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Şimdi yaprakların dökülüp, tazelenme zamanı. ..

İki yılda bir yapılan Kafkas Dernekleri Federasyonu
(KAFFED) Şenel Kuruluna az bir zaman kaldı. O Aralık

2000 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul için Fe-
derasyon yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

2003 yılında kurulan KAFFED kısa zamanda Türkiye
genelinde 50 derneği bünyesine katarak, hızla büyüdü. Tür-
kiye'de, Kafkasya'da ve dünyada ismi bilinir, fikrine itibar
edilir, ciddi bir kurum haline geldi. Türkiye diasporasında
yaşayan Çerkeslerin büyük bir kısmının desteğini de arkasına
alarak önemli projelere, seminerlere, konferanslara imza attı.

Bugüne kadar, kamuoyuna kendini yeterince tanıtamayan
(Çerkeslerin, yaşadıklarını veisteklerini tüm dünyaya anlatabilmek
için azami çaba sarf etti. Kısıtlı imkânlarla ve fedakârlıklarla
bugüne geldi.

Şimdi önümüzde oldukça önemli ve iyi değerlendirilmesi gereken
bir süreç var. Gerek Türkiye'deki açılım tartışmaları ve ATB'ye
giriş süreci, gerekse Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler...

Dönemi çok iyi ve akıllı kullanmak gerek. Şimdiye kadar ya-
pılan çalışmaların artıle meyvelerini derme zamanı, yeni meyveler
yetiştirmek için de, yeni ve sıkı çalışmalar yapma vaktı.

Genel kurulda seçilecek olan yeni yönetimin, ülkenin ve toplumun
talep ve dinamiklerini de dikkate alarak çıtayı daha da yükseltip,
Federasyonu, arzu edilen daha üst seviyeye getireceğine, top-

İumumuz ıçın çok önemli projelere ımza atacağına ımanıyor,
çalışmalarında şimdiden başarılar diliyoruz.

Biz de Vlart Dergisi olarak, bu sürece katkıda bulunmak için
her türlü gayret ve fedakârlıkta bulunma noktasında, şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonra da hazırız...

Birlik ve beraberlik yolunda Federasyonla el ele, yan yana
olma şiarı, gücümüze güç katmaktadır...

Filiz Kaplan - Leyla Kandemir
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Buket, Gürcistan'ın Abhazyaile ticaret yapıldığı
gerekçesiyle el koyduğu ilk tanker değil. Resmi
rakamlara göre Gürcistan 1999-2003 arasında
40'tan fazla ve 2004- 2006 arasında 22 gemiye
"Gürcistan sularını yasadışı yollardan geçmek'
suçundan el koydu. |0 Ocak 2007'de Rus ve Uk-
rayna bandıralı iki gemi daha ele geçirildi. Daha
yakın zamanda, 5 Nisan 2009'da "Denfa Demet"
ve 29 Nisan'da "New Star" adlı Türk gemileri Po-
ti İmanına çekildi.

Gürcistan resmensınırları içinde olan Abhazya
ile kendi denetimi dışında Karadeniz üzerinden

ticaret yapılmasını önlemeyeçalışıyor. Bu konuda
bazen uluslararası hukuku da çiğneyebiliyor. Ancak,
Ağustos 2008 savaşından ve 26 Ağustos 2008'de
Rusya Federasyonu'nun (RF) Abhazya'nın bağım-
sızlığını tanımasından sonra Güneybatı Kafkasya'da
yeni bir düzenin oluşmaya başladığı da bir gerçek.

Aslında, yeni düzen Moskova'nın Mart 2008'de
Abhazya'ya yönelik sosyo-ekonomik ambargoları
kaldırmaya başlamasından sonra oluşmaya baş-

lamıştı.

Günümüzde Abhazya, Rusya Federasyonu'na
tamamen açıktır, Rus ekonomik alanına hızla

entegre olmuştur ve RFile sınır kapısı (Adler-
Psou) sayesinde karayolu ve demiryoluyla dünyaya
bağlantısını sağlamıştır. Gürcistan'ın Karadeniz

yoluyla Abhazya'yı ablukaya alma çabalarının
RE'nin Gürcistan'ın ablukasını desteklediği dö-
nemden dahafazla etkili olduğu iddia edilemez.

Bundan dolayı, Gürcistan'ın geleneksel Abhazya

İ 7 Ağustos'ta Sinop'un 96 mil açığında Türk ekonomik
bölgesinin sınırında seyretmekte olan Buket adlı tanker Gür-
cü sahil güvenlik ekipleri tarafından alıkonularak Poti limanına
çekilmiştir. Gemi satılmak üzere Batum limanına götürülmüş

ve müretiebatı gözaltına alınmıştır. Panama bayraklı, DENSA
Tanker işletmeciliğine ait olan ve Tüpraş'tan aldığı 2800 ton
yakıtı Abhazya'nın Sohum limanına götürmekte olan tanker-

de tamamı Türk vatandaşı 13 personel ve 2 stajyer
bulunuyordu.

politikaları sadece Rusya Federasyonu- Abhazya
ilişkilerinin artmasına yol açıyor.

Ankara, Güneybatı Kafkasya'da yeni bir
düzenin oluşmaya başladığının ve Abhazya'nın
artık tamamen yoksayılamayacağının farkında,
Abhazya'nın RF tarafından 26 Ağustos 2008
tanhinde tanınmasından beri ana muhalefetpartisi
CHP milletvekillerinin TBMM'yeilettikleri soru
önergelerinin sayısında da patlama oldu. Ekim
2008'de CHP Bursa milletvekili Onur Öymen
Ulaştırma Bakanlığı'na, Kasım 2008'de CHP
Antalya milletvekili |ayfun Süner Dışişleri Bakan-
İiğı'na, / Mayıs 2009 ve 21 Ağustos 2009'da CHP
Konya milletvekili Atilla Kart Başbakan'a ve son
olarak 26 Ağustos 2009'da Onur Öymen Diışiş-
leri Bakanlığı'na Abhazya'ya yönelik insani veticari
ambargonun kaldırılması ve Gürcistan tarafından
el konulan Türk gemileriyle ilgili olarak soru
önergesi verdiler. |

Abhazya'nın yok sayıldığı ve devekuşu gibi
kafanın kuma sokulduğu politikalar sadece RF'ye
yanıyor. Bundan dolayı Ankara, Ağustos 2008'den
beri Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu'na
öncülük ederek bölgede istikrara katkıda
bulunmaya çalışıyor. Başbakanlıkta Kafkasya üzerine

çalışmalar yürütecek bir danışman da atandı.

Ankara, Gürcistanile Iyıilişkilerini zedelemeden
ve Avrupa- Atlantik dünyasıyla ters düşmeden
Abhazyaile insani ve ticarı ilişkilerini arttırma
arayışına girdi. Oldukça zor olmasına rağmen,
Türkiye'nin Abhazyaile yenibir politika arayışına
girdiğini görmek gerekiyor...
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Sovyetler Birliği'nin çözülmeye başladığı
1980'lerin sonlarında, Gürcistan'ın bağımsızlığa
doğru yol aldığı süreçte, Abhazlar ile Gürcüler
arasındaki gerilim iyice yükselmiş ve Abhaz
muhalifler, Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanması
halinde Abhazya'nın da bağımsızlığını ilan etmesi
hakkı bulunduğunu ileri sürmüştür. Gürcistan'ın,
6 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin
ardından Abhazlar da 1994'te bağımsızlıklarını
ilan etmiştir. Bugüne kadar sadece Rusya ve

NART 4

Gürcistan'ın 13 yılda balıkçı tekneleri de dahil 100'e
yakın Türk gemisine el koyduğu ve Gürcistan'ın elinde şu
anda İ0'a yakın Türk gemisi ve tutuklu durumda 2 |
personel bulunduğu belirtilmektedir. En son olarak | 7

Ağustos 2009'da 2800 ton yakıt yüklü Buket adlı tankeri
13 Türk ve 4 Azeri personeliile birlikte Gürcistan

hücumbotları karasularınıihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuş
ve Poti limanına çekmiştir.

Nikaragua Abhazya'yı tanımış olup 1995'ten bu
yana Gürcistan, Rusya ve lürkiye ambargo
uygulamaya başlamıştır. 2008 yılında Rusya
ambargoyu kaldırmasına rağmen Türk ve Gürcü
ambargosu sürmektedir. İürkiye Abhazyaile ticari
ilişkilerini sürdürmekte,yılda 100 milyon dolarlık
ihracat yapmakta ve ayrıca Birleşmiş Milletlerin
de desteğiyle gıda taşıması yapmaktadır.

Ambargo nedeniyle Türkiye'den Abhazya'ya
mal götüren gemilerin vanış noktası Rus limanları
olarak gösterilmekte ve Türk gemileri Trabzon
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Limanı'ndan Abhazya'nın başkenti Sohum'a gider-
ken ya da dönerken güzergâh üzerinde Gürcis-
tan'ın hücum botları tarafından yakalanmakta ve
alıkonulmaktadır.

Gürcistan, resmi rakamlara göre I999- 2003
arasında kırktan fazla ve 2004- 2006 arasında 22
gemiye "Gürcistan sularını yasadışı yollardan geç-
mek' suçundan el koydu. |0 Ocak 2007'de Rus
ve Ukrayna bandıralı iki gemi daha ele geçirildi.
Daha yakın zamanda, 5 Nisan 2009'da "Denfa
Demet" ve 29 Nisan'da "New Star" adlı Türk
gemileri Poti limanına çekildi. | / Ağustos 2009'da
Gürcistan Sinop'un 96 mil açığında Türk Münhasır
Ekonomik Bölgesi'nin hemen dışında seyreden
2800 ton yakıt yüklü Buket adlı tankeri 13 Türk
ve 4 Azeri personeli ile birlikte Gürcistan hücum-
botları karasularınıihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuş
ve Potilimanına çekmiştir. Ayrıca, 20 Ağustos'ta
Sohum'dan İstanbul'a hurda demir getiren bir
yük gemisi uluslararası sularda Sinop açıklarında,
Gürcistan hücumbotları tarafından durdurulmuş

ve 7 mürettebatıile birlikte gemiye el konulmuş
ve AlS cihazı kapatılmıştır. Gemi mürettebatı
çıkarıldıkları mahkemece'sınır ihlali" gerekçesiile
tutuklanmıştır.

Gürcistan'ın son 15 yılda balıkçı tekneleri de
dahil 100'e yakın Türk gemisine el koyduğu ve
şu anda elinde 10'a yakın Türk gemisi ve 21
personel bulunduğu belirtilmektedir.

BESE a Z Pp # jeei İENEİSR A AE BE kez mi alazpiyaud Açıdan iiegenendirme

Yunan ve Rodos Deniz Kanunlarından itibaren
gelişmeye başlayan uluslararası deniz hukukunun
en eski kurallarından biri "açık denizlerin serbestliği"
ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz
Sözleşmesi'nde ve 1982 BM Deniz Hukuku Söz-

leşmesi'nde ifade edilmiştir.

Denizlerde seyir ve sefer serbestisi; denizde
seyir yapan gemilerin, kimin karasuyunda olursa
olsun, seyrüsefer özgürlüğünden yararlanacağını
belirten | 6. yüzyılda Hollandalı Hugo Grotlusta-
rafından ortaya atılan ve savunulan "Mare Liberum'"
ilkesiyle şekillenmiştir. "Mare Liberum'",ilkesi doğ-
rultusunda ticaret gemileri, dünya denizlerinde
herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın, gece-
gündüz demeden serbestçe, ancak zararsız olmak
koşuluyla duraksız ve uğraksız seyir yapabilme
hakkına sahiptir. Duraksız seyir ancak, gemiarızası,

deniz kazası, barınma gibi zorunlu nedenlerle
kesintiye uğratılabilir. Deniz Hukuku Sözleşme-
leriyle birlikte navigasyon (seyrüsefer) serbestisi
yerini zararsız geçiş'e bırakmıştır. Yukarıda belir-

tildiği üzere Sinop'un 96 mil açığında uluslararası
sularda Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin he-
men dışında seyreden Buket adlı tanker Gürcis-
tan hücumbotları tarafından karasularını ihlal ettiği
gerekçesiyle alıkonmuştur. Trabzon Limanı ile
Abhazya'nın başkenti Sohum arasındakı güzergâh
üzerinde Türk gemilerinin yakalanıp alıkonmasının
uluslararası hukuk ve anlaşmalar açısından değer-

lendirilmesi aşağıda belirtilmektedir:

BMDHS 58. Madde "Münhasır ekonomik bölge-
de diğer Devletlerin hakları ve yükümlülükleri":

"Münhasır ekonomik bölgede,sahili bulunsun
veya bulunmasın, bütün devletler, işbu sözleş-
menin ilgili hükümlerinde öngörülen şartlariçinde,
"Açık denizlerin serbestliği" başlıklı 87. Maddede

söz konusu olan seyrüsefer serbestliği ile uçuş
serbestliğinden ve denizaltı kabloları ve petrol
boruları döşeme serbestliğinden; keza, bu ser-
bestliklerin kullanımınailişkin olarak, özellikle ge-
milerin, uçakların ve denizaltı kabloları ve pet-
rol borularının işletilmesinde, denizin uluslararası

diğer yasal amaçlarla kullanılması serbestliğinden
işbu Sözleşmenin diğer hükümleri ile bağdaşır

bir şekilde yararlanırlar." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, BMDHS'nin "Zararsız geçiş hakkı" baş-
lıklı 17. ve İ9.İ maddelerine göre; "Sahıli bulun-
sun veya bulunmasın bütün devletlerin gemileri
karasularından zararsız geçiş hakkından yararlanır."

BMDHS Madde 17 "Zararsız geçiş hakkı" :

"İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmaküzere,

sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletlerin
gemileri, karasularından zararsız geçiş hakkından

yararlanırlar."

BMDHS'inde düzenlenen zararsız geçiş rejimi;

1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi'nde zararsız

geçişle ilgili hükümlere oranla önemli gelişmeleri

yansıtmakta olup BMDHS'nin 19.1 maddesiile,
1958 konvansiyonunun geçişin kıyı devletinin ba-
rışına, düzenine ve güvenliğine aykırı olmadıkça
"zararsız" olacağınailişkin hükmünü muhafaza et-
mekle beraber BMDHS'nin 19.2 Maddesi'nde
zararsız geçiş sayılamayacakfaaliyetleri sıralamak-
tadır.
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BMDHS Madde 19.1. "Zararsız geçiş" deyiminin
anlamı:

"Geçiş, sahildar devletin barışına, düzenine

veya güvenliğine zarar vermedikçe zararsızdır",

Buna göre; "Zararsız Geçiş", kıyı devletinin

güvenliğini, huzurunu, iyi yerleşik düzenini ihlal
etmeyen geçiştir. Bir geminin geçiş sırasında maruz

kalacağı yahut sebebiyet vereceği herhangi bir

deniz kazası çevre,sağlık ve can güvenliği açısından
bir tehdit oluşturduğunda geçiş "zararlı" hale

dönüşür.

BMDHS Madde 1 9.2. "Zararsız geçiş" deyiminin

anlamı:

"Yabancıbir geminin geçişi eğer bu gemikara-

suları içerisinde aşağıdaki faaliyetlerden herhangi
birinde bulunursa, sahildar devletin barışına

düzenine veya güvenliğine zarar vermiş sayılacaktır.

a) Sahildar devletin egemenliğine, toprak bü-
tünlüğüne veyasiyasi bağımsızlığına karşı tehdide
veya kuwete başvurulması veya Birleşmiş Milletler

Antlaşmasında belirtilen uluslararası hukukilkelerine

aykırı diğer herhangi bir davranışta bulunulması;

b) Herhangibir tip silahla deneme veya ma-
nevralar yapılması;

©) Sahildar devletin savunmasına veya güven-
liğine zarar verecekşekilde bilgi toplanması;

d) Sahildar devletin savunmasına veya güven-
iğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü pro-
pagandada bulunulması;

e) Her türlü uçağın uçurulması, güverteye In-
dirilmesi veya gemiye alınması;

f) Hertürlü askeri makinaların uçurulması,
güverteye indirilmesi veya gemiye alınması;

g) Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık ve-
ya muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına
aykırı bir şekilde mal, para veyakişilerin gemiye
alınması veya gemiden çıkartılması;

h) İşbu Sözleşmeye aykırı olarak, bilerek ve
isteyerek ağır kirlenmeye sebebiyet veren fiillerde
bulunulması;

i) Balık avlamafaaliyetlerinde bulunulması;

|) Araştırma veya ölçüm faaliyetlerinde bulu-
nulması;

Kk) Sahildar devletin herhangi bir haberleşme
sisteminin veya diğer herhangi bir deniz teçhizat
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veya tesisinin işleyişini engelleyecek her türlü

faaliyette bulunulması;

İ) Geçişle doğrudanilgisi bulunmayan diğer
her çeşit faaliyette bulunulması.

BMDHS Madde 28 "Bölüm 3 Karasularından
Zararsız Geçiş- Yabancı gemilereilişkin hukuki yargı
yetkisi".

| - Sahildar devlet, karasularından geçen bir
yabancı gemiyi, gemide bulunan bir kişi hakkında
hukuki yargı yetkisini kullanmak üzere ne durdur-
malı, ne de yolundan çevirmelidir.

BMDHS Madde 24.1 "Sahildar devletin yü-
kümlülükleri" :

"Sahildar devlet, işbu Sözleşmede öngörülen
haller dışında, karasularından yabancı gemilerin
zararsız geçişlerine engel olmayacak, zararsız geçiş

haklarını kullanmalarını engelleyecek veya
kısıtlayacak yükümlülükler getirmeyecek, belirli
bir devletin gemilerine veya belirli bir devletten
veya devlete veyahut da belirli devlet hesabına
yüktaşıyan gemilere karşı hukuki veyafiili ayrım
yapmayacaktır. BMDHS "Sahildar Devletin koruma
hakları" başlıklı 25'inci maddesine göre sahildar
devlet, karasularında zararsız olmayan her türü
geçişi engellemekiçin gerekli tedbirleri alabilir.

BMDHS Madde 25 "Sahildar Devletin koruma

hakları":

|- Sahildar devlet, karasularında zararsız

olmayan her türü geçişi engellemekiçın gerekli
tedbirleri alabilir.

2- Sahildar devlet, keza iç sulara veya bu sular
dışındaki bir liman tesisine giden gemilere ilişkin
olarak, bu gemilerin bu sulara veya bu liman te-
sisine girişlerinin tabi olacağı şartların ihlalini ön-
lemek üzere gereken tedbirleri almak hakkına
sahiptir.

3- Sahıldar devlet, yabancı gemiler arasında
hukuki veyafiili hiç bir ayrım yapmaksızın, kara-
sularının belirli bölgelerinde, atış talimleri yapmak
da dahil olmak üzere, eğer güvenliği için gerekli

ise, zararsız geçici olarak durdurabilir.

BMDHS Madde 110.1 "Ziyaret Hakkı":

"Müdahalenin bir andlaşmaile tanınan yetki-
lerden kaynaklanması durumudışında, açık denizde
Sözleşmenin 95. ve 96. maddelerde öngörülen
tam dokunulmazlıklardan yararlananlar haricindeki
bir yabancı gemiyle karşılaşan bir savaş gemisi
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aşağıda belirtilen konularda ciddi nedenler olma-

dıkça, bu gemiyi durdurup denetleme hakkına

sahip değildir."

"Geminin deniz haydutluğu yaptığı; geminin
köle ticaretine karıştığı;, geminin izinsiz yayına hiz-
met ettiği; geminin tabiiyetsiz olduğu; veya yabancı

bir bayrak çekmiş olmasına veya bayrağını göster-
mekten kaçınmasına rağmen, geminin gerçekte
savaş gemisiyle aynı tabiiyette olduğu" durumlar
dışında gemilerin uluslararası sularda alıkoyulmasının
(987 Deniz Hukuku Sözleşmesi BMDHS'nin ve

dolayısıyla uluslararası hukukunihlali olarak düşü-
nülmektedir. Söz konusu durumlar dışında uluslar-

arası sularda seyreden gemilere alıkoyulması
BMDHS'nın lOl. maddesinde belirtilen deniz
haydutluğu kapsamına girer.

BMDHS 101. madde "Deniz Haydutluğu'nun
tanımı"; o

Aşağıda sayılan fiillerden herhangibiri deniz
haydutluluğunu teşkil eder;

a) Bir özel geminin veya bir özel uçağın
mürettebatı veya yolcuları tarafından:

i) Açık denizde, bir gemiye veya uçağa veya
bunlardaki kişi veya mallara karşı;

i) Hiçbir devletin yetkisine tabi olmayan bir
yerde,bir gemiye veya uçağa,kişilere veya mallara
karşı, kişisel amaçlarla işlenen hertürlü yasa dışı
şiddet veya alıkoyma veya yağmafili;

b) Gemiye veya uçağa deniz haydudu gemi
veya uçakniteliğini veren olaylara ait bilgisi olmak
kaydıyla bir geminin veya bir uçağın kullanılmasına
isteyerek katılmafiili;

c) a) ve b) fikralarında tanımlanan fiillerin
işlenmesini teşvik eden veya bunları kolaylaştırmak

üzereişlenen herfill.

BMDHS'nin | 10.3 maddesine göre Şüpheler
gerçekleşmezse, durdurulan geminin şüpheleri
haklı gösterecekhiçbir eylem yapmamasışartıyla,
maruz kaldığı her türlü zarar ve kayıp tazmın
edilecektir."

BMDHS Madde 106 "Keyfi el koyma halinde
sorumluluk":

"Deniz haydudu olduğundan şüphe edilen bir
gemi veya uçağa, yeter sebep olmadan el konul-
duğu taktirde bu konuda el koyma işlemini yapan
devletin sorumlu olacağını ve gerekli zararları
tazmin edeceğiniifade edilmektedir.

 

BMDHS Madde 300 "Genel Hükümler - İyi
niyet ve hakkın kötüye kullanılması":

"Taraf Devletler işbu Sözleşme hükümleri

uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle
yerine getirmeli ve işbu Sözleşmede tanınan hak-

ları, yetkileri ve serbestileri hakkın kötüye kullanıl-
masını oluşturmayacak biçimde kullanmalıdırlar,

 

Konuyauluslararası anlaşmalar açıdan bakarsak;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dünya
denizlerindeki güvenliği ve trafiği düzenlemek
amacı ile Ötomatik Tanıma Sistemi (Automatic
Identification System - AlS)'ni zorunlu hale geti-
rmiştir. AB müktesebatının bir parçası olan "Top-
luluk GemiTrafiği İzleme veBilgi Sistemi Oluşturan
2002/59/EC Sayılı Direktif bir üye devlet limanına
gelen herhangi bir geminin, direktifin Ek İl'sinde
belirtilen zaman çizelgesine uygun olarak, IMO
tarafından belirlenen performans standartlarına
haiz bir (AİS) cihazını taşımasını zorunlu kılmaktadır.
Buna göre; uluslararası sefer yapan 300 groston
ve üzerindeki tüm gemiler, uluslararası sefer
yapmayan 500 groston üzerindeki tüm yük
gemileri ve tonajlarına bakılmaksızın tüm yolcu
gemileri AİS cihazı taşımakla yükümlüdür. AS,
seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin sağlanması,
arama ve kurtarma, yasadışı göç ve diğerihlallerin
önlenmesi amacıyla deniz trafiğinin izlenmesini,
bilgi alışverişini ve seyir halindeki gemilerin anlık
izlenmesini sağlamaktadır. Bu gemiler, uluslararası
sözleşmelerin, kural ve standartların seyır bilgilerinin
korunmasını öngördüğü durumlar dışında, seyirde
veya demirde iken A!S cihazlarını sürekli açık ve
çalışır durumda bulunduracaklardır. Eğer Kaptan
AlS'in sürekli çalışmasının geminin güvenliği ve
personelin can emniyetini tehlikeye sokacağını
düşünüyorsa, AİS cihazı kapatılabilir. Bu durumla
deniz haydutluğunun muhtemel olduğu yerlerde
karşılaşılabilir. Böyle bir eylemin nedeninin gemi

jurnaline işlenmesi zorunludur. Kaptan, tehlikeli
durum ortadan kalktıktan hemen sonra AlS cihazını
çalıştırmalıdır.

Türk tankeri Buket'le, Türk ve Rus ekonomik
bölgesinde seyir halinde iken 17 Ağustos 2009'da
saat 03.00 sıralarında irtibat kesildiği, son sinyalin
gemi Sinop Limanı'na 96 mil, Rusya'nın Novo-
rosysk Limanı'na İlİ mil ve Gürcistan'ın Poti Li-
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manı'na 256 mil açıklarındaki uluslararası kara-

sularındaiken alındığı ve AlS cihazının kapatılmasıyla
sinyalin kesildiği belirtilmektedir. Yukarıdabelirtildiği
üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
kurallarına göre AlS cihazlarının açık ve çalışır du-

rumda olmaları zorunludur.

 

Yunan ve Rodos Deniz Kanunlarından itibaren
gelişmeye başlayan uluslararası hukukta kabul

edilen temel prensip "açık denizlerin serbestliği"

ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz
Sözleşmesi'nde ve 1982 BM Deniz Hukuku

Sözleşmesi'nde ifade edilmiştir.

Denizlerde seyir ve sefer serbestisi; Mare

Liberum ilkesi doğrultusunda ticaret gemileri,
dünya denizlerinde herhangibir formaliteye tabi
olmaksızın, gece-gündüz demeden, serbestçe -
ancak zararsız olmak koşuluyla- duraksız ve uğraksız
seyir yapabilme hakkına sahip olabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, BMDHS'nin| 7.
Maddesine göre sahili bulunsun veya bulunmasın,
bütün devletlerin gemileri, karasularından zararsız
geçiş hakkından yararlanırlar. Ancak, BMDHS'nin

19.1 Maddesine göre geçiş, sahıldar devletin ba-
rışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermedikçe
zararsız kabul edilir. BMDHS'nin 24. maddesine
göre sahildar devlet, söz konusu Sözleşmede
öngörülen haller dışında, karasularından yabancı
gemilerin zararsız geçişlerine engel olmayacak,
zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engelleyecek
veya kısıtlayacak yükümlülükler getirmeyecek,
belirli bir devletin gemilerine veya belirli bir
devletten veya devlete veyahut da belirli devlet
hesabına yüktaşıyan gemilere karşı hukuki veya
fiili ayrım yapmayacaktır. Söz konusu Sözleşmenin
|9,.2 Maddesinde bendinde zararsız geçiş olmayan,
sahıldar devletin barışına düzenine veya güvenliğine
zarar veren faaliyetler sıralanmıştır. Bu faaliyetlerde
bazıları; yabancıbir geminin geçişi sahıldar devletin
egemenliğine, toprak bütünlüğüne veyasiyasi ba-
gımsızlığına karşı tehdide veya kuvvete başvu-
rulması veya Birleşmiş Milletler Antlaşmasında

belirtilen uluslararası hukukilkelerine aykırı diğer
herhangi bir davranışta bulunulması; sahildar
devletin gümrük, maliye, sağlık veya muhaceret
konularındaki kanun ve kurallarına aykırı bir şekilde
mal, para veya kişilerin gemiye alınması veya ge-
miden çıkartılmasıdır.
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Gemilerin bir ülkenin karasularından zararsız

geçiş yaptığında alıkonulması BDDHS'nin 101.
maddesine göre deniz haydutluğu kapsamına
girmektedir. BMDHS'nin 106. maddesine göre
deniz haydudu olduğundan şüphe edilen bir gemi
veya uçağa, yeter sebep olmadan el konulduğu
takdirde bu konuda el koymaişlemini yapan dev-
letin sorumlu olacak ve gerekli zararları tazmın
edecektir. Ancak, geçiş sahildar devletin barışına,

düzenine veya güvenliğine zarar veriyorsa
BMDHS'nin 25'inci Maddesine göre sahildar
devlet, karasularında zararsız olmayan her türü
geçişi engellemekiçin gerekli tedbirleri alabilir.

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni Türkiye
karasularının genişliği ve deniz hukuku uyuşmaz-
lıklarında zorunlu yargı yetkisine ilişkin düzenle-
meler nedeniyle imzalamamış olup Gürcistan
BMDİHS'nı 21 Mart 1996'da imzalamış ve onay-
lamıştır. Türkiye, BMDHS'ne taraf olmamakla
birlikte, BMDHS'nin deniz çevresinin korunmasına

ilişkin hükümlerinin örf ve adet hukuku kuralı

niteliği kazanması durumunda,bu kurallara yönelik
herhangibiritiraz yöneltmemesi durumunda Tür-
kiye'nin söz konusu kurallarla bağlı sayılmasına
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herhangi bir hukuksal engel bulunamaktadır. Bu
yazıda konuya ilişkin 1982 Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi, uluslararası anlaşmalar ve

uyulmasının ve iki ülke arasındaki mevcut pozitif
dialogun ve çabaların sürdürülmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.

 

IMO kuralları açısından genel bir değerlendirme
yapılmış olup sorunun bir an önce çözüme ka-
vuşturulabilmesi için hukuki ve teknik boyutunun
hukukçular ve uzmanlarca incelenerek değerlen-
dirme yapılmasının ve gerekli önlemlerin bir an
önce alınmasının, uluslararası hukukve anlaşmalara

Sonuç olarak, deniz ticaretinin işleyişini sürdü-

rebilmek,ülkelerin ekonomisi ıle bölge ve dünya
barışını olumsuz yönde etkilememekiçin uluslar-
arası hukuk, anlaşma ve kuralların yerine getiri! -
mesinin zaruri olduğu düşünülmektedir.
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MİM'ye verilen soru önergesine
n Bakanı'ndan cevap

 

CHP GenelBaşkan Yardımcısı Onur Öymen, Federasyonumuzun bilgilendirmeleri doğrultusunda
2) Haziran 2009 tarihinde TBMM'ye Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından cevaplandırılması
istemiyle Çerkes Ethem konulu bir soru önergesi vermişti. Önergeye MEB bakanının cevabı ve Onur
Öymen'in önerge hakkında Habertürktv kanalına verdiği mülakat ektekigibidir.

Onur Öymen soru önergesi

TBMM Başkanlığına 22 Haziran 2009

Aşağıdakisoru önergemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak cevaplandırması
için gereğini saygıyla arz ederim.

Okulkitaplarında olumsuz ifade ve yorumlarla öğrencilere tanıtılan bazıkişilerin etnik kökenleri de belirtilerek
yazılması, o etnik kökene mensup vatandaşlarımızı rencide etmekte ve onların haklı tepkisine yol açmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak ders kitaplarının o etnik kökene mensup vatandaşlarımızın olumsuz tanıtılmasına
yol açan bu durumu giderecek şekilde gözden geçirilmesi düşünülmekte midir?

Onur ÖYMENBursa Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı cevabı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08,.0.SGB.0.03.06.03-1 1/4269 5/8/2009
Konu : Soru Önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 10.07.2009tarihli ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-14443 sayılı yazı.

