
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YAYIN ORGANI SAYI: 68 TEMMUZ - AĞUSTOS 2009 FİYATI: 5 TL.

  



e
A

>>

>,

e

e

  

    

 

:19-20 Kızılay-Ankara

infoGDalbinaoptik.com

ww-.albinaoptik.com

  

 

   the polarized discovery



 

 
 

İYDÜŞÜNEKİRDERCE15311:302:2539

ISSN 1302 - 2539
Temmuz - Ağustos 2009

Sayı: 68
Yerel süreli yayındır. İki ayda bir yayınlanır

YAYIN SAHİBİ
Kafkas Dernekleri Federasyonu adına

CİHAN CANDEMİR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
CumhurBal

SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ
Behice Yeşilbağ

YAYIN KURULU
Adnan Özveri, BeratYıldız,

Erol Aydın, Erol Taymaz, Feridun Büyükyıldız,
Hakan Eken, OğuzDemir, Ö.Aytek Kurmel,

Özdemir Özbay, Salih Bolat

EDİTÖRLER
Filiz Kaplan - Leyla Kandemir

DANIŞMA KURULU
Cahit Aslan, Çetin Öner,

Murat Papşu, Memet Yedic,
Necdet Hatam, Sururi Öğün

GRAFİK TASARIM
Filiz Kaplan, Leyla Kandemir

KAPAK
Grafabrika

ABONEve HALKLA İLİŞKİLER
Leyla Kandemir

BASKIYERİve TARİHİ
Ayrıntı Basım Yayırn Matbaa San. ve Tic. Ltd.

Şti. İvedik Org. Sanayi Bölgesi 28. Cad.
770. Sok. No: 105

Tel: (0312) 394 55 90-91-92 Ostim-ANKARA

Baskı Tarihi:11.09.2009

ABONELİK İÇİN
Ziraat Bank. Emek Ankara Şb.
TL. hesabı: 35586148 - 5001
Dolar hesabı: 35586148 - 5002

Euro hesabı: 35586148 - 5003

Posta çeki hesap no. 1911687

ABONELİK KOŞULLARI
Yurt içi yıllık: 30 TL.
Avrupayıllık: 30 Euro

ABDyıllık: 40 USD

YAYIN İDARE ADRESİ
Şenyuva Mahallesi, Meriç Sokak, No: 44

Beştepe / ANKARA
Tel: 490(312) 223 51 59
Faks: 490(312) 212 52 40

nartdergisi(©kafkasfederasyonu.org
www.kafkasfederasyonu.org

Yayımlananyazıların sorumluluğu
yazarlarınaaittir. Dergide yer alan yazı

ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.   
 

Değerli okuyucularımız,

1996 yılında kapsamlı, kaliteli ve uzun ömürlü olması temennisi

ile yayın hayatına başlayan; bilim, kültür, sanat konularının ağırlıklı

olarak işlendiği Vlart Dergisi, diasporanınen uzun soluklu basılı

yayın organlarından bırı oldu.

Türkiye'deki tüm Kafkas derneklerinin bir çatı altında birleşerek

"örgütlü toplum" olma yolunda önemli adımların atıldığı tarihi dönemde

Kafkas Birliği Derneği kurulmuş ve bu derneğin ilk icraatlarından

biri de Vlart dergisini çıkarmak olmuştu. Dergininilk sayısında yer

alan Kafkas Birliği Derneği Genel Başkanı Muhittin Unal'ın,

“Dergimiz Çıkarken" başlıklı yazısından bir alıntıyı sizlerle paylaşmak

istiyoruz. Bugün dergimiz için de geçerli olan bu alıntı aslında,

derginin diasporadan beklentisini çok iyi anlatıyor: "Kafkas halklarının

tarıhsel geçmişlerine, çekilen bunca acıya birazcık saygımız varsa,

birlile ve dayanışma yönündeki örgütsel birliktelikten yana olup, ona

destek verelim."

Bilimsel ve kültürel birikimin sağlanması ve geleceğe yönelik

politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla yayınlanan

dergimiz 1996 yılından bu yana, 13 yıllık süreçte gerek içerik

gerekse görsel alanda birçok değişikliğe uğradı.

Daha önce gençlerimizin kısıtlı zaman ve imkanlarla, zor koşullarda

çıkardıkları dergi, 4 yıl önce Behice 'Yeşilbağ'ın yaznişlerine geçmesiyle

yeni bir soluk kazandı. Behice Yeşilbağ arkadaşımız Temmuz ayında

evlendi ve eşi ile lbhazya'ya yerleşme kararı aldılar. Yayın kurulunda

ve kısa bir süre yazıişleri müdürü olarak desteklerini sürdürecek olan

arkadaşımıza şimdiye kadar dergimize verdiği emekler için teşekkür

ediyoruz.

Wart Dergisi, 07. sayısyla birlikte yeni yayın kurulu, yeni

editörleri (Filiz Kaplan- Leyla Kandemir) ve kültürüne sahip çıkan

siz değerli okuyucularımızla yoluna devam ediyor...

Dergimizin daha uzun yıllar yayın hayatına devam edebilmesi,

her sayısında kalitesinin biraz daha arttırılabilmesi için manevi desteğin

yanı sıra maddi desteğe de ihtiyacı var. Waddi destek ise abone

sayısının ve reklam gelirlerinin arttırılması ile mümkün.

Bu nedenle, yeni bir yapılanma içerisine girerek, sizlere dama

en iyi, en doğru haberi, bilgi ve belgeyi ulaştırmayı hedefleyen Vlart

dergisi desteklerinizi bekliyor...

Daima birlik ve dayanışma içim...
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Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarının Rusya tarafından 26 Ağustos günü
tanınmasının üzerindenbir yıl geçti. 7-8 Ağustos 2008 gecesi "anayasal düzeni

tesis etmek" amacıyla Tshinval'in grad füzeleriyle askersivil ayırımı gözetmeksizin
bombalanmasıyla başlayan savaş kısa sürdü. Fakat savaş sonrası yaşanan süreç

ve bu iki devletin tanınması tüm Kafkasya'yı etkileyen köklü bir dönüşümeyolaçtı.
Bu köklü dönüşümün nedenlerini anlayabilmek için öncelikle, tüm olayları büyük
güçlerin arasındaki rekabetin sonucu olarak gören, küçük ulusları bu büyük rekabet
satrancının basit birer nesneleri gibi değerlendiren yaklaşımlardan uzaklaşmak;
mevcutsorunları gündelik yaşamlarında bizzat yaşayan, kendi kaygıları ve talepleri

için mücadele eden bölgedeki halkları anlamak gerekli.

2008-savaşı sonrası süreci anlayabilmek için, öncelikle
Gürcistan'ın Güney Osetya (1990-1992) ve Abhazya'yı (1992
1993) işgalinin Abhaz ve Oset halklarını ne kadar derinden
yaraladığını ve kollektif bilincini etkilediğini görmemiz gerekli.
Bu işgal dönemlerinde yaşananlar, Abhaz ve Oset halklarında
sadece bağımsız olduklarında yaşamlarını güvence altına
alabilecekleri düşüncesini oluşturdu. Savaş sonrasından 2008'e
dek süren kırılgan ateşkes döneminde Gürcistan yönetimlerinin
milliyetçi/militarist söylemi ve tutumu sadece bu düşüncenin
pekişmesine yolaçtı. 2008 savaşı sonrasında Abhazya ve Güney
Osetya cumhuriyetlerinin Rusya (26 Ağustos 2008) ve Nikaragua
(5 Eylül 2008) tarafından tanınmasıyla Kafkasya'da yeni bir
dönem başladı. |5 yıldır de facto bağımsız olan Abhazya ve
Güney Osetya'nın resmi olarak da tanınması, en azından bu
sorunların çözümünde güç kullanımını (kısa ve orta dönemde) EROL TAYMAJ
bir seçenek olmaktan çıkartarak Kafkasya'da barış ve istikrarın AR
kurulmasına yönelik uygun bir ortam hazırladı. Bu yeni ortamın AFSAM Başkanı
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© a20U08-savaşı sonrası
süreci anlayabilmek için,

öncelikle Gürcistan'ın Güney

Osetya (1990-1992) ve

Abhazya'yı (1992-1993)

işgalinin Abhaz ve OÖset

halklarını ne kadar derinden

yaraladığını ve kollektif bilincini

etkilediğini görmemiz gerekli

özelliklerini tartışmadan önce, Abhaz ve OÖset
halklarının hangi kaygılarla tüm baskı, tehdit ve
ambargoya karşın 15 yıl bağımsızlık yönünde
direndiklerini inceleyeceğiz.

 

Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde, tüm
cumhuriyetlerde ve bölgelerde olduğu gibi Gür-
cistan'da da egemenlik ve bağımsızlık yönünde
güçlü bir eğilim oluştu. Fakatiktidarı ele geçiren
ve bu eğilimi yönlendiren Gamsahurdiya baş-
kanlığındaki aşın milliyetçi grup oldu. |990-1992
yıllarında Güney Osetya-Gürcistan ve Abhazya-
Gürcistanilişkileri milliyetçi baskı ve tepkilerden
oluşan bir sarmala girdi. "Gürcistan Gürcülerindir"
sloganıyla iktidara gelen Gamsahurdiya Osetleri
Gürcistan'dan temizlenmesi gereken gereksiz,
önemsiz bir topluluk olarak görüyordu veilk
icraatlarından biri Güney Osetya Özerk Bölgesi'ni
fesh etmek oldu. Buna OÖsetlerin tepkisi kendi
cumhuriyetlerini kurmak olunca, Gamsahur-
diya'nın yönlendirdiği silahlı birlikler Osetya'ya
saldırdı. Yüzlerce sivilin öldürüldüğü, binlerce
Osetin Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Oset-
ya'ya mülteci olarak sığındığı çatışmalar |992'de
Gürcistan, Güney Osetya ve Rusya arasında
imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Yer

yer küçükçatışmalar olmakla birlikte bu ateşkes
anlaşması ve anlaşma sonucu oluşturan barış

gücü, 2008'e kadar sorunun "donmuş çatışma"
(frozen conflict") olarak kalmasını sağladı.

Abhazya'da da benzerbir gelişme yaşandı.
Dahabir yıl önce büyükbir çoğunlukla devlet
başkanı seçilen Gamsahurdiya askeri darbeyle
devrildi (Ocak 1992). Askeri cunta Şubat
997'de, |I921 Menşevik Anayasası'na dönüldü-
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günü ilan etti ve bir ay sonra Şevardnadze Gür-
cistan'a dönerek üçkişilik askeri cuntanın (Gür-
cistan Devlet Konseyi) başkanı oldu. Batı yan-
ısı olarak kabul edilen Şevardnadze'nin Devlet
Konseyi başkanı olması üzerine, demokratik
olarak seçilmiş bir başkanı olmayan, Gam-
sahurdiya ve cunta yanlısı milisler arasında iç
savaşın yaşandığı, devlet organlarından hiçbirinin
çalışmadığı ve I921 Anayasası'na döndüğünü
ilan eden Gürcistan, ortadafiili olarak bir "devlet"
olmamasına karşın, feshedilmiş Gürcistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisinde, ABD
ve Avrupa devletleri tarafından hemen tanındı
ve 3l Temmuz 1992'de Birleşmiş Milletlere üye
oldu. Batılı devletler tarafından tanınan Batı
yanlısı Şevardnadze'nin ilk icraatı Abhazya'ya
saldırmak oldu. Askeri cunta yönetimindeki
birlikler 14 Ağustos 1992'de Abhazya'ya girdi
ve kısa bir süre içerisinde iki bölge dışında tüm
ülke işgal edildi.

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği 1992-1993
savaşı Abhaz halkı açısından bir "bölgeselçatışma"
değil, bir yıl önce Güney Osetya'da da yaşandığı
gibi, aslındabir varoluş mücadelesiydi. Gürcistan'ın
bölgeden sorumlu bakani G. Haindrava, Le
Monde muhabirine saldırının amacını açıklamak-

tan çekinmiyordu: "Abhazlar sadece 80.000 kişi,
yani 15.000 genci öldürerek bu ulusun bütün
genetik varlığını kolayca ve tamamen yok ede-
biliriz." (Le Monde Diplomatigue, Nisan 1995,
ss, 16-17). İşgal altında Sohum'da yaşananlar,

-1990-1992 yıllarında

Güney Osetya-Gürcistan ve

Abhazya-Gürcistan ilişkileri
milliyetçi baskı vetepkilerden
oluşan bir sarmala girdi:
"Gürcistan Gürcülerindir"

sloganıyla iktidara gelen

Gamsahurdiya Osetleri

Gürcistan'dan temizlenmesi

gereken gereksiz, önemsiz

bir topluluk olarak görüyordu



 

ABHAZYA VE G.OSETYA..
 

>Gürcistan'ın bölgeden

sorumlu bakanı G. Haindrava,

Le Monde muhabirine

saldırının amacını

açıklamaktan çekinmiyordu:
"Abhazlar sadece 80.000

kişi, yani 19.000 genci

öldürerek bu ulusun bütün

genetik varlığını kolayca ve

tamamen yok edebiliriz."

işgalci birliklerin tek amacının sadece Abhaz
halkını genetik olarak yok etmek olmadığını
gösteriyordu; Abhaz tanhine ve kültürüneilişkin
her şey, arşivlerden heykellere, kütüphanelerden
okullara kadar tüm tarihi ve kültürel varlıklar da
işgal sırasında sistemli olarak tahrip edilmişti.

Savaşın üzerinden | 6 yıl geçmesine karşın
Abhazya'da insanların, savaş sırasında kaybet-
tiklerinin anısına hala siyah elbiseler giymeleri,
Abhazya'nın hemen her yerinde görülebilen
şehitliklerdeki genç insanların mezarları başına

her gün yeni çiçeklerin konması, savaşın yara-
larının ne kadar derin ve unutulmaz olduğunu
gösteriyor.

994 yılında Abhazya ve Gürcistan arasında
imzalanan ateşkes anlaşması ve Rusya barış
gücünün konuşlandırılmasıyla Abhazya sorunu
da 2008'e kadar uluslararası camiada "donmuş
çatışma" statüsünde yerini aldı. (994 ateşkes

anlaşmasından 2008'e kadar geçen uzun zamana
karşın Abhaz halkının Gürcistan yönetimlerine

olan güvensizliği, tüm bu dönem boyunca
Gürcistan hükümetlerinin ve Batılı devletlerin

söylemi ve tutumu nedeniyle azalmadı. Başta
ABD olmak üzere Batılı devletler sorunların
Gürcistan'ın, daha doğrusu 1931'dekihaliyle
Gürcistan SSC'nin "toprak bütünlüğü" içerisinde
çözülmesini empoze etti (Sovyetler Birliği
kurulurken Abhazya, 1921 yılında ayrı bir "Sovyet

Sosyalist Cumhuriyeti' olarak ilan edildi. Aynı
yılın sonunda Gürcistan SSC ile eşit statüde
federasyon anlaşması imzaladı. Stalin iktidara

geldiğindeise, 1931 yılında statüsü düşürülerek
Gürcistan'a bağlı 'özerk cumhuriyet' haline
getirildi).

Gürcistan'ın "toprak bütünlüğü" içerisindeki
çözüm, Abhazya ve Güney OÖsetya'ya "en geniş
özerklik" tanınarak ve bu özerlik de uluslararası
toplum tarafından güvence altına alınarak
sağlanacaktı. Avrupa Konseyi'ne 1999'da üye
olan Gürcistan, üyeliğinin ilk yılında "Bölgesel
veya Azınlık Diller Avrupa Şartı"nı onaylamak
zorunda olduğu halde bu Şartı günümüze dek
onaylamadı. Benzer şekilde Gürcistan, Avrupa
Konseyi'ne üyelik koşulu olmasına karşın Ahıska
Türkleri'nin dönüşü konusunda verdiği sözleri
de hiçbir zaman yerine getirmedi. Uluslararası
sözleşmelere uymayan Gürcistan'ın sunacağı
"en geniş özerklik'"in Abhazya halkının kaygılarını
gideremeyeceğiaçıktı.

Benzer şekilde Batılı devletlerin "uluslararası
güvence'si de Abhaz ve Oset halklarının kay-
gılarını gidermekiçin yeterli değildi. | 993 yılında,
Avrupa'nın ortasında, Srebrenika'da Birleşmiş
Milletler askerlerinin korumasıaltındaki Bosnalılara
karşı uygulanan soykırım, bir saldırgan karşısında
"uluslararası güvence'nin hiç bir güvenlik sağla-
madığını gösteriyordu.

2003 yılında Şevardnadze de bir darbeyle
devrildi ve yerine ABD'de eğitim görmüş,artık
Batı yanlısı değil "Batılı" olarak değerlendirilen .
Saakaşvili devlet başkanı oldu. Ve tarih tekerrür
etti, fakat Marx'ın söylediği gibi birincisinde
trajedi, ikincisinde komedi olarak. Abhazya
saldırısını bizzat Sohum'a giderek yönetenen
Şevardnadze'nin yol açtığı trajedi yanında "Gül
Devrimi" ile iktidara gelen Saakaşvili ancak bir
komedyen olabilirdi. Fakat selefi gibi darbe
sırasında barış ve demokrasi söylemini benim-
seyen Saakaşvili, yönetime geldikten kısa bir
süre sonra Abhazya ve Güney Osetya konu-
sundasaldırgan bir tutum benimsedi. Gürcistan'ın
toprak bütünlüğünüikiyıl içerisinde sağlayacağını
(yani Abhazya ve Güney Osetya'yı işgal ede-
ceğini) açıklayan Saakaşvili döneminde Gür-
cistan'ın askeri harcamaları hızla arttı. Stockholm
İntemational Peace Research Institute verilerine
göre 2003'den,yani Saakaşvili iktidara geldikten
sonra dünyada askeri harcamaları en hızlı artan
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ülke Gürcistan'dı. Gürcistan'ın askeri harca-

malarının milli gelire oranı 2003'de 61.| iken
2007'de 6 9.2'ye çıktı (SIPRI Yearbook 2009,
Tablo SA.4. Aynı yıl askeri harcama oranı
Ermenistan'da 6 3.0, Azerbaycan'da & 3.4,
Türkiye'de & 2.1, Rusya'da © 3.5 ve İran'da ©
2.9 oldu). Dünyada silahlanma harcamaları en
yüksek olan ülkelerdenİsrail bile 96 8.6 oranıyla
Gürcistan'ın gerisinde kalıyordu.

Gürcistan'ın hızla geliştirdiği askeri gücünün
her şeye karşın Rusya'nın muazzam askeri varlığı
karşısında etkisiz kalacağını herkes biliyordu.
Gürcistan'ın tüm diğer komşularıyla ilişkileri son
derece iyiydi. Azerbaycan'ın Batı'ya uzanan
petrol ve doğalgaz boru hatları Gürcistan'dan
geçiyordu. Ermenistan'ın dış dünyaya açıldığı ve
ticaretinin hemen hemen tamamını gerçekleş-
tirdiği kapı Gürcistan kapısıydı. Gürcistan-|ürkiye
ilişkileri de tarih boyuncaeniyi günlerini yaşıyordu
ve bu nedenle Gürcistan hükümeti Türkiye'yi
"stratejik ortak" olarak tanımlıyordu. Gürcistan'ın
2003'den 2007'ye reel olarak 12 kat artan ve
yıllık 800 milyon doları aşan askeri harcamalarının
ve donanımının tek hedefinin Abhazya ve Güney
Osetya'ya yönelik askeri saldırı hazırlığı olduğu
açıktı.

2008 Ağustos'una gelirken bölgedeki tüm
gözlemciler Gürcistan'ın |990'ların başlarındaki

gibi bir askeri maceraya girişmesini bekliyordu.
Saakaşvili iktidara geldiği andan itibaren her gün
dile getirdiği saldırgan söylemini 2006 yılından
itibaren pratiğe dönüştürdü. 2006yılında, | 994
ateşkes anlaşmasına açıkca aykırı bir şekilde,
Abhazya'nın stratejik Kodor vadisine Gürcü
askeribirlikleri yerleştirildi. Özellikle 2008'inilk
aylarından itibaren İsrail'den alınan insansız casus
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uçakları Abhazya ve Güney Osetya'da gözlem
uçuşlarını yoğunlaştırdı. (Bu uçaklardan yedisi
Abhazya'da düşürüldü.) Yaz aylarında özellikle
Güney Osetya'da çatışmalar yoğunlaştı. Ve /-
8 Ağustos 2008 gecesi Saakaşvili'nin emriyle
Güney Osetya'da "anayasal düzenitesis etmek"
için Gürcistan birlikleri yoğun bombardımana
tuttukları Ishinval'e girdi. Savaşın getirdiği yıkımı
artık herkes çokiyibiliyor.

Güney Osetya ve Abhazya, sırasıyla | 992
ve |994yıllarında imzalanan ateşkes anlaşmala-
rından sonra de facto bağımsız olarakvarlıklarını
sürdürdü. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi
olan Gürcistan'ın isteği üzerine Abhazya'ya | 996
yılından itibaren ambargo uygulandı. BDT üyesi
olmayan Türkiye bile bu ambargo kapsamında
Türkiye ve Abhazya arasındaki gemi seferlerini
durdurdu. Ambargo ve kuşatmaya rağmen,
özellikle Abhazya'da, demokratik bir toplumun
inşası yönünde büyükilerlemeler gerçekleştirildi.
Abhazya'da bir yanda sivil toplum örgütleri
gelişir ve yaygınlaşırken, diğer yanda da devlet
kurumları ve siyasal örgütler oluşturuldu,
güçlendirildi. Devlet başkanlığı ve parlamento
seçimleri düzenli bir şekilde yapıldı. 2004 yılında
yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Rusya'nın
karşı çıkmasına rağmen Sergey Bagapş devlet
başkanıseçildi. 2006yılında, Gürcistan'ın Kodor
vadisine askeri yığınak yapması üzerine, Rusya
filen Abhazya'ya yönelik ambargoya son verdi.
Ambargonun gevşemesiyle sadece iki yıl
içerisinde, savaş tehdidine karşın Abhazya
ekonomik ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme
gerçekleştirdi.

2008 savaşından sonra Abhazya ve Güney
Osetya'nın bağımsızlıklarının Rusya ve Nikaragua



 

tarafından tanınmasıile Kafkasya'da yenibir dö-
nemin başladığını söyledik. Yukanda özetlediğimiz
nedenlerle, 2008'den önce de bu iki halkın hiçbir
zamanbağımsızlıklarından vazgeçmeyeceğiaçıktı.
Bağımsızlığın tanınmasıyle birlikte Abhazya ve
Güney Osetya'nın hiçbir zaman Gürcistan'la
birleşmeyeceği artık herkes tarafından kabul edi-
iyor. Gürcistan'ın bundan sonra Abhazya ve
Güney Osetya'ya yönelik yeni bir askeri mace-
raya (kısa ve orta dönemde) giremeyeceği ve
girmemesi gerektiği, Gürcistan'ı en güçlü şekilde
destekleyen ABD yönetimitarafından da açıkca
söyleniyor. Abhazya ve Güney Osetya'nın
bağımsızlığının tanınmasıyla artık savaş tehlikesinin
yakın ve orta dönemde ortadan kalkması, Güney
Kafkasya'daki sorunların çözümüiçin uygun bir
ortam oluşmasına katkıda bulundu. Savaştan
hemen sonra Türkiye'nin Kafkasya İstikrar ve
İşbirliği Platformu önerisini geliştirmesi ve bu
önerinin bölgedeki pek çok devlet tarafından
olumlu karşılanması anlamlıdır. Ayrıca Türkiye-
Ermenistan-Azerbaycanilişkilerinde de olumlu
bazı gelişmelerin gözükmesi, yeni durumun
bölgedeki en zor sorunların çözümüne bile
katkıda bulunabileceğini göstermektedir.
Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya'ya
yönelik askeri müdahale hevesinin sona ermesi
aslında en çok bu ülkenin yararına olacaktır.
Gürcistan zengin kültürel ve doğal kaynaklarına
ve eğitilmiş insan gücüne karşın, Sovyetler
Birliği'nin dağılmasından sonra en yavaş ve geç
toparlanan ülkelerden biridir. Ekonomik
zorluklardan dolayı |993'den sonra bir milyondan
fazla insan Gürcistan'ı terk etmiş, bunun sonucu
olarak Gürcistan nüfusu 1993-2007 döneminde
yaklaşık 26 20 azalmıştır. Gürcistan'ın ekonomik
 

ABHAZYA VE G.OSETYA..

ve sosyalgelişimini sağlayamamasının en önemli
nedenlerinden biri Abhazya ve Gey OÖsetya'ya
yönelik saldırgan ve militarist söylemi, gereksiz
askeri harcamaları ve bunların sonucu yaşadığı
kurumsal çöküştür. Gürcistan'ın artık kendi iç

ekonomik sorunlarına yönelmesi ve demokratik
bir toplum oluşturulması, her şeyden önce
Gürcü halkının ve Gürcistan'da yaşayan diğer
halkların (Azeriler, Ermenileri vd.) yararına
olacaktır.

Yeni koşullar, Türkiye açısından da yeni
politikaların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Türkiye Güney Kafkasya'da sadece Gürcistan'a
endeksli politikalar yerine, gelişen istikrar
ortamında tüm taraflarla işbirliği içerisinde çok

yönlü politikalar geliştirebilecektir (geliştirmelidir).
Türkiye'nin bölgedeki tüm taraflarla ekonomik
ve siyasiilişkilerini geliştirmesi, hem Türkiye'ye
ekonomik açıdan destek olacak, hem de bölgede
banş veistikranın gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Bu bağlamda Abhazya ve G. Osetyaile (resmi)
ilişkilerin kurulması ve Türkiye-Abhazya arasında
doğrudan hava ve deniz yolu ulaşımının bir an
önce başlaması gerekmektedir. 2008 savaşı
öncesi ve sonrasında Rusya, ABD, AvrupaBirliği
ve hatta İran, resmi temsilcileri aracılığıyla
Sohum'da Abhazya hükümetiyle görüşmeler
yaparken, bölge ülkeleri arasında sadece
Türkiye'nin Abhazyaile görüşmemesini anlamak
mümkün değildir. Türkiye'nin Abhazyaile resmi
olarak görüşmelere başlaması ve Abhazya'ya
gitmek isteyen vatandaşlarının seyahat ve iş
özgürlüğünü güvence altına alması, bölgedeki
istikrar veişbirliği çalışmalarına önemli bir ivme
kazandıracaktır.
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Abhazya'nın ekonomik, siyasi ve kültürelilişkilerini geliştirmek ve daha sağlam bir
temele oturtmak için bölge ülkeleriyle bağlarını geliştirmesi kaçınılmazdır. Bunun
için de Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri tarafından tanınmasını sağlamak da

kaçınılmazdır.

 Abhazya Cumhuriyeti 30 Eylül 1993'de Gürcistan'dan
ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Abhazya

Cumhuriyeti de facto olarak kendi belirlediği sınırlar içerisinde
egemen bir devlet olmuştur. (1) Abhazya, Ağustos 2008'e

kadar de facto durumunu de jure durumuna, yani resmi
hukuksal bağlamda tanınma durumuna dönüştürememiştir.

2008 Ağustos ayında Gürcistan silahlı kuwetlerinin Güney

Osetya'ya saldırması sonucu oluşan yeni konjoktürde Rusya
Abhazya'yı ve Güney OÖsetya'yı bağımsız birer devlet olarak,

yani de jure tanıdığını açıklamıştır. Rusya'nın ardından Nikaragua
da Abhazya ve Güney OÖsetya'nın bağımsızlıklarını resmen
tanıdığını açıklamıştır. 

 

Abhazya'nın bağımsızlığının Rusya tarafından resmiolarak
“/j0 tanınması, Abhazya'nın uluslararası alanda daha rahat ve güvenli

Dr. Muhittin T. bir konuma sahip olması anlamına gelmektedir. Birleşmiş

OZSAGLAM* Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya'nın Abhazya
aleyhine alınması mühtemelkararları veto etme hakkına sahip

olması Abhazyaiçin çok önemli bir kazanç olmuştur. ÖzellikleBM Güvenlik Konseyi tarafından

muhtemel bir uluslararası ambargo kararı alınmasi veya Abhazya' nın diğer devletlertarafından
tanınmamasıiçin alınabilecek kararlar Rusya'nın daimi üyeliği çerçevesinde engellemektedir.

Abhazya'nın Rusyagibibir ülke tarafindan resmen tanınması ve desteğinesâhip olması uluslararası
alanda kendisine bir avantaj sağlasa da, uluslararası alanda tek başına yeterli değildir.

 

 

* Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, KuzeyKıbrıs Uluslararası Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü.
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| Abhazya'nınBirleşmiş Milletlere Üye Ola-
mama Durumu, Bölgesel Anlamda Tanınma

Olasılığı ve Mecburiyeti

Abhazya'nın bugünkü uluslararası ilişkiler

sistemi içerisinde BM'ye üyeliği olanaksız

görülmektedir. Bunun nedeni de Kosova'nın
tanınması konusunda Rusya'nın aldığı pozisyona

benzerbir pozisyonu, BM Güvenlik Konseyi'nde

Batılı ülkelerin de benzer şekilde Abhazya'nın
uluslararası konumuna ve tanınmasınailişkin

tavır ve pozisyon almalarıdır. Kısacası batılı ülkeler
politikalarını değiştirmedikleri sürece Abhazya'nın

BM'ye üyeliği imkansızdır. (2)

Abhazya için BM üyeliğinin gerçekleşmemesi
hoş biri durum olmamakla birlikte dünyanın

sonu anlamına da gelmemektedir. Abhazyaiçin
küresel anlamdatanınma ve uluslararası kimlik

olmamasına karşın, özellikle bölgesel anlamda
Abhazya'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının

tanınması mümkün olabilir. Kosava BM tarafından
tanınmamasına karşın, 62 BM üyesi ülke tara-

fından tanınmış, özellikle ABD ve AB ülke-

lerinden destek almıştır.

Abhazya'nın ekonomik, siyasi ve kültürel
ilişkilerini geliştirmek ve daha sağlam bir temele

oturtmakiçin bölge ülkeleriyle bağlarını geliş-
tirmesi kaçınılmazdır. Bunun için de Bağımsız

Devletler Topluluğu ülkeleri tarafından tanın-
masını sağlamak kaçınılmazdır. Bu noktada

Rusya'ya önemli bir rol düşmektedir. Rusya,
Abhazya'nın BDT ülkelerinin tamamının olmasa

da bir kısımının Abhazya'yı tanıması konusunda
etken olmaldır. Bunu söylerken ortada bir
sorunsalın da olduğununaltını çizmek zorundayız.

Rusya ile bir tür konfederasyon çatısı altında

olan Beyaz Rusya'nın Abhazya'yı henüz tanı-
maması (kimilerine göre AB baskısındandolayı,
ben buna pekkatılmıyorum), yine Rusyaile çok
iyiilişkiler içerisinde olan Ermenistan, Kazakistan,

Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerin Abhazya'yı
tanımaması kafalarda çeşitli soru işaretleri

©ABHAZYA

yaratmaktadır. Bu soruların başında Rusya'nın
Abhazya'yı ekonomikve siyasi anlamda sedece

kendisine bağımlı kılma niyeti olup olmadığı
gelmektedir... Diğer bir soru ise Rusya'nın adı

geçen ülkeler üzerinde etkinliğinin sanıldığı kadar
büyük olup olmadığıdır...

Abhazya günümüzde dünyaya açılımını

sadece Rusya üzerinden gerçekleştirebilmektedir.
Abhazyalılar ancak Rusya pasaportlarıyla, Adler
havaalanı ve Soçi limanı üzerinden dünyaya

açılabilmektedir ve bunun hem ekonomik hem

de manevi yükü ağır olmaktadır. BM Güvenlik

Konseyinin daimi üyeleri ABD, Fransa ve Birleşik
Krallığın Abhazya konusunda Gürcistan tezlerine

yakın durmaları, daha önce de bahsettiğimiz gibi
Abhazya'nın BM'ye üyeliğini imkansızlaştırmak-

tadır. Fakat Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki
varlığından yararlanılarak en azından küresel ve
bögesel bağlamda ekonomik ve kültürelilişikilerin

diğer ülkelerle de gerçekleştirilmesi mümkün
kılınabilir. Bu bağlamda küresel düzeyde tanınma

olmasa da de facto olarak Abhazya çeşitli
ülkelerle doğrudan ilişki kurabilir ve bu gereklidir.
Ayrıca Rusya'ya yakınlığıyla bilinen BDT ülke-

lerinin Abhazya'yı tanımaları için adımların atıl-

ması ve İobi faaliyetlerinin yapılması gerekmek-
tedir.

Abhazya'nın özellikle tanınmamışlık ve be-
lirsizlik yapısının uzun yıllara yayılması durumunda

çeşitli kültürel ve siyasi anomalilerin ortaya
çıkması söz konusu olabilir. Kapalılık, belirsizlik

ve Izolasyon hissi özellikle küreselleşmenin
iletişim teknolojisiyle yayılmasıyla birlikte genç

kuşaklar arasında daha fazla etkili olmaktadır.

Bunun sonucunda da önce karamsarlık, sonra

da vurdumduymazlık ve göç gibi travmalar ortaya
çıkması pek muhtemeldir. Abhazya'da bu tür

anomalilerin yaşanmamasıiçin belirsiz olan

yapının kısa zamanda belirgin bir düzleme
oturtulmasıiçin diplomatik çabaların artırılması

kaçınılmazdır.£

 

(1) De facto mevcut(fiili) durumu ifade eder, de jure ise hukuksal ve resmi durumubelirtir.
(2) Bir devletin Birleşmiş Milletler'e üyeliği, BM Güvenlik Konseyinin önerisi üzerine, BM Genel Kurulu'nun kararıyla mümkündür, (Bkz.
BM Şartı, Madde:4). BM Güvenlik Konseyi'ne bu önemli önerinin sunulmasıiçin öncelikle veto hakkı bulunan 5 daimi üyenin tümünün de
Abhazya'nın BM üyeliğine karşı olmaması gerekmektedir ki diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de olumlu yaklaşımları varsa eğer bir değer
ifade edebilsin.
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Kefken anıt mezarı ve tören alanının yeniden düzenlenmesi

talebimiz ve yanıtlar

Federasyonumuz, Kefken anıt mezarıve tören
alanının toplumumuzun beklentilerine cevap
verebileceknitelikte yeniden düzenlenmesi gerektiği
hususundatalep ve beklentilerimizi içeren bir yazıyı
CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'ya
ulaştırarak, TBMM'ne soru önergesi vermesini
sağlamıştı. Aynı yazı 28.05.2009 tarihinde konuyla
ilgisi bulunan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne, Kandıra

Kaymakamlığı'na, Tarihi Kentler Birliği'ne, Kocaeli

Valiliği ve İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne de

gönderilmişti.

CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'ya

o TBMM'ne verdiği soru önergesinin ardından Kültür

Bakanı Ertuğrul Günay'dan randevu alarak,

taleplerimizi bizzat Kültür Bakanına iletmiştir. Bütün

bu gelişmelerin ardından Kocaeli Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden

talep yazımıza gelen yanıt bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

- Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı : B.16.0.KTV.4.41.00.02/41.03.142/ 910 2010712009

Konu : Kocaeliİli, Kandıra İlçesi, Babalı Köyü Mağarası ve Karağaç Köyündeki 2 adet Mezarlık Hakkında

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

İlgi a) Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun-28/05/2009tarih ve 09/27 sayılı yazıları.

b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün B.1 6.0.KVM.0.10.01.00 / 119881 sayılı yazıları.

