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1 4Ö yıl önce zoraki bir veda vardı anavatanımıza,

Clbruz'a... Atalarımız hep "Geri döneriz nasılsa,

döner yaralarımızı sararız...” diyerek, yıllarca bu

sözlerle avundular, geri dönüş hayalı, vatan özlemiyle

yaşadılar...

Sevdiğiniz her şeyden zorla ve acı içinde ne kadar

uzaklaştırıldı iseniz bir o kadar, inadına istemektir

Sürgün olmak... 1 SOL yılında yaşanan Büyük Çerkes

Sürgünü tarihte bir kez yaşanmış ve tozlu raflara

kaldırılmış bir anı olarak kalmayıp, bu dramı yaşayan

Çerkeslerin torunlarına mirastır.

Çerkes toplumu anavatanından, dilinden ve diğer

kültür değerlerinden uzak tutulmasına rağmen, 146

yıllık süre içerisinde gelelenek ve göreneklerini sürdüre-

bilmek için, Çerkes Anayasasını (Habze) ve Ayıbı da

(Yemug) yaptırım gücü olarak, konservativ olarakta

olsa olabıldığınce yaşatmaya çalışmıştır.

Özgürlüklerin saygı çerçevesinde doyasıya yaşandığı,

toplumların temel hak ve hürriyetlerine baskının olmadığı

bır ülkede yaşamak dileğiyle...

 



 

   Sürgiüm - Çerkeslerin Kaderini Değiştiren Olaylar ve Kararlar / Muhittin Ünal

 

Sürgün - 2l Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Kıbrıs'a Yansıması / Muhittin Tolga Özsağlam

Federasyem'dan» Faaliyetler, gelişmeler..

kandan - Hükümetin Gazze Politikası ve Abhazya Çelişkisi / Cihan Candemir

»

ji Düşümce - Nart Akademisi / ŞamilJane

    Gezi İzlenim - Abhazya Gezisi Notları / Cumhur Bal
 

Haber - Adıgey'de Geçici Oturum İzni İçin İstenen Belgeler / Şejogue ZaferSürer

 

 

 

Araştırma - Atatürkün Ölümüve Bir Mevlit / Tletseruk Nahit Serbes

 

 

Röportaj - Sezgin Yalçın / Filiz Kaplan
   

 

Gıbze (Ağıt) - Ayrılıyoruz Vatanımızdan Yüreğimiz Paramparça...

    

 

Sürgüm - Karadenizin İki Yakasına İki Antt / Kip Gupse Alınışık

i<oy Tamıtıma » Hamamözü (Hakuçhable) / Hamamözü Kafkas Demeği

 

 

  

     

Diaspora Hilkayesi - Adığe Olmakİçin./ Pseduh Yılmaz Dönmez

   

Sürgüm - Demeklerimizden Sürgün Etkinlikleri...

 

label - Demeklerimizden Etkinlikler...

 

Masal - Kuyijtsuk Yedi Yinıjı Nasıl Öldürdü? / Nola Zavur - Çev: Murat Papşu    
©NART?
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Rus gazeteci ve tarihçi ev GORDİNil

azırlayan;

ile Haziran 2008'de $

MUHTTTN UNAL

5.Petersburg kentindeki

fisinde özel bir örme.yapmıştım. Bu görüşme sırasında, Çerkes sürgünüile ilgili
sorularıma karşılık olmak üzere sahibi

vermişti bana. Derginin 20-1 19. sayfaları
Çerkesya" başlığını taşıyan yazısın
N. Şverikas'ın daveti üzerine gittiği M

anılarından alınan pasajla

olduğuSvezda dergisinin
arasında neşretmiş olduğu"|

i tercüme ettirdim. Aralık 2006'da Parlamenter Vyaçeslav

n 2007 vılına ait 12. sayısını
Kafkasya'daki Atlantis;

laykop kentinde Murat Berzeg ve arkadaşlarıile
yaptığı röportajla bağlantılı olarak, Rus-Kafkas savaşlarının son dönem komutanlarının

arla dokunmuş oldukça uzun (Katdav Yayınlarından
çıkacaktır) araştırmayazısından,ilginç ve ibret dolu bazı alıntıları

Nart okurları ile paylaşmakta yarar görüyorum.

p
a186İ yılında Çar İl. Aleksandre'n

Çerkes ileri gelenlerini y
i
n

5

gün önerilerini yazılı olarak getirmelerin
görüşme öncesi yaşananlar, Rusya'nın

uzlaşma çalışmalarına yaklaş

özet olarak

> atı Kafkasya dağlılarının sürülmesifikri, ilk
kez 1857 yılında Kafkasya Kolordu Karargah

-” Başkanı Dmitriy A. Milyutin tarafından
"Kafkasya'da Rus Kazak nüfusunu kuwetlendirme
yolları ve yerli halkın göç ettirilmesi hakkında"
başlıklı özel raporda tanımlanmıştı. Il. Aleksandr'ın

büyükreformlarında aktif şekilde yer alan Milyutin
hiç de gerici ve muhafazakarbirisi değildi. O daha
çokılımlı liberalfikirlere sahip olan oldukça dürüst
bir kişiliğe sahipti. Milyutin şöyle yazıyordu: "Onları
Don bölgesine göçürmek gerekir, çünkü Stavropol
vilayetinde boş toprak yoktur. Hem onların Kazak
nüfusunun gerisinde iskan edilmeleri, rahatsızlık

   

in Kafkasya'ya yapmış
kabul ederek|çeneriye samimi

istemişti.
o tarihlerdeki

ımları Yakov Gordin

olduğu özel seyahat sırasında
bir ortamda görüşmüş ve ertesi

16 Eylül 1861 günü yapılan ikinci
ekonomik durumu ve komutanların

'in yazısında
şöyledir

uyandırır ve bizi ana hedeften yani Kafkas sıradağ-
larının kuzey yamaçlarında Rus nüfusunun kesin
şekilde daha fazla olmasını sağlama hedefinden
saptırır. Orada dağlıları Kazaklara dönüştürmeden,
onları koloniler şeklinde özel yerleşimler halinde Don
bölgesine iskan etmek gerekir."

Doğma büyüme Kafkasyalı ve Kafkasya Kolor-
dusu Komutanı Prens Aleksandr İ, Baryatinski,
Karargah Başkanına kesin şekilde destek vererek:

"İnatla düşmanlıktan vazgeçmeyen aşiretlere acımak

için bir neden yoktur; devletin ihtiyaçları, onların

topraklarını alıkoymayı gerektiriyor." diyordu. Fakat
Petersburg'da Kafkasya Komitesi bu fikirleri
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desteklemedi; komitenin vardığı sonuçta şunlar

yazılıydı: "Vatana derinden bağlılıkları, bilinen bir
gerçektir ve bu yüzden onların, Don steplerine
yerleşmektense ölmeyi tercih edeceklerine şüphe
yoktur. Sadece başlı başına aşiretler değil, münferit

aileler bile bu şartlarda itaat etmekte karar

veremiyorlar ve düşünülen tedbirin uygulanması,
dağlıların itaat etmelerini sağlamaz ve onların yok
edilişiyle sonuçlanır. Bunun dışında böyle bir önlem,

genelbir kargaşaya neden olur ve en barışçı ve bize
sadık cemaatlerbile isyan ederler."

Haklı olarak başkentteki devlet ricali, bütün

dağlı aşiretlerin birlikte Rus ordusuna karşı
ayaklanacağından korkuyordu. Üstelik daha
sağduyulu olanlar, sonu gelmeyen bu savaşı
sürdürdükçe Rusya'nın çöküyor ve tükeniyor
olduğunu görüyorlardı. Çarın Özel Kaleminden
Aleksandr V. Golovnin Mart 1858'de Milyutin'e
şunları yazmıştı: "Hangi devlet devamlı olarak 300

bin askeri savaş halinde tutabilir ve sürekli olarak

her yıl 30 bin kişilik zayiatı kaldırabilir? Hangi devlet
toplam gelirinin altıda birini sadece bir bölgeye
harcayabilir?" Söz konusu elit grubun ne yolla
olursa olsun Kafkasya Savaşını bitirme arzusunu
anlamak için en azından |. Nikolay'ın çarlık
döneminin ardından, Kırım (Doğu) Savaşı'ndan
sonra imparatorluğun mali durumunu dikkate
almak gerekir. Aynı Golownin,işlerin ne durumda
olduğunu çokiyi bildiğinden, Kasım 1859'da,yani
Filipson Abadzehlerle anlaşma yaparken Milyutin'e
şöyle yazmıştı: "Kararlı ve en yoğun şekilde komple

tedbirler alınmazsa devletin ifası, yani yurt dışından
her türlü yabancı kredinin kaybı ve imparatorluk
içinde devlet tahvillerinin ve bonolarının yüzde
50 değeryitirmesi kaçınılmazdır.

NART 4

O sırada Petersburg taviz vermeye hazırdı.
Fakat 1837 yılında Çar |. Nikola ile yaptıkları
görüşmede takındıkları tavırdan da anlaşılacağı

üzere Çerkesler buna hazır değillerdi. Onların,
İmparatorluğun gerçekimkanları hakkında görüşleri

belirsizdi. Öte yandan İngiliz ajanlarının, başta
Britanya olmak üzere Avrupa devletlerinin yardım
edeceklerine ilişkin boş vaatlerinden kaynaklanan

ümitleri de dikkate almalıyız. Başta Baryatinski
olmak üzere Kafkasya'daki generallerin çoğu bu
seçeneğe kesinlikle karşıydılar. Milyutin anılarında
şöyle yazıyor: 'Yerli halkın tamamının dağlardan
sürülmesi ve yamaç şeridinde baştanbaşa Kazak

stanitsaları kurulması hakkındaki fikirler Petersburg'da
hiç kabul görmüyordu ve ciddi itirazlara yol açıyordu...
Dağlılardan bahsederken söz konusu sert tedbirin
onları hiddetlendireceği ve ölümüne direnişe yol
açacağını söylüyorlardı.'

Sonuç itibariyle seçilen strateji, bizzat Kaf-

kasya'daki generallere ve onların Peterburg'a
verdikleri bilgilere bağlıydı. |860'ta Çerkeslerin
acı kaderini belirleyen kararın nasil alındığını yine
Milyutin'in yazdıklarından öğreniyoruz: "İstişare
toplantılarının başlıca konusu Kuban ötesinde askeri
harekat planlarıydı. Bu hususta Tuğgeneral Filipson
ve Kont Yevdokimov'un görüşleri önemli derecede
farklıydı. Filipson daha önceki raporunda açıkladığı

görüşünü savunuyordu ve burada başlıca fikir şuydu:
Kafkasya'nın batı kısmındaki dağlılar doğudaki
nüfustan tamamenfarklıdır ve dolayısıyla Dağıstan
ve Çeçenistan'da uygulanan ve başarılı olan harekat

tarzı burada uygulanamaz, aynca Şapsığ ve Vubıhlara
karşı sert önlemler, Avrupa devletlerinin, özellikle de

Karadeniz'in doğu kıyısı üzerinde Rusya'nın herhangi
bir hakkı olduğunu kabul etmeyen İngiltere'nin
müdahalesine yol açar. Filipson'a göre, Muhammed
Emin'in de desteğini alarak yumuşaktedbirlerle Batı
Kafkasya'nın tamamında daha önce Abadzehler
ve Natuhaylarla ilişkilerde sağlanan itaat derecesini
sağlamak, bölgedeki hakimiyetimizi ise birkaç
müstahkem nokta, yol yapımı, ormanlarda yol
açılmasıyla sınırlamak gerekiyordu. Hümanist
yaklaşımla aşiretlerin yaşam tarzı ve adetlerine
uygun yönetim kurulmalı, kıyıdaki dağlıların Türkiye
ile ticariilişkilerine izin verilmeliydi."

kilipson'un hiç de saf olmadığını, dağlıları
karşıtlarından daha iyi tanıdığını ve hiç hayal
kurmadığını düşünüyorum. Bu, onun anılarından
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da anlaşılmaktadır. Yevdokimov'dan zaten hiç

bahsetmeyelim ama filipson stratejik açıdan

Milyutin'den çok daha bilge kişiydi. Bizzat Batı
Kafkasya'da çeyrek asır görev yapmanın verdiği
deneyim ve bilgi sayesinde Filipson bölgenin
özelliğini anlıyordu ve Çerkes dünyasının genelde
Rusya'nın bir parçası olmasını istiyordu. O bu
yolun bütün zorlukları ve tehlikelerini çokiyi
anlıyordu, o dağlı karakterinin bütün özelliklerini
biliyordu. Amao, temelli sonuçlar verecek bir
süreçten, dağlıların Avrupa dünyası ve fikrilerine

tedricen uyum sağlamalarından yanaydı, onların
imparatorluğun genel yapısını aşamalı olarak

benimsemelerini planlıyordu. Acilen ve zorla
sisteme sokulmalarına veya Rusya'nın kontro-
lündeki coğrafyadan imkan dahilinde dışarı atıl-
malarına karşıydı.

Yine Milyutin'ın anılarına dönelim: 'Filipson'un
ardından Kont Yevdokimov görüşlerini dile getirdi.
Hareketplanınıalışılmış netlikle, açık ve basit şekilde

ortaya koydu; buna göre, yerli halk kesin kararlılıkla
sıkıştırılarak dağlardan çıkarılacak, Kazak yerle-
şimlerinin arkasındaki açık düzlüğe göç etmek veya
Türkiye'ye gitmek zorunda bırakılacak." Net ve
basit oluşu, Yevdokimov planının gücünü gösterdiği
gibi ilke olarak kusurunu da ortaya koyuyordu.
Taktik açıdan bu plan, kesin ve kuşkusuz zafer

sağlayacaktı. Çünkü bir kere kolonileşme soru-
nunun çok kolayca çözülebileceği düşünülüyordu.
İkincisi, Kafkasya'nın kaderini belirleyen herkesin
düşündüğü ve dile getirdiği jeopolitik faktörün
önemi ön plandaydı.

Dağlıların potansiyelsaldırganlığı aslında önemli
derecede İmparatorluğun yarım asır süren

siyasetinden kaynaklanıyordu. 1830'lu yılların
sonlarında Karadeniz Müstahkem Hatt Komutanı
Nikolay N. Rayevski (Küçük Rayevski), dağlıların
geleneklerine saygı üzerine kurulmuş, dağlıların
ekonomik açıdan Rusya yönetimiyle ilişkilere
çekmeyi öngören banışçı ve tavizci yol öneriyordu.

Rayevski'nin komutasında görev yapan ve onun
karargah başkanıolan Kilipson yirmi yıl sonra da
esasen kendi komutanı ve hocasından aldığıfikirleri
geliştirmeye çalışıyordu.

Ne var ki 1861 sonbaharında İmparator|.
Aleksandr'ın Kafkasya gezisisırasında Çerkeslerin
kaderi belirlenmiş oldu. 16 Eylül'de İmparator;
Abadzeh, Vubıh ve Şapsığların delegelerini kabul
etti. Milyutin anılarında şöyle yazıyor: "Vubıhların

ünlü Berzeg soyundan bir kişi ve arkadaşları
İmparator'un karşısına çıktı ve Berzeg bir konuşma

yaptı, Abadzeh reislerinden biri ise bütün Abadzeh
halkı adına başvuruda bulundu. Burada ilk başta

halkın Rus İmparatorunun uyruğuna girmeye hazır

olduğu, atanan amirlerin emrinden bir daha hiç
çıkmamak suretiyle Rusya'yla bütünleşmeyi kabul
ettiği belirtiliyordu, 'cahillik yüzünden ve üstelik
Abadzehler daha itaat etmedikleri dönemde yapılan
önceki yanlış eylemler için özür dileniyordu. Ama
ardından şu şartlar öne sürülüyordu: Laba

akarsuyundan Abadzeh topraklarına kadar bütün
arazilerin, Kuban nehrinden Şapsığ arazilerine kadar
ve Gagra'dan Vubıh topraklarına kadar her yerin
dokunulmaksızın kendilerine bırakılması, söz konusu
arazilerde kale, askeri tesis, köy, yerleşim
kurulmaması, ekinlere zarar verdiğiiçin yol da yapıl-
maması... Son olarak 'esir dağlıların iadesi ve kaçak
kölelerin geri verilmesi" isteniyordu.

Bu öneriyle, her Iki tarafın kabul edebileceği
tarihi uzlaşmafırsatı da kaçırılmış oldu. Dağlıların

istekleri arasında 'Kaçak kölelerin iadesi! gibi bir
özeltalep vardı ki bunu Rus yönetimihiçbir şekilde
kabul etmezdi. Taraflar anlaşmak ve uzlaşmak

isteseler bile (ne yazık ki istemiyorlardı!), Rus
tarafına sığınmış kaçak köleler meselesi en karmaşık

ve zor konuydu. En uygun anlarda bile köleler
meselesi, dağlılarla Rus yönetimi arasında taviz
arayışlarını engelleyen ciddi konulardan biriydi.
Rusya'da servaj sistemi kaldırılmışken, Kafkasya'da
köleliğin kalması arzu edilen bir şey olamazdı,
olmadı da,

Öte yandan Eylül 1861'de dağlı reislerin
İmparatorla buluşması, Milyutn'in ve birçokdiğer
hatıra yazarlarının anlattıkları kadar basit görüşme
değildi. O sırada sadece muvazzaf subay olmayıp
kendini etnografya ve tarih araştırmalarına
hazırlayan ve ileride, Batı Kafkasya'daki olayları
yazmakiçin malzemebiriktiren M.İVenyukov'dan
bize oldukçaciddi kanıtlar ulaşmıştır; M.İVenyukov,

imparatorla dağlı delegeler arasındaki görüşmelerin
içyüzünü şöyle anlatıyor: 'Çok az kişinin bildiği
tarihi bir gerçeği anlatmadan geçemem... Çar
Hazretleri Kafkasya'yı ziyaret edince kenditaleplerini
bildirecek olan dağlı reisleri kabul etmekiçin gayet
istekli olduğunubildirdi. Sanırım o sırada hükümetin
en üst kademelerinde dağlıları topraklarından
çıkarmak mı yoksa bu topraklarda yol ve kaleler
yapmakla yetinmek mi diye karasızlık vardı.'
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İmparatorIl. Aleksandr'ın Hükümdarlık Dönemi

adıyla 1871'de resmi olarak yayımlanmış özette
yer alan ifadeler; hükümetin ikinci şıktan yana
olduğunu ortaya koymaktadır. Özette bizzat

şunlar belirtiliyordu: "Dağlıları kendisığınaklarından
kovmak planı oldukça fazla kurban gerektiriyordu
ve bu acımasızlığı, bunu yerine getirme enerjisini

sınırlıyordu... Zatalileri dağlı delegeleri kabul ederken
onlara örf ve adetlerinin, malvarlıklarının muhafaza

edileceğinibildirdi, yükümlülüklerden muafiyet vaadi
verdi, bizim askeri hatarımızın bulunacağıtoprakların
yerine bolca başka araziler verileceğini söylemiş ve
sadece Rus esirleri ile kaçak köylülerin teslim
edilmesini istemişti. Peki dağlı reisler cevabında ne

demişlerdi? Bir gün sonra dağlılar, Rus birliklerinin
derhal Laba ve Kuban ötesine çekilmesi ve

kalelerimizin sökülerek kaldırılması talebiyle yazılı
başvuru getirdiler."

M.İMenyukov; olay gerçekten böyleydi ne var
ki, anlatanın belki de bilmediği bir şeyler eksik,
onları da bizzat belirtmekistiyorum şeklindeki
notundan sonra "İmparator delegeleri hoşgörüyle
ağırladıktan sonra Kont Yevdokimov dağlıların,
İmparatorun teklifini kabul edeceklerinden ve
Rusya'nın 'himayesi altında' kendi topraklarında
kalacaklarından çok korkuyordu çünkü dağlıların
hepsini son kişiye kadar dağlardan silip atmayı
aklına koymuştu ve onların kalmasını kesinlikle
düşünmekbile istemiyordu. Onların kolay inandıklarını
bildiğinden o kendi yakın arkadaşlarından Albay
Abderrahman'a dağlıları en aşırı taleplerde
bulunmaya heveslendirmesiiçin talimat verdi ve
geceleyin onu dağlıların mınükasına gönderdi. Onlara
öyle bir telkin yapılacaktı ki Rus ordusunun Laba ve
Kuban ötesine çekilmesini ve kalelerin kaldırılmasını

bile istesinler. Onlara Hükümdardan her şey

 

Çerkesleri katleden General Zass ve Rus - Kazakaskerleri
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isteyebilecekleri söylendi. Onlar bu sinsi nasihate
inanarak tuzağa düştüler ve kaderleri belirlenmiş
oldu."

Kararın verildiği ortamlailgili olup bize ulaşmış
bütün kanıt ve bilgileri bir araya getirince

M.İ.Venyukov'un anlattıkları gerçeğe yakın
görünmektedir. Çar ll. Aleksandr, Çerkesleriitaat
altına almakiçin yapılacak askeri operasyonların

daha ne kadar mali ve insanı kurban gerektireceğini
anlıyordu, Baryatinski ve Milyutin gibi özel 'Kafkasya
vatanseverliği ve ideolojisi! türünden önyargıların
etkisinde de değildi, üstelik Yevdokimov gibi
dağlılarla ilgili özel hesapları da yoktu, ihtilafın
çözümü için en zararsız yolun arayışındaydı.

Yukanda belirtilenlerden anlaşılacağı gibi Adıgeleri
büyükfaciaya götüren tarihsel şılk, mevcut şartların
tek ve kaçınılmaz seçeneği değildi. Bütün
zorluklarına rağmen Çerkesya ve Çerkes uygarlığı,
Rusya İmparatorluğusınırları içinde kalmaya devam
edebilirdi. Dağlılar, önceki statüyü hiçbir şekilde
muhafaza edemezlerdi fakat gerek saldıran gerekse
de savunma yapan taraf bir seçim yapmak
zorundaydılar; ya uzun süreli, zorlu ve karmaşık
yakınlaşma süreci ya da durumu kökünden
değiştirecek şekilde ani bir karar vermek. Ne
yazık ki dağlılara felaket getiren ikinci seçenek
gerçekleşti ve bu Rusya için de sonuç itibariyle

en iyi seçeneksayılmazdı. Şüphe yokki Adıgelerin
faciasındaKont Yevdokimovkilit rol oynamıştır.
Adigelerin bu akibete uğramasını arzu etmeyen
General ilipson'un yazdıklarından bir alıntıyı özet
halinde burada yer vermekte yarar görüyorum:
Barış yanlısı General hilipson da şöyle yazıyor. "O
günün ganimetleri arasında, kafaları kesilmiş birkaç

dağlının cesedi vardı; bunlar ağızları dikilmiş çuvalların
içindeydi. Her kafa için Velyaminov on Ruble ödül
veriyordu ve kafataslarını ise Bilimler Akademisine
gönderiyordu." AynıFilipson, bu konuda bazı detayları
da şöyle nakletmektedir, "Zass, bilinen alışkanlığıyla
askerlere, ölülerin kafalarını kesmelerini emretti ve

ikamet ettiği Proçnıy Okop'a bu ganimetlerle döndü.
Bir yıl sonra Stavropol'da General Zassile karşılaştım.
O kızak arabasına binmişti ve ardından da brandayla
kapatılmış kızaklar sırlanmıştı. Zatıalilerine nereye
gittiğini ve ne götürdüğünü sorunca,'İzine gidiyorum
hemşerim, ayrıca Velyaminov'a bitirilen işleri
götürüyorum! diye cevap verdi. Sonra kızağın
üzerindeki brandayı kaldırdı ve ben yaklaşık elli
kafatasını görünceirkildim"



 

SÜRGÜN... |
 

 
21 Mayıs 1864 artık sadece Çerkes halkı tarafından değil belli başlı ülkeler, uluslararası örgütler

ve sivil toplum örgütleri tarafından da Büyük Çerkes Sürgünü'nün resmen başladığı tarih olarak kabul
edilmektedir.

(9. yüzyılda Britanya İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu (Rus Çarlığı)
arasındaki rekabet, diğer bir deyişle "Büyük Oyun". Rusya İmparatorluğu, Avrasya Havzası'na hakim
olmakiçin kendisine direnç gösteren Kafkasların otoktan halkı Çerkesleri uzun bir mücadele sonucu

ana yurtlarından sürmüştür... Özellikle kıyı boylarına yakın olan veya Krasnaya Polyana (Kızıl Yayla)
"İeo-

politik kaygısı")... Sürülen Çerkeslerin büyük çoğunluğunun durağı ise Osmanlı İmparatorluğu toprakları
olmuştur. Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul nedenleri, İngilizlerin bu sürgündeki
rolü ve negatif etkisi gibi konulara sanırım başka bir yazıda değinebiliriz...