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in "Okulkitaplarında bazı şahsiyetlerin etnik kökeninin belirtilmesine
ilişkin"ilgi yazı eki //8/1Ö esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları
ve Eğitim Araçları Yönetmeliğimin "Ders Kitaplarının Nitelileri ve İncelenmesi ile Başvuru Sahibinde Aranacak
Şartlar" başlıklı 5'inci maddesinde; "Ders kitapları;

a) Anayasa ve kanunlara aykırı hususları içeremez.

b) 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen
AtatürkInkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki,
insani, manevive kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temelilkelere dayanan demokratik, laik ve
sosyalbir hukuk devlet olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarınıbilen ve bunları davranış haline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek' hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olarak hazırlanır.

c Temelinsan haklarına aykırılık taşıyamaz.Cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep
ve benzeri ayrımcılık içeremez," ve Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesive
Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge'nin 28'inci maddesinin Iinci fıkrasının (b) bendinde eğitim araçları içerik
bakımından; bilimsel hata bulunup bulunmadığı, kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olup olmadığı, temel
insan haklarına aykırılık taşıyıp taşımadığı; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve
benzeri ayrımcılık içerip içermediği, bilimselilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, estetik,
edebi, kültürel ve sosyal değerlere uygun olup olmadığı, görsel unsurlarının toplum ortak değerleriyle bağdaşıp
bağdaşmadığı yönüyle incelenir ve değerlendirilir denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ders kitapları ve eğitim araçlarının incelenmesinde, soru

önergesinde öne sürülen konu da üüzlikle ele alınmakta ve bukriterlere uygun olmayan eserlere onay
verilmemektedir. Bilgilerinize arz ederim.

Nimet ÇUBUKÇU / Milli Eğitim
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Onur Öymen Habertürk TV Mülakatı

HABERTÜRK TV MÜLAKATI
11 Eylül 2009
Sunucu- Efendim bazı bir soru önergesiyle tarihi sıfatların, tarih kitaplarındakisıfatların çıkarılmasını

istiyorsunuz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?

Onur ÖYMEN-Bazı okulkitaplarında, tarih kitaplarında ve basında, bazıtarihi olaylar anlatılırken
tarihte olumsuzlarıile anılan rol insanlardan söz edilirken onların etnik kökeni de sıfatın başında zikredilir.
Biz bunu yanlış olarak görüyoruz.

Mesela birçok yerde Istanbul'un işgali sırasında yabancıların talimatıyla hareket ederek çok sayıda
devlet görevlisini idama mahkum eden mahkemenin başkanına Kürt Mustafa deniliyor ve Kürt Mustafa
Divanı diye geçiyor, sanki Kürtler bu işten sorumluymuşgibi algılanıyor.

Yine Kurtuluş savaşında milli kuwetlere karşı gelen, onlarla çarpışan, sonra Yunanlılara iltica eden

Ethem ve Reşit kardeşlerin adı ders kitaplarında Çerkes Ethem, Çerkes Reşit olarak geçiyor. Yani Çerkesler

ayaklanmış gibi algılanıyor.

Halbuki pek çok Çerkes, Çerkeslerin büyük çoğunluğu Kurtuluş savaşında Atatürk'ün yanında yer
almışlar, birlikte çarpışmışlar, çok büyük yararlıklar göstermişlerdir. Onların Çerkes olduğu söylenmiyor da,

böyle karşı tavır takınan insanın isminin başına neden Çerkessıfatı ekleniyor?

Bazı durumlarda Arnavut, Arap sıfatları da yine bu şekilde tarihteki olumsuzlukları ile anılan isimlerin
başında için kullanılıyor. Verdiğimiz soru önergesinde bu kişilerin isminin önündekietnik sıfatları çıkarın

dedik. Kitapları tarayın, bunları, bu sıfatları çıkarınki o etnik gruba mensup insanlar üzülmesin, rencide
olmasın.

Verdiğimiz soru önergesine Milli Eğitim Bakanından cevap geldi. Bize mevzuatı anlatıyor. Mevzuatta
ders kitapları nasıl hazırlanıyormuş, taratılıyormuş, nasıl denetleniyormuş, ırkçılık, din ayrımıfilan gibi
unsurlara yer verilmiyormuş diyor. Ama bu söylediğim, bu toplumların nasıl rencide edildiği gerçeğini
ortadan kaldırmıyor.

Mesela Lise 3.sınıf için hazırlanan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabının | 14. sayfasında bunu
görüyorsunuz. Yani orada işte Çerkes Ethem'den bahsediliyor, isminin önünde etnik sıfatı var, konunun
içeriğinde ise olumsuz rolde anlatılıyor.

Biz diyoruz ki, bu isimlerin başından etnik sıfatını kaldırın. Yine tarihte yararlılıklar göstermiş bir çok
insan var. Mesela Rauf Orbay'da Çerkes. Amahiçbir kitapta Çerkes Rauf diye geçmiyor. Yani olumlu bir
rol oynayınca onun etnik sıfatını söylemiyorsunuz, olumsuz rol oynayanlar için bazen böyle şeyler yapıyorsunuz.
İşte bunları düzeltin diyoruz.

Ama maalesef bu iktidarın böyle olumsuzlukları, yanlışları muhalefetin uyarısıyla düzeltmekgibi bir
alışkanlığı yok. Yani bu cevabın hiçbir yerinde işte uyarınızı dikkate alacağız, o gözle bir kere daha

değerlendireceğiz gibi bir nezaket cümlesi bile yok. Yani "Biz zaten hepsini yapıyoruz, siz boşuna bunu
yazmışsınız bu soru önergesini" der gibi. Halbuki bizim söylediklerimiz gerçeklerin ta kendisi. Ve biraz önce
verdiğim örnekteki gibi kitaplarda böyle yazıyor. Şimdi bu iktidarın genel yaklaşımı budur. Yani muhalefete
kulak vererek, muhalefetin önerilerini dikkate alarak çözüm üretmek, yanlışları düzeltmek gibibir alışkanlıkları
yok. Boyuna muhalefet bize görüş bildirmiyor deniliyor. Bildirdiğimiz zaman cevabınız böyle oluyor değil
mi? Ve hep muhalefeti suçlayarak, kendilerinin hiçbir konuda hiçbir kusuru olmaz. Hiçbir konu onların

gözünden kaçmış olamaz. Hiçbir yanlışlık yapmış olamazlar. Yanlışlık yapılmışsa geçmişte onu mutlaka
muhalefet yapmıştır. Yani yaklaşımları bu. Diyelim ki muhalefet bir tarihte iktidarken bir yanlışlık yaptı.

Bunu düzeltmeksizin göreviniz değil mi? Yani onu bahane göstererek siz bugün yapılan bir yanlışı savunabilir
misiniz?
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Dışişleri Bakanlığı'ından Kaffed'e cevap
Gürcistan'ın son dönemde Karadeniz'de Abhazya'ya giden gemilere el koyarak, korsanlık yap-

ması sebebiyle Federasyonumuz konuyla ilgili Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Dışişleri Bakanı'na ve

Ulaştırma Bakanı'na yazı göndermişti. 7 Eylül tarihinde gönderdiğimiz bu yazıya, 30 Eylül tarihinde

Dışişleri Bakanlığından gelen yanıt aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdür Yardımcılığı (KOAY)

Kime: Sayın Cihan Candemir

Kimden: KOAY

"Dilekçe Hakkı" kapsamındaki 7 Eylül 2009tarihli ve 256761 sayılı başvurunuzun yanıtı ilişikte sunulmaktadır.

Bu vesileyle iyi dileklerimi sunarım.

Fırat SUNEL

Kafkasya Dairesi Başkanı KOAY-I

KAF-FED Genel Başkanı Cihan Candemir'in "Dilekçe Hakkı" kapsamında 7 Eylül 2009 tarihli ve 256761
sayılı başvurusuna istinaden

Karadeniz'deki ticari gemilerimiz ve balıkçılarımızın yaşadıkları sorunlar, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum
Başkonsolosluğumuz tarafından Gürcü makamları nezdinde yakından takip edilmekledir.

Konu, Sayın Bakanımızın 7-8 Eylül 2009tarihli Gürcistan ziyaretlerinde de kapsamlıbir şekilde değerlendirilmiş
ve ileride bu tür olayların tekrarlanmaması için alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur.

Öte yandan, bildiğiniz üzere Trabzon-Sohum arasında gemiseferleri başlatılması, Abhazya ihülafinın çözümü
yönünde Türkiye'nin gündeme getirdiği "güven arttırıcı önlemler" arasında yer almakla birlikte, Ağustos 2008
sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler üzerine hayata geçirilmesi henüz mümkün olmamıştır.

Abhaz kökenli vatandaşlarımızın akrabalık ilişkileri içerisinde oldukları Abhazya'ya güvenli bir şekilde
seyahatlerinin sağlanması konusu tarafımızdan izlenmeye devam edilmektedir.

Yolun Açık O
14 Ağustos |997 tarihinde Faşist Gürcistan

yönetimi ansızın girmişti Abhazya topraklarına.
İlk günden Gürcü kuwvetleri katllam yapmaya
başlamışlardı. Abhazlar şakındı, çaresizdi. Bu
kadarını beklemiyorlardı. Ellerinde ne bir silah ne
de askerleri vardı. Teslim olmak yok olmak
demekti. Direnmekise var olmakiçin bir umut.

Karar vermeleri zor olmadı. "Ya istiklal, ya ölüm"

 

Kafkasya'daki kardeş halklar ve onların
diasporaları bu karara tam destek verdiler. Zira
onlarda çokiyi biliyorlardı ki Abhazya kaybeder
ise hepsi kaybedecek, kazanır ise de hepsi
kazanacaktı. Bu azim ve kararlılık ile başlayan
direniş her geçen gün Gürcü işgalinin kırıyor,işgal
alanlarını daraltıyordu.

Ağustos 1993'e girildiğinde en az bir şehit
vermeyen Abhaz ailesi kalmamıştı. Aynı şekilde
yanlarında savaşa katılan kardeş halklardan dabir
hayli kayıp vardı. Ancakişgalci Gürcübirlikleri de
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İsun Abhazya...
artık Sohum'a hapsedilmişlendi. Canla başla direnen
Abhaz birlikleri karşısında son çırpınışlarını

yaşıyorlardı.

Nihayet o muhteşem zafer. Özgürlük
savaşçılarının zaferi ve buruk bir sevinç. Özgürlük

savaşçıları aynı zamanda "bir avuç Abhaz bu savaşı

kazanamaz" diyenlere, doğuya, batıya da gerekli
dersi vermişlerdi.

16 yıl geçti. Bu süre içerisinde Abhaz halkı
nice badireler atlattı. Savaşla alt edemeyenler
açlık ile alt etmeye kalktılar. Ama ne yazar onlar
özgür olmanın tadını almışlardı ve vazgeçmeye
de hiç niyetleri yoktu.

Abhazya'nın bağımsızlığını Rusya Federasyonu,
Nikaragua ve Venezüella tanıdı. Zamanı geldikçe
diğerleri de tanıyacaklar. Zira bu sabrın, bu
kararlılığın, bu özgürlük ateşinin önünde durmanın
yolu yok.



 

3 - 4 Ekim 200$ tarihlerinde Adığe Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Dünya Çerkes Birliği'nin

(DÇB) 8. Olağan Genel Kurul'u yapılmıştır.

Yeni Yönetim Kurulunu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

Yapılan Genel Kurulda DÇB Yönetim Kuruluna seçilen liste aşağıdaki gibidir.

 

DÇB Yönetim Kurulu İistesi

Azhakhov Kanshobi

Hafitsa Muhammed

Genel Başkan

Genel Başkan Yardımcısı

Orhan Özmen Genel Başkan Yardımcısı

Tamazov Anatoli Genel Başkan Yardımcısı

Chermit Muhdin

Özden (Kushkha) Doğan

Shik Chichek

Kadikoy Ahmad

Chigun Gani

Genel Başkan Yardımcısı

Aslanov Ali

Chachuh Mazhid

Kodzokov Anatoli

 

 

   
Avrupa Birliği Güney Kafkasya Özel Temsilcisi

Peter Semneby, 8 Ekim 2009 günü Kafkas Demekleri
Federasyonu'nu ziyaret etil.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun
talebi üzerine gerçekleşen toplantıya Avrupa
Komisyonu'ndan Özel Temsilci Peter Semnebyile
Takım Koordinatörü ve Politika Danışmanı Mark
Fawcett, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Siyasi ve Basın Bölümü Başkanı Müsteşar Diego
Mellado ve İsveç Büyükelçiliği Başkatibi Helena
Storm, Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan ise
Genel Başkan Cihan Candemir, Başkan Yardımcısı

Semneby Kaffe

Nahit Serbes

Nebezheva Taisiya

Brov Aslan

Cherkesov Muhammed

Gubachikov Vladimir

Chemso Hazret

Hakui Gisa

Bogus Adam

Zhuzhuev Timur

Düzenleme Komitesi

Atskanov Ruslan Komite Başkanı

Meşfeşşu Necdet Komite üyesi

Gvashev Aslan Komite üyesi

d ile görüştü

Erol Taymaz ve Genel Koordinatör Cumhur Bal
katıldılar.

Toplantıda Adığe-Abhaz diasporasının konumu
ve Abhazyaile ilişkileri, Abhazya'ya uygulanan
izolasyon, Abhazya vatandaşlarının karşılaştığı vize
sorunları, Avrupa Birliği'nin Abhazya politikası,
diasporanın talepleri ve dönüş konusu, Abhazya'daki
mültecilerin durumu ve Türkiye'deki demokratik
açılım süreci konularında karşılıklı görüşalış-verişinde
bulunuldu. Son derece verimli geçen toplantı benzer
görüşmelerin ve diyalogların önümüzdeki günlerde
de sürdürülmesi kararıile sona erdi.
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Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanlar Kurulu

Toplantısı 18 Ekim 2009 tarihinde Federasyon mer-
kezinde yapıldı.

Toplantıya Kaffed yönetim kurulunun yanısıra,

Reyhanlı, Bursa, İzmir Kuzey Kafkas, İzmir Kafkas,
Söke, Karacabey, M.Kemalpaşa, Adana, Antalya,İs-

tanbul(Bağlarbaşı), Ankara, Sakarya,İst. Uzunyayla,

Kırıkkale, K.Maraş, Uzunyayla (Kayseri), Afşin, Bandır-
ma, K.Maraş, Bolu, Mersin, Aydın-Nazilli, Samsun,

© Ödemiş ve Merzifon derneklerinin başkanları ve

yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Yöneticiliğini genel başkan Cihan Candemir'in

yaptığı toplantı, Genel koordinatör Cumhur Bal'ın

 

 

   

 

Bu yazımın yayınlanacağı NARI Dergimizin

69. sayısı aynı zamanda Federasyonumuzun 3.
döneminin son sayısı olmaktadır. Aralık ayının
başında yapacağımız 4. Olağan Genel Kurul ile
2010 ve 2011 yıllarında KAFFED'i yönetecek

yeni yönetim kurulunu ve organlarını seçeceğiz.
Genelkurulun ve yeni seçilecek yönetim kurulu-
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affed Başkanlar Kurulu Yapıldı

federasyonun son dönem çalışmaları hakkındabilgiler

vermesiile başladı. Ardından gündem maddeleri

tek tek görüşülerekkarşılıklı bilgi alışverişinde bulu-
nuldu. Demeklerimizin ve federasyonumuzun sorun-

ları ve çözüm yollarının konuşulup tartışıldığı toplantı-
ya Kafkasya'dan konuklar da iştirak ettiler. 2012
yılında yapılması planlanan Adıge olimpiyatlarının
tanıtımı için Kaffed'e gelen Sufian Zhemukho ve
Alaksei Bekshoko, slayt eşliğinde çalışmaları ve
planları hakkında bilgiler vererek destek istediler.

Demekyöneticilerinin sorularını da yanıtlayan konuk-
lar, çalışmalarını ve amaçlarını Adıgelerin yaşadığı

dünyanın pek çokyerinde anlattıklarını, hedeflerinin

en az 20 bin Adıge'yi Adıgey'de toplamak olduğunu
söylediler. Konukların tanıtımlarının ardından tekrar

gündem maddelerine dönüldü. Gündemde genel

olarak; son başkanlar kurulu toplantısından günümüze
kadar yaşanan gelişmeler değerlendirildi, 2009 -

2010 faaliyet döneminin programı belirlendi,

03.10.2009 tarihinde Maykop'da yapılan DÇB kong-
resinde alınan kararlar üzerine konuşuldu. 06.12.2009

tarihinde yapılacak olan Kaf-Fed 4. Olağan Genel

Kuruluile ilgili hazırlıkların değerlendinlmesinin ardın-

dan toplantı sona erdi.

 

 

   

 

CİHAN CANDEMİR
KAF-FED Genel Başkanı

nun toplumumuza hayırlı olmasını şimdiden
diliyorum.

Genel kurula hazırlık döneminde, geçmiş

dönemin raporları hazırlanır ve gelecek döneme
işık tutacak programlaryapılır. Bu hazırlık çalışmala-

rındaki bazı tespitlerimizi yeni genel kurul öncesi
paylaşmakta yarar görüyorum. Öncelikle örgütlü

 



 

BAŞKANDAN...
  

olmanın yararları somut şekilde çalışma programı-
ndan görülmektedir. Çerkes toplumunun varlığı
ve sorunları konusunda gerek |ürkiye'deki resmi
ve gayrı resmi kuruluşlar, gerekse yurt dışı kuruluş-
lar nezdinde önemli bir farkındalık oluşmuştur.

Federasyonumuzun Abhazya'nın bağımsızlık süre-
cinde yapmış olduğu girişimleri, kültürel ve dil
konusundakigirişimleri artık ciddiye alınmakta,
taleplerimiz muhatap bulmaktadır. Aynı şekilde
Federasyonumuzuziyaret eden yabancı misyonla-
rın niteliği ve sayısı örgütlülüğümüze verilen öne-
min kavranmasının sonucudur.

Kefken'deki mağara ve mezarlıkların SİT
kapsamıiçinde korunmayaalınmasıise Türkiye'de
ulaşılan önemli bir sonuçtur. Çalışmalarımız gös-

termektedir ki, örgütlü olmamız sayesinde toplu-
mumuzun çıtası yükselmiştir.

Tüm bu olumlu gelişmeleri paylaşırken esas
vurgulamakistediğim şudur

Örgütlü olarak çalışmak, tüm yetersiz kadro

ve maddi imkansızlıklara rağmen toplumumuz
açısından meyvelerini vermeye başlamıştır. Ancak

bu henüz başlangıçtır. Geldiğimiz nokta bizlere
aynı zamanda yapmamız gereken çok daha fazla
işin olduğunu göstermektedir. Her ne kadar
ülkemizde demokratikleşme ve açılım süreçlerinde

Çerkes toplumuna yönelik bazı kazanımlar olmuş-
sa da bunlarkesinlikle yeterli değildir. Önümüzdeki
günlerde bunlarla ilgili önemli gelişmeler olabile-
cektir. İşte bu noktada, gelecek dönemlerde
meydana gelebilecek gelişmelerin gerisinde
kalmamakiçin bizleri çok daha büyük görevler

beklemektedir. Öncelikle yeni genel kurulda
Federasyon adına görev yapacak kadroları geniş-
letmek, insan kaynaklarımızı dahafazla çalışma-

larımızın içine katmak durumundayız. Toplumu-
muzun geleceğini emanet edeceğimiz kadroları
belirleyerek, bu dönemde çalışmalara katmamız

kaçınılmazdır. Aynı şekilde maddi kaynaklarımızı

da güçlendirecek projeler üretmek, toplumun
en geniş şekilde çalışmalarına katılımını sağlamak

71 durumundayız. Önümüzdekibir kaç yıl, Türki-
| ye'deki Çerkes toplumunun kültürüyle, diliyle

  

   
yaşamasını veya yok oluşunu belirleyecekkritik
“; eşiği barındırmaktadır. Eşikten geri düşmek

halinde sadece İürkiye'deki Çerkes
toplumu değil, dünyadaki tüm Çerkes

diasporası olumsuz etki-

  

  

lenecektir. Bu eşiği başarıyla geçmekten başka
çare yoktur. Başarının anahtarı ise birlikten,

bütünlükten, toplumsal konulara duyarlı olmak-
tan geçmektedir.

Zaman kişisel veya mikro milliyetçi yakla-
şımlarla bölünmek değil daha fazla bütünleşmek
zamanıdır.

Söz "birlik ve bütünleşmek" konusuna geldiğin-
de, 3 Ekim tarihinde Maykop'ta yaptığımız Dünya
Çerkes Birliği Kongresisırasında Abhazya temsilcisi
Sayın Genadi Alamiya'nın sözlerini aktarmakisti-
yorum. Sayın Alamiya'nın tercüme edildiği şekilde
not ettiğim konuşması aynen şu şekilde oldu:

"Adığeler ile Abhazların organizasyonları arasındaki
ilişkileri açıkça konuşmamız gerekir. Abhazlar hiç

bir yerden çıkmak ve ayrılmak niyetinde değil-
dir. Savaş bittikten sonra Adiğeleri istemiyoruz
diyen insanı Abhaz olarak saymıyorum. DÇB
kurulurken beraberdik. Toplantılarda siz Adığece
konuşurkensıkıntı çektiğinizi biliyoruz. Dillerimiz

ayrı ayrı oldu. Şimdi ortak bir yol bulmamız gere-
kiyor. Adığeler DÇBiçinde kendi işlerini kendi

dillerinde, biz de MAAAN'da kendi işlerimizi

kendi dilimizde konuşalım. Önemli konularımızı

koordinasyon komitemizde birlikte ele alalım.
DÇB ve MAAAN üzerinde önemli konularımızı

konuşacak koordinasyon grubumuz olmalı. Dün-
yanın neresinde olursa olsun Abhaz ve Abazin-
leri Abhazya vatandaşı saydık, çünkü nüfus
sorunumuzvar. İsteyen Adığelere de kolaylıkla
vatandaşlık veriyoruz."

Benzer sözleri açılış bölümünde Sayın Taras

Şamba'da söyledi. Bu konuşmalardan benim

çıkardığım sonuç, büyük ölçüde kendi düşüncele-

rimle de örtüşmektedir. Abhazya'nın geleceği
ve bağımsızlığının tanınmasında Türkiye'de yaşayan
bizlere Adıgesiyle, Abhazıyla çok büyük görevler
düşmektedir. Birleşmek ve bütünleşmek derken,

bilinmesi gerekir ki aynılaştırmayı da kastetmiyoruz.
Farklı kurumlarımızı birlikte ortak hedefleri belirie-

yerek, sinerji üretecek bir şekilde çalıştıracak

yapılanmaları kastediyoruz. Bunun için şart
olan bilinçli olmaktır, iyi niyetli olmaktır.

Bu iyi niyet ve bilinç ile kurulacak yapıcı
diyalogların toplum yararına sonuçlandı-

 

  
 gını geçmiş bize göstermiştir.

Geleceğimizin de aydınlık olmasını i
diliyorum. a.
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ARZAABEY GULİYA

Çev.: Faruk Ajiyba

aşthua köyü halkı Osmanlı'ya gitmekiste-
miyordu. O zamana kadarçeşitli yollarla
kalmayı başarmışlardı. Ama sonunda,

1878 sonbaharında askerler tarafından Akua
(Sohum) sahiline getirildiler. Gemiler gelinceye
kadar dokuz gün dokuz gece beklediler. Sonra
gemilere doldurularak Osmanlı topraklarına
gönderildiler. Köy halkı birbirini kaybetti. Kesa ve
Çırga aileleri ayrı gemilere bindirildiler ve başka
yerlerde karaya çıktılar. Yarısının yanlarında yiye-
cekleri yoktu. Yolda hava bozdu, deniz kabardı.
Gemidekileri deniz tutmuştu. Başları dönmüş,

ayakta duracak halleri kalmamıştı. Gemicilerden
de hiçbir yardım görmüyorlardı. Bir kısmı gemide
ölmüş, mezarları Karadeniz olmuştu. Osmanlı'da

gemiden indikten sonra da kendileriyle kimse
ilgilenmedi. Kış geldi, kar yağdı. Soğuk ve açlıktan
hastalananlar oldu. Bir kısmı öldü. Sinop'ta deniz
kıyısındaki kumluğa gömüldüler. Üzerlerinde
kuzgunlar uçuşuyordu. Devletten yardım görme-
yince gücü yetenler köy içlerine girerek kalabi-
lecekleri yerler aramaya başladılar. Ahırlara, çardak
altlarına yerleşerek zar zorkışı geçirdiler. Yazın

kendilerine çiftçilik yapabilecekeleri bir yer gös-
terilmişti. Amahiçbiraletleri ve bu aletleri yapma
imkânları da yoktu. Yarısı zenginlerin yanında çalış-
maya başladı. Bir kısmı balıkçılarla çalışıyor, bir

kısmıise çiftçilik yapmaya çalışıyordu.

 

O dönemde zenginler kızlariçin elişi öğre-
necekleri kurslar açmaya başladılar. Kurslara genç

ve güzelkızları alıyorlardı. Taş duvarla çevrili bu

okullara alınan kızların aileleriyle görüşmeleri
yasaklanmıştı. Okulda yatıp kalkıyor, her türlü
ihtiyaçları okul tarafından karşılanıyordu. Kursların
asıl amacınıaileleri bilmiyordu. Sahipleri tarafından
çok övüldüğüiçin kızlarının kendilerine faydası
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olabilecek bir iş öğrendiklerini zannediyorlardı.
Ama sonradan anlaşıldığına göre zenginlerin amacı
bambaşkaidi. Okulların sahipleri bu kızları seks
amaçlı olarak kullanıyorlardı. Beğendiklerini ken-
dilerine ayırıyorlardı. Bir kısmını aynı amaçla yakın-
larına yanlarında çalışanlardan hak edenlere aynı

amaçla veriyorlardı. Para karşılığı satılan kızlar da

vardı. Bu hareketlere dayanamayarak kemerle,
iple, çarşafla kendisini asan kızlar oldu. Daha sonra

bu gibi kendilerini asabilecekleri eşyaları ellerinden
alarak aynı hareketleri yapmayı sürdürdüler. Bunun
üzerine kızlar saçlarıyla kendilerini asmaya başladılar.
Kurs sahipleri her ne kadar saklamaya çalıştılarsa
da bu olayların durulmasınıve kızların ailelerinin
kulağına gitmesini engelleyemediler. Aileler olanları
duyunca ne yapabilirlerdi ki? Devlet kurs sahiplerini
koruyordu. Ölenkızlarla satılan kızların geri gelmesi
imkansızdı. Ama her şeye rağmenkız velileri bir
araya gelerek okulu basıp sağ kalan kızları kurtar-
dılar. Ayrıca açlık ve soğuktan ölmemekiçin bazıları
hırsızlık ve eşkiyalık yapmaya başladılar. Bunlardan
da kaybolanlar, hapise girenler, ölenler oldu.
Acılarına yeni acılar eklendi.

Böylece iki sene geçti ama yaşamlarındabir
iyileşme olmadı. Birçoğu hastalıklardan öldü. Kalan-
İarsa anavatanları akıllarına geldikçe ağlamaya baş-
liyorlardı. Aralarında konuşarak vatanlarına dönme
kararı aldılar ama hiç paraları yoktu. Ne yapıp e-
dip biraz para biriktirdiler. Bu paranın yarısından
çoğunu Kamşış Iukayıpha Guliya sağladı. Ab-
hazya'ya dönüş için onu görevlendirdiler. Kamşış
bir kısmını götürebilecek küçük bir teknenin sa-
hibiyle anlaştı. Ama devlet sürgünlerin geri
dönmelerine izin vermiyordu. Bu yüzden teknenin
alabileceği kadarinsan bir gece yarısı yola çıktılar.
Ama gören birisi şikayet etmiş olmalı ki, Karade-



niz'de dört saat kadargittikten sonra arkalarından

yetişen görevliler tarafından geri çevrildiler.

Bu olaydan sonra güvenilmez şahıslar oldular.
Özellikle Kamşış başta olmak üzere izleniyorlardı.

Yaşamları ise her gün kötüye gidiyordu; ölenler
oluyordu. Bunlardan bazıları Sakadla, Narçou,
Mas, Aji, Hakuç idi. Kadınlardan da çok ölen oldu.

Hepsi Sinop'ta gömüldüler.

Bir müddet sonra Kamşış güven sağlamakiçin
balıkçıların arasına katıldı. Burada gerçekten çok

çalışıp güven sağladı. Aradan fazla zaman geçme-
den yakınlarından Cakadlayıpa Habug, Kamşış
Narçoyyıpa, Kansou Halılyıpa ve birkaç kişiyi daha
çalıştığı yere işe aldırmayı başardı.

Para biriktirince, birkaç sene sonra Abhaz-

ya'ya dönme hazırlıklarına tekrar başladılar. Yol
ücretinin Iki katını ödeyerek güvendikleri bir
kaptanla anlaştılar. Kötü bir havada, gece yarısı
gemiye binerlerken bu kez de sılahlı askerler tara-
findan sarıldılar. Komutanları şöyle dedi: "Hiçbir
yere gidemezsiniz. Benim uzun zamandır dost-
luğunuzuistediğimibiliyorsunuz. Ya kızınız Şahsha'yı
bana verirsiniz ya da burada olay çıkar. " Erkekler
komutana bu isteğinden vazgeçmesiiçin yalvardılar
ama bir sonuç alamadılar. Hava ağarmaya başla-
yınca, komutanın göz koyduğu Şahsha erkeklerin
yanına geldi ve ağlayarak "Bu adamın ne zamandır
peşimde olduğunu biliyorsunuz. Biz bu olay ka-
pandı diye düşünürken en önemli anımıza denk
getirerek tekrar karşımıza çıktı. Bizi tatlılıkla gön-

dermeyeceği anlaşıldı. Onun için, kardeşlerim,

kızkardeşlerim, kurbanınız olayım beni ölmüş bir

yakınınız olarak düşünün. Siz sağ salim vatanımıza
dönün" dedi. Hüngür hüngür ağlarken topuklarına
kadar uzanan iki örgülü saçlarını makasla kesti ve

kardeşlerine verdi. "Benim vatanıma dönmek na-

sibim değilmiş, onuniçin canım gibi sevdiğim saç-

larımı götürün ve orada beni gömergibi gömün."

Böylece bir grup Abazagizlice gemiye binip

Abhazya'ya gelirken kız kardeşlerini bırakmak
zorunda kaldılar.

Kamşış on hane kadarhalkı, 50-55 kişiyi gemiye
bindirmişti. Onlarla beraber anadan babadan ye-
tim kalan kız kardeşlerinin oğlu Hüseyin ile kız-
kardeşini de gemiye bindirmişlerdi.

Gemihava karanlılkken Karadeniz'in ortalarına
doğru yol almaya başladı. Başka hiçbir engelle
karşılaşmadan dört gece dört günde Akua'ya

ABAZALARIN SÜRGÜN

 

geldiler. Ama bu sefer de iskeleye yanaşmalarına

izin verilmedi. Üç gün üç gece karaya çıkamadan
açıkta beklediler. Kamşış iki üç kere filikayla sahile

çıkarak bölge sorumlusuyla görüştü amabir sonuç
alamadı. Her seferinde "Karaya çıkamazsınız, gel-
diğiniz yere geri dönün" cevabını aldı.

Vatanlarına girmeleri yasaklanan gemidekiler

ne yapacaklarını bilemeden kaldılar. En sonunda
aralarında konuşarak kaptana ek para ödeyip
karanlıkta Gudauta'ya gitmeye karar verdiler. Ama
orada da karaya çıkmalarınaizin verilmedi. İki gün
ilki gece sonra karanlıktafilikayla Bombora sahiline
çıktılar. Ormanda iki gün bekledikten sonra

Apşdanı'da Isandırıpş köyünegittiler. Amaizin
verilmediği için orada fazla kalamadılar. Kulanırhua
köyünde boş arazi olduğunu duyunca birilerinin
de yardımıyla bu köye yerleştiler.

