup olanlar, sürekli ikamet etmek
üzere derhal Rusya içlerine gönderileceklerdir; b) Bu
şahıslar bizimle düşmancailişki içinde bulunan Dağlı
topluluklarına mensuplarsa, dağlarda bulunan esir-
lerimizle değiştirilmek üzere 3 ay boyunca alıkonacaklar;
3 aylık sürenin dolmasından sonra ise, takas gerçek-
leşmemişse sürekli ikamet etmek üzere Sibirya'ya
gönderileceklerdir ve heriki uygulama ekselanslarının
onayıyla ve tespit edilen idari düzenlemeye göre
yapılacaktır. Genel olarak Kafkasya ahalisine mensup
olup çeşitli sebeplerden Türkiye'ye gönderilen ve orada
pasaportlarınınsüresini geçirip vatanına dönen

şahıslarlailgili olarak,

  

Türkiye'den Dönen Dağlıların
Sibirya'ya Yerleştirilmesi

Hazırlayan:MURAT PAPŞU

 

    

  

  

“eğerizinlerinin uzatıldığına veya sürelerini geçirmelerinin
mazeretine dair konsoloslardan alınmış bir belge ibraz
etmezlerse, bunlara da yukarıda belirtilen kuralların
ilk bölümüne göre davranılacak, yani sürekli ikamet
için Rusya içlerine gönderileceklerdir.

Kuzey Osetya Merkezi Devlet Arşivi, f. 12, op.
3,d.20,1. 27.

(ara cop, p. İZ2,on. 5,1. 20, n.27)
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Türkiye'den Dönen
Kabardeylerin Okrug

Topraklarında Yaşamalarının
Yasaklanması   

17 Haziran 1861 — Kabardey Okrugu
Başkanının Terek Oblastı Birlikleri Komutanına Raporu

Türkiye'ye göç eden diğer Dağlılar gibi
Kabardeylerin de vatanlarına dönmek akıllarına
düşmüşse ve bu büyükpartiler halinde olursa
Kabarda dahilinde bu tedbiri uygulamak son derece
güç olur. Çünkü bunu son derece ağır bir ceza
olarak görüyorlar ve Türkiye'den dönen Kabardeyler,
tanıdığım kadarıyla kayıtsız şartsız teslim olmak ve
gönüllü olarak Rusya'ya yerleşmekyerine ellerinde
silahla açıkça direnmeyi tercih ederler,

Bu yüzden Türkiye'den dönen Kabardeylerin
vatanlarına gelmemeleri, sınırlarımızdan girdiklerinde
alıkonmaları gerekmektedir. Göçmenlerden önceki
ikamet yerlerine yerleşebilecekleri ve Rusya içlerine
gönderilecekleri belirlemekiçin listelerin bana da
gönderilmesiiyi olurdu.

 

Kuzey Osetya Merkezi Devlet Arşivi, f. 12,
op. 9, d. 20,1. 46-47, 200 cop, D.

 

   

 

  

 

  2, On. 5, A
nn. 46-47)

 



   

  
    

   

    

  
   

  
  

  

  

  

  

  

 

   
  

   

   

 

    

  

  

   
   

 

6 Haziran 1861 - Kafkasya Ordusu Başko-
mutanının Savaş Bakanlığı İdaresine Müzekkeresi

© Çeşitli zamanlarda büyükkitleler halinde
Türkiye'ye giden Kuzey Kafkasya ahalisinden
göçmenlerimizin büyükkısmı, beklenmesi gerek-
tiği gibi, Babıali'nin himayesi altında rahat ve
istifadeli bir hayat kurma umutlarında yanıldılar,
bu yüzden de son zamanlarda büyükbir ısrarla
vatanlarına dönmefırsatları aramaya başladılar.

- Hepsiistisnasız Muhammed'in mezarında ibadet
için Mekke'ye seyahat gerekçesiyle Türkiye'ye
gittiğinden ve bunun için onlara süreli pasaportlar

- venidiğinden, vatanlarına dönüşlerine, en azından
Babıali'nin tabiyetine geçmeniyetinifiilen bildirme
fırsatı bulamayanlara kanuni olarak engel olmak
mümkün değildir. Elçi yardımcımızın ve Osmanlı
Babialisi nezdindeki büyükelçimizin beni bilg-
ilendirdiğine göre Konstantinopol'deki misyon-
umuzun, göçmenlerimizden süresi dolmamış

pasaportlarını ibraz edenlerin ve buna dayanarak
Rus İmparatorluğu'nun uyruğuolarak vatanına
dönmeyi talep etme hakkı olanların pasaport
onayını (vize) reddetmelerinin kanuni dayanağı
yoktur. Bu şekilde, şu anda Kafkasya'ya
Türkiye'den 50 aile Kalausu-Sabli Nogayı geldi
ve yakında göçmenlerimizden büyükpartilerin
gelmesi bekleniyor. Fakat, Iürkiye'ye göç etme-
leri sonucunda hemen hemen bütün mal
varlıklarını kaybeden bu evsiz, yeri yurdu belirsiz
adamları Kafkasya'ya yerleştirmek, huzuru(nu
sağlamak) o kadar gayret ve fedakarlığa mal
olan bölgede soygun ve yağmaları gönüllü olarak
artırmak demektir. Bu yüzden Ekselansları Sayın
General-Feldmareşal böyle şahısları yerleşmek

üzere Rusya içlerine göndermeyi düşündü;
burada onlar Rus nüfusun arasında yöre için

 

Türkiye'den DönenDağlıların
Kafkasya'dan Uzak

Yerlere Yerleştirilmesi

tamamen:zararsız ayrı topluluklar oluşturabilirler.
Bu mesele Kafkasya'nın huzuru için en üst .
derecede önemlidir. Şu konuları engin görüş-
lerinize arz ederek, Zatıaliniz Yüce İmparator

Hükümdarımızdan icazetinizi istirnam ederim:

|. Karadeniz üzerinden vatanına dönecek
göçmenlerimizin Taman'a veya diğer Kafkas
limanlarına sokulmadan, Kerç boğazından doğru-
dan Don'a gönderilmesi ve Don Ordusu to-
praklarına veya Kafkasya'dan uzak diğer yerlere
yerleştirilmesi.

2. lürkiye ile kara sınırımızdan geçerek
Zakavkaz (Kafkas ötesi) Krayı'na gelecek göç-
menlerin Aleksandropol'den (Gümrü-ç.n.) ve
diğer sınır noktalarından Bâkü'ye gönderilmesi
ve oradan da deniz yoluyla Astrahan'a nakle-
dilmesi.

Bu arzaicazetinizi beklerken, General-Adyu-
tant Kont Yevdokimov'a, dönen aileleri Çemo-

morya'da (Karadeniz Eyaleti-ç.n.) eskiden Tatar
köylerinin bulunduğu yerlere yerleştirmesini
bildirdim.

Dağlıların sınırlarımıza dönme gayretlerinin
genel sebeplerinden biri Türkiye'de aralarında
yayılan, Rus hükümetinin dönen herkese para
ve madalya vereceği söylentisidir. Bu nedenle
Prens Lobanov-Rostovski'ye konsoloslarımızın
pasaportlarına vize almak için gelen bütün
Dağlılara, döndüklerinde önceki yerlerine
yerleştirilmeyeceklerini ve yerleşmek için

Rusya'ya gitmek zorunda olduklarını ilan etme-
lerini bildirdim.

Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi, f. 38, op.
301280, sv. 869,d.4,1. 22-24. (PIBMA, g. 38,
on. 30/286, cs. 869, a. 4, n.22-24)
 

   Kaynak: Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı diya adıgov, vtoraya
polovina XIX-naçalo XX veka (Kafkas Savaşı'nın Adığeler İçin Trajik Sonuçları;
19. Yüzyıl İkinci Yarısı — 20. Yüzyıl Başı), Haz. R.H. Gugov, H.A. Kasumov,

D.V. Şabayev, Nalçik, 2000, s. 32-35.  
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 2002 yılında temelleri atılan Kahramanmaraş
Kafkas Kültür Demeğibinası, birinci katın

tamamlanmasının ardından 28 Mart 2009 tarihinde
yapılan törenle hizmete açıldı.

 

üğün salonundan, kafeteryaya, misafir-
haneden, kütüphaneye, öğrenci misafir
hanesindenbilgisayar laboratuarına birçok
bölümün bulunduğunu ifade eden Kahra-

manmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Aytural
Eyerci, tüm kültürel faaliyetlerin bundan sonra kendi
binalarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Eyerci, kültürün tartışılmaz bir öğe olduğunu ve
kendilerinin de bundan sonra ki faaliyetlerinde daha
azimli ve daha istekli olacaklarını belirtti.

Kendi binalarına geçmenin sevincini yaşadıklarını
belirten Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği
Başkanı Aytural Eyerci, binada emeği geçen ve
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yardımlarını esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlara

teşekküretti.

Eyerci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz

ise, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği fahri

üyesi olmakistediğini ifade etti. Poyraz, bundan

sonrada desteklerinin süreceğini ve kültür mozaiğinin

parçasından biri olan Çerkes vatandaşların yanında

olacaklarını dile getirdi.

Hangi milletten olursa olsun,birlik ve beraberlik

içerisinde hizmetlerine devam edeceklerini kaydeden

Poyraz, binanın diğer katlarına da yardım sözü verdi.



KAHRAMANMARAŞ
 

Geçen aylarda Kafkas kökenli vatandaşlardan

yılın belediye başkanı ödülünü aldığını vurgulayan
Başkan Poyraz; "Bu ödül benim için çok önemli ve
gururverici bir ödüldü. Bunu bana layık gördüğünüz

için teşekkür ederim" dedi. Bu binada güzel

hizmetlerin verileceğinden kuşkularının olmadığını
dile getiren Poyraz, Kahramanmaraş Kafkas Kültür

Derneği'nin sosyal ve kültürel anlamda
Kahramanmaraş'a çok önemli katkılar sağlayacağını

belirtti.

Poyraz'ın konuşmasının ardından söz alan Kaf-

kas Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan Cande-

mir ise, gelenek ve göreneklerin nasıl yaşanacağını
ve nelerin yapılması gerektiği konusundabu tesislerde

birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillere katkı

sağlayacaklarını ve bu konuda önemli kararların

alınacağını vurguladı.

Kafkas Demekleri Federasyonuçatısı altında 56
derneğin bulunduğunu kaydeden Candemir;

"Türkiye'de 5 milyondan fazla Çerkes vatandaş
bulunmakta. Anadolu'nun bağrına yerleşen buasil

millet, bu topraklar için canını seve seve vermiş,
silan arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele etmiştir"

 

diye konuştu. Son olarak Candemir, Türkiye'nin
kültürel zenginliğine zenginlik katacaklarınıifade etti.

Konuşmaların ardından 1995 yılından itibaren
demek başkanlığı yapmış ve demekbinasına yardım
edenkişilere plaket verildi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa
Poyraz'a plaketini Kahramanmaraş Kafkas Kültür
Derneği Başkanı Aytural Eyerci, Kafkas Demekleri
Federasyonu Başkanı'na Azmi Alkış, Kahraman-
maraş Kafkas Kültür Derneği eski başkanlarından
Kemal Demir'e Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdür
yardımcısı İbrahim Özdemir, Cemil Doğan'a Şeyda
Bozkurt, Mahmut Cantürk'e Ahmet Yavuz, Nevzat
Tarakçı'ya Mücahit Aslan, Nedim Canbolat'a Taki
Yıldırım ve Habip Karakurt'a ise Dr. Fatih Sevinç
verdiler.

Demekbinasının açılış törenine, Ak Parti millet-
vekillerinden Mehmet Sağlam, Cafer Tatlıbal, Fatih

— Arıkan, Veysi Kaynak, Belediye Başkanı Mustafa
Poyraz,İl Kültür Turizm Müdürü Seydi Küçükdağlı,
Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanı Cihan Can-
demir, Kipaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi
Öksüz ve çok sayıda vatandaşkatıldı

 

 
Başkan Eyerci: “Kültürümüzün tanıtılması
ve yaşatılmasıiçin buradayız..."

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Baş-
kanı Aytural Eyerci, toplumların kültürlerine daha
faydalı hizmetler sunulabilmesi için öncelikle
derneklerin ekonomik yönden sıkıntılarını çözmesi

gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş Kafkas Kültür
Derneği'nin 1995 yılında kurulduğunu belirten
Eyerci, derneğin kuruluşundan bugüne kadar top-
lum yararına, kültürün tanıtılması ve yaşatılması

adına özverili çalışmaların yapıldığını söyledi.

 

 

Bu anlamdabirçoketkinliğe ev sahipliği yapmış,

sosyal ve kültürelfaaliyetlerin içerisinde olduklarını

kaydeden Eyerci; "Tüm Kafkas Derneklerinde
olduğu gibi eğlence programları, salonlarda çeşitli
toplantılar ve yaz aylarında düzenlenenfestivaller
gibi etkinliklerin yanı sıra, herkes tarafından önem-
senen ve takdir edilen|. ve İl. Xabze toplantıları

tertip edildi. Bölge Dernek Başkan ve Yönetim

Kurulları, Federasyon Başkanımız, köy muhtarları

ile ihtiyar heyetlerinin yanı sıra bir birinden değerli

birçok misafirin katıldığı bu toplantılarda, kültü-
rümüzün, örf ve adetlerimizin dünü, bu günü ve

geleceği konusunda sunumlar yapılmış, uzun
değerlendirmeler sonunda, kültürümüzün yaşa-

tılması, yöremizdeki örf ve adetlerimizile ilgili
önemli kararlar alınarak uygulanmaya başlanmıştır"
diye konuştu. Toplantılarda alınan kararlar ile örf
adetlerimizin yöremizdeki uygulama şekilleri
beklide ilk defa kitapçık halinde bastırılarak

dağıtıldığını kaydeden Eyerci, örf ve adetlerin
yazılı haldeki ilk kitap olması nedeniylede büyük

ilgi uyandırdığını söyledi.
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Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başka-

nı Aytural Eyerci, derneğin daha verimli ve sağlıklı

hizmet verebilmesi, kültürün dahaiyi tanıtılabilmesi

için kendi binasını yapmaya karar vermiştir" dedi.

Eyerci; "1207 m2 arsası üzerine inşasını planla-
dığı komple bir sosyaltesis şeklinde 4 katlı olarak

projelendirdiği sosyaltesis inşaatının |. katı tamam-

lanarak 22 Mart 2009 tarihinde geniş katılımlı ve

görkemli bir törenle hizmete açılmıştır. Açılış me-

rasimsine, Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahra-

manmaraş Belediye Başkanı, Federasyon Başka-

nımız, Bölge Derneklerimizin Başkan ve Yönetim

Kurulları ile beraber halkımızdan büyükbir katılım

olmuştur" diye konuştu. Projemiz tamamlandığında

Kafkas yemek kültürünün hayata geçirileceği mut-

fak ve kafeterya, toplantı ve çalışma salonları, her

 

 

 

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde Kabardey
sivil toplum örgütlerinin birlikte organize ettikleri
Forum 4 Nisan 2009 tarihinde Nalçik şehir

konser salonunda yapıldı. Perit Xase'nin de
organizasyon komitesinde yer aldığı foruma,
çeşitli dernekve sivil örgütlerden |68 delege ve
çeşitli yerlerden gelen 100 kadar davetli katıldı.
Davetliler ve delegeler dışında içeri giremeyen
birçok insanın dışarıda kaldığı ve büyük bir
kalabalık halinde toplantı sonuna kadar bekledikleri
görüldü. KBC Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı
Prof. İvan Petr tarafından yönetilen forumda,
ağırlıklı olarak |31 numaralı yasa olarakbilinen
köyler arası toprak sorunu ele alındı.

İvan Petr yaptığı konuşmadaözetle, "Öncelikli
problem ülkemizin ekonomisinin acil olarak
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kesimin faydalanabileceği geniş bir kütüphane,

okumasalonları, misafirhane ve öğrenci misafir-

hanesi katı ve sair sosyal ve kültürelihtiyaçların

karşılanacağı komple bir sosyal ve kültür evi olaca-

ğını dile getiren Eyerci, derneğin kendi binasına

taşınmış olması, bundan sonraki çalışmalarına hem

ekonomik hem defiziki ortam yönüyle büyük ra-

hatlık sağlayacağı söyledi.

Eyerci; "Toplumumuza ve kültürümüze daha
- faydalı hizmetler sunulabilmesi için öncelikle der-

neklerin ekonomik yönden sıkıntılarını halletmeleri

gerektiğini düşüncesindeyiz.