                                                                                         

Dramatik bir şekilde gerçekleşen sürgün neticesinde Çerkesler, Osmanlı'nın Balkan topraklarından

tutun da, Adapazarı, Balıkesir, Düzce, Kayseri, Kars, Antalya,
Kıbrıs, Suriye, İsrail ve Ürdün'e kadar birçok yere Osmanlı
yönetimi tarafından iskan edilmişlerdir.

 

Çerkesler'in Kıbrıs'a iskanları da diğer bölgelerde olduğu
gibi yine dramatikbir şekilde gerçekleşmiştir... Kıbrıs'a gelen Çer-

kesler Kafkaslardan önce Samsun'a, Samsun'danise İstanbul'a
gelmişlerdi... İstanbul'dan Kıbrıs'a ise Osmanlı bandıralı "Revan-
i Ticaret", "Hıfz-ı Rahman" ve Eflak bandıralı Aufdromachi gemisiyle
2346 Çerkes, sürgün yoluna devam etmişlerdi (Musa Şaşmaz

1998; 354)... Çerkesler yolda birçokhastalık ve bilinmeyen neden-
i. Yıllar öncesinde rahmetli

dedemden ve büyük amcamdan dinlediklerim, şu anda yapılan
akademik çalışmaları doğrularnitelikteydi... Dedemin ve büyük
amcamın anneleri (Afet nene) dayılarının rahatsızlanarak hayatını
kaybettiğini ve bunun sonucunda da denize atıldığını anlatmış
kendilerine... Bu rahatsızlık büyükihtimalle ya sıtma ya da tifüstü..
Evet, Kıbrıs'a yolculuk sırasındaki kayıplar çok büyüktü ve 2346
Çerkes'ten sadece 1351 tanesi Kıbrıs'a varabilmişti...

                                     
 

* Yakın DoğuÜÜniversitesi Uluslararası İlişkiler BBölümü Öğretim Üyesi, Kuzey Kıbrıs Uluslararası Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü.
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BRİS...
 

Musa Şaşmaz'ın yaptığı arşiv çalışmalarından
da anlaşılacağı üzere, Samsun'da yola çıkan
Çerkesler 27 18 kişiydi, 202 tanesi Samsun-İstanbul

arasında hayatını kaybederken, diğerleri ise ya
İstanbul'da ya da İstanbul-Kıbrıs arasındaki yolculuk
sırasında hayatlarını kaybetmişlerdi (Şaşmaz 1998;
355)... Larnaka sahiline 43, Limasol sahiline ise
00 tane yanmış halde Çerkes'in cesedi vurmuştu

(Şaşmaz |1998:354)... Böylesi bir durumun gemide
çıkan yangından dolayı olduğunu söyleyebiliriz...
Fakat bununla birlikte, dönemin Larnaka'daki
Fransız Konsolosu'nun raporlarında ise, bazı
Çerkeslerin başlarının kesik veya vücutlarının derin
yaralar almış şekilde oldukları da belirtilmektedir...

Lamaka'daki Britanya Konsolosu Lang ise, özel-
likle gemilerdekiaşırı kalabalığın ve uzun yolculuğun
sonucunda sağlık problemlerinin ortaya çıktığını
belirtirken, neredeyse ayakta dahi duracak bır ye-
rin olmadığının altını çiziyordu (Lang'ın 17 Ekim
1864 tarihli mektubu (raporu), aktaran Şaşmaz
1998; 356)...

Sonuçta hayatta kalan Çerkesler, Kıbrıs adasına
çıkmayı başarmışlar ama hayat adına yeni bir bilin-

mezliğe doğru yol almaya başlamışlardı... Çerkes
ailelerin ve bununla birlikte yetim kalan Çerkes
çocuklarının yerleştirilmeleri söz konusuydu... Bir
kısım Çerkes, Limasol'a yakın olan Çerkes çiftliğine

yerleştirildi (Büyük ihtimalle vakıf malı olan bu
Çerkesçiftliği daha sonra Lanidis ailesi tarafından

satın alındı). Bu çiftlikle ilgili en detaylı bilgileri
bugüne kadar sanırımMahmut Çerkes'den aldığımı
söyleyebilirim... Rus televizyonuna konuyla ilgili

birlikte bir röportaj gerçekleştirdiğimiz Mahmut
Çerkes, 1864 yılında Kıbrıs'a gelenlerin torunları
arasında Çerkesçe bazı kelimeleri bilen ve hayatta

kalan tekkişi... Çerkes yetimler, Müslümanlar (Kıb-
rıslı Türkler) tarafından evlat edinirlerken, Kıbrıslı
Hristiyanların (Rumların) buna tepki gösterdiklerini
ve neden kendilerine de böyle bir yardım şansının
tanınmadığına dair şilkayetleri mevcuttu (Rosser
2007:3/)... (Bazı kaynaklarda ise, Kıbrıslı Hristiyan-
ların (Rumların) o dönemde adaya gelen ve büyük
çoğunluğu Müslüman olan Çerkeslere karşı negatif
bir yaklaşımlarının da olduğu belirtilmektedir)...

Yararlanılan kaynaklar:

Yetimlerin evlatlık verilmesi, bir kısım Çerkes ailele-

rinin Çerkes çiftliğine yerleştirilmesinin dışında

kalan Çerkes aileler ise, Larnaka ve civarındaki

köylere dağılmışlardı... Büyük ihtimalle Osmanlı
topraklarının diğer bölgelerinde olduğu gibi, bir
Çerkesailesinin rehabitilasyonu, ekonomik açıdan
zor durumda olan 4 Müslüman köylü ailesi arasında
paylaşılmıştı... Böylesi bir durumda Müslüman
(Kıbrıslı Türk) ailelerinin ekonomik açıdan durumla-
rını daha da zorlaştırmıştı (Rosser 2007:37)..

Daha önce Çerkeslerle ilgili yazdığım makale-
lerden sonra bazı eleştiriler aldım. Bu eleştiriler

yapıcı bağlamdaydı. Bana gelen soruların ve eleşti-
rilerin başında, şu vardı; Kıbrıs'a yerleşen Çerkeslere

ne oldu?

Kıbrıs'a gelen Çerekesler hala burada, yani
onların torunlar... Fakat tüm dünyada diasporaların
yaşadığı "asimilasyon"sürecini doğalolarak Kıbrıs'taki
Çerkeslerin torunları da yaşamışlardır... Bugün dil
bir tarafa, Çerkes kültürünü ve Kafkasya coğrafya-
sınailişkin bilgiyi ve gelinen aşmayı yeni İkuşaklar
maalesef bilmemektedirler... Son dönemde Kafkas-
lardaki gelişmeler ve Abhazya'nın bağımsızlığının
tanınması, en azından Kıbrıs'ta Kafkasya'ya ve Çer-
kes tarihine olan ilgiyi artırmış gibi gözükmektedir...
Kıbrıs'taki Çerkeslereilişkin bir "Portre" projesi ve
geçmişten günümüze kadar gelen anlatımların
paylaşılacağı bir nevi sözlü tarıh etkinliğini, Amber
Onarile birlikte planlıyoruz, umarım böylesibir
çalışmayı yapmayıbaşarırız...

Bugün hükümet kabinemizde, parlamento-
muzda, iş alanında, akademide ve sanatta adını

duyurmuş birçok Çerkes kökenli insanımız vardır...

Bu kişilerin kimler olduklarını da başka bir yazıya

ya da bizim portre çalışmamıza bırakalım diyorum...

Dünya'da tüm halklar acı çekmiştir... Fakat
yurdundan sürülenlerin acıları, acıların en ağırıdır
sanırım... Çerkesler de yurtlarından sürülmüş bir
şekilde Türkiye, Ürdün, ABD, Kanada, Almanya,
Polonya, Romanya, Bosna Hersek, Kosova, Suriye,
İsrail vb. coğrafyalarda hayata tutunmayaçalışmakta-
dırlar Eg

 

Musa Şaşmaz,"İmmigration and Settlemen of Circassian in the Ottoman Empire on British Documents 1857-1864", Ankara
Universitesi Osmanlı Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 9, 1998.

Sarah A.S.Isla Rosser, The First 'Circassian Exodus' to the Ottoman Empire (1858-1867), and the Ottoman Respnse, Based
on the Accounts of Contemporary Britsih Observers, M.A thesis, SOAS, University of London, 2007.

Not: Bu yazı Kıbrıs Havadis Gazatesi'nden alınmıştır. (Ed)
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EDYetkilileri UNPO

KAFFED yetkililer UNPO'nun Roma'da yapı-
lan toplantısına katıldılar. Toplantıya UNPO üyesi
olan amayıllardır toplantılara katılmayan Dünya
Çerkes Birliği adına ABD'den Çiçek Duman,

Türkiye'den de KAFFED genel başkanı Cihan
Candemir ve KAFFED yönetim kurulu üyesi Han-
dan Demiröz katıldılar. Uzun süredir askıya alın-
miş olan UNPO ilişkileri böylece tekrar başlatılmış

oldu.

KAFFED yetkilileri Çerkeslerin geriye dönüş
hakkı ve Abhazya'ya ulaşım ambargosunun kaldırıl-
ması konusunda Circassia ( Çerkesya ) adına bir
tane, Türkiye'de yaşayan Abaza diasporası adına
bir tane sonuç bildirgesi (resolution) hazırladılar
ve Abaza diasporası adına hazırlanan bu bildirge
Abhazya temsilcisi Lana Agrpha'nın sunacağı
Abhazya'nın bildirgesine ikinci madde olarak ek-
lenip ikisi birleştirilerek sunuldu. Heriki bildirge
de (resolution) verildiği şekilde kabul edildi.

Toplantıda UNPO'nun politikaları ve öncelik-
leri tartışıldı, ÜNPO toplantısı genel sonuç bildirgesi

üzerinde mutabakat sağlandı.

Toplantıya dünyanın dört bir yanından temsil
edilmeyen indigenous (yerli) insanlar, azınlıklar,
tanınmayan kabilelerin temsilcisi olan yaklaşık 50
delege katıldı. Yeni yönetim ve yöneticiler seçildi.
KAFFED başkanı Cihan Candemir'e yönetime
girmeteklifi getirildi ancak uzun süredir toplantılara
ilk kez katılındığı için ve aynı bölgeden ikikişi
olmasının çok da uygun olmayacağını düşünerek
KAFFED yetkilileri, Lana Agırpha'nın katılımını
destekledi. Lana Agırpha UNPO başkan yardımcılı-
ğına seçildi. Agırbha'nın başkan yardımcılığına
seçilmesiyle UNPO-Abhazya ve UNPO-Kuzey
Kafkasyailişkileri ve işbirliği daha da gelişecektir.

Toplantının teması Demokrasinin Nasıl Geliş-
tirileceği' idi. Federasyon yetkilileri iki workshopa
katıldılar. KAFFED'in 21 Mayıs için hazırladığı

saa en e eş eş

FFED GENEL KOORDİNATÖRÜ

CUMHUR BAL

 

Toplantısına Katıldılar

 
broşür tüm katılımcılara ve toplantıyı izlemeye
gelen araştırmacılara dağıtıldı. Geçen yıl Abhaz-

ya'nın Dostları tarafından düzenlenen ve UNPO
genel sekreteri Marino Busdachin ve KAFFED
genel başkanı Cihan Candemir'in de konuşmacı
olarakkatıldığı konferansın makalelerinin ingilizce
olarak hazırlanmış seti UNPO genel sekreteri
Marino Busdachin'e ve İsviçre ve Fransaya görüş-
melere gidecek olan Lana Agırpha'ya verildi.

Toplantıda sunulan ve kabul edilen bildirgede
özet olarak Gürcistan tarafından Abhazya'ya uygu-
lanan hertürlü yaptırım ve ambargonun kaldırıl-
ması, Türkiye'nin uyguladığı ulaşınn ambargosunun
kaldırılması, Çerkeslerin indigenous haklardan
(Kafkasyanın yerli haklarından) olduğunun ve geri-
ye dönüş hakkının koşulsuz olarak Rusya tarafından
kabul edilmesi, Çerkeslerin yaşadıkları diğerülkeler
tarafından da çifte vatandaşlık haklarının kabul

edilmesive kültürlerini koruyabilmeleri ve anava-
tanlailişkilerini sürdürebilmeleri için desteklenmeleri

talep edildi.
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Bilindiği üzere UNPO, Birleşmiş Milletler üyesi
olmayan ve orada temsil edilmeyen milletlerin
ve halkların örgütüdür. Başka bir değişle, bugünkü
dünya düzeninde özgürlük ve bağımsızlık hakları
gasp edilmiş halkların sesidir. UNPO 1990'ların
başından itibaren Abhazya halkının Gürcistan'a
karşı verdiği mücadeleye destek oldu. O dönemin
UNPO Genel Sekreteri Van Haag van Praag
(Dalay Lama'nın da avukatlığını yapıyordu) Abhaz-
ya'nın siyasi ve hukuki haklarının uluslararası kamu-
oyunda bilinir olması ve kabul görmesi için büyük

çaba gösterdi, Gürcistan'ın Abhazya'ya saldırısının
hukuksuzluğunu dillendirdi. Abhazya'nın bugünlere
ulaşmasında UNPO'nun katkısı büyüktür.
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KAFFED olarak ÜNPO toplantısına sunulan
önergede, Gürcistan'dan 'Abhazya'ya uygulanan
ablulanın kaldırılması, müeyyidelerin durdurulması,
kısıtlayıcı mevzuatın kaldırılması yoluyla özgürlüğün
temel ilkeleri üzerindeki yaygın ihlallere son
verilmesi' talep edildi. Türkiye'ye de, Abhazya'ya
güvenli ve direkt seyahat olanağının sağlanması
için gerekli tedbirlerib alınmasıiçin çağrıda bulunul-

du.

'Çerkesya' için verilen önergede ise Rusya
Federasyonu'ndan 'gerektarihi topraklarında ge-
rekse diasporada yaşayan Çerkeslerin tümünü
anavatanları Çerkesya'nın yerleşik halkları olarak
tanımaları, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları

Bildirgesi'nin 46 maddesinde ve İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinde kutsal kabul edilmiş
hakların kendilerine verilmesi, bu konudaki so-
rumlulukların yerine getirilmesi! istendi.

 

Önergede şuifadelere yerverildi: "Çerkeslerin
"özel durum" olarak kabul edilerek; anavatanları
Çerkesya'ya kayıtsız şartsız geri dönüş, Çerkes-
ya'dan ya da Çerkesya'ya engelsiz seyahat, talep
halinde çifte vatandaşlık haklarının teminat altına

alınması yönünde yürürlükteki geri dönüş ya-
salarında değişiklik yapılmasının, yanı sıra göçmen
kotasının, dil bilme zorunluluğunun,ikamet şartının
ve tarihi anavatanları Çerkesya'da daimi ikamet
ve vatandaşlık elde etmelerini engelleyen diğer
şartların kaldırılmasını Rusya Federasyonu'ndan
talep eder."

 

Ayrıca, Çerkes diasporasının yaşadığı Türkiye,
Ürdün,Suriye gibi ülkelerden de, Çerkeslere çifte
vatandaşlık verilmesi, Çerkes diasporasının kültürle-
rini korumaları ve anavatandaki hemşerileriyle
yakın ilişkiler kurmaları için çare bulunmasıistendi.



 

VFFED'e mail    Başkan Yardımcısı Lana Agırpha'dan K

Abhazya temsilcisi Lana Agırpha'nın UNPO başkan yardımaılığına seçilmesi Kafkasya ve diasporada
memnuniyetle karşılandı.

 

Birlikte sunulan bildirilerin de UNPO tarafından kabul edilmesi önemli bir gelişme oldu. Lana

Agırpha'nın Abhazya'ya döndükten sonra, yönetim kurulu üyemiz Handan Demiröz'e bir teşekkür
maili gönderdi. Gönderilen mail ekteki gibidir.

Sevgili Handan

Sizinle tanışmak gerçekten çok güzeldi. Daha önce yazamadığım
için üzgünüm çünkü intemet erişimim kısıtlıydı. Ancakbelirtmekisterim
ki etrafımda bu kadar hoş insanların olmasından, bana olabilecek tüm

desteği ve gerekli tavsiyeleri vermelerinden dolayı çok mutlu oldum.

Dünyanın hertarafından gelen bu denli zeki, akıllı ve eğitimli insanlar
tarafından temsil edilen bu kadar güçlü bir diasporamız olduğu için gurur
duydum. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden gelmiş olan Insanların sizinle
tanışmış ve konuşmuş olması da çokiyibir şey. Bunun çok önemli oldu-

gunu düşünüyorum. Dolayısıyla UNPO'ya katılmaya devam edeceğinizi
umuyorum. Şu anda çok aktifler ve UNPO ile işbirliğimizden maksi-

mum yarar sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çokteşekkür ederim.
Cihan'a da eniyi dileklerimle.

LANA

 

Lana Agırpha

 

“den Kınama

 

FPE

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak,
Gazze'ye Insani yardım malzemesi götüren kon-
voya 31 Mayıs günü İsrail tarafından yapılan ve
sivil insanların öldürüldüğü askerisaldırıyı şiddetle
kınıyoruz.

Gazze'de yaşayan Filistin halkıyıllardır İsrail
ambargosu altından en temelinsan haklarından
mahrum olarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Ne yazıktır ki dünyada insan haklarına yönelik ih-
lalleri önleyecek yaptırımlar, adalet sağlayacak
kurumlar kalmamıştır.İsrail gibi kural tanımayan
devletler korkusuzca her türlü zorbalığı uygulaya-
rak, korumasız küçük halkları acımasızca yok
etmektedir.

Zorbalık ve insanlığa yönelik katliamlar yay-
gınlaşmakta, buna dur diyebilecek güçler, kendi
siyasi çıkarları veya beklentileri nedeniyle zor-
balıklara göz yummaktadır. Bu duyarsızlık ve tep-
kisizlik ise zorba devletleri dana çok cesaretlen-

dirmektedir. En doğal insan hakları fütursuzca
ihlal edilmekte, dünya barışı her geçen gün daha
büyük tehditlere maruz bırakılmaktadır.

Dünyada yaşanmış en acımasız soykırım ve
sürgünlere maruz kalmış, hala da Gürcistan'ın
Abhazya'ya uyguladığı haksız ambargo karşısında
sesini dünyaya duyuramayan Çerkes toplumu
olarak,Filistin halkının yaşadığı zorlukları çok iyi
anlıyoruz. Tüm dünyada, BM İnsan haklarıbildirge-
sinde tanınmış olan insanca yaşam hakkının tesisi
için gerekli adımların atılmasını, tüm halklariçin

ambargoların kaldırılarak serbest seyahat ve ticaret
haklarının sağlanmasını, açık denizlerde devletler
eliyle yapılan hukukdışı el koymaların önlenmesini
talep ediyoruz.

 

 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
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KAFFED bünyesinde Abhazya, Kıyı Şapsığ-
Adıgey ve Karaçay Çerkes - Kabardey Balkar
Çalışma Grupları oluşturuldu.

İlk toplantısını 16 Mayıs tarihinde Adapaza-
rında yapan Abhazya Çalışma Grubunun koordi-
natörlüğüne Ekrem Akbaş, sekreterliğine ise Suat
Çelikçi seçilmişlerdir.

13 Haziran tarihinde Ankara'da toplanacak
olan Kıyı Şapsığ - Adıgey ve Karaçay Çerkes- Ka-
bardey Balkar Çalışma Gruplar da görev dağılımı

 

KAFFED'de Kafkasya için Çalışma Grupları Oluşturuldu

yaptıktan sonra program ve proje çalışmaları ya-
pacaklardır.

Birer ihtisas komisyonu olarak çalışacak olan

Çalışma Grupları hazırlayacakları projeleri hayata
geçirmek üzere proje grupları da oluşturarak dai-
resel olarak genişleyeceklerdir.

Çalışma Gruplarıile ilgili hazırlanan yönetmelik
ortak olup, sadeceisimlerifarklıdır. Ömek yönet-
melik aşağıdadır.

Karaçay Çerkes-Kabardey Balkar Çalışma Grubu Yönetmeliği

Kuruluş

Madde |. Kafkas Demekleri Federasyonu bünyesinde, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları
doğrultusundaveilgili komisyon ve çalışma grupları ile eşgüdüm içerisinde Kabardey Balkar Cumhuriyeti
ve Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ne yönelik projeler

i) planlamak,

i) koordine etmek,

ili) yürütmek amacıyla

"Kaffed - Kabardey Çalışma Grubu" kurulmuştur. Yönetmeliğin bundan sonraki maddelerinde
Kabardey Balkar ve Karaçay Çerkes cumhuriyetleri için kısa olarak "Kabardey" denilecektir.

Amaç

Madde2. Kaffed - Kabardey Çalışma Grubu'nun amacı, Kabardey'e dönüş sürecine katkıda bu-

lunmak, Kabardey'in Türkiye'de ve dış dünyada tanınmasına yardımcı olmak, diaspora ve Kabardey
arasında hertürlü insanı, kültürel ve ekonomikişbirliğinin gelişmesine çalışmaktır.

Çalışma Grubunun Adı

o Madde 3. Çalışma grubunun adı Türkçe yazışmalarda "Kaffed - Kabardey Çalışma Grubu" ve

İngilizce yazışmalarda "Kaffed - Kabardia Working Group" olarak geçer.

Faaliyetler

Madde 4. Çalışma Grubu, Kaffed Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda,
Kaffed'in organları, ulusal ve uluslararası düzeydeilgili kuruluşlarile işbirliği ve koordinasyon içerisinde
aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a) Kaffed'in Kabardey'e yönelikfaaliyet programını hazırlamak ve uygulamak, Kaffed üye demek-
lerinin Kabardey'e yönelikfaaliyetlerini koordine etmek,

b) Kabardey'ı ilgilendiren alanlarda güncel gelişmeleri takip etmek, Kaffed üyelerini ve kamuoyunu
bu gelişmelerden haberdar etmek,

©) Diasporadan Kabardey'e dönüşün gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmak,

d) Kabardey'in Türkiye'de ve dünyadatanıtılmasına yardımcı olmak, Kabardey'deki sanatçı, bilim-
ınsanı, medya mensubu, sporcu gibi meslek grupları ve sivil toplum örgütleriile Türkiye'deki benzer
kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olmak,
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e) Diaspora ve Kabardey arasında insani, kültürel ve ekonomikişbirliğinin güçlenmesine çalışmak
ve Kabardey'deki (dıl konusu başta olmak üzere) kültürel ürünlerin diasporaya aktarılması gibi
etkinlikler yürütmek,

f) Kaffed Yönetim Kurulu'na danışma grubu olarak destek vermek.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 5. Çalışma grubunun organları şunlardır

a) Çalışma Grubu

b) Özel (ad hoodProje Grupları

Çalışma Grubu

Madde 6. Kaffed - Kabardey Çalışma Grubu Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
tarafından Kaffed'e bağlı derneküyeleri arasından görevlendirilen en az üç, en fazla yedi kişiden
oluşur. İş bu yönetmeliğin kabuluile kurulan Çalışma Grubu'nun oluşturulduğu ilk atamalar hariç,

üyeler Kaffed Genel Kurulu'ndan sonra en geç iki ay içerisinde atanır ve görevleri Yönetim Kurulu
tarafından yerlerine yeni üye atanıncaya kadar devam eder. Kaffed Yönetim Kurulu Çalışma Grubu'na
yeterli katkıyı sağlayamayan üyeler yerine yeni üyeler atayabilir. Çalışma Grubu oluşturulurken çalış-
maların sürekliliği gözetilir.

Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi arasından koordinatörünü seçer ve gerekli görevlendirmeleri

yapar. Çalışma Grubu, koordinatörün veya üç üyenin çağrısı Üzerine en az üç aydabir üyelerin salt
çoğunluğuile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çalışma Grubu Koor-
dinatörü gerektiğinde Kaffed Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Koordinatörün Yönetim Kurulu
üyesi olmaması durumunda Yönetim Kurulu kararlarında oy hakkı yoktur.