Gg 23/06/2009 tarih ve 795 sayılı yazımız.

d) 24/06/2009 tarih ve 804 sayılı yazımız.

e) 24/06/2009 tarih ve 806 sayılı yazımız.

İlgi a) yazıda Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Kocaeli, Kandıra ilçesi, Karaağaç ve Babalı köylerinde | 9
w sonunda Rusya'da yaşayan Çerkeslerin Anadoluya sürgünlerinin yaşandığı belirtilmekte ve 8 maddelik taleplerinin
gerçekleştirilmesi istenmektedir. İlgi b) yazıda ise Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA'nın Karaağaç
Köyü'ndeki iki Çerkes Mezarlığı ve Babalı sahilindeki mağaraların sit alanıilan edilmesine ilişkin 7/8354 Esas No'lu

soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin hazırlanması istenmektedir.

İlgi a) yazı içeriğinde Müdürlüğümüz kapsamına giren konulardan olan; Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Karaağaç
köyü sınırlarında kalan iki adet mezarlık ile Babalı köyü sınırlarında yer alan Mağaraya ilişkin tescil işlemleriiçin

gerekli belgelerin temini sonucunda konu | 4/07/2009 tarih ve 95. Kurul toplantısında görüşü!müş olup 14/07/2009
tarih ve 955 sayılı karar ekte sunulmaktadır

Bilgilerinize rica ederim.

Taner AKSOY Bölge Kurulu Müdürü

KARAR:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Kocaeliİli, Kandıra İlçesi, Karaağaç Köyündeki 2 adet

mezarlık ve Babalı Sahilindeki mağaraya ilişkin 23/06/2009 tarih ve B.16.0.KVM.0.10.01.00/ |119881 sayılı
yazısı ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeliİli, Kandıra İlçesi, Babalı Sahilindeki mağarada Çerkestarihine ait somutbilgi ve belgeler bulunması
(yazı vb.) ve bu nedenle 2863 sayılı yasanın 6. maddesinin d fıkrasına giren yerlerden olması nedeniyle tarihi

sit olarak tesciline ve mağaraile ilgili bakım ve temizlik işlemlerinin ilgili birimlerce yerine getirilmesine, Karaağaç
Köyündeki 2 adet mezarlığa ait bilgi ve belge bulunamamasınedeniyle tesciline gerek olmadığına karar verildi.
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Federasyonumuz, Karaağaç'taki 2 Çerkes mezarlığının da sit alanı kapsamına alınmasıiçin,

yeni belge vebilgiler ile birlikte koruma kuruluna tekrar başvurmuştur.

Başvuru dilekçemiz

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne

İlgi: 20.07.2009tarih ve 910 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde bulunan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.07.2009 tarih
ve 955 sayılı kararını almış bulunuyoruz.

Kurula Babalı sahilinde bulunan mağaraları sit olarak tesciline karar verdiği için camiamız adına teşekkür

ediyoruz.
M.İ

Yaşlısından çocuğuna yöre halkı tarafından "Çerkes mezarlığı" olarakbilinen 1.061 Çerkesin mezarının bulunduğu

bu mezarlığı Araştırmacı / yazar rahmetli Ömer Büyükağa ortaya çıkarmıştır. Bu gün içerisinde anıtlar ve anıtlarda

hitabelerin yazılı olduğu mezarlıklarda heryıl onbinlerce Çerkesin katılımıyla anma törenleri düzenlenmektedir. Bu
törenlerin ardından Babalı sahiline inilmekte denize çelenk ve çiçekler bırakılmakta, gecede sahilde "sürgün ateşi"
yakılmaktadır.

Sonuç olarak Babalı sahilindeki mağaralar ile Karaağaç'taki mezarlık tarihi ve maneviolarak birbirinin ayrılmaz

iki parçasıdır.

Bizim kuruldan ricamız mezarlık ile ilgili kararını tekrar gözden geçirerek buranında sit olarak tesciline karar
vermesidir. Bu şekilde bir birini tamamlayan vebirisi olmadığında diğerinin anlamının kalmadığı bu iki yerin manevi
ve tarihi bağının yeniden kurulmasıdır.

Talebimizin dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Başvuru dilekçemize verilen cevap

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı :B.16.0.KTV.4.41.00.02/41.03.142/ 910 06/08/2009

Konu: Kocaeliİli, Kandıra İlçesi, Karağaç Köyü Mezarlıkları Sit Talebi

;

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU'NA

Yukarıda belirtilen konu hakkında kurulumuzca alınan 04/08/2009 gün ve 985 sayılı karar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Taner Aksoy / Bölge Kurulu Müdürü

Karar:

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, Karaağaç köyündeki |36 ada, 15 parsel ve 122
ada, | 9-20 parsellerde yer alan mezarlıklarla ilgili konunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin 28/07/2009 tarih
ve 09/50 sayılı yazısı ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, Karaağaç köyündeki 136 ada, |5 parsel ve 122 ada, | 9-20 parsellerde yer alan
mezarlıkların tarihisit olarak ilan edilmesitalebinin Sanat Tarihçi üyemiz Doç.Dr. Mehmet Z.Ibrahimgil ve Arkeolog

üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol tarafından yerinde yapılacak inceleme sonucunda değerlendirilmesine karar

verildi.
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Arınç'ı ziyaret€etti

Kafkas Demekleri Federasyonu, Devlet Bakanı

ve Başbakan Yardımcılığı görevine yeni atanan Bülent
Arınç'a 8 Temmuz 2009'da nezaket ziyaretinde

bulunarak başarılardiledi.

 

Ziyarete Genel Başkan Cihan Candemir, Genel

Başkan Yardımcısı Erol Taymaz ve Genel Koordina-

tör CumhurBal katıldılar.

Ziyarette, yüz yüze konuşulan belli konuların
yanı sıra, Sayın Bülent Arınç'a Türkiye'nin Abhazya'ya

uyguladığı ambargonun kaldırılması, üniversitelerde

Adıgece ve Abazaca kürsülerin açılması, RT de

kapsamlı bir şekilde Adigece, Abazaca yayınlar
yapılması ve Çerkes tarihini, kültürünü, 1864'de

yaşanan sürgünü vb.anlatan belgesellere dahafazla

yer verilmesi gibi konuları içeren bir dosya sunuldu.

 

KAFFED'e üye 59. dernek
Kırıkkale Derneği oldu

Kırıkkale Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Demeği

21.06.2009 tarihinde yaptığı olağanüstü genel kurulda
Birleşik Kafkas Demekleri Federasyonu'ndan ayrılarak,

Kafkas Dernekleri Federasyonu'na katılma kararı

aldı. Yönetim Kurulu, kararın gereğini yerine getirmek

üzere gerekli evrakları hazırlayarak, 15.07.2009

tarihinde üyelik için resmen Kafkas Demekleri Fede-

rasyonu'na başvurmuştur. Bu başvuruile birlikte

Kaffed'e üye derneksayısı 59'a yükseldi.

  

 

Kaffed'den RE Büyükelçiliğine
ziyaret...

KAF-FED Abhazya ve Güney Osetya'nın bağım-

sızlığını tanımasının |. yılı nedeniyle Ankara'daki

Rusya Federasyonu'nun Büyükelçiliğine bir nezaket
ziyaretinde bulundu. Cihan Candemir, Erol Taymaz,
CumhurBal ve Yaşar Aslankaya'dan oluşan heyet,
26 Ağustos 2009 saat 15.30' da Rusya Federasyonu

NART 12

Büyükelçiliğine gittiler. Büyükelçi'nin Moskova'da

olması nedeniyle heyeti, Maslahatgüzar ve Müsteşar
karşıladılar. Heyet, Rusya Federasyonunun 26

Ağustos 2008 yılında, Abhazya ve Güney OÖsetya'nın

bağımsızlığının tanınması nedeniyle duyulan mem-

nuniyeti dile getirdiler ve şahıslarında Rusya
Federasyonu'na teşekkürettiler.

Daha sonra, son günlerin en önemli konusu

olan Gürcistan'ın Karadeniz'de gemilere uyguladığı

kanunsuz korsanlıklar konuşuldu. Rusya Federasyonu
yetkililerine, Kaffed olarak bu konuile ilgili yaptığımız

girişimler aktarıldı. Kendileri de Rusya Federasyonu

olarak konuyu çokyakından takip ettiklerini belirterek,

Gürcistan'ın bu yaptıklarının kabul edilir hiçbir tara-

fının olamayacağını dile getirmişlerdir.

Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizde kontenjanların

artırılması sonucu, geçici oturum izni almakiçin

yapılan başvurularda yaşanan sorunlar kendilerine
iletildi. Maslahatgüzar bu konuyu bizzat araştıracağını

söyledi. Maslahatgüzar son olarak, 2009 Ağustos
ayında Maykop'u ziyaret edeceği duyurulan devlet

başkanı Medvedev'den, federasyon olarak istediğimiz

görüşme talebine yanıt geldiğini, yanıtta Maykop

ziyaretinin yoğun programlarından dolayı belirsiz

bir tarihe bırakılmış olması nedeniyle mümkün
olamadığını belirtilmiştir.

  lutluluklar Diliyoruz

Nart dergimizin Yazıİşleri Müdürü Bağ Behice

Yeşilbağ ile yayın kurulu üyemiz, yazar Yağan Adnan

Özveri, 4 Temmuz 2009 Cumartesi günü düzen-
lenen nikah töreniile yeni bir hayata adım attılar.

Nikah töreninin hemen ardından hastanede
tedavi görmekte olan anneleriniziyarete gidençift,
birkaç gün sonra anneleri Brand Fahriye Yeşilbağ'ı

kaybettiler. Sevinç ve acıyı arka arkaya yaşayan

değerli arkadaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor, acı
ve tatlı günlerde birlikte ömür boyu mutlu bir yaşam

sürdürmelerini diliyoruz.

Önümüzdeki Eylül ayında Abhazya'ya yerleşecek
olan Bağ Behice ve Yağan Adnan' ı bu kararlarıiiçin
ayrıca kutluyoruz.

 



 

|5 Ağustos günü Cumartesi günü Densa Tanker

İşletmeciliği Ltd.Şti. tarafından işletilmekte olan M/T

Buket tankerine Gürcistan sahil güvenlik botları

tarafından el konulmuş ve tanker Poti limanına

çekilmiştir. Gürcistan, Türkiye'nin gerekli tepkiyi

göstermemesi nedeniyle, Türkiye limanlarından

hareket eden ticari gemilere uluslararasısulardael

koymayıalışkanlık haline getirmiştir.

Gürcistan'ın uluslararası deniz hukukunuaçıkça

ihlal eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
seyahat ve ticaret özgürlüğünü çiğneyen korsanlık
eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Gürcistan hükümeti
el konulan gemiyi ve tüm mürettabatı derhal serbest
bırakmalı ve geminin seferden alıkonulduğu süre
için tazminat ödemelidir. Türkiye Cumhuriyeti
hükümetinden, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini
koruma konusunda duyarlı olmasını ve Gürcistan
nezdinde girişimlerde bulunarak Karadeniz'de
korsanlığa izin vermemesini bekliyoruz. Somali
karasularına korsanlıkla mücadele için savaş gemisi
gönderebilen Türkiye, hemen yanı başında,
Karadeniz'de, korsanlığı önleyebilecekiradeye sahip

olduğunu göstermelidir.

Korsanlığa CHP'den 2 Soru
Önergesi

 

Türkiye'nin sezsiz kaldığı, Gürcistan'ın
Karadeniz'deki korsanlığına CHP Konya Milletvekili

Atila Kat'tan 2 |.08.2009 tarihinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından cevaplanmasıistemiyle,

26.08.2009 tarihinde de CHP Genel Başkan Yar-

dımcısı Onur Öymen Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Ahmet

Davutoğlu tarafından cevaplandırılması istemiyle

birer soru önergesiverdiler.

Konya Milletvekili Atilla Kart verdiği soru öner-
gesinde aşağıdaki soruların yanıtlanmasınıistemiştir

İ- Sayıları 4 milyonu aşan Abhaz ve Kuzey Kafkasyalı'nın
seyahat özgürlüğününve aile bütünlüğünün ihldli pahasına
sürdürülen ve fiili hale gelen ambargo neden kaldırılma-
maktadır? Bu konuyu irdeleyenilgi önergemize neden cevap
verilmemiştir? Önergeye cevap verilmemesibir anlamda
duyarsızlık ve bir anlamda da önergedeileri sürülen eleştiri
ve değerlendirmelerin kabul edildiği anlamına gelmez mi?

Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı ve

sorumluluğuyla bağdaşır mı?

2- Uluslararası sularda, seyretmekte olan, Gürcistan'ın
karasuları ve ayrıcalıklı ekonomik bölge sınırları dışında kalan
gemiler ve Türk personele Gürcistan'ın el koyması, personeli
tutuklaması, el konulan gemive yüklerile ilgili olarak kendi
mevzuatı çerçevesinde satış sürecini başlatmış olması;

 

Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı anlamına gelmez
mi? Türkiye buihlâl ve saldırılara neden seyirci kalmaktadır?
Gemive yükün iadesi, personelin derhal serbestbırakılması
ve Gürcistan'ın uyarılması dahil olmak üzere, gerekli yasal
ve diplomatik girişimler neden yapılmamaktadır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen

ise verdiği soru önergesinde şu soruların cevaplan-

dırılmasını istemiştir:

I. Bu gemiye uluslararası sularda el konulması, millet-
lerarası hukuk kurallarına uygun mudur? 2. Şimdiye kadar
Abhazya'ya mal götüren veya oraya mal götüren sahibive-
ya bandırası Türk olan kaç gemiye bu şekilde el konulmuş-
tur? 3. Bu gemilerin mürettebatından kaçkişi gözaltına alın-
mıştır? 4, Buket gemisini ve diğer gemileri kurtarmak ve
mürettebatının serbest bırakılmasını sağlamakiçin Türkiye'nin
yaptığıgirişimler ne sonuç vermiştir? 5. Türkiye deniz yoluyla
Abhazyaile doğrudanticaret yapılmasına engel olunmasını
nasıl karşılamaktadır? 6. Ewelce üzerinde çalışıldığı bildirilen
Türk Hava Yollarının İstanbul ve Trabzon'dan Abhazya'ya
doğrudan uçak seferi başlatmagirişimlerinden ne sonuç

  

alınmıştır?

   
 

Kaffed ve derneklerden CHP'ye

nezaket ziyareti

Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir Başkani-
ığındaki heyet, 27/ Ağustos 2009 Perşembe günü:
saat 14.00 de CHP'yiziyaret etti. Bir buçuk saat
süren görüşme CHP Genel Merkezindeki MYK
toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal, Genel Başkan Yardımcıları
Onur Öymen, Bihlun Tamaylıgil ve Genel Sekreter
Önder Sav katılmıştır. CHP'nin özellikle son bir
yıldır başta Abhazya'ya uygulanan ambargonun
kaldırılması olmak üzere camiamızla ilgili konularda
göstermiş olduğu çalışmalar federasyonumuzca
takdirle izlenmekte ve gerekli destekte verilmektedir.

Federasyonumuzunbilgilendirmeleri doğrultu-
sunda camiamızla ilgili konularda son biryıl içerisinde
CHP milletvekilleri Tayfur Süner(1), Onur Öymen
(3), Atila Kart (2) ve Hikmet Erenkaya (1) olmak
üzere toplam yedi soru önergesi verilmiştir.

Genel BaşkanDeniz Baykal ve Genel Başkan
Yardımcısı Onur Öymen birçok yerde Abhazya'ya
uygulanan ambargonunkaldırılması konusunu günde-

me taşımışlar ve taşımaya da devam etmektedirler.
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Kaffed'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup

Gürcistan'ın Karadeniz'de Abhazya'ya giden gemilere el koyarak, korsanlık yapması sebebiyle,

Federasyonumuzun konuylailgili Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Dışişleri Bakanı'na ve Ulaştırma Bakanı'na

göndermiş olduğu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın Abdullah Gül

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türkiye'deki Kafkas kökenli vatandaşların en büyüksivil toplum kuruluşu olarak son günlerde Karadeniz'de
Abhazya'ya giden Türk firmalarının gemilerine Gürcistan tarafından el konulması hadiselerini endişe ile izlemekteyiz.
Bu güne kadar Abhazya'ya uygulanan ambargoya Türkiye'nin taraf olmamasını, Türkiye'den Sohum'a direkt seyahat
imkanının verilmesini, böylece en tabii insan haklarından olan seyahat özgürlüğünün sağlanmasını hükümetimizden
bekledik. Bu konuda devletimizin en üst makamlarına taleplerimiziilettik ve görüşmeler yaptık. Kronolojik sırayla bilgi
verecekolursak:

1-09 / Ol sayı, 05.01.2009 tarihli CUMHURBAŞKANLIĞI'NA yazdığımız yazıyı bizzat elden zatıalinize teslim
ettik ve beklentilerimizi huzurunuzda açıkladık.

2-09 / 04 sayı, 23.01.2009 tarihli yazı ile DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA;
-

3- 09 / 05 sayı, 23.01.2009 tarihli yazı ile ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA;

4- 09 / 07 sayı, 29.01.2009 tarihli yazı ile BAŞBAKANLIK makamına dileklerimiziilettik.

5- 12-15 Şubat 2009tarihleri arasındaki Rusya seyahatinize bizzat katıldım ve seyahat sırasında Abhazya'ya
uygulanan ambargo konusunu o dönem Dışişleri Bakanı olan Sayın ALİ BABACAN ile görüşme şansım oldu. Sayın
Bakan bizzat görüşmemize şahit olan Gazetecilerin önünde "Hükümetolarak Abhazya'ya doğrudan seyahat özgürlüğünü
desteklediklerini" ifade ederek bu konuda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ünal Çeviközile görüşmemizi
tavsiye eti. 5

6- Sayın Ünal Çeviköz'ü değişik zamanlarda ziyaret ederek Türkiye ile Abhazya arasındaki doğrudan seyahat
imkanlarını ve sorunları konuştuk. Bu konuda temelsorunun "Gürcistan'ın seyahat edecek vatandaşlara ve gemilere
müdahalesinin önlenmesi olduğunu"ifade ettik.

7- Son olarak, 09 / 42 sayı, 08.07.2009 tarihli yazımızı da Başbakan Yardımcısı Sayın BÜLENT ARINÇ'a elden
teslim ederek beklentilerimizi yineledik.

Yukarıda detaylarını verdiğimiz yazışma ve görüşmelere ilaveten Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP milletvekilleri
tarafından verilen birçok soru önergesine Hükümetimizce hiç bir doyurucu cevap verilmediği gibi, herhangibir önleyici
tedbir de alınmamıştır. Hükümetimizin bu sessizliğinden faydalanan Gürcistan, Karadeniz'de uluslararası sularda |
seyreden ticari gemilere el koymaksuretiyle fiilen ticaret özgürlüğünü de ortadan kaldırmıştır. 1995 yılından beri el
konulan Türk gemisi ve balıkçı teknelerinin sayısı |00 ü aşmıştır. Son hadiseler artık Gürcistan'ın kural tanımaz
saldırganlığının, Türkiye Devletini hiçe saydığını göstermek açısından ibret vericidir. | 7 Ağustos tarihinde Gürcistan
hücumbotları, M/T Buket gemisine Türkiye sahillerinden 96 mil ötede, Türkiye'nin arama ve kurtarma sorumluluğunun
olduğu bölgede el koymuş, elektronik aletlerini kapatarak 270 mil uzaktaki Poti limanına çekmişlerdir. Son olay ise
9 Ağustos gecesi yaşanmıştır. Reha Aldin Gemicilik Limited Şirketi'ne ait Afro Star isimli Kamboçya bandıralı kuru
yük gemisi Abhazya'nın Sohum limanı'ndan aldığı hurda yük ile Hereke Limanı'na hareket halindeyken yine Sinop
açıklarında, Gürcistan hücumbotları tarafından durdurulmuş ve 7 mürettebatıile birlikte gemiye el konulmuştur.

El konulan gemiler her ne kadar yabancı ülke bayrağı taşısa da bu gemiler Türk firmalarının gemileridir ve
mürettebatlarının çoğu da Türk vatandaşıdır. Ticaret konusu mallar ise Türkiye'nin ticari mallardır. Ne acıdır ki, Gürcistan
sadece Türkiye'nin gemilerine saldırmaya cüret etmekte, el koyma fiilini de ülkemizin hibe ettiği hücumbotlarla
gerçekleştirmektedir. El koymaişlemlerinin gerçekleştirildiği yerler Gürcistan'ın karasuları dışında uluslararası alanlardadır.
Sonuç olarak yapılan eylemlerfiilen açık deniz korsanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak tarihi vatan
topraklarına seyahat özgürlüğümüz yanında ticaret özgürlüğümüz de kısıtlanmış durumdadır. Türkiye Somali açıklarında
açık deniz korsanları ile mücadele etmekiçin firkateyn gönderirken kendi sorumluluğundaki denizde yapılanlara göz
yummaktadır. Türkiye Kıbrıs Türk Devleti'ne giden bir Türk gemisine el konulması halinde ne yapacak ise, bufiiller
karşısında da kendisinden aynı tepkiyi vatandaşlar olarak beklemekteyiz. Gürcistan'ın el koyduğu Rus gemisine
Rusya'nın gösterdiği tepki ve aldığı sonuç ile Somali açıklarında kaçırılan Sirius Star adlı Suudi Arabistan bandıralı
tankerin İngiliz Kaptanı ve Başmühendisiiçin İngiltere'nin ortaya koyduğu, Büyük Devlet olmanın gereği tepkileri kendi
Devletimizden de bekliyoruz. Türkiye'nin, vatandaşlarının haklarına sahip çıkacak Güçlü Bölge Devleti olduğu yolunda
hiç bir kuşkumuz yokturve bu sorunları kolaylıkla çözeceğine de inancımız tamdır.
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Politikaları gereği Türkiye Cumhuriyeti Hükümetikısa süre içinde Abhazya'nın bağımsızlığını tanımayabilir. Ancak
bu tanımama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının serbest seyahat, yerleşim ve serbestticaret haklarını engellememelidir.
Vatandaşlarının bu haklarını korumak ve kollamak hükümetlerin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak,
devletimizden, hükümetimizden açık beklentilerimiz şunlardır:

)- Evrensel insan haklarının başında gelen ve anayasamızca da güvence altına alınmış olan seyahatve yerleşme
özgürlüğümüzün sağlanması;

2- Gürcistan'ın serbestticaret özgürlüğünü ortadan kaldıran, Türkiye'nin ticariilişkilerine zarar veren eylemlerine
son vermesiiçin gerekli girişimlerin yapılmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Kafkasya bölgesiile ilgili barış ve işbirliği çabalarınızı yakından izlemekteyiz. Kafkasya'da
barışın sağlanması en büyük arzumuzdur. Ancak, Abhazya konusu bölge barışının tesisi için en önemli sorunların
başındadır. Gürcistan'ın tarih boyunca sürdürdüğü şoven, saldırgan ve uzlaşmaz yaklaşımlarıyla barış tesis etmenin
imkansız olduğu açıktır. Türkiye'nin kendi vatandaşlarına da sahip çıkarak Abhazya konusunda bazı adımlar atması
zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Yukarıda da izah ettiğimiz şekilde, haklı taleplerimizin gerçekleşmesi için gerekli
girişimlerin acilen yapılmasını bekliyoruz. Bu girişimlerimizden de sonuç çıkmaması halinde ulusal ve uluslararası
platformlarda haklarımızı yasal olarak aramaktan başka çaremiz kalmayacaktır.

Gerekli girişimlerin hükümetimizce ve zatıalinizce yapılacağı konusundaki inancımızı bir kez daha yineler, bu
vesile ile camiamız adına saygılarımızı sunarız.

Cihan Candemir / Genel Başkan

Adıgey Cumhuriyeti'ne vatandaşlık
başvurusu için bilgilendirme?

Federasyonumuzun web sayfasında yayınlanan

"Adigey'de vatandaşlık için büyük fırsat!" başlıklı
yazımızdan sonra yüzlerce telefon, mall aldık ve almaya
da devam ediyoruz. Genel olarakilginin fazla olması
bizleri son derece mutlu etti, umutlandırdı. İlginin fazla
olması nedeniyle federasyon olarak bu konuyu başlı
başına ve ayrıca koordine etmeyi kararlaştırdık. Bu
bilgilendirme yazısıyla genel olarak sorulan soruları
yanıtlayacağız. Maykop'tan başvuru için sık sık
gerçekleştirilecek olan organizasyonlar hakkında bilgi
almak için federasyonumuzu arayabilirsiniz.

Geçici Oturum İzni Nedir?

Devletlerin bir yıl süre ile verdikleri o ülkede
ikamet edebilme belgesidir. Rusya Federasyonu bu
belgeyi alanların en az 6 ayda bir (Yani geçici oturum
izni süresi içerisinde iki defa) Rusya Federasyonu'na
giriş yapmaları zorunluluğunu getiriyor. Geçici oturum
izni alanlardanartık vize istenmediğini ve uçakfiyatlarının
da çok düştüğünü göz önünde bulundurursak bu ciddi

bir maliyet getirmemektedir.

Geçici Oturum İçin Nerelere Başvuru Yapılabilir?

Başvuru iki şekilde yapılabilir:

| - Web sayfamızda yer alan (http//www.kafkas-
federasyonu.org/dosya/form.pdf) geçici ikamet dilekçe
formu Rusça olarak eksiksiz bir şekilde doldurularak

ve yine web sayfamızda yer alan yönetmelik (http//
wuww.kafkasfederasyonu.org/donus/yonetmelik,tr.doc)
dikkatlice okunduktan sonra 8.maddesinde yeralan
evraklar eksiksiz olarak tamamlanarak yaşanılan ülkedeki
Rusya Federasyonu Konsolosluklarına başvuru
yapılabilinir. Kararnamenin 18. Maddesine göre bu

 

başvuruya en geç 6 ay içerisinde yanıt verme zorunlu-
luğu bulunmaktadır.

o 2- Maykop ya da Nalçik'e gidilerek doğrudan
İçişleri Bakanlığı bürosuna başvuru yapılabilinir.

Doğrudan başvuru yapacakların giderken
götürmeleri gereken evraklar:

A- Her şeyden önce pasaportları "mavi" ve en az
üç yıllık olmalıdır. Yeşil pasaporta işlem yapılmamak-
tadır.

B- Savcılıktan "Adli Sicil Kaydı". Evrakın arkası
Savcılıkta apostil ettirilecektir.

C- Evli olanlar Nüfustan evlilik belgesi alacak ve
Kaymakamlıkta apostil ettireceklerdir.

Gerekli diğer belgeler, raporlar orada tamamla-
nıyor ve işlemler 3-4 gün içerisinde bitiriliyor.

Buradan götürülen evrakların tercümesi, hastanede
yaptırılan tahliller, evrak bedeli vs gibi şeyler için |00-
I50$ masraf olmaktadır.

Sürekli Oturum İzni Nedir? Nasıl Alınır?

Bir yıllık geçici oturum iznibittiğinde sürekli oturum
almakiçin başvuru yapılmaktadır. Bu başvuru çok kolay

olup pekfazla evrak gerekmemektedir. Sürekli oturum
izni alan kişi Rusya Federasyonu'nun heryerine gidebilir,
istediği yerde yaşayabilir ve iş yapabilir.

Sürekli oturum izni alan kişi kurallara uygun hare-
ket etmesihalinde 4 yıl sonra RF pasaportu almaya
hak kazanır. Bu fırsattan yeteri kadar yararlanılması
için derneklerimizin ve haberdar olan insanlarımızın

bu bilgiyi yaymalarını önemle rica ediyoruz.
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Adıgey Cumhuriyeti FHalklar, Basın Yayın ve Soydaşlar ile İlişkiler

Komitesi'nden IKaifed'e vatandaşlık konulu yazı

Federasyonumuzun 25.07.2009 tarihinde Adıgey Cumhurbaşkanı Aslanceri Thakushinov'a gönderdiği

Adıgey'e dönüş konulu yazı ve konuyla ilgili Adıgey Cumhuriyeti Halklar, Basın Yayın ve Soydaşlarile
İlişkiler Komitesi'nin federasyonumuza göndermiş olduğu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Talep yazımız

Kafkas Federasyonu Başkanı

Cihan Candemir

Adıgey Cumhuriyeti başbakanının talimatıyla 09/48 sayılı 25.07.2009 tarihli yazınız incelenmiş olup, Adıgey
Cumhuriyeti Halklar, Basın Yayın ve Soydaşlarile İlişkiler Komitesi aşağıdakileri bildirmektedir :

Rusya Federasyonu'nda geçici ikametiçin izin alınmasına ilişkin belgelerin düzenlenmesinde yurttaşlara yardım
edilmesi amacıyla, Adıgey Cumhuriyeti Halklar, Basın Yayın ve Soydaşlarile İlişkiler Komitesi, 7 Ağustos 2009tarihinde
Adıgey Cumhuriyeti federal göçmen dairesi Rusya şubesinin yetkililerinin, Adıgey Cumhuriyeti toplumsal kuruluşlarının

yöneticileri, yurttaşlar adına çalışanların katılımıyla bir müzakere gerçekleştirmiştir. Müzakerede yurt dışındaki

yurttaşlarla ilgili Rusya kanunlarının uygulanmasıkonularında açıklamalar yapılmış, Adıgey Cumhuriyeti Rusya OFMS
belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili somut durumlartartışılmıştır.

Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet izni alınması için gerekli belgelerin örnekleri,ilgili toplumsal kuruluşların
katılımıyla Türkçe ve Arap dillerine çevrildi ve Adıge Xase Türkiye ve yakın doğu ülkelerinin sayfalarına konuldu.
Su sıralarda ülke hedefleri kapsamında “2009-2011 yıllarında yurt dışındaki yurttaşlarla ilişkileri geliştirme ve

güçlendirme" programı çerçevesinde, komite 2010 yılında yurt dışındaki yurttaşlara bir yardım rehberi yayınlatmaya

hazırlanıyor.

Komite ilgili toplumsal kuruluşlarla birlikte, Adıgey'de bulunan yurttaşların Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet
edebilmeleri için gerekli iznin alınması konusundaki problemlerin çözümüyle ilgili denetimleri daimi olarak yapmakta.

V.5. Jaçemuk / Komite Başkanı

Yazımıza verilen cevap

Kafkas Federasyonu Başkanı

Cihan Candemir

Adıgey Cumhuriyeti başbakanının talimatıyla 09/48 sayılı 25.07.2009tarihli yazınız incelenmiş olup, Adıgey
Cumhuriyeti Halklar, Basın Yayın ve Soydaşlarile İlişkiler Komitesi aşağıdakileri bildirmektedir:

Rusya Federasyonu'nda geçici ikametiçin izin alınmasınailişkin belgelerin düzenlenmesinde yurttaşlara
yardım edilmesi amacıyla, Adıgey Cumhuriyeti Halklar, Basın Yayın ve Soydaşlarile İlişkiler Komitesi, 7 Ağustos

2009 tarihinde Adıgey Cumhuriyeti federal göçmen dairesi Rusya şubesinin yetkililerinin, Adıgey Cumhuriyeti

toplumsal kuruluşlarının yöneticileri, yurttaşlar adına çalışanların katılımıyla bir müzakere gerçekleştirmiştir.

Müzakerede yurt dışındaki yurttaşlarla ilgili Rusya kanunlarının uygulanması konularında açıklamalar yapılmış,
Adıgey Cumhuriyeti Rusya OFMS belgelerinin düzenlenmesiyleilgili somut durumlartartışılmıştır.

Rusya Federasyonu'nda geçici ikamet izni alınmasıiçin gerekli belgelerin ömekleri,ilgili toplumsal kuruluşların
katılımıyla Türkçe ve Arap dillerine çevrildi ve Adıge Xase Türkiye ve yakın doğu ülkelerinin sayfalarına konuldu.

Şu sıralarda ülke hedefleri kapsamında "2009-2011 yıllarında yurt dışındaki yurttaşlarla ilişkileri geliştirme

ve güçlendirme" programı çerçevesinde, komite 2010 yılında yurt dışındaki yurttaşlara bir yardım rehberi
yayınlatmayahazırlanıyor.

Komiteilgili toplumsal kuruluşlarla birlikte, Adıgey'de bulunan yurttaşların Rusya Federasyonu'nda geçici

ikamet edebilmeleriiçin gerekli iznin alınması konusundaki problemlerin çözümüyleilgili denetimleri daimi
olarak yapmakta.

Komite Başkanı / V.Ş. Jaçemuk /imza/
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Açılım tartışmaları konusunda Kaffed'in bildirisi

Son günlerde hükümetin inisiyatifi ile başlatılan "AÇILIM" çalışmaları Federasyonumuzca dikkatle takip
edilmekteve değerlendirilmektedir. Bu gün itibarıyla gelinen noktayı değerlendirmeyi ve düşüncelerimizi

. kamuoyuile paylaşmayı Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak önemli tarihi bir görev addediyoruz.

© Hükümet'in başlatmış olduğu "AÇILIM" çalışmalarının içeriğini tam olarak anlamamış olmakla beraber,
» < seçilen çalışma yönteminden, "AÇILIM" paketinin (aya birlikte), fikir olarak taruşmaya açıldığı anlaşılmaktadır.
© Paketiniçeriğinin ise mevcutsiyasi partiler,sivil toplum örgütleri ve toplum önderlerinden gelecekfikirler
© Çerçevesinde zamaniçinde doldurulması yönünde bir çalışmanın Sayınİçişleri Bakanı tarafindan yürütüldüğü

şeklinde bir görünüm mevcuttur. Ancak gerek konunun tartışmaya açılış biçimi, gerekse bu güne kadar
yapılan görüşmelerden, hükümetin, yeterli ön çalışmayı yapmadan ve gerekli yol haritasını çıkarmadan,
belirli bir tarih öncesinde inisiyatifalmak için taktiksel bir çıkış yaptığı endişesini taşımaktayız. Bu gözlemimizi
öncelikle belirtmekte yarar görüyoruz. Bu şekilde bir taktiksel yaklaşım kamuoyunu çıkacak sonuca
hazırlamak açısından yararlı görülebilir. Ancak gelinen noktadaki tartışmaların içeriği ve üslubunun, "paket
ile amaçlanan ülke birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesi" yerine, ayrışma endişelerini ön plana çıkartmış
olması, "baket'in geleceği açısından karamsarlık vericidir. Gelinen aşamada yapılması gerekenler bizce
şunlardır:

I- Acilen "AÇILIM" paketinin adı amacına uygun şekilde konulmalıdır. Ülkemizde bu güne kadar
uygulanan yanlış politikalar yüzünden acı çekmiş, baskı görmüş,birçok insan vardır. Paket'i bir etnik kimlik
ile adlandırmak yanlıştır ve ülke birlik ve bütünlüğüne büyük zarar verecektir. Bizce "AÇILIM" kavramı,
Türkiye'nin, ülke geleceğine yönelik olarak "Demokratik Açılım", ifade etmeli, adıyla ve içeriğiyle Türkiye'de
yaşayan tüm vatandaşları etnik, dinsel veya cinsel kimlikleri ile kapsamalı, Güçlübir Türkiye'nin geleceğini
garantiye alan "TOPLUMSAL BARIŞ" projesi olmalıdır.