Bugüne kadar dernek çalışmalarında maddi

ve manevi katkıda bulunan özelve tüzelkişilere,

kurum ve kuruluşlara en derin minnet ve şükran-

larımızı sunuyoruz" diye konuştu

yapıldı
düzeltilmesidir. Gençlerimiz çalışmadan terlemeden

iyi yaşamak istiyorlar. Bugün cumhuriyetimiz genel
ekonomik koşullar ve yaşam koşulları itibariyle

Rusya genelinde 44 sırada yer alıyor. Eğer durum
bugünkü gibi devam ederse iki halk bir arada
yaşayamaz bu cumhuriyette. Bugün KBC'nin birlik
olabilmesi ve güzel bir geleceği olması için
yöneticilerimiz şu problemleri çözmek zorundadırlar:
Ekonominin düzeltilmesi, gençlerin özgür bırakılması,
dilin korunması ve geliştirilmesi, Adıge xabzenin
muhafaza edilmesi ve yaşama geçirilmesi, Adıge
halkının kenditarihini bilmesi, tarihine sahip çıkması,
dönüş sorununun mutlaka çözüme kavuşturulması.

Sistem bu sorunları acilen çözüme kavuşturarak

KBC de Adıgeleri de Balkarları da refah ve barış
içerisinde yaşatabilmelidir. Yukarda saydığım bütün
bu sorunlar çözülerek bölgesel ayrım yapılmadan
her iki halk bir arada yaşamalıdır."

Başkan İvan Petr'in açılış konuşmasından

sonra söz alan diğer temsilciler Dzemıh Kasbolet
(DÇB Başkanı), Kajarov A.(Tarihçi), Duman Hasan
(Tarihçi), Dokşokov M.İ, Gubaçikov V.İ , Hafitse

Muhammed, Aleksey Bekşokov , M. Yura Şenibe,
Keş't Ruslan (Çerkes kongresi KBC temsilcisi),
Şıh'ue Zamir (Dünya Adıge kardeşlik örgütü
başkanı), Utij Mejid (PERİT Xase Başkanı), sırasıyla
kısa başlıklar halinde Çerkes toplumunun güncel

sorunlarına değindiler.
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Doşu
Çerkes Gençleri

plantısı" yapıldı

İskenderun'da başlayan ve bölge dernekleri gençleri
tarafından büyük ilgi gören “Doğu Akdeniz Çerkes

  

Gençleri Tİoplantısı"'nın ikincisi Mersin'de düzenlendi

2 Şubat 2009 tarihinde İskenderun Kafkas

Kültür Demeği'nin organizasyonu ile birin-
cisi düzenlenen, Doğu Akdeniz Çerkes

Gençleri Toplantısı'nın ikincisi, Mersin Kafkas Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği'nin organizasyonu
ile 22 Mart 2009 tarihinde, Mersin Suphi Öner
Öğretmen Evi'nde yapıldı.

 

Adana, Kayseri, İskenderun, Reyhanlı, Kahra-
manmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'ten çoksayı-
da katılımın olduğu toplantıda gençler, "Günü-
müz Çerkes Gençliğinin Sorunlan" hakkında görüş

alışverişi yaparken,birlik ve beraberliklerini de

pekiştirmefırsatı buldular.

Mersin'de yaşayan Çerkes gençlerinin de katı-
ımlarıyla sayıları 200'ü bulan topluluk, toplantı
salonundakiyerlerini aldıktan sonra;"İkinci Doğu
Akdeniz Çerkes Gençleri Toplantısı" açılış ve hoş-

geldin konuşmalarıyla başladı. İlk olarak, ev sahibi

Mersin Demeği gençlerinden Saffet Şaban'ın yap-
tığı, hoşgeldiniz konuşmasının ardından, Mersin
Demeği Başkanı Ş. Şamıl Koç bir konuşma yaparak,

katılımlarından dolayı tüm gençlere teşekküretti,
böylesi bir toplantıda ev sahibi olmanın mutluluğu
içerisinde olduklarını söyledi.

Sırasıyla, Adana, Kayseri, İskenderun, Kah-
ramanmaraş, Gaziantep ve Reyhanlı temsilcileri

söz alarak, toplantıile ilgili görüş, öneri ve iyi niyet
temennilerini bildirdiler.

Yapılan konuşmaların ardından, Çerkes toplu-
munun vazgeçilmezi düğünler hakkında,bilgilen-
dirme amaçlı hazırlanan belgeselizlendi. Düğün-
lerde yapılması gerekenler ve bir Çerkes
düğününün nasıl olması gerektiği değerlendirildi.

Belgeselfilmin ardından söz alan gençler, soy-
kırım ve Adıge sorunları hakkında hazırladıkları
sunumlarla, konu hakkındaki duygu ve düşünce-
lerini paylaştılar.

Yapılan konuşma ve sunumların ardından
verilen arada, katılımcılara, ev sahibi gençlertara-
fından hazırlanan yemeklerikram edildi.

Gençler böylesi güzel ve kültür açısından ve-
rimli bir günü, toplantı salonu avlusunda kurduk-
ları düğünle, hem süslediler, hem de gönüllerin-
ce eğlenme imkânı buldular.

Yapılan düğününün ardından misafır gençler
ayrılırken, en yakın zamanda tekrar bir araya gel-
me temennisinde bulunarak, organizasyondan
dolayı Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma
Derneği'ne teşekkür ettiler. Mersin Derneği'de
katılımlarından dolayı gençlere ve emeği geçen-
İere teşekküretti.
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SİZDEN GELENLER

 

 

   

 

evgili gençler, izin verirseniz bu yazımda

sizlere seslenmekve sizlerle sohbet

etmekistiyorum. Birçoğunuzun bildiği

gibi ben kitap okumaya ve yazmaya geç başladım.

Diyebilirim ki okumanın ve yazmanın tadına

yeni yenivarıyor, her gün okudukça yenişeyler

öğreniyor, heyecanlanıyor ve bunu siz sevgili

gençlerle paylaşmakistiyorum. Gerçekten de

okumanın ve öğrenmenin yaşı yokmuş; bu söz-

ün anlamını şimdi dahaiyi anlıyorum.İlk kitabım

"Çıraklıktan Patronluğa" yayınlanınca çok olumlu

eleştiriler aldım. Bu eleştiriler beni cesaretlen-

dirdi, yazmaya devam ettim. Yakında benim

için çok önemli olan ve Xabze'yi anlattığım ikin-

ci kitabım okurlarla buluşacak. Şimdiden bunun

heyecanını duyuyorum.

Sevgili gençler, sizler halkımızın ışıkları ve

gelecekteki aydınları olacaksınız. O yüzden

özellikle çok okumanızı ve araştırmanızıistiyo-

rum. Çağımızartık bilim ve bilgi çağıdır. Hepiniz

güzelgiyinen, hızlı düşünüp doğru kararveren,

çağının gerçeklerinin farkında, özgüveni tam
olan kişiler olmalı; yabancı dil eğitimine önem

vermeli, çağın ileri teknoloji ürünlerini günlük

yaşamda çokiyi bir şekilde kullanmayıbilmelisiniz.
Bu özellikler sizleri toplum içerisinde, arkadaş
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Gençlerle
> bir
a sohbet...

TLETSERUK NAHİT SERBES

 

ve iş çevrelerinde ön saflara çıkaracaktır. Sizlerin

halkımıza yapacağı en büyükiyilik budur. Ama

önce kendidilinizi ve kültürünüzü öğrenmelisiniz.

Kültür, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür.

Bu nedenle günümüzde kendi kültürünü,

evrensel kültür içerisinde koruyup geliştiren ve

farklı kültürlerle karşılaştırabilen bireylerin

yetişmesi, giderek önem kazanmaktadır.

Xabze kültürü, Çerkes ve Abazaların binlerce

yılda oluşturdukları yaşam biçimidir. Bütünüyle

evrensel özellikler taşıyan Xabze'nin eksiksiz

yaşatılmasında bir gizem olmakla beraber, Kuzey

Kafkasya halklarının birbirlerinden ve doğadan

etkilenmeleri, becerilerini ve değerlerini paylaş-

maları sonucu oluşmuştur.

Sevgili gençler, unutmayın, ulusal olunmadan

evrensel olunamaz. Evrensel kültür bir deniz

ise, ulusal kültür bu denize akan ırmaklar, etnik

ve yerel kültürler de bu ırmakları besleyen

dereler, çaylardır. Her derenin, her çayın kumu,

çakılı, çağıltısı, geçtiği yollar, beslendiği bitki

örtüsü ve kokusufarklıdır. Hepsiayrı bir zengin-

liktir. Ben hep şöyle düşünürüm: Önce kendi

deremiz, çayımız ve ırmağımız; sonra insanlık

denen o büyük denizin bir parçasıolalım. Yoksa

kaybolur gideriz.



 

GENÇLERLE BİR SOHBET
 

 

 
 

İlk olarak öğrenmeniz gereken Xabze kural-

ları; büyüklere saygı, küçüklere sevgi, selamlaşma,

telefon ile iletişim adabı, yemek adabı, komşuluk

ilişkileri, misafir karşılama / uğurlamagibi günlük

yaşamın temel davranış kalıplarıdır. Sevgili genç-

ler; bir dilin ve kültürün ölümübir milletin ölümü

demektir. Bir dil binlerce senede oluşur. Onda

bir milletin acısı, sevinci, savaşı, barışı, bütün

duygu ve düşünceleri gizlidir. O yüzden kendi

diliniz ve kültürünüz önemlidir. Ama hiçbir

zaman etnik kimliğinizi bir üstünlük olarak

almayın. Çünkü o, bizim kazandığımız bir şey

değil, bize bahşedilen bir zenginliktir. Bizler bir

Pigme ya da Aborjin olarak da dünyaya gele-

bilirdik. O zaman da pek doğal olarak onunla

gurur duyacakve o kültüre sıkı sıkı sarılacaktık.

Hiçbir etnik kimliğin diğerinden üstünlüğü yoktur.

Ama herkültürün ve etnik kimliğin kendini ge-

liştirme ve yaşatma hakkıvardır. "Biz herkesten

üstünüz" şeklindeki bir etnik milliyetçilik ve irk-

çılıık mücadele edilmesi gereken ciddibir hasta-

lıktır. Hiçbirimiz böyle tuzaklara düşmemeliyiz.

Büyük göçten önce de Osmanlı İmparatorlu-

Şu'nun siyaset sahnesinde görev almış, Çerkes

ve Abazaasıllı vezirler ve sadrazamlar dâhil,

yüzlerce paşa vardı. Siz sevgili gençler iyi ve

üstün insan olmanın çok daha önemli bir meziyet

olduğunu bilmeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin gele-

ceği hakkında etkin söz / karar sahibi olabilmek

ve yarının iyi yetişmiş aydınları, bürokratları ara-

sında yerinizi almakiçin savaşmalısınız.

"Akılile bilgiye bedel, eğitim ile
gelişmeye sınır konulamaz"

Yukarıdaki çok güzel bir Çerkes atasözüdür.

Sizler aklınızın bir köşesine bu güzel sözü mutlaka

yazmalısınız. Öte yandan ben atalarımın at koş-

turduğu yerlerde yaşamakve at koşturmakisti-

yorum diyen Abaza, Adıge ve Ubıh kardeşlerimiz

varsa şurasını içtenlikle belirteyim ki, bu yaklaşım

beni ve benim gibi düşünenleri ayrıca memnun

edecektir. Bu gençlerimize bağımsız bir devlet

olarak Abhazyamızın kapıları sonuna kadar

açıktır. Abhazyamız onlarla çok daha güçlenecek

ve gelişecektir. Bunun çokiyi bilinmesive tarihi

bir olanak yakalandığının unutulmaması gerek-

mektedir.

Aşağıda Ocak, 2009'da Gudauta'da izini

bulabildiğimiz, dedemiz, rahmetli Mamsır'ın

oğlu, yani annemin öz amcası Yusuf Çuşba'nın

bir fotoğrafını göreceksiniz. Kendisini bu vesileyle

bir defa daha rahmetle anıyorum.

Aynca ünlü halkşairi ve yazar Ali Aksakal'ın,

Abhazya'da benim başımdan geçen olayları

bildiği için yazdığı, aşağıdaki şiir de oldukça

etkileyicidir. Çok sevdiğim bu şiirisizlerle paylaş-

makisterim.

Bir Defa Ölür, Bin Defa Diriliriz

- Yıllardır hasret kaldık bir sevgigüneşine,
Gördüm bir doru at, düştüm onun peşine.
Bilirim akıl ermez Ulu Tanrımın işine,
Abhazya'da rastladım Dedemin kardeşine.

Sevinç yumağı olduk, akıyorgözyaşımız,
Hasretimizibitirdi sevgiyle bakışımız.
Yayagezmek bilmeyiz biz ezelden atlıyız.
Yükseklerdedir yuvamız kartal kanatlıyız.

Batıda kaybolurken, doğuda beliririz.
Bir defa öldürseler, bin defa diriliriz,
Ölürüz mertçe amma eğilmez asla başımız,

Dünyaya destan oldu özgürlük savaşımız.

Özgürce at koşturmak istersen vatanında,
Elbet ruhu şad olur o aziz atanın da.
Hadigel bekletme dedelerin Kafkasya'da,
Özgürlük iklimi var bu cennetAbhazya'da.

(28 Ocak 2009 Manisa -Salihli)

 
NART 49



 
  

           

İÇİMİZDEN BİRİ
 

Abhaz edebiyatının kurucusu

 

(1874-1960)

Şair, araştırmacı, tiyatrocu, yazar, dılbılımci,
eğitmen, gazetecive halk önderi Dırmıt Gülya,
yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatını halkına
hizmete adadı. Onun için bugün Gulya Ismi
Abhazya'da kutsalbir isim gibi anılmaktadır.

 

ir büyüğümüz;"Yüzölçümüve nüfus itibarıyla
Abhazya küçük bir ülke; ancak yetiştirdiği
kahramanlar bakımından zengin ve büyük

bir ülke" der.

Bu anlamda baktığımız zaman, Dırmit Gulya
Abhazya'nın kültürel anlamda en büyük kahra-
manıdır. Peki nedir Gulya'yı kahraman yapan?
Bunu anlamakiçin Gulya'nın yaşadığı dönemiiyi
tahlil etmek ve yaptıklarına bakmak gerekir.

 

1874-1960 tarihleri arasında yaşayan Gulya,
daha 4 yaşında iken, ülkesi henüz 1864 Büyük
Çerkes Sürgünü'nünacılarını saramamışken, allesiy-
le birlikte 1877-78 sürgününü yaşamıştır.

Daha sonra 1905-1906 yıllarında Rusya'da
birinci halk ayaklanmasını, Bolşevik-Menşevik
mücadelesini, |917 ekim devrimini, (devrim ancak
3, 5 sene sonra Abhazya'da hakimiyet kurabilmiş)
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AHOCBA İRFAN OKUYUCU
ma

ve arkasından gelen büyük kıtlık dönemlerini,
1930 -1940 yıllarındaki faşist Stalin ve Beriya
dönemini (okulların kapatılıp, yetişmiş insanların
öldürülüp, kaybedildiğiyıllar) ve 1944 İkinci Dünya
savaşı dönemlerini yaşamıştır Dırmit Gulya. Hayatın

zorlukları içerisinde kendisinden küçükiki kardeşini,

anne, baba ve babaannesini kaybetmiş, 2. Dünya
savaşına da biricik oğlunu vermiştir.

Görüldüğü gibi her 5-10 yıl arası büyükacılar,
felaketler yaşayan Gulya, henüz 17 yaşındayken
Abhazca alfabeyi hazırlayıp, köy köy dolaşarak
halkını eğitme, aydınlatma görevini üstlenmiştir.
Şair, araştırmacı, tiyatrocu,yazar, dilbilimci, eğitmen,
gazeteci, halk önderi Gulya, anadille yayınlanan
"Apsnı" gazetesini çıkarmış, Apsuvatarihi, Abhaz-
ya'nın sınırları ve coğrafyası, ana dilde eğitim ve
okulların önemi, Apsuva edebiyatı masalşiir ve



 
  

destanları, Apsuva tiyatrosu, kümes hayvancılığı
hastalıkları ve tedavileri, hayvancılık ve hayvanlarda
gebelik süreleri, tarım ve gübre, tarım ve sulama,
ulaşım; bir yıl, aylar uzun ve kısa günler, hava du-
rumu ve tahmini, salgın hastalıklar ve korunma
yolları gibi muhtelif konularda 260'dan fazla yazısı
ve araştırması vardır. Rusça ve Gürcüceyiiyi dere-
cede bilen Gulya'nın Gürcü, Rus ve Oset yazarların
yapıtlarını da Abhazca'ya kazandırdığı birçok
çevirisi mevcuttur.