Çalışma Grubu'nun Görevleri

Madde 7. Çalışma Grubu'nun görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda, atanmasınıtakiben en geç iki ay içerisinde
çalışma programı ve yürüteceği projeleri saptamak, projelerin bütçelerini hazırlamak ve Kaffed Yöne-
tim Kurulu tarafından onaylanan projelerin programa uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

b) Her proje tamamlandığında Sonuç Raporu hazırlamak ve KaffeJ Yönetim Kurulu'na sunmak,

c) Büyük kapsamlı projeler için Çalışma Grubu'na bağlı çalışacak özel (ad hoc) proje grupları
oluşturmak, proje gruplarının çalışmalarını izlemek ve kooordine etmek,

d) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapmak.

Özel(ad hoc) Proje Grupları

Madde 8. Çalışma Grubu, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde somut çalışma-

ları gerçekleştirmek üzere,faaliyet süresi ve yöntemi önceden belirlenen Özel (ad hoc) Proje Grup-
ları oluşturabilir.

Sekreterya

Madde 9. Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin yürütülmesine sekreterya desteği Kafkas Dernekleri
Federasyonu Genel Merkezitarafından sağlanır. Çalışma Grubu bir karar defteri tutarak aldığı kararları
bu deftere düzenli olarakişler. Kaffed Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Grubuna faaliyetlerine

destek olmak amacıyla sürekli veya proje bazında profesyonel eleman istihdam edilebilir.

Bütçe Esasları

Madde 10. Çalışma Grubu'nun gelir ve giderleri Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Merkezi
tarafından takip edilir. Çalışma Grubu tarafından yürütülen projelerin hesaplarıilgili mevzuata ve
proje sözleşmesine göre, Kaffed mali yapılanmasıiçerisinde ayrı bir hesapta tutulabilir.
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Yürürlük

Madde | |. Bu Yönetmelik, Kafkas Demekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul edi!-
diği tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Kafkas Dernekleri Federasyonu
Tüzüğü ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürütme

Madde 12. Bu Yönetmeliği, Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Başkanı yürütür. Kaffed Yönetim
Kurulu, yönetmelikte gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Sohum'a çocukparkı projesi tamamlandı

KAFFED'in yeni oluşturduğu çalışma grupla-
rından Abhazya Çalışma Grubu ilk projesini ger-
çekleştirdi.

Sohum'a diaspora olarakbir çocukparkı yapıl-
masını projelendiren Abhazya Çalışma Grubu

temin ettiği çocuk parkı malzemelerini Sohum
belediyesine teslim etti. Zemini Sohum belediye-
since hazırlanan çocukparkının oyuncakları önü-
müzdeki günlerde monte edilecektir.

Oyuncak temini tamamlanmak üzere olan
ikinci parkın malzemeleri de önümüzdeki günlerde
Abhazya'ya nakledilecektir.   

Küçük, büyük demeden farklı projeler üreterek onları gerçekleştirecek olan Abhazya Çalışma
Grubunun hedeflerinden birisi de Abhazya'nın / iline, 7 çocuk parkı yapmaktır.

g  FFE

 

belediyesinden | e teşekkür mesajı

KAFFED'in yeni oluşturduğu çalışma gruplarından Abhazya Çalışma Grubu ilk projesini
gerçekleştirmiş ve Sohum belediyesine çocukparkı için malzemeler göndermişti.

Sohum Belediyesinden KAFFED Abhazya Çalışma Grubuna gönderilen mesaj ekteki gibidir.

ABHAZYA DEVLETİ SOHUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk oyun parkıiçin

KAFFED Abhazia Working Group (KAFFED Abhazya Çalışma Grubu)'na

Sohum Belediye başkanlığının içten ve sonsuz teşekkürlerini sunuyoruz. Sizin değerli katkı ve

yardımlarınız, Abhazya ile Türkiye'deki diaspora arasındakiilişkiler açısından çok büyük önem taşıyor

Yapılaniyiişler, hiçbir zaman unutulmaz ve yolumuzu aydınlatır. Başka organizasyonların dasizi
örnek almasını umarız. Çünkü bu ve benzeri çabalar sadece maddi bir değer taşımaz, aynı zamanda
sevinç ve ümit verir.

Dostluk ve cömertliğinizin size fazlasıyla dönmesini diliyorum. Yaşamdaiyilik, sağlık ve mutluluklar
dilerim.

Saygılarımla

Sohum Belediye başkanı

A.M. LABAKHUA.
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Günümüze kadar, büyük emek ve fedakarlık-
larla getirilen derneklerimiz, toplumumuzun tek
buluşma ortamı olmuştur. Ancak, toplumsal sorun-

larımızın yoğunluğu ve karmaşıklığı yöneticileri-
mizden beklentileri arttırmaktadır. Bu nedenle
derneklerimizin kendi tarihini, kültürünü, temel
politikaları ve profesyonel yöneticilik tekniklerini
bilen kişiler tarafından yönetilmesi, yönlendirilmeleri
gerekmektedir.

Bu nedenle Kafkas Demekleri Federasyonu
(KAFFED) olarak toplumsal sorunlarımıza duyarfı,
kadro olabilecek gençlerin desteklenerek yetiş-
tirilmeleri planlanmış ve bir eğitim programı ha-
zırlanarak, 19-20 Haziran tarihlerinde ilki olmak
üzere NART AKADEMİSİbaşlatılmıştır.

KAFFED'e bağlı demeklerimizin gençleri ara-
sından seçilen ve zamanı uygun olan gençlerimizin

katılmış o  dukları ilk eğitim,bir ilik olmasına rağmen

  

 
konusunda deneyimli eğitmenlerimiz Doç.Dr.
Cahit Aslan ve Murat Papşu'nun hazırladığı eğitim-
ler, gençlerin katılımcı soru ve açıklamalarıile ol-

dukça başarılı geçmiştir.

Eğitimin ilk gününde KAFFED Eğitim ve Teşki-
latlanma Sekreteri Şamil Jane, gençliğin örgüt-
lenmesiile ilgili bilgiler vermiş, gençliğin sorunları
ve çözüm yolları üzerinde durulmuş, gençlerle

karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

2. gün ilk oturumda Cahit Aslan, Kimlik ve
Etnisite Üzerine eğitim vermiş, ikinci oturumda
ise Araştırmacı Yazar Murat Papşu genel olarak
Kafkas dilleri, Adığe-Abazadilleri, dil politikaları
konularında bilgiler vermiştir.

Gençlerin de konular Üzerinde görüş ve düşün-

celerini rahatlıkla dile getirdikleri toplantı son
derece verimli geçti.

 



 

Nart Akademisi başlangıç olarak üç ana başlık

altında toplanan aşağıdaki temel konularda eğitim
vermeyi hedeflemektedir;

KÜLTÜR VE TARİHİMİZ

- Genel olarak Kafkas dilleri, Adığe-Abaza dilleri, dil
politikaları.( 20 Haziran tarihinde Murat Papşu
tarafından verildi)

- Adiğe ve Abaza halklarının toplumsalgelişimi, tarihi,

- Kafkasya'nın tanıtımı,

- Nartlar,

- Habze,

- Sürgün, Osmanlı topraklarınaiskan,

- Diasporada örgütler ve dönüş düşüncesi (| 908-
1980)

POLİTİKA

- KAFFEDilkelerinin tanıtılması,

- Kimlik ve Etnisite (20 Haziran tarihinde Dr. Cahit
Aslan tarafından verildi)

- Asimilasyon nedir, nasıl önlenebilir,

- Uluslararası gelişmeler ve Kafkasya,

- Milliyetçilik ve Diaspora,

- Ulusların Kaderlerini tayin hakkı,

- İnsan hakları, azınlık hakları:

YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

- Misyon,vizyon, swot analizi, iş planı,
“

- İletişim, empatikiletişim,

- Toplantı yönetim, zaman yönetimi, motivasyon.

Eğitimlersırasında görevlendirmeler yapılarak,
elde edilen sonuçların sunulması ve tartışılması

ile eğitimlerin pratikle pekişmesi sağlanacaktır. Bu
amaçla ilk çalışma konusu olarak Nüfusa Erişim

Projesiiçin, her bölgede 3 köyde örneklem çalış-
ması yapılma kararı alınmıştır. Bu konuların veri|-
mesi için görüşülebilen eğitmenlerimizden aşağıda

isimleri yazılı olanlardan katkıda bulunacakları te-
yidi alınmış olup,farklı eğitim modelleriiçin farklı
kişilerle görüşmeler devam etmektedir:

Cahit Aslan, Murat Papşu, Setenay Nil Doğan,
Hasan Kanbolat, Mitat Çelikpala, Muhittin Ünal,
Rahmi Tuna, Zeyenel Abidin Besleney, Ö.Aytek
Kurmel, Özdemir Özbay, Şamil Jane, Erol Taymaz,
Ergün Özgür, Sevda Alankuş, Fethi Açıkel

9-20 Haziran tarihlerini takiben Ekim 2010)

da 2.si yapılacak olan eğitimler, 2011 Haziran
ayında tamamlanacaktır.
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Bilindiği üzere Federasyonumuz,her yıl

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Universi-
tesi'ne burslu ve paralı öğrenciler göndermektedir.

Federasyonumuz 2010 - 2011 öğretim yılında
da Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniver-
sitesine yine burslu ve paralı öğrenciler gönde-
recektir. Bununiçin Federasyonumuza başvurular
başlamıştır. Bu üniversitede okumakisteyen

öğrencilerin www.kafkasfederasyonu.org intemet
adresindeki başvuru formunu eksiksiz olarak dol-

durarakveilgililere imzalatarak | Fotoğraf ve ÖSS
sonuççıktısı ile Federasyonumuza göndermeleri
gerekmektedir.

Rusya Federasyonu içerisindeki en başarılı
üniversiteler arasındailk sıralarda yer alan Kabardey
Balkar Üniversitesi'nde okuyacak öğrencileriçin
bu yıl sevindirici bir gelişme de yaşandı. Dünya
ÇerkesBirliği'nden KAFFED'e gönderilen bir mek-
tupla KBC'de öğrencilere yeni olanaklar sağlana-
cağının müjdesiverildi.

Mektupta, 5 Haziran 2010 tarihinde DÇB'nin
destekleriyle, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Arsen Kanoko'nun başkanlığında, bu

yıl, KBC Devlet Üniversitesini ve KBC Devlet
Ziraat Akademisinibitirecek hemşeri öğrencilerle

 

 
bir toplantı yapıldığı anlatılıyor. Bu toplantıya üni-
versitelerdeki master ve doktora öğrencileri de
katılmışlar. Cumhurbaşkanının burada, mezun ola-

cak tüm öğrencilere cumhuriyette kalmaları halinde
sürekli ikamet imkanı sağlamayı teklif ettiği anlatı-
iyor. Aynı zamanda kalıcı olarak yerleşeceklerin
konutsahıbı olabilmesi için mortgage kredisi temi-
ninde yardımcı olunacağı, Kanokov'un alınacak
konutun mortgage kredisinin 2650'sinin özel bir
fondan karşılanacağı sözünü verdiği belirtiliyor.
Yaşamlarını Moskova veya Adıgey Cumhuriye-
ti'nde sürdürmekisteyenlere de iş bulma konu-

sunda yardım edilecek.

Toplantısırasında, üniversitelerini bitirdikten
sonra KBC'de kalmak ve yaşamlarını sürdürmek
isteyen öğrencilerin isimleri belirlenmiş. Ayrıca,
kalıcı öğrencilerle, Cumhurbaşkanlığı yönetimi ve
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde koordi-
nasyonu sağlayacak yapılanma belirlenmiştir.

KBC Devlet Üniversitesi ve KBC Devlet Ziraat
Akademisi bünyesinde okuyacak yabancı ülke
hemşeri öğrencileri kotası sorununun da görüşül-

düğü toplantıda Cumhurbaşkanı, yabancıülkelerde
yaşayan hemşeri öğrencileriçin, 1 00 kişilik sürekli
bir kontenjan temin etmeyi arzuladıklarını ifade
etmiş.
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KBC Devlet üniversitesinde okumakisteyen
öğrencileriçin, üniversitenin Dış İlişkiler sekreteri

Anatoly Kozoko ile bir söyleşi yaptık. Öğrenci
adaylarımızın üniversite hakkında merak edebile-
cekleri soruları yönelttiğimiz söyleşimizi sizlerle
paylaşıyoruz.

Sayın Kozoko, bize üniversiteniz hakkındabilgi
verebilir misiniz ve üniversitenizin Rusya'da başarı
oranı nedir?

Üniversitemiz bünyesinde oniki Fakülte,iki
Enstitü, bir Filoloji, bir Sosyal Bilimler bölümü ile
iki yıllık teknik eğitim veren altı adet kolej bulun-
maktadır.

Dışarıdan ve Rusya'dan eğitim için gelen 22
bin aktıf öğrencimiz bulunmaktadır. Başarı oranına
gelince, üniversitemiz son 5-6 yılda Rusya'da eği-
tim veren klasik üniversiteler arasında ilk on içeri-

sinde bulunmaktadır. Kafkasya'da bulunan üni-
versiteler arasında ise kesintisiz olarak | ya da 2.
sırada yer almaktadır.

ÜUniversitenizin yetiştirdiği ünlü kişiler var mı,
bize birkaç örnek verebilir misiz?

Üniversitemizin yetiştirdiği ünlü kişilerin isimleri

sayamayacağım kadar çok, o nedenle şu şekilde
cevap vermekisterim; Adıgey'den, Kabardey 

Balkar'dan, Rusya'dan gerek yazar, gerek profesör,

doktor, besteci, şair, ressam gerekse bilim adamı

olarak birçok ünlü bizim üniversitemizden mezun

olmuşlardır.

 

Federasyonumuz heryıl üniversitenize burslu
öğrenci gönderiyor, buradan giden öğrencilerden
sizlerin beklentileri nelerdir?

Bildiğiniz gibi bizler her sömestr de Türki-
ye'den gelen öğrencilerin ders notlarını federas-
yonabildiriyoruz. Gördüğünüz üzere tüm öğren-
cilerin başarıları eşit değil, okula düzenli gelen ve

derslerine iyi çalışan öğrenciiçin başarı kaçınılmaz

oluyor. Fakat, okula geliş gidişleri düzenli olmayan,
derslerini çalışmayan öğrencilerin başarı oranları

düşüyor.

 

Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen öğ-
renciler | yıl boyunca hazırlık okuyorlar. Bu hazırlık
eğitimi süresince |. 2. ve 3. kurslarda adaptasyon
ve dil öğrenimi konularındasıkıntı yaşıyorlar, an-
cak ortamaalıştıktan sonra bu sorunlar aşılabiliyor.

Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz eğitimlerini
iyi bir şekilde tamamladıktan sonra, master ve
doktoralarını burada yapabilmekiçin kalabiliyorlar.

Buradan gidecek öğrenciler nelere dikkat etmeli-
ler?

Gelecek öğrencilerin korkacakları hiçbir prob-
lem yok. İlk geldiklerinde hazırlık eğitimini önemse-
yerek, düzenli çalışıp bitirdikleri takdirde başarılı

olmamaları için hiçbir neden yok. Her şeyden

önce başvuruda bulunacak olan öğrenciler hedef-
lerini iyi belirlemeli ve belirledikleri hedefleri doğ-
rultusunda disiplinli bir çalışma yürütmeliler. Aksi
bir durumda başarısız olmak kaçınılmaz olacaktır. 

Son olarak, orada kalmak isteyen öğrencileri-
mize RF oturum izni veriyor mu?

Bugün Rusya gerek ikametgah izni, gerekse
pasaport vermekiçin ilk olarak orada eğitim alan
insanları tercih ediyor. Ben oraya geri dönülsün
diyorum, orada iş bulmakisteyenleriçin gerekli
eğitim veriliyor. Gelsinler, eğitimlerini alsınlar kal-
makisteyenlerkalabilirler.

Bize zaman ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız
için teşekkürler.

 



  
BAŞKANDAN...

 

 

 

  

 

Bu yıl da Mayıs ve Haziran ayları çok yoğun
geçti. /-8 Mayıs tarihlerinde Nalçik'te Dünya
Çerkes Birliği (DÇB) yönetim kurulu toplantısı

yaptık. 21 Mayıs anma törenleri ve 26-30 Mayıs
UNPO toplantısı Mayıs ayının diğer önemli olayları
oldu. CHP içindeki gelişmeler ve kurultay sonucu

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni genel
başkanı olması tüm Türkiye'nin olduğu gibi bizim
de gündemimizi meşgul etti. Ama tam busırada

öyle bir gelişme oldu ki bir yandan Türkiye adına,
insanlık adına hükümetin tavrını takdir ettik, diğer
yandan üzüldük. Bu olay tüm diğeretkinliklerimizi
gölgede bıraktı. Haziran başında, Gazze'ye insani

yardım götürmek üzere düzenlenen gemi konvo-

yunauluslararası sulardaİsrail askerleri, ölümle so-
nuçlanan bir baskın düzenledi. |ürkiye ve dünyanın
gündeminiişgal eden bu konu bizler açısından da
çok önemliydi. Çünki Gazze ve orada yaşayan

Filistin halkı, aynen Abhazya'nın Gürcistan tarafınan
karadan ve denizden ablukaaltına alınmış olduğu
gibi İsrail tarafından ablukaya alınmış durumdadır.
İsrail de aynen Gürcistan'ın yaptığı gibi bölgeye

sıkı bir ambargo uygulamakta, uluslararası sularda

dahi seyreden gemilere el koymakta. Sonuçta Gaz-

ze'ye yardım konvoyuna yapılan baskın ve son-

rasında hükümetin gösterdiği tepki, tüm dünyada
yankı uyandırmakla beraber en çokbizleriilgilen-

dirdi. Çünki TC hükümetleri yıllardır Gazze'ye ve

Gazze halkına gösterdiğiilgiyi, Abhazya'ya ve kendi
halkına göstermemektedir.

Mayıs, Haziran aylarındaki gelişmelerisırasıyla

değerlendirecek olursak, önce 21 Mayıs etkinliklerin-
den başlamamız gerekiyor. 1864 Büyük Çerke
Sürgünü'nden bu güne kadar 146 yıl geçmiş. 146

 

   

 

CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı

yıldır Çerkes toplumu dili ve kültürü ile büyük
kayıplara uğramış durumda. Bu günlerde ise bir

yandan anavatan ile buluşabilme, diğer yandan
Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin sağladığı
imkanlarile varoluş mücadelesi vermektedir. Örgüt-
lü olmanın bu var oluş mücadelesindeki katkısı ise,

tüm kısıtlamalara rağmen inkar edilemez. Dergi-
mizde Kefken'de yapmış olduğum konuşma metni
geniş şekilde yer almakta. Ancak kısaca bu yıl ki
etkinliklerin özelliklerini ve anlamlarını tekrarlamak
istiyorum.

21 Mayıs'lar Kafkasya'da yok oluşumuzun baş-
langıcı ve ulusal varlığımızın devamı açısından hiç
unutmayacağımız ve unutturmamamız gereken
bir gün. 2! Mayıs günleri ulusalbilincimizin şekil-
lenmesi ve asimilasyon çarkında yok olmadan,var

oluş umutlarımızı geleceğe taşımamızaçısından da
çok önem kazanmış durumda. KAFFED olarak bu

gerçeğin bilinciyle, tüm demeklerimizle birlikte bu
yıl ki etkinliklere daha çok önem verdik. Özellikle
Kefken anma törenlerine katılım bu yıl, geçmiş
yıllara oranla çok kalabalık oldu. ITürkiye'deki gün-
dem nedeniyle Kefken etkinliğimiz yazılı ve görsel
medyada yeterince yer almadı. Bilindiği gibi aynı
tarihe rastlayan CHP kurultayı nedeniyle, tüm
medyamız bu olaya yoğunlaştı. Ancak bu yılki yo-
gun ilgi, geleceğe yönelik umutlarımızı yeşertmiştir.

Kefken etkinliklerine emeği geçen demeklerimizi
ve çalışanlarını yürekten kutluyorum.

21 Mayıs toplantısı biter bitmez, 26-30 Mayıs
tarihlerinde Dünya Çerkes Birliği (DÇB) adına
katıldığımız UNPO toplantısı diğer önemli çalış-
mamız oldu. Bilindiği gibi UNPO,Birleşmiş Milletler
Topluluğu'nda temsil edilmeyen ulusların topluluğu
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ve bir çokhalk burada temsil edilmekte. Örneğin
Çin Uygurları, İran Azerileri, Pakistan Belucileri,
Güney Afrika'nın beyaz halkı Afrikenerler, Ango-
la'nın Kabinda halkı, Şili ve Arjantin'de yaşayan
Mapuche halkı gibi, elliden fazla halk UNPO üyesi,
DÇB çokyıllar önce "Çerkesler" olarak UNPO
üyesi olmuş,ilk toplantılara delege göndermişti.
Abhazya'da yine UNPO üyesidir. UNPO toplantı-
larında üye halkların sorunları görüşülmekte ve
sorunlara yönelik tavsiye kararları! alınmakta.
Dolayısıyla UNPO,uluslararası önemli bir sivil top-
lum dayanışmaplatformuniteliğindedir. 2002 yılın-
dan itibaren üyelik aidatını ödeyemeyen DÇB,
UNPO toplantılarına delege gönderememişti.
Geçen yıl Abhazya'nın Dostları grubunun İstan-
bul'da gerçekleştirdiği konferansa konuşmacıolarak
katılan UNPO Genel Sekreteri Marıno Busdachın
ile tanışmış, UNPO ile yeniden irtibat kurmuştuk.
KAFFED olarak, UNPO toplantılarına DÇB adına
katılma kararı aldırarak, bu yıl Roma'da yapılan
genel kurul toplantılarında Çerkes toplumunu tem-
sil ettik. Toplantıda benimle birlikte, KAFFED yöne-
tim kurulu üyemiz Sayın Handan Demirözile
Amerika'daki DÇB yönetim kurulu üyemiz Sayın
Çiçek Checkkatıldılar. Bizler açısından Roma top-
lantısı önemli bir deneyim oldu. Dünyadaki çok
değişik toplumları ve sorunlarını tanımanın yanı
sıra, Abhazya adına katılan delege Sayın Lana
Agırpha'yı da bu dönemin yönetim kurulu başkan
yardımcılığına seçtirdik. Genel Kurul'da Çerkes
toplumu ve Abhazya adına önemli tavsiye karar-
larının alınmasını sağladık. Alınan kararlarla ilgili
geniş haber web sitemizde yer almıştır.

CHP kurultayı ve sonuçlarınailişkin fazla yorum
yapmak gerekmiyor. Dileğimiz ülkemizde demok-

rasinin gelişmesi, bu çerçevede muhalefet partileri-

nin de toplum beklentileri yönünde kendilerini
geliştirme ve yenilemeleridir.

Ben daha çok Gazzeile ilgili gelişmelere değin-
mek ve toplumumuzun duygularına tercüman ol-
makistiyorum. Haziran ayının ilk günlerinde ger-
çekleşen bu olay bize tekrar geçmişi hatırlattı.

Hatırlanacağı üzere, 2006 yılının Temmuz-Ağus-
tos aylarındaİsrail ordusu Lübnan'a saldırarakbir

çoksivil'in ölümüne neden olmuştu. Dönemin

AKP hükümeti de büyük duyarlılık göstererek,

Lübnan'a "Barış Gücü" ne katılmak üzere Türk

askerlerini gönderme kararı almıştı. Biz de
Türk hükümetlerinin Lübnan halkına gös-

terdiği bu özel ilgiye karşın, Abhaz-
——, ya'nın sorunlarına ilgisizliğini
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Nart dergimizin 50. sayısında "Uzaydaki Abhazya
"başlıklı yazımızda eleştirmiştik. Bu defa da Gazze
halkı için, açıkça hükümetin de desteklediği 'ınsanı
yardım girişimi' ve “insani yardım konvoyuna! İsrail'in
saldırısı sonucu hükümetin sert tavrı, takdir hisleri-
mizle birlikte elbette toplumumuzun tepkilerine
ve eleştirilerine neden oldu.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Gazze'de
yaşayan Filistin halkının acılarına son derece duyar-
liyız. İsrail'in yıllardır Filistin halkına gösterdiğiaşırı
kuvvet kullanımını, katliamları ve insanlık dışı ambar-

goyu onaylamamız mümkün değildir. Yok edilme-
nin, ambargolarla temelinsani ihtiyaçlardan yoksun
bırakılmanın zorluğunu ve acısını hiç bir toplum
bizim kadar bilemez. Ancak, Lübnan'a, Gazze'ye
gösterilen ilginin Abhazya'ya, Lübnan ve Rilistin
halklarına gösterilen merhamet ve desteğin de

Abhaz halkına gösterilmesini beklemek, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları olarak hakkımızdır. Hükü-
met, Hamasliderini Türkiye'ye davet ederken, ör-
nek bir demokratik seçimle işbaşına gelmiş Abhaz-

ya Devlet Başkanının Türkiye'ye gelişine yıllardır
izin vermemekte, engellemektedir. Gazze'ye yardım
götüren gemilere İsrail'in uluslarası sularda yaptığı

baskın nedeniyle şiddetle tepki gösteren hükümet,
bu güne kadar Abhazya'ya mal götürdüğü gerekçesi
ile yüzlerce gemiye el koyan Gürcistan'a sessiz

kalmakta, cesaretlendirmektedir. İsrail'in Gazze
bölgesine uyguladığı ambargoyu delmekiçin İsrail

ile ilişkileri bozmak pahasına şartları zorlarken,

Abhazya'ya uygulanan ambargoyu bizzat destekle-

mektedir. Bu kadar büyükçelişkiye ve yok sayılmaya

karşı, vergisini ödediğimiz, gerektiğinde uğruna

şehit verdiğimiz ülkenin vatandaşları olarak tepki
duymamız çok doğaldır. İnsanlık adına, "adalet"

ilkesi adına Abhazya'ya ve halkına, Gazze'ye ve

kilistin halkına gösterilen ilgi ve desteği elbette

bekliyoruz. "Adalet'li yaklaşımı "Adalet ve Kalkınma
Partisi" hükümetinden Türkiye vatandaşları olarak

talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimiz gerekli

makamlara iletilmektedir, sonuna kadar datakipçisi

olacağız.