2- Ülkemizde yaşayan tüm kesimleri barıştıracak, Devlet ile vatandaşı barıştıracak bir projenin yaşama
geçmesiiçin, sonucun Türkiye Büyük Milleti Meclisi'ndenfikir birliğiile çıkması kaçınılmazdır. Çıkacak proje
TBMM'de mevcut tüm siyasi partilerce benimsenmiş olmalı ve desteklenmelidir. Bu konuda Başbakan
ve Cumhurbaşkanı'na büyük görev düşmektedir. Konusiyasibir polemik ve siyasi rant malzemesi olmaktan
çıkarılmalıdır. Tüm parti başkanlarıyla görüşmeler bizzat Başbakan tarafından yürütülmeli, Cumhurbaşkanı
uzlaştırıcı rolünü üstlenmelidir. İçişleri bakanlığınca yürütülen teknik ve istişari çalışmalar ise tüm etnik,
dinsel ve diğer kesimleri kapsamalı, görüşleri alınmalı, sorunları dinlenmelidir.

3- "PAKET"içerik olarak ana hatlarıyla şu konuları kapsamalıdır:

A-Türkiye'de yaşayan tüm etnik, dinsel, cinsel ve diğer grupların, kimliklerini ifade koruma ve geliştirme
özgürlüğünüeşit şekilde sağlamalıdır. Bu özgürlüklerin kullanılabilmesi için tüm engeller kaldırılmalı, devlet
desteği sağlanmalıdır.

B-Anayasamız ve Evrensel İnsan Haklarıiçerisinde yer alan bireysel özgürlüklerin kullanılmasını
engelleyen tüm engeller kaldırılmalıdır. Bireysel özgürlükler güvence altına alınırken, devletin Üniter yapısını
güçlendirecek olan, tarih boyunca oluşmuş birlikte yaşama, kaderde ve tasada birlik olma bilincini besleyecek,
saygı ve hoşgörü ortamı geliştirilmelidir. Devlete bu konuda düşecek görevler tanımlanmalıdır.

C- Ortak, eşit, özgürbireylerin güçlü bir vatandaşlık bilincini oluşturmak, gerçek anlamda demokratik
bir yasal çerçeve oluşturmak nihai hedefolmalıdır.

Federasyonumuz kurulduğu günden beri yukarıda ifade ettiğimiz düşünceleri savunmaktadır. Bu
düşüncelerimiz, Federasyonumuzun"ilkeleri" ile somutlaştırılmıştır. İçişleri Bakanı'nın henüz Federasyonumuz
ile ve benzer STK'lar ile henüz görüşmemiş olması büyük eksikliktir. Ancak zaman içerisinde, şayet
hükümetimiz projenin hayata geçirilmesinde samimi ise, bu eksikliğin de giderileceğini umuyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak, Türkiye'yi güçlü
bir dünya ülkesi haline getirmek için kanayan yaraları iyileştirecek, her çalışmayı önemli görüyor, bu
çerçevede "AÇILIM" paketinin başarıya ulaşmasıiçin temsil ettiğimiz toplurnumuz adına üzerimize düşenleri
yapmayı görev addediyoruz.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
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Dergimizin her sayısında güncel konularla ilgili
yazılanı yazarken zaman zaman zorlandığımız günler
oldu. Bazen konuların çokluğundankısıtlı bir sayfa
düzenine düşüncelerimizi sığdırmaya zorlandık.
Bazen dergiye yazmaya değer konu bulamadık.
Ancak bu dönemde öylesine bir açılım oldu ki
sayfalarca yazsak yine de eksik kalacaktır.

Kısaca gelişmeleri hatırlayacak olursak, geçen
ay içinde önce İrak'tan bazı haberler geldi. Kuzeyde-
ki Kürt Bölgesi yöneticileri Türkiye'ye yönelik çok
sıcak mesajlar gönderdiler. "Türkiyeile federasyon
şeklinde bütünleşme" projeleri ortayaatıldı. Ardından
Türkiye de üst düzeyde bazı temaslar gerçekleşti.
Bu görüşmelersırasında Cumhurbaşkanı "yakında
bazı önemli gelişmelerin oluşabileceğine" dair
imalarda bulunduktan sonra "çok önemli bir firsat
doğduğunu" ifade etti. Herkes bu 'fırsatın' ne
olabileceğini merak ederken gazetelere "Abdullah
Öcalan'ın 15 Ağustos tarihinde bir açılım yapmak
üzere" çalışma içinde olduğu haben düştü. Bu haber-
in basında çıkmasının hemen ardından hükümet
birdenbire harekete geçti ve "AÇILIM" konusu
ortayaatıldı. Başbakan daha önce randevu vermediği
DTP yöneticileriyle buluştu. Böylece "AÇILIM"
paketinin kapağı açılmış oldu ve medya hemen
paketin adını koydu: "Kürt Açılımı" veya "Kürt Paketi",
Başbakan DTP ile görüşme sonrası teknik konuların
yürütme ve koordinasyon görevini İçişleri Bakanı
Beşir Atalay'a verdi ve diğer muhalefet parti başkan-
larına da görüşmek üzere onu adres gösterdi.
Muhalefet partileri gerek "PAKET"e, gerek içeniğine,
gerekse Başbakan'ın diyalog yöntemine büyüktepki
gösterdiler. "PAKET" üzerinden Başbakan ile CHP
ve MHP yöneticileri arasında çok ağır suçlamaların
yapıldığını gördük. Siyasi polemikler bir yandan
sürerken, diğer yandan İçişleri Bakanı bazısiyasi
partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar
yapmaya başladı. Yapılan toplantılarda Türkiye'deki
en büyüketnik gruplardan biri olan bizlerin Federas-
yonu ile veya yine Türkiye'deki en büyükdini grup
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KAF-FED Genel Başkanı

Alevi ve Bektaşılerin kurumlarıyla hiçbir görüşmenin
yapılmamış olması dikkatimizi çekti.

"Açılım" ve "Paket" konusunda bu gelişmeler
olurken Federasyonumuz cephesinde ise ilk günden
itibaren Federasyon olarak bizlere "AÇILIM" konu-
sunda görüşümüzü nedenifade etmediğimiz soruları
sıkça yöneltilmeye başlandı. Dahailk günden beri
bizim de "AÇILIM" konusunda söyleceklerimiz
olduğunubilerek, bir süre beklemeyitercih ettik.
Zira edindiğimiz tecrübeler şunu gösteriyorki, Türki-
ye'de hiçbir konu olması gerektiği şekilde ele alın-
mıyor. Kısa zamanda ortaya büyükiddialaratılıyor,
büyük toplumsal beklentiler yaratılıyor, konu kamu-
oyunda ciddi ciddi tartışılıyor, kavgalar ediliyor ve
bir süre sonra hiçbir sonuç alınmadan unutuluyor
veya unutturuluyor. AB'ye Türkiye'nin kabulü ile
ilgili imzaları hatırlayalım. Başbakan'ın Türkiye dönüşü
havalfişekli kutlamalarla sanki Türkiye olarak AB'ye
gırmişiz görüntüsü oluşturulmuştu. Şu anda ABile
ilişkilerimiz o güne göre daha geri duruma düşmüştür.
Kıbrıs açılımı da aynı şekilde sonuçsuz kalmadı mı?
AB'ye katılım için yapılan oylamada Kıbrıslı Türkler
"yes annem" diyerek AB'ye gireceklerini sandılar.
Şimdi o günleri ve yüksek beklentileri hatırlıyor
muyuz? Ermenistan ile futbol maçı münasebetiyle
başlayan ilişkiler de böyle olmadı mı? Sonucu
yıllardır alınmamış bireysel cinayetler veya toplu
köy katliamları söylenen büyüklaflar, Alevi-Sünni
kardeşlik iddiaları ve daha nice olaylar. Tümünde
büyüksözler edildi, büyük umutlar yaratıldı, ama
Türkiye'de hiç bir şey değişmedi. Kaldı ki "AÇILIM"
ın yapıldığı gün itibarıyla somut bir içerik veya yol
haritası görmek de mümkün olmadı. Tam aksine,
soyut varsayımlar üzerinden tartışma ortamı doğdu
ve bu tartışma ortamı giderek sertleşiyor ve kavgaya
dönüşüyor. Dolayısıyla bir süre beklemek, gelişmeleri
görmek doğru olacaktı. Biz de öyle yaptık.
Federasyon olarak derginin içinde de okuma imkanı
bulacağınız "AÇILIM"ile ilgili bildirimizi I9 Ağustos
tarihinde yayınladık. Bu bildiri kamu oyuna yönelik



“AÇILIM” ÜZERİNE BİR DÜŞÜNCE AÇILIMI.
 

olduğuiçin kısa ve öz olmak zorunda idi. Burada
ise yanlış anlamamalara meydan vermemekaçısından
bildiride yer alan görüşlerimize açıklık getirmekte
yarar görüyorum. Bildirimiz üç ana başlıkta hazır-
lanmıştır. Birincisi "AÇILIM'ın nasıl olması gerektiği,
ikincisi hangi yöntemle yapılması gerektiği, üçüncüsü
ise içeriğine yöneliktir. Yine aynısırayla görüşlerimizi
açacak olursak şu hususları yine yerimizin müsaade
ettiğince belirtmekte yarar görüyoruz:

|- "AÇILIM" projesini sadece belirli bir etnik
gruba yönelik olarak tanımlamakve şekillendirmek
son derece yanlıştır. Bu proje tüm Türkiye'nin ve
Türk vatandaşlarını kapsayacak bir proje olmalıdır.
Hiçbir grubu ötekileştirmemeli, dışlamamalı, karşı
tarafalgısı yaratmamalıdır. Türkiye'de bu güne kadar
uygulanan yanlış politikalardan, antidemokratik
uygulamalardan zarar görmüş, birçok etnik, dini ve
cinsel grup mevcuttur. Kendi adımıza konuşacak
olursak, Çerkes toplumu dilini ve kültürünü yaşatacak
imkanlardan yoksun bırakılmış ve asimilasyon çarkında
yok olma noktasına getirilmiştir. Aynı şekilde
Türkiye'nin büyük bir bölümünü oluşturan Alevi
toplumununyüzyıllardır maruz kaldığı ve hala süren
ayırımcılık yoksayılabilir mi? Gördükleri baskı yüzün-
den birçoğu ülkemizi terk etmek sorunda kalan
Süryani vatandaşlarımızın hakları yok mudur? Kadın-
larımız bugün dahi kabul edilemeyecekinsanlık dışı
baskılarla ya intihar ediyor, ya töre cinayeti denilen
ilkel anlayışla katlediliyorken bu sorunların da çözül-
mesi gerekmiyor mu? Evet, Kürt sorunu Türkiye'ye
kan kaybettiren en büyük sorunlardan biridir. Ancak
bu sorun tüm diğer sorunlarla birlikte çözülmelidir.
"AÇILIM PAKETİ" tüm Türk vatandaşlarını kapsamalı,
adı da ona uygun şekilde konmalıdır. Projenin hedefi
laik, demokratik, üniter yapıyı güçlendirmek, bu
amaçla tüm vatandaşları birbiriyle ve devletle barıştır-
mak olmalıdır. Bu "AÇILIM" bir "TOPLUMSAL
BARIŞ" projesi olarak "TÜRKİYE AÇILIMI" olmalıdır.
Tüm kesimler bu sürece katılmalı, desteklemeli ve
katkı koymalıdır. Aksi halde "AÇILIM" bugünkü
haliyle farklı etnik yapıların tepkisini çekecek,birlik
yerine bölünme, barış yerine kavgayı getirecektir.

2- Proje TBMM'den ortak bir karar olarak çık-
malıdır. Bu amaçla projenin ortak paydalarında ve
kırmızı çizgilerinde tüm partilerin mutabakat ve
katkısı sağlanmalıdır. Bu gün gelinen noktada, yapılan
siyasi tartışmaların üslubunave içeriğine baktığımızda,
önemlibir tarihifırsatın kaçırılmakta olduğu endişesini
taşıyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakana bu aşamada
önemli görevler düşmektedir. Diyalog kapısını
kapatanlar, süreci yanlış yönetenleri, Türkiye'nin
banş projesinisiyasi çıkar uğruna heba edenleri tarih

ve vatandaşlar affetmeyecektir. Başbakan en kısa
sürede tansiyonu düşürmeli, siyasi parti başkanları
ile bizzat görüşmeli ve onları da sürece katmalıdır.
Aynı şekilde Türkiye'de mevcut tüm etnik, dinsel,
cinsel grupların görüşleri alınmalı, onlar da sürece
dahil edilmelidir.

3- Paket'in içeriği ise tüm gruplara kendilerini
ifade, kendi kültür ve dillerini yaşatma imkanını ve
bununiçin gerekli devlet güvencesini ve desteğini

kapsamalıdır. Bunları söylerken Türkiye'nin tek resmi
dili olması gerektiğini, diğer etnik dil ve lehçelerin
de korunmasıve yaşatılmasıiçin gerekli düzenlemeleri

kastettiğimizi açıklamakta yarar görüyorum.

4- "PAKET"bireysel özgürlükleri çağdaş anlayışla
kapsamalıdır. Bildirimizde ifade ettiğimiz gibi,
Anayasa'da ve evrensel insan haklarıiçerisinde yer
alan bireysel özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen

tüm maddeler kaldırılmalıdır. Bireysel özgürlükler
güvence altına alınırken, devletin üniter yapısını
güçlendirecek olan,tarih boyunca oluşmuşbirlikte
yaşama, kaderde ve tasada birlik olma bilincini

besleyecek, saygı ve hoşgörü ortamıgeliştirilmelidir.
Devlete bu konuda düşecek görevler tanımlanmalıdır.

Türkiye çokkritik bir eşiğe gelmiştir. Bukritik
eşiği başarıyla geçebilen bir Türkiye çok önemli bir
sorununu çözerek geleceğe güven içinde bakabi-

- lecektir. Şu anda dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin
lehinedir. Hükümete düşen görev paketin içeriğini

en geniş toplumsal desteği alacak şekilde doldurmak
ve tüm kesimleri bu sürece katmak olmalıdır. Türkiye

olarak bu açılımı ve atılımı yapamaz isek bizi bekleyen

tehlikeler büyüktür. Türkiye'nin çağdaş, gelişmiş,

güçlü bir bölge ülkesi olabilmesi bu süreci başarıyla,

tüm vatandaşların ortak çabasıyla mümkündür.

Ortak çabayı ve ortak düşünceyi oluşturmak da

yönetenlerin görevidir.

Açılım paketi dışında Kafkasya'ya yönelik söylene-

cek birkaç cümle olacaktır. Son günlerde Kuzey

Kafkasya'da artan suikast ve terör eylemleri endişe

vermektedir. Diğer yandan Gürcistan'ın Karadeniz'de

adeta korsanlık yaparak uluslararası karasularında

Türk gemilerini, Sonum'a uğradıkları gerekçesiyle

çevirip el koyması, bu eylemlerini korkusuzca yapar

olmasıtepki çekicidir. Başta Türkiye ve Abhazya'nın

bağımsızlığını tanıyan Rusya olmak üzere, Gürcistan'ın

bu saldırgan davranışının sona erdirilerek seyahat

ve ticaret özgürlüğünün sağlanmasını diliyoruz. Bu

konuda yenibir soru önergesi veren CHP milletvekili

Sayın Atilla Kart'a ilgi ve takipleri için teşekkür

ediyoruz £?
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.erkes Dünyası?
ve Rusya

Muhacirler, Büyük Dönüş' ve Kafkas Savaşı'nın
Diğer Sonuçları

2) SERGEYMARKEDONOV”
Çev.: Murat Papşu

gap, 009 Ağustos ayının ilk günü Adıgey'de

47 "Repatriant* Günü" kutlandı. Bu olay

8 Maykop'ta Ulusal Müze önündeki mey-
danda üç bin kişinin toplanmasını sağladı.

'Repatriant' kelimesinden Adıgey'de, Rusya

Federasyonu'nun üç Kuzey Kafkas biriminde

(Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Krasnodar

Krayı), keza Abhazya'da, 1817-1864 yıllarındaki

Kafkas Savaşı olaylarından sonra tarihi vatan-

larından göç etmek zorunda kalan muhacirlerin

(Arapça 'göçmen') geri dönen torunları an-

aşılıyor. Krasnodar Krayı'nın bu listede adının
geçmesi tesadüfi değil. Zira burada 2! Mayıs

(864 tarihinde, bugün Rusya devlet başkanının

yazlık konutunun bulunduğu Kbaada vadisinde

Adıge (Çerkes) milislere karşı kazanılan, Rusya

İmparatorluğu'nun hemen hemen yarım yüzyıllık

Kafkas Savaşı'ndaki son zaferi kutlanmıştı.

Kafkasya'nın (bugün batısına göre daha huzursuz

sayılan) doğu kısmındaise askeri faaliyetler 1859

yılında Dağıstan ve Çeçenistan'ın üçüncü imamı

Şamil'in esir alınmasından sonra sona ermişti.

 

1860'lardaki Russilahının başarısı, o dönem-

de başta Çerkesler olmak üzere birçok Kafkas

halkı için zorunlu göçün başlangıcı oldu.

Adıgelerin tarihi vatanlarından çıkmaları her

zaman Rusya'nın askeri baskısıyla ilgili değildi,

çünkü bu kararsık sık Osmanlı diplomatlarının,

ajanlarının ve danışmanlarının etkisi altında

alınıyordu. Fakat sonuçta on binlerce Çerkes

Kafkasya sınırları dışına çıktı. Bugün nüfuslarının

Türkiye'de, Suriye'de ve Ürdün'de yaklaşık 2,5

milyon olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde bu

devletlerdeki Adıge diasporasının nüfusu hak-

kında tam sayı belirlemek mümkün görünmüyor,

çünkü oralarda yapılan nüfus sayımlarında veriler

ya dine göre (etnisite belirtilmeden) ya da

anadiline göre düzenleniyor (150 yılda Adıge

muhacirlerin torunları için bu da büyük ölçüde

Türkçe ya da Arapça oldu).

Adigey'de 'Repatriant Günü' | Ağustos

(998'den beri kutlanıyor. Bu küçük Kuzey Kafkas

cumhuriyetine (RF'nin en küçük beşbirimiara-

sında, yüzölçümü toplam 7,6 bin km2) || yıl

 

* Tarih Bilimleri Adayı, Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü (Moskova) Uluslararasıİlişkiler Sorunları Bölümü Yöneticisi

* 'Repatriant' terimi Türkçeye henüz yerleşmemiş olsa da, diaspora gibi o dailgili literatürde yaygınlık kazanıyor. Latince 'patria' (anavatan)
sözcüğünden türetilen repatriant 'vatanına geri dönenkişi' anlamında kullanılıyor, repatriasyon da 'vatana geri dönüş'. Türkçede olmasa

da 'repatriant' kullanışlı bir terim olduğu için öyle bırakmayı tercih ettim. (M.P.)
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önce Sırbistan'ın özerk bölgesi Kosova'dan 35
Adıge ailesi (yaklaşık 165 kişi) döndü. Bu Adıge

grubuiçin yetkililer tarafından Maykop yakın-

larında | 50 hektararazitahsis edildi. Adıgelerin
tarihi vatanlarına bu dönüş ömeği sadece Adıgey
için değil RF içindeki bütün "Çerkes dünyası'

için sembolik bir olay oldu,zira 'büyük dönüş'

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya
Kafkasyası'nın batı kısmında başta gelen

ülkülerden biri olmuştu. Onun gerçekleşmesi

için 1990'lı yılların başında birçok yasa kabul

edildi; çok sayıda ders kitabı, bilimsel monografi

ve makale yazıldı. Türkiye'deki ve Yakındoğu

devletlerindeki diasporalarla ilişkiler kurmak

(bazı durumlarda canlandırmak) için önemli
çalışmalar yapıldı. | Ağustos 2009'daki törende

'Repatriantlara Yardım Vakfı' başkanı Necdet

Hatam, Repatriant Günü'nün sadece Adıgey'de

değil Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes'te de

vatanına dönen bütün Adigeleriçin tek bayram

olması gerektiğini söyledi.

Ancak Adıgey'in küçük yüzölçümü, Kras-

nodar Krayı içindeki anklav konumu, keza

Adigelerin cumhuriyetin etnik bileşimi içinde

oran olarak küçük nüfusları (96 24) kimseyi

yanılgıya düşürmesin. RF bünyesindeki bu küçük

birim 1991 yılından sonra Adıge (Çerkes) nüfu-

sunun yaşadığı diğer cumhuriyet ve kraylariçin

çok kez 'model' bölge oldu. |990'lı yıllarda bu
cumhuriyet genelfederal yasaları ihlalde rekort-

menlerden biriydi. Cumhuriyetin yüksek ma-

kamlarına seçilebilmek için yerleşik olma şartı

gibi normlar vardı ve 'unvan sahibi ulusun' di-

lini bilme cumhuriyette devlet görevlerine ve-

kalet için gerekli şarttı. Aynı şekilde, cumhuriyetin

temsil organının oluşturulmasında esas alınan

'denklik' (paritet) sistemine göre de, cumhu-
riyetin Yüksek Sovyeti'nde yerlerin 26 50'sini

Adıgeler, 96 50'sini de Ruslar (1 990'ların başında

Adıgey nüfusu içindeki oranları 26 68 olmasına

rağmen) işgal ediyordu. Meşhur 'egemenlikler

geçidi'nden itibaren cumhuriyet eliti, Rusya

Kafkasyası'nın batı kısmında 'Adıge dünyası'nın

'bakiye'sinin ve hatta 'ileri karakolu'nun muha-

fazası fikrini çok aktif şekilde savundu. Yine

hatırlatmak gerekir ki, 2005-2006 yıllarında

ÇERKES DÜNYASIVE RUSYA

Adigey'in Krasnodar Krayı ile birleşmesi
gündeme geldiğinde sert bir direnişle karşılaş-
mıştı. Bu olayda Adıgelerin özgürlükçü hamleleri

Rusya Kafkasyası'nın batı kısmının diğer birim-
lerinden milliyetçi hareketler tarafından da des-

teklenmişti. Geçen yılın 23 Kasımında Karaçay-
Çerkes Cumhuriyeti'nin (KÇCO) başkentinde,

Adıgey temsilcilerinin de aktif katılımıyla Olağan-
üstü Çerkes Halk Kongresi'nin yapılması 'Çerkes

dünyası'nın siyasi gücünün kanıtlanmasıydı.

"Çerkes dünyası' temsilcilerinin, bugün daha

çok Rusya-Gürcistan anlaşmazlığı olarak değer-
lendirilen Gürcistan-Abhazya anlaşmazlığına

müdahil olmaları özellikle dikkat çekiyor. Burada
dünya tarafından tanınan Gürcistan'ın, de facto

Abhazya devletinin, keza Rusya ve ABD'nin
dışında başkailgili oyuncular da vardı; fakat

onlar hem Rusya'da hem de Batı'da genellikle
analistlerin görüşalanı dışında kalıyorlar. Halbuki
Adıgey'in değişik Adıge (Çerkes) milliyetçi

hareketlerinin ve cumhuriyet yönetiminin faaliyet

adamları, özellikle |990'lı yılların başında (cum-
huriyetin ilk devlet başkanı Aslan Carım zama-

nında) Moskova'nın tutumunun hilafına Abhazya
ile sürekli dayanışmahalindeydiler. Kafkas Dağlı

Halkları Konfederasyonu'nun (içinde Çerkes
liderler başı çekiyordu) veya Kabardey Halk

Kongresi'nin aktivistleri Rusya'nın 'imparatorluk'
diskuruna sert eleştiriler yönelttiler. |992

Ağustosunda Gürcistan Devlet Konseyi birlikleri
'Ardzınba rejimini' devirmek için operasyon

başlattığında 'Abhazya'danellerini çek!" sloganıyla
ortaya çıktılar. Hatta RF'nin Adıgece konuşan

birimlerinin (Kremlin'e zahiren daha fazla bağlı)
resmi liderleri Abhazya'yailişkin eylemlerinde

kendi 'kişisel tutumlarını" sergilediler. 2000'li
yıllarda Adıgey'i, Kabardey-Balkar'ı, KÇC'nin

Abazin rayonunu temsil eden parlamenterler
artık Rusya iktidarıyla eşzamanlı hareket

ediyorlardı. Ancak her durumda Abhazya, Rusya
"Çerkes dünyası'nın özelilgi alanı olmaya devam

ediyor. Abhazya'da da yasal düzenlemelerin
aynı şekilde muhacirlerin (Abhazya'yı toplu
olarak |866 yılında terk edenlerin) torunlarının

geri dönüş ülküsünü desteklediğini burada

belirtelim. Bu ülkü özellikle cumhuriyetin

vatandaşlık yasasında yeralıyor.
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Bu şekilde, Adıge milliyetçi söyleminde (bu

olayda 'milliyetçilik' kavramına nötr pozisyondan

bakıyoruz) Batı Kafkasya toprakları kimliklerinin

önemli bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Bu

topraklar tüm Adıge' (Çerkes) dünyasının,

önceliği bizzat Adıge etnik gruplarına ait olması

gereken bir parçası olarak görülüyor.

Oysa 'büyük dönüş' ülküsü milliyetçi roman-

tiklerin tasavvurlarına uygun şekilde ne Adı-

gey'de, ne RF'nin diğer Kuzey Kafkas birimle-

rinde, ne de Abhazya'da gerçekleşti. Kosova'dan

gelen repatriantları ele alırsak örneğin, 2007

yılında tarihi vatan'larında ancak yarıya yakını

kalmıştı. Farklı kaynaklara göre, Adıgey'de RR

vatandaşlığı alan repatriantların sayısı 350-500

kişi; binden fazla kişi de ikamet izni almış. 2009

Ağustosunun başında enformasyon ajansı

Regnum'a verdiği demecinde tanınmış Adıge

toplum adamı Aslan Şazzo "dönen Adigeler

için kontenjanın bu yıl 1400 kişiye çıkarıldığını"

söyledi. Daha önce kontenjan 50 kişiydi vesık

sık farklı örgütler onun artırılmasını sağlamaya

çalışıyordu. Yani başlıca engel kontenjandı. 2009

yılı için kontenjanın artırılması talebini 'Adıge

Hase' (etkili bir toplum birliği - S.M.) ileri sürdü,

hem de oldukça sert bir biçimde. Kontenjan

cumhuriyet hükümetitarafından artırıldı (bu da

tam Yeltsin tarzı - "yutabileceğiniz kadaralın").

Fakat repatriantların dönüşü için daha birçok

engel var. Diaspora bu hareketi karşılıksız

bırakmamaya karar vermiş olsa da gerçekte

dışarıdaki Adıgelerden o kadar çok kişi gelmiyor.

Benzer rakamları Adıge nüfusun yaşadığı diğer

birimlerde de görüyoruz. Kabardey-Balkar'a

1990 - 2000 başı arasında yaklaşık 600 kişi geldi

ve RF vatandaşlığı aldı.

Ancak bu sonuçları Rusya makamlarının

yıkıcı gayretlerine bağlamak su götürür(kı etnik

toplum birliklerinin temsilcileri sık sık bunu

yapıyorlar). Aslında 'vatandaşlar'(!) hakkındaki

Rusya yasaları bu kavrama(ne SSCBvatandaşı,

ne de Rusya İmparatorluğu tebası olan) Çerkes

muhacir torunlarını dahil etmiyor. Fakat geri

dönüşte asıl engel, bir buçuk asır süresince

Rusya içinde ve onun dışında (en başta da

Yakındoğu'da, keza muhacirlerin torunlarının

temsil edildiği Avrupa ülkelerinde) farklı Çerkes

kimliklerinin oluşması. Bizdeki ve yurtdışındakı

Adıgelerin genellikle farklı dilleri, dinle farklı

ilişkileri ('hariçte' Sovyet döneminin ateizm

deneyimleri olmadı) ve farklı Rusya algıları var.

Sınır ötesindeki birçok Adıge (ve hatta Abhaz!)

toplum örgütü için Rusya, tarihteki düşman

Rusya İmparatorluğu'nun devamıiken bizim

Adigeleriçin bu, (eğer milliyetçileri konuşmu-

yorsa) birçoğu için sadece kariyerle, işle, orduda

hizmetle ilişkilendirilen bir Vatan değil, aynı

zamanda öncelikle vatandaşlıkla ilintili siyasi bir

özdeşlik. Diaspora Adıgelerinin 'ikinci vatan'la-

rındaki yüksek entegrasyon seviyesini de unut-

mamak gerek.

Bununla beraber, yukarıda belirtilen bütün

farklılıklara ve Adıgelerin tarihi vatanlarına kitlesel

dönüşünün ımkansızlığına rağmen Rusyalı dip-

İomatların bu sorunu gözardı etmemeleri gere-

kiyor. 'Çerkes birliği! meselesini, Büyük Kafkas-

ya'da Rusya'nın pozisyonunun zayıflamasını

isteyenlerin eline teslim etmek büyükbir hata

olur. Bu anlamda Abhazya'nın tanınması Çerkes

diasporası içinde önceden varolan buzları epey-

ce eritti. Dolayısıyla bugün Adıge meselesinde

gerekiç ve gerekse dış politikada vurguları doğ-

ru koymak gerekir, ki Kafkas savaşı zamanının

tarihi travması Rusya Federasyonu'ndaki ve

diasporadaki 'Çerkes dünyası'nın bugünkü Rusya

devletiyle ilişkisinde artık başlıcaitici güç olmasın.

http//www.polit.ru/analytics/2009/08/| | /
adygeya.html—;

İLBER
 

 

* Burada 'vatandaş' olarak çevirdiğim kelime (sooteçestvennik) aslında hukukive siyasi anlamdaki vatandaştan (grajdanin) farklı bir kavram.
Türkçede tam karşılığı olmayan bu terimden, hukuki vatandaşlıktan farklı olarak “aynı vatandan olan' anlaşılmalı. Rusya'da bu terim daha
çok ataları Bolşevik devrimi, iç savaş vd. nedenlerle Rusya'dan ayrılmışkişilerin ve onların torunlarının, ayrıca SSCB dağıldıktan sonra

diğer devletlerde kalan Rusların oluşturduğu diaspora mensuplarıiçin kullanılıyor. (M.P.)
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RÖPORTAJ

giHAJUKO LEYLA KANDEMİR
Nart Dergisi'nin 67. sayısında yayınladığımız Perit Yançatoral'ın röportajının tamamı, sayfa sayımızın

kısıtlı olması nedeni ile yayınlanamamıştı. Ankara Kafkas Derneği'nin Elbruz ekibinde dans hayatına adım

atan Perit Yançatoral'ın, Anadolu Ateşi'ndeki adımlarını anlatan röportajının devamı sunuyoruz.

- Anadolu Ateşi dans grubu seçmelerinde

neler yaşadınız?

Anadolu Ateşi'ne katılmak aklımda yoktu aslında,
dans etme tutkumun giderek ağır bastığı zamanlarda
daha öncede belirttiğim gibi, büyüklerimin desteğiile
seçmelere katıldım. Seçmeler sürecinde 5 değişik ve
zor sınavı geçerek, 2. Cast olarak seçildim. Sınavlar
sırasında ritm kulağımız, halk dansları, modern dans
ve baleye olan ilgimiz ve vücudumuzun esnekliği
değerlendirildi. Anadolu Ateşi dansçısı olacak kadar
disiplin ve sorumluluk duygumuzun olup olmadığı
sınandı. Dans hayatıma ilk adımımı Elbruz büyükler
ekibinde atmıştım,iyi bir dansçı olabilmekiçin disiplin
ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunuilk Elbruz'da
öğrendim ve bu deneyimin seçmelerde bana ne kadar
yardımcı olduğunu gördüm. Değerlendirmeler sonucunda
Anadolu Ateş'inde dans etmeye hak kazandım.

- Seçmelerden sonra günümüze kadar olan
yaşadıklarınızı kısaca anlatır mısınız?

Seçmelerin ardından daha iş yeni başlamıştı.
Günde |0 saati geçen çalışma süreleri ve haftada 6
gün boyunca vücudumuz Anadolu Ateşinde dans
edebilir bir hale getirilmeye çalışıldı. Esneklik, bale,
modem dans dersleri ve Anadolu Ateşi gösterisi öğretildi.
Herşeyden önce işe düşünce yapımızı ve yaşam
şeklimizi değiştirmekle başladılar. Genel Yayın
Yönetmenimiz sayın Mustafa Erdoğan'ın 'dansçı gibi
yaşamak' sözünü ilk kez o zamanlar anlamaya başla-
mıştık. Önceleri, gösterilerde gruba sadece bazı sahneler-
de eşlik ettim, gösteri sonrası izleyicinin alkışlarını
duydukça çok daha azimle çalışıp adından bahsedilen
bir dansçı olmayı hedefledim. Hayallerimde birgün bu
büyük organizasyonda başrolde görev yapmakvardı,
ancak böylesi disiplinli çalışan ve standartları yüksek
biri olan Sayın Erdoğan'a dansınızın iyi olduğunu
göstermekhiç kolay değildi. Çok büyük bir azimle ve
disiplinle çalışmalarıma devam ettim. Bu süreç de

bana yol gösteren hocalarımızdan Sayın Oktay Kereste-
ci'ye de ne kadar teşekkür etsem azdır. O benim dans

idollerimden büyükbirisimdir.

- Anadolu Ateşinin başarısındakisır nedir?

Başarının sırı bize inanan, hayalleri hiç bitmeyen

ve bu hayalleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan
hayatını yaşamını bu iş adamış,işini çok seven ve
ciddiye alan sayın Mustafa Erdoğan ve hoca
kadromuzun olması. Her zaman yeni şeyler öğrenme-

ye açık olmak denemekten hiç bıkmamak, her zaman
hayal etmek ve çok ama çok çalışmak ekip bilincini
hiç kaybetmemek Anadolu Ateşinin felsefesi ve sanırım

başarımızın sırı diye düşünüyorum

Dünyada birçok gösteri yapıyorsunuzsizi en

çok etkileyen yer neresiydi?.

Dünya da 60'ı aşkın ülkede gösteriler yaptık bütün
kıtalarda sahne aldık Amerika'dan Kutuplara, Ekvator-
dan Uzakdoğuya, Yenizelanda'dan Avrupa'ya,
Afrika'dan Arap yarımadasına her yerde çok büyük

bir ilgiyle karşılandık ve izlendik. Beni etkileyen yerleri
saymakla bitiremem ama birkaç örnek vermem gerekir-
se; Mısır Piramitlerinin önünde dans ettik, Paris Eiffel
kulesinin önünde, Moskova Kremlin Sarayın'da, Çin

parlamento binasında, Amerika, Madison, Sguare
Garden ve daha sayamadığım dünyanın önemli kültür

ve tarihi mekânlarında sahne aldık.

İki ayrı gösteriyi dönüşümlü olarak oynamak

zor olmuyor mu?

Şuanda Anadolu Ateşiolarak iki proje sahneliyoruz
biri Anadolu Ateşi' diğeri de Troya' bu iki projeyi aynı
anda sahneleyecek dansçı ve teknik altyapıya sahibiz.