Yaşthua köyünden sürülerek 1878 yılında
Türkiye'ye götürülenlerden Keşaların bir bölümü
geri döndü. Cgerda,Eşira ve Aas'da yaşayan Ke-
şalar, Türkiye'den geri dönen Keşalardır.

O dönemde Türkiye'den bunlargibi güçlükle
dönen Abazalar her köyde vardı. Ama dönüşte
kendi köyüne yerleşen çok azdı. Çünkü onların
yerleri paylaştırılmıştı, satılmıştı. En güzel yerler
seçilerek savaşlarda, özellikle Kafkasya'daki savaşta

başarı gösteren subaylara verilmişti. Ayrıca birçok
yer de kralın yakınlarına, zenginlere dağıtılmıştı.
Dönen köylüler yaşlı gözlerle arazilerinin etrafında
dolaşıyorlardı. Ama kendi topraklarına ayak
basamıyorlardı. Guliyalar da İürkiye'den dönünce
kendi topraklarına, köyleri Yaşthua'ya sokulmayan,
karaya çıkmalarına bile izin verilmeyenlerdendi.
(Bombora'ya gizlice çıkabilmişlerdi. ) Bunlardan
bir kısmı aç, uykusuz, üstsüz başsız köylerine
dönebildi.

Bu şartlarda çalışmak zordu. Ama başka

çareleri de yoktu. Yerleştikleri yer balta girmemiş
ormandı. Temizlenmesi gerekiyordu. Evleri de
yoktu. Erkekler hemen ormandan ev yapımıiçin
gerekli ağaçları hazırlamaya başladılar. Çok
geçmeden her hane için oturulabilecek birer ev

yaptılar. Daha sonra yapmaları gerekenilk iş
ormanarazisini ekilebilir hale getirmekti. Erkekler
hemen o işe başlamakistedilerse de ellerinde hiç

alet yoktu. Ailede bu aletleri yapabilecek demirci
Mats-ıpa Petra vardı ama onun demirci aletleri
yoktu. Yanına iki gençle demircilik yapabileceği
aletleri ve yeri hazırlamaya başladı. Kısa zamanda,
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eksikleri olsa da balta,tırpan vd. yapabileceğibir
demirci atölyesi kurdu. Bütün bir kış ormanıte-

mizlediler. Toprağı ekebilecekleri tarla haline
getirdiler. İlkbahar geldiğinde tarlalarını ekmek

için kullanabilecekleri at, öküz gibi hayvanları yok-

tu. Tarlalarını kazmayla, çapayla kazarak ekmeleri

gerekiyordu. Kestikleri ağaçların köklerini de
sökmeleri gerekiyordu. Güçlükle geçinmeyeçalı-
şıyorlardı. Arada sırada işten vakit ayırıp avcılık
yapanlar da oluyordu. Onların vurdukları av hay-
vanları da yiyeceklerinin bir kısmını karşılıyordu.

İki sene içinde biraz kendilerine gelebildiler.
Yiyebilecekleri kadar mısır üretmeye başladılar.
Birkaç hayvan sahibi de oldular. Onların bir kısmını
satın aldılar, Bir kısmını da Türkiye'ye gitmeyenler

yardım olarak vermişti. Demir atölyesinin eksiklerini
de tamamladılar. Köyde sevilir, sayılır olmuşlardı.
Artık kendileri de gereken yerlere yardım edebilir
duruma gelmişler, halkla kaynaşmışlardı.

Ama küçük büyükhiçbirinin huzuru yoktu.
Sabah akşam kendi köyleri Yaşthua'yı düşünü-
yorlardı. Adını andıkça ağlamaya başlıyorlardı.
Kamşışların iki yaşlısı, Gıd ve Adgagu Yaşthua'ya
giderek köyüniçini dolaştılarsa da buraya yerleş-
menin imkansız olduğunu gördüler. Yerleri satıl-
mıştı. Biraz paraları olsaydı belki yeteri kadararazi
alabileceklerdi, ama o da yoktu.Birkaç gün sonra
Kulanırhua'ya dönerek köylerine yerleşmelerinin
imkansız olduğunu söyleyince, bunu duyan halk
yakınları ölmüş kadar üzüldü. Bir seneden fazla
Kulanırhua'da kaldılarsa da Yaşthua'yı hatırla-
madıkları hiçbir günleri geçmiyordu.

Aralarında karar alarak daha sonra Yaşthua'ya
taşınmak üzere yakınlarında bir yere gizlice
yerleşme kararı aldılar. E&er bunda başarılı olurlarsa
daha sonra diğer aileler de köylerine taşınacaktı.
Eğer hep beraber göç ederlerse kalabalık
olduklarından olay çıkabilirdi. Aynca geçim sıkıntısı
da çekebilirlerdi. Bu sebepten gitmeyenlerin bütün
tarlaları ekmeleri gerekiyordu.

Tekrar aynı yaşlılar Yaşthua yakınlarındaki
ormanda birkaç hanenin yerleşebileceği yer
hazırlamakiçin yola çıktılar. Ama uygun bir yer
bulamadılar. Bunun üzerine gizlice Eşira köyünün
yakınlarındaki ormana gelerek bir yer beğendiler,
Burası daha uygundu, çünkü arazi parası ödeme-
yeceklerdi. Köylerine dönerek Yaşthua yakınlarında
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yer bulamadıklarını, ama Eşira'ya gidebileceklerini
söyleyince köy halkı ne kadar üzüldüyse de so-
nunda kabul etti.

İlkbaharda havalar biraz düzelince Yaşthualıların

yarısı allece Eşira'ya geldiler. Gelenlerin arasında
Kamşış Tıkuayıpa, Sakadla'nın çocukları Habukile
Gic, kız kardeşleri Rafida, Narçou'un çocukları

Gid ile Kamşış, Kutaş'ın çocukları Adgagu ile
Recep, Kansou Halil Yıpa ve Sakut vardı.

Burada tekrar orman açmak, ev yapmak,tar-
lalar hazırlamak gerekiyordu. Bütün bunları daha
önce öğrenmişlerdi, ustası olmuşlardı. Ama ekim
mevsimi olduğundan aynı anda hem ev kurmak
hem de ekin ekmeleri gerekiyordu. Gece gündüz
hiç dinlenmeden çalışarak iki üç ayda hem mısır

ektiler hem de içinde oturabilecekleri evler yaptılar.
Ormanı temizlemeleri çok zor olmuştu ama

ektikleri ürün çok verimli olmuştu. Bir gün Kamşış'ın

kestiği çalıları Habuktırmıkla çekerken bir armut
fidesine rastlamışlar. Onu temizleyerek yanına
diktikleri kazığa bağlamışlar. Bu armut ağacı bugün
hala yaşıyor.

Burada yaşarlarken çektikleri bütünsıkıntıların

üzerine bir de susuzlukeklenmişti. Özellikle içecek

su bulamıyorlardı. Bu yörede bir pınar yoktu.
İçilebilir su bulmak için çok dolaşıyorlardı. En

sonunda,fazla uzak olmayansık bir ormandabir
ıslaklığa rastlarlar. Etrafını temizleyip açtıklarında
bir pınar ortaya çıkar. Bu pınar, suyunun biraz
acılığına rağmen yaz kış kesilmeden akıyor ve
bütün köye yetiyordu. Bu gün de suyu akmakta
ve 'Guliyaların pınarı' diye anılmaktadır.

Bu köyde o dönemde Guliyalardan başka
kimse yaşamıyordu. Köyün kurucuları da kendi-
leriydiler. Ö sebepten köyün adı 'Guliyaların köyü'
oldu. Köy bugün bile aynı isimle anılıyor; daha
önce bu yörenin adı 'Ablırahu' idi.

İki üç senede bu köy halkı herihtiyaçlarını
karşılayabilir duruma gelmişti. Her hanenin
avlusunda birkaç büyükbaş hayvan vardı. Ama
gözleri hiçbir şey görmüyordu; gece gündüz
köyleri Yaşthua'ya gitmeyi düşünüyorlardı. Yaşlılar
çok kere Yaşthua yakınlarında yerleşim yeri
açmanın imkanlarını araştırdılar ama satın almanın

dışında pek imkan yoktu. Satın almaksa çok para
gerektiriyordu. O para da olmadığından Yaşthua'ya
yerleşme umutlarının sonu geldi.
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Eşira köyünde onların dışında başka aileler

de yaşıyordu. Bunlardan Agraa, Ayüzaa, Ladariaa,
Azınaa, Çatınaa, Papaa, Huriskiyaa, Çalyıpaça,
Hibaa, Kahaa, Sımiraa, Aşhariyaa, Guliaa, Aşaa,

Sanguliaa vd. sayabiliriz. Ama Eşira'da yaşayıp da
Türkiye'ye sürülenlerden kimse geri dönmedi.
Şimdiki köy halkının hepsi başka köylerden
Türkiye'ye sürülüp geri dönenlerdi. O sebepten
fazla malı mülkü olan kimse yoktu. Bütün köy
halkı ve Guliyalar ekin ekme, çapalama, ev kurma
gibi herişte birbirlerine yardımcı oluyorlardı.

Birkaç sene daha geçtikten sonra gelirleri
artınca gücü yetenler yeni evler kurmaya, üzüm,
meyve bahçesi yetiştirmeye karar verdiler ama
(beterin beteri var deyiminde olduğu gibi) bunun
imkansız olduğunu gördüler. Çünkü Eşira'daki

araziler yerli soylularla Rus çarının gönderdiği
zenginlere verilmişti.

Böylece ateşten korkup kaynar suya girenler
gibi, kendi toprakları Eşira halkına yabancı olmuştu.
Kendi toprakları için kira ödemek zorunda
kalmışlardı. Ev yapmakbir yana, çiftçilerin içinde

yaşadıkları bahçedekiya datartalarındaki bir ağacın
üzerinde üzüm asmasıvarsa, üzüm korukhaline
gelince yerin sahipleri geliyor, tespit ediyor ve
dokunmayacaklarını garanti etmekiçin imzalarını
alıyorlardı. Daha sonra hasat mevsiminde toplayıp
götürüyorlardı. Çocukların bile üzümlerin tadına
bakmaları yasaktı. Bu yazının yazarı bütün bu
olayları yaşadı, gözleriyle gördü. Toprağın sahibi
üzerinde yaşayan çiftçiyi istediği an kovabiliyordu.
Onun yerine kendisine daha çokkira vermeyi
taahhüt eden bir başkasını çağırıyordu. O yüzden
çiftçiler ne kadarfakir ve çaresiz olurlarsa olsunlar

kirayı zamanında ödemek zorundaydılar. Kira
bedeli çok yükselmişti. Bütün kazançları ancak

kiraya yetiyordu. Bu durum ailelerini geçin-
dirmelerini zorlaştırıyordu. Kira ödememekiçin

yerlerini terk ederek verimsiz bölgelere gidenler
oluyordu. Buna Guliyalardan Recep Kuataşyıpa,
Narçou'un oğulları Gıd ile Kamşış'ı örnek vere-

biliriz. Hepsi ancak devrimden sonra deniz kıyısına
gelerek yeniden çiftçilik yapmaya başladılar.

Halk bütün güçlüklere rağmen eskiden beri
alışık oldukları spor karşılaşmalarını aralıksız sür-

dürüyordu. Özellikle at yarışları her köyde yapı-

yordu. Senede bir kere de bütün Abhazya'yı

kapsayan at yarışları düzenleniyordu. Bu karşılaş-
malara Eşiralı biniciler de katılıyordu. Adgagu

Kuataşyıpa Guliya da bunlardan biriydi. Yetenekli
bir at eğitimcisiydi. Eğitimli atlar ve koşu atları ye-
tiştiriyordu.İirgit'te yapılan genelat yarışında atı
derece almıştı. Kulanırhua'da yaşayan Guliyaların
arasında da at sporuyla ilgilenenler vardı. Habug

ile Süleyman bunlardandı. Birçok yarışta dereceler
almışlardı. Kulanırhua'da kalan Guliya ailesinden
demirci Petra Matsyipa, oğulları Habug, Mahmıd,
Ahmet, Guacap Hakuçyıpa, oğulları Hug, Maskug,
Raşit, Süleymanların ailelerinden doğan kişiler
Kulanırhua'da, Gudauta'da yaşıyor. Eşira, Akya
ve Cgerda'da Türkiye'den dönen sürgünlerin
çocuklarından 23 hane yaşıyor. Bütün Abhazya'da
böyle 44 hanevar.

Rus devlet görevlileri Türkiye'den dönen Aba-
zalara iyi davranmıyordu.İnsan yerine koymuyor-
lardı. Her türlü hakareti yapıyorlardı. Bu şartlarda
çiftçiler istedikleri yaşamı kuramıyorlardı. Yerle-
rinden kovulma korkusuyla yaşıyorlardı. Devlet
yetkililerine duyurulursa yaşamlarında bir düzelme
olabileceğini düşünmeye başladılar. Köylüler
aralarında konuşarak Akua'daki devletyetkilisine
duyurdular ama bir iyileşme elde edemediler.

Daha sonra Abaza halkı şikayetlerini duyurmak
üzere Kart şehrine Abzıpların, Eşiralıların, Abjiyaların
temsilcilerini gönderdiler. Bu heyetlerden birinin
başkanı Gid Narçouyıpa Guliya, birkaç sene sonra
gönderilen heyetin başkanı ise Kamşış Sakadlavıpa
Guliya idi.

Vali onları kabul ederek birçok vaatlerde bu-

lundu ama bu vaatlerin hiçbir yaran olmadı. Abhaz-
ya'da sosyalizmin gerçekleştiği 4 Mart 921 tarihine
kadar hiçbir düzelme olmadı.

Sosyalistlerin yönetime geldiklerinde yaptıkları
ilk iş halkın yaşamınıiyileştirme yönünde oldu.
Ama hayvan hırsızlığı, eşkiyalık, soygunculuk
yapanlar bu çalışmalara zarar veriyordu. Çalışma-
dan geçinmeyealışık olanlar bu alışkanlıklarını sür-
dürmek istiyorlardı. Bunların yakalanarak
cezalandırılmaları, bir daha aynı eylemleri yapma-
malarını sağlamakiçin 20-25 kişilik bir 'arayıcılar'
grubu oluşturulmuştu. Bunlar yeni dönemin
huzurlu olmasıiçin çok çaba gösterdiler.

 

Kaynak: Abhazyalı yazar Arzaabey Guliya'nın

'Aguğra' (Umut) (Sohum, 1987) adlı kitabının 'Anılar'

bölümündenalınmıştır.
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NECDET RATAM

Anavatana Dönüş Vakfı Eş Başkanı

Dönüşün en ilginç yönlerinden biri, ulusal getirisi ile elde etmek için ödenmesi
gereken bedelin büyüklüğünün ters orantılı oluşudur. Bir ulusal kurtuluş mücadelesi
olmakla birlikte dönüşün, bizleri kahramanlıklara zorlamayan basit, doğalbir çizgi

olmasıdır. Bu ulusal amaca ulaşma çabası, alışılmışın dışında, bulunulan ülke

yönetimlerine ters düşmeyi, gizli örgütler kurmayı, hapislerde çürüme, sürülme,
öldürülme gibi bedelleri göze almayı gerektirmez, zorunlu kılmaz. Kendi evine geri
dönme hakkıgibi, her platformda savunulabilecek, her platformda taraftar bulabilecek

masum bir dilektir. Temel insan hakkıdır.

önüş uzak düştüğümüz, uzak düşürül-

düğümüz, bizim olduğuna, kendisinin

olduğuna inandığımız, sevdiğimiz şeye,

kişiye, ülkeye, kavuşmayı düşlemek,

istemek, kavuşmak için çabalamak, kavuşma

mutluluğunu yaşamaktır. Demek ki 'dönüşü'

düşünebilmemiz için öncelikle, kendimizin olan,

kendisinin olduğuna inandığımız şeyden, ülkeden

uzakta olduğumuzun bilincinde olmamız

gerekiyor. Bu duyguyu yaşamamız, acı çekmemiz,

acımızın ancak kavuşmakla dinebileceğini

içselleştinmemiz gerekiyor.

  

  

Halkımız özelinde dönüş, uzak düşürüldüğü-

müz, bizim olduğuna, kendisinin olduğunainan-

dığımız, sevdiğimiz anavatanımıza kavuşmayı

düşlemek,istemek, kavuşmak için çabalamak,
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kavuşma mutluluğunu yaşamaktır. Demekki

dönüşü düşünebilmemiz için öncelikle, anava-

tanımızdan uzak düşürüldüğümüzünbilincinde

olmamız, bu duyguyu yaşamamız, uzak oluşu-

muzun acısını çekmemiz, acımızın ancak anava-

tana kavuşmakla dinebileceğini içselleştirebi!-

memiz gerekmektedir.

Unutulmamalı ki -salt yer değiştirme değil-

anavatana dönüş de ancak ve ancak duygu ze-

mininde yeşermiştir, serpilmektedir, olgunlaş-

maktadır. Hiç kuşku duyulmasın kı, anavatana

dönüşün de güç kaynağı koşulsuz sevgidir,

özlemdir, ancak kavuşmakla mutlu olunacağıI-

nancıdır. Dönüşü yeşertip büyütenler bu duygu-

nun sarıp sarmaladığı kişilerdir. Yine, nasıl ki

halkımızın bugünkü dağılmışlığının, perişanlığının
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temel nedeni Rusya-Kafkasya savaşları, soykırım

ve sonrasındaki sürgün ise, halkımız için düşle-

yebileceğimiz tüm güzelşeyleri sağlayabilecek

olan şey de anavatana dönüştür, anavatanda

çoğalmaktır. Dönüş mutlu gelecek kurgumuzun

temelidir. Ulusal ideamızdır.

Dahası, sevgiliden niçin, nasıl, kimlerce uzak

düşürüldüğümüz konusunda bilinçlendiğimiz

ölçüde, koşulsuz sevgi, özlem, kavuşmakla mutlu

olacağımız inancı daha bir büyümüş, büyümekle

kalmayıp, anavatana kavuşmanın en kısa, en
sağlıklı, en sorunsuz, yöntemini bulmamızı da

sağlamıştır.

Ancak anavatana dönüşü ulusal sorunumu-

zun seçeneksiz çözüm önerisi kılan sadece bu

duyguağırlıklı değerler değildir. Halkımızın somut
koşulları, başta Rusya Federasyonu olmak üzere

halkımızın yaşadığı tüm ülkelerin konumu, dünya
konjonktürü, akla gelebilecek her parametre

de ulusal sorunumuzun çözümünün anavatana

dönüş olduğu gerçeğini beslemektedir.

Buna karşın, öncelikle bilinmesi gereken dö-

nüşün salt Rus dili ve kültürü, salt Türk dili ve
kültürü, salt Arap dili ve kültürü, özetle bir

başka dil ve kültür ortamında mutlu olabilip de,
Adiğe dili ve kültürü kaygısı duymayanların, Adı-

ge yaşam biçiminin yok oluşuna, dilin unutul-
masına üzülmeyebilenlerin, Adığe müziğiile,

Adığe düğünüile coşmayanların, Adığeceşiir

dinlediğinde gözleri dolmayanların sorunu ol-
madığıdır. Bu durumda olanlar dönüşün kendi-
lerini muhatap almadığının bilincinde olmalıdır.

Ancak, bugünkü yaşamlarından mutlu olabilen
Adığelerin de anavatandakilerin özgür ya da
esir oluşunu hiç dert edinmemeleri, kendilerine

tanıdıkları "herhangi bir kültür içinde erime
hakkını" anavatandakilere de tanımaları, anava-

tana dönüş şansını yakalayanlardan da hiç ama
hiç rahatsız olmamaları gerekmektedir.

Dönüşün enilginç yönlerinden biri, ulusal
getirisi ile elde etmek için ödenmesi gereken
bedelin büyüklüğünün ters orantılı oluşudur.
Bir ulusal kurtuluş mücadelesi olmakla birlikte
dönüşün, bizleri kahramanlıklara zorlamayan

basit, doğal bir çizgi olmasıdır. Bu ulusal amaca

ulaşma çabası, alışılmışın dışında, bulunulan ülke

yönetimlerine ters düşmeyi, gizli örgütler
kurmayı, hapislerde çürüme, sürülme, öldürülme
gibi bedelleri göze almayı gerektirmez, zorunlu
kılmaz. Kendi evine geri dönme hakkıgibi, her
platformda savunulabilecek, her platformda ta-
raftar bulabilecek masum bir dilektir. Temelin-
san hakkıdır. Dahası daha iyi iş olanaklarıiçin,
daha mutlu olacakları bir kültür ortamında yaşa-
makiçin ülke değiştirmekgibi çoksıradan bir

nüfus hareketi olarak da düşünülebilir. Nitekim

bugün Rusya Federasyonu'na yerleşmiş, çalışan,
üreten, geçinen,iş kuran, evlenen, Çerkes olma-

yan Türk vatandaşısayısı Çerkes Tük vatandaşı

sayısından kat be kat fazladır. Rusya Federas-
yonu'nun ekonomık gelişme potansiyeli de
herkesin malumudur.

Yine dönüş, diaspora ülkeleriyle sorun yaşa-
ma olasılığı en düşük, engellemekbir yana des-
tekleyebilecekleri, destekledikleri bir olgudur.
Dönüşü savunmak, diaspora ülkelerinde ulusal
kültürel değerleri yaşatıp geliştirmenin, Adığe
olarakvarlığını sürdürmenin koşulu olan anadilde
okulu, ulusal özerk bölgeyi savunmaktan, sadece
daha tehlikesiz değil, aynı zamanda daha bü-
tüncül, daha akılcı, daha gerçekçidir. Ayrıca Adı-
ge yaşayan bir yörenin, başka yörede yaşan
Adığelerin toplumsalhafızasında hiçbir izi yoktur.
Buna karşın Adığe olduğunun bilincinde olan
her birimizin anavatanı Çerkesya'dır. Diaspora
ülkelerinden biri ya da Rusya Federasyonu'nun
bir başka bölgesi değildir. Dönüş, diaspora Adı-
gelerinin ulusal sorununu temelden çözecek,
çok büyük bir bölümünü daha üst bir gelir
seviyesine yükseltecek, anavatan kesiminin nüfus
azlığından kaynaklı sorunlarını da minimalize
edecektir. Dünyadaki büyük değişimlerin 1980
öncesi politikalar içerisinde güçlendirdiği tek
politikadır. Buna karşın dönüş yapan sayısı
özgürlüklere göre beklentilerin karşılığı değildir.

Bu sayının azlığıyla birlikte, olgu ile olguyu sa-
vunanlar arasındakiilişkinin yeterince farkında
olunmaması, bu "birlik içinde ayrılığın" bilincinde
olunmaması dönüşün başarısız olduğu sanısına

yol açmıştır.

Evet, dönüşü dönüşçüler tanımlamıştır. Çer-

çevesini dönüşçüler çizmiştir. İlkelerini dönüşçüler

belirlemiştir. Ancak olgunlaştığı ölçüde de dönüş,
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dönüşçübilinenlerimizin hepimiz bir anda "dö-

nüş"ten vazgeçsekbile yeni dönüşçülerini bu-

labilecek, dönüşçülerden bağımsız bir fenomen

olmuştur.

Hep vurgulandığı gibi, anavatana dönüş dü-

şüncesi sürgününilk günlerinde ortaya çıkmış,

girişimlerde bulunulmuştur. Ancak ne Çarlık

Rusyası'nın ne de Osmanlı Devleti'nin engelleri

aşılabilmiştir. Geri dönmekisteyen Adığelerin

din değiştirmeyibile kabullenmeleri Çarlık Rus-

yası'nca göz önüne alınmamış, Osmanlı Devleti

kimi dönüş hareketlerinisılan zoruyla bastırmıştır.

Tüm engellere karşın kişisel dönüşler de

olabilmiştir.

Dönüş düşüncesini Çerkes Teavün Cemiyeti

kuşağı, "Altın Kuşak", "Wızışışım k'ui xehaj /

wilhepgıme afelaj / Wımılajew sıd bğuetin /

Çile pçeuım wiurtin. Dön kendinden olana karış

/ Halkların için çalış / Çalışmazsan ne bulursun

/ El kapısında durursun" diye knistalize edebilmiş

olmasına karşın, dönemin Rusya'sının iç karışık-

lıkları, devrim süreci, halkımızın ve yaşanılan

ülkelerin eğitim düzey, çokiler düzeydeki aydın

hareketinin, halk hareketine dönüşmesini en-

gellemiştir.

Sovyetler Birliği döneminde, halkımız ana-

diliyle eğitim görme, kültürünü geliştirme olanak-

larına kavuşmuş, bölgesel yönetimler, yerel

cumhuriyetler kurabilmiştir. Ancak Sowyet yö-

netimitarihi çarpıtmış, Suriye ve Ürdün'dekilerle
sınırlı bir yakınlaşma dışında salt anavatanile
muhaceret arasına değil, anavatandaki halkımızın

ayrı düşmüş parçaları arasına da engeller koymuş,

daha yakın olunmasına izin vermemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'ninilkyıllarında Çerkes

demekleri, Çerkes Örnek Okulu kapatılmış, ay-
dın hareketi baskıaltına alınmış, öyle ki ilk Çerkes

sivil toplum örgütü ancak 1946 yılında ve

"Dosteli Yardımlaşma Derneği" adıile kurula-

bilmiş, süreç içerisinde yayın çalışmaları da baş-

latabilmiştir... Dosteli Yardımlaşma Derneği

ancak |952 yılında "Kafkas" adını alabilmiştir.

Türkiye Batı'ya yakınlaştığı ölçüde Sovyetler

Birliği'nden, Türkiye ile birlikte Türkiye Çerkesleri

de anavatandan uzaklaşmıştır. Sonra 6l anaya-
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sası, sınırlı demokrasinin verdiği vwmeyle sosyal-

siyasal değişim, 12 Mart'a rağmen, 80 müda-

halesine kadar, dönüş-kalışın toplumun sadece

aydınları arasında değil her kesimde konuşulur,

tartışılır olması, demek yönetimlerinin seçiminde
kriter olmaya başlaması...

80 müdahalesi ile dönüşün uzuncabir süre

gündemden düşmesi, |989 da sürgün sonrası

Çerkes bulunan tüm ülkelerin temsilcilerinin ilk

kez bir araya geldiği 125. yıl etkinlikleriyle yeniden

hareketlenme. DÇB'nin kuruluşu, Perestroyka,

Sovyetler Birliği'nin dağılışı. Özerk bölge

statülerinin cumhuriyet statüsüne yükseltilmesi.

Karşı olduğu güçler ve destek bulduğu dünya

güçleri bazında birbirinden çok farklı olan

Abhazya ve Çeçenistan bağımsızlık hareketlerinin

karıştırılması... Rusya Federasyonu'nda milliyetçi

akımlarla ülkenin çok halklı sistemini temel alan

güçlerin çatışıp durması... Bu çatışmaların ola-

yımıza yansımaları... Dünya ölçeğindeki büyük

değişiklikler dönüşün olabırliliğini, olmazsa ol-
mazlığını ortaya koymuş olmasına karşın, daha

zorşartlarda dönüşü savunanların dönüşü gün-

demden düşürmesi, paradıgmasını eksenini kay-

dırması... Ve üçüncü dalganın yeşermesi... Daha

eklenebileceklerle birlikte uzun derin incelemeyi

gerektiren, kişilerin durduğu yere, amacına göre
farklı yorumlar getirilebilecek başlıklar...

Günümüzün gerçeğine gelince,

Anavatanı ziyaret sıradan bir olay olmuş,

karşılıklı ziyaretler izlenebilirlik sınırını çoktan

aşmıştır.

Kabardey'de dönenlerin sayısı bini, Adığey'de

yedi yüzü aşmış olan bu insanlarımız anavatan

insanının kaderini paylaşmakta, çalışıp üretmekte,

evlenip çocuk sahibi olmaktadır. Eceli gelenler

de anavatanın toprağına karışmakta, anavatanın
çimini çiçeğini beslemektedir.

Anavatan ile diaspora arasında organik bağlar
oluşmuştur bugün. Kaynanalar kayınbabalar

birbirini ziyaret etmekte, anavatana yerleşmeyi

rüyasında görmemiş analarımız babalarımız

dönüş yapan çocuklarıile birlikte anavatanda
soluk alıp vermekte, kimileri anavatandan kalkan

uçaklarla hacca gidebilmektedir.
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Adığeceyiçat pat anavatanda öğrenen genç-

lerin çocukları dört dilli olarak büyümekte,
(Adığece, Rusça, Türkçe ve bir Batı dili) dünyanın

her yeriyle anındailetişim kurulabilmektedir.
Haftada bir gün Suriye ve Ürdün'e uçulabil-
mekte, her gün Nalçik ve Krasnodar'a uçak bu-
lunabilmektedir.

Türkiye'de Adığece kitapları yakmak zorunda

kaldığımız dönem bitmiş, demokratik açılım
genişlemekte, Rusya Federasyonuile ilişkiler
çokileri boyutlara taşınmaktadır.

Heryıl yapılan etkinliklerde anavatan sa-
natçıları geniş yer bulmakta. Anavatan sanat-

çılarımızı diasporada da tanıyanların, sevenlerin

sayısı hızla artmaktadır. Anavatanda düzenlenen
festivallere diasporadan alkışlanan katılımlar

olmaktadır.

Soykırım ve sürgün, kimi Rus milliyetçiler-

lerinin varlığına karşın Üzerinde konuşulamayan,
tartışılamayan konular olmaktan çıkmış, çeşitli
örgütlerce dünya örgütlerinin de dikkatine
sunulmuştur. Bu bağlamda DÇB başvurularıile

Kabardey-Balkar Parlamentosu iki kez, Adığey
Parlamentosu bir kez soykırım ve sürgünü karara
bağlamış, UNPO bölgesel toplantısı ve genel
kurulunda da destek bulmuş,Birleşmiş Milletler

Genel Kurulu'na sunulmuştur. Sürgünün 130.
yılında dönemin Rusya Devlet Başkanı Yeltsin
yayınladığı bildiride, Adığe halkının savaşının
haklı bir savaş olduğunuilan etmiş. Adığelere

çifte vatandaşlık hakkı tanıyan federal vatandaşlık
yasası 9 yıl yürürlükte kalmıştır.

Halkımızı süren Çarlık Rusyası'nın mirasçısı
Rusya Federasyonu'nun hükümet kararı, eko-
nomik ve diplomatik yardımlarıyla Yugoslavya
Adığelerini dönüşü sağlanmıştır.

Çıkarları çıkarlarımızla örtüşen Rusya Fe-

derasyonu, Abhazya ve Güney OÖsetya'nın ba-
gımsızlığını tanımıştır.

Rusya-Kafkasya savaşları sırasında gelebilecek
yardımları engellemek için Kafkasya kıyılarını
ablukaya alan Rus donanması, bugün Abhazya'yı
düşmanlarından korumakiçin teyakkuzdadır.

Bugün muhaceret Çerkeslerinin en kolay

çalışma ve oturmaiznialabildikleri ve en kolay

vatandaşı olabildikleri tek ülke muhtemelen,

anavatan cumhuriyetlerimizin de birer üyesi
olduğu Rusya Federasyonu'dur.

Sürgünden bu yana da anavatan diasporaya
hiç bu kadar yakın olmamıştır.

Dönüşün ulusal sorunumuzun altematifsiz

çözüm önerisi olduğu, hem anavatan hem dias-

pora kesiminde hiç bu denli net kabul gör-

memiştir.