Umudumuz odur ki hükümetimiz Türkiye'nin
çevresindeki tüm ülkelerle geliştirdiğiiyiilişkilerini
ve güçlü politikalarını Abhazya'ya yönelik ola-
rak ta uygulayacaktır. Türkiye, Gürcistan ile
ilişkilerini bozmadan kendi vatandaşlarının
anavatanları Abhazya'ya gidişlerini
sağlayabilecek güç ve kudrettedir,
yeter ki istensin. Ümüyoruz ve
bekliyoruz.
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GÖRÜŞ - DÜŞÜNCE
 

ardeşimle yapmış olduğum bir sohbette
kültür değişimi ile ilgili bir konuda bir yıl

y “ siçinde okuduğu birkaç kitaptan sonra ulaş-
ği hatta kendince keşfettiği neredeyse avrekal
diyerek sunmayaçalıştığı tespitleri bana yabancı
değildi. Bende "ağabey" liğimden güç alaraklafı
biraz ağzından kapıp heyecanla devam etmiştim
konuşmaya. Birden bana;

 

Ağabey, ben uzun süredir okuyup ulaştığım

bu sonuç için neredeyse kendimi kutluyordum.
Sen, benim bulduğumu sandığım sonucu bana
"pat" diye söyleyiverdin. Heyecanımın yersiz oldu-

  

 
gunu düşünmeye başladım dedi.

Bende biraz düşündükten sonra şu cevabı

vermiştim:

Evet "pat" diye söyleyiverdim. Ancak senin
bir yılda okuyarak rahatlıkla geldiğin sonuca, ben
yaşayarak 20 yıl sonra gelebildim. Ne mutlu sana,
aynı heyecanla devam etmelisin.

Toplumumuzda bizim kuşak en çok İsmail

Berkok'un Tarihte Kafkasya'sı ve İzzet Aydemir'in
Kafkasya Kültürel Derşgi'si ile beslenerek büyüdük.
Son yıllarda toplumumuzla direk veya endirekt
ilgili, yayınlanan Dergi, Gazete ve Kitapları izlemek
zorlaştı. Bu açıdan günümüz gençlerinin çok şanslı

olduklarını düşünüyorum.

Üniversite yıllarımızda bulunduğumuz ortam-
larda "Anavatan" demek, ulusunu yaşatma iddia-
sında bulunmakyasaklar içindeydi. Hemen kendini-
zi üzerinize yapıştırılmış bir etiket içinde bulurdunuz.

Anavatan'da Cumhuriyetlerimiz vardı, ideal sis-
temler üzerine kurulu, bizi kurtarmaya hazır. Ah
bir adım atabilsek...

Derken Sosyalist sistemin koruyucu şemsiyesi
altında olan Cumhuriyetlerimizde yaratılmakta
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olan zengin kültürel ürünler varken, sistemin çökü-
ünü takip enden karmaşa ve kapitalist düzenin

"kar" dan başka bir şeyi gözünün göremediği
ortamda birden bire toplumsal değerlerin alt üst
olduğu, Cumhuriyet statülerinin ne olacağının ko-
nuşulduğu, aydınların, sanatkarların ne olacağının
net olmadığı, dünyadasınırların belirsizleştiği, hatta
çok yerde sınırların açıldığı, kmine göre bu "Yeni
Dünya Düzeni'nde ulusal değerlerin önemini
kaybetmekte olduğu, kimine göre de mikro milli-

yetçiliğin güçlendiği, tüm kültürlere önem veren
yeni bir anlayışın gelmekte olduğu bir ortamagiri-
veriyoruz. Oysa kaldırılan ulusal değerler değil,
"ulus devlet" yapısıydı, güçlenen"mikro milliyetçilik"
değil, ulus devlet yapısı içerisinde yoksayılan milli-
yetlerdi.

Bir tarafta ağır ağır kapitalist cendere altına

giren Anavatan, bir tarafta tabu diye öğretilen

yasakların bir birkalktığı, ancak yaşatmakistedikleri-

mizin tükenmekte olduğu diaspora. Hiçbir yerde
henüztaşların yerine oturamadığı, karmaşık, çok
bilinmeyenli bir ortamda, kendi kültürünü yaşaya-
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madan bunu yaşatacakpolitikaları tartışmak duru-

munda kalan gençlerimizi hem çokşanslı, hem

de zorbir yükün altında görüyorum.

Peki, bu kadar karamsar mı olmalı?

Neden profesyonel yönetim tekniklerinin,

politik mücadelelerin deneyimleri kullanılmasın
ve iki nesilin artıları birleştirilip bir sinerji yaratıl-
masın?

Yaratılabılır. Bunu kendi profesyonel yaşantım-
dan da biliyorum. Temel eğitime sahip genç mür-
hendisler, mimarlar, maliyeciler yönetim teknikleri
konusunda uzmanlaşmış, bu uzmanlıklarını yaşa-

dıkları ile pekiştirmiş insanların çizdiği eğitim prog-

ramları için hazırlanan "hap"gibi paket eğitimlerle
tartışmalı bir ortamda hızla yetiştiriliyorlardı. Bunları
yaşarken, üniversite yıllarımızda politik guruplarda
aktıf pek çokarkadaşımızın da benzen yöntemlerle

kendi politikaları doğrultusundahızla eğitildiklerini
hatırlayıveriyorum.

Her kuşağın temel görevi sonrakine deneyim-
lerini aktarmak, sağlıklı bilgilerle ve dahaiyi yetişme-
sini sağlamak olmalıydı. Artık sadece köşe yazıların-
da ben bunu yaptım, sen bunu yanlış yaptın
söyleminin çok dışına çıkamayan,basit, benmerkez-

ci mantığın ötesine geçme zamanı çoktan gelmiş
olmalıydı.

 

 Bilinçlenme ve örgütlenmenin temeli için hızla
ulaşılabilen sağlıklı bilgi gerekli, ancakyeterli değildi.
Eğitimin bir düzen içerisinde yapılması, tartışmalarla
pekiştirilmesi ve görevlendirmelerle neden öğre-
nildiğinin bilincinin verilmesive disiplin içerisinde
uygulanması gerekiyordu.İşte bu farklılığı vurgu-
lamak için Nart Akademi'sinin hedefi "öğretim"
değil "eğitim" olmalıydı.

İşte Nart Akademisi bu düşüncelerle ortaya

çıktı.

1960, 19/1, 1980 sosyal çalkantılarını, Berlin
duvarının yıkılışını, en büyük Sosyalist devletin bir-
den en Kapıtalist bir devlete dönüşümünü yaşayan
kuşak, izlenemeyecek kadar çok sayıda yayın, bu
yayınları hazırlayan uzmanlaşmış insanlarımız ve
|980 ile susturulmuş ancak eğitimli, tartışmaya
açık bir gençlik!

Nart Akademisi eğitimi kısaca Eğitim ve Uygu-
lama diyebileceğimiz iki temel üzerine kuruldu;

Eğitim içinde,
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Temel tarihi-kültürel bilgiler, bir halkın gelece-
ğini tartışabilmek için temelpolitik bilgiler, bu bil-

gileri sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için temel
iletişim ve yöneticilik yetenekleri verilmeliydi.

Uygulamaiçinde,

OÖğrenilenlerin nerede ve nasıl kullanılabileceği,
görev bilinci oluşturulmalıydı.

Bununiçinde sadece öğrenmekiçin bu eğitime
aday olmakgerekli ancak yeterli değildi. Bu nedenle
adaylarda aşağıdaki özellikler arandı:

Geleceği kuracak gençler olmalıydı (18-30
yaş aralığında),

O güne kadar olan çalışmaları ile kendini top-
uma adayacağını göstermiş olmalıydı.

Günümüz haberleşme-etkileşim araçlarını iyi

kullanan kişiler olmalıydılar. 

Ufak aksamalarla da olsa ilk uygulamada bunla-
ra uyulduğunu söyleyebiliriz.

Ancakiçeriğinde tarihi-kültürel bilgilerin, politi-
kanın, yöneticiliğin temellerini taşıyan bu temel
eğitimin 45-50 gence verilmesi neredeyse dünya-
nın en karmaşık sorunları içerisinde olan toplumsal

sorunlarımızın çözümü için yeterli olamazdı.

Bununiçin, Nart Akademisi süreklilik kazanmalı,

temel eğitim Üzerine uzmanlık eğitimleri inşa edi!-
meliydi.

Bu nedenle sürekliliği olan bir eğitim planlandı.
Eğitim ve uygulamalar süresince belirli doğrul-
tularda yetenekli oldukları görülen veya zaten
kendi gayretleri ile belirli bir düzeye kadar kendisini
yetiştirmiş olan gençler için her temeleğitim dö-

nemini, birazda zaman içerisinde netlik kazanacak

olan,

Medya yönetimi,

Tarih, kültür,

Politika,

Yöneticilik,

vb. konulardan birinde geliştireceği, biraz daha
detaylı eğitimlerin izleyeceği, bir çeşit 2. aşama
diyebileceğimiz bir eğitim takip etmeliydi.

Eğitim başlıkları belirlendikten sonra bu konuda
destek vereceklerinden emin olduğumuzbirikimli
arkadaşlarımızdan istediğimiz destek beklenti-

lerimizin biraz da üstünde “böyle bir programa
destek vermekten mutlu olurum”, "ne güzel, genç-

leri yetiştireceğiz" gibi güzel tepkilerle cevaplandı.

Bu temel düşünceler kurulduktan sonra, ku-

rumsallık içinde Kaffted Yönetim Kurulu ve bu uy-
gulamada bizlere en büyük desteği verecekolan
Demek Başkanlarımızın onaylarıalındı. 8 Bölgede
gençlerle düzenlenen toplantılarda yüzlerce gençle
bir araya gelindi, eğitimin içeriği, hedefi ve önemi
anlatıldı.

Gençler istekli, eğitmenleristekli, ilk ders zili

çaldı. Güzelkatılımlı bir hafta sonu eğitimi ile Nart
Akademi'sinin açılışı |9 Haziran 2010 tarihinde

yapılmış oldu.

İlk uygulama göreviverildi. Bu yaz her bölgenin
gençleri Nüfusa Ulaşım projesi için 3 köyde yapa-
cakları çalışmaile ilk ömeği oluşturup çalışmanın

tamamlanmasıiçin ilk uygulama deneyimini yaşa-
yacaklar. Değerlendirmeleri Ekim ayında yapacağız.

Nart Akademisi temellerini kuruyor,

Gençlerden umutluyuz...
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afkas Dernekleri Federasyonu olarak her
firsatta, her platformda dile getirdiğimiz

y Abhazya'nın sorunları ve çözüm önerileri
konusundaki bir çalışmayı daha sizlerle paylaşmak
istiyorum. Kafiad Başkanı Sayın Erol Özel'in yönlendir-
mesiile tanıdığımız iş adamı ve Türk Dünyasıİnsan
Hakları Derneği (TDİHD) yönetim kurulu üyesi
Ersan Ener,iş sebebiyle Abhazya'ya yaptığı ziyaretler
sonrasında ülkede yaşanan ambargo ve diğer sorunlar
konusunda TDİHD olarakbir şeyler yapılması gereği-
ni Federasyonumuzla paylaşmıştı. Birlikte yaptığımız
değerlendirme toplantısı sonunda, aynı zamanda
Avrasya İnsan Hakları Federasyonu (IHAF) üyesi
de olan TDİHD'nin Abhazya'da incelemelerde bulu-
narak detaylı bir rapor hazırlamasının ve bu raporu
başta HAF olmaküzere, İHAF üyesi 22 ülkeninin-
san hakları demeklerine sunmasının ve bu demekler-
den AGİT üyesiolanlararacılığıile de AGİT günde-
mine taşınmasının çokyararlı olacağı kararına vardık.

  

 

Verdiğimiz karar sonrası hemen harekete geçe-
rek, aldığımız resmi görüşme randevuları ve diğer
programlar doğrultusunda bir Abhazya ziyareti orga-
nize ettik. Heyetimiz, TDİHD Genel Başkanı Abdul-
lah Buksur, yönetim kurulu üyesi Ersan Ener, KAFFED
Genel Başkan Yardımcısı ve Abhaz Çalışma Grubu
üyesi Rauf Özelile KAFFED Genel Koordinatörü
olarak benim katılımımla oluşuyordu.

0 Haziran Perşembe günü Ankara-İstanbul-
Soçiyolculuğundan sonra hava alanında bizi karşılayan
ve gezibitimine kadar da bütün imkanlarıyla yanımız-
da olan Abhazya Devlet Başkanlığı Konukevi Direktö-
rü Ayüzbaİbrahim ile sorunsuz bir şekilde Abhaz-
ya'nın başkenti Sohum'a ulaştık. Ertesi gün ilk
görüşmemizi saat | 0.00'da Dışişleri Bakanı Maksim
Gunjia ile yaptık. Ziyaret nedenimzin Abhazya ile
ilgili bir rapor hazırlamak olduğunu açıklayarak başla-
dığımız görüşmebir saat sürdü. Abhazya'nın durumu
ve gelişmeler konusunda heyetimizi detaylı bir şekii-
de bilgilendiren Gunjia, çeşitli konularda sorulan
soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:
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"Uluslararası camia, |996'dan beri uyguladığı
ablukaile bizi Gürcistan'la birlikte yaşamaya mah-
kum etmekistedi. | 999 yılından itibaren Gürcülerin
dönüşüne izin vermemize rağmen abluka devam
etti. Bugüne kadar Abhazya'ya 60 bin Gürcü dön-
müş, dönenlere ev ve arazileri verilmiştir. Gürcü
yönetimi Gal bölgesinin huzurunu bozmakiçin
sürekli provokatif saldırılar düzenlemeye devam
etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar kay-
bettiğimiz insan sayisi 800'dür ve bunların 350'si
resmi görevlidir. Uluslararası camia hala Gal bölgesine
insan yerleştinmemiziistiyor, ancak uygulanan haksız
ablukayı kaldırma niyetleri yok. Gürcüler evlerine
döndüler, fakat Grekler, Rumlar, Yahudiler gibi hala
dönemeyenler de var. Buna rağmen Gürcüler, dias-
poradakiinsanlarımızın dönüşüne de 'onlar mülteci
değildir" diyerek engel olmayaçalışıyorlar.

"Siz İürkiye'den buraya, Rusya'dan transit vize
alarak gelebiliyorsunuz. Biz de Gürcülere, Rusya'dan
transit vize alın da gelin diyebiliriz. Ö zaman hemen
'nerede Insan hakları" diyorlar. Gürcistan sınırından
yapılan çok az sayıdakigiriş çıkışın zorluğundan bah-
sediyorlar, ancakyılda 9 milyon giriş çıkışın yapıldığı
Psoğ sınırındaki zorluktan bahseden yok. Çözüm
dediğimizde önerilen, "Türkiye'den gelenler Poti'ye
gelsin, oradan Abhazya'ya geçsinler" oluyor. Bizim
en büyüksıkıntımız bize uygulanan bu haksız ablukayı
yeteri kadar dünyaya duyuramamamızdır.

"Bağımsız görünen, ancak tam bağımsız olmayan
ülkelerin bizi tanıması zor. Bu nedenle biz Latin
Amerika ülkeleri ile daha çok ilgileniyoruz, çünkü
onlar daha bağımsız. Brezilya, Arjantin, Ekvator, Tay-
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van gibiülkelerile ilişkilerimiziyi, Hindistan ile henüz
bir kontağımız yok. Çin'e ise yaklaşmaya çalışıyoruz.

TDİHD Genel Başkanı Abdullah Buksurise,
Abhaz halkının insan hakları açısından yaşadığı sorun-
lari uluslararası arenaya dahaiyi taşıyabilmesi için
Abhazya'da bir ınsan hakları demeğinin kurulmasının
yararlı olacağını belirterek, "Bunun gerçekleşmesi
halinde, biz KARFED ile birlikte bu örgütü uluslararası
arenaya taşıyabiliriz" dedi. 22 ülkedeki insan hakları
demeklerinin üye olduğu IHAF'a bu kurulacak der-
neği de üye yapmakiçin çaba sarf edebileceklerini
belirten Buksur, "Abhazya meselesini 22 üyemizin
gündemine taşıyabiliriz, hatta diasporalarınızın bulun-
duğu ülkelerin insan hakları demeklerini de bu çalış-
maların içerisine katabiliriz" dedi. Uluslararası düzeyde
örgütlü olansivil toplum kuruluşlarının (STK) hazırla-
dıkları raporları artık günümüzde kimsenin göz ardı
etmediğini de söyleyen TDİHD Genel Başkanı, ken-
dilerini buraya getiren ve Abhazya'yı tanımalarına
neden olan kuruluşun da bir SIK olan KAFFED ol-
duğunu vurguladı.

Heyetimiz ikinci görüşmeyi Başbakan Sergey
Şambaile yaptı. Abdullah Buksur'un, "Abhazya'nın
nasıl bir izolasyonile karşı karşıya olduğunu görmeye,
öğrenmeye, yaşanan tüm sorunları öğrenip bunları
bir raporhaline getirmeye geldik" şeklindeki ziyaret
amacımızı özetleyen girişinden sonra Sergey Şamba,
kısaca şu bilgileri aktardı:

"15 yıldır bize çok ciddi bir izolasyon uygulanıyor.
Rusya Federasyonu ile yaptığımız belli anlaşmalar
ile biraz rahatlamış durumdayız. Rusya Federasyonu
büyükbir devlet ve biz onların destekleriile sorunla-
rımızı çözmeye çalışıyoruz.

1993-96 yılları arasında Türkiye'den Abhazya'ya
doğrudan ulaşım vardı. Bu, Abhazya'ya dönüşü artır-
mış ve dönenlerin sayısı iki bini geçmişti. |996'da
başlayan izolasyon çok şeyi engelledi. Uygulanan
bu haksız izolasyonu her yerde anlattık ama sonuç
alamadık. Abhazya'ya dönüş yapanlar iızolasyondan
sonra ya Abhazya'yı ya da Iürkiye'yi tercih etmek
zorunda kaldı. Gidenler kaldı, geri dönemediler.

Türkiye'nin 1993-96 arası bu geliş gidişlere en-
gel olmamasıbizi rahatlatmıştı. Ama neyazıkki şim-
di Türkiye, Gürcistan yönetimince el konulan Türk
gemilerine dahi müdahale etmemektedir. Bizim şan-
sımız Rusya Federasyonu yönetiminin bize iyi yaklaşı-
mıdır. Şu anda Rusya Federasyonu savaş gemileri
sahillerimizi koruyor. Türkiye Cumhuriyeti bandıralı
gemilerin buraya yük getirmesinin güvenliğini bu
gemiler sağlıyor. Bir ay sonra Sohum havaalanını
uçuşlara açıyoruz. Başta Moskova olmaküzere,bir-
çok yerden buraya seferler başlayacak. Dileğimiz

 

Abhazya Başbakanı Sergey Şamba ziyareti

Türkiye'den de bu seferlerin başlamasıdır. Türki-
ye'den gelecek uçak ve gemilerin güvenliği konusun-
da Rusya Federasyonu ve biz garanti veriyoruz.
Türkiye'den buraya gelerek yerleşenlerden milletve-
kili, bakan yardımcısı olanların yanında, Iş adamları
ve ticaretle uğraşanlar var. Bugün itibariyle Türki-
ye'den gelerek buraya gelerek yerleşenlerin sayısı
bini geçmiştir..."

TDİHD GenelBaşkanı Buksur'un,"Sağlık, eğitim
ve ulaşım konusunda yaşadığınız ne tür sorunlar
var?" şeklindeki sorusu Üzerine Ise Şamba: "Biz çok
sıkıntılar yaşadık. Gürcüler ya götürdü ya da yaktı. -
Biz sağlık ve eğitime ayırdığımız bütçeyi heryıl ciddi
şekilde artırıyoruz. Abhazya'da üretilen malların
gümrüksüzbir şekilde Rusya Federasyonu'na girmesi
konusunda Rusya Federasyonu ile yenibir anlaşma
imzalıyoruz. Bu çok cazip bir durum oluşturacak.
Rusya Federasyonu önümüzdeki dönemde alt yapı
(yol, su, elektrik, telekomünikasyon vb.) çalışmalarında
kullanılmak üzere önemli maddi destekler verecektir.
Tabi Medvedev-Erdoğan görüşmelerinde, iki ülke
arasındakiticaretin 00 milyar dolarlara çıkarılmasının
hedeflenmesi, bizim için de çok önemli" dedi. Abdul-
lah Buksur da, "Kıbrıs'a uygulanan izolasyonun kaldını-
masında STK'ların çok önemli rolü oldu. Konu ile
ilgili buradaki STK'lar, biz ve KAFFED birlikte çalışarak
önemli sorumluluklar üstlenebiliriz" dedi.

Üçüncü görüşmemizi, geçen dönemin Başbakanı
bu dönemin Devlet Başkan yardımcısı Aleksandr
Ankuab ile devlet başkanlığı köşkünde gerçekleştirdik.
Ankuab'ın dinamik, enerjik ve pozitif tavırlarıile biz-
leri karşılaması heyetimizi son derece etkiledi.  op-
lantıda Abhaz basın mensupları da bulundu ve gö-
rüşmemize televizyon haberlerinde yer verildi.

Abdullah Buksur'un KAFFED ile TDİHD'nin
birlikte gerçekleştirdiği Abhazya ziyaretinin amaçlarını
kisaca anlatmasından sonra Aleksandr Ankuab,
"Savaştan sonra da çoksıkıntı çektik. Bize savaştan
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Devlet Başkan yardımcısı Aleksandr Ankuab ziyareti

daha çokzarar veren haksız abluka nedeniyle uzun
süre Abhazya dışına hiç çıkamadık ve kendimizi
dışarıdaki Insanlara anlatamadık. Halkımız açlığa
mahkum edilmekistendi. Şimdi yurt dışına çıkarken
Rusya Federasyonu pasaportu kullanıyoruz, ancak
ona da şengen vizesi vermedikleri için Avrupa'ya
gidemiyoruz. Mesela, paramız olsa da gerektiğinde
Avrupa ülkelerine gidip tedavi olamıyoruz. Bu insan
haklarına aykırıdır ve ayrımcılıktır.

Şimdi size, bir ay içerisinde haksahiplerine ver-
meye başlayacağımız, uluslararası standartlara uygun
olarak hazırladığımız yeni pasaportlarımızı göstermek
istiyorum. Bunlarla Türkiye dahil, her yere gidebilmeyi
umuyoruz. Size anlatmakistediğim şu ki, Abhazya
olarak biz çalışmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar
60 bin Gürcü Gal bölgesine döndü. Onlar o tarafta
değil, bizimle birlikte bu tarafta yaşamakistiyorlar.
Biz de onları kendi vatandaşımız olarak kabul ettik
ve pasaport vermeye başladık. Söylendiği gibi zorla
değil, isteyenlere pasaport veriyoruz. Savaşsırasında
ve sonrasında || bin Grek, 40 bin Rus Abhazya'yı
terk etti. 2010 Nisan ayıitibariyle 77 bin Abhaz, 33
bin Ermeni, 18 bin Rus, 13 bin Gürcü, 8 bin de
farklı etnik yapılardan olmak üzere toplam 149 bin
ınsan Abhazya pasaportu sahibi olmuştur. Zaman
içerisinde Türkiye, Suriye, Ürdün ve diğer ülkelerde
yaşayan Abhaz diasporası insanlarımızın da tarihi
vatanlarına dönerek vatandaşımız olacaklarını ümit
ediyoruz" dedi.