Biz dansçılar için dünyanın en büyük dans projelerinden
ikisinde de rol almak çok bütyükbir fırsatır. Bu inanıl-
maz fırsat, sadece hayallerinizde yaşayabileceğiniz bir
olgudur. Biz bunu yaşıyoruz. —.
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çiftliği...
TLETSERUK NAHİT SERBES

  

 

  

Çerkes Ethem'in, 1713-1718 yılları arasında İzmir valiliği
yapan ve ittihatçı olduğu bilinen Rahmi Bey'in oğlunu

kaçırarak fidye alması birçok yönüyle karanlıkta kalmış
bir olaydır. Yunanlılar İzmir'e çıkmadan önce gerçekleşen

bu olayın hikayesi şöyledir.

ahmi Bey, Çerkes Ethem'in adamlarını Cumaovası'nda

basıp haraç alma planı yaptıkları iddiası ile gözaltına
aldırmış, fena halde dövdürmüş ve işkence yaptırmıştı. Ayrıca

Ethem Bey'in Hasan adında diğer bir arkadaşını da İngilizler
adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklatıp tımaklarını söktürtmüştü.
Ethem Bey ve arkadaşları bu olaylar üzerine iftira ve hakarete
uğradıklarını, onurlarının çiğnendiğini düşündülerİlk önce, Rahmi
Bey'in içinde bulunduğu Bandırma trenini bombalama planı
yaptılar. Fakat Rahmi Bey'in yakını ve önde gelen bir Çerkes
olan Sapancalı Baki Bey onları bu teşebbüslerinden vazgeçirdi.
Ethem Bey ve arkadaşları bu kez, 12 Şubat 1919'da, Rahmi

Bey'in Bornova'da Miss Florence adlı İngiliz okuluna giden sekiz
yaşındaki oğlu Alparslan'ı kaçırdılar. Bu olay o zamanlar bütün
gazetelere manşet oldu, İkdam gazetesinde bu konuda bir
başyazıyazıldı.

O sıralar Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu bulunan Rahmi Bey,
oğlunun serbest bırakılması için istenen 53 bin reşat altınını

temin etmek üzere arkadaşları ve akrabaları aracılığıyla mallarını
satışa çıkardı, fakat bütün gayretine rağmen istenen fidyenin
ancak üçte birini toplayabildi. Geri kalanını da Rahmi Bey'in
Alanyalızade Mahmut ve Nazmi Topçuoğlu adındaiki İttihatçı
arkadaşıyla, Bornovalı fabrikatör Henri Juro Giraud tamamladı.
Bugün bile büyükbir servet olan 53 bin reşat altını Sapancalı
Baki Bey ve Anastas adında biri aracılığıyla Ethem Bey'e ödendi.
Kaçırıldıktan 23 gün sonra, bir Çerkes kaması ile Çerkes kemeri

hediye edilen küçük Alparslan serbest bırakıldı. 
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von Heemstra adında Hollandalı bir barona ait çiftliği .



 

Çerkes Ethem'in bu eylemifarklı şekillerde
yorumlandı. Yunan askerlerine ilk kurşunu atan

gazeteci Hasan Tahsin olayı şöyle değer-
lendiriyordu: "Çerkez Ethem Bey ve arkadaşları
Rahmi'nin İttihat ve Terakki uğruna kullanacağı
bu altın bombayı elinden alarak kansız ve arızasız
bir biçimde şu zavallı vatanın selametle ilerlemesine

güçleri ölçüsünde hizmeti düşünmüşler." Doğan

Avcıoğlu da olayı Ethem'in İngilizlere yaranma
çabası olaraknitelendirdi.

Çerkes Ethem ise "Anılarım" adlı kitabında,

bu parayı İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden
önce, Yunan tehlikesine hazırlık ve daha sonraki
iç isyanların bastırılması sırasında, mahiyetindeki
süvarilerin iaşesi için harcadığını yazdı.

Ethem Bey Alparslan'ı serbest bıraktıktan
sonra, annesi Nimet Hanım'a şu mektubuyolladı.

Muhterem Hemşire

Hadisenin ilk günü meydana gelen iki üç

çatışma, ciğerinizin parçası olan yavrunuziçin

sağlanan rahata engel oldu. Demek ki kocanız

bizi küçümseyip milletin mukadderatıyla oynarken,

Alparslan'ın rahatı ve huzuruiçin çalışıyormuş.

Suphanallah!

Yine bahtiyarsınız. Şükrediniz ve lütfen

kocanıza söyleyiniz: Diz haysiyetimizin ve izzet-

i nefsimizin iadesiiçin içerisine girdiğimiz şu vic-

danı var ise o müteessir olsun. Bizler onun tees-

sürünü hissettikçe gezeceğimiz yalçın, haşin, kor-

kunç dağlar arasında teselli olmaya çalışacağız.

Derin hürmetlerimi gönderir ve yavrucuğu-

huzu kucağınıza iade etmekle şeref kazanırız

efendim.

Alparslan için istenen fidyenin büyükkısmını
ödeyen Henri Giraud Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Carolina'nın

dedesidir. Alparslan'ın annesi Nazım Hikmet'in
annesinin teyzesinin kızıdır. Olayda adı geçen
çiftliğin sahibi Hollandalı Baron Von Heemstra
ise 'Roma Tatili", "Tiffani'de Kahvaltı" ve 'My Fair
Lady' gibi filmlerin başrol oyuncusu Audrey
Hepbum'un büyük dedesidir. Hadisenin kahramanı
olan küçük Alparslan ise uzunyıllar Avrupa'da
yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü ve 1988
Mayısında, 78 yaşındayken İzmir'de hayata veda
etti.

BARONUN ÇİFTLİĞİ...

Kaçırma olayı konusunda, yapılan değerlen-
dirmeler objektif değildir. Dönem, Osmanlı İm-
paratorluğu'nun dağılmaya başladığı, ülkede kanun
hâkimiyetinin yok denecek kadar az olduğu bir
dönemdir. Bu olay vesilesiyle Çerkes Ethem Ege
dağlarında eşkıyalık yapan birasker kaçağı gibi
gösterilmek istenmektedir. Oysa yukarıda adı
geçen buolaybir etki, tepki meselesidir. Tabii ki
her ne olursa olsun, çocuk kaçırma olayı haklı
gösterilebilecek bir eylem değildir. Ancak, siz hak-
sız yerebirilerinin tırnaklarını söktürürseniz onlar
da size herhalde teşekkür ederiz demeyeceklerdir.
Ethem Bey Astsubayrütbesiyle askerden terhis
olmuş, Balkanharbine katılmış, Teşkilatı Mahsusa'da
çeşitli faaliyetlerde bulunmuş, vatanıiçincanını

ortaya koymuşbiridir. O dönemde Teşkilat-ı
Mahsusaiçindeyeraldığı Irak seferinde yaralanmış
ve baba evindetedavi görmekteydi. -

Kaynakça | i e

Murat Bardakçı,"Çerkes'leAudrey Hepbum'u iv
BuluşturanAsırlık Öykü", Hürriyet, ANI .2000, “

Yalçın Karadaş. "Basında Çerkesler", Basımevi
Matbaacılık, İstanbul,l993 s. 203-205.

Emrah Cilasun. "Baki İlk Selam. Çerkes Ethem",

Belge Yayınları, İstanbul, 2006,5.27.
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Ethem Bey'in Münevver Hanım'a Yazdığı Mektup
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(Nesor ve 3ariya)

Adile ABBASOĞL
U   , Çeri |

OktayGKOTUA

Adile Abbasoğlu'nun

Anıları ve Beria'nın

Oğlu Sergey

Gegeçkeri'den Bazı

Alıntılar

ORHAN URAVELLİ
e

 

Sovyetler Birliği'nin son yıllarında ve dağılışından
sonra yayımlanan çok sayıda araştırma, makale,
değişik türde yazı ve anılarda Stalin döneminin
büyük faciaları, sürgünler ve kamplar cehennemi
hakkında bolca bilgi ve malzeme vardır. Ne var
ki Kafkasya'yı da kapsayan bu zengin literatür
Türkiye'de neredeyse hiç bilinmiyor. Adile
Abbasoğlu'nun Türkçe'ye çevrilen anılarının bu
bağlamda önemli bir kapı araladığını söylemek
gerekir. (Unutulmaz Anılar: Nestor ve Sariya.
Adile Abbasoğlu. Çeviri Oktay Çkotua. As
Yayınları, 2008). Adile Hanım'ın duygu yüklü anıları
1920-30'lu yıllarda Abhazya'da ve Gürcistan'da
yaşanan korkunç dramlar, insani facialar ve

bunların siyasi boyutları, SSCB'de Stalinizm
vahşeti hakkında okurlara dolaysız bir dille fikir

verebiliyor.

Bu yazıda Adile Abbasoğlu'nun anılarını, SSCİ3'nin ikinci adamı Beria'nın oğlu tarafından yazılan

ve Türkiye'de pek bilinmeyen anılarla birlikte ele almak istiyoruz. Çünkü söz konusu anılar
ışığında Beria ile Lakoba arasındaki rekabet,
edilmesi hakkında bazı yeni detaylar ve görüş

eria |953 yılında idam edildiğinde, oğlu
B Sergey Lavrentyeviç Beria (1924-2000)

da annesiyle birlikte tutuklandı ve
Sverdlovsk'ta (Yekaterinburg) zorunlu ikamete
tabi tutuldu. Kendisine verilen yeni kimlikte adı
aynı kalsa da Beria soyadı annesinin soyadıyla
değiştirildi; baba adı da sahteydi: "Sergey Alekse-
yeviç Gegeçkori", Yetkililer başka çare olmadığını

ve halk içinde Beria soyadıyla yaşamasının onun

için büyüktehlike yaratacağını belirtmişti. Berna'nın
oğlu bu şekilde Gegeçkori soyadıyla yaşadı ve
Sovyet halkı bunu ancak 1988'de öğrenebildi.
Perestroyka döneminde Stalin rejimini ifşa eden
yayınlar çığ gibi büyüyünce ve Bena da ana hedef
haline gelince, oğlu Sergey Gegeçkori "Babam

Lavrenti Beria" ("Moy otets Lavrentiy Beriya",
www.bibl.ru/ni/moy.otets,lavr-2|.htm) adlı anı
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Lakoba'nın ölümü ve ailesinin trajik şekilde yok |
açıları gündeme gelmektedir.

kitabında babasını savunmaya çalıştı. Önce şu

cümlelere bakalım: "Bizden hiç kimse hiçbir zaman

kimseye kin duymamış ve intikam peşinde ol-
mamıştır... Ailemizle ilgili uydurmaveiftiralara
döneceğim... İspiyonculuk ve entrikalar o zaman
için sıradan şeylerdi. Babamın gerçek biyografisi
ötekilerinden tamamenfarklıydı... Babam yetenekli
biriydi ve zevk sahibiydi. Sürükleyici siyasi polisi-
yelerinden birinde Batılı yazar şöyle diyor: 'Beria,
Sovyet İlderleri arasında Batı tarzında yaşama
zevkine sahip tek insandı..' O dönemin koşullarında
oldukça hızlı ve şaşırtıcı bir şekilde yükselişi her

şeyden önce babamın 1924'te Gürcü Menşevik
ayaklanması sırasında sergilediği tutumuyla
açıklanabilir. Babam işte o zaman Politbüro üye-

lerinin dikkatini çekmişti... Cellat Berna imajı oluşmuş

bir toplumda onun çokılımlı ve hoşgörülü biri



  

UNUTULMAZ ANILAR.
 

olduğunu söylersem belki de bana güleceklerdir.
Çünkü son kırk yılda onun Lubyanka bodrum-
larında bizzat işkenceler yaptığına ve sorgulanan
sanıklardan bu yolla itiraflar kopardığına ilişkin
sayısız yazılar yazıldı. Onun acımasız, gaddar ve
farklı görüşlere tahammül edemeyentiran olduğu
tartışılmaz bir gerçekmiş gibi kamuoyuna
yutturulmuştur. Bütün bunların tabii ki aslı yoktur
ve hepsi açıkça yalandır. Sanıklara hiçbir şekilde
işkence ve baskı yapılamaması konusunda onun
bizzat verdiği talimat arşivdedir ve Politbüroile
Parti MK, bu talimatı hiçe saymıştı. Toplu kıyım
ve ceza uygulamalarını durdurmak ve toplu ceza
ve infaz uygulamaları sırasında yetkilerini açıkça
kötüye kullanmış zalimlerin güvenlik mercilerinden
atılmasını sağlamakiçin babam elinden geleni yap-
mıştı. Tabii ki bu aynı bir konudur ve bunu atlamak
gibi niyetim de yoktur. Şimdilik şu kadarını belirtmek
isterim ki babam, dönemin Parti liderlerinin halka
yutturmakistedikleri gibi korkunç cellat değildi.
Halkın gözünde bütün cinayetlerin, idamların ve
sürgünlerin, milyonlarca insanın yok edilmesinin

sorumlusu Beria'dır. Halbuki bunlar bizzat Parti
İlderlerinin suçuydu ve babam sadece günah
keçisiydi. Öte yandan babam SSCB Halk İçişleri

Komiseri (NKVD) görevine getirildiği zaman,
birçoklarının yazdığı gibi bütün güvenlik örgütünü
tasfiye etmemişti. Sadece işkence yapan, görevlerini
kötüye kullanan sorgulama amirleri, kamplardakı
yöneticiler, yasaları hiçe sayan güvenlik ve infaz
görevlileri işten atıldı. Babam böyle şeylere göz
yumacakbiri değildi. Binlerce dürüst görevliyse
emniyet ve güvenlik mercilerinde çalışmayı
sürdürdüler,istihbarat ve karşıistihbaratta devlete

önemli hizmetler sağladılar. Babam Halk İçişleri

Komiseri olunca ceza ve infaz kurumlarını yeniden
yapılandındı, yüz binlerce suçsuz mahkum cezaevleri
ve kamplardan tahliye edildi... Babam terörün
hızını kestirdi, kamplarda satranç ve kağıt oynamaya
izin verildi...

İlginçtir kk GULAG kamplarında tutuklulara
satranç ve kağıt oynama izni verecek kadar
hoşgörülü olan Beria, oğlunun hatıralarında vahşet
sisteminin çaresiz kurbanıymış gibi sunuluyor.

Nestor Lakoba olayı hakkında ise 5. Gegeçkori
şöyle yazıyor: "Abhazya Bakanlar Kurulu Başkanı
Lakoba öldüğünde yine Abhazya GPU Başkanı
Mikeladze'yi suçladılar." Amaaz sonra ilave ediyor:
"Lakoba'nın ölümünden dolayı da babamı
suçluyorlar ama bunun da aslı astarı yoktur.
Tarihçilerin bilmedikleri veya bilinçli olarak göz

ardı ettikleri bir olayı anlatmakistiyorum. Lakoba'nın
ailesiyle Abhazya'da Ritsa gölünde dinleniyorduk.
O zaman göle ulaşmakiçin yol yoktu ve babam
Lakobaile yapılacak yolun güzergahını belirlemek
için çevreyi dolaşıyordu. 15 kişiydik; annem,

Lakoba'nın eşi, bendeniki yaş büyük olan oğlu,
babalarımız ve daha birkaç kişi vardı. Çadırlar ku-
ruldu ve geceyi orada geçirmeye karar verdik.

Çok hareketli bir gün geçirdiğimiz için biz çocuklar

hemen uyuduk. Ama gecenin bir saatinde bizi
uyandırdılar ve Lakoba kendi çadırına geçmemizi
istedi. Şaşırmıştık, ama babamlaritiraz etmediler.
Onların çadırına taşındık ve ben yeniden uyudum.
Babamlar ve Lakoba ailesi dışarıda ateş başında

oturuyorlardı. Gecenin bir saatinde bizim çadıra
makineli tüfekle ateş etmeye başladılar ve çadır

delik deşik oldu.

Demek ki Nestor Lakoba babama karşı suikast

hazırlandığını biliyordu ve böylece bizi kurşunlara
hedef olmaktan kurtarmıştı. Bu olaya başka bir
yorum bulamıyorum. Lakobaile babam arasında
düşmanlık olsaydı, Lakoba'nın susması gerekirdi.
Lakoba ile babam arasında hiçbir düşmanlık yoktu

ve her zaman dosttular, birbirine güvenirlerdi...
Bugün onun görüşlerini yorumlamak ve değer-
lendirmek istemiyorum sadece Lakoba'nın ölü-
münden dolayı babamın suçlanması bende öfke
uyandırıyor..."

Ciddiye alırsak bu olay, sadece Lakoba'nın
Berla'ya dostça davrandığını gösterir, Beria'nın
sadık bir dost olmadığı ise zaten bilinen gerçektir.
Zaten Stalin'in yükselmesinde ve sonradan
Trotski'nin parti içi muhalefetini yenmesinde Lako-
ba'nın katkıları bilinmektedir ve buiyi niyetliliğini
anlamak güçtür. Üstelik Beria'nın Gürcistan'daki
akıl almaz yükselişinde de Lakoba'nın rolü vardı
ve hakkında Stalin'e olumlu referans vermişti.

Beria'nın hızlı yükselişini dikkate almayarak onu
ciddiye almaması da Lakoba'nın Stalin'e fazla
güvenmesiyle açıklanabilir. Demek Lakoba ülkede
nasıl korkunç bir iktidar savaşı başladığının farkında
değildi. 1936-37'de, yani daha Moskova'ya
atanmadan önce Beria Gürcistan SSC Komünist
Parti Merkez Komitesi |. Sekreteriydi ve hem
Gürcistan'da hem de Abhazya'da uygulanan toplu
kıyım ve tutuklamalar bizzat onun yetki alanıyla
ilgiliydi. Oysa oğlu babasını şöyle savunuyor:
"NKVD (içişleri Halk Komiserliği), bilindiği gibi
bakanlık olarak |930'lu yıllarda cumhuriyetlerin
partı teşkilatlarını saymıyordu ve dikkate almıyordu.
NKVD yöneticileri, sadece Komünist Partisi

NART 97



 

KİTAP
 

(Bolşevikler) MK talimatlarına göre hareket
ediyorlardı. Bunu herkesbiliyor ve burada ben
yeni bir Amerika keşfetmiyorum. MK Organizasyon
Şubesi yetkilileri cumhuriyetlere giderlerdi ve
oralarda toplu kıyım ve ceza uygulamalarını yönetir,
koordinasyon sağlarlardı. Örneğin Belarus
Cumhuriyeti'ne Malenkov, Ukrayna'ya Kaganoviç
gönderilmişti. Tabii ki suçsuz insanları tutuklayan
ve kurşuna dizenler özel güvenlik güçlerine mensup
kişilerdi ama bunları yöneten ve kararı veren bizzat
Komünist Partisi MK liderleriydi. Gürcistan istisna
değildi. Ceza ve kıyım Gürcistan Üzerindensilindir
gibi geçti. Daha Sergo Orconikidze hayattayken
babam Stalin'e birkaç yazı göndermiş vefikrini
açıkça belirtmişti: 'NKVD, Gürcü aydınlarını ve

Gürcü halkını planlı şeklide yok etmektedir.'
Orconikidze de onu destekliyordu, toplu ceza ve
sürgünlere karşıydı. Örconikidze'nin ölümünden
sonra ceza ve tasfiye uygulamaları salgına dönüştü.
Babamın, Gürcistan Komünist Partisi MK |.
Sekreteri olarak protestolarına karşın Halkİçişleri

Komiserliği (NKVD) mercileri tutuklama
kampanyasını sürdürüyorlardı. Tabii ki onlara emri
veren Merkez, yani Moskova'ydı. Merkezin
kararlarıyla tutuklananlar arasında ünlü yazarlar
ve bilim adamları da vardı. Babam onları kurtarmak
için bizzat Stalin'e başvurmuştur. Ömeğin dünyaca

ünlü tarihçi Mihail Cavahişvili'yi ve yazar K.
Gamsahurdia'yı kurtarmakiçin iki kez Stalin'e yazı
göndermişti. Ne yazık ki toplu cezalandırmalar ve
kıyım daha da şiddetli hal almaktaydı. Mihaıl

Cavahişvili yaşamını kaybetti, Gürcistan'da birçok
bilim adamı, sanatçı ve yazar yok edildi..."

Diyelim ki biz safça buna inandık ve |. Sekreter

olarak Beria'nın bu devlet teröründeelinin kana
bulaşmadığını kabul ettik. Diyelim ki Lakoba'yı
zehirleyen Beria değildi ve o kendi eceliyle ölmüştü.
Ama Lakoba'nın ölümünden sonra Abhazya'da
Lakobaailesinin ortadan kaldırılmasına ne demeli?
Birçok tanığın ifadesine ve belgelere bakılırsa
Tiflis'te NKVD binasında ve Ortaçala cezaevinde

Lakoba'nın eşi Sariya Hanım, oğlu Rauf veailenin
diğerfertlerinin korkunç işkencelerle tabi tutulduğu
ve yaşamlarını kaybettikleri, bazılarının idam edildiği
görülmektedir. Beria'nın bunları bilmemesi
mümkün müydü? Pekiailece dost olduğu, birlikte
ekmekyediği bu zavallı kadınların yaşadıkları faciaları
engellemekiçin ne yapmıştı? Bera artık Moskova'da
ikinci adam olduğunda ve bizzat NKVD'nin başına
geçtiğinde oğlunun yazdığıgibi bizzat direksiyonda
değil miydi? "Sanıklara hiçbir şekilde işkence ve
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baskı yapılamaması konusunda onun bizzat verdiği
talimat" neredeydi? Bena'nın annesi ve eşi, Lakoba'yı
bu kadar sevdikleri halde nasıl olmuş da bu kadınlar

Lakoba'nın eşi ve oğlu için kıllarını bile kıpırdat-
mamışlar? S5. Gegeçkori (Beria), babasının büyük
devlet adamı olduğunu anlatırken somut detayları
görmezden geliyor ve örneğin şu soruya yanıt
vermiyor: Nasıl oldu da Berla'nın bacanağıbile
idam edildi ve baldızı Yekaterina Gegeçkori

hapislerde süründü?

© Öte yandan Adile Abbasoğlu, 1933 - 36
yıllarında Lakoba'nın 18 kez Moskova'ya gittiğini
ve 23 kez Stalin'le buluştuğunu kaydediyor ve
dolaysıyla konuylailgili olarak literatürde yeralan
bazıilginç ayrıntılar dikkat çekmektedir. Şöyleki,
tarihçi Stanislav Lakoba'nın yazdığına göre, Beria,
N. Lakoba Tiflis'e uğramadan Soçi üzerinden
Moskova'ya gittiği için Stalin'e sitem ediyormuş.
(Beria: Kariyerin Sonu. Derleyen ve Editör F.
Nekrasov. Politizdat Yayınevi, Moskova, | 991,
416 s- Rusça). Tiflis'te evinde misafir ettiği sırada
zehirli konyak ikram ettiğini ve Lakoba'nın bu
yüzden öldüğünü belirtiyor. Adile Hanım ise
şoförünün anlattıklarından hareketle Lakoba'ya
zehirli şarap ikram edildiğini yazıyor. Burada asıl
önemli nokta, Lakoba'nın fenalaşınca Beria'nın
doktorunun devreye girmiş olmasıdır.

5. Jidkov'a göre, Lakoba'yı ortadan kaldıran
Berla artık Abhazya'da babasının mülküymüşgibi
keyfi hareket etmekte serbestti. Ardından
Abhazya'ya Gürcü, Megrel, Svan ve diğer halkların
göç seli başladı. (Küçük İmparatorluğun Atılımı,

Spartak Jidkov. Maykop, 1994, Rusça, s. 34 - 35),
KA. Zalesski de aynı görüştedir. Durum o hale
gelmişti ki yazar Çabua Amirecibi şöyle buyur-
muştu: "Abhazlar Gürcü boyudur. Sonradan Kuzey
Kafkasya'dan gelerek onlara karışanlarsa ayak
takımı, Adığeler, katiller, yarı vahşi aşiretlerdir..."
Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nin Abhazya
maddesinde bu konuda şu ifadeler ye alıyordu:
"1937 -38 yıllarında Sovyet istihbarat makamları,
yabancı istihbaratların talimatları uyarınca
Abhazya'dayıkıcı ve zararlı çalışmalar yapan halk
düşmanlarını, Buharinci - Trotskici ve burjuva
milliyetçisi casusları, sabotajcı ve vatan hainlerini
acımasızca ezdler." (BSE, Cilt |, Moskova, |949).

Adile Hanım'ın anılarında bahsettiği gibi Stalin,
Lakoba'yı NKVD'nin başına geçirmek için
Moskova'ya almakistiyordu, fakat Lakoba her
şeyden önce Abhazya'nın eskisi gibi Gürcistan'dan
bağımsız cumhuriyet statüsünün iadesini ön planda



tutuyordu. Ne varki Beria'nın oğlu bu konuyu
göz ardı ediyor, öte yandan onun kitabında dolaylı
da olsa bazı önemli ipuçları buluyoruz:

"Lakoba'nın Stalin'den bile saklamadığı ve
açıkça savunduğu bir siyasi doktrin vardı. O bölücü
tutumunu babamaşöyle anlatıyordu: 'Bak Lavrentti,
ben demiryolu yapılmasına kesinlikle karşıyım
çünkü bu Rusya'nın sömürgeci politikasının
devamıdır. Ben Rusya'nın bölgeye sahip çıkmasına
karşıyım." Bu konuda babamın da kendi kişisel

görüşleri vardı ve onunlatartışırdı. Ornek verecek

olursam babam, SovyetlerBirliği'nin tek bir devlet
olarak kalmasından yanaydı ama özerk
cumhuriyetlere ve yapılara karşıydı, bunların zararlı
olduğunu düşünüyordu. Birlik içinde yer alan
cumhuriyetlere ise daha çok yetki ve haklar
tanınması gerektiğini düşünüyordu...

Bazı konularda babamla Lakoba'nın görüşleri
örtüşüyordu, kimi konularda tartışıyorlardı ama
bunlar onların dost kalmasını engellemiyordu.
Lakoba Abhazya'nın gelişmesini istiyordu ve bu
onun için tutku haline gelmişti. Babam onun bu
tutkusunu anlayışla karşılıyordu çünkü Lakoba çok

çalışkan, dürüst, kararlı ve halkını seven biriydi.
Parti oturumlarında onu defalarca 'uyarmışlardı'
ve ömrünün sonuna yakın zaten hastaydı,
Almanya'da tedavi görmüştü. Artık düşüncelerini
değiştirmişti ve cumhuriyetlerin Bırliğin dışında
başka bir seçenekleri bulunmadığına ınanmaya
başlamıştı..."

Anlaşıldığı üzere L.Beria mevcut cumhuriyetleri
savunurken Abhazya gibi özerk yapıların gereksiz
olduğunu düşünüyormuş. Bu durumda, eskiden
Gürcistan'dan bağımsız olan Abhazya SSC'nin
yeniden kurulması için mücadele eden N. Lakoba
ile Abhazya'yı Gürcistan içinde eritmekisteyen
Beria arasında anlaşmazlık ve ihtilaflar gayet doğaldı.
Lakoba'nın Abhazya'da şoven Gürcü oyunlarına
karşı kesin tavrı Tiflis"teki parti liderleriyle gerginliğe
yol açıyordu. Amaşu varki Stalin rejiminde so-
runlar müzakere ve hukuk temelinde çözülmü-

yordu.Bizce Lakoba,Stalin'le doğrudan ilişkisi bu-
lunmayan genç Beria'nın eski devrimciliderlerden
daha anlayışlı olacağını düşünmüşvefecişekilde

yanılmıştı. |

Almanyaile savaş sırasında Kuzey Kafkasya
halklarının Orta Asya'ya sürülmesi konusunda
Beria'nın oğlu şunları yazıyor: "..Şimdi burada sür-
günlerden bahsetmemin nedeni şudur: Kafkasya'da
yerli halkların hepsi Almanlara karşı savaş veriyordu.

UNUTULMAZ ANILAR.

İnguşlar, Çeçenler, Balkarlar ve Kafkasya'nın öteki

halkları ölümüne savaşıyorlardı ve ben buna bizzat
tanık oldum. Babam bu insanlara saygı gösteriyordu,
ileri gelenlerle ve din adamlarıyla temaslarda
bulunuyordu. Ne yazıkki Politbüro karar vermişti
ve bu halkları toplu halde sürdüler. Kuşkusuz bu
bir alçaklıktı. Ama emri verilmişti ve İçişleri

Bakanlığına bağlı birliklerini bu halkları sürmeye
mecburettiler..."

Ne varki halkların sürülmesi için merkeze

sunulan önerilerde, süngün karamamelerinde bizzat
Beria'nın imzası var. Üstelik Kuzey Kafkasya'da
yapılan toplu tehciri Beria yönetmiş ve hatta
NKVD birliklerini cepheye göndermeyerek sürgün
operasyonlarında kullanmıştır.

Sergey Geşeçkori'nin Rusya Güvenlik Bakanlığı
verilerine dayanarak yazdığına göre, 1917 - 1990
yılları arasında eski SSCB topraklarında devlete
karşı cinayet işlemek suçundan ve siyasi nedenlerle

yaklaşık 4 milyon insan yargılanmış ve bunlardan
82/.995 kişi idam edilmiştir. Ama aslında Kızıl
değirmenlerin yokettiği insan sayısı bu rakamlarla
kıyaslanmayacak kadar çoktu. Halk düşmanıilan
edilenlerin aile üyeleri olarak cezalandırılan,
tutuklanan veya sürgün edilen milyonlarca insan,
toprak ağalarının, köy zenginlerinin aileleri, keyfi
etnik ve siyasi önyargılar yüzünden toplu halde
sürülen halklar da Stalin mezaliminin kurbanlarıydılar.

Adile Abbasoğlu şahit olduğu tutuklamalar
sırasında kıymetli eşya ve mücevherlerin müsadere
edildiğini belirtiyor. Gerçekten de NKVD (İçişleri

Halk Komiserliği/Bakanlığı) bünyesinde özel şubeler
kurulmuştu ve tutuklanan,tasfiye edilen, sürülen
veya idam edilen yüz binlerce vatandaşın evinde
müsadere edilen şahsi eşyalar, süs ve mücevherler,

her türlü eşya bu şubelerde satılıyordu ve alıcıları
da yine NKVD çalışanlarıydı. Gerçekten şahane

bir sistemdi!

Son olarak belirtelim ki Beria'nın oğlu, şu
görüşüyle konuya epeyce açıklık getirmektedir:
"Üstelik Bolşevik Partisi kendisi de Beria'nın, NKVD
cellatlarının ve zalim Genel Sekreter Stalin'in
başlattığı terörün kurbanıymış gibi takdim edil-
mektedir. Bununaslı yoktur, çünkü herkes suçluydu,

Stalin gibi onun çevresindekiler de suçluydular.
Çünkü bunca hata, baskı, haksızlık, gaddarlık ve
acımasız katliam yapmış sistem onların eseriydi.
Ekim 1917'de başlayan cinayetlerde kimin daha
çok, kimin daha az suçlu olduğunaise tarih karar
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Ey bhden,demiş sevgili halkım ,,

Sehinleyaşıt

Hala soluk alabilen

Hala canı berk,kanı berk halkların

Sayısı çok değil artık

Ömrü uzun halklar çok şey görür

Bak sen de uzunilginç

Zorlu bir yol yürüdün.

İnsanlığa Maykop Kültürü'nü

Armağan ettin.

Xabzenin kimi kuralları bugün

İnsanlığa kural oldu.

Ulusalgiysini

Tüm Kafkas halkları giyindi,

Kafkaslı olmayanlar da

Giysinle gönendi.

Dara düşürüldüğün günler de oldu

İnsanını kaybetmediğin,

Yokluk yoksunluk çekmediği...

Geçiş dönemi

Yaşamadı bu koca dünya...

Ey yabancıya kurban sevgili halkım!..

İşte yine bir geçiş dönemi,

İlginç bir dönem.

Amabilmelisin,

Geride kalanlara benzemediğini

Bu dönemin

Bu dönem senin şanslı dönemin...

Ey saygıdeğer yöneticilerimiz!

Halkının şanslıdöneminde,

Halkiiçin.yapılanların getirisi

©Dahabelirgin.   
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Halkınönderi«olmakda bir şanstır... Dışarıdakileri bana getirin

 

ünüzdeki ulusal sorunla da. :

 
Necdet Hatamtarafindanyazıldı.©

o  Göreviniyükledisize... o

— Anavatan bekçisi sevgili yavrularım!

Hiçbir zaman unutmayın..

Diasporadakilerin dedelerinin,

Zor ve kandırmacaile anavatandan

Uzaklaştırıldığını.

Birlikte yaşadığı halklardan

Biraz etkilenmişlerse de

Onların da kardeşin olduğunu.

Onların ata toprağına ihtiyacından

Daha az değil benim onlara ihtiyacım.

Çokbüyük zorluklarla beni korudunuz,

Övgüyü de çoktan hakettiniz.

Ancakbilincinde olun

Sizden razı olamayacağım tarihin

Yüklediği görevi yerine getirmediğinizde,

Kardeşlerinizle beni kavuşturmadığınızda.

Ey iki gözümün biri diaspora Adıgesi!

Gece gündüz eriyorsunuz.

Bilincinde olun

Dönmezseniz eğer hepten yokolacağınızı,

Dönüşünüzle benim de güçleneceğimi

Anımsayın artık.

Anne çağırdığında

Hemen yanına koşmak gerektiğini...

Bunun,

Adige yiğitliğinin gereği olduğunu...

Duyun sesimi,

Benim,

— Ata toprağınız sizi çağıran, o İ

hiuyollarınızı bekleyen...

©.vatansever halksever yavrularım!

Banadönün.

Çoğalın... e
Dağılmışlığınızıneni©

Ulusal gücedönüştürün... ni    
01.08.2008 Dönüş Bayramı törenlerinde, Adıgey Cumhuriyeti nezdindeki OrganizasyonKomitesikararı ile, kendisitarafinda

günün anlamve öneminianlatan bildiri olarak okundu. Adıge Makh gazetesinde yayımlandı. 08-10.08.2008tarihinde Kıyı Boyu
Adıgeleri Şapsığ Dernek Merkezi'ndegerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında, “Dönüş GünüBildirisi” olarak okunup

su kabul edildi. 01.08.2009 tarihinde Yönetimindüzenlediği resmi törende,yine kendisisi tarafindan seslendirildi. Adıge Makh ve Adıge
Psalhegazetelerinde yayımlandı.J ç
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Modem Türkiye'nin tecrübeettiği siyasi gelişim

artık daha detaylı ve derinlikli olarak analize tabı
tutulmakta, hâkim ideolojik aygıtların ürettiği bilgiler
haricinde fikriyata sahip siyaset analizcileri ve
entelektüeller tarafından eleştirel bir bakış açısıyla
incelenebilmektedir. Bu 'hancı' yaklaşımların günümüz
siyasi gelişmeleriyle alaka kurularak irdelenmesi
ayrıca dikkate değer hale geldi. Bu şekilde ülke
tarihinin dönüm noktaları, özellikle askeri ve sivil
siyasi mekanizmalar etrafındaki çekişme ve çatışmalar
farklı bakış açılarıyla tenkit edilerek tarih başka
saiklerle yeniden yazılmaktadır.(1)

Yakın tarih analizlerinde en fazla yer bulan
olayların başında belki de günümüzorta yaş kesiminin
şu veya bu şekilde etkilendiği 12 Eylül askeri darbesi
geliyor. Ülkenin içinde bulunduğu bu çalkantılı
zamanlardan, her kurum ve örgüt gibi 70'lerden
iübaren sürekli artan bir ivmeyle düşünsel manada
gelişim gösteren veileriki yıllarda da kullanılacak
fikirler, jargonlar üreten Kafkas demekleri de (özellikle
Ankara Derneği) etkilendi. Fakat bu yazının odak
noktası, geniş araştırmalaristeyen buyılların derinlikli
analizini yapıp harici bir ses olmaktan ziyade, ekteki
belgeler ışığında döneme genelbir bakış sunma ve
bu çetrefilli yıllarda Ankara Kafkas Demeği etrafında
gerçekleşen Isey Mahmut Özden'in katledilmesi
olayını bu genel bakışla değerlendirmekle sınırlıdır.