Diasporanın anavatana kavuşabilme koşulları,

sürgünden bu yanahiç bu kadarelverişli olma-

mıştır.

Anavatan kesimi için de dönüş hiç bu kadar

karşı çıkılamaz bir düşünce olmamıştır.

Dönüş, daha doğrusu diasporanın anavatana

kavuşturulması çabaları, anavatanın en önemli

gündem maddesi olmaya başlamış, bütçeleri

olan özel birimler kurulmuştur.

Dönüşün hem Rusya Federasyonu'nun hem

de diaspora ülkelerinin çıkarları ile örtüştüğü

Rusya Federasyonu'na anlatılabilmiştir.

İlk yapılması gereken diaspora demeklerinin

en kısa sürede bu gelişmelere uyumlu, dönüşü

önceleyen kurumlara dönüştürülmesidir. Ancak

bilinmeli ki bu yeniden yapılanma sağlanamazsa

bile dönüş, paradigmasını kaybetmiş eski

dönüşçülere, dönüşü öncelemeyen örgütlere

rağmen yeni dönüşçülerini bulacak, dönüşü

anlamakta geç kalanları, dönüşü gündemden

düşürenleri, dahası dönüş karşıtlarını da sevgiyle

kucaklayabilecek kadar büyüyecek, büyüyecektir.

Çünkü artık biliyorsunuz anavatana dönüşün

de güç kaynağı koşulsuz sevgidir, özlemdir,

ancak kavuşmakla mutlu olunacağı inancıdır.

Dahası, dönüşü yeşertip büyütenleri ayakta

tutabilen güç de, her türlü saldırıdan koruyabilen

kalkan da, yazıda tanımlamaya çalıştığımız bu

koşulsuz sevgi, özlem ve inançtır...

Maykop, 26.10.2009

,Sk
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Şocen Dilara Adal, Bursa Kafkas Demeği Adığe dili kursunun

başarılı bir öğrencisi, aynı zamanda söyledikleri birbirinden güzel
Çerkesce ezgilerle tanıdığımız Blane Müzik Grubu'nun solisti.

Adığabze kurs öğretmeni Huşt Emel Bezekten, Dilara'nın anadılı
AdığeceyiIyi öğrendiğinde, şarkılarının kendisine daha içten ve
anlamlı geldiğini duyduk. Kendisiyle söyleşmekve anlattıklarını

sizlerle de paylaşmakistedik...

 

- Sizi tanıyabilir miyiz?

- 1982 yılında Ankara'da doğdum. Aslen

Hatay-Reyhanlılıyım. Adığeyim, Abzeh Şocen

sülalesindenim. İlk, orta, lise öğrenimimi Anka-

ra'da tamamladım. 2000 yılında Selçuk Üniver-

sitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar, Müzik Eğitimi
Bölümü'nde Anabilimdalı eğitimime başladım.

2004 yılında mezun oldum. Ana çalgım ud idi.
Bundan dolayı Türk Sanat Müziği eğitimi de aldım.
Bunun yanı sıra, piyano ve biraz da keman

çalıyorum. Şimdi ise, değişik üflemeli çalgılar

üzerine çalışmalarım var. Birkaç yerde müzik

NART 24

HAJUKO LEYLA KANDEMİR

öğretmenliği yaptım, fakat şu anda öğretmenlik

yapmıyorum. 2005 yılında evlenerek Bursa' ya
yerleştim.

- Şu anda birlikte müzik yaptığınız grubu
tanıtır mısınız?

- Müzik grubumuzun ismi Blane, 2005 yılında
İlker Birgül ve Gülşah Sargın tarafından kuruldu.
Başlangıçta, Bursa Kafkas Derneği'nin başarılı

müzik grubu, Blane Çocuk Ekibi'ne eşlik ediyor-
du. 2007 yılından beri de Blane Müzik Grubu
olarak, kendi müzik kariyerine devam ediyor.
Grubumuz, müzisyen bir kadroya sahiptir. Genel  
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olarak, müzik öğretmenlerinden ve profesyonel
anlamda müzikle ilgilenen kişilerden oluşuyor.
Müzisyen olmayanlar ise bu anlamda oldukça
tecrübeli, yetenekli arkadaşlarımızdır. Grubumuz

kendi içinde çok doğal ve güzelbir uyumla geli-
şiyor. Herkes birbirini çok iyi tamamlıyor. Ama-
cımız, kültürümüzün büyükbir parçası olan mü-
ziğimizin özünü bozmadan fakat yeni açılımlarla,
yeni bakış açılarıyla icra etmek, üretmek ve
tanıtmaktır.

- Ana dilinizi biliyor musunuz? Sonradan
öğrendiyseniz nasıl öğrendiniz, zor oldu mu?

- Ne yazık ki anadılim üniversiteye kadar pek
deiyi sayılmazdı. Öğrenmeyiçokistiyordum, ama
ailede annemin ve babamın dili farklı olunca ortak
bir dil kullanılamadı. Bu yüzden öğrenemedim.
Fakat, müziğin birleştirici gücü beni anadilime
kavuşturdu. Üniversitede de bir müzik grubu
kurmuştuk. Diğersolist arkadaşımızın Adığecesi

çokiyiydi. Başka dil bilen arkadaşlarımız da bize

yardımcı oluyorlardı. Onlarla beraber bir başlangıç
yapmış oldum. Arkadaşımın evine sık sık
gidiyordum,ailesi hep Adığece konuşuyordu.
Bunların bana çok büyük katkısı oldu. Sonra
grubumuz Adığe MüzikFestivali'ne katıldı. Oraya
gitmek benim için bir dönüm noktasıydı. Vatanıma
gidip de dilimi konuşamamakbana çok büyükbir
acı vermişti. Oradakilerle bir şeyler paylaşmak ve
onlara anlatmakistediklerim vardı. Bir şeyler
paylaştım elbette, ama arada hep bir aracı oldu.
Kendimi, kendim gibi ifade edememiştim. Bütün
anlatamadıklarım içimde dolup taşarak Türkiye'ye

 

öndüm ve hemenKonyaKafkas Derneği'ndeki

dil kursuna başladım. Orada çok şey öğrendim.

Kiril alfabesi öğrenerek, Adığece okumaya baş-
ladım. Fakat, ne yazıkkı kurs bir süre sonra öğren-

cilerin azalmasından dolayı kapandı. Ben de kendi
kendimeilerletmeyeçalıştım. Şimdiise iki senedir

Bursa Kafkas Derneği'ndeki dıl kursuna devam
ediyorum.

- Bursa derneğimizdeki Adığece kursuna

devam ediyor musunuz? Bu kursun müziğinize
bir katkısı oldu mu?

- Anadil kursunda ikinci yılım. Bu kurs bana
çok şey kazandırdı. Eskibilgilerimi tazeleyip, üzerine

yeni bilgiler ekledim ve öğrenmeye de devam
ediyorum.İlkyıl temelbilgiler üzerinde daha çok
durduk. Şimdi daha çok kitap okuyarak çeşitli

üslupları, tarzları da görüyoruz. Kafkasya'dan gelen

çeşitli kitaplarla çalışıyoruz. Bu sene Aıbır9xa03
kitabıyla daha çok çalışma yapıyoruz. Böylece,

anadil eğitimi dışında, kendi geleneklerimiz ve
ülkemiz hakkında da yeni bilgiler ediniyoruz.
Dilimizi korumak büyük emek ve özveriistiyor.

Özellikle de sonradan öğreniyorsak, daha fazla

çalışma ve pratik gerektiriyor. Dil kursu sayesinde,

hala çokiyi olmasa da eskisine oranla dilimi daha

iyi kullanabiliyorum.

Blane Müzik Grubu olarak, 2008 Adığe Müzik
Festivali'ne katıldık. Bu sefer gittiğimde dahaiyi

iletişim kurdum. Ayrıca icra ettiğim müziğe de
çokfaydası oldu. Söylediğim şarkıları daha iyi an-

iyor, dahaiyi telaffuz ediyorum. Bunun dışında,
değerli öğretmenimiz Emel Bezekile şarkı sözü
çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar benim i



 

RÖPORTAJ
 

 
çok değerli ve önemli. Tek tek voredleri dinliyor
ve doğru şekilde sözlerini çıkartıyoruz.İleride
herkes için çok faydalı olacağına inanıyorum.
Ayrıca her vored söyleyen kişinin başucu kitabı
olan, Sayın Fahri Huvaj' ın "Adıge Woredxer"
kitabı da benim için çok faydalı oluyor. Adığece
çok büyükbir dünya ve onu keşfetmek bambaş-

ka bir duygu. İnsan kendini ifade edemiyorsa,
anlatamıyorsa çevresinde de bir hükmü kalmıyor.
Eğer, Çerkes müziği yapan bir müzisyen isem,
dilimi de iyi bir şekilde öğrenmem gerektiğini
düşünüyorum. Böylece doğru iletişim sağlayabilir
ve gelecek kuşaklara da doğru eserler bırakabiliriz.

- Sizi başarılı, duyarlı bir Adığece dil kur-
siyeri ve müzik yeteneğinizle tanıyoruz. Bu

yönlerinizden bahseder misiniz? Nasıl başladı-
. niz, neler yaşadınız, neler yapıyorsunuz / yapa-

caksınız?

-Müzik benim için su gibi. Hayatımın her anın-
da, her durumda müzikle iç içeyim. Kendimi ifade

etmemin en güzel yolu müzik. Zaten tüm öğre-
nim hayatımda her türlü okul organizasyonunun
içindeydim. Korolar, müzik grubu, konserler
gösteriler vs... Büyüdükçe aldığım eğitimin de yar-
dımıyla dahabilinçli seçimler yaptım. Anadil eğitim-
imle müziğibirleştirdim. Şimdi geliştiriyorum ve
hep öğrenmeye devam edeceğim. Öğrenmenin,
gelişmenin bir sonu yok. Özellikle Adığgece gibi
zor bir dili sonradan öğreniyorsanız.

- Başlarken amacınız neydi, nasıl bir nokta-
dasınız? Hedefledikleriniz nelerdir?

- Öncelikle sevdiğim için başladım. Daha sonra

benim gibi seven insanlarla bir araya geldim.

NART 96

Ortaya güzelçalışmalar çıktı ve devam ediyor.

Amacım yepyeni çalışmalar yapmak, müziğimize
yeni bir soluk getirmek. Blane olarak da bunu
istiyoruz. Kendi bestelerimizi yapmak, yepyeni

besteler, woredler ortaya çıkartmakistiyoruz.
Müziğimizi yurt dışında da tanıtmakistiyoruz.
Mesela Avrupa'da birçok etnik müzik festivali
oluyor. Çok güzel müzik organizasyonları oluyor.
Bizim gibi sadece kendi ülkelerinde tanınan etnik
gruplar sahneye çıkıyor. Bunlara katılmak Çerkes
kültürünün tanıtılması için çok güzelbir fırsat

olabilir. Fakat tabi ki bunlar için maddi ve manevi

destek gerekiyor. Ve de elle tutulur çalışmalar.
Bir albüm çalışması bizim için çok büyük bir

referans olabilir, ama dediğim gibi destek gerekiyor.
Tüm bunlar zaman isteyen çalışmalar. Eminim

ileriki zamanlarda güzel çalışmalar sunacağız.

- Yaptığınız iş ne tür yetenekler gerektiri-
yor?İşinizle ilgili bilinmeyen ilginç yönler var
mı, bizimle paylaşır mısınız?

-Öncelikle iyi duymalı ve duyduğunuzu da
doğru verebilmelisiniz. Müzikal anlamdailk önem-
li şey, iyi duymaktır. Ama tek başına yetenek
işlenmemiş bir elmas gibidir. Siz çalışmadıkça,

geliştirmedikçe, üstüne kendinizi işlemedikçe bir

değeri olmaz. Bir müzisyen her zamanaktif olmalı,
müzikle iç içe olmalı ve kendini geliştirmelidir.

Müzikte durursanız tekrar başladığınızda bir adım
geriden başlarsınız. Bunun yanında duyarlılığınız,
hassasiyetiniz, insan ilişkileriniz de önem kazanıyor.
Evrensel olmak, dünyayla, dünya müziğiyle ilgili
olmaksanatçıyı geliştirir. Kendi müzikal kültürüme

düşkün olduğum kadar diğerkültürlerin, milletlerin
de müziklerine çok meraklıyım. Ayrıca bir
gülümseyiş, içten bir duruş, samimiyet, sahnedeki
duruşunuz her zaman artı kazandıran özelliklerdir.

Müzik öğretmenliği açısından bakarsak,insanlarla
ve çocuklarla iyiilişkiler kurmak, onlara doğru
şekilde yaklaşmak çok önemli. Ayrıca sabrınız ve
her zaman öğretmeisteğiniz olmalı. Her meslekte
olduğu gibi özveri ve istek mutlaka gerekli.

Müzik öğretmenliği olarak düşünürsek; ülke-
mizde ne yazık ki öğretmenlere gerekli değerin
verilmediğini düşünüyorum. Kötü şartlarda, kötü
maddi koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar.

Hele ki branş öğretmenlerinin işi daha zordur.
Atanmak çok güçleşti. Ama öğretmenlik mesleği



 

MÜZİK VE ANADİL
 

bir insana hayatı en güzel öğreten meslek bence.
Hem öğretiyorsunuz hem de çocuklardan bir
şeyler öğreniyorsunuz. Onlar mutluysa öğretmen
de mutlu, öğretmen mutluysa öğrenciler de mutlu.

Çok güzelbir elektrik... Aynı durum sahnede de
geçerlidir. Seyirciyi sahnedekiler coşturur. Sanatçı

seyirciyle iyi iletişime geçerse, heriki taraf da çok

haz alır. Tabii o günkü seyircinin çoğunluğunun
iyi dinleyici olması da önem taşıyor.

 

- İçinde büyüdüğünüz Çerkes kültürünü
işinize hangi yönleriyle, ne derece aktarabiliyor-
sunuz? Ailenizden, çevrenizden bu yönde etki-
lendiğiniz kişiler oldu mu?

- Sadece işime değil de tüm hayatıma nasıl

yansıttığıma bakarsak, mümkün olabildiğince
aktarmaya, yaşamaya çalışıyorum. Zaten bu kül-
türle yetişince, davranışlarınız da kendiliğinden
şekilleniyor. Bulunduğumuz coğrafya, yaşadığımız
zaman ve bir arada bulunduğumuz toplum, bazen
kültürümüzüistediğimiz gibi yaşamayı engellese
de, yine de birçoğumuz çabalıyoruz.

Ben Çerkes kültürünü iyi yaşayan bir ailede

büyüdüm. Akrabalarımın hepsidilini konuşuyor.
Geleneklerini yaşatıyor. Çevremde de farklı şeyler
görüp öğrendiğim büyüklerim, arkadaşlarım var.
Bu yüzden hepsinden oldukça etkilendim. Tüm
bu insanların Çerkes kültürünü yaşayış tarzları,

işlerine ve hayatlarına yansıtışları benim için ömek

olmuştur.

- Türkiye'de kendi camiamızda sizden baş-

ka, bu düzeyde müzik yapan sanatçılar var mı,
kimler, değerlendirir misiniz?

- Türkiye'de Çerkes müziği adına güzel geliş-
meler görüyorum. Artık dahabilinçli işler yapı-
iyor. İnsanlar yenibir şeyler üretmeyeçalışıyor.
Önceden, sadece Kafkasya'dan gelen müzikler

bire bir çalınarak sunuluyordu. Elbette ki onlar
da güzeldi, ama şımdi çıtanın yükseldiğini, grup-
ların veya kişilerin yeni düzenlemelerle kendi
tarzlarını ortaya koyarak ürettiklerini görüyorum.
Derneklerde korolar, gruplar kuruluyor. Ayrıca,
artık Türkiye'deki bilinmeyen yerel parçalar bulu-
nup değerlendiriliyor. Bu çok sevindirici bir
gelişme... Türkiye'de Warada Grubu, Tzegus
ekibinin müzik grubu, Kayseri Kafkas Derneği
Maze Müzik Grubu, Circassiantalya ve kişisel
çalışmalarıyla Gülcan Altan müziğimizi yeniden
ve farklı şekillerde yorumlayanlar arasındadır.
Bunun yanısıra, anavatanda da çokkaliteli müzik
çalışmaları ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar dünya

çapında bir başarıyı hak ediyor.

- Diaspora olarak müzikal anlamda eksikle-
rimiz var mı, nelerdir?

- Keşke, bu olaylara daha profesyonelyakla-
şabilsek. Böylece hem sanatçılar hem de arka

planda çalışan insanlar ve demekler bundan kazanç

sağlayabilir. Eksiklikler tamamlanır, alt yapı
çalışmaları sağlanır, her grup, kişi veya dernek

 
Blane Müzik Grubu, Türkiye diasporasından 2008 Adığey Müzik Festivali'ne katılan tek grup olmuştu.
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Blane Müzik Grubu üyeleri toplu halde...

sürekli yer, stüdyo, ulaşım, enstrüman, teknik

ekipman gibi problemlerle uğraşmak zorunda
kalmaz. İmkanlar arttıkça, yapılan işin kalitesi de

artar. Çoğu zaman, bu müzik çalışmaları pek
önemsenmez. "Birkaç şarkı söylensin, eğlendirsinler

bize yeter' şeklinde düşünenler de var maalesef.

Oysa, sahnelenen her çalışma bir referans

niteliğinde olabilmelidir. Bazen kötü bir ses düzeni

yüzünden, en güzel çalışmalar bile kulağa hoş
gelmeyebiliyor, kalitesizleşebiliyor. Elbette ki biz

her koşulda zevkle müziğimizi icra ediyoruz ama,
neden dahaiyisi olmasın?

- İşinizin sizi en etkileyen tarafı nedir?

- Her şeyden önemlisi, içinde olduğum bu

güzel kültüre alt müziğiicra edebilmek beni çok
mutlu ediyor. Bir şeyler üretmek, bunu paylaşmak,
insanların gözlerindeki pırıltıyı görmek beni çok
etkiliyor. Bir diğer güzeltarafı da, grup olarak bir

araya geldiğimizde ortaya çıkanlar... Bir parça

üzerinde çalışırken, birimizbirfikir ortaya atıyor

ve sonra herkes onun üzerine bır şey ekliyor. Bir
anda çok güzel bir çalışma ortayaçıkıyor ve bunu

da hep beraberçalınca, hepimize büyükbir haz

veriyor. En sonunda, çalışmalarımızı sahnelediğimiz
zaman aldığımızalkışlar en güzel ödülümüzoluyor.

- Söylediğiniz geleneksel şarkılarda orijina-
line ne kadar uyuluyor?

- Biz müziğimizin kendine has melodik yapı-
sını bozmadan parçaları düzenlemeye özen

gösteriyoruz. Fakat, farklı düzenlemeleryerelile

modem birleşimi oluştururken, vokallerin kullanımı

Blane tarzını oluşturuyor.
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- Geleneksel Çerkes müziğinin dışında han-

gi müzikleri söylüyorsunuz, severek söyle-
dikleriniz nelerdir?

- Birçok dilden parça söylüyorum. Hepsinden
ayrı zevk alıyorum. Son birkaç yıldır Kelt müzikle-
riyle özellikle ilgileniyorum. Bunun yanısıra, aldığım
ud eğitiminden dolayı Türk Sanat Müziğini de
severek seslendiriyorum.

- Çevrenizden olumlu veya olumsuz tepki-
ler alıyor musunuz?

- Genel olarak, olumlu ve güzel tepkileralı-
yorum. Grubumuz için de bu böyle... Elbette ki
eleştiriler de oluyor. Biz de bunları dikkate alarak
çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.

- Sizi örnek alan gençlerimize önerileriniz
ne olur?

- Her şeyden önce kim olduklarını unutma-
malarını, tüm dünyaya kucak açmalarını, öğren-
meye açık olmalarını ve bıkmadan, zorluklarla
karşılaşsalar da yılmadan yollarına devam etmelerini

diliyorum. Müzik, evrensel bir dildir. Müzik,
dünyadaki insanları birbirine bağlayabilecek
olağanüstü bir güçtür. Biz de bu güçten
faydalanmalıyız, bu kültür senfonisine kendi
notalarımızı eklemeliyiz. Güzel ve zengin Çerkes
müziklerinin daha da gelişmesini sağlamalı,
kendimizi de geliştirmeli ve birbirimize destek
olmalıyız.

- Toplumumuza bir mesajınız var mı?

- Bizim çok zengin bir kültürümüz var. Bu
kültürü korumak, geliştirmek ve tanıtmakiçin
şimdiye kadar yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı
gözden geçirmeliyiz. Müziğimiz adına bunları
yapan, bunlarla uğraşan insanların desteklenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Böylece sanatçılarımızın
arkasındabiritici kuvvet olacak ve onlar da daha
iyi olmak için daha çok çalışacaklardır.

Toplumumuzda üreten insan sayısı da artacaktır.
Hepimizin amacıvarlığımızı sürdürmeye çalışmak,
zaman içinde kaybolup giden toplumlardan
olmamakiçin elimizden gelenin en iyisini yap-
maktır. Bunun için de, önce dilimizi korumalı,

kullanmalı ve onun bize getirdiği güzelliklerden
sonuna kadarfaydalanmalıyız diye düşünüyorum.

Nart Dergisi! ne bu röportaj için çok teşekkür
ediyorum



ARAŞTIRMA

  

An-Ra ÜMİT YAĞAN

Tok -Ha Arife Yağan(Adiğe-Kabardey dili danışmanı)
Aşlidze-Ra Servet Şengül(Abaza dili danışmanı)

1Ya ek çok bilimadamı, ilk çağlarda yerli Ana-

e dolu halkının konuştuğu Hattidiliyle Kuzey
> Kafkas dilleri arasında ilişki kurmaktadır.

Hatti dilini, Abhaz/Adığe diliyle akraba sayan
bilimadamları da bulunmaktadır. Diğer yandan
belge yetersizliği nedeniyle Hatti dili tam
çözülememiştir. Bu nedenle bazı bilimadamları
da Hatti diliyle Kuzey Kafkasdilleri arasında var
olduğu iddia edilen ilişkiye kuşkuyla yaklaşmak-
tadırlar (Ünal,syf.173).

Maalesef, Hattice olduğu bilindiği halde
açıklanamayan sözcükler de bulunmaktadır. Bu
sözcükleri açıklamaya çalışmak, konuylailgilenen
her araştırmacının görevidir. Açıklanamayan
sözcüklerden biri de "Kaniş / Neşa” sözcüğüdür.

 

"Kaniş / Kaneş", ilk çağda Anadolu'da bir

kentin adıdır. Sözcüğün Hattice olduğu bilin-

mektedir. Aynı kente Hitit dilinde"Neşa" denildiği
de saptanmıştır. Ancak bu değişimin nedenibi-
İinmemektedir, konu bilim çevrelerinde tartışı!-

maktadır.

İşte, bu çalışmamızda, "Kaniş / Neşa" söz-
cükleri arasındaki ilişkiyi Abhaz / Adığe dil grubun-
dan yararlanarak açıklamaya çalışacağız.

İlgi gösterdiğimiz konunun daha iyi an-
laşılabilmesiiçin ve konumuzuilgilendirdiği ölçüde
"Kaniş" krallığı dönemindeki tarihi olaylara, bu
dönemde Anadolu'da yaşayan halkların tarihleri,
dilleri ve kültürlerine, "Kaniş / Neşa" sözcükleri
konusunda bilimadamlarının görüşlerine
değineceğiz.

I.Anadolu'nun Yerli Halkı Hattiler

Anadolu'nun adı bilinen en eski halkı Hat-

tilerdir.

İlk defa A.Götze,Alişar ve Alacahöyük'teki
Erken Bronz Çağı tabakalarının Hattilerle ilgili
olduğunu ileri sürmüş, daha sonra Kurt Bittel
de aynı düşünceyi benimsemiştir. Ekrem Akurgal
da aynı düşüncededir (Akurgal, syf:32). Ahmet
Ünal'a göre ise, Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç
Çağı'nı kesintisiz bir şekilde yaşayan, yüksekbir

kent kültürü kuran, M.Ö binli yılların ortalarında
madencilikte Mezopotamya kültürleriyle boy
ölçüşecek düzeye ulaşan Anadolu uygarlığının
sahibi olan halkın "Hattiler oldukları hiç kuşku

götürmez"( Ünal, syf.54).

Esasen, en eski yazılı kaynaklarda da Anadolu,
"Hatti Ülkesi" olarak anılmaktadır. Akurgal'ın
saptadığı üzere bu adlandırma | /00 yıl kulla-
nılmıştır (Akurgal,syf30). M.Ö.2000yıllarından
itibaren Anadolu'yu istila eden Hititler bile,
ülkelerinden "Hattı Ülkesi" olarak söz etmişlerdir.

2. Asur Kolonileri Döneminde Anadolu

M.Ö,3.binyılın sonlarında Mezopotamya'da
kurulan Akad İmparatorluğu (M.Ö 2350-2150)
krallarından Naram-Sin'in Amanosları ve Toroslar
aşarak Anadolu'ya girdiği ve Hatti kralı Pampa'nın
liderliğindeki | / şehir devletinden oluşan Anadolu
koalisyonunu yendiğini belirten Sartamhari
metinlerinden anlaşıldığına göre Hititlerden önce
Anadolu'da merkezi bir devlet kurulamamıştı.

Birbirleriyle egemenlik mücadelesi yapan küçük
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şehir devletleri vardı. Bu devletlerden biri de

Kaniş/Kaneş devletidir(Memiş, syf:32).

Anlaşıldığına göre Hattiler, "3. bin yılın ortalarından
beri küçük krallıklar, beylikler halinde idare
ediliyorlardı"( Akurgal, syf:3 |). Krallıklar genellikle
bir kentten ve kent çevresindeki topraklarda
çalışan halktan oluşuyordu. Krallıkların yönetim
merkezi olan kent, aynı zamanda dinsel merkezdi.
Krallıkların arasında çekişmeler varsa da yıkımla

sonuçlanan savaşların olmadığı arkeolojik olarak

da doğrulanabilmektedir (Brandau-Schickert,

syf: |4).

Bu dönemdeki Anadolu kentlerinin Mezo-
potamyaile gelişmiş ticariilişkilerinin olduğu
anlaşılmaktadır. Asur kralı Sargon zamanında
Asurlu tüccarlar Puruşhanda kentiyle ticaret
yapmaya başlamışlardı (Akurgal,syf:46). M.Ö,
1900 yıllarında ise bu ticaretilişkilerinin çok

geliştiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde Asurlular,
Kayseri yakınlarındaki Kültepe höyüğüne
konuşlandırılan Kaniş / Kaneş ve Hattuş kentle-

rinde "Karum" adı verilen ticaret merkezleri kur-
muşlardı. Başka ketlerde de daha küçük ticaret

istasyonları vardı. Kaniş karumu, Anadolu'daki
diğer karumların da merkezi durumundaydı.
Asurlu tüccarlar daha çok tekstil ürünleri ve

kalay satıyor ve maden cevherialıyorlardı (Ünal,
syf54).

Asurlularticari kayıtlarını kıl tabletler üzerine
yazıyorlardı. Hattilerin Asurlu tüccarlarvasıtasıyla
yazıyı tanıdıkları anlaşılmaktadır. Bu yazılardan
Hattiler hakkında daçeşitli bilgiler ediniyoruz.Yine
bu yazılardan, daha önce Anadolu'da yaşamayan
yabancı insanların da Anadolu'ya yerleşmeye
başladıklarını öğrenmekteyiz. Bilim adamlarının
"Hitit" adını taktıkları bu yabancıhalkların izlerine
ilk kez Kaniş kentinde rastlanılmaktadır (Akurgal,
Syf:43).

Anadolu'ya göç eden yabacıların (Hititlerin)
ilk kurdukları krallığın Kussara adını taşıdığı
anlaşılmaktadır. Kaniş / Kaneş krallığının Kussara

kralı Anitta (ya da babası Pithana) tarafından
ortadan kaldırıldığı kabul edilmektedir (Alp,
syf:53). Yapılan kazılar, bu dönemde Kaniş
kentinin ve bitişiğindeki Asur karumununbir
yangınla tahrip edildiğini belgelemiştir ( Akurgal,
syf.533). Nezahat Baydur'a göre, işgalden sonra
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"Kaniş karumundaticaret uzun bir süre durmuş

ve şehir boş kalmıştır"(Baydur, syf:58). Ekrem
Akurgal, Kaniş kentinin 30-40 yıl iskan görmediğini,
daha sonra Anitta tarafından başkent haline

getirildiğini belirtir (Akurgal, syf:45-533). Kentin
bu dönemde "Nesa / Neşa" olarak anılmaya
başlandığı, etrafının surla çevrildiği, bazı tapınaklar
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Pek çok bılimadamına göre, Anitta, Babil
kralı Hammurabı'nın çağdaşıdır. Ekrem Akurgal
da aynı görüşü benimser (Akurgal, syf:45). Bu
durumda kentin M.Ö.1750 civarında "Neşa"

olarak anılmaya başlandığı söylenebilir (mar,
syf: 115).

3. Asur Kolonileri Çağında ve Öncesinde
Anadolu'da Konuşulan Diller

Asur kolonileri öncesindeki dönemde Ana-
dolu'da adı bilinen iki halk vardır. Hattiler ve
Huriler. Anadolu'nun en eski yerlisi olan halklar
bunlardır. Humiler, Doğu Anadolu, Güney-Doğu
Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da yaşamışlardır
(Dolukhanov, syf:432). Hatti yurdu ise Orta
Anadolu'dur. Bu iki halkın dili de Kafkas dilleriyle
ilişkilendirilmektedir (Dolukhanov, syf:484).

Asur kolonileri sonrasında Anadolu'da görü-
len ve Hint- Avrupadili konuşan halkların hepsi
de Anadolu'nun yerlisi olmayan ve Anadolu'ya
göçmen olarak gelen halklardır. Bu göçmen halk-
lar Hint-Avrupa dili konuşmaktadırlar.

A- Hitit Dili

Hint -Avrupa dili konuştuğu kesin olanilk
halk Hititlerdir. Hitit dili ilk kez Kaniş / Neşa

kentinde kayıtlara geçmektedir (Akurgal, syf:43).
Sedat Alp bununla ilgili şu saptamaları
yapmaktadır:

"Hititçe tabletler okunduktan sonra Hititlerin
kendidillerine nasili, nisili ya da nesunnili "Nesa-
ca"(Nesa kentinin dili), kendilerine de nesumna
"Nesalı" dedikleri anlaşıldı. Nesa, Hititlerin erken
Hitit çağındaki (Koloni çağında) bir başkentinin
adıdır. Bu kentin aynı çağda ve Hitit çağındaki
diğer adı Kanes'ür. Bu nedenle Hitit metinlerindeki
Kanisumnili "Kaneşçe" sözü de Hititçenin diğer

adıdır. Kanes/Nesa günümüzde Kayseri'nin
doğusundaki Kültepe'dir" (Alp,syf.5).



  
KANİŞ / NEŞA ADI ÜZERİNE...
 

Ekrem Akurgal'a göre, Kanış kentinde yerli
halkla, kendilerini Neşalı olarak tanıtan Hititler

birlikte oturuyorlardı."Kent halkının büyük ço-
ğunluğu Hattilerden yine önemli bir bölümü
Hurrilerden oluşuyordu" (Akurgal, syf. 46). Kentin
bitişiğindeki karumdaise Asurdili konuşuluyordu.
Kentte Luvi dilinin de konuşulduğu kabul edilmek:
tedir (Baydur,syf.52).