Abhaz dili ve edebiyatının temelini atan Gulya,
çok zor bir dönemde, ana dilini, kültürünü ve

halkını, aydınlık geleceğe taşımakiçin hiçbir feda-

kârlıktan kaçmamıştır. 7 Nisan 1960 yılında

kaybettiğimiz bu büyükinsanın mezarı Sohum'un
orta yerindedir. Kendisine verilen birçok devlet

GANIM YURDUM

Benim falı, canım yurdum,

e var? Ge oldu?

De arıyorsun? “Bir şeyini mi kaybettin?

Meden böyle üzgünsün ?/

Karşıya gidenleri mi dert ediyorsun?

“Yoksa denizin öfesindekiler için mi kaygılısın?

Işığım, canım yurdum!

Seden böyle üzgünsün?

Okuma-yazmam yok diye mi ufanıyorsun?

“Yoksa başka bir şeye miiçerliyorsun?

şığım, canım yurdum!

YYeden böyle üzgünsün?

D.GULYA,1920

DIRMİT GULYA

şeref madalyasının yanında, Tiflis'teki Bilimler
Akademisi'nin Abhaz Dili Edebiyatı ve Tarih Ensti-
tüsü'ne, Abhazya Devlet Müzesi'ne, Sohum'daki
bir liseye, Tamş köyündeki bir okula ve Sovyet
gemilerinden birine ismi verilmiş, evi de müze
olarak açılmıştır. Bütün eserlerini toplayan bir
kitaplık inşa edilmiş, Sohum'da gömülü olduğu
yere de büstü dikilmiştir.

Kişinin mensup olduğu halkını karanlıklardan
kurtarıp, aydınlatması başkabir iştir. Bunu yapa-
bilmekiçin, milli duygularının çok kuvwvetli ve
halkına olan inancının tam olması gerekir. Gulya,
hayatının tamamını vatanı ve halkına hizmete
ayırdı. Onun için bugün Gulya ismi Abhazya'da
kutsal bir isim gibi anılmaktadır.

Ruhu şad olsun.

CbilTCAJİbbi1

Cpixaapa CbnCaArbbU,
kase, 3aky3en?
İymmaayazeH, UyU9b3eH,
Abac yılaxb 3eNKkoy3eH?

Hxbınka ulia3 yrypeoma,
Mubi Hpipno Hkoy yuba6omMa?
Cnalımapa CpincaArbbul,
A6ac yıaxb 3ekoy3eM?

Yaxbıapalapoy nXoyıuboMa,
Ma nseakbı ryiyroma?
Cpinarmapa CbincaArbbUl,
A6ac yrlaxb 3enkoy3eN?!

A. Uyma, 1920

 

İĞ
Değerli Abhaz Büyüğü Dirmit Gulya'yı daha iyi anlayabilmek, içindeki vatan
sevgisini yaşadığı tüm zorluklara rağmen nasıl koruyabildiğini kendi hayatını

anlattığı “Geçtiğim Yollar” adlı eserinde açıkça görebiliriz:

$  $

  

  

Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ailem;
Abhazya'da, Gorki'nin "İnsanın doğuşu" adlı
hikâyesine konu olacak kadar güzel, Gulrıpş
rayonuna bağlı, Kudri nehrinin sağ tarafında kalan,

Varça köyündendir. Şimdibile o yerleri geçip giderken
ben, bizim yerleşim izlerimizi görüyorum.

 

(CbI3XbİCBİ3SXBOY
AMMA)

Biz Varça'daki Gulyalar; aşağıda, Sohum'un
batısından Eşira'ya kadar olan bölüm ile yukarda
Kalaşuri'den Gulrıpşa kadarolan bölümde kalıyorduk.
Şimdide Eşira köyündekalanlarvar. Öbür Gulyaların
çoğu Türkiye'ye sürülünce yakın doğuya savrulmuş
durumdayız.
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İÇİMİZDEN BİRİ

Muhaceret; Apsuva milletinin çok iyi inceleyip
ders çıkarması gereken bir hadisedir. Başlamışken

onunla ilgili bir iki söz söylemeliyim.

- Bildiğiniz gibi, Kafkas dağlarının ötesinde, Rus

çarizminin genişleme ve sıcak denizlere inme
politikası, geçtiğimiz yüzyılda idi. Rus çarizmi
Kafkasya'yı kolonileştirme politikası yürütüyordu.

Abhazya'da da; öbür dağlı halklarında olduğu
gibi Rus çarizm politikası Tavad ve Aamıstaların
(bey sülalesi) eliyle yürütülüyordu. Rus politikasının
dayanağı bu sınıfsal yapı idi. 1861 yılında çıkan
toprak reformu bu kesimleri memnun etmedi.
Türklerin yaptıkları çağrılar daha da kuvvetlendi,
bütün bu olaylarbirleşip, geçtiğimiz yüzyılın ikinci
yarısında büyük sürgün olayı yaşandı. Onlar bi-
liyordu huzuru olmayan çaresiz halkı, sömürüp yö-
netmek daha kolaydı. Apsuvaların vatanlarından
sökülüp atılma işinin sonuncusu 1877-78 yıllarında
Rus-Türk savaşları ile tekrar yaşanmıştır. Babam

Vurıs Gulya, ben ve ailem de o zaman bu acısür-
gün olayını yaşamak zorunda kalmıştık.

O zaman Mağaanalar'dan bir Aamısta ve Türk

askerleri gelip Abhazya'da Ruslarla savaştılar.
Yenilen Türk askeri çekilirken, yanlarında Apsuvaları
da götürmek istediler. Gitmek istemeyenlerin evlerini
yakıp gitmek zorunda bıraktılar. O zaman ben 4
yaşındaydım. Elimde küçük bir oyuncağım vardı.
Nandum (büyükanne) Fındık'ın elini tutup gidişimizi
hatırlıyorum. Bu olayı derinlemesine "benim ocağım"
destanında işledim.

Tek kelimeile bizi karşı sahile serptiler. Türk

topraklarında zavallı bir durumdaydık. Başımızı
sokacak bir yerimiz yoktu. Açlık ve sefalet içinde,

salgın hastalıklardan kırılıyorduk. Bizden önce
gelenler, yorgun-argın bir durumda, ama kafalarını
sokacak bir yer edinmişlerdi. Onlar ve Türk
balıkçılarının, bize biraz nefes aldıracak kadar,

yardımları dokunuyordu.

Abhazya yakınlarında kalmak için babam,
Batum'a gelmeyi kararlaştırdı. Orda küçük kız ve

erkek kardeşimi kaybettik. Biz her gün daha çok

vatanımızı özlüyor ve üzülüyorduk. Bizim gibi birçok
muhacir gizlice saklanarak, Abhazya'ya dönüyordu.
Babam da dönmeye kararverdi.

Türk balıkçılardan bize acıyıp, yardım edenler
sayesinde, Abhazya sahillerine vardık. Burada bizi

gören sınır bekçileri ateş etmeye başladı. Nasıl

olduysa canımızı karanlıktan faydalanarak kurtardık.
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Açlıktan ayılıp bayılarak, soğuktan titreyerek, Egri
nehrinin denize döküldüğü yere yakın bir yerde,
sahile ayak bastık. Ve bize yardım eden Türk
balıkçılarla vedalaştık.

Babama eski köyüne dönme izni verilmedi.
Kudri nehrinin solundakisahilde, Azyubjaa köyünde
eski bir eve yerleştik.

Benim annem Rabia Tamş köyünden ve Bar-
gansya sülalesindendi. O gayetakıllı ve merhametli

- biriydi. Ev işlerinden artırıp benimle ilgilenmeye
firsat bulamıyordu, sonra benim iki küçüğüm (Kate
ile Ivan) vardı. Bu yüzden beniyetiştirip büyüten
büyükannemdi. O durmak bilmeyen, sağlıklı bir
kadındı. Sesi her zamantiz ve öfkeliydi. Ama ben
ondan korkmuyor, nereye gitse yanındaydım (100
yaşından fazlaydı babaannem).

Babamın geçimini; annem ve babamın kardeşleri
sağlıyordu. Çünkü babam, nerde bir toplumsal
mesele varsa çağrılır, iyi konuşur, akıllı ve doğru
söyler, meseleleri çözer, barış sağlardı. O zamana
göre toplum önderi denebilirdi.

Bir yerden döndüğünde beni yanına alıp oturur.
Gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını inceden
inceye anlatır, konuları kesmeden süsleyerek şakalar

katarak anlatıp, bizi de güldürürdü. Nedendir
bilmem ama, o zamanlar bana dönüp,şöyle söylerdi;

- İyi dinle söylediklerimi unutma,

İyi dinlediğimi görünce de;

- Senin dedenin adı Tıkoa idi, dedenin babası-

nın adı Digur idi... böyle devam ederdi. |

Derken okul çağım geldi. O zaman 8 yaşın-
daydım (doğumum 1874 yılı 21 Şubat). Okul duru-
mumu epey düşündüler, sonunda papazın yanına
vermeye kararverdiler. İlk okuma yazmaeğitimimi
orda aldım. Daha sonra babam Sohum'daki 1843
yılında açılan Apsuva (Aşxarıvaa) okuluna göndermek
istedi. Koskoca 3 yıl bu okula yazılabilmek için
Sohum yaollarındaydık. Okul müdürü her seferinde
değişik bahanelerle almıyordu beni. 3.yılın sonunda
o okula gittim ve bitirdim.

Bu okuldayken yakından tanıdım, Davit Macar-

vaniyi. O eğitimli ve temiz kalplibiriydi. Öğretmenim
olan, David Acamoviyle ikisi, onlara anlattığım Apsu-
va masallarını yazıp yayınlıyorlardı.

Ben; kısa, uzun olmayan, kanı yüzüne vurup
parlayan, sağlıklı biriydim. Tanıyan ihtiyarlar çabuk
ve atik diye beni birbirlerine gösterirlerdi. Doğrusu
"top kapmaca" oyununda topu kapıp kaçtığımda
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yakalanmam çok kolay olmazdı. İçinde olduğum
takımı da hep galip getirirdim. İnsan boyu bir avluya
yanaştığımda, değmeden karşıya geçerdim. Şimdi
o olayları hatırlayınca bir başka olup gençleşiyorum.
Kanıma yeni bir kan girmiş gibi hissediyorum.

Ailem benim eğitimimi yükseltmemiistiyordu.
Ama nereye gideyim bilemiyordum. Sonunda Gori'de-
ki eğitim fakültesine gitmeye karar verdim. Oradaki
sınavları başarıyla geçip okula alındım. Başarılı bir

öğrenciyken, 4 ay sonra tifo hastalığına yakalan-
dım. Beni "Buradaki hava, hastalığına iyi gelmez"
diye rapor yazarak, okuldan attılar. Böylece okul
hayatım son buldu. Bundan sonra bana, hayatın
kendisiile kitaplarım; okulum ve öğretmenim oldular.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden annemi kaybet-
tim. Daha sonra da babam ve babaannem sıtma
hastalığından öldü. Kendimden küçük erkek ve kız
kardeşimle ben, evin büyüğü olarak kalakaldık.

1890 yılında Davit Macavaryani'nin tavsiyesiyle
Apsuva alfabesi hazırlamakiçin çalışmalara başla-

dım (bilindiği gibi bundan 25 yıl önceçıkanİ. Barta-
leomun Apsuva alfabesi pratikte başarılı olmamıştı).
Ele aldığımız alfabeyi 1891 yılında bitirdik. Bir yıl
sonra da yayınlandı. Bu günden itibaren Apsuvalar
kendidilleriyle kitab okumaya yazmaya başladılar.
Alfabe çıktıktan sonra, | 7 yaşındayken birçok köyde
öğretmenlik yaptım. Sonra Sohum ve Oçamçıra'da
tercümanlık yaptım. Ayrıca hiçbir fedakârlıktan
kaçmadan köy köy dolaşıp, dilimizi ve tarihimizi

araştırıyordum.

 

1912 yılında ilk şiir kitabım Gürcistan'da basılıp
yayınlandı. Benim o zamanpolitik bir görüşüm
yoktu, ama halkı soyup sömüren Tavad ve Aamıs-
talara şiddetle karşıydım. Bütün kötülüklerin başı

onlardı, ben de bu zalimliklere karşı mücadele

ediyordum.

Oçamçıra'dan Reznikovdiye birini hatırlıyorum.
O liberalbiriydi. Bağımsızlık yanlısı diye, sürgün
gönderilmişti Kafkasya'ya. Reznikov, Tavad ve Aa-
mıstaların yaptıklarını görünce tahammül edemezdi.
Çiftçilerin şikâyet dilekçelerini yazıp takipçisi olurdu.
Ben de şikâyet dilekçelerini yazıp köylülere yardım
ettiğim için Aamıstaların düşmanıidim. Amaçiftçiler

beni sevip yanımda yer alıyorlardı.

O zamanlar, atlı olarak geziyordum. Apsuva
elbiselerimi giyerek, kamam, kılıcım, tabancam ile

boydan boya tam tekmil köy köy dolaşıyordum.

O günlerde "Abhazya tarihi" diye üzerinde
çalıştığım kitaba materyal topluyordum. Benim
çalışmalarımı anlayıp bana yardım edecek birilerini
arıyordum. Yönetimdekiler yardım etmekbir yana
çalışmalarıma kuşkuyla bakıyorlardı. Kitaplarımı
kendi paramla basıp halka bedava dağıtıyordum.

1917 devrim hareketlerine isteyerek katıldım.
Bu hareketin ne anlama geldiğini çok iyi bilme-
meme karşılık, toprak meselesine bakışı ve köylüye
yaklaşımı hoşuma gidiyordu. Tavad ve Aamıstaların
kuwvetli yara almasına da seviniyordum. Her şeyden
önemlisi Leni'nin millet meselesine bakışı beniilerisi

için ebey ümitlendiriyordu, bu konuda ümit dolu
epey şiir yazdım.

1918 yılında savaş devam ederken, Apsuva
halkı önderlerinden biri olarak, Kuban'a gitmem
gerekti. Halk için buğday istedim. Vagonlarla epey
buğday gönderildi Abhazya'ya. Ama ben çabuk
dönemedim. Sonradan Bolşeviklerin yardımıyla, bin

bir zorlukla Sohum'a döndüm. Geldiğim yerde,

ailem ve çocuklarımı, felaketin içinde buldum (açlık

ve kıtlık vardı). Ayrıca Abhazya hala Menşeviklerin
elindeydi. Benim başında bulunduğum "Apsnı"
gazetesinde; okullar için yürüttükleri çirkin politika-
larını yayınlıyorlardı.

1920 yılında Türkiye'den Sohum'a gelen muhacir
Apsuva Profesör Mustafa Bıtbaile tanıştım ve "Tür-
kiye'den gelen misafir" şiirimi yazdım.

1917 Ekim devriminden 3,5 yıl sonra, (4

Mart92 1'de), Sovyet gücü hakim oldu Abhazya'ya.
Bununla beraber Abhazya'ya ilk defa Apsuva tiyatro-
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su kuruluyor, ben Rusça ve Gürcüceden piyesler

çevirirken, eşim Elena da sahneye perde dikiyordu.
İlk Apsuva yazarlarındandır Samson Canba.

Onun arkasından geldi İva Koğonya ve diğerleri.
Bunlar beni umutlandırıyor ve artık yalnız olmadı-
gım için seviniyordum. Özellikle oğlum Garkiile kı-
zım Tatyani'ye Apsuva litaretür sevgisini kazandır-
dığım için çok mutluydum.

1924 yılında Gürcistan'a çağrıldım, orada üniver-
sitede Abazaca öğretiyordum. 1923 yılında "Abhazya
tarihi" adlı kitabımın birinci cildini çıkardım. 1926

yılında dönüp Abhazya'ya geldim. Bana resmiku-
rumlarda, Rusça ve Gürcüce'nin yanında, Abaza-

ca'nın da, aynı geçerlilikte yer almasını sağlayacak,

çalışmalar yapmamıistediler.
1929 yılında; Sohum'da Apsuva dil ve edebiyatı

akademisinin açılmasına ve araştırmalar yapmasına,
apsaföa şarkıları toplayıp derlemeye başlamasına,
Moskova'da bestelenip yayınlanmasına ön ayak
oldum. Bu çalışmalar epeyses getirmişti o zamanlar.

1930'lu yıllarda Apsuva tiyatrosu çok gelişme
gösterdi. Apsuva entellektüelleri çoğalmaya başladı.
Bende Gürcüstan'a geçip Abhaz dili ve edebiyatı
fakültesinin, tarih bölümünde, çalışmaya başladım.