Çalkantılı Yıllarda Ankara Kafkas Derneği

1923'den 1950'ye kadar olan zaman zarfında
Çerkes kimliğine referans verecekbir örgütlenmeye
gidemeyen Çerkes diasporası, ll. Dünya Savaşı
sonrasında gerekülkenin demokrasi yolunda adımlar
atarak sivil topluma nefes aldıracak uygulamalara ........
müsaade etmesi gerekse de soğuk savaş döneminin
getirdiği anti-Sovyet havanın etkisiyle örgütlenme
yolunda adımlar attı. Önce Azeriler gibi gruplarla
"Kafkas Türkleri' adı etrafında demekleşen Çerkesler
ve bu demeklerdeki yayınlarla başlayan Çerkeslik
bilinci, özellikle (961 Anayasası'nın sağladığı imkanlarla
tamamen Çerkes etnik grubunu temsil eden ör-
gütlenmeler kurulmasını beraberinde getirdi.(2) Bu
örgütlenmelerin en başında, Çerkes diaspora ta-
nihinde birçok yenifikir ileri sürerek üretici pozisyon
alan Ankara Kafkas Derneği gelmektedir. Ankara
Kafkas Derneği'nin bu denli etkili olmasında, baş-

© kentte bulunmasıhasebiyle parlamento ve askeri-

bürokratik kurumlarlailişkisi ve Ankara'da İstanbul'un &
aksine ulaşım veiletişimin daha kolay ve hızlı şekilde
gerçekleştirlmesi önemli rol oynar.

Ankara Kafkas Demeği'nin fikri manada kuwvetli
olmasının en önemli sebeplerinden biri, dernek
çevresinde çıkarılan yayınlarla entellektüel gelişim
ve üretim yolunun açık olmasıdır. İzzet Aydemir
tarafından 1964-1975 yılları arasında yayımlanan

 

(1) 'Harici' seslere örnek olarak: Murat Belge, 12 Yıl Sonra 12 Eylül (İstanbul:2000); Halil Berktay, Şu Yaşadığımız
Korkunç 30 Yıl (İstanbul:2009); Yüksel Taşkın, "12 Eylül Atatürkçülüğüya da Bir Kemalist Restorasyon Teşebbüsü

Olarak 12 Eylül", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Kemalizm (İstanbul:2001).
(2) Lowell Bezanis, Lazare ofthe Levant, A Study of North Caucasus Organizing and Publishing Outside the USSR

(Yayımlanmamış Makale: 1990), s. 99.

 
    



  

 

   
  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

  
  

   

   

  

   

  
  
  
  
  

   

 

  

 

Kafkasya Kültürel Dergi bu yeni
© atmosferin sunduğu ortamı farklı

ıoktalarda yorumlayabildi. Ankara Kafkas
— Derneği'nin başkanlığı da yapmış olan Aydemir,

Türkiye'deki Çerkesler arasındailk defa Kafkasya'yı
ziyaret eden bir aktivist olmakla beraber, bundan
sonra artacak olan anavatanlailişkiler sürecinin

de kapısını araladı. | 970'lerin ilkyıllarındaİstanbul'da
Fahri Huvaj önderliğinde Kamçı gazetesinin

yayımlanması ve Fahri Huvaj'ın Ankara'ya yerleşip

orada Özdemir Özbay, Nihat Bidanuk, Süleyman

Yançatoral, Necdet Hatam gibi aktivistlere katılması

Ankara grubunu güçlendirdi. Bu kadro gerek

yönetimde yer alarak, gerekse de yayın ve

toplantılar yoluyla Çerkeslerin bilinçlenmesi yolunda
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yamçı ve Nartların

Sesi'nin başını çektiği yayınlar asimilasyondan,

Kafkasya'ya geri dönüşe kadar ortalama bir

Çerkesin o zamana kadar duymadığıbirçok 'radikal'
fikri yayma faaliyetinegirişti. (3)

12 Eylül'e Yaklaşırken Birlik Toplantıları

6 Kasım 1977 günü Ankara Kuzey Kafkasya

Kültür Demeği adına başkan Fahri Huvaj imzasıyla

döneminİçişleri Bakanı Korkut Özal'a bir mektup

yollandı.(4) "İşbaşına geldiğiniz günden bu yana

yeni bir ciddiyet ve tarafsızlık kazandığını

gördüğümüz emniyet teşkilatının bu olayın faillerini
yakalayıp adalete teslim etmesi konusunda özel

ilginizi ve yardımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız"

şeklinde son bulan bu mektup, aşağıda özet-

leyeceğimiz Tsey Mahmut Özden'in öldürülmesi

olayının detaylarını vererek bu saldırıda gizli güçlerin
parmağı olduğu yolunda imada bulunuyordu.

5 Kasım 1977 günü Ankara Kuzey Kafkasya

Kültür Derneği Türkiye'deki tüm dernekleri

Ankara'ya davet etmiş, bir federasyon çatısı altında
birleşme konusunun görüşüldüğü toplantıya ev

sahipliği yapıyordu. Fakat bu toplantı, dönemin

Ankara Kafkas Demeğiarşiv belgelerinden tespit

edebildiğimiz kadarıyla ilk değildi. Daha önce, 5-

6 Haziran 19/76 tarihinde 'Birinci Kafkas Demekleri
Ortak Toplantısı" adıyla Ankara'da bir buluşma

 

gerçekleşmiş ve bu toplantıya Ankara'dan (Bislan
Hurmi), Kayseri'den (Seyfettin Diyner), Düzce'den

(Yaşar Batu), Kırıkkale'den Cemalettin Otman),
Kütahya'dan (Ahmet Çetin), Antalya'dan (Güner
Özdemir), İstanbul'dan (Tarık Kutlu), İzmir'den
(Ayhan Bağ), Tokat'tan (Bekir Demirel),
Adapazarı'ndan (Gündüz Deniz), Eskişehir'den

(Abdürrahim Kunduk), Erzurum'dan (Refik Özkan),
Sivas'tan (Nezir Özdemir), Balıkesir'den (Galip
Arslan) ve Bursa'dan (İrfan Nevruzaçar) temsilciler

katılmıştı.(5) Bu tarihte Ankara Demeği başkanı

olan Kemal Cankat toplantıda tartışılan konuları

daha sonra İ9 başlık halinde kaleme aldı. Burada
dikkati çeken husus Türkiye'deki Çerkeslerin ortak

bir platformda buluşması oluplistenin ilk maddesi

"Kafkas dernekleri arasında bir federasyon teşkili"

şeklindedir. Yine bu toplantıların ara vermeden

devam etmesi gerektiği belirtilerek bir sonraki

toplantının 29 Ekim 1976 günü Kayseri'de

yapılmasına karar verilmiştir.(64) Hemen sonrasında
Tsey Mahmut Özden'in öldürüldüğü 5 Kasım

1977'deki toplantı da birleşme arayışlarının sürdüğü
buluşmalardan biridir.

Bu dönemde demeğin etki alanında bulunan
genç neslin milli bir bilinç oluşturmakiçin siyasi
grupların kullandığı jargonları sıkça kullandığı göze
çarpar. Özellikle demokratik toplum, halkların
kardeşliği, eşitlik gibi daha çok o dönemin sol
gruplarının sloganlarının 1980'e giden yolda
derneklerdeki gençlik tarafından benimsendiğini
belirtmek gerektir. Bu konuda kanaatimiz, Ankara
demek çevresinin Marksist-sol jargonların tümüne
iman etmekyerine, bunlardan Çerkes toplumunun
ihtiyaçlarına cevap verenleri seçerek Çerkes kim-
liğini güçlendirmek amacıyla kullandığı yönündedir.
Çünkü o dönemde demek çevresinde, Çerkeslik
bilinci uyandırma çabasında olan yönetimdeki grup
yanında, sosyalist devrimi daha fazla önemseyen
bir grupla, sayısı ve etkisi az olmakla beraber
Türkçü-milliyetçi bir kesim de bulunuyordu. Fakat
ana eksenini Çerkes sorunları doğrultusunda
belirleyen grubun etkisi her zaman en fazla
olmuştur. i

 

  

(3) Erol Taymaz, "Kuzey Kafkas Dernekleri", Türkiye'deSivil Toplum ve Milliyetçilik (İstanbul:2001), s. 455.
(4) Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 31 |, Uyelerimize Yapılan Saldırı Hakkında (06.11.1977).

(5) Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 271 (15.06.1976).
(6) Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 275 (13.07.1976).
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Tsey Mahmut Özden

Tsey Mahmut Özden'in Öldürülmesi

Tsey Mahmut Özden 5 - 6 Kasım 1977 tarih-
lerine denk düşen hafta gerçekleştirilen birleşme
toplantılarının ilk gecesinde düzenlenen eğlenceye
misafir olarak katılan 27 yaşında Balıkesirli bir gençti.(7)
5 Kasım gecesi saat 23.50 sularında, demekteki
eğlenceden çıkan ve grup halinde otobüs durağında
bekleyen gençlerin üzerine bir cipten ateş açıldı;
kurşunlar 5 kişiye isabet etti.(8) Ciptekiler durakta
bekleyenlerin bacaklarına ateş açtığından dördü
bacaklarından yaralandı, fakat bu sırada yerde
çömelmiş vaziyette olan İsey Mahmut Özden
göğsünden vuruldu ve birkaç saat sonra da öldü.

 

Bu olayın Kafkas Derneği'ni hemen harekete
geçirdiğiilişikteki belgelerden anlaşılıyor. Ertesi gün,
yani 6 Kasım'da dönemin İçişleri Bakanı Korkut
Özal'a yazılan dilekçede saldırıyı gerçekleştiren kişi
veya kişileri taşıyan aracın kolayca olay yerinden

uzaklaştığı, o sırada yakında bulunan ve hemen olay
yerine gelen polis minibüsününise cipi takip etmek
yerine saldırıya uğrayan grubu karakola götürdü-
günden bahisle olayın aydınlatılmasıtalep edilmek-

   
    

  

 

  

tedir.(9) 6 Kasım'da toplanan demek yönetim kurulu
"Halkımıza' başlıklı bir deklarasyon yayımlayarak
Tsey Mahmut Özden'in ölümünün"faşist baskı ve
saldırılar zincirinin bir halkası" olduğunu ilan etti.(10)

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'ne
yazılan mektupta Tsey Mahmut Özden'in 6 Kasım Eğ.
1977 Pazar gece yarısı vefat ettiği, hastane ©
masraflarına dair düzenlenen senedin dernek
tarafından ödenmesinin olanaksız olduğu belirtilerek
bu borcun ortadan kaldırılması istenmektedir.(11)
Bu senedin akıbetinin ne olduğuna dair bir belgeye
rastlayamadık, fakat yine demekyönetim kurulunun
Tsey Mahmut Özden'in babası Mustafa Özden'e
18 Kasım 1977 tarihinde yolladığı mektupta, babasının
bu olay karşısında gösterdiği sabır ve tanammülün
şayan-ı takdir ve ömek olduğu belirtiliyor; olay son

paragrafta 'acılı bayram' olarak nitelendiriliyordu.(12)
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Yayına başlama tarihini bu olayın birinci

yıldönümüne rast getiren 'Nartların Sesi' bülteni "5
Kasım 1977 Saldırısını Lanetle Anıyoruz" manşetiyle

çıktı.(13) Olayınikinci yıldönümünde de bültenin

> Kasım Unutulmadı" manşetinitaşıdığı görülüyor(14) .....

Yalnız bu defa Tsey Mahmut Özden'in fotoğrafının
yanında, 5 Temmuz 1979 ve |4 Haziran 1979

tarihlerinde öldürülen Fahri Doğan ve Ali Öğe'ye

de yer verilmektedir. (15)
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980 darbesiyle Ankara Derneği kapatıldı ve
Fahri Huvaj, Özdemir Özbay ve Nihat Bidanukgibi

demeğinileri gelenleri gözaltına alındı. 1984 yılında

tekrar açılan Ankara Derneği, 70'lerdeki

hareketliliğinin uzağında tekrar o ivmeyi yakalama
çabasına girdi. Tsey Mahmut Özdenise sonraki

yıllarda Kafkas Demeği yayınlarında ve demeklerde

düzenlenen etkinliklerde anılmaya devam etti.

  

Sonuçta, Tsey Mahmut Özden'in canına mal &

olan bu faili meçhul saldırıyla, Çerkes örgütlenmesini
bir Üst seviyeye taşıyacak olan girişim baltalandı ve

federasyonlaşmayıon yıllarca geciktirdi.

 

 

(7) "5 Kasım 1977 Saldırısını Lanetle Anıyoruz", Nartların Sesi (3 Kasım 1978), Sayı:1.
(8) Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 14, Halkımıza (07.11.1977).

(9) Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 31 |, Üyelerimize Yapılan Saldırı Hakkında (06.11.1977).

Ankara Kafkas DerneğiArşivi Belgeleri, Sayı: 14, Halkımıza (07.11.1977).

(10) Ankara Kafkas Derneği Arşivi Belgeleri, Sayı: 326, Mahmut Özden'in Hastane Borcu Hakkında.

 

 

(11) Ankara Kafkas Derneği Arşivi Belgeleri, Sayı: 314 (18.11.1977).

(12) "5 Kasım 1977 Saldırısını Lanetle Anıyoruz", Nartların Sesi (5 Kasım 1978), Sayı:1.

(13) "5 Kasım Unutulmadı", Nartların Sesi (Kasım 1979), Sayı:1 1-12.
(14) Nartların Sesibülteni 1979 ve 1980 senelerinde neredeyse her sayıda bir olayı manşetine taşımıştır. .

(15) Mesela, "İçel Derneği'ne Silahlı Saldırı" (Haziran 1979), Sayı: 8. gi
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HALKIMIZA...
“Kasım 1977 Cumartesi akşamı, derneğimizden çıkıp evlerine dönmeke

lan kızlı erkeklibir grup arkadaşımıza saat 23.50'de otobüs beklemekte oldukları
Emek Mahallesi Pazar mevkiindeki durakta resmiplakalı birjipten yaylım ateşi
açılmış biri ağır olmak üzere 5 arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Yaralılar henüz ayağa kalkmadan ve saldırganların arabası henüz görünür
mesafede iken bir polis arabası olay yerine gelmiş ancak, saldırganları takip.
edeceğine, yaralanan ve yaralılarla ilgilenmekte olan arkadaşlarınızın üstlerini
aramakla yetinmiş, saldırganları yakalamakiçin herhangibir çaba göstermemiştir.

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Demeği, genel olardk üyelerinin kültür
düzeylerini yükseltmek ve Kafkas kültürünü yaşatmak amacıile faaliyet gösteren
yasal bir kuruluştur. Halkımızın demokratik ve sosyal doğal hak ve talepleri
doğrultusunda demokratikleşme çabası içindedir. Bu günekadar hiçbir siyasal
“çatışmaya katılmamış olup, temel hak ve özgürlüklerden, aş ve demokrasiden |
yana, yasalara saygılı bir kuruluştur.

Daha önce Adana ve Konya-Ereğli'deki demeklerimize deyönelülenbu saldiri.yüz yıldır halkımız üzerinde uygulanan
— kasıtlı asimilasyon politikalarının bir uzantısı, tüm ülke düzeyindeki genel faşist baskıve saldırılar zincirinin bir halkasıdır.
Bu açıdan saldırının, derneklerimizin, halkımızın sorunlarına daha ciddiolarak sahip çıkmaya başladıkları, olumlu bir

« demokratikleşme sürecine girdikleri bir dönemerastlaması ayrı bir anlam ve önem taşmaktadır.

“Ağır yaralı olan arkadaşımız dün gece yarısı hayatını kaybetmiştir. Bugün Mahmut Özden arkadaşımızın daiekb
ile sonuçlanan bu saldırı, özünde, halkımızın etnik varlığına, sosyal ve demokratik hakve taleplerineYONEbir ssaYa
“Ama bu tür saldırılar halkımızı yıldırmayacaktır.

Mahmut Özden ölmemiştir, ölmeyecektir. Tersine halkımızın demokratik mücadele azmini yükselten birmisale
olarak aramızda yaşayacakve bizlere ışık tutacaktır.

Kimden ve nereden gelmiş olursa olsun, bu ve benzeri tüm saldılar şiddet ve iekanar; deliinederiz

KAHROLSUN HER TÜRLÜ MİLLİ BASKI!

© YAŞASIN HALKLARIN DEMOKRASİ MÜCADELESİ!

Kuzey Kafkas Kültür Derneği/ ANKARA
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SAYI: 326 KONU: Mahmut ÖZDEN'in hastane borcu hk,

“HACETTEPE HASTANESİ BAŞHEKİMLİGİ'NE/ ANKARA

5 Kasim 1977 Cumartesi akşamıotobüs durağında kimliği bilinmeyen kişilerce
birjeepiçinden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mahmut ÖZDEN Derneğimizce|
hastanenize kaldırılmış, 13172 H.Kab.no ve 906380 dosya noile yatırılmıştı. Ancak|
yapılan bütün operasyonlara rağmen kurtarılamayarak 6 Kasım 1977 Pazar günü
gece yarısı vefat etmiş. Cenazenin hastanedençıkarılabilmesiiçin gerekli formaliteler|
meyanında düzenlenen senet Derneğimiz adına başkan Fahri Huvaj tarafından
imzalanmıştı. Zira ailesinin böyle bir borcu ödemesi olanaksızdı.

Bilindiği gibi Dernekler yasalara uygun olarak faaliyet gösteren ve gelir
kaynakları kısıtla olan kuruluşlardır. Üyelerden alınan ödentiler, pek verimli olmayan
bağışlar ve yapılan faaliyetlerden sağlanan küçük karlar dereklerin başlıca geli
ykoluşturmaktadır. Derneğimiz ise daha çok, dargelirli kişilerden ve öğrencilerden oluşmakta”
olup ödenti ve bağış gelirleri son derece düşük düzeydedir. Eskiden zaman zamanyapılan folklor gösterilerinden sağlanan.
gelirler kendi günlük gereksinmelerini karşılamaktan bile uzakolmaktadır. Kaldı ki folklor hocamızın ölümüile bu olanak
da kalmamıştır. Belirtilen nedenlerle gerek ailesi, gerekse Derneğimizce ödenmesiolanaksız bulunan söz konusu borcun,
demokratikleşme çabasındaki dermeğimizin durumu da se önünde bulundurularak, hastaneniz döner sermayesince e
vey başka bir formül!e kaldırılması konusunda ilgilerinizi ve yardımlarınıza. diler, saygılarımızı Sul
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KuzeyKafkasya Kültür Demeği
YönetimKurulua. Başkan Fahriii)     



      

  

ayı:31 İ

“Konu: Üyelerimize yapılan Saldırı hak. 6.11.1977

Sayın Korkut ÖZAL

İçişleri Bakanı ANKARA

5.11.1977 Cumartesi aksamı derneğimizden ayrılıp evlerine dönmekte
“olan kızlı erkekli bir grup arkadaşımıza saat 23.50 de otobüs beklemekte
oldukları Emek mahallesi Pazar mevkiindeki otobüs durağında resmi plakalı
birjeepten yaylım ateşi açılmış, ateş sonucubiri ağır olmak üzere 5 arkadaşımız
çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

    
  
    
  

 

       

 

Yaralılar henüz ayağa kalkmadan ve saldırganların. arabası henüz
görünür mesafede iken birpolis minibüsü olay yerine doğru gelmiş ise de
saldırganları takip edeceğine, hemen karşıdaki sokağa sapıp gözden
kaybolmuştur. O sırada olay yerine gelen iki polis memuru da görgü
tanıklarını karakola götürmekten öte bir şey yapmamıştır.

 

  
   

 

  

  

Demeğimiz, üyelerinin genel olarak kültürel düzeylerini yükseltme,
Kafkas kültürünü, örfve adetlerimizi yaşatma amacyla mütevaziimkanlanyla LK... . j
kültürel çalışmalar yapmakta olup bugüne kadar hiçbir siyasi eyleme, çatışmaya
karışmamış, bu tür çatışmalarda doğrudan veya dolaylı olarak herhangibir tarafi tutmamıştır. Halen derneğimiz
toplumsal barıştan, demokratik anayasal hak ve özgürlüklerden yana bir dernek olup yasalara kesinlikle saygılıdır.

  
    

          

   

 

  

  

   

           

Hacettepe Hastahanesi'nde ameliyat edilmiş ve halen komadan çıkamamış arkadaşımızın durumu endişe vericidir.
Nereden gelirse gelsin bu türlü saldırıların karşısında olduğumuzu butürlü saldırıları şiddetle ve nefretle kınadığımızı
bildirmekisteriz. >,

;

İşbaşına geldiğiniz günden bu yana yenibir ciddiyet ve tarafsizlık kazandığını gördüğümüz emniyet teşkilaünin va
olayın faillerini yakalayıp adalete teslim etmesi konusunda özelilginizi ve yardımlanızı bekler saygılarımızı sunarız.

  

     
Yönetim Kurulu adına Başkan Fahri Huvaj

 

        

  

  

 

  

 

  

San Kop iiara KULA

ÜN Salon 130 Çesi.zy ce
ze.

Sayı: 314 18 Kasım (1977

Sayın Mustafa ÖZDEN e

Aygören Mah.Pınarlı Sk. No:1 | BALIKESİR

Muhterem Büyüğümüz

GayaŞiş

Bamtatş Üsete &e
BEĞENeheammiz Bo.lo,1r

Sevgili oğlunuz ve değerli kardeşimiz Mahmut'un insanlık dışı vahşi bir saldırı
sonucu aramızdan ayrılması, ailesi olarak yalnızsizler için değil, tümüylederneklerimiz
ve halkımız için de çok acı, üzücü ve büyük bir kayıptır. Böylesi acı bir olay
karşısındabile bir Adıge büyüğü olarak sizin gösterdiğiniz sabır, tahammülve
metanet ise hepimiz için şayan-ı takdir ve örnek olmuştur.

Bu insanlık dışı saldırı, aslında yalnızca Mahmut kardeşimizi hedef alan
bir saldırı olarak değil, tümüyle halkımıza yöneltilmiş bir saldırı olarak
değerlendirilmelidir. Derneğimizin tüm üyelerive ilişki kurabildiğimiz kadarıyla
olaydan haberdar olan herkes bu konuda birleşmektedir. Maddi varlığı itibariyle
aramızdan ayrılmış olsa bile Mahmut kardeşimiz kalplerimizde daima yaşayacak,
muhacerette her geçen gün biraz daha hizla yok olan halkımızın var olma mücadelesinde
bayraklaşacakve katilleri de elbet bir gün cezalarını bulacaklardır.

Hiç beklenmedik bir anda başımıza gelen bu olayın üzüntüsü içinde, tecrübesizliğimiz ve iyimserliğimiz yüzünden «
cenaze töreninde inisiyatifi elimizde tutamadık. Arzu ettiğimiz gibi ağırbaşlı, kararlı ve atalarımıza layıkolabilecek bir
tören yapamadık. Örf ve adetlerimizin gerektirdiği bazı görevlerimizi de yeterince yerine getiremedik. Uzüntümüzve
mahcubiyetimiz sonsuzdur. Kusurlarımızı bağışlayacağınız umuduyla affınızı dileriz.

E

Bu acılı bayramınızda yanınızda bulunamamış olmaktan dolayı üzüntümüzü ayrıca belirtir, tüm acılardan uzakolarak
sağlık ve saadetle nice bayramlar idrak etmenizi temenni eder saygıile ellerinizden öperiz.

  

 

Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin Tüm Mensupları Adına

   Başkan Fahri Huvaj  



 

İÇİMİZDEN BİR
 

 

  

 
Hadağatl 28 Mayıs 2009'da, 8/ yaşında

Adıgey Cumhuriyeti'nin başkenti May-

kop'ta yaşamını yitirdi. Birçok ülkenin bilim

çevrelerinde iyi tanınan Hadağatl yaptığı değerli

çalışmalarla adını unutulmaz kıldı. Aldığı bütün

ödülleri ve unvanları saymak uzun bir liste tutar;

Rusya Federasyonu ödüllü kültür emekçisi

(1972), Rusya Federasyonu Devlet Ödülü sahibi,

Rusya Federasyonu ödüllü bilim adamı, Adıgey

Özerk Bölgesi ödüllü kültür emekçisi(1975),
Adıgey Cumhuriyeti Devlet Ödülü sahibi(1992),

Tanınmış Çerkes şair ve Nartbilimci Asker

 

Asker Hadağatl Çerkeslerin
kadım Nart Destanı'nı

(Narther') ılk kez derleyen
ve düzenleyen kışı oldu.

Hayatının büyük bölümünü
dünya kültür mirasının önemli

anıtlarından biri olan bu
destanın derlenmesine,

çevrilmesine, araştırılmasına
ve yayınlanmasına adadı.
Çerkes Nartbilimi onunla

birlikte doğdu.

Adıgey'iın en yükseknişanı olan 'Adıgey Şeref

Madalyası' sahibi, Rusya Yazarlar Bırlığı üyesi,
Adıgey Cumhuriyeti halkşairi (2004), Uluslararası
Adıge (Çerkes) Bilimler Akademisi (AMAH)
üyesi, Avrupa Kafkasologlar Derneği üyesi,
Adıgey'de ve Karadeniz Kıyıboyu'nda birçok
rayonun ve köyün fahri hemşerisi...

Hadağatl, 25 yıldan fazla halkbilimi ve ede-
biyat bölümünü yönettiği ARİGİ'de (Adıgey
Cumhuriyeti Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)
2001 yılından beri Nartbilimi bölümünün baş-

kanlığını yapıyordu.
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Asker Hadağatl (resmi adıyla Asker Maga-

mudoviç Gadagatl) 20 Eylül 1922'de Adıgey

Cumhuriyeti'nin (9 zamanki adıyla "Çerkes

(Adıgey) Özerk Bölgesi") Hatukay köyünde

doğdu. Hatukay ve Adamiy köylerinde okudu.

Daha sonra Maykop'ta Adıgey Pedagoji Yüksek

Okulu'nu, öğretmen ve pedagoji enstitülerini
bitirdi. 1942-1946 yıllarında Sovyet ordusunda

askerdi. Mart 1946'dan itibaren Adıgey Bilim-

Araştırma Enstitüsü'nde (şimdi ARİGİ) çalışmaya

başladı. 1957'de filoloji fakültesinden mezun

oldu. Yükseklisansını Tiflis'te yaptı. 1991 yılında

filoloji bilimleri doktoru oldu.

Asker Hadağatl'e asıl ün kazandıran, Çerkes-

lerin kadim Nart Destanı'nı ('Narther') ilk kez

derlemesi ve düzenlemesi oldu. Hayatının büyük

bölümünü dünya kültür mirasının önemli

anıtlarından biri olan bu destanın derlenmesine,

çevrilmesine, araştırılmasına ve yayınlanmasına

adadı. Çerkes Nartbilimi onunla birlikte doğdu

denebilir. Ozanların öykülerinde ve şarkılarda

sözlü olarak yaşayan Nart Destanı, bazı maka-

İelere konu olmakdışında |940'lara kadar kay-

dedilmemiş ve yayınlanmamıştı. Batı Çerkes-

çesinin değişik ağızlarından derlenen söylenceler

1946'dan itibaren düzenlendi ve yayına

hazırlandı. Toplam 2424 sayfadan oluşan me-

tinler 1968-1971 yılları arasında Maykop'ta /

cilt halinde orijinal dilinde yayınlandı. Destanın

ayrıntılı olarak araştırılmasının önü de böylece

açılmış oldu. Derlediği materyalleri inceleyerek

hazırladığı "Kahramanlık Destanı Nartlar ve
Oluşumu" (Krasnodar, 1967) ile "Adıge (Çer-

kes) Halklarının Kahramanlık Destanı Nartlar"

(Maykop, 1975/1987) adlı kitapları Hadağati'e

bilim dünyasında daha büyük saygınlık ve ün

kazandırdı.

Çerkes halkının büyük çoğunluğunun yaşadığı

Türkiye'de araştırma yapma imkanı bulsaydı,

dünya kültür mirasına armağan ettiği bu destan

mutlaka çok daha zengin olurdu. Türkiye'nin

siyasi yapısının izin vermediği bu eksikliği 2002'de

Maykop'ta yayınladığı son kitabı 'Ulusun

Belleği'nde (Pamyat Natsii) gidermeyeçalıştı.

Nart Destanı'nın düşünsel, tematik ve sanatsal
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özgünlüğünü incelediği bu eserinde, Fransız

dilbilimci Georges Dumezil'in Anadolu'da yaptığı

derlemelerden yararlandı.

Asker Hadağatl bilimsel çalışmaların yanında

edebiyatı da ihmal etmedi. 1948 yılındailkşiir

seçkisi "Pesni serdtsa" (Gönül Şarkıları) çıktı,
onu diğerşiirleri ve manzum eserleriizledi. 25

kadarşiir kitabı yayınlandı. Bunlardan bazıları:

"İzbrannıye proizvedeniya" (Seçme Eserler; 2

cilt, Maykop, 1993, 1994), "Pesn ob aule" (Köyün

Şarkısı; Krasnodar, 1954), "Doç adıga" (Adığenin

Kızı; 1957), "Laba poyot" (Laba Şarkı Söylüyor;

(963), "Serdtse adıga" (Adıgenin Kalbi; Moskova,

1963), "Çest' (Onur; Krasnodar, |274), "Pamyat

let" (Yılların Anısı; 1980), "Svet nad Laboy"

(Laba'nın ÜzerindekiIşık, Moskova, 1981),

"Kolokol pamyati" (Hatıra Çanı; Moskova, 1986),
seçilmiş eserlerinden bir cilt. (Maykop, 1986).

Birçok eseri Rusçaya, Gürcüceye, Osetçeye,

Bulgarcaya ve diğer dillere çevrildi, müzik

eserlerine uyarlandı.

Bilim adamıve şair-yazar olarak duyduğum

saygının yanında Asker Hadağatiile, hiç

tanışmamış olsak da, çevirmeni olarak özel bir

bağım vardı. Nart Destanı'nın çocuklar için

yaptığı bir uyarlamasını çevirmiştim (Nart Tlepş'in

Hedefini Kendi Bulan Oku, KAFDAV, Ankara,
2005). 'Kafdağı Düşü'ndebirlikte çalıştığımız
belgesel yapımcısı SezginTürkile birlikte Asker

Hadağtl'i ve Çerkes mitolojisini konu alan bir

belgesel yapmayıplanlıyorduk. Hadağatl'ın ömrü

vefa etmedi ama biz yine de planımızdan

vazgeçmedik.

Nalbiy Çuvuç tarafından hazırlanan ve

İbrahim Çetao tarafından çevrilen, 2005yılında

KAF-DAV'ın yayınladığı "Asker Hadağatle'ye

80. Yaş Armağanı" adlı kitapçık yazar hakkında

Türkçede bulunabilecek en kapsamlı biyografidir.

Asker Hadağatl vasiyetine uygun olarak

doğduğu köyde, Hatukay'da toprağa verildi.

Çerkes halkı Nart Destanı'nı ölümsüzleştiren

bu büyük adamın adını hiç unutmayacak. E!

| Bl,
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i- Pınar

azen, yaz aylarında özellikle, köyümüzün
içinden geçen dere, küçücükbir çocuğun

atlayacağı kadar darlaşırdı. Onun bucılız
akışını görenler hiç tahmin edemezlerdi, serin ba-
har sabahlarında tüm haşmetiyle akarken önüne
katıp neler götürdüğünü,bir yaşlının gençliğinde
neler yaptığını hiç bilemeyecekleri gibi.

 

Dere, dağlarda kar sularından bir parmak ka-
lınlığında sızan küçük pınarlarla beslenirdi. Köyü-
müzün çam ve sedir ağaçlarıyla kaplı dağlarında
onlarca pınar bulunurdu.Bazıpınarlar sadece kar-
ların eridiği aylarda çıkarlardı günyüzüne ve çabu-
cak kaybolurlardı. Bazıları ise kurumaz, kendilerini
deşeleyip, pınara dönüştürüp, sularını coşkuyla akıt-
makiçin dikkatli gözler beklerlerdi, tıpkı bir gencin,
güzelliğini görecekilk sevgiliyi beklemesi gibi.!

Bu pınarları keşfe çıkardık bazen sicakyaz ay-
larında. Aslında zor da değildi onlara ulaşmakbiz
çocuklariçin. Kuru çam dallarının ve iğne yaprakarı-
nın toprak rengi dokusu içinde bir yamaç kenarında
genellikle, gözümüze çarpansu sızıntısından oluşan
ıslak koyuluk hemenele verirdi yerlerini. Kaynağı
bulmakiçin koyu ve ıslak toprağın en yukarısına
küçük bir çukur açmamız işe yarardı hemen.
Topraktan sızan su, bir süre sonra küçük çukurun
içinde birikmeye başlardı. Açtığımız çukurun içinde

DİASPORA HİKAYELERİ |
 

 
hareketlerini görebildiğimiz küçük gözcüklerden
kum taneciklerini yukarı püskürterek suyun çıkışını
seyretmek ne kadar zevkliydi bizim için. Sanki o
anda su, topraktan değil de yüreğimizden
çıkıyormuşgibi bizden bir parça oluverirdi. Bazen
saatlerce başında oyalanırdık küçük ve artık biz-
im olan pınarımızın. Suyu berraklaşana kadar bek-
ler, sonra da eğilerek, küçük kum parçalarına ve

birden bire nereden geldiğini bilemediğimiz, suy-
un içinde oradan oraya dolaşan küçük böceklere
aldırmadan ağzımızı dayayarak kana kanaiçerdik.
İlik su o anda bize dünyanın en tatlı şerbetigibi
gelirdi. Sonra pınarımıza şekil verme çabasına
girişirdik. Suyun akışını sağlamakiçin bir küçük ark
açardık aşağıya vadiye doğru uzanan. Bu iş genellikle
pınarımızın gölcüğünün birden bire akarak
boşalmasıyla sonuçlanırdı. Sanki küçükpınarbirden
bire ırmak olup çağlayacakmış gibi kaynağı daha
da canlanması için gözcüklerini ellerimizle
deşelerdik. Bazen bu pınarcıklar birkaç saat sonra
kuruyuverirdi. O zaman çok üzülür adeta bir

yakınımızı kaybetmiş gibi hissederdik kendimizi.
Zamanla tecrübe kazanınca buişte, bulduğumuz
pınarlara ilk gün fazla emek vermemeyi öğrendik.
Bırakırdık bir veya birkaç gün kendi haline. Eğer
geri döndüğümüzde kaynak kurumamışsa tamam
derdik bu pınarda iş var! Hemenilk gölcüğümüzü
daha da genişletirdik. Suyun akışında ve
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soğukluğunda bir değişiklik olduğunda pınarın
kalıcı olacağına hükmederdik. Daha sonra yaşlı,
bilge bir kişi gibi, aramızdaki konuşmalarda tanımak
ve yolu buralara düşeceklere tarif etmekiçin ona
isim koyandık. Pınarımıza gezgin bir insanın tesadüf
ederek soluklanmasını, suyundaniçip yorgunluğu-
nu gidermesini, yapanları için dua etmesini hayal
ederdik içimizden.

Bir gün, köyümüzün arka tarafına düşen bir
dağ yamacında birkaç arkadaşımla birlikte yine
böyle bir küçük pınar yapma telaşı içindeydik.
Köye fazlaca uzak değildik. Hayvan ve makine
gürültüleri,ahşap minareden okunan ezan sesi
kesik kesikte olsa yüksek çam ağaçlarının arasın-
dan geçerek kulağımıza kadarulaşıyordu.