Hitit dönemindeki Kaniş / Naşa kentinde

konuşulan dilleri böylece tespit ettikten sonra,
konumuzun dahaiyi anlaşılabilmesi bakımından
bilimadamlarının Hatti ve Hitit dili hakkındaki
görüşlerini kısaca belirtmekistiyoruz. Hititler
daha önce de belirtildiği üzere Anadolu'nun
yerlisi olmayan Hint-Avrupalı bir dil konuşuyor-
lardı. Bu dilin Anadolu'nun yerli halkı olan Hattı
halkının diliyle hiçbir akrabalığı yoktur, ancak bu
iki halk Anadolu'da yüzyıllarca iç içe yaşadılar.
Hititler kendilerine "Hatti adamları" diyecek
kadar Hatti dilinden ve kültüründen etkilendiler.
Aslında yalnızca kültürel etkilenme söz konusu
değildir. Hatti halkı da Hititler tarafından büyük
ölçüde asimile edilmiştir. Öyle ki, Hititler Ana-

dolu'ya pekaz bir nüfusla gelmiş oldukları halde
(Ünal, syf55). Büyük Hitit İmparatorluğu çağında
Hititçenin konuşulup konuşulmadığı bilinme-

mekte, pek çok bilimadamı tarafından ölü dil
sayılmaktadır (Alp, syf:3).

Hititçe, yalnız Hatti dilinden değil, başka
dillerden de büyük ölçüde etkilenmiştir. Ahmet

Unalşu tespitleri yapmaktadır:

"Hititçe, Hint -Avrupa dil ailesine mensup bir
dildir. Ancak, yazıyla birlikte en başta Sümerce,
Akadca ve Hurriceden ve en belirgin şekliyle Hat-
tice olmak üzere birlikte yaşadığı yerli Anadolu
dillerinden alınan çok sayıda kelime yüzünden dil
tamamen yancılaşmıştır ve Hint-Avrupa kökenli

sözcük dağarcığının sayısı çok azalmıştır. Kısaca
ifade etmek gerekirse, Hititçenin durumu, tıpkı

Farsça ve Arapça terkiplerden oluşan Osmanlıca

gibidir. Bundan dolayınasılki iyi Arapça ve Türkçe
bilen bir insan sathi de olsa Osmanlıcayı anla-
yabilirse, iyi Sümerce, Akadca ve Hint-Avrupa dil-

lerinden Grekçe ve Latince bilen bir insan, bir Hitit

metninin içeriğini az çok anlayabilir. Zaten Hititçeyi
çözmekle üne kavuşan B.Hrozny'nin yaptığı da
bundanibaretti"( Ünal, syf.58),

B- Hatti Dili

Hatti dili konusunda Ahmet Ünal şu sapta-
maları yapmaktadır:

"Hattice yerli Anadolu dilleri arasında Hitit çivi
yazısına geçirilen tek dildir ve yapısı Hititçeye ta-
mamen yabancıdır; daha ziyade Türkçe, Sümerce
ve Kafkas dillerini anımsatmaktadır. Hititçe me-
tinlerin içine serpiştirilmiş olan Haitice mesajlar

dini metinlerde ilahiler şeklinde okunurdu.

Hattiler maalesefkendidillerini kendileri yaz-
mamışlar, onların dil kalıntıları, din ve kültürdeki

üstünlükleri sayesinde Hititçe metinlerin içine

girmiştir. Hititler Hatüce ilahiler, ayinler ve şarkıları,
bazen tercüme ederek, bazen de tercümesiz,

metinleri içine almışlardır. Ayrıca Hatti kökenli
efsaneler de vardır. Ama Hatticeile ilgili en önemli
belgeleri, Hattice-Hititçe iki dilli yapılan ayinleri
oluşturur. Ne yazık ki, tüm bu dil malzemesi,

Hatti dilini çözmekiçin yeterli değildir ve bugün
Hattice grameri ve kelime hazinesiyle karanlıklar
içerisindedir"( Ünal, syf: 166).

Aynı konuda Sedat Alp şöyle demektedir:

"Yapılan araştırmalar ile Hatticenin Sümerce,
Hurice, Urartuca ve Türkçe gibi aglutinant bir dil
olduğu anlaşılmıştır. Bazı araştırmacılar Hatticenin

Kafkas dillerine yakınlığı üzerinde durmaktadırlar"
Alp,syf:3).

Kafkas dilleri, yerli Anadolu dilleri (Hattice
ve Hurice), Sümerce, Etrüskçe ve Baskça arasında

bir ilişki bulunduğunu ilk kez, Gürcü asıllı Sovyet
bilimadamı Nikolay Ya Mam, Yafet Dil Teorisini
geliştirerekileri sürdü. Alman bilimadamı E.Forrer
de Kafkas dilleriyle Hattice ve Sumercenin akraba
olduğunu savundu. Aynışekilde Çekbilgini Von
Meszaros Ubıh (Ubych/Pekhy) diliyle Hattice
arasında genetikakrabalık bulunduğu tezini ortaya
attı. İngiliz bilimadamı Oliver Robert Gurney'e
göre de "Hatti dili, Kuzey Kafkas dil grubuyla
ilgili olabilir"(Gurney, syf. 106). Rus dilbilimcisi
.M.Diakonoff'a göre ise, "Hattice, Kafkas dillerinin
Abhaz-Adığe grubuyla akrabadır"
(Dolukhanov,syf:484).

4."Kaniş / Kaneş / Neşa" 'nın Aynı Kent
Olduğu Varsayımı

"Kaniş / Kaneş" kentinin adıilk kez Sartambhari

tabletlerinde görüldüğünden Hattice olduğu
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kesindir. Daha önce de belirtildiği üzere Kaniş

/ Kaneş, Kayseri yakınlarındaki Kültepe höyüğüne
konuşlandırılan kentin ilk adıdır. Bu kentin Hititler

tarafından "Neşa / Nesa" adıyla anıldığını bilim-
adamlarıileri sürmektedirler. Bu konuda Akurgal
şöyle demektedir:

"Sedat Alp, daha önce Güterbock tarafından
öne sürülen NeşazKaniş varsayımınıyenidelillerle

pekiştirmiştir. Böylece Asurlu tüccarların tablet-
lerinde Kaniş olarak bilinen kentin Boğazköy'ün
aşağıda göreceğimiz yazılı belgelerinde Neşa ola-
rak adlandırılan yerleşmeile bir olduğunu sapta-
mışür. Nitekim yeni bulunan bir Boğazköy metninde
Sedat Alp'in bu görüşü doğrulanmıştır. Heinrich
Otten'e göre bu takdirde Kaniş'in başındaki Ka'nın
Hattice bir ön ek olması gerekmektedir. Bununla
birlikte Güterbock'un önerdiği üzere belki de Kaneş
ya da Kneş sözcüğündeki "Kn" İngilizcede Knee,
Knife de olduğu gibi K harfi okunmuyordu. Nitekim
Latincedeki nosco sözcüğünün gnosco kökünden
gelişi de bu okunuş önerisine uyan bir örnektir"
(Akurgal, syf:43).

Yine Akurgal'ın belirttiğine göre, Hitit-

ler,"Hattuş" sözcüğünü kendi dillerine uydurur-
larken hemen hiçbir değişiklik yapmadan,yalnızca

sözcüğün sonuna "a" ekini getirerek yazıp söy-
lemişlerdir. Oysa, Kaniş—Neşa varsayımını doğru

kabulettiğimizde, Kaniş sözcüğünün Nesa / Neşa
olarak değiştirildiğini görmekteyiz, şüphesiz ki

bu değişiklik, sözcüğün anlamında, başka deyişle,

kök sözcükte yapılan bir değişikliktir. Hitit diline
uydurulan Hattuşa ve Neşa sözcüklerini ince-
lediğimizde,sözcüklerin sonundaki "sa / şa" bö-

lümü dikkatimizi çekmektedir. Büyükbir olasılıkla
bu bölüm, Hitit dilindeki yer ekidir. Yine büyük

bir olasılıkla Hititler, "s / ş" sesiyle biten Hattice

yer adlarını kendi dillerine uydururlarken Hatti
dilindeki kök sözcüğü olduğu gibi bırakıyor, kök

sözcüğün aldığı yer ekini kendi dillerine uyarlı-
yorlardı.

Acaba bu düşüncemiz doğru mudur?

Düşüncemizi test etmekiçin inceleyebile-
ceğimiziki sözcükvardır. Kaniş / Kaneş ve Hattuş.

Çünkü, Hitit döneminden önce kayıtlara geçen

ve adının Hattice olduğu kesin olarak bilinen
kentler bunlardır. Bu sözcüklerin sonundaki "s
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/ ş" dikkatimizi çekiyor. Acaba bu ses Hattidilin-
deki yer eki olabilir mi? Bunu nasıl anlayabiliriz?

Hatti dili, Adığe / Abhaz diliyle ilişkilendirildiğine
göre, acaba bu dillerin halen konuşulan biçimlerin-

de böyle bir ek var mıdır?

Bu amaçla incelediğimiz Abhaz / Abazadilin-

de böyle bir ek bulunmamaktadır. Ancak Adığe
dilinde böyle bir ek vardır. Çokişlek olmayan

bu ekle yer adları türetilmektedir;

|. "Hace"(misafir) sözcüğünden, "haceş"
(misafir odası-misafir yeri),

2. "Ged" (tavuk) sözcüğünden, "gediş"((kümes-
tavukyeri),

3.'Şı" (at) sözcüğünden,'şeş"(at ahırı-at yeri),

4."Ha" (köpek) sözcüğünden, "haş" (köpek
kulübesi-Köpekyeri),

, 5. “Hade' (ölü) sözcüğünden, "hadeş"
(Olünün defnedilmeden önce konulduğu yen),

6. "Mel" (koyun) sözcüğünden, "meliş"
(koyunun sağıldığı yer). (Ber Hikmet, syf.584).

Yukarıdaki ömeklerin açık birilişkiyi gösterdiği
söylenebilir. Bu durumda "Hattuş" ve "Kaniş"
sözcüklerinin sonundaki "ş" sesinin yer eki olduğu
anlaşılmaktadır. Yer ekini attığımızda Hatti di-
lindeki kök sözcük "Kane / Kana / Kani" biçiminde

saptanabilmektedir. Bu sözcüğün bu kez Adiğe
dilinde kent adı olabilecek tespit edebildiğimiz
herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Ayrıca
ne Adığe ne de Abhaz/Abaza dilinde Heinrick
Otten'in tahminini doğrulayacak "ka" ön eki bu-
lunmamaktadır. Ama Yine de, Heinrick Otten'in
gerçeğe oldukça yaklaştığı anlaşılmaktadır. Çünkü
"Kana/Kani" sözcüğü, Abhaz/Abaza dilinde,"Ka-
na/Ka-nı" biçiminde birleşik bir sözcüktür. Bu

dilde "ka" sözcüğü, "baş" anlamına gelir."Na /
NI" ise, aynı sözcüğün çeşitlemesiolup "ana" an-
lamına gelmektedir.

Beygua Ömer'e göre, Abhazcada "na /n"
kelime sonlarında "bayan" anlamında dişisel ek
görevi görmektedir. Ayrıca, Abhaz/Abazadilinde
"a" artiklesi bulunmaktadır (Büyüka, syf: 12-88-
143). Kısaca, "Ka-na / Ka-nı" aynı sözcüğün
çeşitlemesi olup Abhaz / Abaza dilinde "baş ana"
anlamında kullanılmaktadır.
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Bu durumda "Ka-na-ş/Ka-nı-ş" sözcüğünün
Hatti dilinde "Baş ana yer" anlamında kullanılmış
olması büyükbir olasılık gibi görülmektedir.

Aynı sözcüğün Hititler zamanında "Na" kökü

ve "şa" ekinden oluşturulan "Naşa" şeklinde

yazılıp söylendiği anlaşılmaktadır. Sözcüğün kökü
olan "Na'nın Abhaz / Abazadilinde "ana" anla-
mına geldiğini yukarıda gördük. Sözü edilen dilde
"na / nı" sözcüğü "a" artiklesini almadan kullanılmaz.
Bu dilde "nan" ve "nana / nane" biçimleri de, bu

kez artikle almamış bir şekilde anneiçin kullanılır.

Adiğe dilinde anne anlamına gelen sözcük
"ane/ana" biçimindedir.

İ. Zeki Eyuboğlu'na göre, Hitit dilinde "Annas"

sözcüğü, anne anlamına gelmektedir. Diğer
taraftan, Bilge Umar'ın Laroche, Dictionnaire'i
kaynak göstererek verdiği bilgiye göre, Hitit
dilinde Anna, Luvi dilinde Anni, Türkçedeki

Ana/Anne anlamındadır (İmar, | 993,syf:76). Bu
tespitler nedeniyle hem Hatti, hem Hitit ve Luvi
dillerinde "na" sözcüğünün "anne" anlamında
kullanılmış olabileceği sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda "Naşa" sözcüğünün "ana kent / ana
yer" anlamına geldiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

5.Sonuç

Bu çalışmayla, Hatti dilinde kullanılan "ş" yer
ekinin, bilim adamları tarafından bu dille

ilişkilendirilen Adığe dilinde de kullanıldığının
belgelendiği söylenebilir. Aynı şekilde, ilkçağda
Anadolu'da kent adı olarak kullanılan Kaniş /

Kanaş ve Neşa sözcüklerinin anlamlarının Abhaz

/ Adığe dilinden yararlanarak açıklanabilmesi de
bu ilişkiyi gösteren ekbir kanıt olarak değerlen-
dirilebilir. Bu türden çalışmalar, Diakonoff'un

ileri sürdüğü ve bizim de doğru olduğunu
düşündüğümüz,"Hattidiliyle Abhaz / Adığedili
akrabadır" tezinin kanıtlanabilmesi için yeni
malzemeler sağlayacağından çok önemlidir. Genç
araştırmacıların bu konuya dikkatini çekmek
istiyor,ilgi duydukları konularda ciddi araştırmalara
yönelmelerini bekliyoruz.

Bize gelince, Hatti tarihi üzerinde karınca
kararınca çalıştığımızı, bu çalışmanın yazmaya
başladığımız Hatti tarihinden özet bir bölüm
olduğunu, bu türden yazılarla Nart Dergisi'nde
karşınıza çıkmayı umduğumuzu, çalışma hak-

kındaki olumlu-olumsuz görüşlerinizi tartışmaya

bir katkı sayarak beklediğimizi belirtmekistiyoruz.
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"tanrı'nın kendisine ayırdığı cennet"

ritsa gölündeyim

dudaklarımda cigaram

kız kardeşlerim

dostlarım yanımda

dayanmış korkuluklara

tanrı'nın evini

seyre dalmışım

uzaklar

yeşil mavi

uzaklar

okaliptus ve çalı

güneşli

deniz gibi

mavilikler

ve yukarıda

stalin'in daça'sı

hava çerkesgibi

sıcak

dosta dost

sanki düşmanı

yakacak

 

ve belki

bir gün

- oğlum/kızım

yitirip de bulduğu

vatanına

bu iskeleden

gururla bakacak...

E.AÇIYBA

(Abhazya-1994... artık sıradan bir yaşam süremezsin / s.116)



 

ANAVATAN PORTRELERİ...
 

 
anatçı |964 yılında, Kabardey-Balkar
Cumhuriyeti'nin Malka köyünde dünya-

z ya gelmiştir. 1983 yılında Nalçik Müzik

Okulunu bitirerek hemen ardından Habarovsk'ta
askerlik görevine başlamış, Uzak Doğu Ordu
Birliği müzisyen grubunda görev almış ve busırada
pek çok şehri kapsayan tumelere çıkmıştır. 1987

yılında ise, San Petersburg'da bulunan N. A.
Rimsko- Korsokova Devlet Konservatuarında,
Rusya Halk Sanatçısı Aleksey Stablanko'nun gru-
bunda eğitim almaya başladı. I993 yılında eğiti-
mini tamamlayarak ardından KBC'ne (Kabardey
Balkar Cumhuriyeti) dönmüştür. Çok kısa bir
sürede halk, Taşlo Aliy'i benimsemiştir. Aynıyıl
Suriye Damask'ta uluslararası festivale katılmıştır.

 

Adığe gencinin |995 yılında yıldızı parlayarak,
İtalya Milan'da Enrico Karuza adına düzenlenmiş
olan uluslararası ses yarışmasına katılmıştır. Yarışma

G.Verdi Konservatuarında gerçekleştirilmiş ve

sanatçı ikinci turu geçmiştir. Bu turdan sonra

dikkatleri üzerine çekerek, Enrico Kruzo'nun

stüdyosunda kurs almasıiçin davet edilmiştir. Pek
çok değerli sesin elde etmekistediği bu fırsatı
yakalayan Taşlo Aliy orada gerekli anlaşmaları
yapmıştır. Sanatçı, dönemin cumhurbaşkanı Kokov

Valeri'nin yardımlarıyla bu eğitimi tamamlamıştır.
Aynı zamanlarda Puccini adına düzenlenmiş olan
Milan'daki bir başka yarışmadaise birinci olmuştur.

RF (Rusya Federasyonu) bünyesindeki pek
çok bölgede ve büyük şehirlerde değişik zaman-
larda konserler vermiş ve beğeniyle izlenmiştir.

 
2005 yılında İstanbul'da yapılmış olan DÇB

(Dünya Çerkes Birliği) kongresinde de organizas-
yon bünyesinde sahne almıştır.

Taşlo Aliy, KBC'nin tek tenorsesidir. Nalçik

Müzikal Tiyatrosu'nun yanısıra Mahaçkale Ope-
ra- Bale Tiyatrosu'nun da kadrolu sanatçısıdır.
Ayrıca Peatigorsk ve Kitslavosk şehirlerindeki
müzikaltiyatrolarda da sıklıkla görev almaktadır.

Sanatçı, halk olarak klasik müziğe özelbir
yeteneğimiz olduğuna Inanmakta ancak yetenekli
seslerin yetişebilmesi için ciddi emek ve çaba

harcanması gerektiğini vurgulamaktadır. Tüm sanat
dallarında olduğu gibi opera sanatçıları da popülist
kaygılarla kendi sanat dallarından uzaklaş-
maktadırlar. Çünkü günümüz gerçeğidir, sponsoru
olmayan sanatçı profesyonel orkestralar eşliğinde
CD çalışması yapamamaktadır. SSCB zamanında

Avrupa'ya, Amerika'ya gitmekbir sanatçıiçin çok
zor olmasına rağmen, bugün sponsoru olan her
sanatçı her yere gidebilecek durumdadır.

Rusya Federasyonundabir opera sanatçısının
dünyaya açılabilmesi için Moskova Bolşoy Tiyat-
ro'ya girebilmesi gerekmektedir. Bolşoy Tiyatro'ya
girebilecek güce ve yeteneğe sahip bir sanatçı
Taşlo Aliy. Dünyaca tanınabilmek Bolşoy'dan
geçiyor ancak Bolşoy'a kabul edilebilmekte ciddi
bir sponsordan!

Sanatçı; "Ulusları sahip oldukları değerli sa-
natları tanıtır. Halkım için üretmeye, daha çok
eser seslendirmeye devam edeceğim" demekte-
dır.
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Türkiye-Rusyailişkilerinin seyri Kurtuluş Savaşı

zamanından başlamak üzere işbirliğine yöneldi
ve bu ikili ilişkilerin ideolojik altyapısını bir ölçüde
Batılı emperyalist devletlere karşı olmafikri
oluşturdu.İşbirliği düzeyinde devam edeniki ülke
arasındakiilişkilerin önemli kırılma noktalarından

olan ve 1939 sonunda gerçekleşen Moskova

müzakerelerinde SSCB'nin boğazlar üzerinde
daha fazla haktalep etmesi Türkiye içinde sonraki
yıllardasıklıkla sarf edilecek olan "bu kış komünizm
gelecek" nidalarının dillendirilmeye başlamasına
neden oldu. Bu tarihlerden itibaren Türkiye'de
Türkçü, anti-Sovyet ve Almanyayanlısı matbuatın
etkisinin günden güne arttığı gözlemlenir.

Tarihçilerin denge oyunu olaraknitelendirdiği
Türkiye'nin İl. Dünya Savaşı boyunca izlediği
strateji sayesinde, daha önce Sovyetlerin talepleri
sonucunda yasaklanan anti-Sovyet yayınların
ülkeye giriş yasakları 1930'ların sonlarından itibaren
kaldırılmaya başlandı. Mesela |93 1'de kapatılan,
Turani ideallerin bolca işlendiği Türk Yurdu dergisi
942'de tekrar yayına başladı. Bu siyasi gelişme-
lerden Kafkasya'nın uzak kalmasıelbette düşünü-
İemezdi. Örnekolarak sunulan üç ayrı belgede
devletin Kafkasya konusundaki yaklaşım değişik-

liğinin izlerini görebilmek mümkün.

Varşova'da yayınlanan Yediyıldız ve Paris'te
çıkan Kafkaseli adlı dergiler devletin en üst
düzeyindeki yöneticilerce zararlı görülerek (İsmet
İnönü'nün ve bütün bakanlar kurulunun imzasıyla)
ülkeye sokulması yasaklanmıştı. |4 Haziran 1939
tarihli bu belge belki de elimizde çokça bulunan

bu tarz belgelerin en son örneğidir.

| Hazırlayan: BERAT MELGOŞ

İkinci belge 1942 yılının sonuna aittir.
Münâkalât Vekilliği (Ulaştırma Bakanlığı) Deniz
Nakliyat Dairesi Reisliği'ne yazdıkları bir dilekçeyle
Şaban ve Mehmet Kasar kardeşler sahibi oldukları

"Çeken" adlı geminin ismini "Kafkasya" olarak
değiştirmekisterler. Bakan Mehmet Fahri Engin
de bu talebin uygun olduğuna hükmederek bunu
Başbakan'a bir üst yazıyla iletir ve olumlu cevap
alarak geminin isminin "Kafkasya" olmasına
müsaade eder, "

Bu Üç belgeyi Türkiye'nin SSCBile ilişkilerinde
Kafkasya konusuna özel değişimini göstermesi
bakımından ömekolarak görebiliriz. Zira 1920'li
yıllardan başlayıp İkinci Dünya Savaşı öncesine
kadar Turani ve Kafkasya konulu gazete ve süreli
yayınların ülkeye sokulmasının resmen yasak
olması yanında, hem Kafkasya'dan hem de
Avrupa'dan Kafkasyalıların Türkiye girişi çok zordu.
Tek parti döneminde Kafkasya başlıklı ilk kitabın
1942'de yayınlandığını da not etmek gerekir.

İkinci Dünya Savaşıarifesinde, savaş süresince
ve yoğunlukla sonrasında Avrupa'da dergiler
etrafında örgütlenen Kafkasyalı savaş gazileri
Türkiye'ye iltica imkânı buldular ve savaş
sonrasında Türkiye'deki Çerkeslerin örgüt-
lenmesine önemli katkı sağladılar.

Önce anti-Sovyet ve pan-Turancı isimlerle
örgütlenen dernekler daha sonraki yıllarda
rafineleşerek günümüze değin süregelen Kafkas
demekoluşumlarının öncülleri olarak Türkiye'deki
Kafkas diaspora tarihinde yerlerini aldılar.
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Varşovada çıkan (Yedi Yıldız), Berlinde çıkan (Delik) ve
Pariste çıkarılan (Kafkas eli) adlı mecmuaların zararlı yazıları
taşıdığı görüldüğünden toplatılması ve memlekete sokulmasının
yasak edilmesi; Dahiliye Vekilliğinin 2/6/939 tarih ve 2306 sayılı
tezkeresile yapılan teklifi üzerine matbuat kanununun 5| inci
maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 14 Haziran 1939
tarihinde kabul olunmuştur.

REİSİCÜMHUR

İsmet İnönü
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MÜNALAKAT VEKALETİ

Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği

Şube: Kabotajİş.

2/11/1942

Öz: Çeken adlı geminin Kafkasya adile anılması hakkında.

Yüksek Başvekalete

İstanbul limanının 264 sicil sayısında mukayyet Şaban ve
Mehmet Kasar kardeşlerin sahip oldukları 95.00 gayrisafi ve
43,35 safi tonilatoluk Çeken adındaki gelinin Kafkasya adile
anılması sahipleri tarafından tarafından istenmektedir.

Deniz ticeret kanunun 1469 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası

hükmüne tevfikan keyfiyeti yüksek tasviplerine saygıile arzaderim.

Münalakat Vekili

 

 
Küzaka za Tekiiltğiş,

ZalreRE Ralaliğı, yaz va i
dier: il

BAŞVEKALET “İ.va
Yazi İşleri Dairesi Müdürlüğü | EEMi

14/11/1942
Münakalat Vekilliğine

Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği, Kabotaj İşleri: 12.11.1942
tarihli ve 8825-13130/ 12067sayılı tezkere karşılığıdır : İstanbul
Limanının 264sicil sayısında mukayyet Çeken adındaki geminin
"Kafkasya" adıile adlandırılmasının uygun görüldüğünü arzederim. 

 

Başveki



GEZİ İZLENİM

 

 

 
FK 1864 olarak bir tek dileğimiz var.

En kısa süre zarfında her iki devlet düzeyinde Cumhurbaşkanlarımız ve
Başbakanlarımız bir araya gelmelidirler. Bizler kapıyı araladıksizler ardına

kadar açın, açın ki kardeşler kucaklaşsın...

 

ir sabah erken saatte telefonum çaldı, fazla

alışık olmadığımdan o saatlerde telefona,

"hayırdır inşallah' dedim içimden, açtım

telefonu.

 

-Süleyman Bey günaydın, ben Abhazya Futbol

Federasyonu başkan yardımcısı Hapat Nizam.

Nasılsınız?

-Sağoluniyiyim.

-Önümüzdeki ay Abhazya'da Cumhurbaşkan-

lı$ı kupası futbol tumuvası yapılacak ve biz FK 1864'ü

turnuvada görmek istiyoruz, katılır mısınız?

-Yahu sabah sabah dalga geçmeyi bırak, bu ne

biçim şaka, işletecek başka adam bulamadınız mı?

Tabil ki benim için buna inanmak kolay olma-

sa gerek, haliyle bende inanamıyorve işletildiğimi

düşünüyorum.Kapıların bir gün açılacağını hayal
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edebilmişimdir, yetmişli yılların sonunda Tlıbace

Özcan Acarile Hopa Kemalpaşasınır kapısına yakın

yüksek tepelerden avazımızın çıktığı kadar "bizde

buradayız" diye bağırdığımız günlerden beri, ancak

bir takım kurulacak, sen bu takımda yönetici olacaksın

ve bu takım anavatandan resmi davet alacak!İşte

bu kısım insana biraz fazla geliyor. Bu aradahızla

beyin fırtınası yapıyorum ki ses tanıdık değil, gerçek

olabilir mi? demeye kalmadı Nizam Bey'de anladı

inanamadığımı, o ara gelen telefon numarasına

baktım evet doğru Abhazya'dan aranıyorum. Kısa
duraksama ve mahcubiyetin ardından devam ettik

sohbete. Kulübün maddi anlamda böyle bir yükü

kaldıramayacağını, kendi kişisel durumumun buna

müsait olmadığını dilim döndüğünce anlattım. Hapat

Nizam Bey uçaktan indiğimiz andan dönüşümüze

kadar tüm giderlerin federasyon tarafından

karşılanacağını, bizim sadece pasaport ve yol parasını



FK 1864.
 

ayarlamamız gerektiğini bu masraflar içinde

Türkiye'den vereceğiisimlerden faydalanabileceğimizi

söyledi. “Tamamdır, ozaman geliriz” diyerekstartımızı

aldık.

Gidiş için başlayan süreç içinde çok görüşme-

lerimiz oldu Hapat Nizam ile. Bu kısımda çokfazla

bir şey yazmak istemiyorum, hiçte söylediği gibi

olmadı gelişmeler. Bırakın maddi desteği telefon-

larımıza dahi dönmedi bazıları. Bul bulabilirsen ne

bir kişi, ne bir kurum, nede temsiliyet. Vakit

daralmakta baktım olacak gibi değil bir akşam kulüp

olarak maddi imkansızlıklar nedeni ile bu davete

katılamayacağımızı, içim kan ağlayarak kendimce

kamuoyunayazılı olarak deklere ettim.

Ertesi sabah Hapat Nizam Bey soluk soluğa

telefonda.

-Etmeyin eylemeyin Sayın Cumhurbaşkanımız

özellikle takımınızı turnuvada görmek istiyor, nasıl

deriz bunca milyonlarla ifade edilen diasporadan

para çıkmıyor diye. Gerekirse tüm masrafları ben

karşılarım siz hazırlanın.

-İyide sayın başkan nasıl hazırlanacağız, on ondört

kişinin masrafı, ortada para yokkeni?..

-KAFFED başkanı Cihan Bey'den rica etseniz,

dönüşünüze kadar alacağınız emaneti hallederiz.

Sıkıntılı durum işin içine çetrefil yani borç para

giriyor. Abhazya'yı Ilıbace Ozcan Acar kardeşimi

aradım anlattım olan biteni.

-Hapat Nizam varsa işin içinde arkana bile

bakma, o aslandır.

İçime su serpildi aradım Cihan Candemir Bey'i,

tüm olayıanlattım kendisine ve "Cinan Candemir

olarak bir miktar ben bağışlıyorum, bir miktar da

dönüşünüzde ödemeniz kaydıyla borç veriyorum"

dedi ve yolladı parayı sağ olsun. Devamında

Sakarya'dan bir Abhaz arkadaşımızdan, Sabahat

Lugon ablamızdan destek geldi. Ben hala ilk sabahki

telefon görüşmesi gibi inanamıyorum olanlara.

Hazırladık pasaportları, vizeleri tam o günlerde Star

Temizlik Makineleri forma ve diğer basit giderlerimiz

için bağışta bulundu, ufak tefek eksiklerimizi de bu

parayla karşıladık. Kolay değil | | futbolcu, ben,

yardımcım Demirel Yavuz ve takımın teknik

sorumlusu Recep Ersoy toplam 14 kişi, devamında!

Ver elini Abhazya...

Krasnodar hava alanında Adığey'de minibüs
işleten İsrail'den gelme Aybek ve arkadaşları

 

 

 
karşıladılar bizi Açımuj Hilmi sağ olsun yönlendir-

di onları yol boyunca sınıra kadar. Sınırda Kozba

Yavuz tarafından karşılanarak İnter Sohum oteline

geldik. Hapat Nizam, Tlıbace Özcan ve futbol

federasyonu başkanıbizleri karşıladılar. İlk işimiz bu

güzel günlerin müsebbibi şehitlerimiz... Şehitliğe

gidip çelenk bırakacağız gel gelelim mübarek

topraklarda yağmur yağmıyor, sanki kovayla boşalıyor.

İstanbul'da böyle bir yağış olsa kesinlikle Çanakkale

Savaşı'nın sonuçlarını aratmaz.

Krasnodar havaalanından giriş ve çıkışımıza kadar

geçen bu süre içinde gerek Adığey gerekse

Abhazya'daki insanlarımız ağırlama anlamında

törelere yakışır biçimde hiç hata yapmadan

görevlerini fazlasıile yerine getirdiler sağ olsunlar,

var olsunlar.

Devamındaki günlerde Krasnodar'dan |,

Soçi'den |, Abhazya'dan 3 ve birde FK 1864 olmak

üzere 6 kulüp yeni yapılan sahaların açılışına katıldık

ve ertesinde maçlarımızı yaptık. Turnuva sonunda

Gagra şampiyon,biz 3. olduk ve aynı zamanda en

centilmen takım seçildik.