Dördüncü görüşmemizi, saat |4.00'de Abhazya
devletinin derneklerden sorumlu birimi ile yaptık.
Onlar bize Abhazya'dakısivil toplum kuruluşlarıile
ilgili bilgiler verdiler. Bizim, konu ile ilgili görüşme
talebimiz üzerine, saat | 6.00'da STK'ları toplantıya
davet ettiler. Insani Programlar Merkezi Direktörü
bayan Arda Inal-Ipa'nın ofisinde yapılan toplantıya,
konuile ilgili 8 demeğin temsilcisi katıldı. İki saatten
fazla süren toplantıda ziyaret amacımızı ve gün boyu
yaptığımız görüşmeleri anlattıktan sonra, orada da
tek iştigal konusu insan hakları olan (çatı örgütlere
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üye olmakiçin bu şart) bir demeğin kurulması öneri-
mizi yeniledik, Abdullah Bey bunun faydalarını uzun
uzun anlattı ve kendilerinin verebileceği katkılardan
bahsetti. HAH üyesi 22 ülkenin insan hakları demeği-
nin katılımı ile Abhazya'da, Soçi'de, Türkiye'de ya

da başka ülkelerde Abhazya konulu konferanslar
düzenlenebileceği, raporlar hazırlanabileceği anlatıldı.
S1IK'ların gücününtartışılmaz olduğunu tekrar belir-
ten Abdullah Buksur, bu güce ömekolarak KAFFEL)'
göstererek, "şu anda sizinle bizleri bir araya getiren
bu güç” dedi. SIK temsilcileri de,bir insan hakları
derneği kurulması önerisini değerlendireceklerini
belirttiler. Ben de Federasyon olarak ortak projeler
yapmaya hazır olduğumuzu söyledim ve yeni oluştur-
duğumuz "KAFFED Abhazya Çalışma Gurubu"nu
tanıtan bilgiler aktardım.

Üçüncü günki programımız Abhazya'yı baştan-
başa dolaşmak ve heyetin daha objektif rapor
hazırlayabilmesiiçin halkla birlikte olmak, tarafsız
gözlemler yapmaktı. Sabah erkenden Gürcistan
sınırına doğru yola çıktık. Oçamçira şehrinde ya-
şayan Migreller ile görüştük, gelişmelerle ilgili değer-
lendirmelerini fotoğraflarla destekleyerek kaydettik.
Daha sonra Tkuarçal bölgesinin köylerine giderek,
aynı şekilde köylülerle görüştük. Bu şekilde ilerleyerek,
nihayet en güneydeki Gürcüsınırına yakın Gal bölge-
sine geçtik. Burada Abhazya'nın tüm elektrikihtiyacını
karşılayan hidroelektrik santralini ziyaret ettik, savaştan
sonra dönerek buraya yerleşen Gürcülerle görüştük
ve yaşantıları hakkında bilgi edindik,tarım alanlarının
durumunu tespit etmeye çalıştık. Öğle saatlerinde
kuzeye dönerek Afon'a ulaştık. Konuklarımıza Rusya
Federasyonu'nun destekleriyle kapsamlı bir restoras-
yon çalışması yapılmakta olan, meşhur Novy Afon
kilisesini, yanındaki şelaleyi ve bugüne kadarki ziyaret-
lerimde benim de görmediğim ilginç yerler gezdik.
Zaman yetmeyeceğiiçin, dünyanın en ünlü yeraltı
mağarası Afon'u gezmeyi pas geçerekRitsa gölüne
çıktık. Ritsa gölünden ve yol güzergâhında gördükleri
manzaralardan, herkes gibi konuklarımız da çok
etkilendiler. Daha önce, tedavi amaçlı kullanılan
meşhur Abhaz balını almakiçin Abhazya'ya gelmeyi
bile planladığını söyleyen Abdullah Buksur, başta
kestane balı olmak üzere değişik Abhaz ballarından
aldı. Ritsa gölünde yediğimiz geleneksel Abhaz ye-
meklerinden sonra tekrar yola koyulduk. Tatil beldesi
Gagra'yı gezdikten sonra, Pitsunda şehrine geldik.
Türkiye'den buraya yerleşen ve Pitsunda'da motel
çalıştıran arkadaşlarımız Akucba Ali Gündüzile eşi
Handan'a uğradığımızda gece saat 22.00 olmuştu.
Sürpriz ziyaretimizi coşkuyla karşıladılar. Heyet üye-
lerimiz burada dönüş yapanların durumlarıile ilgili
bilgiler aldılar ve saat 24.00'de oradan ayrıldık.
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Dördüncü gün, yanı |3 Haziran Pazar günü ko-
nuklarımızın dönüş günü idi. Saat 16.50'de Adler'den
kalkacak uçağa yetişmek üzere saat 12.00'de yola
çıkmaları gerektiği için zamanı iyi kullanmamız gere-
kiyordu. Önce, Abhazya'nın savaş kahramanı veilk
Devlet Başkanı Ardzınba'nın, kendi köyü olan
Eşera'daki mezarını ve evini ziyaret ettik. Ardzınba'nın
sıkıntılı anlarında giderek dinlendiği, çalıştığı, toprakla
uğraştığı mütevazı evi ve yine son derece mütevazı
bulduğumuz mezarından çoketkilendik. Ardzınba'nın
yakın çalışma arkadaşı olan, gezi boyunca da yanımız-
dan ayrılmayan Ayüzba Ibrahim, Ardzınba'nın yıllar
önce burasını mezar yeri olarak belirlediğini ve me-
zarının abartılı olmamasını vasiyet ettiğini anlattı.

Daha sonra TDİHD'nin hazırlayacağı raporda
yer alması açısından çok önemli olan fotoğrafla-
maya geçildi. Okullar, hastaneler, evler... Daha sonra
konuklarımızı Afon'a kadar yolcu ederek onları
uğurladıktan sonra Rauf Özelile Ayüzba İbrahim
Afon mağarasını gezmeyi tercih ederken, ben daha
önce gördüğüm mağaradan ziyade, bugüne kadar
bir türlü çıkmafırsatını bulamadığım mağaranın üs-
tündeki Anakopia kalesine çıkmayı tercih ettim.
Hep söylenmesine rağmen Anakopiakalesine çıkma-
nın bu kadar zor olabileceğini tahmin etmemiştim.
Huni gibi dik ve 700-800 m. Yüksekliğinde keskin
bir rampa şeklindeki dağa tırmanmam ve inmem
tam 3 saatimi aldı. İndiğimde "denize migirdin" şek-
linde esprilere neden olacak kadar sırılsıklam ter
içinde kalsam da, buna değdiğini söyleyebilirim. Ka-
leden Abhazya'nın tamamını görmenin verdiği heye-
canın yanı sıra beni en hayrete düşüren şey, o yük-
seklikte kaledeki kuyudan çekilen buz gibi su idi.

Pazartesi günü biz KAFFED olarak kendi progra-
mımıza devam ettik ve Sohum Belediye Başkanı
Alias Labakhua'yı ziyaret ettik. Bizleri çoksıcak karşı-
layan Belediye Başkanı, KAFFED Abhazya Çalışma
Grubu'nun Sohum'a 3 çocuk parkı yaptırma projesi
dahilinde gönderdiğiilk çocuk parkı malzemelerini
aldıklarını ve en kısa sürede hazırlayacakları parka
yerleştireceklerini söyledi. Başkan, diğer parklardan
birinin de diasporadan dönenlere verilen evlerin
bulunduğu binanın bahçesine konulmasıtalebimizi
memnuniyetle karşıladı. Yapılacak olan bu çalışmaların
manevi değerinin çokfazla olduğunu belirten Beledi-
ye Başkanı, Sohum ya da başka bölgelerdeki kreşlere,
ana sınıflarına yönelik ortak bir proje önerisinde
bulundu, biz de projelendirilmesi halinde KAFFED
olarak üzerimize düşeni yapmayahazır olduğumuzu
bildirdik.

Öğleden sonra, dönmekisteyenlere toplu konut
yapmak üzere hederasyonumuzatahsis edilen arsayı

 Abhazya'ya dönüş yapanlara verilen evle;   
görmeyegittiğimizde seyahatimizin tek kötü sürprizi
ile karşılaştık. Elimizde tahsis evrakları bulunan araziye
moloz dökülüyorve tesviye yapılıyordu. Yanlış yere
gelmiş olmamakiçin, bölgeyi iyi bilenlerden teyit
ettik, ancak doğru arazi üzerinde olduğumuzu öğre-
nince canımız çoksıkıldı. Abhazya'da yer mi kalma-
mıştı da bize tahsis edilen arazi başkalarına verilmişti.
Federasyon buraya yapacağı konutlarile ilgili projeleri-
ni hazırlatmış ve şimdi buradan alacağımız son resmi
teyit ile inşaata başlanacaktı.

Salı günü ilk işimiz arazinin durumu netleştirmek
için Demografya Başkanı Anzor Mukba'yı ziyaret
etmek oldu. Görüşmemiz sonunda, sorularımıza
verilen kaçamak ve inandırıcı olmayan cevaplar so-
nucunda arazinin gerçekten başkalarına verildiğini
öğrenip çok üzüldük. Tepkilerimizi sözlü olarak
belirterek oradan ayrıldık.

Biz Abhazya'ya gelmeden önce FC ABAZG ta-
kımı için KAFFED Abhazya Çalışma Grubu (AÇG)
olarak forma yaptırmış ve göndermiştik. Akşam kal-
dığımız otele FC ABAZG takımının antrenörü Ali
Ansba.ile takımın başkanı Şamil Ardzınba geldiler
ve yaptığımız Jeste, gösterdiğimiz ilgiye teşekkür
ettiler. Biz de KAFFED AÇG olarak katkı sunabilmiş
olmaktan duyduğumuz memnuniyetidile getirdik.

 



  

 

 

 
Svetlena Ardzınba ziyareti

Son günümüz olan Çarşamba günüsaat | |.00'de
Abhazya'nın kurucu Devlet BaşkanıViladislav Ardzın-
ba'nın eşini, taziyelerimizi sunmak üzere Sohum'daki
evlerinde ziyaret ettik. Bizleri çok samimi ve sıcak
bir havada karşılayan Svetlena Ardzınba'ya, son sayı-
sı Ardzınba özel sayısı olarak çıkan Nart dergisini,
Ardzınba'nın "Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri"
kitabının Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı
tarafından yaptırılan İürkçe baskısını, demeklerimizde
Ardzınbaiçin yapılan anmaetkinlikleri fotoğraflarını

ve taziye yazılarını içeren defterleri sunduk. Bunları
uzun uzun inceleyerek duygulanan Svetlena Ardzınba,
Ayüzba İbrahim'e dönerek,"Bunları okuyup tektek
bana tercüme edeceksin değil mi?" diye sordu.
Vladislav Ardzınba'nın kendi özel formülü ile evde
hazırlattığını söylediği çaçaları hep birlikte Ardzın-
ba'nın anısına yudumladıktan sonra Svetlena Ardzın-
ba, eşinin adını yaşatmakiçin düşündüğü "Vladislav
Ardzınba Kültür Merkezi" projesinden bahsetti. Biz
de projelendirilmesi halinde KAFFED ve diaspora
olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğu-
muzu belirterek vedalaştık.

Abhazyaziyaretimizdeki son görüşmem,kişisel
gibi görünse de toplumumuzuilgilendiren bir konu
olduğu için burada bahsetmeden geçemeyeceğim.
1992-93 Gürcistan-Abhazya savaşı esnasında şehit
olan ailelerin çocuklarına destek olmak, onları kendi
çocuklarımızla kaynaştırarak, manevi kardeşlikler
oluşturmak amacıile başlatılan kardeş aile kampanya-
sına bizde katılmış ve bir aile ile irtibatlandırılmıştık.
Söz konusu kardeş ailemiz, Gagra'nın alınması esna-
sında şehit düşen Melor Garskiya'nın sevgili eşi
Madina, kızı Gunda ve oğlu Gudisa'dan oluşmakta
idi. Onları en son 1994 yılında ailece gittiğimiz 2.
Abhaz-Abazin Kongresi sonrasında Gudauta'da
bulmuş ve görüşmüştük. Şımdıbildiğim tek şey ise
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onların Sohum'a yerleşmiş oldukları idi. Geriye kalan
bu yarım günde onları bulabilmeyi nasıl gerçekleştire-
ceğimi doğrusu bilmiyordum. Ancak şansımız yaver
gitve sevgili Ayüzbaİbrahim'in birkaç saatlik telefon
trafiği sonucu Madina'nın telefonuna ılaştık. Sohum
pazarı karşısında birlokantaişlettiği bilgisi üzerine
oraya hareket ettik. Madina'nın coşkuyla,"Türkiye'den

birileri seni arıyor dediklerinde senin olduğunu anla-
mıştım” diyerek tam | 6 yıl sonraki bu samimi karşıla-
masını anlatmam mümkün değil. Yıllar sonra evlendiği
ikinci eşi Ruslan önce durumu anlayamıyor, Madina

anlattıktan sonra mihmandarımız Omar'a "sen git,
biz konuklarımızı otele getiriniz” diyorve itirazlarımıza
rağmen hemen bir sofra hazırlanıyor. Madina, kızı
Gunda'nın Rostov'da ıp fakültesi 2.sınıfta okuduğu-
nu, Gunda'nın abisi Gudisa'nın ise üniversiteyibitirdi-
gini ve bir ay sonra askere gideceğini anlatıyor.
Büyük oğlum Akanda'nın Nalçıkte okuduğunu söyle-
mem üzerine Madina hemen telefon ile arıyor, ve
ona Abhazya'da da bir evi olduğunu unutmaması
gerektiğini sıkı, sıkı tembihliyor ve bana dönerek,
“çocukları mutlaka buluşturmalı, tanıştırmalıyız"” di-
yor. Bende Gunda ve Gudisa'nın Türkiye'ye tatil
için gelmeleri konusunda ısrar ediyorum. Türkiye'ye
dönüp Akanda'yı aradığımda Ruslan'ın, Madina'nın,
Gunda ve Gudisa'nın kendisini tekrar tekrar aradıkları-
nı öğreniyorum. Evet, sanırım Madina'nın “çocukları-
mızı buluşturmalıyız, tanıştırmalıyız” dileği gerçekleş-
meye başlamıştı.

Yaşadığım bu güzel olaydan sonra, 1996 yılın-
da Abhazya'ya uygulanan haksız ambargo sonucu
kesintiye uğrayan, birbirlerini kaybeden bu kardeş
ailelerin ve çocuklarının yenideniletişim kurmasının
ne kadaryararlı olacağını düşünüyorum. Önerim
ve dileğim, KAFFED Abhazya Çalışma Grubu'nun
bunu projelendirerek tekrar hayata geçirmesidir.

   
Gunda, Gudisa'nın anneleri Madina ve eşi Ruslan



 

 

 

 

dıgey'de geçici oturum izni almak için
belirlenen kontenjan buyıl üçte bir (1/3)

-» oranında azaltılarak, 2010 için 500 (beş
yüz) kişi olarak belirlendi. Bilindiği üzere 2009
kontenjanı, 1500 (bin beş yüz) olarak belirlenmiş,
diaspora tarafından bu kontenjanın çokazı kullanı!-
mıştı. Diaspora ile anavatanın bağlarının güçlen-
mesinin, insanlarımızın anavatanlailişkileriyle doğru
orantılı olduğunu düşünüyorum.

 

Bu yıl başvuru yapmakisteyenler için gerekli
olan belgeler şöyledir:

|- Öncelikle pasaport sürelerinin 3 yıl olması
gerekiyor. Yeşil pasaport ile başvuru kabul edilmi-
yor.

2- Başvuruiçin giderken turist vizesi veya da-

vetiye ile gitmeniz artık fark etmiyor. (Eskiden,
başvuru yapabilmekiçin davetiye ile gitmeşartı
vardı.)

3- Cumhuriyet Savcılığı'ndan apostilli (apostil
adliyede yapılıyor) sabıka kaydı örneği,

4- Evli olanlar için apostilli (apostil Valılik-
Kaymakamlıkta yapılıyor) evlilik cüzdanı,

5- Üniversite mezunları için diplomafotokopisi,

6- Doldurulan anket (başvuru) formlarıiçin
birinci derecedeki tüm yakınlarınızın ev ve iş ad-
resleri, doğum yeri ve doğum tarihleri bilgisi,

7- Eğer, başvuranlar |8 yaşından küçük (çocuk)
ise, annesiile birlikte başvuru yapmaları gerekmek-
tedir. Anneile birlikte başvuru yapacak olan 18
yaşından küçüklerin (çocukların) apostilli (apostil
valilikte yapılıyor) nüfus kayıt örnekleri olması
zorunludur.

Geçici Oturum İzni ne zaman çıkar?

Geçici oturum için başvuru yapan kişiye 3 ay

içerisinde olumlu ya da olumsuz mutlakabir cevap
verilir. Oturum izniçıktıktan sonra 5 ay içerisinde

işlemleri başlatmakiçin Adıgey'e giderek Ovir'e
(işlemlerin yürütüldüğü birim) başvurulmalıdır.
Bu başvuru ile Geçici Oturum İzni başlamış oluyor.

2 yıl sürecek yenibir serüvene başlıyor böylece.
Artık, giriş çıkışlarda vize alma zorunluluğunuz

yok. Yalnız her 6 ayda bir Adıgey'e giriş yapmalı-
sınız. Yani, yılda 2 defa Adıgey'e gezmeye gitme
fırsatına programlıyorsunuz kendinizi. Bir buçuk
yıl sonra Daimi Oturum İzni için başvuru hakkı

elde ediyorsunuz.

Daimi Oturum İzni nedir? (VİTNEJİTE)

Geçici Oturum İzni için yaptınız son seyahati-
nizde Daimi Oturum izni (Vitnejite) için başvuru
yapıyorsunuz. Bununla ilgili nelerin gerektiğini,
Adıgey seyahatlerinde öğrenebileceğinizi düşüne-
rek bensizlere Daimi Oturum İzni ile nelerelde
edeceğinizi belirtmekistiyorum.

Sürekli Oturum Hakkı, Rusya Federasyonu
vatandaşlarının sahip oldukları haklarından seçme,
seçilme, askerlik vb. haklar hariç sahip olmak
demektir. Kısaca, çalışma hakkı, ikamet etme, gayri
menkul edinme, gibi hakları elde ediyorsunuz.
Hem de bu hakları, sadece Adıgey'de değil, bütün
Rusya Federasyonu sınırları içinde geçerlidir.

Daimi Oturum alanlar,yılda bir defa gırış yap-
mak kaydıyla 5 yıllık verilir ve her beş yılda bir
uzatılır.

Not: Başvuruların Ankara'daki Rusya Federasyonu'ndan da

yapılabiliniyor. Bu konuda, Ankara KAFDER ve KAFFED'denbilgi

alınabilir.
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enim eski fotoğrafları toplamakgibibir
hobim olduğunu bilen çocukluk arka-
daşım Halit Ziya Yıldırım bir gün birkaç

eski fotoğrafı ile ofisime gelmişti. Elindeki
fotoğraflar zamana biraz yenik düşmüş ve
yıpranmıştı. Eskimiş fotoğraflardan birının alt
kısmında "Atatürk vefatı, mevlit hatırası" yazdığı
için bunun önemli bir fotoğraf olabileceğini
düşündüm. Halit Ziya Bey bu fotoğrafta yer
alan kişilerden sadece birini, yani kendikayın-
pederini tanıyabiliyordu.

 

Fotoğrafı önce dıjıtal ortamda taratarak dık-
katli bir çalışmaile elden geçirttim. Yenilenen

ve belirginleşen resmi büyüterek, Çaybaşı Fua-
diye Köyünde halen yaşamakta olan 85 yaşındakı,
köyün en yaşlılarından, rahmetli babamın da
yakın arkadaşı olan Kazım Yılmaz Bey Amcaya
götürdüm.

Kazım Bey'in anlattığına, fotoğrafın arkasında
ve önünde yazdığına göre; benim de doğup
büyüdüğüm Adapazarı'nın Çaybaşı Fuadiye
Köyü ahalisi 25 Kasım 1938 Cuma gününün

Kazım Bey Amca çocukluk arkadaşlarını görünce şaştı kaldı
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Atatürk için okutulan meyvlidin, orijinal fotoğrafı

öğle namazından sonra köy camiinde Atatürk'ün
ölümünün onbeşinci günü münasebetiyle mevlit
okutmuşlardı. Kazım Bey Amca fotoğrafta önce
kendisini bana gösterdi, kalan kişilerden 45'ini
de hiç zorlanmadan hemen tanıdı. Bu fotoğrafa
uzun uzun ve dikkatlice bakarken Kazım Bey
Amca geçen tarihin nice hatıralarında adeta
kaybolmuştu.

Bundan sonra fotoğrafta bulunan kişileri
numaralandırıp, isimlerini resmin alt kısmına
yazdırdım. Büyük bir duvar resmi olacakşekilde
resmi büyüttürerek, bir tanesini Kazım Dedeye,
diğerini de köyün kahvesine hediye ettim.

Bu gün saçı sakalı beyazlamış köylülerden
birçoğu fotoğrafta kendi dedelerini, babalarını
ve akrabalarını heyecanla arayıp bulmanın
sevincını yaşadılar. Geçmişte yaşanan bu önemli

etkinliği aydınlatmak hem genç Türkiye'mizin,
hem de köyümüzüntarihi ve kültürel zenginliğine
biraz da olsa katkı sağlamış olması, bizi de mutlu
etmişti.

Çerkesler Türkiye'de, Kafkasya'da olduğu

gibi uzun yıllar uygar yaşam biçimleri, temiz ve
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güzel görünüşleriyle kendilerine özel hayat

alanları ve bir kültür biçimi oluşturmuşlardır.

Yerleştikleri bölgelere kendi geleneklerini de

götürmüşler, iletişim becerileri, cana yakın

oluşları ve cömertlikleriyle birlikte, güvenilir ve
dürüst karakterleri sayesinde asıl unsur olan
Anadolu halkı ile uyum sağlamakta güçlük

çekmemişlerdir. Bu uyum o denli sahicidir ki,
barışta bir arada yaşamanın ötesine geçmiş ve

savaş günlerinin zorluklarında da kaderbirliğine

I- Kazım Demir (Sinan) | - Hacı Bey
2- OsmanDemir (Sinan) 12- Nazif Hoca
3- Yusuf Özmen (Beyan) 13- Kamil Kanar (Fıs'a)
4- Yusuf Köroğlu (Çönüşxo) 14- Nazım Yılmaz (Çıtız)
5- Hasan Demir (Sinan) 15- Hamit Akman (Tavuse)
6- Yakup Aslan (Xasik) 16- Paşa Kazım (Hatxı)
7- İslam Bey 17- Osman Turgut (Turkav)
8- Fuat Kanmaz (Xasik) 18- Nuri Tırnova
9- Kamil Beyan (Beyan) 19- Mustafa Kanar (Fıs'a)
10- Köy İmamı 20- Mehmet Öztürk

23- Laz Ali

21- Murat Serbes (Tletseruk)
22- Recep Bayraktar

24- Necmettin Çelikkan (Açuka) 33- Aziz Demir(Sinan)

25- Salih Ozcan (Hamtoh)

26- Muzaffer Demir (Sinan)
27- Fevzi Kanmaz (Xasik)
28- Bahattin Yılmaz (Çıtız)

29- İbrahirn Kanmaz (Xasik)

kadargitmiştir. Çerkesler yasal olarak askerlik

görevinden muaf oldukları halde atları ve

silahlarıyla akın akın cephelere koşmuşlardır.

Ballkan ve Çanakkale Savaşları Çerkes nüfusunda

büyükkayıplara yol açmıştır. Örneğin, Adapa-

zarı'nın Beynevit köyünden Balkan Savaşına

giden 30 Çerkes gencinden sadece dördü geri

dönebilmiştir. Bu örnekler bölgedeki bütün

Çerkes köylerinde tespit edilebilir.