Birden; "Hayrola çocuklar orada ne yapıyor-
sunuz!" diye uzaktan bir ses duyduk. Bu, köydeki
orman memuru olan Mahir amcaydı. Ben,biraz
da babamın yakın arkadaşı olduğu için olacak,
diğerlerinden önce safça cevap verdim. "Pınar
yapıyoruuuz!" Mahir amca yürüyerek yanımıza
kadar geldi. "Bir bakalım şu delikanlıların (1) yaptı-
ğı pınara..." dedi gülerek. Eğildi bir avuç sualdı
ve içti. "Hmmm... Hiç de fena değilmiş tadı" diyerek
yanımıza oturdu. Bir yandan uçuk yeşil renkli
ormancı kasketinin kızarttığı ve terlettiği kırışık
alnındaki terini silerken bir yandan da bizimle
konuşmaya başladı:

- Bakın çocuklar, bu pınarlar çok emekister
kalıcı olmak için. Nazlıdırlar. Onların kiymetini
bilmezseniz, içşmezsenizsık sık kanarcasına, temizce
etrafını düzenleyip akışını sağlayamazsanız, birden
bire yollarını başka bir vadiye çevirirler. Siz, geride
bıraktıkları kuru oluklarına çaresiz gözlerle bakarken
onlar kim bilir hangi ellere serinlik vermeye başlam-
ışlardır bile başka bir yerden kaynayarak! O yüzden
pınarınıza sahip olun!

Sonra doğrularak yerinden kalkıp, bize de bir
"eyvallah" çekerek yanımızdan uzaklaştı. Bir büyü-
gümüzün dağlarda yanımıza gelip bizimle konuş-
ması pekalışık olduğumuzbir şey değildi. Hele,
pınarımızın suyundan içmesi oldukça gururlan-
dırmıştı bizi. Hava kararana kadar pınarın başın-
da oyalandık. Etrafını temizleyip, kuru bir çam
kabuğundan oluk yaptık. Gerçekten de verdi-
öimiz emeğe değmişti. Neredeyse bütün bir yaz
boyunca gelip giderek suyundaniçtik. Kabuktan
oluğun yerine yeni bir oluk ve oluğun altına da
yine ağaçtan oyulmuş küçük bir yalak ekledik.
Zaman zaman bakımını yaptık. Adını da başlangıçta
"Mahir amca pınarı" koymuştuk, ama sonra kısalıp
"Mahirpınar" oluverdi!
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Aradanyıllar geçmişti.
Lise yıllarında, çocukluğumun en güzelbirkaç

yılının geçtiği köye bir arkadaşımla birlikte günü-

birlik yeniden gelmiştim. O akşam köyde düğün
de vardı ve yol arkadaşımın bir yakını evleniyor-
du. Ben de, arkadaşımın berabergidelim ricasını
kıramamış, hem akrabalarımı görür hem de ona
yoldaşlık ederim diyerek yanına takılmıştım.

Temiz bir yaz akşamında uzaktan uzağayayılan
çam kokuları arasında köyde olmaktan son derece
mutluydum. Akrabalarım için tam bir sürpriz
olmuştu köye gelişim.Yıllardır görmediğim kuzen-
lerimle karşılaşmış kucaklaşmıştım. Büyüklerimi
Ziyaret ettikten sonra onlardan izin almış, akraba
gençlerle, köyün içinden geçen kıvrık yolda sohbet
ederek dolaşıyor, aynı zamanda da düğün evine
doğru gidiyorduk. Köyün orta yerindeki çeşmenin
yanına geldiğimizde, bizim gibi kızlı erkekli düğüne
gelmiş başka bir grupla karşılaştık. Akraba çocukla-

rım onları tanıdığı Için çeşme başında durarakbir-
birlerine hal hatır sordular. Ben, bir kenarda
durmuş tebessüm ederek yarı Türkçe konuşulan-
ları anlamaya çalışıyordum. Insan, bazenfarklı dil-
den konuşulan bir ortama girince ilgisini ister iste-
mez başka yönlere kaydırır. Ben de karşılaştığımız
gençleri seyrediyordum.İçten tavırlarla birbirleriyle
şakalaşıp gülüşüyorlardı. Bizimkiler beni tanıştırmayı
akıl edemeden, onlarla düğün evinde tekrar gö-
rüşme dilekleriyle ayrıldık.

Akşam, birkaç saat sonra, küçük ama samimi
bir düğün halkasında buldum kendimi.

Halkada olmama rağmen oyun oynamasını
bilmediğim için sadece izleyici olarak büyükbir
neşeyle tempo tutuyordum. Kendimi evimde gibi
hissediyor, rahat tavırlarla düğüne katılanları sey-
rediyor,ilk kez görüyormuşçasına çevreyi göz-

lemliyordum. Yanımdaki yol arkadaşım da "Yahu.
Sen sanki kendi köyünde gibisin biliyor musun?"
diyerek şaşırmıştı bu işe. Arada bir, yukanı balkonda

oturan kadınların arasından düğüne bakan
yengemle, evli kuzenlerimle göz göze geliyor
birbirimize muzipçe gülümsüyorduk. Bakışlarından,
orada olmamdan ne kadar mutlu olduklarını hisse-
debiliyordum. Şimdi düşünüyorum da bana evimde
gibi olmamı hissettiren bu bakışlardı aslında.

İşte bu duygular içinde düğün coşkusunu ya-
şarken, karşımızda sıralanmış genç kızlardan bir
tanesi utangaç ve ürkektavırlarıyla dikkatimi çekti.
Orta boylarda, uzun kumral saçlıydı. Başı mah-
çup bir tavırla biraz öne eğik olduğundan, gece-
nin karanlığının da etkisiyle yüz hatlarını tam olarak



DERE BAZEN COŞKUN AKARDI...
 

seçemiyordum. Artık biraz da farkında olmadan
kaçamak bakışlarla onu incelemeye başlamıştım.

Bu arada bir yandan düğüne tempomlaiştirak
ediyor, bir yandan da akrabalarıma o kıza baktığımı
hissettirmemeyeçalışıyordum. Birkaç dakıka sonra
bir gençle kafe oynamayaçıktığında yüzünü net
olarak görebildim. Çeşme başında karşılaştığımız

gençlerden birisiydi ve diğerlerine göre yaşça
daha küçüktü. Düğün için giydiği uzun etekli
kıyafeti onu olduğundan yaşça daha büyük göste-
riyordu bu nedenle tanıyamamıştım ilk bakışta.
Utangaç tavırları kim bilir belki de düğüneilk kez
katılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Önümden
geçerken bir an göz göze geldik. Utanıp kızararak
oyununa devam etti. Masum ve güzeldi. Güzelliğini
fark ettiğimde birden düğündeki rahat ve ken-
dimden emin tavırlarımı kaybetmiştim! Sanki tüm
gözler üzerime çevrilmişti O'nu gördüğümde,
Kimsenin şahit olmasını istemeden, masum bir
suçlu gibi usulca geri çekilerek halkadan ayrıldım.

vaase ez

O gece köyden, dostlarımla vedalaşarakayrıl-
dım. Geri dönüş yolunda, günübirliğine köye gi-
derken kendi kendime mutlaka uğrayacağım de-
diğim Mahirpınara gitmeyi unuttuğum aklıma geldi.

Yol arkadaşımabir şey söylemedim.
il- Dere

Dağlardan gelen kar suları ve küçükpınarlarla
beslenen dere, köyün içinden nazlı nazlı akardı
hep. Eğer, akşamın kızıllığı veya bir dolunay parlak-
ığında kendini seyreden birine rastlarsa çapkın
bir edayla ışıltılarını sererdi gözler önüne hem de
tüm güzelliğiyle. Dere, köye hayat vererek kıv-
rılarak akıp giderdi.

Arkadaşlarımla birlikte "ilk nerede doğuyor bu
su ?" diye merak ederdik. Bir gün bu merakımızı
gidermek için üç kafadar, Coşar, Altan ve ben,
öğle ezanı okunurken köydençıkıp derenin yanın-
daki küçük patikadan yola koyulduk. Hayalimizde,
mutlaka yerden fışkırarak çıkan bir kaynağının
olduğu vardı doğrusunu söylemek gerekirse. Kah
dere kenarında kah köy yolunda yürüyerek, bu
arada rastladığımız pınarlarda suyumuzu içerek,
yanımızda götürdüğümüz patatesli ekmeklerimizi
ve rastladığımız yabani armut, bükvealıçları iştahla
yiyerek 5-6 km. kadar yol aldık. Derenin suyu
oldukça azalmış, artık içinde yüzen küçük balıklar
dahi görülmez olmuştu. Zaten önünde bentler
kurularak sulama amaçlı göletler oluşturulan yerleri
oldukça geride bırakmıştık. Artık dere, zıplanarak
karşısına geçebileceğimiz kadar küçülmüştü. Bir
süre daha yürüyünce derenin iki kola ayrıldığını

 

gördük. Derenin kollarından bir tanesi kasabaya
giden yol tarafına, diğeri ise hiç bilmediğimiz bir
vadiye doğru uzanıyordu. Kaynaktakibi bizi
yormuştu. Kollardan daha gür su gelen yöne,
kasaba tarafına doğru yürümeye devam kararı
verdik. Yürüdükçe derenin suyunun azalmasıbi-
zim "yerden fışkırarak çıkan kaynağın altında, çığlıklar
atarak serinleyebileceğimiz fıskiye ve belki de altında
oluşan içinde şlop, şlop yüzeceğimiz gölet bulma"
umudumuzu daiyice kaybetmemize neden olmuş-
tu. Merakımız yerini bıkkınlığa bırakmıştı ki, bir
düzlüğe ulaştık. Birkaç söğüt ağacının bulunduğu
çimenlik ve yer yer bataklık bir alandı burası.
Dere, adeta çimenlik alan içerisinde yayılan bir
at sürüsü gibi her yöne dağılmış birden bire orta-
dan kaybolmuştu. Ortalıkta çimenlik alana akan
birkaç cılız pınar vardı sadece. Fışkıran bir pınar
veya kaynak bulma hayalimiz böylece son bulmuş,
geldiğimize pişman olmuştuk. Biraz dinlendikten
sonra geri dönüş yoluna koyulduk.

Dönüşte, derenin çatallanan diğer yönüne de
gitme düşünceme arkadaşlarım bir türlü katılmadı.
Onlara ne kadar dafışkıran kaynağın ve içinde
yüzeceğimiz göletin mutlaka o yönde olması ge-

rektiğini anlatsam da inandıramadım! Yılgınlık,
olabilecek hayalleri de birlikte götürürmüş meğer!

Eve, bitkin ve yorgun bir şekilde döndüğü-
müzde akşam ezanı çoktan okunmuştu bile.
Lojmanın kapısının önünde annem, merak ve
kızgınlıkla beni bekliyordu!

Aradan yıllar geçmişti.

Üniversite yıllarımdıveihtilal sonrası Ankara'da
demeğin kapalı olduğu günlerdi. Hemşerilerimizle
Kolej'de Kuban'da toplanırdık hep boş zamanla-
rımızda. Kuban,tıpkı adını aldığı nehre dönüşmüştü
sanki o günlerde. Nasıl ki bir nehir dağlardan
gelen, farklı vadilerden süzülen suları topluyorsa
kendinde; O'da dağlarından koparılmış nesillerin
yolları farklı nedenlerle Ankara'ya düşen çocuklarını
bir araya topluyordu. Oyle ki, kimisi sert, kimisi
yumuşakiçimli, kimisi kekik, kimisi reyhan kokulu,
kimisi durgun, kimisi coşkun akan pınarların bir
arada çağlamasıgibi, Kafkasya'nın herfarklı hal-
kından insanlar buluşurdu burada.

Sevgili, güleç yüzlü Ferit ağabeyimizin işlettiği
küçük kafeteryanın dip kısmındaki birkaç masa
hep dolu olurdu tanıdık yüzlerle. Okul çıkışında

bulduğum herfırsatta bugünbile soslarının tadını
unutamadığım hamburger ve gözlemelerini yeme-
ye, dostlarla buluşmaya koşardım. Kimbilir belki
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de, Ferit ağabeyimizin her yeni gelene yaptığıgibi
ilk tanıştığımızda yanıma gelip elimi tutarak, bütün
içtenliğiyle benimle tanışması, köyümü,sülale adı-
mı, okulumu bütün dikkatiyle sorarak öğrenmesi
nedeniyle burayı bu kadar seviyor ve kendimi
Kuban'a ait hissediyordum. Bazen cebimizde para-
mız olmadığında da rahatlıkla kendimize birşeyler
ısmarlardık yemekiçin. Bol soslu hamburgerimi
girişteki uzun tabureli ince stand masada yedikten
sonra, daha içeriye geçip Tuncay'ın yaptığı "Çerkes-
kalı genç panosu" nun önündeki masalardan bir
yer kapmaya, daima yeni yüzlerle karşılaştığımız
arkadaşlarla sohbet etmeye bayılırdım.Biz orada
otururken bazen Ferit ağabeyimiz gerçek bir
incelikle yanındabirileriyle masamızagelir; "Bakın
burada size tanıtacağım kimler var!" diyerek, o
güne kadar hiç tanımadığımız ve eğertanıştırı!-
mazsak belki de hiç tanıyamayacağımız bir
yakınımızı veya köylümüzü bize takdim ederdi.

Hiç unutmuyorum karlı bir Ankara akşamıydı...

Zafer Çarşısı'na uğramış yeni çıkan kitaplar
arasında Lermantov'un şiirlerinin olduğu Hançer'i
almıştım. O günlerde her yeni çıkan kitabıilk
gören kişi, cebindeki son parası dahi olsa ona
yatırarak kitaba el koyar ve mutlaka Kuban'da
soluğu alırdı... Tıpkı benim de Hançer'i alınca
yaptığım gibi. Birkaç arkadaşımla birlikte Ataol
Behramoğlu'nun o güzel çevirileriyle dolu kitabı
okuyordum.

"Ah güney dağları, kadergerçi,
Ayırdı günlerimin şafağında benisizden..."

Lermantov'unşiirlerine çayımdan bir yuJdum
almakiçin ara verdim. Fincanı tam dudaklarıma
götürmüştüm ki, karşı masada bir yüze takıldı
gözlerim. Farkında olmadan arkadaşlarımın
anlattıklarını artık duymaz olmuş, "Bu yüzü daha
önce nerede gördüğümü" düşünmeye başlamıştım.
Bu arada bir yandan konuşmaları dinlemeye,bir
yandan da arkadaşlarıma kıza baktığımı hissettir-
memeyeçalışıyordum. Bu yüzü bir yerden anımsı-
yordum. Oturduğu masada yanındaki gençleri de
tanımıyordum. Oturanları rahatsız etmekten
çekinerek kaçamak bakışlarla onu incelemeye

başlamıştım ki; Bir an göz göze geldik. Hemen
utanarak başka yöne çevirdi gözlerini. Evetl Şimdi
anımsamıştım. Bu, lise yıllarımda günübirlik gittiğım
köyde gördüğüm mahcup, küçükkızdan başkası
değildi. Genç kız olmanın verdiği bir ağırlık ve
zarafet vardı şimdiki hareketlerinde. Ama utangaç
tavırlarını terk etmesine karşılık öyle pek de rahat
gibi görünmüyordu otururken. Kim bilir belki de
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Kuban'ailk kez geliyor olmasından kaynaklanıyordu
bu çekingenliği. Masamızdakilerle konuşurken
kaçamak bakışlarla birkaç defa daha göz göze
geldik. Masum ve daha da güzeldi.

Bakışlarımın başkabirisi tarafından görül-
mesinden korkarak, kendimi Lermantov'unşiirleri
Üzerine yapılan sohbete odakladım. Ama bir
yandan da onun hakkında bir şeyler öğrenme
planlarını aklımdan geçirmeye başlamıştım bilel

O akşam Kuban'dan, arkadaşlarımla vedala-
şarak ayrıldım.

Eski, tanıdık bir yüzle karşılaşmış olmamdan
kaynaklanan değişik tarif edemediğim heyecan
vardı içimde. Eve hemen gitmekistemiyordum.
Bu yüzden, bodrum katındaki nemli ve soğuk be-
kar evine gitmeden önce biraz daha vakit geçirmek
için, karlarla kaplı Kurtuluş parkına girdim. Parkın
lambalarının aydınlattığı karla kaplı patika yolunda
serseri serseri dolaşmaya başladım. Hava oldukça
soğumaya başlamıştı ama üşümüyordum. Parkın
içindeki Japon balıklarının yüzdüğü suni havuz buz
tutmuştu. Köydeki küçük derenin de bazen böyle
buz tuttuğu aklıma geldi. Bir gün, nereye kadar
buz tuttuğunu anlamakiçin küçük naylon çizmeli
ayaklarımızla üzerinde yürüdüğümüzü, benim ve
kardeşimin ağırlığına dayanamayarak buzun
çatırtıyla nasıl kırıldığını ve ikimizin de belimize
kadar suya nasıl gömüldüğümüzü anımsadım.
Sonrasında annemden yediğim dayağı da! Bu
düşünceler içindeyken ileride ikili üçlü gruplar
halinde dolaşan parkalı gençlere takıldı gözlerim.
Bana doğru geliyorlardı... "Şimdi birde dayak şimdi
yemeyelim!" diyerek hemen parktan ayrılıverdim.

Libya caddesinde eve dönüş yolunda, o gün
aldığım ve henüz tam okuyamadığım "Hançer'i
masada arkadaşlarımda unuttuğum aklıma geldi.
Kendi kendime "Eşek... gördün kızı, unuttun hançeri!"
diye söylendim...

ili Sel

Bir sabah, daha hava tam aydınlanmamıştıki
büyük bir uğultu ve arkasından gelen daha önce
duymadığımız türden gürültüyle uyandık. Korkarak
pencereye koştuk. Alaca karanlık içinde gördükle-
rimize inanamadık. Köyün içinden her zaman
berraksularını gözler önüne sererek adeta yeni
yetme bir güzelgibi nazlı nazlı akan dereydibizi
hayretleriçerisinde bırakan.

Küçük dere, köyün karla kaplı tepelerinde
ilkbahar sıcağıyla eriyen suları toplayarak içine,



 

 

önüne kattığı her şeyi sürükleyerek ve ancak
binlerce yılkı atının dörtnala koşmasıyla çıkabilecek
bir büyükbir gürültüyle akıyordu. Uzun sürmedi
ama bu akışı, beş veya on dakika sonra,sankihalis
munis bildiğiniz bir insanın birden bire hiddetle-
nerek önüne geleni kırıp dökmesinden sonra
sakinleşip, kızgınken yaptıklarına bakıp pişmanlık
duyması gibi dere de tekrar normal akışına
dönmüştü. Köyeilk geldiğimizde Emir dayımın
ahşap ince köprünün üzerinden geçerken dediği
"Bakmayın böyle sakin olduğuna bu dere bazen
çoşkun akar" sözünü yeni anlamaya başlamıştım!

Hava aydınlandığında derenin sadece coşkun
akarak geçmediğini bir hayli zarar ve ziyana da
sebep olduğunu gördük. Lojmanımızın merdiven
basamaklarına kadar kalın balçık halindeki mil
tabakası, köyün dere kenarındakiekili bahçe ve
'mısır tarlalarını da kaplamıştı. Sağlık ocağının küçük
bahçesi tomruklar,kırılmış kara söğüt dalları ve
odun parçalarıyla doluydu. Babamın bahçeye yap-
tırdığı üstü çardakla kaplı, çiçek şeklindeki küçük

fıskiyeli havuz görünmez olmuştu çamur derya-
sında. Köyün evlerinin yamaçlarda oluşu nedeniyle
sel insan kaybına yol açmamıştı Allah'tan..

Sel beş dakikada geçmişti ama kalıntılarını

temizlemek günlerce sürdü.

Köylüler büyük bir tecrübe ile hemen ıslak
ve batak mil kalıntılarını temizlemeye girişmediler.
Sadece yürünebilecek yolları temizlediler sabırla,
Sonra birkaç gün güneşin mil tabakalarını kurut-
masını beklediler, Kuruyan mil tabakaları plakalar
halinde çatlayarak kenarlarını yukarı doğru kıvır-
maya başladığında kolaylıkla toplayarak parçalara
ayırdılar. Gerçekten de sabır ve zaman akılla
birleştiğinde harikalar yaratıyordu. Tüm dertlerimiz
de öyle değilmi zaten, zamanla unutulmayan hangi
dert var ki..!

Her zaman merak ederdik bu dere nereye dö-
külüyor diye. Birkaç gün sonra arkadaşlarıma yeni
fikrimi açtığımda çok sevindiler. Derenin nereye
döküldüğünü bulacaktık. Bunun için onu takip etme-
miz yeterliydi. Bir gün, "Bu dere nereye dökülüyor?"
diye o yıl öğretmen okulunda okuyan ablamasor-
duğumdaharitaya bakmış ve "Akdeniz'e" diye cevap
vermişti. Böylelikle kim bilir belki de birkaç günlük
yürüyüşle Akdeniz'e de ulaşabilecektik!

Büyük'sel'den bir hafta kadar sonraydı. Üç
kafadar Altan, Coşar ve ben bir sabah yola koyul-
duk. Dereyi kenarındaki patikalardan yürüyerek
takip etmeye başladık. Köyün içinden geçen dere

DERE BAZEN COŞKUN AKARDI...

sarp bir vadi içerisine girerek gözden kayboluyordu.
Köyün hemen çıkışındaki değirmen ve kara söğüt
korusu en sevdiğim köşelerden birisiydi. Koruluğun
içinde dere kenarına ördekler yuva yaparlardı.
Biz de bazen bu yuvaların içindeki yumurtaları
yürütür, tavada,ağır kokusunaaldırmadan yediğimiz
omletler yaptırırdık. Ancak sel çok şeyleri de
değiştirmişti. Değirmen ağır bir hasar görmüş,
koruluk sanki kökünden kazınmışçasına yokol-
muştu. Dere, yıkarak sürükleyerek getirdiği süp-
rüntülerle her taraftı dağıtmıştı. Sarp yamaçlarda
yükselen yabanifındık, armut, ahlat ve alıç ağaç-
larının da bir bölümü yok olmuştu. Sürüklenerek
buralara gelen süprüntüler bazı yerlerde derenin
akışını engellediği için küçük göletler oluşmuştu.
Kendimize yeni patikalar bularak oldukça güç bir
şekilde birkaç km. yol aldık. Dere iyice darlaşan
vadide bir kanyoniçine giriyordu. Paçalarımızı
çemreyerek derenin içinden yürümeye başladık.
Küçük şelaleler üzerinden atlayarak, kaygan
taşlardan sakınarak kanyonda dereyitakip ettik...
Bir süre sonra kanyon keskin bir virajla daha da
dik bir şekilde önümüze engeller çıkarmaya başla-
dı... Ancak boyumuza yakın şelalelerden atlayarak,
sarkarak kanyonda yolaldık. Birdenbire kanyon
başladığı gibi bitti. Dere, iki yanı çamlık tepeler
arasındaki vadi boyunca akmaya başladı. Güneş
tam tepemize ulaşmıştı. Bir süre daha yol aldık.

Birden uzakta ancak dikkatle bakılınca görüne-
bilecek birkaç toprak rengi ev gözümüze çarptı.
Adımlarımız ürkekleşmişti. Uzaktan uzağa duyduğu-
muz köpek sesleri bizim birdenbire yerimizde
duraklamamıza neden oldu. Her üçümüz de yo-
rulduğumuzuilk kez hissediyorduk. Büyük bir
kayanın gölgesine oturduk. Köyden ne kadar
uzaklaştığımızı çocuk hayal gücümüzüzorlayarak
düşünmeye başladık. Bu köy neresi olabilirdi!
Akdeniz yakınlarda mıydı? İçimizde pek konuşkan
olmayan, genelde her hareketimize katılan Coşar,
“Velaha benim kamım acıktı sigoş! Buraya kadar
geldik, artık yeter hadi geri dönelim" dedi... Aslında
uzaktan gelen köpeksesleri her üçümüzde de
aynıfikri çoktan oluşturmuştu. Coşar'ın fikrini he-
men kabul ettik. Geldiğimiz yoldan geriye yorgun
adımlarla ilerlemeye başladık. Derenin döküldüğü
yere ve Akdeniz'e ulaşamadığımız için pek de
üzgün değildik. Sadece dönüş yolundailerlemek
daha da zorgeldi bize...

Kurtlar gibi acıkmış olarak eve vardığımızda
akşam olmuştu.

Aradan yıllar geçmişti...
Üniversite yıllarımdı veihtilal sonrası Ankara'da
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demeğin yeniden faaliyete geçtiği günlerdi. İhtilal
sonrasınınilk yıllarında pek faaliyeti duran Şenyu-
va'daki dernek, yeni yeni toparlanma evresine
girmişti. Ferit ağabeyin Kuban'ı da hala açıktı. İhtila-
lin bir sel olup önüne kattığı herşeyi sürüklemesinin
ardından üç dört yıl kadar geçmişti. Ülkenin geçir-
diği yıkım yıllarının izleri de hala belirgindi üzerimiz-
de, her şeye rağmen yeni değer yargılarına ve
sentezlere kafa yorduğumuz günlerdi. Aslan Amca-
nın başkanı olduğu demekte, her hafta sonu adeta
sel sonrasında dere yatağında, farklı yerlerden
sürüklenerek toplananfarklı kalıntılar gibi değişik
düşüncelere, değişik ideallere ve değişik birikimlere
sahip Insanlar olarak bir araya geliyorduk. Insanların
birbirlerini tanıma ve tasnif etme çabaları gözle
görülür bir hal alıyordu işte o anlarda. Herbiri
bir yöneatılmış bir bütünün parçaları olduğumuza
inanıyor, ama bir araya geldiğimizde de değişime
uğramış farklı yönlerimizigörerek yabancılaşıyor,
uzaklaşıyor, şaşırıyorduk. İhtilalin ve öncesi anarşi

döneminin üzerimizde bıraktığıizleri temizlemekle
geçen zoryıllardı bunlar.

Her boş vaktimde derneğe ve her akşam
evimin yakınındaki Kuban'a uğramayı ihmal etmi-
yordum. Bu uğrayışlarımda arkadaşlarla sohbet
etmealışkanlığı ve arzusu kadar, tanıdık dost yüz-
lere tesadüf etme umudu da vardı içimde. Özellikle
birkaç kez karşılaştığım masum ve utangaç o kum-
ral kızı belki bir kez daha görebilirim ve sonunda
onunla tanışırım diye umut ediyordum. Karlı bir
kış akşamında Kuban'dailk kez rastladıktan sonra
da birkaç kez daha karşılaşmıştık. Her seferinde
birbirimize tanıdık bakışlar atmamıza rağmen bir
türlü cesaret edip masalarına oturamamış ve tanı-
şamamıştım. Gizlice yaptığım araştırmalardan
bizim yöreden olduğunu ve üniversitede okumak
için Ankara'da bulunduğunu öğrenmiştim sadece.
Kendi kendime, onu ilk gördüğümde artık gidip
tanışacağım diye söz vermiştim...

Yine bir gün, Ankara'ya o yıllarda ilençli bulut
gibi çöken kara sisli bir akşamda kendimi Kuban'a
zorlukla atmıştım... Arkadaşlarımla sohbet ederken
bir yandan da onun gelmesini bekliyordum kararımı
uygulamakiçin. Ancak O, o akşam bir türlü gelme-
di ve sonraki diğer akşamlarda da...

masuadasaasasa

Yaz tatili yaklaşmıştı... Bir mayıs günününikindi
vaktiydi.

Okuldan çıkmış Alman Kültür Merkezi'ne
doğru gidiyordum.Kızılay'da her yöne aceleci
adımlarla, sankifilm setinde rol yaparmış gibi,
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resmi, yapay ve hiç doğal olmayan bir edayla
yürüyen kalabalığın arasında yürüyordum.

Birden karşımdan gelen kalabalığın içinde
O'nu gördüm. Içimde kalp atışlarım yükseldi ilk
anda. Adeta coşkun akan derenin üzerine düşen
bir yaprak gibi süzülerek bana doğru geliyordu.
Amabirden görmeyi hiç beklemediğim gerçekle
karşılaştım. O,yalnız değildi! Onun yalnız olmadığını
görünce kanım aniden durgun akmaya başlamıştı
sanki. Kaç saniye geçti bilmiyorum bana gün kadar
uzayan.

Yanındaki gençle yakınıma kadar geldiği anda
göz göze geldik. Gözlerini kaçırmadı bu sefer ama
ben kaçırdım, masum bir suçlu gibi. Tıpkı onunla
ilk karşılaştığım gece düğün halkasından kaçtığım
gibil Ö bizim utangaç ve güzel kız, yanında kol
kola yürüdüğü esmer, uzun boylu, siyah kıvırcık
saçlı gencin omzunabaşını yaslayıp ve koluna
daha da sıkı sarılarak yanımdan kayarcasına geçip
gitti. Ne yalan söyleyeyim dönüp arkasından,
dereye düşen yaprağın akıp gidişini seyredercesine
bakmaktan kendimi alamadım.

Kumral saçları kısa kesilmiş ve kızıla boyanmıştı,
artık o mahçup masum utangaçlığından çok şey
kaybetmişti sanki, ne gariptir ki güzelliğinden de!

Kızılay kalabalığında daha da yalnızdım artık.
Sanki o anda,suni kalabalıkla kuşatılmış çevremde
kimse yoktu da koca bulvarda mutsuz,şaşkın ve
ürkek adımlarla tek başıma yürüyordum.Farklı
bir ülkede sevenlerince terk edilmiş, bir yabancı
gibi hissediyordum kendimi. İnsanlar üzerime
üzerime geliyorlardı sanki. Birden nedendir.
bilmiyorum köyde yaptığımız pınarlar geldi aklıma,
O, daha biraz önce, sahiplenilmemiş sevgilerle
ve olgunlaşmamış anılarla henüz akıp gitmişken
yanımdan, Mahirpınarını düşündüm... "Hala akıyor
mu acaba?" dedim içimden. "Bir gün mutlaka
uğrarım ve bakarım, eğer akıyorsa suyundaniçerim!"
diye kendime söz verdim.

Anibir kararla Alman Kültür Merkezi'ne git-
mekten vazgeçip geri döndüm. O andaki yalnızlı-
gıma son verecek tek yer olan Kuban'a doğru
yürümeye başladım. "Yaşanılmamış sevgilerin acısı
ne çabuk kayboluyormuş!" dedim kendime..
Rahatlamıştım, arsız arsız gülümsedim..!

asra na

Ankara'nın, eğri hançerini gizleyerek apansız
saplamakiçin yüreğime kuytu bir köşede sinsice
beni bekleyen zifiri ve aşüfte akşamınainat, içim-
deki dere berrak ve coşkun akmaya başlamıştı
yeniden... ..
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Heryıl Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde (KBC) düzenlenen Nalçik Yaz Kampı'na

Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) Türkiye diasporasından çocuklar gönderiyordu.
Daha önce Dünya Çerkes Birliği'nin işbirliği ile düzenlenen kamp, bu yıl ilk kez
KBC Gençlik Bakanlığı ve Kaffed'in işbirliğiyle gerçekleştirildi.

29 Haziran - 15 Temmuz 2009 tarihleri arasında yapılan kampa, grup
öğretmenimizile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden (Ankara, Istanbul, Izmir, Kayseri,
Maraş) 22 kişi katıldı. Katılımcılarımızdan bazılarının geziile ilgili izlenimlerini
sizlerle paylaşıyoruz...

KARATSUK İlkay Karaduman Kayseri
(Grup Öğretmeni)

29 Haziran akşamı Nalçik havaalanından
çıktığımızda kalabalık bir grup bizi bekliyordu.
Grup yaklaşırken Vork Kafe müziği duyuldu.
Geleneksel Çerkes kıyafeti içindeki genç kız tüm

zarafetiyle elindeki çiçekleri uzatıp "Fıkeblağe"
(Hoş geldiniz) dedikten sonra, Vork Kafe'nin sesi
yükseldi. Dünyanın en güzel danslarından biriyle
anavatanda karşılanmak muhteşemdi. Kafe devam

ederken, çok hafif atıştırmaya başladı yağmur.

Demekbizi karşılayan yalnız alandaki bu güzel
kalabalık değildi! İstanbul'un yoran sıcağından
sonra bu yağmur da muhteşemdi. Karşılama
düğününün ardından KBC Gençlik Bakanı Paştı
Boris anlamlı konuşmasını "Anavatanınızdasınız.

Misafir olmadığınızı unutmayınız, geldiğiniz için
mutluyuz" diyerek tamamladı.

Yaz kampımızınilk günü kaldığımız sanator-
yumun yakın çevresine yaptığımız geziyle başladı.
Kampın en önemliyanı olan anadili dersi için se-
çilen hocalarımızla tanıştık ikinci gün. Dil derslerini

NART 45



 

GEZİ İZLENİM
 

sabah 10:00 ile 12:30 arasında yapma kararıalındı
ve on beş gün boyunca bu program uygulandı.
Sanatoryumun alt katındaki tiyatro salonunda
yürüttüğümüzdil derslerini zaman zaman bahçeye
de taşıdık. Hocaların oyunlar katarak yürüttükleri
dersler, öğrenmeye hazır olan ve Adigece sesleri
evlerinde duyan çocuklariçin iyi bir alt yapı oluş-
turacaktı. On beş günün sonunda yapılan etkinlikte
çocuklar kendilerini Çerkesce tanıtarak, oyunlarla

öğrendikleri atasözlerini, tekerlemelerive kısa bir
voredi izleyenlerine sundular.

Şocentsuk Ali tiyatrosunda izlediğimiz "Veli
yı paraşüt" adlı komedi, çocukları tiyatronun teknik
yanıyla (Zengin dekoru, kostümü, müziği ve efektle-
riyle) etkileyerek, Adıgeceyi tiyatroda, dilin en
güzel kullanıldığı yerde duyma şansı verdi.
Oyundan sonraki sohbette bazı çocuklar oyunda
yakalayabildikleri Adigece kelimeleri sevinçle
paylaştılar.

Daha sonraki günlerde Şocentsuk Alı tiyat-
rosunun değerli oyuncusu Şermet Ludeile sana-
toryumda sohbet etme imkanı bulduk. Lüde,
Türkiye'den gelen çocuklar için / Tenmmuz akşamı

Raduga'da yapılan programın (şiir, müzik ve
folklordan oluşan) sunuculuğunu üstlenerek ço-
cukların hoşça zaman geçirmeleri için elinden

geleni yaptı.

Adıge Vune, Müze, Şehir Kütüphanesi, Ab-
hazya Meydanı... Nalçik şehriiçinde ziyaret etti-

gimiz yerler. Adıge Vuneziyaretçilerinin Çerkes
kültürüne ait hediyeler alabileceği bir yer. Adıge
Vüne'nin sahibi, Perit Xase'nin de (Anavatana
dönüş yapan Adıgelerin kurduğu demek) başkanı
olan Utıj Mecit'in gruba gösterdiğiilgiyi unutma-
yacağız. Bizi Perit Xase'ye davet edip, dernek
hakkındabilgiler verdi. Anavatana yerleşmiş çocuk-

larla bizim grubun kaynaşmasıiçin ellerinden

geleni yaptı Perit Xase yöneticileri; Tham fiğapsol

Abhazya Meydanı'nda çarşamba günleri yapı-
lan tamamen geleneksel Çerkes düğününde Ut
Mecit yine yanımızdaydı. Düğüne diasporadan
katılan diğer grupları bize tanıtarak, Adıge düğü-
nünde yapılması gerekenler hakkında çocukları
bilgilendirdi.