Maçlarile ilgili yazacak çok şey varlakin yazı

uzayacak, en önemli gözlemimiz şu oldu! Bir avuç

Abhazya'daki her branşta yapılan sportif başarı

eminim nüfus ve başarı orantısı yapılırsa herhalde

yeryüzünde Abhazya ilk üç dışına çıkmaz diye

düşünüyorInsan. 12 yaşında Wubıh bir futbolcu

izledim Gagra takımında, eğer üzerine düşülür ve

kendiniilerde bozmaz ise önümüzdeki on yıl içinde

Dünyanın en önde gelen futbolcularından biri olacağı

kesin, ayrıca Tlıbace Özcan Acar'ın 1998 doğumlu

olan ufak kızı 3 bin metre koşuda kendi yaş

kategorisinde Soçi ve Krasnodar Kray bölgesi

şampiyonu.
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Yaptığımız tüm maçların başlangıcında Türk

bayrağı ve rakip takımın bayrağı direklere çekildi ve

heriki ülkenin milli marşları okundu. Türkiye Futbol

Federasyonu'na bağlı ve federe olan kulübümüz

layığı ile resmi duruşunu sergiledi.

Kapanış gününde ise, Abhazya şehir stadyu-
munda kupa ve hediyelerin verildiği seremoni

sonrasında futbolu bırakmış dünya çapındaki Abhaz
futbolcularile Rusya Federasyonu milletvekillerinden

oluşan futbol takımı dostluk maçı yaptı ve tüm

dostluk maçları gibi berabere bitti. Bu esnada

tribündeki en ilginç anekdotise, bizim futbolcuların
ve orada edindikleri arkadaşlarının müthiş

tezahüratlarıydı, nede olsa Türkiye'deki tribün kültürü

orada yok ve Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp kalkıp
yerinden çocuklarımızı alkışladı. Stadyum çıkışında
arabasına binip giderken bizim futbolcuları gördü

ve aracını durdurarak indi, tek tek futbolcularımız
ile kucaklaştı, resimler çektirdi. Bizler gide gele

alıştığımızdan etkilenmiyoruz ancak bizim futbolcular
gerek Cumhurbaşkanı, gerek Rusya Federas-

yonu'ndan gelen milletvekillerinin korumasız,

eskortsuz olağanüstü halkın içinde ve sade tavırları

karşısında hayretlere düştüler, öyle ya yaşadıkları

coğrafyada bırakın cumhurbaşkanını, bir muhtara
bile hal hatır sormak kolay değil.

Aynı günün akşamı Sayın Cumhurbaşkanı tüm

davetlilere resepsiyon verdi. İşte bu resepsiyonu
nasıl yazarakanlatırım bilemiyorum yaşamak gerekir.

Böyle bir ağırlama olamaz, yediğiniz önünüzde

içtiğiniz yanımızda misali bir yemekti. Rusya'dan
gelen otuzu aşkın milletvekilleri FK 1864 ve Türkiye

diasporasına kadeh kaldırdılar. Hiç abartmıyorum

resepsiyonun baş tacı edildik. Harika bir geceydi.

Cumhurbaşkanının, federasyon başkanının

hediyelerini kısa bir konuşmanın ardından takdim
ettik. Geç bir vakit papaz bize hoş geldiniz demek
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için resepsiyonakatıldı bizleri onure etti, bizler için
duacı olduğunu söyledi.

Malum biz oradayken bayramdı ve bayram

namazında mescitte imam efendi FK 1864 için ve
Türkiye diasporasındaki halkı için dua getirdi.
Televizyonların sabah akşam haberleri ve röportajlar
ayrı bir konu. Sokalardakiilgi biryana otelden
ayrılacağımız sabahcicicicikızlar, pırıl pırıl delikanlılar
arkadaşlarını uğurlamaya geldiler. Sınırlarda ve
havaalanında hiçbir sıkıntı çekmeyi bırakın bilakis
yardım görerek bu geziyi yaşadık.

Son söz olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu turnuvada yaşadıklarımız satırlarla ifade
edilemez, gözünü Türkiye diasporasına dikmiş Abhaz
halkına FK 1864'ün verdiği şevk ve umut ancak
yaşayarak gözlemlenir anlatılamaz, yazı ile ifade
edilemez. Bu gelişmelerin güzelliği bir biçimde Adığey
ve Kabardey'de duyulmuş ve Abhazya futbol
federasyonunu arayıp sitemde bulunmuşlar "neden
haberimiz olmadı" anlamında.

Önümüzdekiyıl çok daha geniş açılımlı ve

kapsamlı bir turnuva düşünülüyor çünkü arkasında
bıraktığı etkiyi herkes çok iyi gözlemledi.

FK 1864 olarak dileğimiz önümüzdekiyıl Adığey,

Kabardey-Balkar, Osetya, Karaçay-Çerkesvs. gibi
geniş katılımla turnuva olmasıdır. Bizler de Düzce,
Sakarya, Kocaeli, İstanbul illerinde turnuvalar
düzenleyerek buralardan karma bir takım ile bu
organizasyonakatılmayı planlıyoruz. Hele birde bu
turnuvaya futbolcularımızın aileleri de katılırsa
dokunmayın buişin keyfine.

Geldiğimiz günden beri çocuklar Abhazya'daki
arkadaşlarıyla gerek msn de gerekse telefonla sürekli
irtibat halindeler.

Sporun güzelliği bu! Daha ne olsun Abhazya'nın
Türkiye'yi temsilen ilk ve tek resmi konuklarıydık.

-K 1864 olarak bir tek dileğimiz var.

En kısa süre zarfında heriki devlet düzeyinde

Cumhurbaşkanlarımız ve Başbakanlarımız bir araya

gelmelidirler. Bizler kapıyı araladık sizler ardına kadar
açın, açın ki kardeşler kucaklaşsın...
   



FK 1864...
 

 

 

2006yılının Aralık ayı başıydı, Pendik (864 Kafkasyalılar Derneği'nde başkan Safet Öztürk başkanlığında

demeğe gelir sağlanmak için yeniyıl takvimi çalışması yapıyoruz. Sayın Kuban'da deneyimleri dolayısıyla
aramızda, takvim için bir şablon oluşturduk, gecenin geç bir vakti dağıldık.

Safet başkan ve Sayın Kuban aynı güzergâh üzerinde Güruyonlar yayın Kuban'ın arabasıyla yola
çıktılar. Safet başkan ve Sayın Kuban sohbet, muhabbet devam ediyorlaryollarına... O günlerde değişiklik
arıyoruz sürekli “ne yapılabilir?” sorusu hepimizin kafasında. Fenerbahçe stadının tam önünde inmesi

gerekiyor Safet başkanın, evi oraya yakın. Arabada son dem muhabbet ederlerken Sayın Kuban'ın gözüne

Fenerbahçe tabelası çarpıyor ve o an ortaya atılıyor, bir futbol takımı kurma fikri, karar kesinleşiyor
kafasında, herikisinin.

Ertesi gün haber veriyorlar bana ve destekliyorum düşünceyi okeyi veriyorum, devamında birkaç
toplantı ve kuruluş aşaması başlıyor FK (864 kulübünün. Malum, (664 Trajedisi çok önemli halkımız
için ve bir daha ne Çerkes halkı nede bir başka halk böyle bir trajedi yaşamamalıyı öne çıkarmak anlamında
1864 üzerinde vurgu yapıldı. FK ise Futbol Kulübünün kısaltılması olarak düşünüldü. Kısacası FK 1864'ün
ilk nüvesi Fenerbahçe stadının önünde, Fenerbahçe tabelasının altında atılmış oldu.

2007 yılı derneğin kurulumu, kulübün ihtiyaçları derken acemiliklerimizde dahil olunca yetişemedik
sezona,

2008 yılında FK 1864 Spor Kulübü Derneğini kurduk ve resmileştik, federe kulüp olduk. B Gençler
kategorisinde ilk sezonumuza başladık ve tamamladık. Bu yıl ise yeni yönetim kurulu kararile U-17, A
Gençler ve Minikler olmak üzere üç ayrı takımla, üç ayrı kategoride hocamız Recep Ersoy'un futbolcu
katkılarıyla yolumuza devam etmekteyiz.

FK 1864 kulübü diğer kulüplerden farklı olmalıydı, temel felsefe ve ilkesi bu olmalıydı bizlerde öyle
yaptık Kür yok, kavga yok, gol yesek de atsak da alkış var, centilmenlik birincil ilke, hakem ve rakip
futbolcularile tartışmak yasak uymayanları hemen kulüpten uzaklaştırdık (geçen yıl bir futbolcu uzaklaştırıldı,
bu yılda şu ana kadarbir futbolcu uzaklaştırılmak üzere). Builkelerimiz İstanbul spor camiasında çok
çabukdillendi ve gerek saha komiserleri gerek hakemler bizleri yakinen tanır oldular, diğer kulüp yöneticileri
keza öyle,

Kulübümüz FK 1864'ün kurulumu çok isabetli bir karar ve oluşumdur, tek eksiğimiz tesis ve gelir
kaynağı sorunudur, gerek geçenyıl gerekse bu yıl tamamen yönetim kurulunun maddi desteğiile yoluna
devam etmektedir. Bir ikinci eksiğimiz ise yönetim kurulunda sadece bir bayan oluşudur (Keçaph Mine
Yalçın) diliyorum önümüzdekiyıllarda bunu da aşarız, bayanlarımız çoğalır.

Çok yeniyiz ve çok uzun bir yolumuzun olduğu kesin. Biz yönetim olarak bu eksikliklerimizi aşacağımıza
inanıyoruz. Aşmak zorundayız çünkü çok değerli Çerkes gelenek ve göreneklerinin Türk futboluna
yetişürdiğimiz gençlerile spor ahlakına çok şey katacağına inancımız sonsuzdur. En çok üzüldüğüm konu
ise bireysel sporlara el atamayışımız (güreş, tenis, boks, vs.) bireysel sporlar çok pahalıya mal olmakta
ve kapalı salon problemi en başta gelenidir. İşin en enteresan tarafı da halkımız gençlerinin bireysel
sporlarda daha başarılı olmalarıdır, bu eksikliğimiz içimde kanayan bir yara.

Sanırım yurtdışına çıkabilen tek amatör kulüp biziz Abhazya geleneksel turnuvaları nedeniile. Bu bir
fırsattır yaz okullarına rağbet anlamında, bunları kullanabilirsek önümüzün çok açık olduğu kesin,

Altyapıve tesis problemi çözümlendiğinde şahsım adına şundan eminim, FK 1864 tüm Türkiye'de
en az üçbüyükler kadarbilinen bir spor kulübü olacaktr. Bizim Edirne'den Kars'a kadar olan taraftanmızı
bırakın, Ürdün'denİsrail'e, Kafkasya'dan Avrupa'ya bir yelpazemiz var bu yelpaze!

Yetmez mi? büyümekiçin.

Kuruluşlar bu güne değin maddi manevikatkılarından ötürü eski yönetim kurulu üyelerimiz Erhan
Şahin, İlyas Yalçınkaya, İbrahim Çurey ve sayın Kuban Seaduhman'a teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla... Keç-ı Süleyman Yavuz
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"Rönesans perspektifine sahip bir sanatçı" diyorlar
Farizet için. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin Kuba köyünde
dünyaya gelen sanatçı küçüklüğünden beri Nalçik'te yaşıyor.
Motif yapmayı babasından ve büyükannesinden görerek
öğrenmiş ve kendisi de yapmaya başlamış. Motiflereilgisi
olduğu 3-4 yaşlarındayken fark edilmiş. Babasının "bu iş
sana meslek olmaz, sıkıntı çekersin" uyarılarına karşın,
annesinin sürekli takdir ve teşvikiyle karşılaşmış. Farizet'in
erkek kardeşi de Çerkes motifleri üzerine çalışıyor. 

Karamırza bu konuda şöyle düşünüyor. "Herkesin kendine özgü düşünceleri ve dünya görüşü
olduğu gibi motifler de hem ait oldukları halklara hem de yapankişilere göre şekillenirler. Ömeğin,
Çerkes motifleriyle İnguş veya Oset motifleri birbirindenfarklıdır. Hatta bufarklılık motifi yaratan
erkek ve kadınlarda da gözlenir; farklı düşüncelere sahip oldukları için bu durum yarattıkları
motiflere de yansımaktadır. Her halkın belli motif kuralları ve imzaları vardır. Çerkes motifleri
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ise yumuşaktır, gözü rahatsız etmez, hırçın
değildir. Ayrıca yüreğinizdeiyilik barındırır ve
güzel düşüncelerle motif yapmaya başlarsanız,
motife ruh güzelliğinizi ekliyorsunuz demektir."

"Eskiden moüfler ınsanları nazardan korumak

için yapılır ve kullanılırdı. Bir nesnenin üzerindeki
motife odaklanan gözler, o motifi taşıyan kişiye
doğrudan yönelmediği için nazarı motiflerin
bertaraf ettiği düşünülürdü. Motiflerin tümü
doğadan, canlılardan, bir düşünceden,bir nes-
neden hareketle yapıldıkları için anlam taşı-
maktadırlar ve yüklendikleri anlam nedeniyle
de okunabilirler",

Motif yaratıcılığını bir sanat dalı olarak
görüyor Farizet. Dünyada kullanımının yaygın-
laşmasını arzuluyor ve Çerkeslerin motiflere
pekilgi duymamalarından da yakınıyor. Paylaşımcı
bir sanatçı olduğu için motifleri duvarları, giysileri,
eşyaları süslesin istiyor. Yarattığı motiflerin hiçbiri
diğerine benzemiyor ve 1000'e yakın motifi
bulunuyor.

Basılı eserler nesilden nesile aktarılabildiği
için motiflerinin bazılarını bir kitapta toplamış.
Büyükannesi de pek çok motif yaratmasına
rağmen sadece basılmış olan üçü bugüne ulaşmış.

Farizet Karamırza Moskova'da, New York'ta,
soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde sergiler açmak,
Çerkes motifleriyle ilgilenen insanlarla buluşmak,
işbirliği yapmakistiyor. Motiflerle ilgilenen her
bir insanın kendisine çok şey katacağına inanıyor
ve zamanın gerisinde kalmak istemiyor.

"Yaşam o kadarkısa ki, değerlerimizi pay-
laşmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız."

Farizet Karamırza.
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afkasya yurtseveri, Osmanlı Generali, top-
lum adamıve tarihçi Met Çunetiko Yusuf

İzzet Paşa Çerkes halklarının diasporada

yetiştirdiği ender aydınlarındanbirisidir. Yetim bir
çocukluk yaşamından Ordu Komutanlığına, Kuzey
Kafkas Ordusu Başkomutanlığı'na, Çerkes halkının
anavatanı dışında yaşadığı sürece öz geçmişini,

dilini, kültürünü kaybetmemesiiçin oluşturulan
kültürel, siyasi Cemiyet, Komite ve komisyonlarda
önemli görevler üstlenmiştir. Açılan Çerkes ömek

okulunun ön saflarında; mali imkanlarıyla,fikri kat-
kılarıyla vefiili çalışmalarıyla emekveren, "Guaze"
ve "Diyane" gibi kültürel yayın organlarında sürekli
Türkçe- Çerkesçe yazılar yazan ve alfabe hazırlayıp
uygulamayaçalışan, 46 yaşında hayata veda ettiğin-
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“Bilindiği üzere Kafkasya halen Av-

rupalı bilim adamları için gizemlidir. Bazı

Avrupalı gezginlerin yüzeysel değerlen-

dirmelerinin yanında, buraya resmi gö-

revle gönderilen bilim gruplarının araş-

tırmaları bile asıl Kafkas halklarının kö-

keni ve tarihleri hakkında henüz kesin

bir sonuç ortaya koyamamıştır. Bunun

en açık kanıtı Çerkesler hakkındaki

araştırmalardır. Gerçi Avrupa'da çok

eski, soylu ve çok güzelbir ırk olarak

tanınan Çerkeslerin, tarihin bilinen

en eski çağlarından beri bir Promethe

gibi yalnız Kafkas dağlarının do-

ruklarında hürriyet aşığı olarak

yaşadığı zannı karşısında bir "Ho-

merik hayat” sürdüğünü hayretle

görenler olduğu gibi, Kafkasya'da

ortaya çıkarılan bir takım eski eser

kalıntıları ve belgelerle de çok eski

ve şaşaalı bir uygarlığın, büyük bir

milletin yaşayan enkazı olduğunu

hissdenler de yok değildir.”

  

AJUKO- LEYLA KANDEMİR

de de halkına yazılı araştırma eserleri bırakan ör-
nekbir aydın.

Genç kuşaklarımızın ibretle okuyacağına, Yusuf

İzzet Paşa'nın vasiyetniteliğindeki tavsiyeleri doğ-
rultusunda araştırmalarda yol göstericeğine inan-
dığımız bu eser; 1914 yılında yayınlanan "Kafkas
Tarihi" adlı kitabının ardından 1915- (918 yılları
arasında 5 kitapçık halinde yayınladığı "Evrikalarım-
Bulduklarım" dizisinin “KAFKAS TARİHİ-I1-” adıy-
la kitaplaştırılmışıdır.

Yusuf İzzet Paşa'nın, eserliyle ilgili
görüşlerinden alıntılar:

Kendilerini "Kafkas" ırkıylailişkilendiren Avrupa-
lılar için Kafkasya coğrafyasının ve eski halklarının



 
 

KAFKAS TARİHİ -1i-
 

araştırılıp incelenmesinin özelbir anlamı ve önemi
vardır. Bununla birlikte Avrupalıların gerçeğe ulaş-

mak adına yapa geldikleri çalışmalar ne kadartak-

dire şayan olsa da; yine de doğrudan doğruya
içlerinden biri olmadıkları, tarihiyle ilintili olmadıkları
Kafkas halklarının sözlü kültür aktarımlarına, gele-
neklerine, ahlak ve adabına, toplumsal yaşam
anlayışlarına, ruhsal yapılarına hakkıyla nüfuz ede-
mezler ve edememişlerdir. Hatta şimdiye kadar
Çerkes dili hakkında bile derinliğine bir çalışma
yapılabilmiş değildir. Bu nedenle mükemmelbir
Kafkasya Tarihi'nin yıne ancak Kafkasyalılar tarafın-
dan yazılabileceğini kabul etmek gerekir.

Ben, naçizane bir Kafkasyalı olarak, böyle bir
tarihi yazmaya kalkıştığım zaman,nice halka geçit
olmuş, üstünde nice değişimler/ devrimler yaşan-

mış, hatta coğrafi konumu itibariyle Asya ve Avru-
pa'da meydana gelen nice olaya tanıklık etmiş ve
bir biçimde ilişkilenmiş bir ülkenin; hâlâ karanlıklar

altında olan binlerce yıllık engin tarihsel yaşamını
hakkıyla kavrayıp kaleme almanın ne kadar zor
olduğunu, bu konudaki kesin aczimi anlamada
gecikmedim. Çünkü bu muazzam iş, hem zaman
hem şartların uygunluğu hem de layıkıyla bu işe
yoğunlaşabilme ve etkili bir işbirliği meselesiydi.
Hatta yalnız bir Çerkes Tarihi yazmak bile çok
zordu. Çünkü Şora Negumogue adlı saygıdeğer
Çerkes bilgininin Rusça eserinden başkayazılı bir

ulusal kaynak olmadığı gibi, bu saygıdeğerbilgin'in
kalemealdığı eserde de halkının kökeni ve eski
tarihi, derinlemesine incelenip açıklığa kavuşturula-
mamıştır.

Ulusal anlatı ve geleneklerise kuşaktan kuşağa
yalnızca sözlü olarak aktarılmaya çalışıldığından,
bu süreç içerisinde birçokasli özellikleri değişime

uğradığıgibi, başka birçok toplumda da görüldüğü
üzere, bazı başka efsane ve söylencelerle de
karışmıştır. Kafkasya'yailişkin olarak yabancı yazarla-
rın kalemealdıklarında ise ulusal duygu ve duyarlık
söz konusu olmadığıgibiişin içerisine ırk ve inanç

taassubu da girmiştir. Bu nedenle Kafkas halklarının
eski tarihine dair bilgiler çok bölük pörçük ve

yanlışlarla doludur.

Böyle olunca kapsamlı bir "Çerkes Tarihi"
yazma konusuna yardımcı olmak üzere öncelikle
onun büyükbir bilinmezlik perdesi altında kalan
kısımlarından ortaya çıkartabildiklerimi, daha doğ-
rusu bulduğumainandığım bazı hususları, bölümler
halinde yazarak değerlendirmeve tartışma orta-
mına açmayı gerekli ve uygun buldum. Bendeniz
gibi bir Çerkes (Met'i) de belirsizlikler içinde halkı-
nın tarihini aydınlığa kavuşturacak hatta taçlandı-
racak bazıbilgilere ulaştığında naçizane de olsa
aynen Arşimet gibi sevinç çığlığını haykırdım...
Bulduml!..buldum!..

Gerçek "Odisse" gibi dünyanın en eski ve
önemli bir tarihi belgesi bile Kafkasyalıların eski
tarihi olup bu eserin yazarı olan ünlü Homerde
ancakbir Kafkasyalı olabileceği halde, eserin niteliği
ve içeriği ne kadar bozulmuş ve değiştirilmiştir.

Hattiler gibi uygarlığın ilk kurucularından olan
büyükbir halk dahi gerçek torunlarının duyarsızlığı
ve ilgisizliği yüzünden başka halklar tarafından
sahiplenilmiştir.

Keza, meşhur Amazonların (yani savaşcı kadın-

ların) Çerkes halkı içinden yetişmiş oldukları da

hâlâ bilinmezler arasında sayılmaktadır. İşte bun-
lar gibi gasp edilmiş daha nice ulusal övünç kaynağı
ve tarihsel gerçeklerle ilgili olarak yükseltilen bu
ses; hakikat dostlarının tarafsız değerlendirmelerine
ulaşabilir, böylece, insanlık tarihinin aydınlatılmasına
ve Çerkes halkının da eski doğu toplumlarının en
saygınları arasındaki yerini almasına bir nebze
katkıda bulunursa büyük bir mutluluk duyarım.

Bilindiği Üzere Kafkasya halen Avrupalı bilim
adamlarıiçin gizemlidir. Bazı Avrupalı gezginlerin
yüzeysel değerlendirmelerinin yanında, buraya
resmi görevle gönderilen bilim gruplarının araştır-
malanbile asıl Kafkas halklarının kökenive tarihleri
hakkında henüz kesin bir sonuç ortaya koyama-
mıştır. Bunun en açık kanıtı Çerkesler hakkındaki

araştırmalardır. Gerçi Avrupa'da çokeski, soylu
ve çok güzelbir ırk olarak tanınan Çerkeslerin,

tarihin bilinen en eski çağlarından beri bir Promethe
gibiyalnız Kafkas dağlarının doruklarında hümiyet
aşığı olarak yaşadığı zannıkarşısında bir "-Homerik

 

* |.Cildi 1914 yılında Adığe Yayınları arasında ve 2002 yılında bu günkü anlatım diliyle yeniden basımı yapılan "Kafkas Tarihi"
adlı eserin içeriğinden alıntılanan şu konularilk cildin değerini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. (Kafkasya'nın
önemi; Kafkasya'da kurulan devletler; Adığey Çerkesistan tarihi; Kafkasya'da insanların ortaya çıkışı ve Adığelerin kökeni;
Hattiler ve Kafkasya Hattileri Tarihi; Heredot-Strabon zamanında yerli Çerkes kabileleri; Atikhe/Adığe Dili, dilin ses yapısı
ve diğer dillerle ortak yanı; İron, Çeçen, Dağıstan ve Khumuk halkları tarihleri, Çerkes adabı ve ahlakı, sanatı, giyimleri,
oyunları, eğitim anlayışları, son söz)
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hayat" sürdüğünü hayretle görenler olduğugibi,
Kafkasya'da ortaya çıkarılan bir takım eski eser
kalıntıları ve belgelerle de çok eski ve şaşaalı bir

uygarlığın, büyükbir milletin yaşayan enkazı olduğu-
nu hissedenler de yok değildir. Ancakşurasınıtti-
raf etmek gerekir ki, Çerkesler, kendi kökenleri
ve eski tarihleri hakkında gerekli araştırmalara
temeloluşturacak biçimde ulusal dillerini, gelenek-

lerini, söylencelerini, ulusal tarihlerini henüz ortaya
çıkarıp düzenlememiş ve duyurmamış oldukların-
dan, haklarında sağlıklı bır değerlendirme yapılama-
masından sorumludurlar

Tarihçilerin babası Herodot tarafından zama-

nında hiç olmazsa Hintlilerden sonra dünyanın
en büyük bir milleti olarak anılmış, kendisini oluştu-

ran çeşitli kabileler arasında bir birlik ve bütünlük

sağlanabılmiş olsa başkasına boyun eğmekten en
çok çekinen, en güçlü ve yenilmez bir ulus olabile-
ceği acıklı bir dille ifade edilmiş olan (Herodot,
kitap: 5, fıkra: 3) Eski "Therake/thrace"ler hakkın-
daki tarihsel bilgileri Homeros, Herodot, Strabon
ve Diyodor/Thedor gibi Yunan tarihçilerine ve
bunlardan sonra da "Tite-lLive" ve "Takite/Tacite"
gibi en güvenilir Latin tarihçilerine borçluyuz.

Eski Yunan tarihçilerine göre Trakyalılar;
Yunanca aslındakiı söylenişe göre; "ITherake-
Therakes" tam olarak tahmini mümkün olmayan
zamanlardan beri Tuna nehrinin orta ve aşağı
havzasında ve bugün İrakya adıyla bildiğimiz
Bulgaristan, Rumeli ve Makedonya'da yerleşiktiler.
MÖ 20.yüzyıl (2000 yıl) önce Eski Yunanistan'ı
istila ederek buraya tarım ve bağcılığı, özellikle
müziği, silah ve kalkan imalat sanayiini getirmişlerdir.
Strabon'a ve "Avurapa'nınİlk Yerleşikleri" kitabının
saygıdeğer yazarı "D'Abois de Jubainville" ye göre
de Adriyatik denizi kıyısında yaşayan "İllirya/İlyrie'nin
asıl ve en eski yerleşikleri bu meyanda
"İstiryalılar/İstrien" ve "L'ığur/Ligur"lar" da
"Therakes"lerdenidiler

Binaenaleyh, bu derece eski ve Herodot za-
manında bile dünyanın en çok nüfuslu ve en bü-
yükbir halkı olan, özellikle Trakya, Makedonya,
Eski Yunanistan ve Küçük Asya'da daha sonra

buralara gelmiş olan Yunanlılardan çok daha önce

büyük bir uygarlık kurduğu Avrupalı bilginlerce
de görüş birliği halinde açıklanan ve onaylanan

Eski Trakyalılar "Therakes"lerin hangi ırka mensup
olduğunun ve tarihsel durumlarının incelenmesi,
insanlık ve uygarlık tanhince büyük önem taşımak
tadır.

Benim düşünceme göre bu araştırmalarlailk

olarak, "Hatti-Hitit" adıyla Avrupalı bilginlerin hatta
büyükdevlet ve milletlerin çok büyükbir önemle
sözünü edip izini sürdüğü eski bir millet ve uygar-
lığın köken ve niteliği önemli ölçüde aydınlığa
kavuşacaktır.

İkinci olarak da tarihin çeşitli dönemlerinde

zincire vurulmuş Promethesi konumunda bulunan

Kafkasyalılar özellikle "Atike-Adığe"ler yani
"Çerkesler" insan soyuna en eski uygarlık dönemle-
rinde rehberlik etmişlerdir ve onlar bu hizmetleriyle
her uygar kişi ve toplumun saygısına layıktırlar.

Üçüncüolarak; bu araştırmalar halkların kendi

kaderlerini bizzat belirkemeleri hukuksal kuramının
çokça söz konusu olduğu şu büyük dünya savaşı

devrimlerindeasıl Kafkas unsurlarının da bir yaşam
hakkına, kendi kendilerini idare etme yetenek ve
yetkinliğini içeren bir milli ruha sahip olduklarını
ispat edecektir.

Günümüzün en önemli konularından bini şüp-
hesiz Kafkasya sorunudur. Her zaman Avrupaile
Asya'nın en büyükçıkar çatışması alanı olan "Kutsal
Kafkasya" günümüzde de bu rolünü oynamağa
devam etmektedir. Eski Kimmeriyenlerin yurdu
yine sis ve karanlıklar içindedir. Acaba "Truva" sa-
vaşında olduğu gibi bu Kafkas konusunda da Tan-
rılar iradelerini mi değiştirecekler? Karışıklıkların
sürmesine ve çoğalmasına izin mi verecekler? Yi-
ne acaba İruva savaşı sonunda olduğu gibieski
Yunan şairlerinin, tarihçilerinin rüzgâr ve dalgaları

hangi kolonileri Kafkasya kıyılarına fırlatıp atacak?

İnanıyorum ki, Promethe'nin ölümsüz ruhu
hâlâ Kafkasya'nın bağrında barınmaktadır. Üç bin
yıl Kafkasya'da yaşamış olan bu insanlık kurtarıcısı,
ikinci üç bin yılını da tamamladı. Artık o büyük
Tanrı yeniden dirilmeli veya diriltilmeli, bu defa
kendisini yaratmalıdır. İşte, naçizane bana göre
"Kafkas ne idi ve ne olmalıdır?" sorusunun cevabı!
Kafkasya, Kafkasyalıların olmalıdır. Kafkasya'yı
Avrupa ve Asya arasında insanlık için tarafsız ve
sağlam bir siper ve kalkan olarak yaratmalı ve

 

Yusuf İzzet Paşa'nın “Kafkasya Tarihi -1-” ve “Kafkasya Tarihi-11-” adlı eserlerini
Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV)'dan temin edebilirsiniz.

İletişimTel: (0312) 223 40 62 Fax: (0312) 419 73 56 www.kafdav.org.tr
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Altıntaş Çorum il merkezine 83, Alaca ilçesine 35 km. uzaklıkta, yeşilliği ve

ormanıyla meşhur, şirin bir Kabardey köyüdür. Büyük Çerkes Sürgünü'nden sonra
Anadolu'ya yerleşen aileler tarafından kurulan köyün Adığece ismiolan 'Toktamşey'
göç etmek durumunda kaldıkları Kabardey'deki köyün adıdır ve aynı isimle bugün

de vardır (resmi adi sonradan Laşinkey oldu). Yakın çevrede Çerkes köyü
bulunmamasına rağmen köyde yaşayanların Adığece bilme ve konuşma oranının
çocuklar dahil yüzde yüz olması, diasborada asimilasyona karşı direnmeye ve

dilini kaybetmemeye çalışan Çerkesler için özendirici bir durumdur.

Altıntaş (Altuntaş) köyünün kuruluş tarihiyle

ilgili bir belge yok maalesef. Ancakyaşlıların bu
konu hakkındaki anlattıkları bize köyümüzün ku-

ruluşu hakkında bazı ipuçları vermektedir.