1937 yılında komünist partisinin oluruyla yapılan
Stalin ve Beria zulmü çok acılar çektirdi Apsuva

halkına. Anti Lenin politikalar geçerli olmaya başladı.
1947 yılında Apsuva okulları kapatıldı.

Bizim ülke için büyük bir sınavdı ikinci dünya
savaşı. Bu savaşta kaybettim oğlumu. Benim elime
silah alıb cepheye gitmeye gücüm yetmiyordu, ama
kalemimle barış için savaşıyordum. Abhazya bir
çok yetişmiş evladını bu savaşta kaybetti. (Yazar
Levarsa Kusniya, Kazım Agmaa gibi).

Ben yaş olarak az değilim 835 yaşındayım. Ede-
biyatla ilgilenmeye başladığımdan beri tanıdıklarım
başta A. Tolstoy, A. Fadayev, A. İsaakyani, V. Şişkovi,

M. Pılski, M. Bajani, P. Tıçınev, M.Cavahşivili, G.

Tabiyze, N. Tihanovi, K. Fedini ve diğerlerini

unutmam mümkün değil.

Bazen kendime şu soruyu soruyorum. Geçtiğim

yollarda hangi hatayı yaptım? Kendime kızdığım
hangi yanlışım var? Gönlüm rahat mı? Halkım için
değerli bir şey yaptım mı diye? Utanmadan söyleye-
bilirim: Yaptığım işlerde, kendime kızacak bir
durumum yok. Çünkü ben ne yaptımsa, canla başla
ve inanarak, halkım için yaptım. Ama yaptıklarımdan
daha fazlasını yapabilir miydim? Evet yapabilirdim.
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Eğer bana yapılması gerekenleri söyleyip, yol göste-
ren, yardım edenbirileri olsaydı. Ben gücümü dağıta-
rak her işe yetişmek, yapmakistiyordum. Bazen
yazmak, bazen araştırmak, değişik işlerle parça-

lanmakyerine, bir işle uğraşmış olsaydım, çok daha
iyi olurdum belki.

Benim başka bir problemim daha vardı. Ab-
hazya ve Apsuvalarlailgili bazı çokbilmişler; Abhaz-
ya'nın dünyada bir damla kadar olduğunu söyledik-

> lerinde, saklamıyorum kalem elimden düşüyordu.

Yarın buharlaşıp gidecek bir damla için kendimi

feda etmeye değer miydi? Ama bana hayatın kendisi
öğretti. Bir damlada olsa, değerli olan her şeyin
korunup yaşatılması gerektiğini ve bu damlaya
destek verecek, büyük halkların da var olduğunu.

Ama benim başka bir düşüncemi de söyleme-
den geçemem. Onu birçok kere Apsuvalara söyle-
mişimdir. Küçük halkları toparlamak, birlik sağlamak,

daha kolaydır. Ama küçük halkların kötü bir hastalık-
ları var. O hastalığı yenemezsek, o hastalık daha
da genişleyip yayılacak. O hastalığın adı kıskançlıktır.
Kötü anlamda kıskançlık. Bu daha çok bilgisizlik

ve kültürsüzlükten doğmaktadır. Onu boğmakiçin
mücadele gerekir. Dünyada bize en çok zarar veren
nedir? diye sorarsanız, hemen cevapveririm; kıskanç-
lik. Ama onu yenebilecek güçteyiz.

Birinin aileden ayrılma, ayrı hane olma hakkı
olduğu gibi, halkların da ayrılıp bağımsız yaşama
hakları vardır. Ben gerekli görüyorum insanların
kalplerini karartan kötülükleri temizlemek gerek-
tiğine. Bu iş için büyük emek harcamalılar entelek-
tüeller. Sonra küçük halklarında büyük edebiyatları
olabilir. Ben ona çok inanıyorum. 1 60 bin nüfuslu
İzlanda'yı örnek alırsak; o epey şey anlatır bize.
Küçük ya da büyük, halkları tarih sayfasında rollerini
belirleyen insanlık için yaptıkları kutsal değerlerdir.
Bu yüzden ben arkadaşlarıma, özellikle büyük
olmayan halkların temsilcilerine, çağrıda bulunuyo-
rum. Onların ellerinden geleni her alanda yapmaları,
ama özellikle sanat ve edebiyat dalında çok çalışıp,

büyük eserler vermeleriiçin. Bu yüzyılda gelişmişlik,
ulaşım ve atom dalında olduğu gibi, edebiyat ve
sanat alanına da yansımalıdır.

Apsuva halkı epey felaketler yaşadı ama hala
ayaktayız. Bizim milattan sonra 7.yüzyıldan beri
kendi devletimiz ve krallığımız vardı, bunu
unutmayalım.

Dirmit Gulya Yazıları

Sayfa 256-267
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Türkiye'de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri:

 

“Bu kitap modem anlamında stratejik düşüncenin Türkiye'deki evrimini
yansıtmak amacıile derlenmiştir. Kitaba katkıda bulunanların önemli bir

kısmı Türk düşünce kuruluşlarının, kuruluş ve gelişim aşamalarında önemli
roller üstlenmiş olan araştırma, akademisyen ve bürokratlardır.”

gi) BURAKBİLGEHANÖZPEK
Ortadoğu Analiz Editörü

SS |kemizde özellikle son yıllarda sayıları
gittikçe artan stratejik araştırma merkezleri

hakkında ilk akademik çalışma olma özelli-

gini de taşıyan bu kitap, Hasan Kanbolat
ve Hasan Ali Karasar tarafından derlenmiş.

Kanbolat ve Karasar'a göre soğuk savaş
dönemiuluslararası sistemin çift kutuplu bir yapı
içerisinde seyrettiği ve Türkiye gibi ülkelerin dış
politika yapmaalanlarını sınırlayan bir dönemdi.
Bu durum, Türk dış politikası yapım sürecine
önemli bir rahatlık sağlamış ve kararalıcıları veya
politika yapıcıları karmaşık dış politika denklemle-
riyle uğraşmak zorunda kalmaktan kurtarmıştı.

Ne varki, soğuk savaşın bitimiyle beraber, Türk
dış politikasının karşısına son derece yoğun ve
karmaşık bir gündem çıkmıştır. Birçok değişkenin

olduğu, yeni aktörlerin, yeni tehditlerin ve fırsat-
ların belirdiği bu yeni dönemde ise stratejik
araştırma merkezleri, ortaya çıkan bilgi ve analiz

açığını hem yeni uzmanlar yetiştirerek hem de

akademiyidış politika süreçlerine adapte ederek
kapatmayaçalışmışlardır.

Bu genel çerçeve çizildikten sonra kitabın

içerisindeki bölümleri de tartışmak yerinde olacak-
tır. Kitap, ülkemizin önde gelen kurumlarına men-
sup akademisyen, uzman ve eski-yeni stratejik
araştırma merkezi yöneticilerinin katkılarıyla
hazırlanan toplam 57 makale içermektedir. Yazıları
içerik bakımında üç ana başlık altında ele almak

mümkündür. Yazıların bir kısmı, Türkiye'nin dönü-
şen güvenlik ve dış politika anlayışının stratejik
araştırma merkezlerinin gelişimine olan etkisini
incelemektedir. Yazıların bir diğer kısmıise stratejik
araştırma merkezlerinin yaşadığı sorunlara odak-
lanmaktadır. Bu noktada, yazarların üç problemli

 
Nobel Yayın Dağıtım; Ankara, 2009, 16x24 cm,

544 sayfa, Türkçe, karton kapak.
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noktaya dikkat çektikleri gözlemlenmektedir. İlk
olarak, stratejik araştırma merkezlerinin yaşadıkları
kurumsallaşma problemleri üzerinde durulmuş
ve kaynak sorunu, uzman yetiştirme, devamlılık,
idari problemlergibi konular incelenmiş, çözüm
önerileri sunulmuştur.İkinci olarak, stratejik araş-
tırma merkezlerinin etkinlik sorunları tartışılmıştır.

Bu bağlamda,stratejik araştırma merkezlerinin
karar alma süreçleri üzerinde dahaetkili olabil-

mesinin yolları üzerinde düşünülmüş ve bu mer-

kezlerin karar alma süreçlerinde nasıl daha aktif

rol alacaklarının yolları aranmıştır. Üçüncü prob-
lemli noktanın ise stratejik araştırma merkezlerinin
düşünce yapısıyla alakalı olduğu vurgulanmış ve
bu kurumların belirli ve açıklama gücü sınırlı bazı
teorik saplantıların içine düştükleri öne sürül-

müştür. Kitap, stratejik araştırma merkezlerinin

tarihi gelişimi ve problemleri dışında bazı merkez-

Editörlere göre, Türk stratejik düşünce hayatı
birinci aşamasını tamamlamıştır ve artık yeni bir
sürece yani derinleşme ve kurumsallaşma sürecine

girecektir. Bu noktada,stratejik araştırma merkez-
leri Üzerine derlenen bu kitap hem bu merkezlerin
bulundukları tarihi bir dönüm noktasına işaret

etmekte, hem de şu ana kadar kat edilen yol
hesaba katılarak bir muhasebe yapmayı amaçla-
maktadır. Diğer bir deyişle, şu ana kadar gelinen
noktanın kuramsalanalizi yapılmış ve bu süreçte
ortaya çıkan problemlerle nasıl başaçıkılacağının
da yol haritası çizilmeye çalışılmıştır.

Kitabın sonuç olarak üzerinde durduğu nokta
ise, gelecekte ortaya çıkabilecek beklentiler bu
denli belirginken, Türkiye'deki stratejik araştırma
merkezlerinin şimdiye kadar yaşadığı problemlerle
nasıl başa çıkacağı ve kendilerini önümüzdeki

döneme nasıl hazırlayacaklarıdır. Kitabın, bu

 

leri tanıtmayı ve tartışmayı da ihmal etmemektedir.
Bu noktada stratejik araştırma merkezleri teker
teker ele alınmış, çalışma alanları, amaçları ve

prensipleri incelenmeye çalışılmıştır.

konuda yapılan ilk çalışma olmasına rağmen son
derece geniş bir yazar profiline ulaşmayı başarması
ve düzenli bir kurguyla sunulmasıise bahsedilmesi
gereken diğer olumlu noktalardır

 

 
  

Değerli hemşerimiz Feridun Büyükyıldız'ın Ankara
“ile ilgili uzun süren araştırmaları ve birikimiyle yazdığı

"Başka Kent Ankara" isimli kitabının ilk baskısı tükendi.

Okuyuculardan gelecek talebe göre ikinci baskısının
olacağıbildirildi.

Başkent Ankara'nın belkiilk defa burada okuyacağınız

bilinmeyenlerini anlatan kitabın arka kapağında yeralan

yazarın tanıtım yazısı şöyle;

“Her zamanİstanbulile kıyaslanma haksızlığına uğrayan

Ankara, sevginin ve bağlılığın kenti olmuştur. İstanbul aşkın

kentidir, her medeniyetin notaları arasında müzik yapmış

bir sazendedir.İki şehir arasındaki çizgi, sevginin köklülüğü

ve sürekliliği ile aşkın hevesi ve kısalığı kadar başkadır. 
Başka Kent Ankara'nın anılarında dolaşırken, petrol

bulunan Ankara Garı inşaatından, Kalenin gizli geçitlerine,

Dikmen'de kayak yapan Ankaralılardan, Ulus Tenis

Turnuvalarının yapıldığı yıllara uzanacaksınız. Ankara garının

geçmişini ve hamallarının kurduğu derneği, Ulus'a düşen

uçakları, o yıllardaki gazete haberleri ile okuma şansınız

olacak, Ankara'nın gizemli cinayetinden, kayıp Katedral'e

değin, Yahudi ve Rum'ların yaşadığı yıllarda gezinti

yapacaksınız. Bir şehrin unutulan anılarını ve ilginç yönlerini

tekrar hatırlayacaksınız."
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Adıgecenin Kabardey diyalektinisıfırdan
başlayarak öğrenebileceğiniz bir kitap:

gi) ŞEJOOUEZAFER SÜRER

ederasyonumuzun, Adıgabze eğitmenle-
F rinden Şovkulİlhan Aydemir'in "Adıgece

Öğreniyorum" adı altında Kaffed Web site-
sinde de yayınlanan Adıgece öğrenme ders notları
kitap olarak yayımlandı. "Adıgebze Zızoğaş'e
(Adıgece Öğreniyorum)" ismiyle piyasaya çıkan
kitap, periyodik olarak, ders uygulamaları eşliğinde,
iki yıl sürdürülmüş bir çalışmanın özeti aynı zaman-

da. Bir bakıma denenerek yazılmış bir kitap.

Kitabın basımında, sponsor olarak katkı sağ-
layan Balkaroğlu kardeşlerden, İstanbul Dostluk
Kulübü Başkanı Raif Balkaroğlu; "Diaspora Adıge-
lerinin dillerini ve Adıgeliklerini unutmamalarına yar-
dımcı olmak üzere, Adıgelerin güzelliklerini, insan-
lik kültürüne katma çabasını yürüten İlhan Aydemir'e
teşekkür ediyoruz" diyerek aynı zamanda, manevi
desteğini de ortaya koyuyor.

Kitaptaki dersler, Adıgece'nin Kabardey diya-
ektini, sıfırdan öğrenmekisteyenler dikkate alınarak
hazırlanmış 30 dersten oluşuyor. Çalışmayı özenli

olarak sonuna kadar takip eden bir öğrenci için
temel oluşturabilecek nitelikte,

Kitabın sponsorları olan Raif, Rafet, Cumhur
Balkaroğlu kardeşleri, böyle bir çalışmaya verdikleri

Adıge dili öğretmenimiz İlhan
Aydemır'ın, bir nakış inceliğinde

örerekgeliştirdiği, 30 dersten oluşan
kitap, çalışmayı özenli olarak sonuna
kadar takıp eden bir öğrenci ıçın
temel oluşturabileceknitelikte.

KİTAP / ADIGABZE ZIZOĞAŞ'E

 

destekten dolayı kutlamak gerekiyor. Olanakları
olan Insanların, dil çalışmalarına verecekleri destek-

ler, diasporada sayıları az da olsa dil çalışmalarını
yürüten gönüllülere, cesaret verecektir.

Kitap Kuban Matbaası'nda basıldı. Kuban Mat-
baası sahibi Kundet Mahmut, titiz çalışmasından

dolayı ve dersleri kitap formuna dönüştürmek
için harcadığı emekten dolayı teşekkürü hak ediyor.
Kitapta adı belirtilmemiş olsa da, harika bir kitap
kapağı hazırlayan, Ankara Kafkas Demeği Adıgece
kurs öğrencilerinden Kazanç Kenan'ın da ellerine
ve dile verdiği önem dolayısıyla yüreğine sağlık.

Ve, bize böyle bir çalışmayı kazandıran, sevgili
İlhan Aydemir'e ne kadar teşekkür etsek az. Emi-
nim bu çalışma, diğer anadil öğretmenlerini de

cesaretlendirecek ve daha da güzel çalışmaları

beraberinde getirecektir. Sevgili İlhan'ın ise, artık
durmaya zaten hakkı yoktur. Şu an bile, ikinci ça-
ışmasının taslağını -bizimle paylaşmamış olsa da-

hazırlamıştır. Yolun açık olsun İlhan Aydemir...

Yolun açık olsun Adıgebze...

Not: Kitap, derneklerimize ücretsiz gönderilecektir.
İstenilen miktar ve adresi shawegul(G)hotmail.com

adresine bildirebilirsiniz.
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Fevziye (Psıjhable) Yalova'nın Altınovailçesine bağlı,

düzenlediği sportif ve diğer etkinlikleriile çevre köyler
arasında ön planda olan yemyeşil bir Abzeh köyüdür. Fevziye,
özellikle uzun yıllardır yapılan yağlı güreşleriile yerel basında
"Kırkpınar'a giden yol Fevziye'den geçer" sözüyle anılıyor...

  

 

FEVZİ GÜVEN - UFUK YILDIZ
RRnme

> evziye Köyü geçmişten beri yörenin merkez köyü olma özelliğini taşımış, sosyal ve aktifbir
yerleşimdir. Civar köyler arasında ortaokula sahip ilk köy olduğundan, bütün köylerin öğrencileri
Fevziye'de okurlar ve yapılan etkinliklere burada katılırlardı. Halen süregelen bu geleneksel

etkinlikler içinde Fevziye Güreşleri en bilinenlerdendir. Fevziye köyününyerli halkını civar köyler gibi
Çerkesler oluşturmaktadır. Kendine özgü geleneksel yapısını en güzel şekilde koruyan bu tertemiz
köy, yeşillik içinde tepelik,inişli çıkışlı ve yaygın yerleşime sahiptir.