Nartkale'ye çok yakın bir çocuk sanatoryumu
davet aldığımız güzel yerlerdendi. Bu sanator-
yumda 'Nart Şır' halk oyunları grubunu (7-13 yaş
grubu) izlerken, zaman zaman Kabardinka'yı mı
izliyorum diye düşünmeden edemiyor insan.
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Daha da güzeli Nart Şır'daki çocukların anadili
ve xabzedeki yetkinlikleri. Fpso Nart Şır! Darısı
tüm Adıge çocuklarına.

Ziyaret ettiğimiz 'Adıge Psalhe' gazetesinde
gördüğümüzilgiyi de unutmayacağız. Hafitse
Muhamed çocuklarla tek tek tanışarak gazete ve

dernek hakkında bilgiler verdi. Kendi yazdığı
kitaplardan hediye etti.

Sosruko, Mavi Göl ve Oşhamahol

"Sosrukoy dikan, Sosrukoy dinehu.. Hayra.
Hayra...!" Sosruko için söylenen voredi. Sosrukol
Tanrılardan ateşi çalan kahraman,İnsanlığa büyük
hediyesini sunuşu, üç katlı bir restaurant şeklinde

Nalçik'te inşa edilmiş. Restaurantın en üst katından,

Kabardey-Balkar'ın başkentinin büyüleyici güzelliğini
izledi çocuklar,

Mavi Göl yaz kış aynı sıcaklıkta olup içinde
yalnızca bir balık türü yaşayabiliyor. En derin
yerine henüzinilemediği söylenen gölün nereden
beslendiği tam bilinmiyormuş. Bilinen ise, etrafını
çevreleyen yüksek dağlarıyla ve çevresindekibitki
örtüsüyle Insana huzur veren güzelliği...

Oşhamaho (Elbrus)

Avrupa'nın en yüksek noktası kabul edilen
OşmaholPsıj (Kuban) ve Baksan nehirlerinin doğ-
duğu yer. Dünyanın her yerinden turistler tara-
fından ziyaret edilen dağ, Ziyaretçilerin neresine
bakacağını şaşırıp, objektiflerine sığdırmayaçalıştığı
Oşhamahol Yaz kış kar eksik olmayan yüce dağın
eteklerinde, Temmuz ayında doyasıya kartopu
oynadılar çocuklar. Daha önce de olduğu gibi,
bulutları çekip tepesine, gizleyiverdi zirvesini
ziyaretçilerinden...

Iham Fiğapso!

Leyla Kafe, Türkiye'den giden çocukların evle-
rindeymişçesine rahat ettikleri bir yer oldu. Kafe
sahibi Leyla hanımın gösterdiği konukseverliğe
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yaz kampı boyunca, her zaman olduğu gibi
ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sabancı Nazmi,
Şık Gupse, Karatsuk Muhamed ve Musabiyile
Kıp Cahit'e minnettarız. On beş gün boyuncabi-
zimle gezen gençlik bakanlığı çalışanı Nane Lera'

ya ayrıca teşekkürler!

Çocuklara anavatanlarını görmefırsatı sunan
Kafkas Dernekleri Federasyonu yetkililerine ve
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Gençlik Bakanlığına
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tham Fiğapso!
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BALA Aytar Bal Yozgat

Babam Nalçik'te bir yaz kampı düzenlendiğini
söylediğinde çok mutlu oldum, amasonra evimden
uzakbir yerde nasıl yaşayacağım sorusu benibiraz
korkuttu. Biraz düşününce oranın benim anavata-

nım olduğunu hatırladım ve çok rahatladım.
Geziden birkaç gün önce hazırlıklarımı ta-
mamladım. Ankara'danyola çıktık, İstanbul'da bir
gece konakladıktan sonra Atatürk havalimanında
geziye katılan diğer arkadaşlarla buluştuk. Akşam
saatlerinde uçağımız Nalçik'e indi.

Orada bizi büyük kutlamalarla karşıladılar. Bu
beklenmedik karşılama törenleri hepimizi çok

şaşırttı ve çok mutlu olduk. Daha sonra bizi

arabalarla kalacağımız sanatoryuma götürdüler.
İlk önce herkes sanatoryumu yadırgadı, ancak
daha sonra hepimiz buradan ayrılırken çok üzüldük.
Geldiğimiz akşam yemek yedikten sonra hepimiz
odalarımıza çıktık. Bu ilk gece hepimiz birbirimizle
tanıştık. Ertesi gün artık hepimiz birbirimizi
tanıyorduk, Önce sanatoryumu dolaşmaya baş-
ladık, daha sonraki günler her gün başkabiryeri
geziyorduk. Sabah kalkıyor, kahvaltı edip gezi
saatine kadar sanatoryumda dolaşıyorduk. Günler
geçtikçe burayaalıştık. Her gün kahvaltıdan bir

saat sonra hep beraber Adıgece derslerimiz
oluyordu. Öğleden sonra her gün birkaç yeri ge-
ziyorduk. Akşam yemekyedikten sonra sanator-
yumundiğertarafındaki diskoya gidiyorduk. Birkaç
saat sonra biten disko dönüşü bizim katta kalan

diğer arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Her gün
ayrı ayrı yerlere gidiyorduk. Hayvanat bahçesi,
lunapark, şehir gezileri, Elbrus dağı, Sosruko, göl
gezileri ve piknikler yaptık. Nalçik'e gerçekten
çokalışmıştık. Ayrılmaya birkaç gün kala buranın

değerini iyice anlamıştık. Döneceğimiz günden
önceki akşam herkes birbiriyle vedalaştı ve çok

üzgündü. Sabah herkes valizini topladı. Hüzünlü
vedalaşmalardan sonra uçağımıza bindik, birkaç

saat sonra İstanbul'daydık.

Nalçik'te bize yardım eden Adıge Vüne'nin
sahibi Mecit amcaya, Leyla Kafe'nin sahibi Leyla
teyzeye, Nazmi Sabancı'ya, Gupse teyzeye gezi
süresince her türlü sorunumuzlailgilenen İlkay
öğretmene çok teşekkür ediyorum.

BALA Aytek Bal Yozgat

Öncelikle bu geziyi düzenleyen herkese teker
teker teşekkür ederim. Düzenlemeyleilgili hiçbir

 

 

 

 

 
problem yaşamadık. Nalçik'e gittiğimizde alışmamız
2-3 gün sürdü. Arkadaşlarımızla tanıştık. Kaldığımız

odalar düzeltildi, temizlendi. Tabii bu arada bizi
her gün değişik yerlere götürüyorlardı. Tam
anlamıyla harika bir yerdi. Her taraf yemyeşil,
doğayla iç içe. Ama en önemlisi oradaki herkes
bizimle ilgileniyordu. Herhangi bir sorunumuz
olduğunda hemen yardım ediyorlardı. Bizim
rahatımız için ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki
bazı sorunlarımız oldu. Ama oranın imkanları
sınırlıydı.

Gittiğimiz yerler arasında göl, müze,tiyatro,
Nalçık Parkı, Mavigöl, Sosruko,iki Çerkes köyü

ve Elbrus dağı vardı. İçlerinden en güzeli bence
Elbrus'tu.

Zaman çabucak geçti ve gezinin sonuna geldik.
Ayrılma vakti gelmişti. Oradaki arkadaşlarımız
üzgünlerdi. Biz de üzgündük. Daha sonra
Türkiye'ye geldik ve arkadaşlarımızdan ayrıldık.

Kesinlikle harika bir yerdi. Herkesin gitmesi
gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Eğer bu firsat elime bir kez daha geçerse yine
gitmekisterim.
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JILEHIJ Ayberk Yaşar K.Maraş

Canberk abim 2005 yılında Kafkasya'yailk
giden grubuniçerisindeydi, herfirsatta Kafkasya'dan
bir şeyler anlatır, imrenerek dinlerdim. Ben de
babama döner "Beni ne zaman göndereceksin"
derdim.

0 Mayıs sabahı babam Ankara'dan Kaffed'in
başkanlar kurulu toplantısından dönmüştü. Bana
"Gözün aydın Kafkasya'ya gidiyorsun, acele 6 adet
resim hazırla" dediğinde dünyalar benim olmuştu.

O sabah diğerlerinden çok farklıydı. Erkenden
kalkmıştım, çok heyecanlıydım, çünkü o gün
Kafkasya'ya, bir zamanlar atalarımın yaşadığı yere
gidecektim ve bu benim ilk yurt dışı seyahatim
olacaktı. Babam, annem ve küçük kardeşim beni

havaalanına bıraktılar.

Orada benimle beraber geziye katılan arka-
daşlarımla tanıştım. Havaalanında biraz bekledikten

sonra uçak geldi ve yola çıktık. Aynı zamanda bu
benim ilk uçak seyahatimdi; içimde bunun da
vermiş olduğu ayrı bir mutluluk vardı. Nalçik'e

vardığımızda bizi çok güzel karşıladılar. Her şey
çokgüzeldive sonra bir minibüsle bizi kalacağımız
sanatoryuma götürdüler. Sanatoryumun etrafı
çok güzeldi. Her yer yeşillikti, arka tarafta da bir
agua park vardı. Odalarımıza girdik ve eşyalarımızı
yerleştirdik.

Orada birçok yeni arkadaşım oldu. Ayrıca

Türkiye'den giden grupta tek Adigece bilen ben
olduğum için orada bana çokilgi gösterdiler.
Adiıgecemisohbet edebilecek seviyede ilerlettim.
Hatta bazen arkadaşlarımın tercümanlıklarını da

yaptım. Oradaki insanlar çok sıcakkanlıydı. Orada
hiç unutamayacağım çok güzelanılar ve arkadaş-
lıklar edindim. Akşamları diskotek oluyordu. Her
gün yeni bir yerler görüyorduk, hep geziyorduk.
Benim en beğendiğim yer Oşhamaho'ydu (Elbrus).

Her şey çok güzeldi. Yaşadığımız teksıkıntı

yemeklerdi (0 da benim klasik sorunumdu zaten).
Onun dışında her şey çok güzeldi.

Başta bu gezi organizasyonunu düzenleyen
Kafkas Dernekleri Federasyonu yönetimi olmak
üzere, bize eşlik eden ve bizi orada ağırlayan tüm
yetkililere ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum.
Nalçık'te kaldığımız iki hafta boyunca çok eğlenceli
vakit geçirdim. Bu tatil benim hayatımda geçirdiğim
en güzelyaz tatiliydi...
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PŞAVKO Cansu Ağartan İzmir

Ben Pşavko Cansu Ağartan. Anavatanını gör-
mekve atalarının yaşamlarının o eski zamanlarına
dair fikir edinebilmek amacıyla 29 Haziran'da
Türkiye'den ayrılan ve Nalçik'te 15 günlük kısa
ama oldukça tatmin edici geziye katılma şansı
bulan 21 gençten biriyim. Bize refakat eden
hocamızİlkay hanımla berabertoplam 22 kişilik
bir grup olarak Nalçik'te Raduga (Türkçe anlamı
'gökkuşağı') isminde bir sanatoryumda devlet
tarafından ağırlandık. Nalçik'te geçirdiğimiz 15
gün boyunca müzeleri, kütüphaneleri ve çeşitli
anıtları gezdik. Özellikle efsanevi Nart kahramanı
Sosruko'nun ateşi tutan sembolik anıtı ve Nalçik'in

nefes kesen doğası gerçekten görülmeye değerdi.
Bütün Nart efsanelerini gerçekkılan görkemi ve
gizemiyle ünlü Elbrus dağını karşımızda bulmak
ise hayal edebileceğimizden daha büyük bir
heyecan vermişti bize. Elbrus'u ziyaretimizden
önce karşılaştığımız Kabardey amcanın sözleri ise

çok hoşumuza gitmişti: "Siz hala Elbrus'u
görmediniz mi? Elbrus Nalçik'in Arafat'ı gibidir,
orayı görmeden haccı tamamlamış sayılmazsınız."
Bizler de haccımızı layığıyla tamamlayabilmek
adına Elbrus'u büyük bir merakla gözlemledik.
Yaz ortasında hala karla kaplı yaylalarda o temiz
ve özlem dolu havayı içine çeken hiçbir Adıge

genci kanının kaynamasına engel olamazdı. Her
çarşamba büyük meydanda yapılan coşkulu
düğünler hem danslarımızın inceliklerini hem de
halkımızın misafirperverliğini ve sıcaklığını tekrar
gösterdi bize. Ayrıca misafir olduğumuz köy ve
şehirlerde büyükbirilgi ve sevecenlikle karşılandık,
bizleri uzaklara göç etmiş akrabaları olarak kabul
edip rahat etmemiz için ellerinden geleni yaptılar.
Tabii ki gezimiz sadece eğlence amaçlı değildi,
asıl amacımız kültürümüzü ve dilimizi dahaiyi
anlayabilmekti. Bu amaçla kaldığımız sanatoryumda
deneyimli öğretmenler Lude ve Masirat bizlere
Kabardeyce dil dersleri verdi. Sanatoryumda
kaldığımız sürece gerek Türkiye'den giden grupla
gerek orada kalan diğer gruplarla çoksıkı ve hala
devam eden arkadaşlıklar geliştirdik. Gezimizin

son günü herkesin sabah erkenden kalkması ve
bizi uğurlamakiçin hazırlanması hepimizi sevin-
dirmiş ve duygulandırmıştı. Gözetmenlerimizin
sarılıp bizi kardeşleri gibi gördüklerini, gitmemizi
istemediklerini söylemeleri zaten gitmeyi hiç
istemeyen bizler için o anları daha da zor hale
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getirmişti. Bütün yaşadıklarımız çok güzel olsa da
bazı küçüksorunlarımız olmadı değil. Sorunlarımızın
genel olarak ilk defa gittiğimiz bu ülkede ne
beklememiz gerektiğini bilmememizden ve
organizasyondaki bazı eksikliklerden kaynaklandığını
düşünüyorum. Yemeklerin ve yemek düzeninin
alıştığımız şekilde olmaması, refakatçimizle

- yaşadığımıziletişim sorunları bizi bir miktar zorlamış

olsa da bu anlamlı gezimizifazla etkilememesine
özen gösterdik. Ayrıca gerek Nalçık'teki görevliler
gerek Türkiye'den göç eden Adigeler küçük
sorunlarımızı çözebilmekiçin ellerinden geleni
yaptılar. Bu küçükaksaklıklara ragmen aklın ve
kalbin her zerresinde Adıge olduğumuzu hisset-
tiren, atalarımızın yaşadığı bu toprakları bu genç
yaşımda görebilmek benim için büyükbir mutlu-
luktu. Benim yaşımdaki her gencin bu kadarşanslı
olamayacağının bilincindeyim ve bizlere bu olanağı
sağlayan büyüklerimize, Nalçik'te ailemiz gibi
bizlerle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum,
her ne kadar yeterli olacağını düşünmesem de..
Umarım bu tür organizasyonlar daha uzun süre
devam eder ve daha fazla genç atalarının yaşadığı
toprakları görerek benim hissettiklerimi hissetme

şansını bulur.

ŞOVCEN Medine Duygu Özdemir K.Maraş

Bir gün kendi anavatanıma, Kafkasya'ya gitmek
en büyük hayalimdi. Kafkasya'ya gideceğimi
öğrendiğimde çoksevindim.İşte en sonundabir
zamanlaratalarımın yaşadığı o eşi benzeri olmayan
ülkeye gidecektim.

Bu benim ilk yurtdışı deneyimim oldu. Nalçik'te

bizlere ilk sürprizi havaalanında yaptılar. Düğün
yapılarak karşılandık.

Orada geçirdiğim 15 gün içinde hem eğlendim
hem de çok güzel şeyler öğrendim. Kaldığımız
Raduga Sanatoryumuyeşillikler içinde, havuzlu,
oyun alanları olan çok güzel bir yerdi. Her sabah

bir buçuk saat Adıgece dil dersi aldık. Dersi veren
hocalarımız çokiyilerdi. Hepsi alanlarında başarı
göstermiş hocalardı. Her birimizle yakından
ilgilendiler. Kaldığımız sanatoryumu saymıyorum
bile... En ufak bir sorunla karşılaştığımızda bizlere

yardımcı olmakiçin ellerinden geleni yaptılar.
Aramızdan bazı arkadaşlarımız rahatsızlandıklarında

onlarla tıpkı anne babamız gibi ilgilendiler. Yemek
kültürümüz biraz farklıydı ama o ortamda
gözümüze çok görünmedi. Sanatoryumda kalan
diğer çocuklarla da iyi vakit geçirdik. Herkes çok

misafirperverdi. Hiç yabancılık çekmedim.

Bu 15 gün içerisinde sanatoryuma çok yakın
olan Nalçik parkına gittik. Öğrendiğim kadarıyla
bu park Avrupa'nın en büyükikinci parkıymış. O
günün akşamında Adıgece tiyatroya gittik. Şehir
turuna çıktık. Adıge Vune'yi ve sahibi Mecit beyi
ziyaret ettik.

Her çarşamba günü geleneksel olarak Abhazya
meydanında düğün yapıyorlarmış. Biz de grup
olarak o düğüne gittik. Oyunları bizim oyunla-
rımızdan biraz farklıydı ama çok güzel görünüyordu.
Sonraki günlerde müzeye, Mavi Göl'e, Sosruko'ya,
Oşhamafe'ye, Nartkale şehrine ve köylerindeki
başka sanatoryumlara ziyarete gittik.

Mavi Göl'ün kaynağını nerden aldığı bilinmi-
yormuş, Içinde sadece bir tür balık yaşayabili-

yormuş, derinliği ölçülememiş ve yaz kış |-2 cm.

değişiyormuş. Sosruko Setenay'ın oğluymuş,
canavarın elinden ateşi almış ve kahraman ilan

edilmiş. En çok gitmekistediğim, merak ettiğim
yer Oşhamafe'ydı. Teleferikle çıkarken Oşha-

mafe'nin muhteşem manzarasına şahit oldum.Bir

yer ancak bu kadar güzelolabilirdi...

Kafkasya'da geçirdiğim 15 gün nasıl geçti
anlamadım. Keşke hiç bitmeseydi. Atalarımın
doğup büyüdüğü o topraklarda, atalarımın solumuş
olduğu o havayı solumak bambaşka bir duygu.
Allah bu duyguyu tüm Adıgelere nasip ederinşal-
lah...

HAĞURElif Nisa Ergönültaş İzmir

Anayurdu görmek ve gezmek Içın gittiğimiz
Kafkasya için belki de gittiğimizde geri dönmek
istemeyeceğimiz cennet de denebilir.

Havaalanınailk indiğimizde kendimi her zaman-
kinden daha mutlu ve huzurlu hissetim.Bizi karşı-

lamaya gelen bir dans ekibi vardı ve tabii kameralar
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da vardı. Orada birçok yer gezdik. Oranın bazı
köylerini gezip bizim için hazırlanmış dans gös-
terilerini izledik. Gezdiğimiz yerlerden en çok
beğendiğim Mavi Göl'dü. Mavi Göl hakkında
birçokbilgi verildi ve gerçekten güzelbilgilerdi.
Daha sonra birkaç müze gezdik. Bu müzelerden
biri Kafkasya'nın doğasıylailgiliydi. Bir diğerinde
oranın tarihi anlatıyordu. Oranın yeşil doğası
insana gerçekten huzurveriyor.

Akarsularının sesini hala duyuyorum. Gölke-
narında durup biraz dinlemekiçin oturduğumuz
yerler vardı ve çok güzeldi. Daha sonra teleferikle
yaptığımız ordan oraya geziler çok muhteşemdi.
Elbrus dağını görmekiçin çıkmıştık ve tepesinde

kartopu yapıp eğlenmiştik. Lunaparkgibi gezilerimiz
de olmuştu. Orada hiç unutamayacağım anılarım
var. Eğerileride tekrar gidebilirsem geri gelmemeyi
diliyorum. Oradaki arkadaşlıklarımı ve buradan
oraya gelen arkadaşlarımı çok seviyorum ve onları
özlüyorum. Bizi bu geziye götüren ve bu geziyi
düzenleyen, üzerimizde emeği bulunan herkese
çok teşekkür ederim. Hiç unutamayacağım bir

15 gün yaşattıklarıiçin.

THAVUŞEGufit Atik İzmir

Kaffed ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin
ortaklaşa düzenledikleri Nalçik gezisineİsviçre'den

Sabahat Logan hanımefendinin desteğiyle katıldım.
Kendisine sonsuz şükranlarımı sunmayıbir borç

biliyorum. Babam ben küçükken Çerkesliğimi,
Çerkes olduğumu bileyim diye bazı masallar
anlatırdı. Çoğunu da kendisi uydururdu, bunu
şimdi dahaiyi anlıyorum. Masalın birinde Oşha-
mafe'de yani Elbrus'da yaşayan bir Çerkes aslan
vardı. Çerkes aslan bütün Kafkasya'nın koruyucu-
suydu ve Çerkes olmayan kimseyi oraya sok-
mazdı... Masallarda duyup hayallerimde
canlandırdığım o kutsal dağı Sabahat abla, Kaffed
ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti sayesinde gör-
düm. Herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkür-

lerimi sunarım.

KOCABAY Mertcan Kocabaş Kayseri

Bu sene Kafkas Federasyonu'nun düzenlediği
18 yaş altı geziye 2| kişi katıldı. Oraya gittiğimizde
bizi bakan yardımcısı Boris karşıladı. Öncelikle
Nalçikli bir abimiz ve ablamız yöreselkıyafetleriyle
kafe oynadılar. Bizi böyle karşılamaları çok hoşu-

muza gitmişti. Daha gider gitmez kendimizi
evimizde gibi hissetmiştik. Daha sonra kalacağımız
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yere gittik; bizim gibi birçok gencin ve küçük
çocukların bulunduğu, birçok imkana sahip bir
yerdi. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Aramızda
sadece bir kişi Adıgebze biliyordu; o arkadaş çoğu

zaman yardımcı oldu. Bazen de ben ve birkaç
arkadaşımızİngilizce anlaştık.

Gezilerimizde mavi göl, yeşil göl gibi doğal
güzellikleri gördük ve onlar hakkında duyduklarımız
bizi çok şaşırttı. En çok sevdiğim ise Elbrus oldu,

yani Oşhamafe. Onun kadar ihtişamlı ve de gör-

kemli bir dağ görmedim.

Yediğimiz yemekler o yöreye özgü olup adeta
tadından yenmiyordu.

Kısaca anavatanımızın güzelliği ve ihtişamı
bizleri adeta büyüledi. Dönme zamanıgeldiğinde
hiç kimse gitmekistemiyordu. Kim isterki, giden
kaç kişi geri dönmüşki...

ŞOVCEN Emine Nisa Özdemir K.Maraş

Bana anavatanına gideceksin dediklerinde çok
sevinmiştim. Havaalanına gidene kadar çok
heyecanlıydım. Havaalanında heyecanım azaldı
ama hala anavatanıma gideceğime inanamıyordum.
Üç saatlik bir yoldan sonra Nalçik'e indiğimizde

bizi çok güzel karşıladılar. Otele gittikten sonra

birkaç sorunla karşılaştık, ama şikâyetlerimizi

bildirdikten sonra sorunlar düzeltildi.

Her şey beklediğim gibi değildi aslında, Bek-
lentilerimden çok daha güzelolan şeyler de vardı;
çok daha kötü olan şeyler de...

Mesela ben otelimizin daha lüks olmasını
bekliyordum. Hatta lüks de değil, en azından
yatakları, yorganları, banyoları düzgün olsaydı.
Hocamızın bize karşı daha hoşgörülü ve sadece
kendi dediğini değil de bizimdefikirlerimizi alarak
bir şeyler yapmasını beklerdim.

Gezdiğimiz yerler Oşhamafe, Sosruko, Mavi
Gölhepsi çok güzeldi. Türkiye'den gidip Nalçik'te
yaşayan Çerkeslerle tanıştık. Nalçik'te Mecit
amcaya çok teşekkür ederim. Orada bizim iste-

diğimiz her şeyi yaptı. 15 günün en az 4 günü
onunla beraberdik ve o günlerimin hepsi en keyifli
günlerimdi diyebilirim.

Her sabah kahvaltıdan sonra bir saat Çerkesçe

dil dersi gördük ve önceden ben hiçbir şey bil-
miyordum. Dil dersinden sonra az da olsa Çer-
kesçe öğrendim.

 

 



  

 
19. yüzyılda Kafkasya'da yaşanan soykırımın ardından

anavatanlarından sürgün edilen Çerkeslerin Mersin'in 52 km.
kuzeyinde, Orta Toroslar'ın Bolkar Dağları eteklerinde kurduğu

Sadiye ( Atlılar ) köyü Mersin'in tek Çerkes köyüdür.

 

Kuruluş

Kuban (Psij) ırmağı kenarında yaşayan Kuban
(Hajret) Kabardeyleri 1822 yılında bugünkü
Adıgey Cumhuriyetisınırları içerisinde bulunan
Lesepşıne bölgesine yerleşerek 'Kanşıvuey' ve
"Marğuşey' adlarındaiki köy kurarlar. Fakat Rus
Çarlığı'nın artan baskıları dinlerini yaşamalarını
imkansız hale getirir. Çerkesleri askere alarak
kendi saflarında savaştırma çabaları da buna
eklenince daha fazla dayanamazlar ve (885
(1330) yılında göç kararı alarak, Ürdün ve
Suriye'ye gitmek üzere bugünkü Novorossiysk
lmanından gemiyle yola çıkarlar.

SÜHA YILMAZ

Gemibirkaç günlük yolculuğun ardından
İstanbul'da mola verip ikmal yapar, bu süre
zarfında kimsenin gemiden inmesine izin
verilmez. Gemi bu molanın ardından tekrar
yola çıkar ve Mersin limanıaçıklarında arızalanır.
Gemidekilerin gemi tamir edilinceye kadar
Mersin limanında konaklamalarına izin verilir.
Fakat arızanın giderilmesi uzun zaman âlacaktır
ve bu nedenle Rusya ile Osmanlı devletleri
arasındabir anlaşmayapılarakkafilenin o bölgede
kalmasına karar verilir,

Bu gelişmelerin ardından yetkililer tarafindan
kafileye yerleşmek üzere Mersin merkezi
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yakınında (kesin olmamakla birlikte devlet
hastanesi, yoğurt pazarı, Mezitli civarı) birkaç
yer gösterilir. Fakat o tarihlerde bu bölgenin
bataklık olması ve buna bağlı olarak sıtma, tifo
gibi hastalıkların yayılması, ölüm vakalarının
artması sebebiyle birkaç aylık konaklamanın
ardından kendilerine uygun, geldikleri bölgenin
iklimine benzer yerler aramaya başlarlar ve
Mersin'in kuzeyine, Toros Dağları'na doğru
hareket ederler.

Kendilerine Höyük Alanı ve Öşün denilen
bölgeler gösterilmişse de kış aylarındaki olumsuz
iklim koşulları sebebiyle buralara da yerleşmezler;
bu bölgeye yakın, daha yumuşakiklimi olan ve
bugün kendileri tarafından "Tuovune' diye ad-
landırılan bölgeye yerleşirler. Ağaçlardan bara-
kalar inşa ederler, birkaç yıl bu bölgede yaşarlar.
Bir süre sonra yine iklim şartları nedeniyle, or-
manlık bölge olan şimdiki köy alanına taşınırlar
ve daimiyerleşim yeri olarak benimserler(1888;
hicri 1333). Bütün bu yerleşme sürecinde
kendilerine yardım eden, Abdülhamit'in Çerkes
olan annesi sayesinde bu bölge artık Çerkeslere
tahsis edilmiş olur. Bu nedenle köye Sultan
Abdülhamit'in annesinin adı olan 'Sadiye' adı
verilir.

Geçimlerini sağlamak için o zamanki yönetim
tarafından her aileye birer büyükbaş hayvan
verilerek hem hayvancılık yapmaları hem de bu
hayvanlarla çift sürerek tarım yapılması konu-
sunda yardımcı olunmuştur. Fakat Sadiye'nin

kış aylarında tarıma elverişsiz iklim koşulları
köylüleri yeni arayışlara itmiş ve kışları çalışmak

Üzere şehir merkezine gitmelerine neden
olmuştur. Bunun sonucunda da şehre yakın

yerlere yerleşenler olmuştur. Büyük çoğunluğu
Sadiyelilerden oluşan Yakaköy bu yerleşimlerden
biridir. Ayrıca Yakaköy dışında Arpaçsakarlar'a
yerleşenler de olmuş, buradakış aylarında başta

tarım olmak üzere çeşitli yerlerde çalışarak
hayatlarını idame ettirmişlerdir.

Cumhuriyetin ilanının ardından yapılan tapu
dağıtımında köye 84 hane olarak iskân tapusu
dağıtılmıştır. Yine o dönemde köyün adı, o
zamanki geçim kaynakları olan at yetiştiriciliğine
istinaden 'Atlılar' olarak değiştirilmişse de civar
köylerin halkı arasında halen 'Sadiye' adı

kullanılmaktadır. Çerkeslerin kendileri ise

köylerine "Tuovune' (yazlık ev) derler.

Köyde Yaşayan Sülaleler

Köyün kuruluşundan hemen sonra dışarıdan

Duman, Abıde ve Tevunıko sülaleleri gelmiş,
köyden de Balkarlar Suriye tarafına göç
etmişlerdir. Köyde yaşayan ve tamamen Mersin'e

yerleşen sülaleler şunlardı.

Abide, Abrec, Ahmet, Bıdenoko, Bırmamıt,

Canbot, Çeref, Dığuj, Duman, Gogunoko,
Gubjoko, Habıdıj, Hağur, Hakuepelaşe, Hazar,

Kankul, Karaguez, Kızdeuğ, Mendu, Meretuko,
Meyil, Mıkue, Neğuey, Şerces, Şıd, Tevunıko,

Dzeğaşte, Isıpıne.
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iklim
 

Köyümüzün denizden yüksekliği 1450
metredir. Yazları serin, kışları ise soğuk ve
yağışlıdır. Kışın kar kalınlığı 2 metreye kadar
yükselir. Köyün arazisinin büyük kısmı çam ve
sedir ormanları, yüksek kesimleri ise meralarla
kaplıdır. Geniş meralara sahip olduğundan
göçerlere kiraya verilmektedir.

Nüfus |

Köyün şu anki nüfusu yaklaşık 500 kişidir.
Halkının büyük bölümü Mersin merkezinde
yaşamakta ve çalışmaktadır. Köy yaz aylarında
I50 haneye kadar çıkarken, kışın 40 haneye
düşmektedir.

 Geçim Kaynakları

Köylü geçimini hayvancılık ve tarım yaparak
sağlamaktadır. Fakat son yıllarda tamamen tarıma
yönelerekkiraz üretiminde yıllık 150-200 tonluk

kapasiteyle Mersin bölgesinin lideri konumuna

gelmiştir.

Eğitim

Köyde okur-yazarlık oranı bir haylı yüksek

olup otuzlu yaşlardaki herkes lise mezunudur.

Yeni nesil ise ya üniversite mezunudur ya da

öğrenimine devam etmektedir.

Anadili

Köyde 18 yaşının üzerindeki hemen herkes

Çerkesçe konuşup anlamakta, fakat daha küçük

yaştakiler, özellikle köyde sürekli ikamet

etmeyenler dil bilmemektedir.
 

Ulaşım

Köye pazar hariç her gün köy mınibüsüyle

ulaşım sağlanabilmektedir. Köy halkının büyük

kısmı kış aylarında okul, iş gibi nedenlerden

dolayı Mersin merkezde yaşamaktadır.
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SADİYE KÖYÜNDENİKİ ANI...

Merhaba Tüm Dostlara,

Sadiye (yeni adıyla Atlılar) köyünün bir ferdi
olmaktan ve Adıge olmaktan her zaman gurur
duydum.Sizlere anlatacağım 25 yıl önceki olayla
gururum daha da perçinlenmiştir.

Gençlik işte, komşu (k'ago, sağhyuz) köylülerle
kavga etmiştik. Kavga derken, atalarımız gibi biz de
savaşçı ve güçlü olduğumuz için buna pek kavga da
denemez, daha çok tek taraflı müsabakalardı. Kavga
sonrasında Merkeze bağlı Arslanköy jandarma
karakoluna götürüldük. Karakol komutanı, şikayetçi
köylüler, biz ve muhtarımız oradaydık. Komutan önce
şikayetleri dinledi. Komşu köylüler suçumuzufazla
göstermek için, ifadelerine yabmadıklarımızı da
ekleyerek ellerinden gelen her türlü iftirayı da
ekliyorlardı. Ancak karakol komutanı bir anda
sinirlenerek, "Boşuna konuşup kendinizi yormayın,
bu karakolda en az 100 yıllık vukuatların yazıldığı
defterler var, bu defterlerde her köyün ayrı bir sayfası
bulunuyor. Sizin sayfanız dolup taşıyor" diye çıkıştı
komşu köylülere. Sonra bizi kastederek "Bir asırdır
hiç mi bir olay olmaz, ki olmuşsabile olayları medenice
ve kendi içlerinde çözmüşler" diyerek muhtarımıza
teşekkür etti ve bizi serbest bıraktı.

Biz Çerkesler toplumların kendi yaptırımı ve
suçluyu dışlama veya yaptığı kötü bir eylemde
kendisinin bir daha böyle güzel bir toplum içinde
olamama kaygısı, thamadenin önemi gibi büyük
kazanımlara sahip olduğumuz için her zaman
gururlanmalıyız.

Kendisini rahmet ve saygıyla andığım, sevgili
büyükannem Fatma Kayhan'ın (Mamuh veya Nıse
Dahe) kısa bir anısından söz etmekistiyorum.
Rahmetli ninem Türkçe pek bilmez, çat pat
konuşurdu. Bize Adıgece sorar, biz de onaanlatırdık.
Bununla ilgili köyde birçok komik olay olmuştur
ama ben kısaca birini anlatayım.

Dedem büyükbaş hayvan satmakiçin eve bir
tüccar getirmiş. Tüccar, dedemin "Şu kadar sütverir,
şöyle iyidir, böyle iyidir" diye bilgiler vermesine rağmen,
"Nuri amca, teyzeye bir soralım, inek nasıl, iyi mi,
nasıl süt veriyor?" diyerek nineme sorar. Ninem de
o az bildiği Türkçesiyle şöyle cevap verir: "Akşam
sabah bir kadeh". Aslında kova diyecekmiş ama o an
pegununkarşılığını Türkçede 'kadeh' olarak düşünmüş.
Dedem de Adıgece "Şimdi onun yediği naneye bak"
diye gülümsemiş herikisine de...

Saygılarımla

Erdal Kayhan
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HABERLER...

 
Nef Halk Dansları Topluluğu, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun organizasyonuile

18 Temmuz- 8 Ağustos 2007 tarihleri arasında Türkiye turnesine çıktı. Birçok bölgede

derneklerimizin etkinliklerine katılarak gösteriler yapan NEF 2003 etkinliklerine

damgasını vurdu.

NEF Halk Dansları Topluluğu, Adıgey Cumhuriyeti Üniversitesi'nde görev yapan

araştırmacı, tarihçi ve derlemeci Prof. Dr. Bırsır Batırbıy tarafından Çerkes kültürünün

bir parçası olan danslarımızın yaşatılması amacıyla kuruldu. Grupla birlikte köyleri ve

ileri gezen Batırbiy, sürgünden sonra yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel deği-

şiklikler üzerine incelemelerde bulundu. Bu incelemeler süresince Adıgey televizyonu

tarafından çekimler yapıldı. Adıgey Cumhuriyeti'nde yayınlanan “Adıge Mak” gazetesinden

Derbe Timur ve Kıyıboyu Şapsığların yayın organı “Şapsugiya"nın editörü Nıbe Anzor

ise ropörtajlar yaparak bilgi alışverişinde bulundular.