Çerkesler, Mustafa Kemal Paşa'nın önder-

liginde başlayan ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş

Savaşı'nda gerek komutan, gerekse Mehmetçik

olarak ön saflarda görev yapmışlardır. Yunanlıların

İzmir'e çıkışlarından sonra Küçük Menderes

Deltası'nda ilerleyen Yunan Efzun birliklerini

Ödemiş'e sokmamakiçin | Haziran 1919'da

işgalcilere ilk kurşunu atanİlk Kurşun (eski adı

ile Hacılez) Köyü'nün tamamı Çerkeslerden

oluşmaktadır.

 

 

 

Bu fotoğrafda Atatürk'ün, Türkiye'deki

Çerkesleri neden "Osmanlının en sadık unsuru

olarak nitelendirdiğinin somut bir kanıtıdır ; 

 
30- Adil Demir (Sinan)
31- Kemal Serbes (Bjeduğ)

32- Sabri Yılmaz (Çıtız)

39- Kazım Yılmaz (Çıtız)

40- Selahattin Beyan (Beyan)
41- Cevdet Özmen (Beyan)
42- İhsan Demir (Sinan)
43- Necdet Beyan (Beyan)
44- Kazım Demir (Sinan)

36- Kemal Demir (Sinan) 45- Mahmut Doğan (Meges)
37- İbrahim Çelikkan (Açuka) 46- Sadettin Demir(Sinan)
38- Tahsin Köroğlu (Çönüşxo) 47- Kazım Bakmaz (Sinan)

34- Ahmet Özmen (Beyan)

35- Ziya Yılmaz (Çıtız)
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1966 Adapazarı doğumluyum. 1990 yılından
beri Adana'da yaşıyorum.Evliyim ve bir kızım var.

Mesleğiniz ile ilgili bilgi verir misiniz?

1987 de İT.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra,

bursuyla okuduğum Türk Telekom'da çalışmaya

başladım. İstanbul'da fabrika müdürlüğünde3 yıl,
AdanaBilgi İşem Müdürlüğünde 12 yıl çalıştım.

Halen Türk Telekom Adana Faturalama Merkezi
Müdürlüğü'nde yönetici olarak çalışmaktayım.

Fotoğraf sanatına nasıl başladınız?

Fotoğrafa |999 yılında Sefa Ulukan Fotoğraf

Atölyesi'nde başladım. Siyah-Beyaz Fotoğraf ve

Karanlık Oda baskı teknikleri konusunda, 3 yıl

önce kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Fethi Sabunsoy

İle çalıştım. Üyesi olduğum Adana FotoğrafAmatör-
leri Demeği'nde (AFAD) fotoğraf çekim teknikleri
ve etik iletişim konusunda eğitmenlik yapıyorum.
2006 yılında yaptığım ilk kişisel sergim, Anadolu
Ajansıile tanışmamavesile oldu ve halen Anadolu
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Sezgin Yalçın: "Fotoğrafaltı
açıklamaları okutacak kadar
etkili fotoğraflarla, Çerkes

kültürünü hiç bilmeyenkişilere
bile, anlaşılır ve kalıcı bilgi

şeklinde aktarabileceğimize
inanıyorum..."

FİLİZ KAPLAN

 

Ajansı'nın Çukurova yurt muhabiriyim.

Anadolu Ajansıile birlikte hızlı bir şekilde fo-
toğrafta dijital teknolojiyi kullanmaya geçiş yapmış
olsam da; halen uzun soluklu projelerimde siyah-
beyaz analog teknoloji yi kullanıyorum.Film yıkamak
ve karanlılkk oda baskısı yapmak maliyetli ve zaman
açısından zorlayıcı olsa da üretme ve sunmasüreci
daha doyurucu, kaliteli ve keyif verici benim için.
Fotoğrafa analog sistemle başlamanın ve gerçek
bir usta çırakilişkisi içinde pişmemin çok faydasını
gördüm. Hiçbir zaman yarışmacı fotoğrafçı mantığı
ile üretmedim. Daima sosyaliçerikli mesajları taşı-
yan belgesel projelerilgimi çekti. Bu yüzden Ana-
dolu Ajansı'yla başlayan gazetecilik kimliği beni çok
rahatlattı.

Yaptığınız iş ne tür yetenekler gerektiriyor?

Kişilik olarak gazetecilik ve fotoğrafçılıkta meraklı,
araştırmacı ve çalışkan olmak gerekli. Doğru sorular
sorulabilmeli. Yüzlerce lafla anlatamayacağınız bir
konuyu tekbir fotoğrafla anlatabiliyorsunuz. Bu
yüzden benim için fotoğraf, haberdeki sözcüklerden
çok daha önemli. Fotoğraflarınız yanıtları, mesajları,
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SEZGİN YALÇIN
 

hikayeleri taşıyabildiği ölçüde kiymetli.

Katıldığınız sergilerden bahseder misiniz?

"Işık Suya Dokunduğunda" adlı kişisel sergimi

2006 yılında Adana Sabancı Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi'nde ve Bursa Kent Müzesi'nde açtım.
TRT'nin "Bossert'in İzinde Karatepe" belgesel fil-
minde set fotoğraflarını çektim ve sergiledim.İpek
Yolu ve Altın Koza Film Festivallerinde "Sanatçı
Portreleri" isimli sergilere katıldım. Anadolu Ajansı
ile "İçimizden", "4-60" ve "Her Dem Sultan" fotoğraf
projelerini yaptık.

İçinde büyüdüğünüz Çerkes kükürünüişinize
aktarabiliyor musunuz, hangi yönleriyle..?

Çerkes kültürüyle büyümek bana sanırım Türki-
ye'de bir kadın olarak tüm bu işleri yapabilecek
cesareti ve özgüveni sağladı. Güven, saygı, ayıp
nedir bilmek ve emeğin kıymetini bilmekinsanı
her zaman zenginleştiriyor.

Düğün, demek, festival, konservs. organizas-
yonlarda bugün yaşayan Çerkes kültürünü fotoğ-
raflıyorum. Amacım Habzeyi ve Çerkes kimliğini
fotoğraflarla anlatan büyükbir fotoğraf kitabı yap-
mak. Habze gerçekten imrenilecekbir yapı, her
kural ince ince örülmüş bir dantel gibi. İleri sosyal
düzeydeinsanilişkilerini ve inceliklerini barındırıyor.
Fotoğrafaltı açıklamaları okutacak kadar etkili
fotoğraflarla, Çerkes kültürünü hiç bilmeyen kişilere
bile, anlaşılır ve kalıcı bilgi aktarabileceğimize ina-
nıyorum. Proje daha çok yeni, henüz üzerinde iki
yıldır çalışıyorum. Ancak diasporada,özellikle şehir
ortamında yaşayan Adığelerin yavaş yavaş asimile
olmaları ne yazıkki fotoğraflanacak doğru kaynaklara
ulaşmamı zorlaştırıyor. Ayrıca kültürümüzle ilgili
hemen her projede yaşandığı gibi sponsor bulma
sıkıntısı benim de önümde ki engellerden birisi.
İşadamlarımızın / işkadınlarımızın ilgi duydukları
projelere biraz daha destek olmasını ve bunun
yaygınlaşmasını umuyorve bekliyorum.

Abhazya ziyaretinizden bahseder misiniz? Ne
zamangittiniz Abhazya'ya? Gözlemleriniz neler?

Abhazya'ya geçen yıl Ağustos ayında 8 kişilik
küçük bir grupla gittik. Amacım çalıştığım projeyi
zenginleştirmek ve özellikle sürgün rotasında
fotoğraf çekebilmekti. Alışık olduğumun dışında
biraz turistik bir gezi oldu aslında. Neyse ki Hayri
Ersoy sayesinde halen savaşın izlerinitaşıyan birkaç
mekanı görme ve fotoğraflama şansım oldu. Bina-
ların üzerinde savaştan kalan kurşun delikleri, si-
yahlar giymiş yaslı kadınlar, Lıhnı şarabının tatlı
buruk tadı, peynir, ekmek, bir de portakal ve mi-

moza ağaçları ile yeşil, yeşil, yemyeşil bir mem-
leket. Abhazyaziyaretini birlikte yaptığımız Turan
Akın'ın dediği gibi "Ekonomik durumu müsait olan
tüm Çerkeslerin bir defa da olsa, ölmeden önce
mutlaka Kafkasya'yı görmesi gerekiyor." Kendisine
yürekten katılıyorum. Tabiiki değişik ülkeler görmek,
kültürler tanımak ve içinde yaşamak çok keyifli
ancakhiçbiri köklerinizin, ata topraklarınızın verdiği
hazzı vermiyor.

Abhazya'da dikkatimi çeken şey, Türkiye'den
Abhazya'ya doğru göçün hiç de küçümsenmeyecek

boyutta olduğuydu. Abhazya'ya birlikte gittiğimiz
iki arkadaş da şimdi oraya yerleşti. Bu sebeple
KAFFED'in Abhazya, Kıyıboyu Şapsığ-Adıgey ve
Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkarçalışma grupları
oluşturmuş olmasını çok olumlu buluyorum. Güven
ortamı sürdürülebildiği taktirde, doğru yatırımlarla
özellikle turizm, gelecek vaat ediyor. Rus turizmi
artı ve eksileriyle hayatın içinde. Karakteristilk müzik
ve eğlence anlayışı kaybolmuş. Televizyondasürekli
olarak "aranızda Rusça değil, Abhazca konuşun"
uyarıları yapılıyor. Turistle beraber iş kaynakları
oluşsa da hayat eskisine göre çok daha pahalı.

Abhazya fotoğraflarımın sergisi henüz yapılmadı
ancak http:/www.seckinyalcın.com adresli web
sitemde tanıtım portfolyosu görülebilir.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. .

 
Abhazya'nın tarihsel varlığının en büyükhazinesi olarak
görülen ancak 1992-1993 Gürcüişgali sırasında yakılan
Milli Kütüphane. 400 bin tarihi eserin yanıp kül olduğu
ve sadece 300 bin kadar kitabın kurtarıldığı Abhazya
Milli Kütüphanesi Müdürü Boris Çolarya, butarihi
hazineyi kullanılabilir hale getirebilmekiçine nasıl
çalıştıklarını anlatıyor.
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Sabah treni biterken ansızın dibimizde,

Toplandık bir araya, ağıtlar yakıyoruz halimize.

Köyümüzün yolu büklüm büklüm uzanır gider,

Bizse çıkartılıyoruz vatanımızdan gözyaşlarıiçinde.

Ayrılıyoruz vatanımızdan yüreğimiz paramparça...

Konsoloslukta oturan kızıl burma bıyıklı zalim,

Kahroluruz kara talihli çocuklarımıza bakınca.

Güzel Zul Balkarinletirken pşınesini,

Akrabalar seslenir ama bulamazlarbizi.

Ayrılıyoruz vatanımızdan yüreğimiz sızlayarak...

Başımızda güzel kalpaklarımız,

Atlarımız ise artık geride...

Yaşlı ana babalarımız ağlıyor halimize.

Sürgün ediliyoruz ağlaşıp ağıtlar yakarak,

Ayrılıyoruz vatanımızdan yüreğimiz kanayarak...

Şu kadim Karadeniz'de gemiler yüzer durur,

“Kan ağlıyoruz sürüklenirken gemiye, m

— Bizi götürecek olan İtalyan gemisideğil mi?

“Götürdükleri ülke, bir bilinmeyen diyardeğilmi?
Ayrılıyoruz vatanımızdan yüreğimiz hüzünle dolu...

İlmokbekp Maplorypu Kpbirklomlonbam9,

Jİlbisoxonbanopu. AH HIXbop AOTD3Ü.

İm >kbino rbyoryp4 yu Hamokbamom!

İbbi Honc milsapırbaklbiypo X9KYM Abıpanıbıp,

İl PymM Kppulurxbbiyp9 XOKYM 4oKlbizkH!

Korcyıpm ulocpıpu namıls O3uururbkv9,

CaOuüM Jax9ruıboM9, AM Typ M9Kİyom.

baJtbkbop 3yJ1 JAX9MH MLUbIHOp KbETbalı>K9,

blarbop KbbLU9A2K9M9, AAMBIbyYITBIZKU,

İh PyM KppımluTxbbiyp9 X9KYM AOKİBLEKH!

dm nelo aaxoxop Harlonom T9cKba,

İlİbiy ApI39TECX9PM A9 KbbUOrbaH9 .

İl an92Kb a aHo>Kbxopu, ya, A9 KbbITTOTb3İ

Xbojarb3 Tulbiyop9 X9KYM AbipalıM,

İl TyM KppımluTxbbiyp9 XOKYM AoKlbikH!

Mei Xbi ÖlpmlozkpbiMu KXBYXEX9P ILBBOKİYO,

Apomlorbyorbiyp9 KXDYXBBIM Abılyan9 .

(5 Apıopamopu UTANDAH KXDYXBK'B9,

Jlpisbiaaın3 xokypu ap 9 gpimbımlok9,

İM TyM KbbimİNrTXbbiypo X9KYM AOKİBDKU!

  Bu ağıt Türkiye Çerkesleri tarafından söylenegelmiştir, orjinali daha başkadır...
Bu mevcut,şimdi çevrilen sözlerse Kafkasya'daki Çerkesler tarafından söylenmiştir
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Sanatçının, Soçi şehrinde denizkıyısında yap-
makistediği ilk anıt Atlı figürü şeklinde ve 30
metre yüksekliğinde tasarlanmıştır. Anıtın içi ise,

ziyaretçilere çerkes halkının başına gelen tarihsel

felaketi anlatan bilgi ve materyalleri sergileyen bir
müze şeklinde dizayn edilmesi düşünülmüştür.

Anıt zamaniçerisinde deformasyona uğradığı tak-
dirde beton olmasından dolayı doğaya daha da
uyum sağlayacak ve Kafkas Dağları'nın Soçi tara-
fındaki katmanlı görüntüsü ile bir bütünlük oluştu-
rarak, her haliyle" o dağlara ait" olduğu izlenimini
uyandıracaktır.

 

"Rusya Federasyonu (RF) aydınları tarafından
da artık sürgün gerçeği kabul edilmeye başlanmıştır.
Diğer ülkelerin bu durumu RF aleyhine propaga-
nda ve politik manevra malzemesi olarak kul-
lanmasına fırsat vermeden RF nun "Çarlık Rus-

yasının bu hatasını kabulleniyoruz ve bu anıtı
yaptırmakta tanhsel sorumluluğumuzunbirkısmı-
dır" demesi çok daha akılcı ve gerçekçi olacaktır;

2014 yılı 150. yıl sürgünü anma törenlerine kadar
devletin bu anıtı yaptırması gerekmektedir " diyor
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sanatçı Gushapsha Arsen.

Karadeniz'in diğerkıyısında yani Türkiye'de
ise Anafigürlü 25 metre yüksekliğinde yine anıt-
müze şeklinde tasarlanmış ve Soçianıtı ile anlam

bütünlüğü taşıyacak olan diğer anıt bulunacaktır.
Diaspora anıtının içinden en üst kısmına kadar

çıkılabilecelk merdiven bulunacak ve 21 Mayıs an-
ma törenlerinde buradan go (çağrı borusu) üflene-
bilecektir.

Heriki anıt-müze ayrı aynı iki proje gibi görünse
de bir bütünü oluşturdukları için tek bir projenin
parçasıdırlar. Beraber Inşa edilmesi düşünüldüğü
için, içlerinde oluşturulacak müzeler de birbirine

paralel yani aynı bilgi ve materyalleri içerecektir.
Ayrıca bir anıt diğerinin minyatürünü ve onunla
ilgili bilgileri sergileyerek, heriki yakadaki "ayrılmaz
bütün"ziyaretçilere anlatılmış olacaktır.

 

Bu anıt-müzelerin mimari projeleri Mıd Asiyat
tarafından yapılmaktadır. Mıd Asiyat, Moskova
Devlet Akademisi Mimarlık Enstitüsü mezunu ve

Moskova MimarlarBırliğı'nın üyesidir. Bir çok pro-
jesi ve bazı projelerinden almış olduğu ödülleri
bulunmaktadır.

Sanatçı Gushapsha Arsen, Türkiye'de Kara-
deniz'e kıyısı olan bir yerde, Kefken veya uygun
görülen bir başka kıyıda yapmakistediği anıt için
de KAFFEL)'in organizasyonunda çerkes halkının
desteğiile devletin finansman desteğini beklemek-
tedir. "Toplumun önderleri olan aydınlarımız;
tarihçi, bilim Insanı, sanatçı, gazeteci ve diğerleri
de herbiri kendi alanında halkı için üzerlerine

düşen toplumsal görevlerini yerine getirmek zo-
runda oldukları düşüncesinden hareketle, ben de

bir heykel sanatçısı olarak kendi dalımda, kendi
sorumluluğum kabul ettiğim bu anıtları tüm gücüm-
le meydana getirmekistiyorum. Benim halkımın
başına gelen felaketin büyüklüğünü temsil eden
anıtlar da ona layıknitelikte olmalıdır." diye ifade
ediyor Gushapsha Arsen.

Sanatçı |962 yılında Nalçik - Kenje'de doğmuş-
tur. Moskova Devlet Üniversitesi Resim Sanatları
Enstitüsü, Heykeltraşlık Fakültesinde 6 yıl eğitim
almıştır. Diplomatezi olarak yapmış olduğu "Susa-
mış Adam" eseri, SSCB Sanat Akademisi altın

madalyasıile ödüllendirilmiştir.

Bu yıl Nisan ayında ise Rusya Federasyonu
Ressamlar Birliği tarafından başarılı eserleri ne-
deniyle tekrar altın madalya ile ödüllendirilmiştir.
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Sanatçı en yakın zamandakikişisel sergisini

2007 yılında Nalçik'te açmıştır. Bu sergide, re-
septüalizm akımında oluşturduğu "Hayat Ağacı,
Güneş ve Kuş" temalarını seri olarak sunmuştur.

Bu temaların herbiri bir çok materyalile çalışılmış.

Tema aynı olmasına rağmen, materyalfarklılığı
görsel bir şölene dönüşmüştür.

Sanatçıya göre, eserde kullanılan her bir ma-
teryalin, (metal, cam, kağıt, beton,hasır gibi) bir
dili, bir sesi vardır ve eser meydana getirilirken
bu sese kulak vermek gerekmektedir. Ayrıca sanat
eserleri, insanlar anlar mıl kaygısıile yapılmamalıdır.
İnsanlar anlam veremedikleri pek çokşeyi kullan-
makta, tüketmektedirler. Eserime bakan insan,
aklını kullanarak "bu ne anlatmakistemiş" diye
eserin verdiği enerjiile kendi düşüncesini bütünleş-
tirebiliyorsa benim için önemli olan odur, diye
ifade ediyor sanatçı,

Gushapsha Arsen, prestroyka (yeniden yapı-
lanma) döneminin illk zamanlarında çalışmaya baş-

ladığı için sistem değişikliğinin arasında kaldığını
ve o dönemi"sanatı kimsenin umursamadığı" bir
dönem olarak tanımlamaktadır. Eğitim aldığı za-
manlardaki baskın akımın "realizm" olduğunu, hey-
keltiraşlıkta ise realizmin Insan heykeli anlamına
geldiğini vurgulamaktadır. “Oysa realizm, sanatçının
eserlerinde sergilemekistediği duygu ve düşün-

celerden uzaklaşması, abstrakt düşünce ile eser
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üretememesi demektir" diyor Gushapsha Arsen.
Sanatçı çalışmalarına daha sonra Kabardey-Bal-

kar'da devam ederek, hem Cumhuriyet bünye-
sinde hem de RF 'nun değişik bölgelerinde ve
başkent Moskova'da bir çok karma sergiye katıl-

mıştır. Türkiye'de ise Kayseri'de düzenlenmiş olan
Adığe Festivali bünyesindeki sergiye, Yalova Beledi-
yesinin organize ettiği sanat festivaline ve Make-
donya'daki bir sergiye yerinde ürettiği eserlerle
katılmıştır. Sanatçının Nalçık'te bulunan bazı eserle-

ri şunlardır; Hayat Ağacı (pse jığ): Bilinen adı ile 

21 Mayıs Anıtı, Rus-Kafkas savaşlarında yaşamını
yitiren insanlarımızın anısına yapılmış olan anıt /
metre yüksekliğinde ve bronzdan imal edilmiştir.
Ayrıca Mihail Lermontov'un anısına yapılmış olan
"Lermontov" anıtı ve Tarım Akademisinin ilk
rektörü olan "Fiyapşe Boris" anıtıdır.

 



 

 

  
 

 

  

HAMAMÖZÜKAFKASDERNEĞİ

Hamamözü, Amasya'ya bağlı, il merkezine 90 km. Çorum il merkezine 43 km,uzaklıkta küçük veşirin birilçedir. Kuzeyinde Gümüşhacıköy, kuzeybatısında Osmancık,güneyinde Laçin ve Çorum bulunmaktadır. Çevresinde ise; kuzey ve batıda İnegölDağları, doğu ve güneyde ise Saray Dağları ve Eğerci Tepesi bulunmaktadır.Hamamözü, eskiden 23. km kuzeyinde bulunan Gümüşhacıköy'e bağlı büyük birŞapsığ köyü iken, 1991 yılında ilçe statüsü kazanmıştır.

 

Kafkasya'da Psezuapse ve Aşe nehirlerinin üst kesimlerinde zorulaşılır dağlık boğazlarda yaşayanHakuçler etnik olarak Şapsığlarla aynı bütünü oluşturuyorlarfakat değişik bir Şapsığ ağzı konuşuyorlardı.Edinilen bilgilere göre şu anda yaşadıkları yerlerde kimse yaşamıyor ama günümüzde Hakuçler BüyükKiçmay nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyorlar, birkaç aile Haciku köyünde keza Tuapseyakınlarındaki Agoy nehri vadisinde kurulan Kuybışevka köyünde yaşıyor.
1887yılında bu bölgeden Osmanlıya göçü düşünenatalarımız 3 kişilik bir heyeti (TseruğAhmet,Abdulla veNeğedij) buralardaki durumu, iklimi, araziyi incelemesi için gönderirler.Buheyet. 'bölg ek Kas hable'ye(ÇorumiliLâçin İlçesi Yeşilpınar köyü) gelerek buraya 1864 sürgünüyle

     
   

   

 

 



gelen Laş Hacıyı bulurlar. Laş Hacı gelen heyete
Hamamözü arazisini gezdirir. Burada yetişen
ürünlerden örnekler verir ve durumu anlatır.
Heyet üyelerinden Neğedij yerli halkın yağlıklarını
ceplerine koymalarını, at dururken eşeğe
binmelerini yadırgar. Heyet dönüş yolunda
Samsun'a uğrar. Neğedi; burada da evlerin

pencerelerinin kepenkli olmasını ve pencere ve
kapıların sıkı sıkı kapalı olmasını da yadırgar ve
Kafkasya'ya döndüklerinde bunları anlatacağını
söyler. Bunun üzerine İseruğ Ahmet sus payı
olarak Neğedij'e bir tabancasatın alır. Kafkasya'ya
döndüklerinde çok olumlu konuşmalar yaparak
halkı göçe ikna ederler. Hamamözü halkı sürgün-
den 20 yıl sonra kendi istekleri ile (Miladı 1884)
Türkiye'ye gelerek Yozgat'ın Yazılı Taş köyünde
3 yıl muhacir olarak kaldıktan sonra 60 hane ola-
rak Hamamözü'ne yerleşip Hakuçhableyi kurarlar.
(Türkiye'de Hakuçhable ismiyle bir köyde Çanak-
kale Biga'ya bağlı Kahvetepe köyüdür.)

Hakuçhable'de (Hamamözü'nde) Koblı,
Guğoj, Hurum, Letserko, Lif, Hahu, Yınuh, Siuh,
Şevmiz sülaleleri bulunmaktadır. Çorum'a bağlı
Doğanlar köyü (Şapsığ) ile akrabalığı olan 15 hane
şimdiki Doğanlar köyüne yerleştiler.

Hamamözü halkının yerleşim süreci çok sancılı
geçmiştir. Bu sanaılı dönemi 1918 doğumlu Hacı
Kemal Candemir (Guğoj) şöyle anlatır: "Hamamö-
zü halkı olarak sürgünle gelmeyip, 20 yıl sonra
serbestçe Kafkasya'dan gelmemizin sebebi: halkımız
sürgünde Kafkas ormanlarına sığınarak, 4 yıl ekmek
görmeden ormanda yetişen meyveler ve avladıkları
hayvanların etleriyle beslenmişler. Kışları 2 metreyi
geçen karlardan, ağaç dallarının altında boş bulduk-

ları yerlerde kışları geçirmişler. Dört yıl sonra Rus
General'in yanına giderek, siz ne derseniz kabul
ederiz demişler. Rus General'de tekrar mallarını

geri vermiş. 20 yıl sonra tüm mallarını satarak göç
etmişler. Türkiye'ye göçü getiren, Tolpar oğlu
Sıruğ Ahmet Bey olarakbilinir."