Kuruluş Tarihi

Kurucusu

Hane Sayısı

Nüfusu

Arazi Varlığı

Orman alanı

Bağlı Olduğuİlçe

Bağlı Olduğuİl
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: 1879

: Hacıİshak Efendi
: 127

1368

: 17.800 Dekar

: 2.680 Dekar

: Altınova

: Yalova

İlçeye Uzaklığı :l4km.

İle Uzaklığı 137 km.

Komşuları: Kuzeyinde Tevfikiye (Çavuşköy)
ve Örencik. Güneyinde Karadere ve Ayazma
(Soğuksu), güneydoğusunda Semetler ve batıda
İlyas köy yeralır.

Eğitim: Köyün kuruluşundanitibaren okulu



 

 

 

 
 

vardır. Osmanlı döneminde Kafkasyalı birçok
okutmanın buraya geldiği bilinmektedir. Şu anda
çevresindeki köylerin öğrencilerine de eğitim
öğretim verildiği sekiz sınıflı bir ilköğretim okulu
mevcuttur.

Sağlık: Fevziye köyünde tüm imkânlarlabirlikte
diğer çevre köylere de hizmet veren bir sağlık
ocağı bulunmaktadır.

İçme suyu: Köyde içme suyu mevcuttur.

Elektrik: Köye elekirik 1973'de bağlanmıştır.

Telefon: |994 yılında bağlanmıştır.

Köyde geçim kaynakları: Hayvancılık, tarım
ve arıcılık, halı dokumacılığı, demircilik sanatı
(Kama, Bıcak) öküz arabası tekerleği yapımı

Depremden sonra göç alır konuma gelen kö-
yün birde Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.

Köy Muhtarı: İbrahim Kaya

Muhtarlık Erişim Bilgileri: Tel: 0226 4696060

Ulaşım: Fevziye'ye ulaşım için Yalova merkez-
de saat başı araçlar mevcuttur. Yalova Altınova

ilçesinde de saat başı minibüsservisi vardır. İste-

yenler kendi özel araçlarıille Altınova üzerinden
gidebilir ya da Taşköprü Tavşanlı yolunu kulla-
nabilirler.

Tarih: Köyün kurucusu, Kafkasya'da doğan,
Gunejikue soyundan olan din adamı Hacıİshak
Efendi'dir. İlim tahsili yapması için ailesi tarafından
Kahire'ye (Mısır) gönderildi. Burada Gamiul Ez-
her'de Fıkıh Yüksekİlahiyat devam ettirdiğisırada,
Kafkasya'nın işgal edilmesi üzerine Türkiye'ye göç
ederek Sinop'un Gazibey Köyü'ne yerleşti. Gune-
jikue İshak Efendi öğrenimini tamamladıktan sonra
İstanbul'a gelip kısa zamanda adının duyulması

 

üzerine; Sultanİl. Abdülhamit (1876-1909) tarafın-
dan Saray Baş Iİmamlığı (Dersiam) görevine getirildi.

Büyük Çerkes SürgünüsırasındaSiliste Sanca-
gı'nın Hanımeli ilçesine Doruklu(Derkulu) Köyü'ne
iskân edilmiş olan Kafkasya'da Karaköy (Şuitse
Hable)den tanıdığıailelerin durumlarıyla ilişkisini
sürdürerek, bunların İzmit Körfezi'nin emin bir
yerine iskân olmaları için yer bakmak üzere Baca-
nağı (Bı Soyundan) Hacı Zekeriya Efendi'yi (182 | -
1873) görevlendirerek; şimdiki köyün olduğu yere
gönderdi.

Balkanlarda huzursuz olan Çerkeslerin Berlin

Antlaşması (1878) gereği yerlerinden edilerek
ikinci bir göç ile Suriye'ye (Şam) gönderilen bu
ailelerin durumlarıylailgili olarak yetkili mercilerle
görüşmeleri sonucu, kendisine Defter-i Hakan'ın
Mir-i Mülk (devletin hazinesinden yer tapusu)
verildi. Bu sıradailişkili olduğu Trimkue Muhammed
Bey'in liderliğindeki aileler Şam'dan tekrar göç
ederek, Gebze'nin Çerkeşli Köyü'ne geçici olarak
yerleştirildi.

Daha sonra Muhammed Bey saraya giderek
Hacı İshak Efendi görüştü. Bir süredir rahatsız
olan Muhammed Bey'in vefat etmesiyle, İshak
Efendi gelen göçmenlerin başında olarak şimdiki

köye geldiler. Hacıİshak Efendi kendisinin yetişme-
sinde büyük payı olan annesi Fevziye Hanım'ın
anısına, 1879 yılında koloniye merkezini kurarak;
annesinin adının sonsuza değin yaşamasını sağlamak
üzere köyün adını “Fevziye Köyü” olarakbelirledi.

, Fevziye'nin kurulmasıyla birlikte, 1868 yılında
İznik ilçesinin girişinde Çerkes Çakır Bey'in "Çakır-

ca" adı ile kurduğu köyde yer leşmiş olan Çerkes

 

  



  
  

 

  
  
  

 

   

  

 

FEVZİYE
GAZANFER BİLGE

GÜREŞve SPOR TESİSLERİ
  

aileleri de,sivrisinek ve onun ge-
tirdiği sıtma hastalığının yaygın-
laşması nedeniyle; yerlerini terk
ederek, yeni kurulan Fevziye'ye
gelip yerleştiler.  

Eğitim: Köyün kuruluşundanitibaren okulu
vardır. Osmanlı döneminde Kafkasyalı birçok
okutmanın buraya geldiği bilinmektedir.

İstanbul'da 2. Sultan Mahmut döneminde

Rüştiye adıyla kurulan ve öğrencileri mezun olduk-
larında rüşte ermiş olacakları gerekçesiyle ün

yapan okul Fevziye'de açılmıştı. 
Fevziye köyünde Milli Eğitim'e bağlı sekiz

derslikli bir ortaöğretim binası mevcuttur. Bu bina
I991-1992 yılında hizmette açılmıştır. Okulda

çevre köylerden gelenlerle birlikte 80 öğrenci
öğretim görmektedir. | | kişilik profesyonel öğret-
men kadrosu ve bir okul hademesi bulunmaktadır.
Cafer Kayaalp okul müdürüdür.

 

Okulun internet sayfası: www.fevziye.meb.kl| 2.tr

ztkinlikler-Spor: Fevziye köyü kurulu-
şundan beriyağlı pehlivan güreşleri tertip etmekte
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ve bu yönüyle tanınmaktadır.

Fevziye'de güreş sporu 1930 yılında, köy dü-
günlerinde gençlerin güreş tutması ve at yarışı
yapmaları şeklinde başlamıştır. Köyde her yıl
geleneksel olarak güreş şenlikleri düzenlenmiş,
Ramazan ayına rastlayan yıllarda ise bu şenlikler
ertelenmiştir. Daha sonra 6 Mayıs Hıdrellez günü
tüm çevre köylerinin toplandığı, etli pılav Ikram
edilen ve yağlı güreş tutulan özel bir gün haline
getirilmiştir.

Fevziye Köyü Güreşleri 1960 yılına kadar köy
muhtarlığının ve gençlerin organizasyonlarıyla
devam etmiştir. |960'dan sonra, kurulan güreş
organizasyonu, bu etkinliği Köy Cami Yaptırma
Derneğiyararına devam ettirmiştir. Daha sonra
organizasyon |968 yılında kurulan Fevziye Köyü
Dayanışma ve Güzelleştirme Demeği'ne devre-
dilmiştir. 1980 senesinden itibaren de yağlı güreşler
6 Mayısta yedi senede bir Pazar gününe denk
geldiği için arzu edilen seyirci ve kalabalığa ulaşı-
lamıyor ve zarar ediliyordu. 1980 senesinde köyün
esnaflarından Zıba Fevzi Güven o güne kadar
görülmemiş bir bihtarla güreş ağalığını alır, o gün-
den bu yana güreşler geleneksel olarak üç güne
çıkarılır. İlk gün ölmüşler için mevlit okutulur,ikinci

gün atletizm yarışları ve gecesi Kafkas şenlikleri
yapılır, ertesi gün büyükbir katılım ile Kırkpınar
davul zumacılarının müzikleriyle güreş sahasına
gidilerek güreş ağasıetkinliği açar ve devam eder.

Heryıl düzenli biçimde yapılan ve Türkiye'nin
her tarafından gelen pehlivanların katıldığı Fevziye
Güreşleri için köyde özel olarak güreş alanı, tribün

ve soyunma odaları bulunan sportesisleri kurul-
muştur. Efsane şampiyon Gazanfer Bilge tarafından
yaptırılan alana, Fevziye köyü muhtarlığı bu ünlü
şampiyonun adını vermiştir. Dünyaca ünlü sporcu-

  

 

 

  
135 yaşındaki tarihi meşe ağacının fidanı Kafkasya'dan getirilmiş ve
köy kahvesinin bahçesine dikilmiştir. Fevziyeliler, ihtiyar delikanlı
dedikleri meşeye, eski yaşamlarından kalan bir hatıra olarak büyük
özen gösteriyorlar.

muz Gazanfer Bilge'nin anne tarafi ve dedesi
Fevziye köyündendir.

Yalova'da esnaf olan Fevziyeli hamşerimiz
Fevzi Güven de, köylerinde yağlı güreşlerin başlama
nedenini bize şöyle anlatıyor:

"Köyümüzdenbir hemşerimizin, İznik tarafindan
gelirken Kizderbent beldesinde yapılan yağlı güreşler
dikkatini çekiyor. Yakın bir yerde tepede durarak iz-
lemeye başlıyor. O zamanın ve bölgenin en iyi güreş-
çisi Rum pehlivan (başpehlivan) bütün güreşlerini
kazandıktan sonra, kendilerini izlemekte olan Çerkes

atlısını görüp, ona elle işaret ederek "Gel bakalım,
bir de senle güreşelim"diye yanına çağırıyor. Fevziye-
liler o tarihlerde civar köylerdeki halkın da can emni-
yetini korumakla görevliydiler. Bu nedenle Çerkes
atlı Rum pehlivanın daveti karşısında 'güreşemem'

diyemez, atından inerek meydana çıkar. Elbiselerinin
çıkarılması söylendiyse de elbiselerini çıkarmadan,
(çünkü o zaman Çerkeslerde etini dahi göstermek
ayıptır) güreşir ve yenilir. Kendisiyle alay edilince, hiç
kimseye görünmeden bir hafta ormanda saklanır.
Durumu öğrenen thamadelerimiz Rum pehlivanın
daha sonra güreş yapacağı Çukurköy'e giderler. Ve
eşleşmede doğrudan doğruya L'ışe Kazım Bey
(Harun Yüksel'in babası) Rum pehlivanı hırsla kaptığı
gibi yerden yere vurarak sakatlar. Pes etmesine
rağmen bırakmaz. Araya girenleri de tutup atar.
Rum pehlivanın güreş hayatı o gün sona erer, sakat-
lanmıştır. O tarihten sonra yağlı güreş köyümüzde
(belden yukarısı çıplak olduğu için aşağıdere boyunda
harman yerinde) yapılmaya başlandı. Daha sonra
şimdiki yere gelindi..."
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Fevziye köyü güreş müsabakalarıiçin bir başka
olay da anlatılır;

“Önüne gelen herkesi deviren bir Rus güreşçi
vardır. Yöre halkı kendine bu konuda güvenenkişi
bulamamış, son çare olarak güreşçi olmasa bile

gücü noktasında Çerkesler arasında tanınan, komşu
Çerkes köyü olan Örencik (Hamadey) köyünden
Daur sülalesinden Kocsav adlı bir Çerkes büyüğünü
onunla güreşmesiiçin ikna etmişlerdir. Yaşı geçkin

olmasına rağmenısrarlara dayanamayan ve normal
günlük kıyafetiyle güreşe katılan Kocsav Bey,ilk
dakika içinde bayağı kilolu olan Rus güreşçiyi
savurmak niyetiyle sağ kolunu arkaya alır ve
sporcunun kolunun çıkmasına neden olur. Güreşi
bu şekilde kazandığı da halk arasında dilden dile
anlatır...”

Fevziye'de yapılan diğer bir etkinlik de Çerkes
şenlikleridir. Fevziye, bu şenliklerle civar köyler
içinde haklı bir üstünlüğe ve ev sahipliğine sahiptir.
En son 108'incisi düzenlenen Çerkes Şenlikleri,

ayrıca yapılan piknikler ve ekip gösterileri ile
kültürel faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarihi Meşe Ağacı: Köyde bulunan
"Tarihi Meşe Ağacı" göç zamanında Çerkeslerin

Kafkasya'dan hatıra olarak aldıkları bir fidanı
ekmeleriyle büyümüştür. Köy kahvesinin hemen
yanındaki bir parkalanında bulunan ve köylülerce
korunup, bakımı yapılan meşe ağacı 135 yaşındadır.
Köyün en eski genç delikanlısı ünvanıyla da anılan
meşe ağacına Fevziyeliler, eski yaşamlarından kalan
bir hatıra olarak büyük özen gösteriyorlar.

 

Mahalle isimleri: Hacmurat Mahallesi,
Aşağı Mahalle, Orta Mahalle, Yukarı Mahalle ve
İshak Bey Mahallesi (Depremdensonra İstanbul'da
yaşayan Çerkeslerin köye gelip ev yaptırmaları
sonucu oluşan İshak Bey Mahallesi geniş bir alana
kurulu güzelbir projedir.)

Fevziye'deki sülale isimleri: Kube,
Zıbe, Abadze, Abıda, Besniy, Çetav, Çunte,
Guaseko, Gış, Hatko, Hutej, Huvaj, Hamelok,
Hağunok, Mehoş, L'ışe, Şenibe, Isey, Abide,

Saguş.

Daha önce Fevziye köyünde yaşadığıbilinen
ancak şu anda köyde olmayan aileler ise şunlardır:
Hatıjuk, Gunejiko, Gute, Hamavuk, Daneğaptse,
Melgoşışıho, L'ıhusaruk, Bıj, Kozelmid, Yetsal,
Şevcen, Şıvubıt, Hogon.
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Muhtarlık...
   

 

 



 

 

 

    
Fevziye'nin geçim kaynaklarından biri de arıcılıktır (üstte).

Depremden sonra İstanbul'da yaşayan Çerkeslerin köye gelip ev
yaptırmaları sonucu oluşan ishak Bey Mahallesi, modern tarzda

yapılmış konutlarıyla çevre güzelliğiyle uyum içinde bir panoramik
görüntü oluşturuyor(alttaki fotoğraflar)...
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Yalova'daki diğer Çerkes Köyleri:
Karadere (1882 yılında kuruldu), Hamidiye
"Orencik" (1883 yılında kuruldu), Aktoprak (1884
yılında kuruldu), Çavuşköy "Tevfikiye" (1885 yılında
kuruldu), Soğucak (1893 yılında kuruldu).

v9

Fevziye köyünden ünlü kişiler:

Hacıİshak Efendi: Fevziye Köyünün kurucusu,
Il. Abdülhamit'in Saray Baş İmamı. Türkçe,

Çerkesce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca

biliyordu.

Hacı Musa Efendi: Din adamı, Cami'ül - Ezher
öğretim görevlisi. Türkçe, Çerkesce, Arapça ve
Farsça biliyordu.

Hacı Hüseyin Mezhebi: Din adamı, Cami'ül

Ezher mezunu. Türkçe Çerkesce, Arapça farsça

konuşuyordu.

Hacı Yusuf Caner: Subay, Karamürsel Belediye
Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Hacı Zekeriye Efendi: Derbendar, Teşkilat-
ı Mahsusa görevlisiydi.

Hacı Harun Yüksel: Eski güreşçilerden,iş

adamı. Erbaailçesi tuğla ve kiremit ocaklarının
KUrUCUSU.

Kazım Yüksel: Oyak eski müdürü

Erkan Yüksel: İşadamıeski Tokat milletvekili

Acente İsmail Efendi: Teşkilatçı, İzmit Körfezi
eski deniz acentesi sahibiydi. Kurtuluş savaşı

sırasındaki adı Çıkuj'du.

Hatko Gujmez Efendi: Fevziye güreşleriniilk
banisi, Gazanfer Bilge Bey'in dedesidir.

Çıfuğ Eendi: Eski güreşçilerden

Hamit Çavuş: Eski komiteci, Denizçalı Köyünü

Yunan akımından kurtaranlardan.

Zekeriya Yıldırım: Danışman, yönetici, merkez
bankası eski genel müdürü.