Liderliğini ve sponsorluğunu Adıgey Cumhuriyeti Devlet Meclisi milletvekili Muhdin

Çermıt'ın üstlendiği grup 200 kişiden oluşuyor. Gruba Kalakutok İnver ve Tuguj Nurbiy

garmonla, Hath Anzor doliyle, Yunuh İnver phaçıçla müziklere eşlik ettiler. Kompozitör

Tlevuj Kaleşav'ın teknik desteğiyle devlet sanatçısı Kuşuk Sima ve Ustok Nuh Çerkesçe

şarkılar söylediler.

Nef Halk Dansları Topluluğu Türkiye turnesinde Merzifon, Samsun Karlı, Sinop,

Samsun, Tokat Erbaa, Hatay Reyhanlı, Kahramanmaraş Afşin ve Göksun, İzmir Ödemiş

İlkkurşun ve Arıkbaşı, Bandırma, Düzce, Adapazarı ve Kocaeli il merkezlerinde, ilçe ve

köylerinde gezi ve gösteriler yaptılar.
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DERNEKLERİMİZDEN
 

İstanbul'da İlk Karşılama

Nef Halk Dansları Topluluğu'nun Türkiye tumesi

18 Temmuz 2009 günü başladı. Kuban Air uçağıyla

08.30'da İstanbul Atatürk havalimanına gelen 46
“ kişilik NEF grubu, İstanbul Kafkas Kültür Demeği

Başkanı Yaşar Nogay ve CaferTekir tarafından

karşılandılar. 20 günlük tur süresince Nart Tur

tarafındansağlanan otobüsle seyahatettiler. NEF'in

-<Türkiye türunda Yaşar Nogay, Cafer Tekir, Nihat
Yılmaz, Raif Balkaroğlu, Cihan Candemir, Özlem -

Sevilmiş,Yaşar Yılmaz, YusufTaymaz, Doğan Özden;

o CengizGül, Mustafa Demir, ŞamilJaneile Adapazarı !
gi ve İzmit demekleri katkıdâ bulundular, il

 

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Karlı köyünde

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği'nin düzenlediği

"4. Kafkas Festivali" (9 Temmuz 2009 Pazar günü
yapıldı. Karlı köyü muhtarı ve Karlı Köyü Kafkas

Kültür Derneği başkanı Kadir Düşünsel, Kafkas

Demekleri Federasyonu başkanı Cihan Candemir,

Adıgey Cumhuriyeti'nden gelen NER Halk

Dansları Topluluğu'nun sponsoru velideri Muhdin

Çermit (Adıgey Cumhuriyeti Devlet Meclisi

Milletvekili), Adıgey Cumhuriyeti Üniversitesi'nden

Bırsır Batırbıy, Alaçam kaymakamı Sezgin Üçüncü,
Alaçam belediye başkanıİlyas Acar, Alaçam gamizon

komutanı Abdullah Sezer, Bafra belediye başkanı

Zihni Şahin, eski Bafra Belediyesi başkanı Şükrü

Doğu Akdeniz Kafi

Kahramanmaraş'ın Afşın ilçesine bağlı Aşağı
Kargabük (Anzurey) köyünde yaklaşık 15 bin kişinin

katılımıyla gerçekleştirilen festivale Adıgey Cumhur-

riyeti Halk Dansları Topluluğu NEF gösterileriyle

eşlik etti.

3. Doğu Akdeniz Kafkas Kültür Festivali'nin açılış

konuşmasını yapan Afşin Kafkas Kültür Derneği

başkanı Adnan Özdemir, zengin Kafkas kültürünün
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Neiş, Yakakent belediye başkanı Burhan Bayrakdar,
- Yakakentgamizon. komütanıErol Altuntaş, Yakakent©
emniyet amiriİlker Bozturkile çevre il veilçelefden
gelen daire amirleri, iş adamları, Karlı köyühalkıile

yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte NEF Halk

Dansları Topluluğu ile Terme AZAMET Halk
Dansları Topluluğu, Çerkes onurve asaletini gösteren

danslarıyla sahne aldılar. Büyükilgi ve beğeniyle

izlenen gösterilerin yanı sıra, Adıgey Cumhuriye-

ti'nden gelen ses sanatçılarının seslendirdiği birbirin-
den güzel şarkılar da büyükalkış topladı.

  

Festivalde emeği geçen sponsorlara, ses sanatçi-

larına ve grup temsilcilerine köy muhtarı ve Karlı

Köyü Kafkas Kültür Demeği başkanı Kadir Düşünsel

tarafından birer plaket verildi.

as Kültür Festivali

birleştirici ve bütünleştirici gücüne inandıklarını, yeni
neslin bu kültürle tanıştırılmasının önemli olduğunu

söyledi. Özdemir bu festivaliçin heyecan duyan ve

maddi manevi katkı sağlayan herkese teşekkür
ettiklerini ifade etti.

Özdemir'in konuşmasının ardından kürsüye

gelen Kafkas Demekleri Federasyonu başkanı Cihan
Candemirise, birlik ve beraberliğin kalbinin attığı

 



   

   

bu festivalde bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Kültürün ge-

masının önemine vurgu

yapan Candemir, kültü-

rüyle ve diliyle bu toplu-

mun yaşaması gerektiğini

kaydetti. Kaffed Genel
Başkanı Cihan Cande-

mir'in konuşmasından

sonra K.Maraş belediye

I başkanı Mustafa Poyraz

kürsüye davet edildi.

 
lecek nesillere aktarıl-

HABERLER...

 

Poyraz Çerkeslerin sosyal ve kültürelyapısıyla
ülkeye renk kattığını kaydederek, bu festivallerle

birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Programda katkılarından dolayı Kahramanmaraş

belediye başkanı Mustafa Poyraz'a, Kipaş Holding

yönetim kurulu başkanı Hanefi Öksüz'e, Afşin

belediye başkanı Fazlı Aydoğan'a, Elbistan belediye

başkanı Durmuş Küçük'e, Göksun belediye başkanı

Ramazan Hurç'a, işadamıİbrahim Kaya'ya ve birçok
kişiye plaket verildi. Programasiyaset ve Iş dünyasının

önde gelen isimlerinin yanısıra, dernek yöneticileri

ve çok sayıda vatandaş katıldı.

© Emrullah Canbolat -K.Maraş

 

  

Ankara Kafkas Demeği Halk Dansları Topluluğu

ELBRUZ ve NEF Halk Dansları Topluluğu 23 Tem-

muz 2009 Perşembe günü Tokat Erbaa'da, Erbaa
Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen gecede

sahne aldılar. Binin üzerinde izleyicinin olduğu gecede

Turhal, Samsun, Tokat, Sivas gibi çeşitli il ve ilçelerden

 

NEFve ELBRUZEkipleri Erbaa'da Gösteri Yaptılar
de katılımcıların olması ayrı bir sevinç yarattı. Kafkas

Dernekleri Federasyonu'nun 60. üyesi olmaya
hazırlanan Erbaa KuzeyKafkas Demeği, düzenledikleri
bu başarılı organizasyon için ayakta alkışlandılar.

ELBRUZ ve NEF dans ekiplerinin yeni koreografileri
ve üstün performansları geceye damgasını vurdu.
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NEF Göksun'da

Adıgey Cumhuriyeti Halk Dansları Ekibi NER,

Kahramanmaraş'ın Göksunilçesinde 27 Temmuz'da
sahne aldı. Göksun Kafkas Kültür Derneği'nin

düzenlediği geceye Göksun kaymakamı Cemalettin

Demircioğlu, belediye başkanı Ramazan Hurç,ilçe

emniyet müdürü Sadettin Aksoyile sivil toplum

kuruluşlarının yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gece bir konuşma yapan Göksun Kafkas Kültür

Demeği başkanı Bedri Tokuç, Adıgey Cumhuriyeti
Halk Dansları Ekibi'nin (NER) ilçelerinde bulunma-

larından duyduğu memnuniyetiifade etti.

Kafkasya'dan gelen soydaşlarıyla kaynaşma

olanağı bulduklarını kaydeden Tokuç, Kafkasya'dan

 

gelen bu tür ekiplerin Türkiye ile Kafkasya arasında

kültürelçiliği yaptığını söyledi. Gece plaket töreni

ve NEF Ekibi'nin final gösterisiyle sona erdi.

Nef Rüzgarı İlkkurşun'da Esti

Adıgey Cumhuriyeti Nef grubu, 29 Temmuz

2009 tarihinde Ödemiş belediyesinin katkılarıyla

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı İlkkurşun köyünde

yoğun katılımın olduğu muhteşem bir gösteri yaptı.
Gösteriye Arıkbaşı, Ertuğrul ve İlkkurşun köylerinin

sakinleriile civar köylerden gelen hemşerilerin yanı

sıra Ödemiş kaymakamı, belediye başkanı, gamizon

komutanı, emniyet müdürü ve Meslek Yüksek Okulu

müdürükatıldılar.
 

 

Gece boyu misafirlerimizle köyümüzde Kafkas

oyunları oynandı. Çerkesçeyi yeteri kadar konuşa-

mama problemine rağmen,tarihsel bağların etkisiyle

yaratılan ortak diyalog diliyle güzel vakit geçirildi.
Misafirlerimiz kendilerini evlerinde gibi hissettiler.

Bu vesileyle hem bizler için hem de misafirlerimiz

için doğal bir süreç içerisinde kaynaşarak ve yeni

dostluklar kurarak, ziyaretin amacı gerçekleştirilmiş

oldu. ii   
NEF Bandırma'da daİlgi ve Beğeniyle Karşılandı

Adıgey Cumhuriyeti Nef Halk Dansları Toplu-

İuğu ve beraberindeki akademisyen,gazeteci, televizy-
oncu ve sanatçılardan oluşan ekip, | Ağustos Cur-

martesi günü Balıkesir'de 'Geleneksel Köy
Buluşması'nın yapıldığı Demirkapı köyünde ağırlandı.

Gece köy meydanında. kurulan mahalli düğüne
topluluğun gençleri büyükilgi gösterdi. İkinci gün

Kuşhamafe şenliğinin yapıldığı Güvem köyüne gitmek
üzere hareket edildi. Dördüncüsü yapılan Kuşhamafe

şenliklerine katılan toplulukbir süreistirahat ettikten
sonra küçük bir gösteri sundu ve topluluğun değerli

sanatçıları Nuh ve Sima küçükbirer konser verdiler.
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köyünde ağırlandılar.
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NEF Düzce'de Büyüledi

Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Düzce

Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nünişbirliğiyle 3

Ağustos Pazartesi akşamı Kalıcı Konutlar 3. Bölge
Anfitiyatrosu'nda düzenlenen gecede Adıgey Cum-

huriyeti NEF Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Gösterinin açılış konuşmalarını Düzce Belediye

Başkanıİsmail Bayram ve Düzce Kuzey Kafkas Kültür

Derneği Başkanı Erdoğan Ayan yaptı. Bayram, ko-
nuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi: "Bir ülke-

nin kültürünü en güzelfolkloru, halk dansları yansıtır.

Halk danslarının temelinde de o ülkenin tarıhı,
gelenekleri, halkının yaşam biçimi bulunur. Hiç

gitmeseniz de, hiç görmeseniz de,halk danslarını

izlediğiniz de o bölgenin kültürünü anlayabilirsiniz.

 

Balıkesir Kafkas Kültür Derneği tarafından

düzenlenen GelenekselEİ Sanatları Sergisi 3 Temmuz
Cumartesi günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde

açıldı. Kafkas Kültür Derneği başkanı Kaan Bingül,

demek yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı

törendeİl Kültür ve Turizm müdürü Mustafa Çaltı
ve Halk Eğitim Merkezi müdürü Halime Baştürk
açılış kurdelesini kestiler.

Yıldız Armağan'ın önderliğinde eğitim gören

kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri büyük beğeni
toplarken, açılış kokteylinde kursiyerlere sertifika-

ları verildi. Sergi açılışında miniklerin Kafkas dans

gösterisi de davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

  Uzuntarla Derneği "Haluj

4 Temmuz 2009 Cumartesi gecesi Kocaeli

Kartepe Uzuntarla Kafkas Kültür Derneğitarafından

organize edilen ve beş bine yakın izleyicinin katıldığı

'Haluj Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu. Kurtlar

Vadisi dizisinde rol alan Kenan Çoban ve Erhan

  
 

   

Bu nedenle halk dansları toplulukları bir nevi o ülke-
nin kültür elçileridir. Düzce içinde çeşitli kültürleri,

barışık bir ortam ve uyum içinde barındıran bir

kentimizdir. NEF'e Düzce'ye geldikleri için teşekkür

ederiz" dedi. Gösteri sonrasında NEF grubu kafilesi

Düzce'deki akrabaları tarafından misafir edildi.

alıkesir Derneği'nden El Sanatları Sergisi

 

Gecesi"

Ufak'ın yanısıra Macaristan İstanbul başkonsolosu
Maria Szekely, Kocaeli milletvekili Sibel Gönül,

Sakarya Çocuk Mahkemesi başkanı Sertaç Kesler,
Kocaeli savcılarından Mahmut Tokmak , Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla llişkiler
Dairesi başkanı Ali Yeşildal, AKP Kartepe ilçe başkanı
Hasan Kandaz ve ilçe yöneticileri, Kartepe Belediye
Medlisi üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlık
danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
müdürlerinden Nebi Güdük, Kocaeli Kafkas Kültür
Derneği başkanı Sami Korkut, İstanbul 1864
Kafkasyalılar Demeğibaşkanı Safet Öztürk, Samsun
Birleşik Kafkas Derneği başkanı Cihan Güller ve
eşi Zeynep Güller, Kocaeli Kafkas Derneği onursal
başkanı Şükrüİnci, Mali Müşavirler Odası başkanı
Ender Şenolkatıldılar. Sunuculuğunu İshak Akbay'ın
yaptığı gecede Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği

NART 59



 

DERNEKLERİMİZDEN

dans ekibi"Tızeğus', Balikesir Kafkas Derneği ekibi
'Shabraz', Kocaeli Kafkas Derneğiyıldızlar ekibi
'Amra', Bursa Kafkas Derneği müzik topluluğu
'Blane', Uzuntarla Kafkas Kültür Demeği dans ekibi
ve müzik grubu 'Bjemate' sahne aldılar. Ardından
Kafkas Vakfi onursal başkanı Mehdi Nüzhet Çetinbaş,
üniversitelerden mezun olan gençlere Uzuntarla
Kafkas Kültür Derneği'nin hazırladığı teşekkür
belgelerini takdim'etti. Etkinliğin organizasyonunda
görev alan Uzuntarla Kültür Demeği gençleri geceyi
sürpriz bir finalle, mahalli Çerkes danslarıyla
noktaladılar.

den Tam Kadro Düzce - A
CHP genel başkanı Deniz Baykal, genel sekre-

ter Önder Sav, genel başkan yardımcısı Onur

Öymen, genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateşve

genel başkan özel kalem müdürü Nilgün Şahin'den
oluşan CHP heyeti 9 Temmuz 2009 Perşembe

günü Düzce ve Adapazarı'na tam bir çıkarma yaptı.

  

Ziyaretlersiyasi amaç taşımayıp tamamen Kaf-
kas kültürünü tanıma, büyüklerle sohbet toplantıları

ve çevre gezileri şeklinde oldu. Mehdibey köyünü
ziyaret eden Baykal, Anadolu'ya yerleşmiş Çerkeslerin

günümüze kadartaşıdıkları kültürlerinin güzelliği

karşısında hayranlığını ifade etti. Baykal ve CHP

heyeti daha sonra Büyükbıçkı köyü ile Adapazarı

Balballı ve Kayalar köyünüziyaret etti.

  enizli'de |ıbğa Rü
Denizli Kuzey Kafkas Kültür Demeği )ıbga Halk

Dansları Topluluğu'nun gösterisi | Ağustos 2009
Cumartesi günü Denizli Halk Eğitim Merkezi'nde
gerçekleştirildi.

Denizli Kafkas Derneği başkanı Ali Oymak,
kültür ve sanat adına önemli bir faaliyete imza

atıldığını ve faaliyetlerinin artarak devam edeceğini
ifade etti. Denizli belediye başkanı Nihat Zeybekçi'nin

de katıldığı gecede Jıbğa ekibi konuk ekip Kuban'la

birlikte sahne aldı.

 

Kaf Dağının Ardındaki/

Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Demeği 16

Ağustos 2009 Pazar günü, Bozüyük Kapalı Spor

Salonu'nda düzenlediği Kuzey Kafkas halk dansları
gösterisi ile Çerkes kültürüne ait dans ve müzikleri

izleyicisiyle buluşturdu. Aralarında protokolüyeleri-

ninde bulunduğu yaklaşık bin kişinin katıldığı gece,

Bozüyük KKKDBaşkanı Ertuğrul Karuk'un açılış

konuşmasıyla başladı.
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hakan Karuk'un

yaptığı gösteride, 7/0 dansçı ve |5 müzisyen sahne

aldı. Bozüyük derneği ekibinin yanı sıra Eskişehir

demeğinin halk dansları ekibinin de katılımı ile Kuzey

Kafkas Halk Danslarının otantik özelliklerine bağlı

kalınarak muhteşem bir dans gösterisiile Gubj

Müjdat ve grubunun birbirinden güzel şarkılarla

büyüleyici bir gösteri sunuldu. Bozüyük demeğinin

düzenlediği bu muhteşem organizasyonun amacı;

kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara

aktarılmasına aracılık etmek, izleyicilere estetik

değeri yükseksanatsal bir gösteri sunmak ve Bozüyük

KKKD.kültür merkezine maddi destek sağlanmasıydı.

Bozüyük KKKD. kültür merkezinin yapımında

 

rıkkale Derneği Fe

Türkiye'de Çerkes köyü bulunmayan nadir

illerimizden biri olan Kırıkkale'de 1993 yılından beri

faaliyet gösteren Kırıkkale Kafkas Kültür ve

Yardımlaşma Derneği, 21 Haziran 2009 tarihinde

yaptığı genel kurulda oy çokluğuyla Birleşik Kafkas

Dernekleri Federasyonu'ndan ayrılarak, Kafkas

Demekleri Federasyonu'na bağlanmakararı almıştır.

1993 yılından bu yana Kırıkkale'de yılda | kez

etkinlik yapabilen dernek yeni, genç ve dinamik

yönetim kadrosuile yeni organizasyonlar düzenle-

mektedir. Kırıkkale derneğinin gençlerden oluşan

yönetim üyeleri iki kez Kafkas Gecesi düzenlemiş,

yakın köy şenliklerine üyeleriyle birlikte katılmış,

kendi bünyesinde piknikler yapmış ve Kefken'de

yapılan Büyük Çerkes Sürgününü anma törenlerine

geniş bir kadroyla katılmıştır. Dernek,faaliyetlerini

görsel alandasınırlandırmamış ve haftada bir gün

Adigece dil kursu ile ilköğretim öğrencileriiçin,

öğretimleri süresince derslerine yardımcı olmak

amacıile kurs vermektedir. Başarılı organizasyonlara

 

   

 

lerasyonumuza Katıl
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gri m

yardımlarını esirgemeyen ve Halk Dansları gösterisine

katılanlara teşekkürlerini sunuyor.

 

imzalarını atmaya devam eden Kırıkkale demeğinin

genç yönetim kadrosu, yeni sezona damgasını

vurmaya hazırlanıyor. Bu sezon faaliyet takvimini

açıklayan Kırıkkale Kafkas Kültür ve Yardımlaşma

Derneği yeni sezonda Kafkas gecesi, çok sayıda

kahvaltı ve zexeslerle birlikteliği sağlamayı amaçlarken,

yeni sezona Ankara Kafkas Derneği Kafkas Halk

Dansları Topluluğu Elbruz'u misafır ederek başlamayı

planlıyor. © Tsoriti Safa Karaaslan - Kırıkkale
 

 epik
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Adıgey Cumhuriyeti'nin diasporada yaşayan soydaşlarının Adıgey vatandaşıolabilmeleri için 1500
kişilik kontenjan belirlemesi üzerine Ankara Kafkas Derneği bir kampanya düzenleyerek yönetim
kurulu ile birlikte oturum izni almak isteyen hemşehrileri için 9-15 Ağustos tarihlerinde bir tur

düzenledi. Dernek başkanı Yaşar Aslankaya konuile ilgili duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı...

YAŞAR ASLANKAYA
DE EE REek Rİ

 

Yıllardır tartışıla gelir 'Dönülmeli, ya da 'Kalınmalı.
Başka bir deyişle 'Dönüşçü", ya da 'Kalışçı' gibi
kavramlar.

Adıgeyile ilişkilerimiz kuruldu kurulalı tüm
diasporadan toplam 700 kişi dönmüş. Bunun doğru-
luğunu ya da yanlışlığını tartışmak değil niyetim. Ama
hernasıl olmuşsa da anavatana geri dönüş bu kadar
komik bir sayıda kalmış.

Rusya Federasyonu özerk cumhuriyetlere geçici
oturum izni vermek üzere,belli sayıda kontenjan
tanıyor. Özerk cumhuriyetlerde bu kontenjanın belli
bir bölümünü, diasporadaki soydaşlarına kullandırıyor.

Geçen yıl Adıgey Cumhuriyeti'ne tanınan 300
kontenjanın sadece 70'i Adıgelere ayrılmıştı. Dönüş
yapmış olan üç beş duyarlı insanımız çabaları sonucu
bu kontenjan 2009 yılı için 2.000 e çıkarılmış ve
bununda |.500'ü diasporadan başvuru yapacak
Adıgelere ayrılmıştır.

Ankara Kafkas Derneği olarak bu olanağıiyi
kullanabilmek adına öncülük yapma sorumluluğumuz
olduğunu düşündük ve bir kampanya başlattık.
Başlangıçta kampanyamıza talep fazla oldu. Ancak
yapacağımız bu ilk toplu başvuruda teknik aksaklıklar
yaşamama ve yaşatmama adına sayıyı 30'da tuttuk.

Tek amacı geçici oturum izni almak olan 30
kişilik gurubumuzla birlikte 9 Ağustos günü İstanbul
Atatürk hava alnından Krasnodar'a gitmek üzere
havalandık.

Krasnodar hava limanında Kültür Bakanlığının
bizlere tahsis ettiği bir otobüsle o yaşına rağmen,
gecenin o saatinde heyecanla bizi hava limanın
kapısında Necdet Hatam ağabeyimiz karşıladı.
Necdet ağabeyin heyecanı, mutluluğu gözlerine
yansımıştı. Bu heyecanın, bu mutluluğun bizleri
etkilememesi mümkün mü? Coşkuyla bizleri aldı ve
Maykop'ta kalacağımız Maykop oteline götürdü.

Otel kapısında sevgili Miraç ve saygıdeğer eşi
Ersin Hanım geceninilerleyen saatine rağmenbizleri
karşılamak ve otelimize yerleştirmek üzere bekle-
mekteydiler. Benim buradan o insanların emeklerini
çabalarını yazarak anlatabilmem mümkün değil.
Ancak insanlarımızın bunu yaşayarak görmelerini
tavsiye edebilirim.

24 sularında eşyalarımızı Miraç'ın evinden alıp
hava limanına dönüşiçin yola çıkacağımız son gün
Koj Hable köyüne davet edildik. Köyden döndüğü-
müzde gecenin o saatinde 27 kişilik kafilemize
oradan da katılanlarile birlikte toplam 35 — 40
civarındaki insana kendielleriyle hazırladıkları nefis
yemeklerle bizlere ikramda bulunmaları görmeye
değerdi.

Değerli hemşerilerim,

Bu önemli fırsatı bizler için unutulmaz anılarla
süsleyen soydaşlarımız orada varken ve böyle bir
firsat önümüze sunulmuşken lütfen daha ewvelkiler
gibi buna da seyirci kalmayalım.
 

A   Bizler Ankara Kafkas Demeği
olarak bu anlamlı seyahatten
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi
sizlerle paylaşmaya, yardımcı ol-
maya hazırız.

Öte yandan gönüllü olarak
her konudasizlere yardımcı olacak
soydaşlarımız heyecanla oraya
ulaşmanızı beklemektedirler.

Öyleyse geriye kalan, duyarlılık
gösterip ana vatana gitmek. Sa-
dece bu kadar... Lütfen bufirsatı
iyi kullanalım...

HAAAA MARJEEEEE



 

   

> öylerin yılın birkaç ayı dışında terkedilmiş
A hali, büyük kentlerin kendine özgü ve tavizsiz

Ş “yyaşam koşulları ve zorlukları içinde, Xabze
kulağa hoş gelen bir sedadan başka bir şey ifade
etmiyorolabilir mi? Yoksa günümüzün siyasi kamp-
laşmalarının, dini köktenciliğin, milliyetçi saldınganlıkların,
iktisadi baskılarının ve sosyal yaşamdaki kısırlığın
yarattığı hoşgörüsüz, sabırsız ve çoğu zaman monoton
yaşam tarzına karşı, farklı, insanca bir duruşun kaynağı
olabilirmi? Yeni, altematif bir birey ve toplum modeline
evrilebilir mi?

 

Zor, ama neden olmasın dedirtecek bir soru
değil mi? Türkiye'de ve dünyanın neredeyse tama-
mında hem genel şartların, hem de ulus devletçili-
gin en dogmatik yorum ve uygulamalarının etkisiyle,
"egemen" olmayan kültürlerin göz açıp kapayana ka-
darhızla, bir daha geri gelmemeküzere yok olduğunu
defalarca yazmadık mı? Üstelik bundan kimsenin ra-
hatsızlık duymadığıgibi, aksine büyük bir memnuniyet
duyduğunun altını çize çize ifade etmedik mi?

O halde ne yapmalı? Önce unutmamalı, sonra
kayda geçirmeli ve mümkün olursa hayatta kalması
için uygulamalı. İşte bu yönde çok değerli bir çalışma.

Düğünlerde birkaç figür, cenazelerde kalabalık
ve sofrada detayları silinmeye başlamış birkaç çeşit
yemek dışında, ulusal kimliğin değerini bilenleriçin
bir örmek.

"Çerkes toplumu, malum hertürlü kaynakkıtlığı
içinde, bugüne kadar olanaklarını ne kadariyi kullandı?
sorulması gereken bir soru. Neyazık ki çoğu birbirinin
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)IGE XABZE
"Adıge Etiği ve

Etiketi”

tekrarı konular ile belli konulardaki bazı polemikler
dışında pek değil. Bütün emekler çok değerli ama
istenen katkıyı sağlamanın ne yazık ki çok uzağında.

O haldeister dönerekolsun,ister kalarak olsun
bireysel ya da toplumsal olarak varoluşu kurtarmak
için yapılması gereken siyasi çözümler bir yandan
sürerken; diğer yandan unutmamak, kayda geçirmek
ve hayatta tutmakiçin yapılması gereken şeyler var.
Hem maddi olarak hem de arşiv olarak, mutfaktan
düğünlere, çocuk yetiştirmekten (bitki gibi değil,
insan gibi) ölüme, aile içi ilişkilerden sınıflar ve
toplumlar arası ilişkilere, el sanatlarından iktisadi
yaşama kadar Çerkes toplumunun ürettiği her türlü
değeri kaydetmek gerekiyor.

Folklorun hemen hemen sadece halk oyunları
denen küçükbir kısmını gençlere öğretmek dışında,
çok küçük ölçeklerdeki el sanatları ve dil kurslarını
saymazsak,bir bütün olarak Xabze hakkında Türkçe
yayın yok denecek kadaraz üretilebilmişti. Çerkesce
olanlarise çevrilmedi. Yapılan bazı araştırmalarise
geniş kesimle paylaşılamadı.

Zaten sayın Rahmi Tuna da bu çalışmanın ne
kadar zor gerçekleştirildiğine değiniyor. Kitabın eleştirisi
ya da övgüsünü burada yapmak bize düşmüyor,
ancak önemini belirtmekle yükümlüyüz. Kitapla ilgili
şurasışöyle burası böyle şeklinde ya da şu bilgi eksik,
bu bilgi yanlış demek şeklinde polemik yapmak
isteyenlere ise kendibildikleri çerçevesindedahaiyi
olduğuna inandıklarını yazmalarını önerebiliriz. İçeriğinin
tanıtımı amacıyla ifade etmek gerekirse,kitabıiki ana
bölümeayırabiliriz.

Kavramların Açıklanması, Adıgelerin Etnik Yapısı,
Adıgelerde Devlet bölümleriniiçeren ilk ana bölüm
Adige Xabze hakkında teorik, tarihsel ve sosyolojik
bir çerçeve sunmaktadır. (sf. |-126 arası)

Adıgelerde Aile, Adıgelerde Evlenme, Adıgeler-
de Aile İçi İlişkiler, Adıgelerde Mülkiyet, Ticaret ve
Sosyalİlişkiler, Adıgelerde İnsanİlişkileri ve Xabzeye
Uymayan Davranışlar bölümlerini içeren ikinci ana
bölüm ise, bir anlamda günlük yaşamailişkin
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uygulamaların anlatıldığı bölüm olarak karşımıza
çıkıyor. Kitabın sonunda ise Kaynakçave Sözlük yer
alıyor ki okuyucu yönlendirme konusunda değerli
bilgiler içeriyor.

İkinci bölüm Xabze'nin geleneksel olarak hakim
olduğu bir durumda, Adıge bireyi ve sosyal yaşamı
hakkında zengin bir başlangıç kaynağı sunuyor. Bu
bölüm,özellikle farklı bölgelerde, kabilelerde,farklı
zamanlarda neler olduğuna dair eklemelerin ve/veya
düzeltmelerin yapılabileceğiile ilgili bir bilgi kaynağı
niteliği taşıyor.

İlk bölüm ise doğalolarak farklı dünya görüşle-
ri nedeniyle, yöntem, teknik ve içerik olarak demok-
ratik bir tartışmaya açık olan bölümdür. Örneğin

Xabzeile ilgili bu bölümde şu tanımlar yeralıyor.
Xabze: Toplumsal bağlarının ve ilişkilerinin özgün
olarak ya da yeniden üretimini gerçekleştiren top-
lumsal bir mekanizmadır. Xase tarafından kararlaş-
tırılır. Xabze'nin önerdiği mutlaka uyulması gereken
bir kuraldır. (51)

Xabze normları-kuralları, tarih boyunca xabze
toplumunun (adige-Abhaz toplumunun) yaşam
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, döneminin yöntemleri
ve kural yapımcıları aracılığıyla oluşturulmuş normlardır.
Bu normlarinsanla insan, insanla toplum, toplumla
toplumlar arasındaki, bir de insanla toplum ve çevre
arasındakiilişkileri düzenler. Ayrıca bu normlar-ku-
rallar, demokratik normlar-kurallar sınıfına girmekte
olup teokratik (dinsel) kurallarla biçimsel olarak çeliş-
mektedir. Ayrıca, Xabze normları diye tanımlanan
kuralların kapsamında hukukkuralları, dini ibadet ku-
ralları, adet ve gelenekler, hatta moda kuralları mev-
cuttur. Bütün bunların toplamını oluşturan normlar-
kurallar bütününe, Xabze normları diyebiliriz. (53)

Bu tanımlaraslında her toplumdafarklı isimler-
de, farklı derinliklerde ve tabii ki farklı içeriklerde
olan türdeki kuralların genel tanımı değil midir? Bu
kurallar olmadan hangi toplum varlığını sürdürebilir.
Bu tanımlar Xabze'nin kimliği Üzerinde biraz eksik
gibi duruyor. Yoksa hep iddia edilen Çerkeslerin
bulundukları toplumlardaki güzel duruşları -en azından
bir zamanlar- nasıl açıklanabilir? Nasıl iddia edilebilir?
Bu kimlik anlaşılmadan yapılan iddialar kuru bir
milliyetçilikten öteye gidebilir mi? Kimliği tanımlarken
Kafkasya'nın toplumsal üretim ilişkilerinden, coğraf-
yasından ve özellikle antik inanış sistemlerinden daha
çok dem vurulması gerekirdi diye düşünülebilir.

Diğer bir konu ise Adıge Xabze'nin neredeyse
sadece Adige'lere özgü bir şey gibi algılanmasına
neden olacak sunumudur. Oysa Kafkasya'nın çok
geniş mozağınin temel unsurlarından olduğuna vurgu
yapılmazsa, bu yaklaşım, artık tükenmekte olan Kafkas

halklarının yakınlaşarak varoluşlarını güçlendirmesine
yardımcı olmayacaktır. Kitabın bütününde Adıge
kelimesikullanılırken, inançlardan bahsedilen sayfalarda
Çerkes kelimesine dönülmesibir kavram ve algılama
karışıklığı yaratıyor. o

Son olarak 69 ve 70. Sayfalardâ "Siyasalgörüş- i
lere bağlı kalınmayarak, ulusların kimliği ve ulusallıkları
gerçekçi bir görüşle araştırılacak olursa üç tip ulusallık
görülür. |

| - Kan birliğine dayananki bu ırksal olduğu için
doğalbir ulusallıktipidir.

2- Irksal yolla sağlanan, kan formülüne dayalı
ulusallık, bu yapay vefizyolojik bir tiptir.

3- Çıkar, ortak kader, kültür; tek sözleİinanç
birliğine dayanan milliyet, bu da psikolojik bir tiptir.

Bunların en doğalı, en güçlüsü, birinci tipteki
ulusallıktır. Fakat bugünkü uygar toplumlarda bu tipte
bir milliyet hemen hemen yokgibidir.

Halenvarlığı görülen milliyetler, ikinci ve üçüncü
tiplerdeki milliyetlerdir. Bunlar da şüphesizdir ki
zaman, çevre, kültür, tarih ve siyasi etkiler gibi
nedenlerin ürünleridir.

İkinci ve üçüncütiplerin, yani fizyolojik ve psikolojik
tiplerin birleştirilmesiile elde edilecek formülün güçlü
bir ulus meydana getireceği kuşkuludur." şeklinde
sunulan ulusallık anlayışları içinde, "kan birliği'nin" en
doğal, en güçlü ulusallık tanımı olarak sunulması,
kimlerin kanının bir, kimlerin kanının farklı olduğu
gibi anlamsız ve kanıtlanması zor bir seçeneği
dayatmaktadır ki, diğer yanları bir yana, Adıge Xabze
çerçevesinde de sorunlubir yaklaşım gibi durmaktadır.
Ayrıca burada sunulan 2. Ulusallık tipinin ise birinciden
farkı pek açık durmamaktadır.

Bunun gibi daha birçokeleştiri yapılabilir. Ancak
bunlar sayın Rahmi Tuna'nın "Adige Xabze" adlı
kitabının değerini eksiltmez. Yeterki kitabı polemik
yapmakiçin bir malzeme olarak kullanmayalım. Bu
kitap, artık kurumaya başlamış tulumbaya dökülen
bir kova cansuyudur. Bu suyu beslemek, üstüne ekler
yapmak ve kaynağı yeniden hayata döndürmek
yapılabilecek en güzeliştir.

Kitabın verdiği ilhamla, Çerkeslere ait kültürel,
folklorik ve iktisadi tüm değerlerin, Kafkas demek-
leri, vakıfları vb. tarafından resmen ve uluslararası
niteliğe haiz olacak şekilde tescil edilmesi ve
patentlenmesi gerektiğini belirtmeliyiz. Yoksa bunları
(giyim, kuşamdan aksesuara, ev-iş aletlerinden,yiyecek
içecek çeşitlerine kadar olan tüm özgün ürünleri)
günümüzün vahşi rekabet dünyasında,ilgisiz kişi ve
kurumlara meta olarak kaptırmak durumunda
kalınacaktır.
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