23 yıl süresince köy olarakkalır. 1910 yılında bir
cazibe merkezi olmasıile köylerden Hamamözü'ne
göçlerde artış görülür. Göçler, nüfusun giderek

çoğalmasını sağlar ve Hamamözü nahiye merkezi

yapılır. 1972 yılına kadar bu statüsünü koruyan
Hamamözü, 1972 yılında Belediye teşkilatının
kurulmasıyla kasaba olur. Köylerden merkeze
olan göçler neticesinde |99| yılında Hamamö-
zü'ndeilçe teşkilatı kurulur. Butarihten itibaren

artık Hamamözü, Amasya'ya bağlı bir ilçedir.

Nüfus köy yılarında tamamen Kafkasya'dan

gelen Çerkeslerden oluşmakta iken, günümüzde
kozmopolit bir yapı görülmekte. Çoğunlukla Çer-
keslerin iş bulma, eğitim vb. konular nedeni ile

dışarı çıkan insanlarının geri dönüş yapmamaları
Çerkes nüfusu gün geçtikçe azalmaktadır.

İlçemiz her ne kadar bir Çerkes köyü olarak

kurulmuş olsa da bu geçen 123 yıl zaman zarfında,
içinde ve yanında yaşadığı kültürlerden etkilenmeler

olmuş, gelen ve giden göçlerle nüfus yapısı değiş-
miştir.

Hamamözü'nde eskiden düğünler Pşıne eşli-

ğinde otantik Çerkes danslarının sergileniş biçimiy-
ken günümüzde akordeon eşliğinde ekip vari
danslar görülmektedir. Geçmişte düğün merasim-
leri bütün gerekleri yerine getirilerek yapılırken
günümüzde dar kapsamlı olarak iki güne sığdırı!-
maktadır. Bu değişim sadece düğün merasimlerin-
de değil yaşamın her alanında kendini göstermiştir.
Değişimden en büyükpayıdil almıştır. Adığabze
konuşanların sayısı gün geçtikçe azalırken genç

kuşakların ana dillerini günlük kullanımdan uzak
tutmaları nedeniyle dil yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyadır.

Hamamözü denince aklailk gelenler Termel
suyu ve Milli güreşçi Dünya Şampiyonu Hamit
Kaplan ve hocası Adil Candemir'dir. Hamit Kaplan
175 kez Milli mayoyu giymiş ülkemizi dünyada
başarıyla temsil etmiş ve dünya güreş tarihine

adını altın harflerle yazdırmış bir dünya şampiyonu-
dur. Hamit Kaplan ve hocası aynı zamanda dayısı
olan Adil Candemir anısına her yıl Ağustos ayında
karakucak güreşleri ve kültür etkinlikleri düzen-
lenmektedir.

Hamamözü'nün temel geçim kaynağı tarım
ve hayvancılıktır. Son yıllarda oluşturulan yeni
elma bahçeleri ile Amasya misket elması 



 
 
 

yetiştiriciliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunun
yanında lermel su nedeniyle sağlık ve kaplıca
turizmi de yapılmaktadır. İlçemizde Arkutbey
kaplıcalarının yanında 3 yıldızlı Termal tesiste
faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal ve Termal
suyun cazibesi Hamamözü'nü bir sağlık ve turizm
cenneti haline getirmiştir.

2001 yılından 2006 yılına kadar gençlerin şahsi
çabalarıyla bir takım Halk Dansları gösterilerini
içeren kültürel geceler ve programlar dü-

zenlenmekte idi. Yapılan bu faaliyetlerin resmibir
zemine oturtulması vebirçatı altında toplanılması
fikri dernek oluşumunu tetiklemiştir. 2006 yılının
şubat ayında Hamamözü Kafkas Demeği resmi
olarak kurulmuştur. Dernek Çerkes kültürünü

tanıtmak amacıyla Amasya'da Çorum'da yapılan
festivallerde stant açmış, dans gösterileri sergilemiş

yerel ve ulusal kanallarda programlara katılmış
toplumumuziçin önem arz eden gün ve gecelerde
bilgilendirme toplantıları düzenlemiş hemşehrilerini
ve kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Dernek bünyesinde kurulan Iley Dans Top-
luluğu açılış programında sahne almış katılımcılara

unutulmaz anlar yaşatmıştır. Hamamözü'nde,
Merzifon'da, Amasya'da, Çorum'da performanslar

sergilemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Demeğin
kuruluşu kültürün derlenip toparlanmasını kişilerin
bilinçlenmesini sağlamıştır. Hamamözü Kafkas
Demeği Kafkas Demekleri Federasyonu'na bağlı
bir dernek olmamakla birlikte Federasyona üye
çevre derneklerle yapılan programlarda koordine
bir şekilde çalışmaktadır.
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976 yılının yaz aylarıydı. Ben o yaz ilkokul
birinci sınıfı bitirmiştim. Bütün çocuklar

okulların kapanmasınıfırsat bilerek, köyü-
müzün (Erbaa İlçesine bağlı Meydandüzü Köyü)
muhteşem doğal güzellikleri içerisinde yaz tatilinin
keyfini doyasıya çıkartıyorduk. Her gün sabahtan
gün batımına kadar köy meydanındaki çayırda
bugün bile Türkçe adlarını bilmediğim Kanpe'as,
Abane-koş, A-gav gibi Adığe oyunları oynuyorduk.
Futbol oynamayı da çok seviyorduk ama, eski
naylon çorapların içerisine kuru ot doldurup etra-
fını iple bağlayarak yaptığımız toplar hemen yırtıldığı
için oyunumuz başlamadan bitiyordu.

O yaz köyümüze 18-19 yaşlarında bekarbir
imam tayin olmuştu. İmam çok beyefendi, ağırbaşlı,
temiz giyinen yakışıklı bir gençti. Çok kısa bir za-
manda köy halkına kendini sevdirmeyi başarmıştı.
Köyde ona genç olduğu için küçük hoca diyorlardı.
Her akşam bir eve yemeğe davet edilir yemek
sonrası büyüklerimizle sohbet ederdi. Bu davetlerin
birinde babalarımıza köydeki çocuklara yaztatili
boyunca Kur-an kursu vermekistediğini söylemiş
onlarda memnuniyetle kabul etmişlerdi. Ama da-

ha yeni okul stresinden kurtulmuş biz çocuklar

doğrusunu söylemek gerekirse bunu o kadar da

;
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memnuniyetle karşılamadık. Bizim aklımız fikrimiz
bütün yaz boyunca doyasıya oyun oynamaktaydı.

Köyün bütün çocukları Kuran kursuna başla-

mıştık artık. Fakat çoğumuzun Türkçesiiyi değildi,
bu nedenle bazen zor anlaşıyorduk. Her sabah
kızlar uzun eteklerini giyip başörtülerini örtüyor,
biz erkekler başlarımıza beyaz bir takke takıp ca-
minin yolunu tutuyorduk. Kurs öğleye kadarsü-
rüyordu. İmam kursta geçirdiğimiz vakit yetmezmiş
gibi evde çalışmamız için de uzun uzun ezberler

veriyordu. Biz yinede kurstan çıkar çıkmaz köy
meydanına koşuyor, ezberler akşamabırakıyorduk.
Akşamları gaz lambası ışığında, yemek sofrasının
başında kan ter içinde ezberlerimizi yapmaya çalı-
şıyorduk. Rahmetli babam Kuranı hatim edersem
bana top alacağına söz vermişti. Biraz da top
hayaliyle daha fazla çaba sarf ediyordum ama
uykunun dayanılmaz cazibesi hep galip geliyordu.

O gün kursta sıra namaz konusuna gelmişti.
İnam bize namazın İslam dinindeki yeri ve önemini
anlattıktan sonra uygulamalı olaraknasıl kılındığını

öğretmekiçin içimizden bir kız ve bir erkeği ayağa
kaldırıp minberin önüneçıkardı. İmam ariadaşları-

mızın yanına durarak, "Çocuklar namaz Dünya'nın
her yerinde Kabe'ye dönülerekkılınır, bizde onun
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İmam bu konu üzerinde daha fazla durmak

 

          

 

  
için namazımızı hep kıbleye dönerekkılarız." diye-

 rek arkadaşlarımızı kıbleye çevirdi. Hepimiz imamı
dikkatle izliyorduk, bu durum benin tuhafıma
gitmişti. Çünkü o an kapı komşumuz Meleç nine
aklıma geldi. Ben bildim bileli Meleç nine namaz
kılardı. Üstelik ne zaman görsem hep namazda
görüyordum onu veya ben hep namaz vakitlerine

tesadüf ediyordum ama o namaz kılarken imamın
dediği yöne değil faklı bir yöne dönüyordu. Acaba
hangisi doğruydu? Ben Meleç Ninenin yanlış yöne
döndüğünü düşünmediğimden imamaitiraz ettim.

“Hocam siz yanlış yönü gösteriyorsunuz, na-
maz bu tarafa (elimle doğuyu göstererek) durula-
rak kılınır" dedim.

Hoca şaşırmıştı, belki de hayatında ilk defa

böyle bir şey duyuyordu. Benim söylediğimi neye
yoracağını bilemedi. Acaba bir muziplik mi yapıyor
diye düşündü. Zira çok hareketli ve yaramaz bir
çocuk olduğumubiliyordu. Ama o yine de kızgınlı-
ğını belli etmeden gayet yumuşakbir şekilde, "Sen
kimden gördün o tarafa dönüldüğünü ?"

"Komşumuz Meleç nine her zaman namaz
kılar ve hep benim gösterdiğim tarafa döner na-
mazkılarken"

"O zaman Meleç nineye söyle yanlış yöne
durup namaz kılıyor ve bunu bilerek yapıyorsa

günahagiriyor" dedi.
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istemedi ve derse devam etti. Ama ben hala

sebebini bilmesem de her nedense Meleç nineye

inanıyordum. Kurs biter bitmez başımdaki takkeyi
çılkartmadan koşa koşa Meleç ninenin evinin yolu-

nu tuttum. Nüfusta kayıtlı olan gerçek adını bilmi-
yorum ama köyde ona Meleç diye hitap edelerdi.
Meleç nine gerçekten de adı gibi sanki bir melekti,
Anlatılana göre çoksıkıntı ve acılar çekmişti, büyük

bir heyecanla kaçarak evlendiği ilk kocası evlilik-

lerinin ikinciyılında bir at arabası kazasında ölmüştü.
Kocasına sevgisi ne kadar büyükse acısı da o kadar
büyük olmuştu zavallının. Adığelerin "sıkıntı doğum
yapmış, dert doğurmuş" (GopağorIhfi, zegowtığer
kilfiğ) dedikleri gibi daha kocasının yasını tutarken
bir yıl sonra da küçük oğlunu uğursuz birhastalığa
kurban vermişti. Ama onun bütün bunlara rağmen
hiçbir zaman halinden şikayet ettiğini kimse duyma-
mıştır. Hiç istememesine rağmen ikinci kocası

Hamit ile evlendirilmişti.

Meleç nine tatlı dilli, yumuşak huylu, güler
yüzlü ve inanılmaz bir hoşgörüye sahip sevimli
yaşlı bir kadındı. Dünyanın en güzelçiçekleri bile

onun sevgi ve anlayış dolu kalbinin güzelliği yanında
boynu bükükkalırdı. Kocası ise Meleç ninenin
tam tersi küfürbaz, aksi, huysuz kaba saba bir
adamdı. Evleriiki küçük odalı ahşap bir evdi. Yer-

den biraz yüksek giriş kapısının önünde tahtadan
yapılmış dört basamaklı bir merdiven vardı. Evin
yola bakan duvarının dibinde duvara boydan boya
bitişik, pelit ağaçlarından oturmakiçin yapılmış

bir sedir vardı. Huysuz kocası ormandan gelir gel-
mez saatlerce burada oturur bazen de birkaç

ihtiyar ona eşlik ederdi.

Telaşla Meleç ninenin evine girdiğimde cam
kenarındaki sedirde oturmuş kocasının eski panto-
lonlarını yama yapıyordu. Başını kaldırıp gülümse-
yerek;

"Kago sibzecej (Gel yaramazım/afacanım)"
dedi.

Bana "sibzecej" diye hitap ederdi. Çünkü ele
avuca sığmaz yaramaz bir çocuktum. Sadece
Meleç nine değil bütün köy bilirdi ne kadar yara-
maz olduğumu. Meleç ninenin bana böylehitap
etmesinin çok haklı bir sebebi vardı. O zamanlar

köyde sadece birkaç evde radyo vardı. Rahmetli
babam kamyonuyla nakliyecilik yaptığından hep
yollarda olur nadiren köyde bulunurdu. Yaz akşam-
lar babam evde olduğu zamanlar köydeki erkekler
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haber dinlemeye gelir bahçemiz dolup taşardı.
Gündüzleri asırlık ağaçlarının gölgesinde tütün di-
zen genç kızlar radyoyu getirmem için bana hep
yalvarırlar, bende inat osun diye onlara uzak bir
yere oturup radyonun sesini de çok az açardım.
Radyoyu getirmiyorsun bari sesini aç deselerde
hiç oralı olmazdım. Yaramazlık parayla değildi ya,
Hiç unutmuyorum yine böle yaptığım bir gün ye-
tişkin bir genç kız canına tak etmiş ve benim hare-

ketlerimden iyice gıcık kapmış olmalı ki arkamdan
sessizce gelerek "sana da, radyonuza da" deyip
enseme öyle bir tokat patlatmıştı ki radyo bir ta-
rafa ben bir tarafa gitmiştim. Meleç ninenin de

bana "sibzecej" diye hitap etmesinin sebebi de
işte bu radyo yüzündendi.

Ramazan ayı o zamanlar yaz aylarına rastlıyor-
du. Herkes yaz sıcağında hem oruç tutup hem
de gün boyu tarla, ormangibi ağır işlerde çalıştığın-
dan oruçlarını bozmak için akşam ezan saatini

iple çekiyordu. Meleç nine ve kocası da akşam

ezanına birkaç dakika kala herkes gibi sofralarının
başına oturup oruçlarını bozmakiçin ezanın okun-

masını bekliyorlardı. Bende radyoda bizim köyden
birkaç dakika önce başka şehirlerin ezanının okun-

duğunu bildiğim için hemen radyoyu kapıp Meleç
ninelerin duvarlarının dibine oturuyor radyo ezan
okumaya başlayınca sesini sonuna kadar açıyor-
dum. Zavallılar besmele çektikten sonra hemen

oruçlarını açıyorlardı, iki üç dakika sonra da köy
imamıbaşlıyordu ezan okumaya. Bu şekilde Meleç

ninelere defalarca oruçlarını bozdurmuştum.

Meleç ninenin gözlerinin başımdaki beyaz tak-
keye takıldığını hissettim. Kim bilir belki o beyaz
takke onun gözünde yaramazlığımı masumlaş-

turıyordu.

"Nenej bugün küçük hoca bize namazın nasıl
kılındığını öğretti." dedim.

"Amman amman iyi öğrenin yavrum. Allah
razı olsun o hocadan." dedi.

"Bize namaz kılarken kıbleye döneceksiniz de-
di, ben kabul etmedim. Meleç nine hep bu tara-
fa (elimle onun döndüğü yönü göstererek) dönüp
namazkılıyor" dedim.

"Eeee... ne dedi peki sana"

"Meleç ninene söyle yanlış yöne duruyor dedi"

Meleç ninenin sevimli bembeyaz yüzü değiş-
MİŞti.

"A yavrum, sen o hoca efendiye benden se-
lam söyle. Bende biliyorum namaz kılarken kıbleye
doğru dönülmesi gerektiğini. Ama bizim mezarllığı-
mız köyümüzün temır (kuzey) tarafında. Ben
kıbleye dönüp namaza durunca mezarlık arkamda

kalıyor. Ö mezarlıkta benim babam, annem, kayın
pederim, kayın validenm ve daha nice büyüklerim
var. Ben ömrüm boyunca onlara arkamı dönme-
dim, hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ben bir

Adığeyim, büyüklerime hürmet vazifemdir. Bundan
sonra da onlara arkamı dönüp asla saygısızlık ya-
pamam" dedi.

“Ama çok günahmış nenej" dedim.

Ben hala ayakta duruyor onu diniyordum.
Elindekiişi bıraktı, uzanıp kolumdan tutarak beni
yanına oturttu. Cebinden iki ceviz çıkarıp bana
uzattı. Eliyle başımdaki takkeden başlayarak yüzümü
okşadı. Gözlerimin içine bakarak,

"Yavrum Adiğeler İslam dini gelmeden önce
de vardı. Bizim atalarımız her zamanbize yol gös-
terecek,hiçbir şeyin bozamayacağı insanlığa ömek
olacak çok güzel adetler bıraktılar. Adığe bir
anne babadan doğmak, Adığe olmakiçin yetmez.
Adığelerin yaşantıları, ortakişleridir (Adığeme
yaşı'açe zadıriof) işte bu adetlere göre yaşayanlar
ancak tam Adığe olur. Gelelim günah meselesine,
bir Adığe olarak doğmak benim seçimim değildi,
bunu da namaz kılarken kıbleye neden dönmedi-
gımi de Allah biliyor. Eğer bu yüzden günaha gir-
mişsem inşallah beni affeder, etmese de cehennem

ateşinde yanıp cezası neyse çekmeye razıyım."

dedi.

Meleç ninenin bu cevabı aklıma geldiğinde
Allah'ın, Adığelerin kaderini nehir suyuna yazmasına
sebep bu olmalıydı diye düşünürüm. İnsan biri
öldüğünde onun bedeninin yok oluşuna mutlaka
üzülür, onu bir daha kucaklayamazsınız, ona doku-
namazsınız. Ama bundan daha acısı da vardır.
Eğer onu üzmüşseniz bunutelafi edemez, onunla
yapmayı hayal ettiğiniz hiçbir şeyi artık asla yapa-
mazsınız. Keşkeler, pişmanlıklar içinizi kemirir

durur. Keşke Meleç ninenin o gün verdiğiiki cevizi
yemeyip bir pınar başına dikseydim, ondan bir
hatıra kalırdı. Keşke onu hiç üzmemiş olsaydım.
Şimdi en azından onun hikayesini yazarak ölümün
elinden bir şey kurtarmış olmak, içimi rahatlatıyor.

Sevgili Meleç nine mekanın cennet olsun...
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Çerkeslerin anavatanı Kuzey Kafkasya'dan 7 |

Mayıs 1864 yılında Sürgün edilişlerinin 146. yıl
dönümü nedeni ile Kocaeli-Kefken ilçesine bağlı
Karaağaç köyünde anma töreni düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle,
Kafkas Demekleri Federasyonu'na bağlı Kocaeli
Kafkas Kültür Derneği-Sakarya Kafkas Kültür
Demeği-Düzce K.Kafkas Kültür Demeği-Karadeniz
Ereğli K. Demeği ve Hendek Kafkas Kültür Der-
neği-İzuntarla Kafkas Kültür Derneği-Ketenciler

Kafkas Külhtür-Gebze Kafkas Kültür Demeği'nin
düzenlediği tören, Karaağaç Köyü'nde bulunan
Anıt Mezarda basladı. Anma etkinliklenme Bölse

demeklerinin dışında Ankara, Adana, K.Maraş,

Mersin, İstanbul Bahçelievler, Kayseri, Hendek,
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<esir, Antakya, İskende-

run, Reyhanlı, Ceyhan, İstanbul, Yalova, Bursa,

Bandırma, Gaziantep ve Eskişehir Kafkas Kültür

Demeklerinin katılımıyla beraber 10 bine yakın

bir topluluk katıldı.

Sakarya, Düzce, Bolu, Balı

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli

Kafkas Kültür Derneği Başkanı Sami Korkut, 300

yıl süren Rus-Kafkas savaşlarının sona ermesiyle

Çerkes toplumlarının dünyanın çeşitli ülkelerine

sürüldüklerini anlattı. Mezarlık ve kefken sahılı ile

ilgili kısa bilgilendirmelerde bunulunan Korkut,

Kefken'e gelen atalarımızdan bir grubunilk önce

bu köyde ikamet edip daha sonra Sakarya ve
Kocaeli'ne yerleştiklerini anlattı.
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Sürgün sırasında, annesi bu acıolaya tanıklık
eden ve onun anılarını kısa notlar halinde kaleme
alan Beygua Ömerbeyin hatıratında yazan şu kı-
sa notu katılımcılara aktardı "bakımsızlıktan perişan
olan zavallı halk, iskelelere döküle döküle son
kalıntı Kefken'de karaya çıkmıştı" Abhazyalı Tırşı

Murat ise "Kefken'e geldiğimiz ilk gece de 400
kişi açlıktan ölmüştür." notlarına yer verdi. Daha

sonra gemilerle Kefken sahillerine trajedik bir
şekilde Sürgün edilen, hayatlarını kaybeden ataları-
mızın acısını söylediği ağıtlarla içinde yaşayan
Kesepha Elif Hanım'ın hikayesini anlattı.

KesephaElif Hanım'ın acı hikayesi şöyle gelişi-
yor; Bu halkın güzel sesli ve ud çalan Abhazca
(Açumgur) çalan Kesepha Elif adlı bayan ölümle
serilen halkına gidip her gün ağıtlar yakar, yörenin
yerlilerinin dikkatini çeker, yerlilerden düşüncelikişiler

bu üzgün ve muzdarip Elif Hanım'ın halkının me-
zarında her gün şarkı söyleyip, ud çalmakiçin git-
meyeceğini düşünerek, kendisini izleyerek gözlerler

ve bakarlar ki her gün udun eşliğinde ağlayarak
söylediği şarkılar, yitip giden halkına birirer ağıtı.
Halka yayılan bu acı durum, Sultan Abdülhamid'e
ve sarayda Kafkasların temsilciliğini yaban Kaptanipa
Rıza Bey'e akseder. Rıza bey bu durumu Abdül-
hamit'e anlatır, Padişah çok duygulanır ve Kefken'deki
insanlara memurlarla ilaçlar gönderir, Kesepha Elif
Hanım'ı da saraya getirmelerini söyler. Memurlar
Kefken'e gelerek Elif Hanım'ı sorarlar. Yerli halk
memurları Abhaz mezarlığına Elif Hanım'ın yanına
götürürler. EflifHanım, mezarlıkta bir kütüğe oturmuş
ağıtlar söyleyip ağlamaktadır. Yanına gelenleri görünce
ayağa kalkar, gözyaşlarınısiler. Gelen memurlarElif
Hanım'a Abdülhamid'in vermiş olduğu emirle burada
bulunduklarını, ilaç ve yardım malzemeleri getirdiklerini
söylerler. Padişahın kendisini saraya çağırdığını Elif
Hanım'a iletirler. O muhterem Kesapha ElifHanım'ın

 
   

 

cevabıise şöyledir; "Varolsun Padişahımız... Güleme-

yecek kimse için ağlamanın kıymetini Allah Padişa-
hımıza öğretmesin. Mutlu insanların arasında ağ-
lamaklı halimle onların mutluluğunu bozmak
istemem, ağlama ihtiyacımı gidereceğim buradan
beni ayırmayın, ölsem de şu zavallı ölenlerin kemikleri
arasında bana da bir yer verilmiş olur, benim bundan

başka bir ihtiyacım ve istediğim yoktur." der.

Bu hüzünlü hikaye mezarlıkta bulunan katılımcı-
lara duygulu anlar yaşattı. Kocaeli dernek başkanı
Sami Korkut konuşmasının devamında, 21 Mayıs

1864 tarihinden sonra Çerkes toplumunun dünya-
nın çeşitli bölgelerine dağıtıldığını, bugün bilinen
dünyanın 40 ülkesinde Çerkeslerin yaşadığını ve

en büyük nüfusa sahip olan Türkiye'de 6 milyon
Çerkes nüfusunun bulunduğunu söyledi. Korkut,
sürgün sırasında birçok insanın yaşamını kaybettiğini
ve sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve
yoksullukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Son

olarak, 21 Mayıs anma törenlerinde okunan ve
klasikleşen Bagrat Şinkuba'nın Şiş Nani ağıtını oku-
yarak konuşmasını tamamladı.
 