Niyazi Yüksel: Kafkas Metalurji Sanatı Ustası

Davut Çavuş Doğan: Kuvay-ı Milliye eski
idarecilerinden

Muzaffer Bey: Kurtuluş Savaşısırasında Fevziye
Karakol Komutanı

Ahmet Nuri Kaflıoğlu: Yönetici, politikacı,
işadamı.

Dışej Ahmet Bey: Eski komitecilerden.

Tıv İsmail Çavuş: Eski komitacılardan.

Mithat Köksal: Tüccar

Altan Köksal: Tüccar
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İLK EĞİTİM; “Köyümüzün Aşağı Gış mahallesinde

oturan o zamanki diplomasız doktorumuz Gouj Kadir'in ikinci

oğlu İsmail, yaşıtlarına göre oldukçakilolu olup, İstanbul'a

erken giderek zorlu hayat şartlarını öğrenmek zorunda kalır.

Bilhassa aşçılık mesleğini kardeşi Yunus Aydın ile birlikte

geliştirerek İstanbul'da tanınır hale gelirler. İsmail amcanın

bir özelliği de seyahat etmek değişik işler yapmaktı. Ruhsatlı

maden işlerine de başlayan İsmail amca arazi taramasına

çıktığında, İznik dönüşü kestirmeolsun diye köye yayan gelirken

gece Yalakdere beldesine bağlı Kurt Köyü'ne misafir olur.

Sabah kalktığında diz boyu karile karşılaşır. İşi nedeniyle

biran evvel yola çıkmak zorundadır. Yolda kardan yürümek

çok güç idi. Vadide köprüye 5 km. kala bir kurt sürüsüne

denk gelir. Kurt sürüsü İsmail amcanın üzerine doğru gelmeye

başlayınca, ne yapacağını bilemez bir durumda üzerine tırmana

bileceği bir ağaç arar. Tarlada gördüğü yabani ahlat ağacına

yönelerek can havliyle çıkar. Ter su içinde kalmıştır. Kurtlar

ağacın etrafını sarıp beklemeye başlarlar. İsmail amca "Nasılsa

bir müddet sonra giderler" diye düşünürken, kurtların buna

pek de niyetli olmadıklarını görür. O zamana kadar üzerinde

ruhsatlı silahının olduğu aklına gelmemiştir. Birden silahını

hatırlar, çıkarıp telaşla ateş eder. Bütün mermileri biter, fakat

hiç isabet ettiremez. O soğukta, ter su içinde bir yardım

beklerken, bir avcı grubu imdadına yetişir.

Yaz geldiğinde o yere tekrar giderek, hayatını kurtaran

o ağaca tekrar çıkmakister. Ne yapıp ettiyse bir türlü muvaffak

olamaz.

Kendisi bunu 1939 yılında Yalova'daki evimizde anlatırken

göbeği hop hop zıplayarak bizleri de çok güldürmüştür.”
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KÖYÜN ARSIZLIĞI:
“Kamil amca köyümüzün Gış ma-

hallesindendir. Köye eşeğiilk geti-

ren kişi olarak bilinir, mukallite

doktorası yapmış bir profesördür

sanki, ağzı çokiyi laf yapar, hazır-

cevaptır. Onunlailgili, herkes tara-

fından bilinen o kadar çok anı var

ki, ben sadece birini anlatacağım:

Orman kesim zamanı Kamil

amcalar,fazla odunlardan 4-5 öküz

arabası doldurup, yardımlaşarak
Karamürsel kavak iskelesinde sat-

mak üzere yola çıkarlar. Odunları

satıp, aldıkları parayla başkaihti-

yaçlarını alacaklardır. Herkes azı-

ğını hazırlamış, yanına almıştır.

Yarı yolda bir çeşme başındaisti-

rahata çekilir, dinlenirler. Yemek-

ler yenmeden evvelbirisi, çok iyi

Çerkes peyniri olan arkadaşının

peynirini çalar ve yer. Peyniri ça-

lınan kişi yemeğini her zaman di-

gerlerinden geç yediğiiçin herkes-

ten sonra torbasınıalıp içindekileri

çıkarır, fakat peyniri yoktur. Çılg-

ına döner, "Hanginiz aldı peynirimi,
söyleyin" der. Kamil amca dahil
herkes, böyle bir şeyden haberleri

olmadığını belirterek, "Kendi yiye-
ceğimiz var, seninkine ihtiyacımız

yok" derler. Kamil amcabiraz son-
ra ona gidip, "Sana bir akıl vereyim.

Peynirini kim yediyse muhakkak

çeşmeye gelecek, beklersen yaka-

larsın" der.

Ancak daha sonra kendisi su

içme ihtiyacıyla yanar tutuşur,

çeşmeye bir türlü gidemez. Bu

şekilde uzun süre bekleyen Kamil

amca azap içinde, ancak gece yarısı

bir deredensu içebilmiştir. Bu hi-

kaye de uzun yıllar tebessümle

anlatılır...
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Köysakinlerindenbir grup: (Soldan sağa)İslam Alparslan, Kemal Üstün, MusaYıldızdal, İbrahim Koçyiğit, Şevket Bayar, Fethi Şoyubelli, İbrahim Alparslan,”
Sabahattin Çankaya, Şaban Canbakış, Enver Aysadıç, Recep Özat, Şükrü Gülçiçek, Muharrem Güner, Osman Kaya, Hasan Üstün, Kasım Çay.  



 

DERNEKLERİMİZDEN

AvrupaBirliği Genel Sekreterliği tarafından, Devlet
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın himayesinde
düzenlenen “AB Sürecinde Sivil Toplumla Diyalog”
konulu panel, protokolün yanısıra, Federasyonumuz
Genel Başkanı Cihan Candemir ve Genel
Koordinatörümüz Cumhur Bal ile Kaf Dav Başkanı
Muhittin Ünal'ın da aralarında bulunduğu 500'ü aşkın
sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla, 6 Mart
2009 Cuma günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı şura
salonunda yapıldı. Konuşmacı yoğunluğunun yaşanması
nedeniyle konuşmaların kısa kesildiği panelde AB Genel
Sekreteri Büyükelçi Oğuz Demiralp, AvrupaBirliği'ne
üyelik sürecindesivil toplum kuruluşlarının öneminden
bahsederek, AB'nin gülen yüzü olaraktarif ettiği hibe
projelerinden Türkiye'de halen 1100 projenin
sürdüğünü, Avrupalı partnerlerle birlikte ise 120
projenin yürütülmekte olduğunu, söyledi. Hibe
projelerinde ikinci safhaya geçmekte olduklarını da
belirten Demiralp, bu kapsamda kültür, sanat, tarım
ve balıkçılık alanlarında açılacak teklif çağrısının ise
Mart ayı içinde yapılacağını duyurdu. Diğer
konuşmacılardan TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan
Yalçındağ Türkiye'nin AB üyeliğiile ilgili endişelerini
dile getirdi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye-
ABilişkilerinin iletişim stratejilerine değindi. En son
kürsüye gelen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış ise bir ilk olan bu toplantının devamının geleceğini
söyleyerek, AB üyeliğinin Türkiye için önemini anlattı.
Prof. Eser Karakaş'ın yönettiği panelde katılımcısivil
toplum kuruluşları temsilcilerine üçer dakika kısa söz i
hakkı verildi. Bunlardan Lösev Başkanı Dr. Üstün
Ezer'in sivil toplum kuruluşlarının maddi imkansızlıklar
konusunda, “Devletbelli kriterler belirlesin, bu
kriterlere hizmet eden sivil toplum kuruluşlarını vergiden
muaf tutsun...” önerisi salonda alkışlarla desteklendi.

erneklerimiz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

 
 

  

 

      
 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği “Dünya Kadınlar Günü”nü 8 Mart 2009 Pazar günü, günün
anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar, Havva Karadaş-Alpay Sürücü'nün şarkı ve

akordeon dinletisi ile Mafe (Yıldızlar) Folklor Topluluğu'nun gösterisiile kutladı. Öğretmen
Aşkın Çimen'in öğretimindeki kadın üyelerimizin yaptıkları el emeği ürünlerin de satışa

sunulduğu etkinlik, kadınlarımızın nefis çay ve ikramlarıyla sona erdi.
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Bursa Kafkas
Derneği'ndeki
kadınlarımız Dünya
Emekçi Kadınlar
Günü'nü
hazırladıkları bir
oyunla kutladılar.
Kadınlarımız sadece
kendilerinin rol
aldıkları bir skeçile
sorunlarını başarılı
bir şekilde dile
getirdiler.

 
 

 

© İlçin Keçeci - Filiz Çelik
  

  Çerkes Barış ve
kurulunu yaptı...

Düzce'de kurulan Çerkes Barış ve Düşünce Derneği, ilk genel kurulunu dernek merkezinde yaptı.
Yönetim şu şekilde oluştu: Başkan Brand A.Şefik Ceylan, Başkan Yrd. Nedako Yılmaz Bedir, Başkan
Yrd. Brand Safet Öztürk, Sekreter Abrec İlhan Canbulat, Sayman Guğejwu Musa Tok, üyeler Pçentteşu
Memduh Ceylan, Şhalağhoe Ragıp Mete, Natho Zafer Altınışık, Berzeg Mustafa Kavaklı, Taymez Derya
Taymaz, Ketij Mustafa Aydın, Nemerko M. Uğur Nemlioğlu. Denetleme Kurulu Üyeleri: Hapiy Tarık
Acaroğlu, Kheçi Lütfi Eroğlu, Açumıj Kudret Taş, Huşt Nurullah Özdemir, Yerğuj M.Emin Acar,Fıjıgo
Şamil Demirtaş. Kaffed olarak göreve gelen arkadaşlara başarılar diliyoruz.

üşünce Derneğiilk genel
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© Tsorita Haluk Karaaslan

Ankara Kafkas Derneği'nin aylık konferans
etkinlikleri devam ediyor. Mart ayı konuğu,Bilkent
Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi Başkanı
Kafkasya Uzmanı Doç. Dr. Hakan Kırımlı, yıllar
boyunca araştırmalarına konu olan “Türkiye'de
Çerkes diasporasının oluşumu, İskan ve Köyler”
konusundabilgi aktardı. Kendisi Kırım tatarlarından
olan Kırımlıilgiyle dinlenen konuşmasında, Çerkes
ve Kırım Tatarlarının sürgün dahil birçoktarihi
ortak noktaları olduğunu vurgulayarak, soru ve
cevaplarla yönlendirilen konuşması boyunca
sürgünden bahsetti, Osmanlı'nın o dönemdeki
tutumunu yorumladı, iskan edilen yerleri, yaşam
şartlarını örnekleriyle anlattı. Hakan Kırımlı'dan
konuylailgili tecrübelerini de aktardığı ayrıntılı
bir makalesini, Nart Dergisi'nde yayınlamak üzere
talep ettik. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

 

  
12 Mart 2009 tarihinde Düzce Kuzey Kafkas Kültür

Derneği'nin davetlisi olarak Düzce'yi ziyaret eden

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen,
dernek yöneticilerince Kaynaşlı'da karşılanarak

bir Abaza köyü olan Sazköy'e götürüldü ve Abaza
yemeklerinden oluşan bir öğle yemeğiikram edildi.

Daha sonra bölgedeki diğer Çerkes köyleri de
ziyaret edilerek Düzce'ye gelindi. Ardından Düzce

Öncü TV'de Osman Güdü'nün sunduğu Kafkasya
gündemli bir programakatılan ve soruları yanıtlayan

Öymen,saat 18.30'da Konak Salonu'nda
düzenlenen Kafkasya gündemli konferansa katıldı

ve 400 civarındaki katılımcıya geniş bir bakış açısıyla
Kafkasya'yı, Türkiye'nin Kafkasya politikalarının

nasıl olması gerektiği ve yapılması gerekenler

konusunda da görüş ve düşüncelerini aktardı.

  

 

  izde törenlerle kutlan

Dernek lokalinde yapılan Anadil Günü'nde,
Adıgabzenin gücünü ve güzelliğini anlatan,
anavatanla ve Adıge olmanın anlamıile ilgili

şiirler anadilde okundu. |. ve 2.sınıfların sunduğu içerikle
Adigece fıkralar okundu,seyircilere bilmeceler soruldu,bilenlere
kitap hediye edildi. Unutulmaya başlanmış bazı kavramları
hatırlatmak amacıile yeni ev yapanlara, yeni alet-edevat yapanlara,
yenielbise alanlara ve hastalıktan kalkanlara iyi dilekte bulunma
örnek konuşmaları yapıldı, Kocah-Koceşh (bilmece sorulur,
cevabıbilirse köy veya şehir verilir) oynandı, atasözleri söylendi,
değişik durum ve aktivitelere uygun hoh yapıldı. Etkinliğin
sonunda Adigece dil kursu öğrencisi ve Blane grubunun solisti
Dilara'nın söylediği şarkılar beğeniyle dinlendi. ©filiz Çelik
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    Ankara Kafkas Derneği "14 Mart Anadil Günü" kapsamında

dernek bünyesinde açılan Adıgece, Kabardeyce, Abazaca ve
Asetincedilsınıflarının hazırladığı bir gece düzenledi. İzleyicilerden
büyük beğeni gören gecede anadil öğretmenlerinden Zafer
Sürer, günün anlam ve önemine değindi ve anadil konulu
Kabardeycebirşiir okudu. Abhaz dil grubu “Abısırı”"nın Abhazca
seslendirdiği üç güzel şarkı ve Kabardey dil grubunun güzel
woredleri ile Mamres Meltem Atalar'ın muhteşem sesi
izleyicilerden yoğunilgi gördü. Asetince dil sınıfının iki şiir
okuduğu gece de en son sahne alan Adıgece dil sınıfı hazırladıkları
şiir, tiyatro ve şarkılarla izleyenleri coşturdular. Anadil
öğretmenlerimiz Sururi Öğün, Hayri Kazbek, Havva Sayar,
Zafer Sürer ve Ender Tiftikçi'ye teşekkür ediyoruz. 

İ al 14
Ri Mart

| Adıge Dil Günü' Balıkesir
Kaf-Der'de yapılan özel
gecede, hemşerilerimizin
büyükilgisiyle ve anadil

kurslarına katılan
kursiyerlerimizin

hazırladıkları Adıgabze
sunumlarile

gerçekleştirildi.

g& M. Kamil Turkan
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Avrupalı Çerkesler Federasyonu 3. Olağan Genel
Kurulu'nu Fransa'nın Lyon şehrinde yaptı. Yeni

yönetim aşağıdaki şekilde oluştu:
Başkan Admiral Daşdemir, Başkan Yardımcıları

Adnan Yıldız, Yaşar Aslankaya, Basın yayın-projeler

Abhaz heyetiile
sohbet toplantısı...

Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 16 Mart
2009 Pazartesi günü Dünya Abhaz-Abazin Halkları

Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taras Şambave
beraberindekileri konuketti. "Bağımsız Abhazya'nın
bugünkü ve yarına dönüksorunları, halk olarak

bize düşen görevler, birliğimizin güçlenerek
ilerlemesiiçin yapacağımız müşterek çalışmalar"
konularında görüşlerini aktaran Şamba, dernek

üyeleriyle görüşalışverişinde bulundu.
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AÇF genel kurul yaptı
Azmi Berberoğlu, Genel Sekreter Levent Sürer,
Genel Sekr. Yrd. Bilge Özden, Muhasebe Mahmut
Altunbay, Projeler Timur Yıldırım, SerhatArgın.
Kaffed olarak göreve gelen arkadaşlara başarılar
diliyoruz.
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Öymen Kanal B'de Çerkeslerin sorunlarına değindi...
Abhazya'ya direk seyahat edilebilmesiile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na verdiği soru önergesiile yakından tanıdığımız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen'e, 20 Mart 2009 günü KanalB'de yayınlanan
"Bekleme Odası" programında, konuyla ilgili yöneltilen bir soru ve verdiği cevap aşağıdakigibidir:

.......