Altıntaş köyü Kafkas-Rus savaşlarının ardından

Büyük Sürgün'le Anadolu'ya gelen Çerkes aileler

tarafından kurulmuştur. Köyün kuruluş tarihinin

1870'li yıllar olduğu tahmin edilmektedir. Sürgün

sonrasında sağ kalabilenlerden 5 aileye yetkililer
tarafından öncelikle Alaca civarında yerleşim yeri

gösterilmişse de buraların bataklık olması, sivrisinek
ve sıtma hastalığının yaygın olmasıgibi nedenlerle

buraya yerleşmekistemezler. Arapseyfi köyü civa-
rında gösterilen yerleşim alanlarını da beğenme-

yerek bugünkü yerleşim alanını tercih ederler.

Buranın seçilmesinin nedeni, muhtemelen çam

ve meşe ağaçlarından oluşan orman nedeniyle

Kafkasya'daki köylerine benzemesidir. İlk otur-

dukları yer bugün cami olarak kullanılan bölgedir.

Daha sonra ormandan yeraçılarak köy oluşturul-

muştur. Konumolarak Kafkasya'daki Kabardey-
Balkar Cumhuriyeti Nalçik şehri yakınlarındaki
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Tohtamışey (Laşınkey) köyü ile çok benzeşmek-
tedir. Oradaki köyde de Altıntaş'taki sülalelerden
yaşayanlarvardır. Örneğin 1993'te Kafkasya'daki
K'ebişeler 63 hanedir. Aynı yıl Türkiye'de bulu-
nanların 70 civarında olduğu düşünülürse köyün
yarısı Türkiye'ye göç etmiş denebilir.

ismi

Altıntaş isminin kimler tarafından verildiği hak-
kında bazıhikaye ya da bilgiler rivayet edilmektedir.
Bazı intemet sitelerinde köyde altın kıymetinde
olan amyant madeninin çıkarılmasıyla adını aldığı
yazsa da bu yanlıştır. Bahsi geçen amyant madeni
1960'lı yıllarda Cengiz isimli İstanbullu bir Yahu-
di'nin keşfi ve işletmesi sonucu ortayaçıktığıiçin

köyümüzün ismini ondan almış olması mümkün
değildir.

Köyümüzleilgili belgeler (resmikayıtlar) Sorgun
ilçesinde bulunuyor. Oralarda da Altıntaş ismi

geçtiğine göre köyümüzün isminin kuruluşu kadar
eski olduğu düşünülebilir.

Köyün Çerkesçe isminin köyeilk gelenler ta-
rafından |oktamşey olarak konmasının nedeni

deilgi çekicidir. Bugün halen Kuzey Kafkasya'da
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde Tohtamışey
(Laşınkey) adında bir köyün var olması ve orada
yaşamış kişilerce anlatılanlara bakılırsa konu

hakkında önemli ipuçları elde edilebilmektedir.

Altıntaş köyünde bulunan sülaleler

K'ebişe, Şıbzıho, Thazeplhı, Neğuey, Guk'e,
Bethon, Muduran, Kalmık, Kodzoko, Hağjey,
Bjenik'e, Lıbeyko, Maşhaj

Coğrafya

Çorum iline 83 km, Alacailçesine 33 km

uzaklıktadır. İlçenin güneydoğusuna düşmektedir.

Yozgat ile Çorum arasındaki sınırda bulunan
Altıntaş'ın kuzeyinde Çorum'a bağlı Belpınar köyü,

güneyinde Yozgat'a bağlı Küçükiğneli köyü, doğu-
sunda yine Yozgat'a bağlı Eymir nahiyesiile Kaya-
kışla ve Tulum köyleri, batısında ise Çorum'a bağlı

Killik ve Gazipaşa köyleri bulunmaktadır.

31.12.1991 tarihiitibariyle parsel adedi 922,
toplam yüzölçümü 7.120.000 m2'dir.

İleiim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimine yakın olmakla
birlikte karasaliklim de etkisini göstermektedir.

İMüfus

Son sayımlarda köy nüfusverileri |997 yılında
126 kişi, 2000 yılında 133 kişidir.

Farklı illerde yaşayan ancak köyde ev yaptırarak
yazları gelen aileler nedeniyle köy nüfusu yazın
belli dönemlerinde artmaktadır.

 

 

 



 

 

   

 

 

Köyün gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa
dayanmaktadır. Köyde buğday, arpa, nohut, mer-
cimek, kayısı, elma, armut, erik, üzüm ve ceviz
yetişmekiedir. Yaklaşık 5000 dönüm kadar or-

manlıkalanı vardır.
4z

 

Köydeilköğretim okulu vardır, ancak öğrenci
azlığı nedeniyle kapalıdır. Az sayıdaki ilköğretim
öğrencisi taşımalı eğitim sistemiyle İsmaili köyüne
gitmektedir.

Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri
vardır. Sağlık ocağı mevcut ama faal değildir.

Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup, köyde
elektrik ve sabit telefon vardır.

Cami H. 1354 yılında yapılmıştır. Köye elektrik
1980, evlere su 1995, telefon 1998 yılında gelmiştir.

3 çeşmesi ve 2 mezarlığı vardır. Piknik alanı

olarakkullanılan çamlığı meşhurdur. Köylüler se-

nede bir defa burada toplanmaktadırlar.

Ulaşım

Altıntaş köyüne Ankara ve İstanbul otobüs
terminallerinden Çorum ili Alacailçesi otobüslerini

kullanarak Alaca'ya ulaştıktan sonra Alaca - Yozgat
caddesi üzerinde bulunan köy dolmuşuna binerek
gidilebilir. Şahsi aracıyla gitmek isteyenler, Ankara-
Elmadağ-Kırıkkale-Delice-Sungurlu-Alaca güzer-
gahını kullanarak Yozgat yolu üzerinden Fakılar-
Akören-Bolatçık-Tutaş-Gazipaşa köylerini geçtikten
sonra Altıntaş köyüne ulaşabilirler.

Anı...

(Feyzullah Yıldırım) - Köy halkının bir kısmının
"Çapanoğlu İsyanı" olarakbilinen Yozgat isyanına
destek vermesi ve bölgede birkaç subayın
öldürülmesi suçunun köy halkına atılması sonucu,
Çerkes Ethem'in milislerinin köyümüzde on altı
gencive bir yaşlıyı öldürmeleri yaşanmış büyük
bir dram olarak hatırlanmaktadır.

Köyümüzde Ethem'in oğlu Kara İsmail adında
cesur bir adamın komşu köylere büyük korku
salmasıyla ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Kulanılı
köyünde İsmail'in de misafir olarak bulunduğu bir
odada köylüler ona, "Sizin köyde tepesinde gözü
olan Ethem'in oğlundan çok korkuyoruz"
dediklerinde Kara İsmail sadece gülmüştür. 
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(Salih Canj
Kasım 2006'dan itibaren faaliyette olan

köyümüzün intemetsitesi, yeni yüzü ve yeni Ismi
ile Mart 2008'den itibaren www.altintaskoyu.net
olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu zaman zarfında gerek köylülerce gerekse
diğer dostlarca beğeniyle takip edilmiş ve onlar
sayesinde resim galerimiz | 300 resme ulaşmıştır.

15 aile albümü, köyümüze ait nostaljik resimler,
gerek köy içi gerek köy dışı etkinlik resimlerinden
oluşan 1300 resmin bulunduğu köyümüzün
gelecekteki tanıtımına büyük destek sağlayacak
olan resim galerisi köyümüzden yetişenlerin
ayrıntılı bilgileri, köy dışında ikamet eden
hemşerilerimizin illere göre listeleri, köşe yazıları
ve anlık köy ve köy dışı haberlerle hemşerilerimize
hizmet veriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyüklerimizin aynı sıralarda oturduğu, aynı
havayı teneffüs ettiği bir zamandan bu zamana
baktığımızda o geçmişteki babalarımızın,
annelerimizin ortamını biz bu nesil gençliğimizde
bulabilmiş değiliz.

Özellikle gençlerimizdendileğimiz köyümüzün
sitesini ziyaret etmeleri, paylaşımlarda bulunmaları,
en azından orda olduklarını bildirmeleridir.

Çeşitli nedenlerden dolayı Ankara'dafaaliyet
gösteren Altıntaş köyü demeğimizin kapanmasının
ardından özellikle köy dışındaki hemşerilerimizi
bir araya toplayan, yeni nesil gençleri köyünden
ve büyüklerinden haberdar etme gibi görevleri
misyon edinmiş ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganıyla
yola çıkmanın sorumluluğunda 3 yılı aşkındır
faaliyette olan sitemize hepinizi bekliyoruz.

http://www.altintaskoyu.net

Biz BüyükBir Aileyiz...

 

 
 

 

 
 

Yararlanılan kişiler:

Altıntaş köylüleri: Salih Can, Feyzullah Yıldırım, Reyhan Şahin, Hasan Durdu, Memduh Şahin(köy

muhtarı), Mehmet Akguş (Ankara'da bulunan Altıntaşlılar Derneğieski başkanı)

Fotoğraflar: Salih Can
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1860-1880 yılları arasında Kabardey'de yapılan
idari ve toprak reformlarıyla 1865 yılında Tohtamış
Muhametmiırza'nın köyü ile Tohtamış Jambot'un

köyü birleştirilmiş ve 1ohtamışey adını almıştır.

Daha sonra yaşanan Ekim Devrimi ve Kabardey
Balkar'da Sovyet iktidarının kurulmasıyla diğer
yerleşim yerlerinin adları gibi bu köyün de adı
değiştirilmiş, yeni adı Laşınkey (Rusça: Laçinkay)
olmuştur.

14 Kasım 2009 tarihinde Kabardey - Balkar
Cumhuriyeti Nalçık kenti Laşinkey Belediye Başkanı
Thazephlıj Hauti'den aldığımız bilgilere göre:

Laşınkey köyünde (1000 haneye yakın) 4300
kişi yaşamaktadır. Laşınkey Çegem rayonuna| |
km, Nalçik'e 17 km. uzaklıktadır. Çegem şelalesinin

çok yakınındadır. |

Köyde insanların çalışabileceği herhangi bir
üretim birimi yoktur. Bu nedenle çalışanlar Nalçik'e

gitmektedirler. Köyde kalanlarise belediyenin de
katkılarıyla hayvancılık yapmakta ve kısmen de
tarımla uğraşmaktadırlar. Arazi kiralayarak ekim
yapanlar, mısır, buğday ve diğertahıllar ile patates
yetiştirmektedirler. Bunun dışında aileler kendi
bahçelerinde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar meyve
sebze yetiştirmektedirler.

2 okul ve bu okullarda 2 kreş, | spor okulu
(24 çocuk ve genç tranlereşliğinde eğitilmektedir),
dispanser (27 sağlık görevlisi çalışmaktadır), 3
cami, 3 mezarlık ve bir de müzesi bulunmaktadır.
Müze köyün tarih öğretmenlerinden Gonuğoy
Şuma (hayatta değil) tarafından oluşturulmuştur.

 

  

Ayrıca 1925 yılında inşa edilmiş olan bir de kültür
merkezi bulunmaktadır.

SSCB savaş kahramanı Gonuğoy Nazir, sanatçı
Thazeplhıj Azret, rejisör Thazepihıj Islam gibi
ünlüler Laşınkey'lidir.

Ulaşımı rahattır ve tek vasıtayla Nalçik'e

gidılebilmektedir.

993 yılında Nalçik'te basılan "Kabardey -
Çerkes Aileleri (Kokov C.N.-Kokova L.C,
Kabardino-çerkesskiye familii) kitabına göre
Laşinkey'de yaşayan sülaleler: Abey, Ahmet,
Alhtud, Atskan, Aznavur, Bahsan, Beytığuan, Bıf,
Bulet, Dige, Dışek', Goguş, Gogunoko, Hağajey,
Jıleğot, Kerim, K'ebişe, K'ışoko, Kağırmes, Kamğot,
Karmoko, Kodzoko, Kuşha, Liy, Mamreş, Marğuş,
Molay, Neğuey, Nehuş, Neş'epige, Sıjaje, Sriko,
Şhaşemış' (Şhaşımış), Te'aş, Tnağapso ve Tığuan
aileleridir.
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igumhan; ince uzunca boylu, un serpilmiş
gibi aktenli, siyah ince kaşlarısığırcık kana-

> di gibi açık, yemyeşil gözleri göz çukurla-
rında pırıl pırıl parlayan, düzgün ve uyumlu vücu-
du tam bir tablo gibi; köyünde ve civar Adığe köy-
lerinde çokünlü bir kızdır. Yaşlıların bile saygı duy-
duğu, bakışlarıyla terbiye saçan, düğünlerin baş
aktörü, delikanlıların rüyasıdır o. Bir gün köylerine
yabancı bir kalaycı gelir. Kalaycıişleri devam ettiği
sürece her gün bir ailede misafir kalır. Fakirliğin ve
kıtlığın hat safhada olduğu o günlerde kalaycının
çok zengin olduğu köydeiyice yayılır. Kalaycı güzel-
ler güzeli Sigumhan'ı gördüğünde çok beğenir ve
evli olduğu halde onunla evlenmekister. Köyde
yakın olduğu bir kaç kişiden bu işin ancakSi-
gumhan'ın kardeşlerini razı etmekle olacağını öğrenir.
Bunu Üzerine Sigumhan'ın kardeşlerine kız kardeşleri
ile evlenmesine izin vermeleri durumunda onlara
inanılmaz mal mülk vaat eder. Hatta kardeşlerin
en büyüğüne de hemen belindeki tabancayı çıkartıp
hediye eder. Kardeşler çoktan buişe razı olmuşlardı
bile. Sigumhan hemen bir kaç gün içinde gelin
gidecekti.

 

Durumu öğrenen Sigumhan çoküzülür, üzül-
mekle de bu işin çözülmeyeceğini, kardeşlerinin
onu hiç dinlemeyeceklerini çokiyıbilir.

Sigumhan, gönlünü karşı köyde yaşayan Dego-
şeko Wumar'a kaptırmıştır. Degoşeko da en az
Sigumhan kadar ünlü çelik canlı yiğit bir delikan-
Ildır. Sigumhan'ın bir şeyler yapıp sevdiğine mutlaka
bir haberulaştırması gerekiyordu. Fakat o gün karşı
köye giden veya gelen kimseleri bulamadı, üstelik
kardeşleri de kalaycı meselesinden sonra onu sü-
rekli abluka altında tutuyor nereye gitse yalnız bı-
rakmıyorlardı. Vakit her geçen saat daha da
daralıyordu.

Ertesi gün sabah erkenden kalkıp kardeşlerle
berabertarlaya gitmişlerdi. Kardeşler Sigumhan'ı
ortalarına almışlar her hareketini izliyorlar, etrafi
pür dikkat kolluyorlardı. Sigumhan Degoşeko'ya
nasıl haber ulaştıracağını düşünüp duruyordu. As-
lında çalıştıkları tarla her iki köyün tam ortasında
Degoşeko'nun köyüne çokyakın bir yerdeydi, sev-
diğine bu kadar yakınken bir şeyler yapamaması
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yüreğini daha da acıtıyordu. Birden 100-150 met-
re uzaklıkta bir keçi sürüsü göründü, sürünün başın-
da da Degoşeko'ların çobanı vardı. Sigumhan
çobanı tanımıştı. Fakat kardeşleri de biliyordu bu
sürünün Değoşeko'ların olduğunu. Çobanla konuş-
ması imkansızdı, hem kardeşleri asla böyle bir şeye
müsaade etmezlerdi. Çobanbir ağaç altında
oturuyor, keçilerde yayılıyordu. Öğle vakti geldiğin-
de kardeşlerine yiyecek bir şeyler hazırlamakiçin
çalışmayı bırakıp erzaklarını bıraktıkları ağacın altına
gitti. Dereden biraz su almakiçin gidiyormuş gibi
yapıp keçilere doğru yaklaştı. Kardeşler de olan
biteni izliyorlardı ama endişe edilecek bir durum
yoktu. Çünkü çoban uzakbir yerde, hiç bir şeyden
habersiz uyuklamaya başlamıştı. Sigumhan
kardeşlerine fark ettirmeden süt sağılacakbir keçinin
boynuzuna parmağındaki yüzüğünü çıkartıp taktı.
Gün boyu çalıştıktan sonra kardeşlerle birlikte
akşam üzeri evlerine geri döndüler.

Degoşeko'nun annesi akşam üzeri keçileri sağ-

makiçin ağıla girdiğinde bir keçinin boynuzunda
yüzük takılı olduğunu fark etti. Kadıncağız bunun
oğluile ilgisi olduğunu hemenanladı ve oğluna yü-

 

   



 

 

züğü gösterdi. Degoşeko çobanı çağırıp gündüz
sürüyü nerede otlattığı ve kimleri gördüğü konu-
sunda malumat aldı.

Degoşeko bu yüzüğü Sigumhan'ın keçinin boy-
nuzuna taktığını, anormal bir durum olduğunu,

kaşeninin kendisine bir şeyler söylemekistediğini
düşündü. İçi bir türlü rahat olmuyordu, hemen
atını hazırlayıp karşı köye gitmek üzere yola koyul-
du. Hava kararmıştı, yol boyunca bir taraftan
endişeleniyor bir taraftan da Sigumhanile nasil
görüşeceğini düşünüyordu. Bu düşünceleriçinde
köye vardığında yatsı olmak üzereydi. Vunekoş'ı
Tsey Hajemkobiy'e misafır oldu. Hajemkobiy köy-
de olup bitenleri Degoşeko'ya anlattı. Degoşeko
"Bu gece mutlaka Sigumhanile görüşmeliyim" dedi.
İki arkadaş kafa kafayaverip bir plan yaptılar. Hajem-
kobiy misafir arkadaşına köyün genç kızlarını ve
delikanlılarını toplayıp zehes yapacaktı. Nasıl olsa
buna kimse itiraz edemeyecekti, çünkü Adığe
habzesi böyleydi. Hajemkobiy o gece misafiri oldu-
gunu ve misafirine zehes yapacağını köye duyur-
du. Köyün delikanlıları ve kızları davete icap edip
Hajemko'ların evinde toplandılar. Fakat Sigumhan
gelmemişti. Hajemkobiy yanına genç bir kız alıp
Leserko'ların evine gitti. Sigumhan'ın kardeşlerine
durumu anlatıp onu götüreceklerini söyledi.
Kardeşleritiraz etmediler, fakat amca oğullarını da
yanlarında göndermeyi ihmal etmediler. Zehes
başlamıştı. Kardeşler de Hajemko'ların evlerinin
penceresine gizlice gelip dışarıdan, içeride olup
bitenleri de dinlemeye başlamışlardı. İçeride genç-
ler arasındasırasıile çeşitli eğlenceler düzenlen-
dikten sonra köyün delikanlıları misafirin köylerinden
bir kızla psetluh yapmasını istediler. Psetluh
Adığelerde; bir delikanlı ile bir genç kızın topluluk
önünde akıl ve zekasını kullanarak, karşılıklı şaka-
laşarak tatlı bir atışma içerisine girdikleri hoş bir
sohbettir. Sonuçta dinleyenler de, psetluh yapan
gençler de çok eğlenirlerdi. Hajemkobiy psetluh
için Degoşeko'nun karşısına Sigumhan'ı davetetti.
Bu duruma dinleyiciler de memnun oldular, nede
olsa Sigumhan köyün en akıllı en bilge kızlarından
biriydi. Genç kız ve delikanlı karşılıklı oturduktan
sonra;

Degoşeko; "Güzelliği yüreğimi aydınlatan
Sigumhan fesapş (merhaba)" diyerek söze başladı.

Sigumhan; "Yüreği gibi, kaması da koruyucu-
kollayıcı olan Degoşeko fesapş" dedi.

Karşılıklı selamlaşma ve övgüler bittikten sonra,
birbirlerini alt etmek için asıl sorulara başladılar.
Degoşeko misafir olduğuiçin ilk soru sorma hakkı
onundu.

Degoşeko; "Annem kapımızın önünebir şnomç
(kestane) fidanı dikti, ona gözü gibi baktı, büyüdü
kocaman ağaç oldu. Fakat zavallı annem ne yaptıysa
da bu ağaç bir türlü meyve vermedi, çok üzüldü
ne yapacağını bilemez oldu. Sence annem ne
yapmalı ki bu ağaç meyve versin Ey Sigumxhan?"
diye sordu.

Odada bulunan gençler gerçekten Sigumhan'ın
ne cevap vereceğini merak etmişlerdi, çünkü
Degoşeko Iyi bir soru sormuştu.

Sigumhan; "Ey Degoşeko anacığına söyle, eğer
o ağacın meyve verdiğini görmekistiyorsa yanına
bir tane daha şhomç fidanı diksin." dedi.

Sigumhan güzel olduğu kadarbilgeliğini de
ortaya koymuştu. Gerçekten de kestane ağacı
diğer ağaçlardan çokfarklı bir şekilde karşılıklı
döllenen bir ağaç cinsiydi. Meyve vermesiiçin en
az iki ağacın bir arada olması gerekiyordu. Degoşe-
ko bunu bilerek sormuştu. Dinleyiciler bunun
farkında olmasalarbile, Sigumhan'ın verdiği ceva-
bı yinede buna yakın bir şekilde yorumladırlar. Soru
sormasırası Sigumhan'a gelmişti.

Sigumhan; Geçen gün kapımızın önünde
oynayan çocuklartartışıyorlardı. Birisi dünyadaki
en hızlı şeyin Hut İlyas'ın demirkır atı diyor, diğeri
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deilla gökte özgürce uçankartal diyordu.Bir türlü

anlaşamadılar gelip bana sordular, ben deikisi değil,

dünyadaki en hızlı şey gözdür dedim. Sen hangisi

dersin Ey Degoşeko." diye sordu.

Degoşeko; "Vallahi Hut İlyasın atı da, gökte
özgürce uçan kartal da, senin dediğin gibi gören
göz de çok hızlıdır muhakkak, ama bana göre
dünyadaki en hızlı şey kalptir" diye cevap verdi.

Gençler Degoşeko'nun verdiği cevabı çok
beğendiler. Aslında Sigumhan da dünyadaki en
hızlı şeyin kalp olduğunu biliyordu, şaşırtmakiçin

. sorduğu soruya karşılık ona cevap olarak yanlış üç
seçenek sunmuştu, fakat Degoşeko bu oyuna
gelmemişti. Buna benzerbir kaç soru faslı devam
etti, odada bulunanlar da keyıfle bu sohbeti dinli-
yorlardı. Sigumhan'ın amca oğulları ve dışarıda
gizlice odayı dinleyen kardeşleri de her şeyin normal
seyrinde gittiğini düşünüyorlardı. Degoşeko'da
Sigumhan'da kardeşlerin pencere kenarındaiçeri-
de konuşulanları gizlice dinlediklerini tahmin edi-
yordu. Şimdiasıl meseleye geleceklerdi ve hem
odadaki amca oğullarını hem de kardeşleri şüphelen-
dirmeden şifreli konuşmaları gerekiyordu. Soru
sırası Değoşeko'ya gelmişti.

Değoşeko; "Ey Sigumhan birkaç gündür keçi
sürümüze bir kurt dadandı. Dün gece de bir ta-
nesini sürükledi fakat hayvan elinden kurtuldu, za-
vallı keçinin boynuzunukırdı. (Keçinin boynuzuna
taktığı yüzükten bahsediyor.) Hemen atımı kuşan-
dım peşine düştüm (Anormalbir durum olduğunu
anladım ve geldim.) fakat bir türlü vuramadım. Sen-
ce bu kurdu nasıl vurabilirim." diye sordu.

Sigumhan; "Kurt çok akıllı bir hayvandır Ey
Değoşeko. Sürüyü çoban köpeklerinin beklediğini
gördüğü halde (Etrafımda beni kollayan çokinsan
var) ama o yine de sürüye mutlaka dalar (Amayi-
ne de seninle kaçabıilirim) üstelik ne zaman dala-
cağını da çokiyi bilir." dedi.

Degoşeko; "Bütün gece tetikte bekliyorum
(Ben seni kaçırmaya hazırım) sence ben ne zaman
(Seni ne zaman bekleyeyim.) onu gözden kaçırmış
olabilirim ?" diye sordu.

Sigumhan; "Kurt el ayak çekilince köpeklerin
bile uykuya dayanamadığı an gelir, sürüye dalar.
(Herkes yattıktan sonra, kuşluk vakti gün ağarma-
dan geleceğim demekister) İşte bu vakitte uyanık
ol, kendini de gizle ve bekle." diye cevap verir.

Degoşeko;"İyi diyorsun da Ey Sigumhan, bu
kurt sürekli başka yönlerden sürüye dalıyor, bir
tarafı tutsam öbürtaraftan geliyor nerede bekle-

meliyim? (Aslında nerede beklemesi gerektiğini
soruyor)" diye sorar.

Sigumhan; "Ey Degoşeko kurt kolay kolay işini
yarım bırakmaz, bence dün gece elinden kurtulan
keçinin boynuzunu nerede kırdıysa orada bekle
(Geleceği yer olarak keçinin boynuzuna yüzüğü
taktığı yeri tarif eder.)" der ve devam eder "Sen
böyle burada benimle çene yarıştırdıkça sizin sürü
kalmayacak, hemen gidip sürünüzü bekleseniyi
olacak. (Sohbetibitirelim artık, sende git beni bek-
le demekister)" diye yarı şaka yarı ciddi cevap
verir.

Vakit geç olmuş sohbette sona ermiştir artık.
Degoşeko o gece kendisi için gelen herkese teşek-
kür eder ve köye dönmekiçin müsaadeister. Bısım
(ev sahibi) Hajemkobiy gece kalmasıiçin herkesin
gözü önünde ısrar eder ama durumu bildiğiiçin
gitmesine de müsaade eder. Köyün gençleri hep
beraber Degoşeko'yu yolcu ettikten sonra dağılırlar.
Sigumhan'ın kardeşleri de Degoşekon'nun gitme-
sinden çok memnun olurlar. Evet o gece Sigumhan
ev ahalisini gönül rahatlığı ile uyuttuktan sonra
Degoşeko'ya tarif ettiği yere gün doğmadan gider,
Degoşeko'da Sigumhan'ı atına attığı gibi kaçırır.
İşte burada "Vah Zavallı Kalaycı" demekten kendimi
alamıyorum

 
 

* Bu hikayeyi bana 89 yaşında bir nine anadilinin doyumsuz güzelliği ve zenginliğiile anlatmıştır.
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Çerkes Yardımlaşma Derneği (Circassian Benevolent Association), Türkiye'deki derneklerden

biraz daha farklı özellikler taşıyor. Özellikle eğitime ağırlık veren dernek, Çerkes ve Arapça

dili, Çerkes kültürü ve İslami eğitim olarak üç ana program uygulanmaktadır. Okul çok kültürlü

toplumda büyüyen çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimiz, tarihimiz hakkında bilgiler vererek,

Adığe kültürünü benimsetmeyi amaçlamıştır.

Circassian Benevolent Association (CBA)
I9 Haziran 1952 tarihinde kuruldu. Dernek,
tüzüğe göre yönetim kurulu, daimi konseyi ve
denetim komitesi organlarıyla çalışmalarını
yürütüyor.

Dernek binası eğitim, etkinlik ve kültürel
organizasyonlara hizmet veriyor. Küçüktoplantı-

ve konferans salonu, yemek, düğün ve toplantı-

larda 'Nalmes Salonu' kullanılıyor. "Amin Sam-
kough Okulu" eğitim için her türlü imkanla do-

natılmış, ayrıca dernek bünyesinde kütüphane,

mescit, sosyaltesis, geleneksel Adığe mutfağın-

dan lezzetleri bulabileceğiniz Adığe kitchen, ce-

naze hizmetleri için ise gasilhane bulunmaktadır.

NART 55



 

 

  
New Jersey Çerkes Yardımlaşma Derneği

(CBA) Başkanı Mervan Sholakh, Amerika'ya
yaptığı göçten beri New Jersey'de yaşayan Çer-
kes toplumunun aktif bir üyesidir. 2006 yılında
dernek başkanlığına seçilen Sholakh, göreve
geldiği günden ben, toplumubirleştirme çalışma-
larının yanısıra onun liderliğinde projeler yürütü-
lerek demeğin varlık ve zenginlik artışını gerçek-
leştirilmiştir. New Jersey' de yaşayan Çerkes
toplumu başarılı çalışmalarından ötürü onuikinci

bir dönem için CBA başkanı seçti.

Birinci başkan yardımcısı Hilmi Khaldoun
demeğin açılışından (1998) ben Yönetim Kurulu-
nun aktif bir üyesi olarak görevler üstlendi.
Khaldoun, New York Presbyterian Columbia
Üniversitesi Tıp Merkezi Uluslararası Hizmetler
Ofisi'nde Koordinatör olarak görev yapıyor.
Uluslararası Çerkes Bilimler Akademisi'nde 3
yıl görev yapan Khaldoun, 7 yılda Kafkasya'da
kaldı.

İkinci başkan yardımcısıise Süha Kurmanov.
Suha 1997 'den beri dernek üyesi ve 2004

yılından beri Dernek Yönetim Kurulu'nun aktif
bir üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olmasının
yanısıra, 2003 yılından 2009'a kadar dans grubur-
nun başkanı olarakta görevlerde bulundu. Bu
dönemde Süha, CBA gönüllüleri ile dans grubu-
nu genişletmekiçin çalıştı, Nart Dansları Toplulu-
gu onun azimli çalışmalarıyla bugünkü haline
geldi. Süha tutkusu ve kendisini derneğe ve
topluma adamış, emsali olmayan bir üye.

CBA Yönetim Kurulu

Yancy Wazirmas Sayman, Beslan Bashcour,
Ahmed Hina, Leeza Jatker, Nart Bachok,
Mohammed Malgosh, Riad Khogal, Yasmen
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Bagh, Nart Kaghado, Faruk Kozrosh, Yaser
Yacoub, Yönetim Kurulu stajyer üyeleri Omar
Shawwafve Lisa Jarkasi

CBA Daimi Konseyi

Janty Yamısha (Başkan), Nart Arislanouk
(Başkan Yardımcısı), Satanay Hina (Sekreter),
Abdallah Tawech, Adam Samkough, Ballan
Burtamekh, Choukran Borak, Haythem Ahmed,
Jawad Wünej, Sean Ziwar Hajo, Waffa
Deshagua Tamzoke, Yaldar Taher

CBA Denetim komitesi

Bay Nazir Mamkej (Başkan), Miss Oca
Bachok, Bay Hasan Abdallah

Daimi Komite

CBA misyon ve hedefleri gerçekleştirmek
için komitelerini kullanmaktadır. Bu komiteler
görevin niteliği ile tanımlanır. Mevcut komiteler
şunlardır: Eğitim Kurulu, Dans Grubu, Halkla
İlişkiler, Haber Mektubu,Salon Kiralama, Bakım,
Spor ve Dinlenme, Sadaka ve Din, WebSitesi
Geliştirme

Belirli bir komtte için çalışan görevlilersınırlıdır
ve yetkilidir. Herhangi bir komitenin başkanı
CBA başkanı tarafından tayin edilir.

Amin Samkough Okulu

Amin Samkough Ortadoğu'da ilk Çerkes
okulunu kurankişidir. Çerkes toplumun önemli

bir figürü olarak görülen bu okula kurucusunun
adı verilmiştir. Çerkes Yardımlaşma Derneği'nin

Amin Samkouşsh Okulu benzersiz bir okul.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Çerkes çocukla-
rın kültürelihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlan-
mıştır.
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Amin Samkough Okulu'nun misyonu öğren-

cilerine teori ve pratikte İslam ilkelerini öğretmek,
bir ömür boyu sevgi aşılamak ve Çerkeslere
atalarının coğrafya, tarıh,dil, ve en değerli gelenek-
lerini unutturmamak.