KANALB: Efendim sözlerinizi tamamladıysanız
özellikle Onur bey'e gelen bir soru var. Onurbey,bir
izleyicimiz Bursa'dan Sadettin Kafkas, emekli astsubay,
diyor ki; “Onur Bey, ben doğma büyüme Bursalıyım.
Sayın Başbakan'ın sık sık dile getirdiği ve böylelikle
kafamızı karıştırdığı 36 etnik kökenden birindenim,

Abhaz kökenliyim. Ama Atatürk'e yürekten bağlı,
cumhuriyetin kazanımlarını korumakiçin çırpınan
birisiyim aynı zamanda. Geçtiğimiz gün sayın Başbakan
bir televizyon kanalında TRT Şeş yani TRT'nin Kürtçe
televizyondan sonra, Kürtçe radyo açılacağını da müj-
deledi. Ardından TRT'nin Arapça yayın yapacak kana-
nın açılacağını aktardı. Oysa biz Kafkas kökenliler
bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bizim TRT'ye yaptığımız
müracaat reddedildi. Ve TRT'nin önümüzdekiyılki
programında Kafkasdillerini içine alan bir kanal
düşünülmediğibildirildi. Bizim günahımız ne? Herhalde
Kafkas Kürtleri olmamamız. Ayrıca Abhazya'daki ak-
rabalarımızı görmek için 1992'ye kadar Sohum'a
biraz dolambaçlı yollardan da olsa gidebiliyorduk,
sonra yasaklandı. Şimdi duyduk ki Rusyaile yapılan
görüşmeler olumlu sonuçlanmış. Önümüzdeki aylarda
Trabzon üzerinden Abhazya'ya gidişe izin verilecekmiş.

NART 70

Eski bir büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ola-
rak, bu konularda bilgileriniz var mı? Ne diyeceksiniz?

O. ÖYMEN:“Evet çokisabetli bir soru. Şimdi
öncelikle şunu söylemeklazım. Bizim anayasamıza
göre bütün vatandaşlarımız eşittir. Vatandaşlarımıza
eşit muamele yapmak da devletin görevidir. Farklı
etnik gruplardan gelen vatandaşlarımızın hepsi
bizim anlayışımıza göre Türkiye'nin zenginliğidir.
Ve biz onların etnik kökenine, dinine, mezhebine
saygı gösteririz. Devletimizin temel yaklaşımının
bu olması lazımdır. Devlet taraf tutamaz. Bizim
tabirimizle, devlet etnik ve dini konularda kördür
diyoruz ona. Bizim programımızdaki anlayışımız
budur. Yani devlet 'şu etnik grubu desteklerim,
bu etnik gruba karşıyım” diyemez. Şimdi biz onun
için dedik ki, TRT yayınları yerine, devletin de
her türlü desteği sağlayacağı özel kanallardan,
farklı etnik dillerden yayınlar yapılsın. Devlet bunun
kurallarını koysun, denetlesin ve böylelikle vatan-
daşlarımız TRT'ye mahküm olmasın, seçme hakkı
olsun. Yani mesela Kürtçe bilen vatandaşlarımız
sadece TRT'nin yayınlarını izlemeye mahküm
olmasınlar. Onların da seçenekleri olsun. Nasıl
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in

Kafkas Derneklerine yaptığı ziyaret ve konferanslar
devam ediyor. Geniş katılımlı Düzce Kafkas
Derneği ziyaretinden sonra 21 Mart 2009'da

Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nde bir konferans
düzenlendi. Dernek binasında yapılan konferans

öncesi Abhazyatanıtım filmi izlendi. Dernek
başkanı Kadir Erkaya, Öymen'e gösterdiği

duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiği kısa
konuşmasında Çerkeslerin Türkiye'den

anavatanlarına seyahat özgürlüklerinin olmamasını
eleştirdi. Onur Öymen konuşmasında özetle,
Türkiye'nin Kafkasya'ya önem verdiğini, ancak

izlenen Kafkasya politikalarının yeterli ve olması
gerekli çizgide olmadığınıifade etti, Türkiye'de
yaşayan Kafkas kökenli halkların, akrabalarını,

kardeşlerini ziyaret etmesinin de en doğal bir hak
olduğunu söyledi. Avrupa insan hakları

beyannamesine imza koyan ülkelerin içinde
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Türkçe konuşan, Türkçe bilen insanlarımız farklı
televizyon kanallarındanistediğini izleyebiliyorsa,
Kürt kökenli, Arap kökenli, Çerkes kökenli
vatandaşlarımız da bu hakka sahip olsunlar dedik.
Şimdi bu bir.İkincisi, siz TRT yayını başlatıyorsunuz.
Amabazıetnik gruplara karşı olumsuz bir yaklaşım
sergiliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla Kuzey
Kafkasya kökenli vatandaşlarımız müracaat etmişler
TRT'ye, demişler ki biz de kendi dilimizde işte
Abhazca, Adıgece vesaire yayınlar yapılmasını
istiyoruz. Şimdi cevap geliyor TRT'den gördüm
ben cevabı,diyorki biz haftada yarım saat Adigece
dilinden yayın yapıyoruz diyor, bu yeter diyor,
bunun ötesinde böyle TRT Şeş'ten sizin yarar-
lanmanız öngörülmemektedir, planlanmamaktadır
diyor. Yani düpedüz ayrımcılıktır bu. Anayasamıza
aykırı bir davranıştır. Bir insanın etnik kökeni
dolayısıyla siz ona ayrımcılık yapamazsınız. Ne
olumlu yönde, ne olumsuz yönde. Devlet bu
konuda büyükbir kusur işlemiştir. Yani Türkiye'de
6 milyon civarında Kafkas kökenli insan yaşıyor.
Ve bunlar daima ülkelerine bağlı insanlar
olmuşlardır. Çağdaşlığı temsil etmişlerdir, modern
dünya görüşünü temsil etmişlerdir. Ben onların
çeşitli toplantılarına katıldım, konferanslar verdim,
sorularına cevap verdim. Yalnız Kafkasların değil
tabi. Rumelilerin de toplantılarına katıldım. Batı
Trakyalıların da. Ahıska Türklerinin de. Hepsiyle
biz temas ediyoruz. Bunların hepsi bizim vatan-
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Sakarya Derneğimizde konferans...
Türkiye'nin de bulunduğunu, bu beyannamede de
seyahat özgürlüğünün olduğu, geçmişte tanınmadığı
dönemde Kosova'ya T.H.Y'nın düzenli seferleri
olduğu, aynı konumda birçok ülkeye de T.H.Y'nın
uçuş yaptığını ifade eden Öymen, bunun Abhazya'ya
da yapılması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda
Trabzon'dan gemiseferlerinin yapılması gerektiğini
anlattı. Öymen, TRT'nin Abhaz ve Adıge dillerinde
yayın yapması gerektiğini, Kafkas Dernekleri
Federasyonu'nun aynı talepte başvurusuna olumsuz
yanıt verilmesinin de son derece yanlış karar
olduğunu daifade etti. Kişilerin, etnik kökeniile
tanımlanmasının yanlışlığına vurgu yapan Öymen,
tarihte Rauf Orbay'ı anlatırken,hiçbir zaman
Çerkes Rauf olarak tanımlamayan bu anlayışın,
neden Ethem'i Çerkes Ethem olarak tanımladığını
ve Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin de bu tanım
ile vatan haini olarak mahkum edildiğini belirtti.

© Osman Güdü
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daşlarımız, hepsibirincisınıf insanlar. Ve gördüğüm
kadarıyla bunlar hepsi çağdaş düşünceli uygar dür-
şünceli insanlardır. Türkiye'ye bağlı insanlardır.
Şimdi siz bu insanlara niye ayrımcılık yapacaksınız.
Ulaşım konusu aynı şekilde. Ben soru önergesi
verdim Ulaştırma Bakanı'na. Dedim ki niçin Trab-
zon'dan Sohum'a uçak seferi yapılmıyor? Niçin

 

gemiseferi yapılmıyor. Niçin İstanbul'dan Sohum'a
uçak seferi yapılmıyor?

GÜRBÜZEVREN:“Soçi üzerinden gidiyordu değil
mi şimdiye kadar?”

ONUR ÖYMEN:“Şimdi bunun gerekçesi eğer
o ülkenin bağımsızlık talebinin kabul edilmemesi
falan ise o zaman bağımsız olmadanyıllarca biz
Kosova'ya niçin uçak seferi yaptık? İstanbul'dan
Priştine'ye uçak seferi yaparken düşündünüz mü
siz, orası bağımsız bir ülke midir, uluslararası alan-
da tanınmış mıdır? Bağımsızlığına yeni kavuştu.
Ama ondan öncesiz yıllarca resmenSırbistan'ın
kontrolü dışındaki bir yere uçak seferleri yaptınız.
Niçin buraya yapamıyorsunuz? Gerektiğinde Gür-
cülerle konuşursunuz, Gürcistan hükümetiyle
konuşursunuz. Bunun insani boyutunuanlatırsınız.
Yani Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kafkas kökenli
vatandaşımızın o ülkelerde akrabaları var, yakınları
var, kardeşleri var, kuzenleri var. Bunları ziyaret
edemiyorlar. Geçenlerde benim bir arkadaşım
Abhaz kökenli oraya gidecek, Rusya üzerinden
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DERNEKLERİMİZDEN
 

Adana Kafkas Kültür Derneği

yönetimi ve gençlik kolları 2|

Mart Cumartesi akşamı Seyhan

Kültür Merkezi'nde baharı
karşılama gecesi düzenledi.

Seyhan Kültür Merkezi'nin 700
kişilik salonunun dolduğu gece,

derneğin korosu Gubze'nin
beğeniyle dinlenilen şarkılarıyla

başladı. Adana Kafkas Kültür

Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz ve

Kaffed Genel Başkanı Cihan

Candemir'in konuşmalarından

sonra derneğin minikler ekibi

Sozraş gösterilerini sundu ve

sahneyi solist Hava Karadaş'a

bıraktı. Seyircilerin de yer yer

eşlik ederek katıldığı Çerkes

şarkılarını seslendiren Karadaş'ın

ardından Sozraş büyükler ekibi

sergiledikleri oyunlarla coşku

yarattılar. Konuklara ve ekip

hocalarına verilen çiçeklerden

sonra, Kaffed başkanı

Candemir'in de katılımıile yapılan

mahalli düğünle etkinlik sona erdi.
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gidiyor. Tam beş saat Rusya'dan Sohum'a geçmek
için bekliyorlar. E şimdi bu da eziyettir insanlara.
Siz bu Kafkas meselelerini, Balkanlar ve Ortadoğu
konularında olduğu gibi, öncelikle olarak insan
hakları açısından değerlendireceksiniz.İşin siyasi
boyutu ayrıca müzakere edilir, tartışılır, çözüm
bulunmasıiçin gayret sarf edilir, o ayrı. Türkiye
şimdi kadar yaptığından daha fazlasını yapmalıdır.
Amaşurasıda bir gerçekki, siz bu insanları insan
hakları boyutuyla değerlendirmek zorundasınız.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye
şu anda üyedir. Bu meseleyi getirdiniz mi oraya?
Getirmeyi düşünüyor musunuz?İnsan hakları bo-
yutuyla Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözleş-
meleri kapsamında buişi hiç değerlendirdiniz mi?
Aynı şekilde Güney Kafkasya'da Ermenistan,
Azerbaycan itilafının insani boyutunu ön plana
çıkardınız mı hiç? Bir milyon Azeri göçmen var.
Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan toprak-
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larından göç etmek zorunda kalmışlar. Bunu günde-

me getirdiniz mi?

GÜRBÜZ EVREN: Bunları ayrı bir program konusu

olarak sizinle ele alalım.

ONUR ÖYMEN: Amaşununiçin söylüyorum,
şimdi bu seçimler bağlamındainsanlar bazı grupları

hatırlıyor veya hükümetböyle bir izlenim veriyor.

Tam seçimlere üç günkala, pat diye bir karar ve-
riyorlar,belli ki belli bir bölgede yaşayan vatandaş-

larımıza mesaj vermekistiyorlar seçimlerle ilgili

olarak. Şimdi bu vatandaşlar hepimizin vatandaşları

ve bunlarbirincisınıf insanlardır. Yani biz Kürt

kökenli olduğu için hiç kimseyi dışlayamayız. Arap
kökenli, Çerkes kökenli, Arnavut kökenli olduğu

için hiç kimseyi dışlamaya hakkımız yok. Ama bu
insanları seçim zamanlarında seçim malzemesi

yapmamaklazım...”
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Bolu Kafkas Derneği Bolu'daki

Çerkesleri bir araya getirmek

maksadıyla, Abaza bir

hemşerimizin işlettiği Abant Kır

Gazinosu'nda yemekli bir

organizasyon düzenledi. 31 Mart

Salı akşamı dernek merkezinden

toplu olarak gidilen Abant'ın

muhteşem doğasında neşe

içerisinde bir akşam geçiren

davetlilerimiz, gecenin sonunda

coşkulu bir Çerkes düğünü

yaptılar. Üniversiteli gençler

mahalli düğünün baş aktörleri

olsalar da, thamadeler de eski

günlerini aratmadılar.

 

 

 
| İstanbul'da bulunan Uzunyayla Kafkas Kültür

, Derneğimizin herayın son cumartesi akşamı
düzenlenen ve gelenekselhale getirilen "Gençif$:

Buluşması" 28 Mart 2009 Cumatarihinde”
gerçekleştirildi. Katılımın her ay daha da yoğun

olduğu gecemizde konuklara ikram edilen Çerkes
h yemeklerinin ardından dernek başkanımız Orhan

Özmenile gençlerin beklentileri ve derneğin

 

03 Nisan 2009 tarihinde İstanbul Uzunyayla Kültür

ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Özmen

dernekteki büyüklerle bir araya gelerek

bilgilendirme toplantısı yaptı. Derneğin yapılan  

“HABERLER...

  

 
ençlik ıecesi yoğun katılımla gerçekleşti

 
gençlerden bekledikleri konusundakarşılıklı bilgi

o alışverişinde bulunuldu. Geceye katılan ve bir
konuşma yapan Unkapanı Ziraat Bankası Şube
<Müdürü Tayyar Ateş “İçinde bulunduğumuz kriz

  

dönemini en rahat şekilde nasıl atlatılır" konusunda
en yakın zamanda derneğimizde konferans
vereceğini ve gençlerle bir arada olmaktan mutluluk
duyduğunuifade etti.

Jzunyayla Derneğibilgilendirme toplantısı
faaliyetleri ve önümüzdeki aylarda yapılacak

programlar hakkında bilgiler verdi. Toplantıda

her ayın son Pazar günü büyüklerle bir araya

gelinmesi kararı alındı.
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  Turizm |

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nin
genç üyelerinden oluşan proje ekibi,

.Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü
Seydi Küçükdağlı'yı ziyaret etti. Ziyaretteiki

tarafın hayata geçirebileceği ortak kültürel
faaliyetler konusunda görüşalışverişinde
bulunuldu ve proje ekibi, bir kütüphane

oluşturmakiçin kitap toplama kampanyası
başlatma konusundaki düşüncelerini

Küçükdağlı'ya iletti. Küçükdağlı ise, kamu
kurumlarıile sivil toplum kuruluşlarının eğitim
ve kültürel konularda ortak hareket etmesinin
önemine değinerek, bu konudaki taleplere açık

olduklarını söyledi.

e Emrullah Canbolat

 

Dünya Abhaz-Abazin Birliği Genel Sekreteri
Genadi Alamia ve Başkan Yrd. Cemalettin Ümit

(Ardzınba) 07.04.2009 Salı akşamı Kocaeli
Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanımız Sami
Korkut'un Kocaeli derneği ve buradaki Çerkeslerle
ilgili bilgi vermesinin ardından, Genadi Alamia da
Dünya Abhaz-Abazin Birliği'nin yapısı hakkında
bilgiler verdi. Eylül ayında yapılacak kongreye

Kocaeli'nin üç deleget | gençle katılmasını isteyen
Alamia, Abhazya'ya dönüş yapmakisteyenlerin

K. Maraşproje ekibimiz İl Kültür ve
İüdürü'nüziyaretetti

Yi

 
 Genadi Alamia Kocaeli
Derneğimizi ziyaret etti

izleyecekleri prosedür ve Abhazya'daki son
gelişmeler hakkında da merak edilen soruları
yanıtladı. Daha sonra Onur Kurulu Başkanı Şükrü
İnci Kafkas Dernekleri Federasyonu ve
derneklerinin yapısı hakkında açıklamalar yaptı.
Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda
yönetim kurulu üyesi Erdal Çatan da, Kocaeli
Kafkas Kültür Derneği'nin ayrıştırmalara karşı
olduğunu belirterek, ayrılığın getireceği zararları
anlattı.
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Karadeniz derneklerimizin
bölge toplantısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi Kafkas Dernekleri Bölge toplantısı
Turhal Kafkas Derneği'nde yapıldı. Oturum başkanlığını
Samsun Kafkas Derneği Başkanı Servet Yıldız'ın yaptığı

toplantıya; Turhal, Erbaa, Tokat, Sinop,Suluova,
Samsun ve Bahçebaşı derneklerinin başkanlarıyla,

bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Servet
Yıldız ve Aladdin Gürdoğan başkanlar kurulu toplantısı

ile ilgili bilgiler verdiler. Derneklerin Federasyon
aidatları, Nart Dergisi, Kafkasya'ya düzenlenen çocuk

tatili, Nef Kafkas Ekibi, 21 Mayıs Büyük Çerkes
Sürgünü anma törenleri konuları konuşuldu ve kararlar
alındı. Erbaa Kafkas Derneği Başkanı Mustafa Ardıç'ın

en kısa zamanda Federasyona üye olacaklarını
açıklaması ise memnuniyet yarattı. Bundan sonraki
bölge toplantısının 24 Mayıs Pazar günü yapılması

kararlaştırıldı. Toplantı sonunda Turhal Derneği'nin
ikramı olan yemek yenildi. © Eyüp Baloğlu / Samsun

 

 

 

 
 

        

 

| Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çerkes köylerinden Yazıköy, Deveboynu, Aşağı Kargabukü ve
Yukarı Kargabukü köylüleri Kapıçam piknik alanında bir araya geldi.Amaçlarının birlik ve beraberlik

| içinde yeni nesille kaynaşmak olduğunu kaydeden Anzureyliler, piknikte farklı etkinliklerle kaynaşma
| ortamıbuldular ve son olarak yöresel düğün yaparakpikniği sonlandırdılar.

Rİ ©Emrullah Canbolat / K.Maraş   
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Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkan ve yönetim
kurulu, Onur Kurulu Başkan ve üyeleri, İzmit
Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı makamında

ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Derneğin Nisan ve Mayıs aylarında yapacağı

aktivitelerle ilgili bilgiler veren heyet, özellikle
uluslararası bir hüviyet kazanan “Büyük Çerkes
Sürgünü Anma Törenleri”ne yurt içi ve yurt dışı
10 bin civarında katılım olduğu belirtilerek destek
istedi. Nevzat Doğan ise Kafkas Derneği'nin yaptığı

çalışmaları başarılı bulduğunu, Kefken etkinliği

          

 

başta olmak üzere belediye olarak çalışmaları
destekleyeceklerini söyledi.

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturanKocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim

Karaosmanoğlu'nuda makamında ziyaret eden
Kocaeli Kafkas Derneği heyeti, Başkan'ı tebrik
etti. Onur Kurulu Başkanı Şükrü İncibir başarı
plaketini Karaosmanoğlu'na takdim etti. Başkan
Karaosmanoğlu Kafkas Derneği'nin çalışmaları ve
kente kattığı renklilik, folklor ekiplerinin başarıları
ve çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Adana Kafkas Derneği öncülüğünde Kafkas Dernekleri
Federasyonu'na bağlı Afşin, Göksun, Reyhanlı derneklerinin de
katkıları ile 10 Nisan 2009 akşamı başlayan Suriye Çerkes
Derneklerini ve tarihi şehirleri kapsayan bir gezi düzenlendi.
Gezi kapsamındaziyaret ettiğimiz Marj Sultan köyü, Şam Çerkes
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Heray iki kez Uzunyayla Kafkas
Derneği'nde bir araya gelen Çerkes
kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe
artıyor. Keyifli saatlerin geçirildiği
sohbet günlerinde kadınlarımız müzik
dinleyip, sohbet ederek derneğin
programları hakkındabilgi alıyor,
kendilerine düşen görevleri yerine
getirmeyeçalışıyorlar. 16 Nisan 2009
tarihinde toplanan kadınlarımız, ayda
dört kez bir araya gelmekararıaldılar.
Uzunyayla Derneği yönetimi de tüm '
çocuklar, gençler, anneler, babalar
ve heryaş grubuna hitap eden
etkinliklerinde, 7'den 70'e herkesi
görmekistediklerini duyuruyorlar.
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Derneği ve Halep Çerkes derneklerinde oldukça sıcak ve duygusal
anlar yaşandı. Akrabaların kavuşmasına, yeni dostlukların kurulmasına
vesile olan gezimiz oldukça başarılı geçti. Suriye gezimiz esnasındaki
konukseverliklerinden dolayı Şam Derneği Başkan ve yöneticilerine,
Marj Sultan Kasabası Derneği Başkanı ve yöneticilerine, Halep
Derneği Başkan ve yöneticilerine ve bizi karşılayan tüm Çerkeslere
heyetimiz adına çok çok teşekkürler ederiz. © Nurten Atçı / Adana

 

“Büyüğün olmadığıbir ev, çatısız ev

gibidir” demiş atalarımız. İstanbul
Uzunyayla Derneğimizin bünyesinde
gerçekleştirilen sohbetlerin, eğlence

gecelerinin, toplantıların, düğünlerin,

vs. yapılmadan önce nasıl olması

gerektiğinin danışıldığı, gençliğe ışık

tutan büyüklerimizle 16 Nisan 2009
tarihinde bir araya gelen Uzunyayla

Derneği Başkanımız Orhan Özmen,
önümüzdeki günlerde yapılması
düşünülen dernekfaaliyetleri
hakkında da bilgi vererek, katılan:
büyüklerin fikirlerini aldı.

ençlik
  

              

  

isyonu”nu seçti
Sakarya Kafkas Kültür Derneği

Gençlik Komisyonu seçimi 18 Nisan
2009 günü büyük bir katılımla saat
19.00'da dernek lokalinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Ali Can'ın yaptığı
genel kurulda, yönetim kurulu şöyle

oluştu: Orkun Özdemir Gençlik
Komisyonu Başkanı, Aylin Özdemir

Başkan Yardımcısı, Dilek Sever
Sekreter, Şaban Yaman Sayman,

Nurdan Şimşek Kültür Faaliyetleri,
Onur Özdemir Spor ve Sosyal

Faaliyetler, Enes Akman Basın ve
Halklaİlişkiler. Gençlerimize başarılar

diliyoruz.
 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği proje ekibi üyeleri, dernek yönetimiile bir araya gelerek
yapacakları projeler hakkında bilgi aktardılar. Proje ekibi öncelikli olarak kermes, kitap toplama
kampanyası, Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi'nin Mayıs ayında yapacağı bahar şenliğinde
dernek adına stant kurma, bilgisayar odası kurma çalışmaları ve Kahramanmaraş'a bağlı Çerkes
köylerine gezi planlıyor. Dernek yönetimiise, tüm projelere destek vereceklerini ve yönetim olarak
üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini kaydetti. & Emrullah Canbolat / K.Maraş
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Dünya ve Olimpiyat şampiyonu
güreşçimiz GazanferBilge,

ölümünün birinci yılında düzenlenen törenleanıldı.
Karamürsel Dereköy Mahallesi'ndeki mezarı
başında dua okunmasıyla başlayan anma töreni,
Dereköy Kültür Merkezi'nde devam etti. Saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardında, oğlu Muzaffer Bilge, kısa bir
konuşmaile törene katılan herkese teşekküretti.
Annesi Abzehlerin Hatko sülalesinden olan,
sporculuğunun yanısıra, doğduğu yer Kocaeli
Karamürsel'de yaptığı yatırımlarla bir eğitim
gönüllüsü ve hayırsever iş adamı olarak da tanınan
Bilge, 20 Nisan 2008'de aramızdan ayrılmıştı.
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Unlü Abhaz şair ve yazar
Dirmit Gulya Sakarya Kafkas

Derneği'nde yapılan toplantıyla anıldı. 8 Nisan
1960'da vefat eden ünlü yazariçin düzenlenen
anmatoplantısında anadil öğretmeniIrfan Okuyucu
Gulya'nın yaşamını ve Abhaz edebiyatına katkılarını
anlatarak, eserlerinden çevirdiği "Kuvvet
Dayanışmadır" ve "Apsuvalara Birkaç Söz"adlı
yazıları okudu. Faruk Ajiyba ve Gunda Ankvab
Korkutise, üstadın kaybolmuş geleneklerimizden
“Alaf” üzerine yazdığışiiri seslendirdiler. Toplantı
sonunda Dernek Başkanı Öçen Kadir Erkaya
katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek
bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.

 

Mezdegu'de Adıge günü...
16 Nisan 2009 günü KBC'de gençlik ve STK'larla ilgili bakanlığın düzenlediği
“Adıge Töresi Böyledir” isimli Adıge günü, Kuzey Osetya Cumhuriyeti
içinde kalan Mezdegu(Mozdok)'ta yapıldı. Bölgedeki Adıgelere destek
amacıyla düzenlenen konserde, tümü KBC'den giden sanatçılar, folklor
ekipleri ve müzik grupları, mahalli Çerkes düğün tarzından örnekler de
sundu.beğeniyle dinlenen bir program sundular. Özellikle üniversite
öğrencisi gençlerimiz tarafından oluşturulan Perit müzik grubunun
sunduğu eski Adıge şarkıları büyük beğeni topladı. Yoğun ilgi gören
konser boyunca çeşitli Adıge kıyafetleri eşya ve gereçleri sergilendi.
Benzer bir hediye de Perit Derneği Başkanı Utıj Mejid tarafından konsere
katılan thamadelereve ileri gelenlere takdim edildi. Daha sonra konuklar
için verilen yemekte yapılan konuşmalarda Asetin Adıge dostluğu ve
kardeşliğinin gelişerek devam edeceği vurgulandı. Söz alan bir kısım

thamade ise KBC
idarecilerinden, Oset ve Adıge
dostluğunungeliştirilmesini,
KBC televizyonunda
izleyemedikleri yayın
sisteminin yenilenmesini,
gençlerin Nalçik
üniversitesinde okumalarına
yardımcı olunmasını, ana
dillerini unutmalarına çözüm
bulunmasınıistediler.

© Perit Xase
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Uzunyayla Kafkas Derneği'nin organizasyonuyla Esenler
Belediyesi'nde yapılan Kuşha Doğan Konseri büyük
beğeni topladı. Söylediği birbirinden güzel şarkılarla
konsere katılanları mest eden değerli sanatçı “Hajret
Kaberdeyxem ya Gıbze” ve sürgün şarkısı
“Yistambılak'ue”ile duygulu anlar yaşanmasına neden
oldu. Konser boyunca büyükilgi ile izlenen Doğan,
hayranlarına imzalı cd'lerini hediye etti. Gecenin
sonundaİstanbul Uzunyayla Derneği Başkanı Orhan
Özmenkendisine plaket takdim ederek teşekküretti.
Kuşha Doğan da “Bu güzel hediyeye baktıkça değerli
kültürümüz ve milletimiz için dahafazla çalışmam
gerektiğini hatırlayacağım çok teşekkür ederim” dedi.

ünyaca ünlü Abhaz
soprano Hibla Gerzmava'nın
İstanbul konseri...

Dünyaca ünlü soprano Hibla Gerzmava, 13 Haziran günü,
saat 20:00'de CKM-Caddebostan Kültür Merkezi”nde sahne

alacak. Abhazya'nın Dostlarısivil inisiyatif grubu tarafından
) organize edilen konserin, Kadıköy Belediye Başkanlığıile

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirileceği
bildirildi. Gerzmava'ya piyanoda Ekaterine Ganelinaeşlik
edecek. Gerzmava 1996'da İstanbul ve Ankara'da verdiği
konserlerde büyükilgi ve beğeni toplamıştı. Gerzmava,

İstanbul konserinde Mozart, Bach,Verdi, Puccini, Tchaikovsky,
Possini, Korsakov, Bellini, Glinka, Stravinsky, Lotti, Donizetti
gibi ustaların eserlerini ve Abhaz halk şarkılarını seslendirecek.

Davetiyeiçin irtibat numarası: 0216 332 44 44

 

 

  

 
“Abhazya'nın Bağımsızlığı ve
Kafkasya için Gelecek
Senaryoları” konferansı...

ama, Abhazya'nın Dostlarısivil inisiyatifinin İstanbulBilgi
N Üniversitesiile birlikte düzenleyeceği konferansta, Abhazya

ABHAZYA'NIN BAĞIMISIZLIĞI, ve Güney Osetya'nın bağımsızlığı ve Kafkasya için gelecek
KAFKASYA iÇİN GELECEK ON © senaryolarının konuşulup tartışılacağı uluslararasıbir
SENARYOLARI o platform oluşturulacağıbildirildi. Konferansa Abhazya,

: Güney Osetya, Avrupa, ABD, Kanada, Rusya ve Türkiye'den
çok sayıda akademisyen, bürokrat, STK temsilcisi ve
gazeteci konuşmacıolarak katılacak. Konuşmacılar: John
Colarusso, George Hewitt, Viacheslav Chirikba, Maksim
Gunjia, Arda Inal-Ipa, Liana Kvarchelia, Manana Gurgulya,
Irakli Khintba, Charlotte Hille, Marino Busdachin, Lawrence
Sheets, Nikolai Zlobin, Erol Taymaz, Mitat Çelikpala,Hasan

|| Kanbolat. | i
eesathazyalrlasilrra 30-31 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi,
a Dolapdere Kampüsü'nde yapılacak olan konferansa katılmak
ZI) pemnananı ÇŞg ipe isteyenlerin bilgi(Dabhazyanindostlari.org adresine mesaj

yollayarak kayıt yaptırmaları istendi.
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ür, Terih,Bilgi Portalı

ruluşabağımlı olmadan,
“her“kesimdenggörüşe yer veren, hiçbi litikanın esiri olmayan,

medyaağırlıklı düşünerek,birkaç genç arkadaşla birlikte oluşturduğumuzsitemizde;
   

9 Videoportalımızaücretsiz üyeolarak 200 Mi "Kadar video yükleyebilirsiniz,
*Kendigruplarınızı kurabilirsiniz, pa
*Üye olmadan müzik arşivimizden faydalanabilir, istediğinizibilgisayarınıza
yükleyebilirsiniz,

9 Sesli sohbet odalarımızda xabze çerçevesinde düzeyli sohbetlere katılarak
yeni dostluklar kazanabilirsiniz,

e Resim galerimiz binlerce fotoğrafı bir arada bulabileceğiniz tek yer,
9 Haber portalımızda anavatandan ve Türkiye'den güncel olaylar, duyuru ve
faaliyetler hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Bunların dışında dosya indirme, toplist, webmaster ve diğer bölümlerimizle de hizmetinizdeyiz...

PORTAL *http://www.circassiandiaspora.com/portal/

HABERLER *http://haber.circassiandiaspora.com/
VİDEOLAR *http://www.circassiandiaspora.com/video
MÜZİKLERİMİZ *http://www.circassiandiaspora.com/music
FOTO GALERİ *http://www.circassiandiaspora.com/cdgaleri/
TOPLİST *http://www.circassiandiaspora.com/toplist/
FORUMLARIMIZ *http://wwiw.circassiandiaspora.com/forum
SESLİ SOHBET *http://serveri.bmcvoice.com/adige/
DOSYALAR *http://www.circassiandiaspora.com/downloads

p://www.circassiandıiaspora.com/webmaster
spora.com/book

a.com/kirilklavye.him

               

   

WEBMASTER ARAÇLARI  *htt
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TOURISM & AVIATION    

 

 EE lemleri seyehalerinizdesizinleğin...

de TÜRK'HAVA YOLLARI 0 TÜRSABüzyiA

HİZMETLERİMİZ ADRESLERİMİZ

UÇAK Air Ticketing (İSTANBUL Aksaray
MR BİLETLERİ TIPOJAXA ABVABWNTETOB M:KemalpaşaCad.

a Merkez İşhanı Tel © :490(212)6331383
M VİZE Visa Services No:27/A GirişKatı OFax :490(212)6331389

İŞLEMLERİ OHOPMNEHME BM3 34300 Aksaray-İST. Acil Gsm : 490 (533) 283 16 14

mM V— Hotel Reservation AIRPORT - ATATÜRK Havalimanı
REZERVASYONU BPOHHPOBAHWE TOCTMHUL i

International Terminal

TRANSFER Transfer Services Departure Hali Tel :490 (212) 465 4532

Nİ Hizmenini TPAHCoEppi Diş HatlarGidiş Tel: 490 (212) 465 4533
F Blokİstanbul Fax :490.(212) 465 45 34

MR GRUP Daily City Tours ANKARA

 

 

 

 

 

  
 

 TURLARI OOBCJIYXKMBAHVE TYPTPYMM z
Mithatpaşa Cad. No:58/3 Tel : 490 (312) 425 14 50/54

HAVACILIK Aviation Services (Kızılay - Ankara Fax : 490 (312)419 73 56

HİZMETLERİ ABMAOBCJYXKMBAHVE

 

BEYLİKDÜZÜ

KARGO Cargo Services. Barış Mah. AkdenizCad. Tel : 490 (212) 8532305
HİZMETLERİ KAPTOOBCJIYXKMBAHVE No:2/11 Beylikdüzü - İst. Fax : 490 (212) 853 24 55

 

 

 

Kuban HavaYolları ve Aeroflot Nord Türkiye Resmi Temsilcisi

 