Okulda verilen eğitimler, temel dinsel eğitim,
müfredata uygun Adığe ve Arap lisanları eği-
timleri ile amaçlarının orada yaşayan topluma
Adığe kültürünü benimsetmektir. Her müfredat,
Adığe çocuklarının ilgisini arttırmak, onların soy-
ları ve görenekleri hakkında bilgilendirmek,
öğretmek ve araştırmakiçin çeşitli faaliyetleri
kapsıyor. Amin Samkough Okulu çok kültürlü
toplumda büyüyen çocuklarımızın ihtiyacı olan
tasarlanmış çeşitli projelerde tüm Adiğe
çocuklarını teşvik etmektir. Okulda Çerkes dil
ve kültür, İslami eğitim, Arapçadil eğitimi olarak
Üç ana program uygulanmaktadır. Buna göre
Eğitim Komitesi ve Yönetim Kurulu işbirliğiile,
bu okulda Adığe müziği, Adığe lisanı (yeni
başlayanlar ve orta düzeyleriçin), Karatesınıfları
(farklı yaş gruplarıiçin), İngilizce (ikincibirlisan
sınıfı olarak) faaliyetler sunulmaktadır. Ayrıca
Amerikan vatandaşlığı testi için bir hazırlık kursu,
yaz kampıfaaliyetleri arasındadır.

 

 

 

   

    
 

Okulun birbirinden değişik faaliyetlerin
olması, okulda eğitim gören öğrencilerin
ebeveynlerinin ilgisini artırdı. Bu ilgi ebeveynlerle
dernek idarecileri, öğretmenleri ve üyelerin
arasındaki pozitifilişkileri geliştirdi, bu pozitif
dialog ise öğrencilere yansıdı.

Nart Dans Topluluğu

Çerkes Kültürü'nü korumak, sürgündeki
kuşaklara unutturmamakve geliştirmek amacıyla
kurulan Nart Dans Topluluğu, çalışmalarına
CBA bünyesinde devam etmektedir. Adını
mitoloji kahramanı "NART"'tan alan topluluk,
çalışmalarında 3 farklı yaş grubuna (5- 8yaş),
(9-12yaş), (12 ve üzeri) hitap etmektedir.

 
NewJersey Çerkes Yardımlaşma Derneği

İletişim Bilgileri:
E-mail: Webmaster(Ocbaamerica.org

Web sitesi: ww.cbaamericd.org

Posta Adresi:
CIRCASSIAN BENEVOLENT ASSOCATION
P.O. Box 8357 Haledon, NewJersey 07508
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DERNEKLERİMİZDEN...

   

  

  
Federasyonumuzun, Avrupa Parlamentosu

Parlamenterlerinden Ska Keller'in (MEP) destek
ve katkılarıyla, Avrupa Parlamentosunda düzen-
lemiş olduğu 4. Çerkes Günü Etkinliği Avrupa'nın
ve dünyanın değişik ülke ve yörelerinden gelen
katılımcıların iştirakleriyle, 5 Ekim 2009 Tarihinde
gerçekleştirilmiştir.

Toplantı iki ana bölüm olarak gerçekleştirilmiş

olup,birinci bölümde Prof. Dr. Sevda Alankuş,
Dr. Mitat Çelikpala ve Zeynel Besleney, ikinci
bölümdeise Tobias Knoli, Ruslan Achumız, Valery
Khatazhuko ve Prof. Dr. Erol Taymaz konuşmacı
olarakkatılımcılara alanlarına giren konulara ilişkin
bilgiler sunmuşlardır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Federas-

yon Genel Başkanı Admiral Daşdemir'in yaptığı
açılış konuşmasının ardından söz alan, EU parla-

menteri Ska Keller, Çerkeslerin bu ve benzeri

çerçevede düzenleyecekleri tüm etkinliklere,

bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada destek
vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya
katılan konuşmacıların aktardıkları bilgilerden
önemli bulduklarımızı sizler için özetledik.

Ankara TOBB Ekonomive Teknoloji Üniver-
sitesi Uluslararasıİlişkiler Bölümü öğretim görevlisi
Doç. Dr. Mitat Çelikpala Türkiye diasporasını
değerlendiren bir sunum yaptı.

MİTAT ÇELİKPALA;“..Birleşmiş Milletler'de

temsil edilen ulus devletlerin sayısı günümüzde 200
civarında olup, bunun en aziki katından fazlasının

ise, kendi bağımsız devletini kurma noktasında talep
oluşturmakta ve bu durum siyaseten önem kazan-

maktadır. Türkiye'deki Çerkes diasporası veya Kuzey

NART 58

Kafkas diasporası, dünyanın en büyük diasporaların-
dan birisidir. Ancak bu diasporanın örgütlenme ve
faaliyetleri, konunun uzmanıolan ilgililerin dışında
pekfazla bilinmemektedir. Türkiye'de yaşayan tüm
Kafkasyalılara (Adığe- Abhaz- Çeçen- İnguş- Öset)
genelolarak Çerkes denilmektedir. Ulke genelindeki
sayısal tahminler / milyona kadar yapılmakta ise
de ortalama 3 milyonun üzerinde Çerkes nüfusu
olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Çerkesler,
Osmanlı'da ilk kez 1906 yılında Çerkes İttihad-i
Terakki ve Teavün Cemiyeti adı altında örgütlenmiş
yeni devletin kurulmasına askerinitelikleri ve sada-
katlerini ön plana çıkararak, önemli katkı ve destek
sağlamışlardır.

1923-1950 yıllan arasında siyasi baskılar ne-
deniyle suskun kalan Çerkesler, Ikinci Dünya Sa-
vaşı'ndan sonra | 9464'da Avrupa'dan gelen göç-
menlerinde katkılarıyla Dost Eli Yardımlaşma
Derneği'ni, | 953 yılında da Kafkas Kültür Derneği'ni
kurdular. 1954'te Azeriler ve Türk göçmenlerle
birlikte Türk Göçmenler ve Mülteciler Federasyonu'nu
kurdular. 1970'li yıllarda diasporada gelişenilişkiler
ve anavatana yakınlaşma isteği sonucu "anavatana
dönüş" gibifikirler oluştu. | 980 ihtilaliyle birlikte tüm
demeklerin kapatılması ya da faaliyetlerinin minimize
olması zorunlu hale geldi. 80'lerin ikinci yarısına
kadar süren bu durum, 90'larda Sovyetlerin dağıl-
masıyla birlikte daha da güçlenerek, anavatanların
da katkılarıyla güçlü bir lobi kuruluşuna dönüştüler.

Türkiye diasporası Gürcü-Abhaz ve Rus-Çeçen

savaşları süreçlerinde, Türkiye'deki siyasi otorite
üzerinde baskı oluşturmaya çalışmış ve kısmen de

olsa başarılı olmuştur. AB sürecinde diasporanın
rolünün sadece Kafkasya ve Rusyaile sınırlı kalmaa-

cağı, Türkiye'nin genelpolitikasını etkileme noktasına
ulaşacağını değerlendirmek olanaklıdır...
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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlile-
rinden Prof Dr. Sevda Alankuş ikinci konuşmacı

olarak “Kafkasya açıklaması ve Kuzey Kafkasya
Halkları” başlığı ile yaptı. Kuzey Kafkasyalıların
Ortadoğu bölgesine yerleşmelerini/ yerleştiri!-
melerini çeğeriendiren&bir sunum yaptı.

   #3 im
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EVİ . Ortadoğu bölgesine
yaklaaşık | 7/0 bin civarırında Kuzey Kafkasyalı
yerleşürilmişür. Yerleştirilen Kafkasyalıların büyük bir
kısmı Ürdün, Suriye ve İsrail'e, az sayıdaki diğer bir
kısmıise Mısır'a yerleştirilmiştir. Mısır'a yerleştirlen

Kuzey Kafkasyalılar bölgeyi özümseyip, kendilerini
yerleşik halk olarak tanımamışlardır.

Çerkesler | 930'lu yıllarda özellikle Fransızlardan
kendilerine yeni bir vatan oluşturulmasını talep
etmişler, ancak bu taleb Fransa tarafından redde-
dilmiştir. Suriye'de yaşayan 50 bin civarındaki Çer-
kesin, büyük çoğunluğu asker veya bürokrat olarak
çalışmaktalar. Birkaç gazeteyle kendi kültürlerini

yaşatmaya çalışan Çerkeslerin, kendilerini ifade

etmede yasal olarak baskı altında oldukları, özgür
olmadıkları belirlenmiştir. Ürdün bölgesine yerleştirilen
Çerkesleri 1887- 1905 yılları arasında Medine
demiryolunun korunması amacıyla kullanılmışlar, bu
amaçla çok sayıda Çerkes karakol yerleşkeleri

oluşturulmuştur. En kalabalık Çerkes grubunun

yaşadığı Ürdün'de, Çerkeslerin kendiniifade etme-
lerinde özgür olduğu tespit edilmiştir. Bölgede yapılan
bilimsel araştırmalar neticesinde yerleşim yerlerinin
ve yaşam koşullarının modernleşmesiyle birlikte,

"geleneksel bağların zayıfladığı" gerçeği ortaya
çıktmıştır...”

Birinci bölümün üçüncü konuşmacısı Zeynel

Besleney ise Avrupa'daki Çerkes diasporası ko-
nusunu değerlendirmiştir.

EYNEL BESLENEY: “Avrupa'daki ilk resmi
örgütlenmenin | 968 yılında, Almanya'nın Münih
kentinde kurulan bir dernekle başlamıştır. Yaklaşık

50 bin civarında Çerkesin Avrupa'da yaşadığı ön-
bilgisine sahibiz. Avrupa diasporasının en önemli
sorunlarından birisinin, üç farklı kültürle karşı karşıya

olmalarıdır, bunun doğal sonucu olarak da hakim
kültürün etkisinde kalınmıştır...”

Etkinliğin ikinci bölümündeilk konuşmacı olan
Alman asıllı mühendis Tobias Knoll, kendisinin
Kabardey ırkı atlara özel bir merakı olduğunu ve
uzun zamandır, bu at cinsinin varlığını devam
ettirebilmesi yolunda faaliyet gösteren bir yapı-
lanmanın yöneticisi olduğunu belirterek, 'Çerkesler

  

 

kendilerini Avrupa ve Avrupalıya, Orijini kendilerine
ait Kabardey atlarını daha fazla prezante ederek
sağlayabilirler, kısaca tanınabilmenin yollarından
biriside budur' diyerek, tüm Çerkesleri oluşumlarına

ilgi göstermeye ve katkı vermeye davet etti.

İkinci bölümünikinci konuşmacısı Kabardey-
Balkar İnsan Hakları Örgütü'nden Valery Khata-
zukov

VALERY KHATAZUKOY: “..Sizler Çerkesliğin
üst tabakasını temsil ediyorsunuz, ancak çoğunlu-
gunuz kendi anadilinizi bilmiyorsunuz, hal böyle
olunca da kendi kimliğinizi korumanız imkansız hale

geliyor. Hızla bu duruma bir çözüm üretmeniz
gerekmektedir, aksi durumda kendi kültürlerinizi
korumanız olanaksızdır. Diğer taraftan anavatana
dönmek için müracaat eden insanların neredeyse
26 90'dan fazla bir bölümü Rusya tarafından
engellenmiştir. Bu yalın gerçeğe karşın Ruslar hala
"Kendileri göçtüler, sürgün edilmediler” gibi asılsız
söylemlerle propaganda yapmaya devam etmekte-
dirler. Avrupalıların Kafkasya'ya bakışını özetlemek
için kullanılabilecek sadece üç sözcük olduğunu
değerlendiriyoruz. Bunlar, bilinçsizlik, habersizlik ve
vurdumduymazlıktır.

Sirinovski, Kafkas halklarını Abhazya, Karaçay
ve İran'a sürgün ederek, "Kafkasya sorununu" çöze-
ceklerini, açıkça ifade etmektedir. Bu açık bir Fa-

şizm'dir ve bizim bunu kabul etmemiz olanaksızdır.

Bizim bu aşamada sorunların çözümü için

belirlediğimiz taleplerimiz vardır, bunlar.

- Adığe dili, resmi devlet dili olarak kabul edil-
elidir,

- Suikastlar ve insan kaçırmalar sona ermelidir,

- Dönüş yapmak isteyenlerden, " Rusça bilme
mecburiyeti" getiren uygulama kaldırılmalıdır.

Bu etkinlikleri düzenleyerek, bizlerin sesinin
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Avrupalılar tarafından duyulmasının sağlanması çok
önemsediğimiz ve takdire şayan bir çalışmadır, ancak

bu gelişmelerin RF yöneticilerinin hoşuna gitmeyeceğini

de düşünüyorum. Bizlerin başarılı olabilmemizin en

önemli koşulu "Dünya Çerkeslerinin, bir araya gelme-
leri ve koordinasyon içerisinde çalışmalarıdır...”

NART adlı organizasyonile işbirliği içerisinde,
"küçük çaptaki etnik gruplar" üzerine çalışmalar
yapmakta olan Ruslan Achumız üçüncü konuşmacı
olarak sözaldı.

ş
manyuv Aşan Aci
ktm ZA ZiÇerkesler önemlibir dezen-

formasyon alundadır,ır ve yönetim tarafından hazırlanan
planlı aktivitelerle, Adıge halkının barbar ve uyumsuz
olduğu propagandasıyla birlikte, 'olası başarısızlık
ve menfi gelişmelerin sorumluları da Adıgelerdir'

şeklinde imaj çalışmaları yapılmaktadır. Bize gelen
son istihbaratta, bu amaçla 125 bin Rublelik bir

tahsisatla, "Adığelerin barbar olduklarını" anlatan,
propaganda amaçlı, bir dizifilm çalışmasıyapıldığını
öğrenmiş bulunmaktayız. Dileğimiz odur ki, bu
toplantının sonrasında, halklarımızın aleyhinde yapılan
bu tür yalan ve çarpıtıcı çalışmalar kınansın. Hakkı-

mızda yaratılmakistenilen yanlış imaj çalışmalarına

karşı koyalım...”

Etkinliğin ikinci bölümünde yer alan, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erol Taymaz,
Abhazya üzerine hazırladığı sunumunu konuklarla
paylaştı.

Prof.br.EROL TAYMAZ: “1978-1931 yıllan
arasında Abhazya bağımsız bir cumhuriyeti SSCB'nin
1989 yılında dağılmasından sonra Gürcistan faşist
emellerle Abhazya'ya saldırdı ve bütün mücadele
stratejisini de, "Abhaz halkını yok etmek" üzerine
kurdu. Bu değerlendirmemizin en önemli kanıtlarından
birisi, | 992-93 savaşında Gürcü General Giga

Karkaraşvili'nin, "97 bin Abhazı yok etmek için, yüz
bin Gürcüyü feda etmeyi göze aldık" şeklindeki
açıklamasıdır.
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Gürcü saldırılarının hedeflerinin başında gelen,
ülkedeki tüm kütüphaneve kitaplıkların yakılması
olgusu da, Gürcülerin temel hedeflerinin tüm Abhaz

halkıyla birlikte, kültürel değerlerinin ve onlar! yarınlara
taşıyacak materyallerin yok edilmek istenmesi de
esasen Abhazya ve Abhaz halkının nasıl bir tehdide
maruz kaldığının en önemlii göstergelerinden birisi
olarak değerlendirilmelidir. (Yakılan kütüphaneler
Dirmit Gulya Abhaz Tarihi Dil ve Edebiyatı Araştırma
Enstitüsü ve Abhaz Ulusal Kütüphanesidir. Abhaz
Ulusal Kütüphanesiyetkilisi Boris Cholaria, yakılan
eserlerin Gürcü saldırılarından önce 1.5 milyon
olduğunu, bunlardan 200 bin adetinin kayıp olduğunu
belirtti)

Amaçlarını silah zoruyla gerçekleştiremeyen
Gürcistan, bu defa da başka metotlar uygulayarak
işgalci emellerini sürdürmeye devam etti bu bağlam-
da;

- Saldırmazlık anlaşması imzalamaya yanaşmadı
ve imzalamadı,

- Abhazya'yı ekonomik olarak baskı altına
alarak 'Tecrit etme' çalışmaları yaptı ve yapmakta,

- Kodor Vadisi'nde kendisine yakın hainlerden
oluşan, 'Uydu' bir Hükümet kurdurdu." şeklinde

açıklamalarıyla katılımcıları Abhazya özelinde bilgi-
lendirdi...”

Toplantıya Almanya'nın NRW bölgesinden
katılan Yunan grubu sözcüsü Georgios Karathanos,
Abhazya delegasyonunuetkinlikte göremediklerini
ve bu nedenle üzüldüklerini belirterek, getirdikleri
armağanları, “Yaşasın bağımsız Abhazya, yaşasın
halklarımızın dayanışması ve kardeşliği" sloganları
eşliğinde, Federasyon Başkan Yardımcısı Yaşar

Aslankaya'ya teslim ettiler.

İtalyan topluluğunu temsilen etkinlikte bulunan,
Mighele Mario de Luca; 'Kafkasyalı kardeşlerimizle

bir arada olmaktan çok mutluyuz, bu türden etkinlikler
bizleri daha da yakınlaştırıyor. Biz Abhazya'nın 1 6.
bağımsızlık yılını içtenlikle kutluyoruz' dedikten
sonra, arkadaşlarıyla birlikte yanlarında getirdikleri
“Her zaman ve her yerde Abhazya'nın yanındayız'
sloganı yazan bir pankartıaçtılar.

Etkinlik, Federasyon Başkanı Admiral Daşde-
mir tarafından yapılan teşekkür ve kapanış ko-
nuşmasıyla sona erdi.

AVRUPALI ÇERKESLER FEDERASYONU



 

HABERLER..

Kahramanmaraş'ta Gençler Faluj Gecesi Düzenlediler

| 1 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş Kafkas
Kültür Demeği'nde gençler haluj gecesi düzenledi.
Geceye yaklaşık 150 Çerkes genci katıldı.

Gecede gençler adına bir konuşma yapan
Meremuko Mahmut Duman, gençliğin toplumun

temeli olduğunu ve gençlerin bulunmadığı boş
demekbinalarının kültüre bir katkı sağlamayacağını
söyledi. Duman,birlik olunması halinde her engelin
aşılıp, kültürel faaliyetlere devam edileceğini
kaydetti. Bu tür gecelerin her 15 günde bir
tekrarlanacağını belirten Meremuko Mahmut
Duman,birlik ve beraberliğin her anlamda mıl-

letimize güç katacağını dile getirdi. Son olarak

Duman, geceye büyükkatkı sağlayan Tülgin Yaşar

Kırıkkale Derneği'

Kırıkkale Kafkas Kültür ve Yardımlaşma
Demeği tarafından 24 Ekim Cumartesi günü
Kırıkkale İl Kültür Merkezi'nde gece düzenleyerek
Ankara Kafkas Derneği Kafkas Halk Dansları
Topluluğu Elbruz'u ağırladı. Kırıkkaleli hemşerileni-
mizi bir araya getirmek,birlik ve beraberliğin

sağlanması, kültürümüzün ayakta tutulabilmesi

için etkinliklerini hızlandıran Kırıkkale Derneği

muhteşem bir organizasyon ile Kırıkkale'de

yaşayan hemşerilenmizin ve kültürümüze hayran

olan Kırıkkale halkının dikkatlerini çekmeyi

başardılar. Katılımın oldukça yüksek olduğu ve

birçokizleyicinin gösteriyi ayakta izlemesi geceye

olan ilginin başka bir göstergesi oldu.

Medyanın da yakından takip ettiği gece, saat

9:00 sularında başladı. Elbruz, gösterilen ilginin

heyecanı ile iki saati aşkın süre sahnede kalarak

görsel bir show yaptı. Elbruz'un performansı

görülmeye değerdi.

 

Aydın ve emeği gecen tüm arkadaşlara teşekkür
etti. Gece yapılan Zehes ve düğünle devam etti.
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Emrullah Canbolat- K.Maraş
 

inin Genç Yönetimi Yerinde Duramıyor...

Kırıkkaleliler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan

ve sık sık ayakta alkışlarla ödüllendirilen Elbruz,

gösterilen bu sıcakilgiden memnun kaldı. Geceye
birbirinden güzel 10 oyun ve 2 müzikdinletisiile
Kırıkkalelileri hayran bırakan Elbruz ekibi bir de

mahalli düğün yaparak gösterilen ilgiye teşekkür
edercesine Kırıkkalelilere veda etti.

   

 

 ©Kırıkkale Kafkas Kültür ve YardımlaşmaDerneği
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2009 Eylül - Ekim aylarında Geneli Kurul'a giden Derneklerimiz

 

Kayseri Kafkas Derneği

Genel Kurul Tarihi : 13 Eylül 2009

Başkan: Necdet Aşkın, |.Başkan Yrd. Seçkin

Özkan, 2.Başkan Yrd. Musa Cangir, Yazman
Ömer Demircan, Sayman Timur Altıok, Üyeler:
Nuran Aydemir, Mutlu Akkaya, Hadi Kovulmaz,
A.Gani Beştan

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: 2/7 Eylül 2009

Başkan: Davut Mercan, Başkan Yrd.: Sela-

hattin Sayar, Yazman: Hakan Peker, Sayman:
Ferhat Çankaya, Üyeler: Recep Yılmaz, İsmail
Bolat, Çetin İnce

Karacabey Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: O9 Ekim 2009

Başkan: ZaferBirinç, 2. Başkan: Adil Dirik,

Sayman: Sadettin Ecemiş, Yazman Abdullah
Öz, Üyeler: Fatih Keskin, Adem Tosun,Erdinç
Anıl

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: | 7 Ekim 2009

Başkan Gürol Demir, Başkan Yrd. Yaman
İnanç, Yazman İsmet Yavaş, Sayman: Yaşar
Günaslan, Üyeler Nemciye Güngör, Savaş Al-
tınkaya, A. Feridun Gogen

Bursa Kafkas Derneği

Genel Kurul Tarihi: 17 Ekim 2009

Başkan: hiliz Çelik, Başkan Yrd: Belgin Aydemir,
Sayman Nazlı Özden, Yazman: İbrahim Esen
Mandacı, Üyeler Mesut Can, Hasan Özcan, Seyfettin
Tezcan

Balıkesir Kafkas Derneği'nin

Genel Kurul Tarihi: 18 Ekim 2009

Başkan: Erkan Savkaf, Başkan Yrd. Erdem
Aydın, Yazman: Mesut Özden, Sayman: Caner
Zağlı, Üyeler: Bedriye Doğan, Semra İnan, Aziz
Alcan, Kemal Bat
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» Eylül-Ekim ayları içerisinde aşağıda adı geçen KAFFED üyesi derneklerimiz
genel kurula giderek yeni yönetimlerini seçmişlerdir. Göreve gelen

arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Çorum Kafkas Derneği

Genel Kurul Tarihi: 25.10.2009

Başkan:Tuncay Karakaya, Bşk. Yrd.: Hayrullah
Atalık, Yazman: Fatma Nugay, Sayman: Ramazan
Şahin, Üye Canan Coha

Sinop Kafkas Derneği

Genel Kurul Tarihi: (1 Ekim 2009

Başkan: Yüksel Candemit, Başk.Yrd.: Sabri Boz-
tepe, Sayman: Murat luna, Sekreter: Resul Tuna,
Üyeler: Gülhan Saraç,Birsen Yılmaz, Neslihan Canım
Konukçu

Samsun Kafkas Derneği

Genel Kurul Tarihi: 25 Ekim 2009

Başkan: Servet Yıldız, Bşk Yrd.: Zekiye Arslan,
Muhasip: Şahin Konuş, Sekreter: Levent Yavan,
Üyeler: Fahri Kanşat, Eyüp Baloğlu, Namık K. Bat

Soma Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: 25 Ekim 2009

Başkan: İbrahim Aydoğan, Başkan Yrd.: Metin
Apaydın, Yazman: Teoman Çakar, Sayman: Aydın
Deniz, Üyeler Mustafa Orak, Recep Apak, Barış Sak

Tokat Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: 25 Ekim 2009

Başkan: Burhan Bay, Başkan Yrd. Aytekin Ya-
roğlu, Sayman: Oğuzhan Alma, Üyeler: Mustafa
Abay, Hacı Ahmet Seçgin, Fatih Duman, Cemil Ay

Mustafa Kemalpaşa Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: 31 Ekim 2009

Başkan: Ramazan Beysi, Başkan Yrd.: Özhan
Davan, Yazman: Süreyya Erdem, Sayman: Zeki
Sezer, Üyeler: İsmail Bora, Esat Kurt, Şaban Özdemir,
Sami Cengiz

Turhal Kafkas Kültür Derneği

Genel Kurul Tarihi: 31 Ekim 2009

Başkan: Sadettin Eyisoy, Başkan Yrd.: Cahit
Konuk, Yazman: Gürbüz Hakan Alpaslan, Sayman:
Sebattin Daştan, Üyeler Mehmet Balcı, Orhan Koç,
Şabettin Yıldırım



Ji Derleyen: NART BOZKURT 
ekirge ile karınca yüksek dağın yamacında
yaşarmış.  | Birbirlerini çok severlermiş bu iki hayvan.

İyi arkadaşlarmış. Yedikleri,içtikleri ayrı gitmezmiş.

Miskin miskin oturmaktan sıkıldıkları bir gün,
etrafta biraz dolaşmaya karar vermişler.
Çevrelerindeki güzellikleri izleyerek, sohbet
ederek geziniyorlarmış. Bir de bakmışlar ki
önlerinde,içi su dolu büyük bir çukurvar. Üze-

rinden atlamaya karar vermişler. Karınca önce
atlamakiçin ısrar etmiş. Atlamasına atlamış ama

suyuniçine "cuuuppp"diye düşüvermiş. Uğraşmış,
didinmiş ama nafile. Sudan çıkmayı başaramamış.
Arkadaşı çekirgeye seslenmiş:

-Hemen çavdaryığının yanına koş. Bana bir
çavdarsapı getir.

Çekirge yerinden fırlamış, zıplaya zıplaya
çavdaryığınına gitmiş.

Heyecan içinde olanları anlatmış:

-Ne olur, bana bir çavdar sapı verArkadaşımı
bununla kurtarayım.

-Tabil veririm, demiş çavdaryığını ama bir

şart koşmuş,

-Sen de güvercine git, beni yememesini söyle.

Bunun üzerine çekirge doğruca güvercinin
yanına gitmiş

-Çavdarı yeme güvercin. Çavdarı yemezsen,
o bana çavdar sapı verecek ve ben de suya
düşen arkadaşımı bununla kurtaracağım.

-Olur yemem, demiş güvercin. Ancak onun
da bir koşulu varmış:

-Sen de mısıra git: bana mısır tanesi versin.

Çaresiz mısırın yanına gitmiş çekirge.

-Tanenden ne olur bana ver. Onu güvercine
götüreceğim. Güvercin böylece çavdar
yemeyecek. Çavdar, sapını bana verecek. Ben
de suya düşen arkadaşımı bu sapla kurtaracağım.

-Veririm demiş Mısır. Ama karşılığında bir
isteği varmış.

-Sen degit fareye söyle, kökümü kemirmesin.

-Bu kez farenin yanına fırlamış çekirge.

-Yardımsever fare, demiş, mısırın kökünü
kemirme. Ö zaman mısır, tanelerinden birini
bana verecek. Onu güvercine götüreceğim.
Güvercin çavdar yemeyecek. O da sapını bana
verecek ve suya düşen karıncayı bu sapla
kurtaracağım.

Fare de "olur" demiş ama onundabiristeği
varmış.

-Git, kedinin yanına beni avlamamasını söyle,

Çekirge yine çaresiz yola düşmüş ve farenin
istediği gibi, kedinin yanına gitmiş.

-Fareyi avlama, o zaman mısır kökünü
kemirmeyecek. Mısır, tanelerinden birini bana
verecek. Onu güvercine götüreceğim. Güvercin,
çavdarı yemeyecek. Çavdar, sapını bana verecek.
Ben de bu sapla suya düşen arkadaşımı
kurtaracağım.

-Olur, demiş kedi .Ancak kedinin de bunun

karşılığında çekirgeden istedikleri varmış.

-Güney komşumuzun en güzel kaymaklarını,
kuzey komşumuzun kaz tüyü yastığını istiyorum.

Bir de mahalledeki kocaman köpeği
kovmalısın.

-Bunlar da iş mi? demiş çekirge ve kedinin

istediklerini, arkadaşı karıncanın hatırına bir çırpıda
yerine getirivermiş.

Bunun üzerine kedi, fareyi avlamamış, Fare,
mısır kökü kemirmemiş. Mısır, tanelerinden birini

çekirgeye vermiş. Çekirge bunu güvercine
götürmüş. Güvercin çavdarı yememiş. Çavdar,
sapını çekirgeye vermiş. Çekirge sonunda bu
sapla arkadaşı karıncayı kurtarabilmiş.

Masalda burada bitmişş$ş$$$$5$$
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Barış Tekstil Ürünleri Orgü San.Tic. Ltd. Şti.
Merkez: İvedik O. S. Ağaç İşleri Koop. 21. Cd. 596. Sk. No:7
Tel: 0312 394 18 55-56-57 * Faks: 394 18 58 » İvedik/ANKARA

Şube 1 : Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 118/B Balgat

Tel: 031247347 42:Faks:473 4856: ANKARA

Şube 2: Yeni Etlik Caddesi No: 82/C Etlik / ANKARA

Tel: 03123260046

Şube 3: Matbaacı Osman bey Sok. No: 9/1 Şişli / İSTANBUL

Tel: 0212232 5646 - 0212232 55 45
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77yılıktecrübemizletümseyehatleriizdesizileyiz...

TÜRK HAVA YOLLARI 02IYATAA TÜRSAB

HİZMETLERİMİZ ADRESLERİMİZ

UÇAK Air Ticketing İSTANBUL Aksaray

BİLETLERİ  MPOHAXA ABYABWNETOB MKemalpaşaCad,
Merkez İşhanı Tel :490(212) 6331383

VİZE Visa Services No: 27/AGirişKatı OFax :490(212)6331389
İŞLEMLERİ OHOPMNEHYE BM3 34300 Aksaray-İST. Acil Gsm; 490 (533) 283 16 14

OTEL Hotel Reservation ARPORT - ATATÜRKHavalimanı

 

 

 

 

 REZERVASYONU BPOHUPOBAHWE TOCTUHVL| ; z
International Terminal 

 

TRANSFER Transfer Services Departure Hall Tel :490 (212) 465 4532

HİZMETLERİ TPAHCÖEPbİ Dış HatlarGidiş Tel : 490 (212) 465 45 33

F Blok İstanbul Fax :490(212) 465 45 34

GRUP Daily City Tours ANKARA
 TURLARI OOBCJIYXKMBAHVE TYPIPYMMI

 Mithatpaşa Cad. No:58/3 Tel : 490 (312) 425 14 50/54

HAVACILIK Aviation Services Kızılay - Ankara Fax : 490 (312)419 73 56

HİZMETLERİ ABMAOBCJIYXKMBAHME İli
BEYLİKDÜZÜ

KARGO Cargo Services Barış Mah. AkdenizCad. Tel : 490 (212)8532305
HİZMETLERİ KAPTOOBCJIYXKMBAHYE No:2/11 Beylikdüzü - İst. Fax : 490 (212) 853 24 55
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Kuban Hava Yolları ve Aeroflot Nord Türkiye Resmi Temsilcisi

WWww.narttour.com.ir info©narttour.com.tr