 
 

Korkut'un konuşmasının ardından kürsüye
gelen Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Baş-
kanı Cihan Candemir; "Bugün Çerkes toplumunun
en acı günü, bu acı günü anmakiçin buradayız,
Türkiye'nin dört bir yanından katılan herkese te-
şekkür ediyorum" diyerek konuşmasına şöyle de-

vam etti; "21 Mayıs'tan önce atalarımız Kafkas-
ya'da yaşarlardı. Kafkasya için Allah'ın dünyayı
yaratırken kendine ayırdığı cennet parçası diye
anlatır efsaneler. Gerçektende Kafkasya coğrafyası
hiç aç bırakmaz insanını, ovaları vardır ne ekersen

biter, ırmakları vardır bereket taşır, dağları ormanla,
karla, buzla kaplıdır. Her türlü zenginliği sunar.

NART 45



 

 

 

  

Fotoğraf: Emrullah Canbolat

  

  
Atalarımız bu coğrafyada mutlu yaşarlardı.

Hiç orduları olmadı, Çünkü hepsi savaşçıydı. Hiç

polisleri olmadı, çünkü hırsızlık, asayişsizlik nedir
bilmezlerdi. Yazılı kanunları da yoktu, ama Habze-
leri vardı. Habze'yi bilen iyi insandı, iyi Çerkesti.
Onurlu insan olmanın gereği Habzeyi bilmek ve
yaşamında uygulamaktı. Habzeye uygun olup ol-
mayanlar "yemug" idi yanı uygunsuz Iş yapmak.

Habzeye uygun olmayan davranışIse "haynepe"
idi Türkçe karşılığı ayıp. Yemug yapan, haynepe
davranışta bulunanın cezası ise kınamaidi. Kınama

diyip geçmeyin, kınanan insanın onuru,itibarı yok
olur. Onursuz,itibarsız yaşamak Çerkes insanı
için ölümden beterdir. İşte Çerkesya'da düzeni

sağlayan buiki kelime ve insanlık onuru idi. Onuru
için yaşayan bu insanların topraklarına Rus çarları
göz diktiler. Çar İvan namıdiğer korkunç İvan,

büyükbir imparatorluk kurmakistedi, bunun için
sıcak denizlere inmesi gerekiyordu. Doğal olarak
bunun yolu Kafkasya'dan geçiyordu. İşte 16.
asırdan başlayarak 21 Mayıs |964 tarihine kadar

 

devam eden süreçte Kafkas insanı hep vatanı için
savaştı. Bu arada birileri savaşı sürekli kışkırttı.

Rusya imparatorluğunun askeri gücünü Kafkasya'da
oyalamakiçin İngiltere İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğu 'savaşın, biz yardımageliyoruz,sizi
kurtaracağız' dediler ama ne yardım geldi, nede
kurtarıcı... 21 Mayıs günü Soçi yakınlarında bir
vadide son direnişçiler kadın, çoluk çocuk deme-

den top ateşiyle katledildiler ve ırmak günlerce
kızıl aktı. Yıllarca süren savaş, 21 Mayıs 1864'te
atalarımızın yenik düşmesiile son buldu. Savaşı

kazanan Rus Generali zaferini Moskova'ya duyurdu
ve bu günü bayram ilan etti.

21 Mayıs 1864, Çerkesler için mağlup oldukları

en acı yas günüdür.

21 Mayıs 1864 Çerkes halkı için ve dünya ta-

rihi açısından tarihin akışının değiştiği bir gündür.
Şayet 21 Mayıs olmasa idi Kuzey Kafkasya coğ-
rafyasında muhtemelen |5- 20 milyonluk nüfusu
ile bir Çerkesya Devleti olacaktı. Şimdi ise Çerkes

halkı topu topu 7- 8 milyonluk nüfusuile başta
Türkiye olmak üzere Rusya, Suriye, Ürdün, Avrupa
ve Amerika'da yaşam mücadelesi veriyor. Asimilas-
yon denilen kültürleri, dilleri, insanları insan yapan
tüm değerleri yok eden acımasız çarka direniyor.
İşte 21 Mayıs'lar bu direniş gücümüzüntazelendiği,
yok oluşa karşı direnişimizin sembolü olarak daha

çok anlam kazanıyor.

Atalarımız bu topraklara geldiğinde Türkçe
bilmiyorlardı. Ama Anadolu'nun kaderini paylaştı-
lar. Daha bu topraklarda kök tutamadan Balkanlar-
da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Kurtuluş

Savaşı'nda can verdiler ve birlikte Türkiye Cumhur-

 

 

Fotoğraf: Seçkin Yalçın
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riyeti'ni kurdular. Ama ne yazık ki bugün bizler
anadilimizi bilmiyor, hızla dilimizle kültürümüzle
yok oluyor, bizi biz yapan, Çerkes yapan değerleri-
miziyitiriyoruz. Dostlar bu haksızlık değilmidir?

21 Mayıs'lar var olma umutlarımızı yeniden
yeşerttiğimiz günler olarak her geçen yıl daha çok
anlam kazanıyor. Heryıl daha çokkatılımla 2|
Mayıs'ları anıyor, geçmişimizi hatırlıyor, unutmuyo-
ruz, unutturmuyoruz." dedi.

Kefken'e katılımın heryıl artarak devam edece-
gini belirten Candemir, herkesin özelliklede gençle-
rin tarihlerini çokiyi bilmesi gerektiğini de sözlerine
ekleyerek, Katılımcıları saygıyla selamlayarak konuş-
masını noktaladı.

Candemir'in konuşmasını ardından kürsüye
gelen thamadeler kısa birer konuşma yaptılar.
Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmala-
rın ardından Sürgün'deyitinlen atalarımız için Kur-
an okunarak dualar edildi.

 

Anıt mezarda gerçekleştirilen törenin ardından

Babalı sahilinde törene devam edildi. Babalı sahilin-
deki törende bir konuşma yapan Kafkas Demekleri
Federasyonu Genel Başkanı Cihan Candemir, 3
asırlık Çarlık Rusya'nın vatanlarına saldırılarına kar-
şı direndikten sonra Kuzey Kafkasya'dan sürülen
vatandaşlarının en büyükkayıplarının Karadeniz
ve sahillerinde verildiğini söyledi. Candemir, "İn-
sanlık tarihinde bir utanç abidesi olarak duran 2|

Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı'nı unutmuyor ve
unutturmayacağız" dedi.

Kuşha Doğan ve Betül Bilgin'in okudukları
ağıtlar eşliğinde Karadeniz'e üzerinde 'Çerkes
Sürgünü |1864' yazan siyah çelenk ve karanfiller
bırakıldı. Nart Su Altı Ekibi üyeleri, üzerinde 'Bu
günü asla unutma - 21 Mayıs 1864' yazan pankart-
la, Nart Okçularıise atış yaparak gösteri sundu.
Etkinlik, meşaleli yürüyüş, 'Nart Ateşi' yakılması
ve Sürgün Andı' okunmasıyla sona erdi.

Haber: Emrullah Canbolat & Leyla Kandemir

 



 

 

istanbui

Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayıs
1864'de Rusyaile Kafkas halkları arasında yaşanan
savaş sonrasında atalarına uygulanan sürgünü

hatırlatıp, sürgünde hayatlarını kaybedenleri andı.
 

   
Beşiktaş Akaretler'de toplanan yüzlerce Çer-

kes, yöreselkıyafetleriyle önce anma töreninin
yapıldığı İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş
sırasında "Özünü unutma unutturma" şeklinde

slogan atan Çerkeslere çevredeki vatandaşların

alkışlarla destek verdiği gözlendi.

İskele Meydanı'nda " Anma Meşalesi"ni yakan
Çerkesler adına Kafkas Dernekleri Federasyo-
nu'nun hazırlamış olduğu bildinyı Nuray Tekkurşun
okudu.

Tekkurşun'un okuduğu bildirde "Diasporadaki
Çerkesler adına, dünyaya sesleniyoruz. Bu Sürgün-
    

de rol oynayan imparatorlukların bugünkü mirasçı-

larına, özellikle Rusya ve Türkiye'ye sesleniyoruz.
Uğradığımız bu tarihi haksızlığı sona erdirin ve
anavatanımızla yeniden kucaklaşmamızı sağlamak
için önümüzü açın. Bize çifte vatandaşlık hakkı ta-

nıyın. Türkiye'den Abhazya'ya, Türkiye'den Kuzey
Kafkasya'ya doğrudan ve rahat ulaşımımızı sağlayın.

Kafkasya'da barış ve istikrar içinde yaşamamıza

fırsat tanıyın" ifadeleri yer aldı.

Bildirinin okunmasının ardından yöreselşarkı
ve şiirleriyle atalarını anan Çerkesler, okunan dua-

lar eşliğinde üzerinde, " 21 Mayıs (864'ü unutma-
dık, unutturmayacağız " yazılı çelengi Boğaz'ın su-
larına bıraktı.
Özner Berber / AHT
 

 

 

  
 

 

 
Ankara

Ankara Kafkas Derneği Gençlik Komisyonu
Çerkes Sürgünü'nün 146.yılı nedeniyle dernek
binasında, 2! Mayıs Cuma akşamı saat 19.30'da
anma programı düzenledi.

NARTA8

Yoğun katılımın olduğu tören, KAFFED Genel
Başkanı Cihan Candemir ve Ankara Kafkas Demeği
Başkanı Yaşar Aslankaya'nın günün anlam ve öne-
mine dair yaptıkları konuşmalarının ardından Fahri
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Huvaj'ın Adığece yaptığı dua ile devam etti.

Töreniki bölümden oluşan slaytlarla desteklen-
di. |.bölüm; sürgün fotoğraflarından oluşurken,
2. bölüm dirilişi ifade eden fotoğraflarla videolardan
oluşturuldu.

Şiir ve küçük orotoryadan sonra gençlerin de

katılımıyla sürgün andı okundu. Gecenin en duygu-
landırıcı anı 5 yaşlarındaki Canberk'in Kabardeyce
söylediği şu sözler oldu: 'Ey vatanım! Sen gönlünü
ferahlat, evlatların sana geri dönüyor.

Haber: GençNart / Beg Özlem Çetinkaya

Fotoğraf: GençNart/ Hatko Yusuf 
Kahramanmaraş

 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nde
düzenlenen törende K.Maraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi (KSÜ) Tarih bölümünden Erhan Alparslan
ve Doç, Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin katılımcılara Kafkas-
ya'nın stratejik önemi, Rus-Kafkas Savaşlarının ta-
rihi gelişimi ve Çerkes Sürgünüile ilgili bilgiler
verdiler.

Erhan Alparslan yaptığı konuşmasında Kafkas

halklarının Rusya Çarlığı tarafından tarihin en
büyükkıyımlarına maruz kaldığını, işgal edilen Çer-
kes köylerinin boşaltıldığını yerlerine Slav ve
Kazakların yerleştirildiğini söyledi.

 

 

Doç.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise Kafkasya'nın
tarih boyuncastratejik ve coğrafi konumu nedeni
ile birçok devletin ilgisini çektiğini söyleyerek
"Güneye inme politikaları ile Osmanlı Devleti'nin
ve Batılı Devletlerin buna engel olmakistemeleri,  



  DERNEKLERİMİZDEN...
 

 

Kafkasya'yı yine bir çatışma bölgesi haline getirdi."
diye konuştu. Bilgin konuşmasının devamında
Türkiye'nin de son dönemdegiriştiği bölgeselli-
derlik misyonunu tam olarak gerçekleştirebilmesi

için, Kafkasyaile tarihi ve kültürel bağların güçlendir-
mesi gerektiğini vurguladı.

 

21 Mayıs 2010 Cuma akşamı Gönen Kafkas
Kültür Demeği lokalinde hemşerilerimizin katılımı
ile, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve soy-
karımının 146, yılı münasebetiyle bir anma programı
düzenlendi.

Sürgün esnasında hayatını kaybeden soydaş-
larımız için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun
ardından bir konuşma yapan dernek başkanı
Gürol Demir, Sürgün'ün sebep ve sonuçlarıyla
ilgili açıklamalarda bulundu. Gürol Demir'in konuş-
masının ardından iki Çerkes genci, sürgün son-
rasında Kafkas halkının nasıl bir mücadele içinde

olması gerektiği konusundabilgilendirici konuşma-

 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği Başkanı

Aytural Eyerci'de 21 Mayısın Çerkesleriçin acı

ve zulmün günü olduğunu söyledi. Eyerci, " Ataları-
mızın bu acı gününü yaşayacağız ve yaşatacağız."
diye konuştu. Konuşmaların akabinde sürgün sıra-
sında yaşamlarını kaybedenler için dualar edildi.

lar yaptılar. Sürgünleilgili farklı yorum ve değerlen-
dirmelerin yapılmasıyla program son buldu.
 

 

Adana

 

 

 
 
 

 

Adana Kafkas Demeği, sürgünün 146. yılını
gençlik komisyonunun organizasyonuyla 21 Mayıs
2010 Cuma günü saat 20:00 'de demekbinasında
gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu
gözlenen programda, günün anlamına dair bir
panel düzenlendi.

Panele davet edilen konuşmacıların anlamlı

konuşmalarının ardından, sürgünü anlatan şiirler
okundu. Şiir dinletisinin ardından Büyük Çerkes

Sürgünü'nü anlatan kısa film ve slayt gösterimi
ile program sona erdi.

Büyük Çerkes Sürgünü'nün 146. yılı Çanak-
kale'de 80 kişiden oluşan bir Çerkes grubu ile

anıldı.

Bir çay bahçesinde toplanan 80 kişilik grup,
21 Mayıs 1864 tarihinde hayatlarını kaybeden
atalarını dua okuyarak ve denize çelenk bırakarak
andı.

Törende bir konuşma yapan grup sorumlusu

Orhan Erinan, 21 Mayıs'ın Çerkes halkı için kara

bir gün olduğunu söyledi. Erinan konuşmasında
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"Rusya, tarihte en büyük soykırım suçunuişleyen

bir devlet olmasına rağmen, konjonktür gereği
bu suçun cezasını çekmemiştir. Biz Anayurt dışında

yaşayan Çerkesler olarak, halkımızın yaşadığı bu
korkunç sürgünün yıldönümünü üzüntüyle anıyor, 

soykırımı geçmişte unutmadığımız gibi, gelecekte

de asla unutmayacağımızı bilmeniziistiyoruz" dedi.

Düzenlenen anma töreninin ardından vatan-

daşlara lokma dağıtıldı.

 

"Çerkes Sürgünü' anma programı Balıkesir'de
20 Mayıs günü yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını

dernek başkanı Erhan Savkaf yaptı. Daha sonra
söz alan Yahya Ermiş kısaca Kuzey Kafkasya'da
Çerkeslerin sürgün öncesi ve sonrası yaşadıklarını

anlattı. Gupse Savur, 12 yaşındaki bir kızın gözün-
den sürgünü anlattığı hikayesiyle dinleyenleri o
günlere götürdü.

  

Gülay Soğan'ın sorumluluğundaki demeğin
tiyatro topluluğu Timaf, "Ölü Diller' adlı oyununu
sahneledi. 2014'de yapılacak olan Soçi (Sa'şe) Kış
Olimpiyatları'nı protesto edenbirslayt gösterisinin
ardından, sürgün andının katılımcılarla okunmasıyla
gece sona erdi.

Turkav Mehmet Kamil / Balıkesir

Bursa

"Çerkes Sürgünü' anma programı Bursa'da
21 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı.

Bursa Kafkas Derneği organizasyonuile ilk
olarak Heykel Orhangaziparkında basın açıklaması
yapıldı, sürgün ağıtları söylendi, günün anlam ve

 

 

önemine dair bildiri dağıtımı yapıldı.

Daha sonra dernek binasında devam eden
programda, Bursa Kafkas Derneği Tiyatro Gru-
bu'nun hazırladığışiir, ağıt ve konuşmaların yer
aldığı etkinlilkk gerçekleştirildi. 
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Tokat Kafkas Demeği 21 Mayıs sürgünü anma

programı düzenledi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programa

özellikle gençlerden oluşan kalabalık bir hemşehri

topluluğu katıldı. Sürgünde hayatını kaybeden

atalarımız için yapılan saygı duruşunun ardından,

dualar edildi, günün anlam ve önemine değinen
konuşmalar yapıldı. Etkinlik slayt gösterisi, şiirler
ve ağıtlarla devam etti.

  

 

Samsun Kafkas Demeği Büyük Çerkes Sür-
günü'nün 146.yıl dönümü için anma töreni düzen-
ledi. Yağan yağmura rağmen, 200'e yakın hemşeh-
rimizle yaşanılan dram ve katliam dualarla anıldı.

Törende yaşanılan dramı dile getiren konuş-

malar yapıldı, şiirler okundu ve slayt gösterimi
sunuldu. Meşalelerle deniz kıyısına kadar yürüyerek
denize karantfıl atıldı.

 
21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nün 146.yılı

anma toplantısı 21 Mayıs Cuma akşamı dernek
bahçesinde gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üni-

versitesi öğretim üyesi Mehmet Eser ve Kafkas
Araştırma ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) başkanı
Muhittin Ünal'ın konuşmacı olarakkatıldığı toplantı-
ya kalabalık bir hemşehri topluluğu katıldı. Özellikle
gençlerin toplantıyailgisi sevindiriciydi.

 

Toplantı, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı
Necdet Aşkın'ın yaptığı açılış konuşmasıile başladı.

NARTSŞ9

Daha sonra Sosyolog Mehmet Eser, sunum eşliğin-
de yaptığı konuşmasında
Sürgün, Soykırım, Göç kav-
ramlarını anlattı. Çerkeslerin

Kafkasya'dan sürgün edilişini,
Osmanlı topraklarına gelişle-
ri ve daha sonrasında yaşa-

dıkları zorlukları anlattı.
Mehmet Eser'in akıcı, sade
sunumu ve konuşmasıilgi
ile dinlendi.
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Ardından KAFDAV Başkanı Muhittin Ünal da

Çerkes Sürgünü'nün daha önce bilinmeyen yönle-
rine değinerek, sürgünü değişik bir perspektifle
değerlendirdi. KAFDAVyayınlarında yer alan Rus

 

tarihçi Yakov Gordin ve 'Eğri ve Doğru! kitabının
yazarı İgor Kutsenkov'un makalelerinde anlattıkları-
na yerverdi. İlgi ve merakla dinlenen konuşmanın

ardından konferans sona erdi.

 

Sinop

Sinop Kafkas Demeği, 21 Mayıs Cuma günü
Uğur Mumcu Meydanı'nda, Büyük Çerkes Sürgü-
nü'nün 146. yılı nedeni ile anma töreni düzen-
ledi.

Uğur Mumcu Meydanında toplanan | 00'e
yakın hemşehrimizin katılımı ile atalarımızı ve çek-
tikleri acıların unutmadığı ve unutulmayacağı vur-
gulandı. Meydanda yapılan basın açıklamasının ar-
dından katılımcılar iskeleye yürüdü. Burada denize
karanfiller bırakıldı. Okunan şiir ve saygı duruşunun
ardından dernek binasında toplanıllarak, sürgün
ile ilgili hazırlanan video izlendi.

 

21 Mayıs 2010 akşamı Mersin Kafkas Kültür
ve Yardımlaşma Demeği'nin düzenlediği organizas-
yonile 'Büyük Çerkes Sürgünü' Mersin Sahilinde
anıldı.

300 kadar üyenin katıldığı toplantıda, sürgünde
yitirilenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua

 

 

okundu. Daha sonra demek gençlik komisyonunun
üyelere dağıttığı karanfiller ve çelenk Akdeniz dal-
galarına bırakıldı. Dernek Başkanı Şamıl Koç, “bu-

rada toplananlar, o korkunç sürgünde sağ kala-
bilenlerin torunlarıdır. Ve bilirler ki bu dalgaların
altında her birimizin mutlaka bir akrabası vardır.”
diyerek, sürgün trajedisinin asla unutulmayacağını
söyledi.
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146 yıl önce, 2! Mayıs 1864'te anavatanları
Kuzey Kafkasya'dan, tarihin gördüğü en büyük

yıkım ve katllam sonucu sürgün olan ve dünyanın

çeşitli bölgelerine savrulan Çerkesler, tüm soydaş-

larıyla birlikte bugün atalarını ve anayurtlarını andı-

lar. Kıbrıs'ın bir liman kenti olan Gime'nin Kaşgar

plajında 19 Mayıs günü yapılan anma törenine

Kıbrıs'ta yaşayan Çerkesler katıldı.

Törende bir konuşma yapan değerli büyüğü-

müz Şamıl Erdoğan, "2! Mayıs Büyük Çerkes
Sürgün ve Soykırımı" hakkında şunları söyledi:
"Yıllar önce başlayan büyükçilenin 146. yılı ne-
deniile buradayız. Bugün, acımız 146. kez artıyor.
Rusya'nın, boğazlarpolitikasını gerçekleştirememesi
sonucu, Akdeniz'e açılma rüyasını Kafkasya
üzerinden gerçekleştirmek istemiş ve o güzel

cennet anavatanımızı bizlere cehennem kılmıştır.

Rusya,tarihin gördüğü en büyükkatliamı gerçek-

 

leştirdikten sonra, dönemin en büyük emperyalist

 

 

Anta

21 Mayıs 2010 tarihinde Antakya Kafkas Kültür
Derneği'nde Çerkes sürgünü AnmaEtkinliği dü-
zenlendi. Gençlilkk Komisyonu başkanı Setenay
Pöç'ün sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, Sebahattin
Yarar'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi'nde

 

 

 

devleti İngiltere ile anlaşma yaparak, atalarımızı
sürgüne yollamıştır. Bu katliamlardan sonra yurtla-

rından sürgün edilen Çerkesler, yaşlı, hasta, çocuk

 

 demeden sürgün yolunda denizlere atılmış ve
cesetleri balıklara yem edilmiştir. Bu sebeple liman
kentlerinde yaşayan soydaşlarımız uzun süre balık
yememişlerdir. Fakat bizler bütün bunlara rağmen
146 yıl boyunca asaletimizi, kimliğimizi ve benli-
gimizi bu günlere getirdik. Her ne kadartarih bu
soykırımı gerçekleri ile yazmamış olsa da, bugün
bir çok araştırmacı ve bilim adamı bu katliamı

ortaya koymuştur. Bizler bugün anayurdumuzda
olmasak da, ülkemiz her daim yüreğimizde yaşa-
maktadır ve yaşayacaktır."

 

Atalarımızın Kıbrıs kıyılarındaki mezarlarını
çiçeklerle süsledikten sonra, tören sürgün yollarında

yiten atalarımız anısına saygı duruşuyla son buldu.

Krtij Yunus Cem Biçer / Girne

kya

öğretim görevlisi olan Sayın Yrd. Doçent Doktor
Şafak Kaypak, katılımcılara Çerkes Sürgünü
hakkındabilgiler verdi. Demek gençlerinden Ülkü
Hicret Miral, Dehenay Hatoğlu ve Sinef Hatoğ-
İu'nun sunduklarışiir dinletilerinin ardından prog-
ram sona erdi.
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Türkiye'de 57 üye derneği bulunan Kafkas
Dernekleri Federasyonu'nun (KAFFED) 58. üye
derneğiİskenderun Kafkas Kültür Demeği oluyor.

18 Nisan 2010 Pazar günü İskenderun Kuzey
Kafkas Derneği'nin ev sahipliğinde İskenderun
İSOS tesislerinde yapılan Adana, Mersin, Ceyhan,
K.Maraş, Göksun, Afşin, Antakya, Reyhanlı ve

İskenderun dernek başkanları, yönetim kurulu
üyeleri ve Gençlik Komisyonları üyelerinin de ka-
tıldığı Doğu Akdeniz bölge demekleri toplantısında
İskenderun demeğibaşkanı Servet Apiş, KAFFED
yönetim kurulu üyesi Servet Nejat Altay'a katılımla-
rı için hazırlamış oldukları "Başvuru Formu"'nu

sundu.

 

Bursa Derneğinde Şıps ve «
SD

Bursa Kafkas Demeği 30 Nisan Cuma günü
geleneksel Şıps ve Ceug gecesini gerçekleştirdi.

Bölge Demekleri ve Bursalıların yoğun ilgi
gösterdiği gecede Blane müzik grubu, demeğimi-
zin tiyatro gurubu ve gençlerin oluşturduğu Dejuv
grubu sahnealdı. Konuklara Şıpsı Paste ikram edi-
len gece kalabalık ve coşkulu bir mahalli düğünle
sona erdi.

Bursa Kafkas Derneği

   

Güney Marmara Derneklerinin aylık olarak
düzenlediği bölge toplantısının sonuncusu 2 Mayıs
tarihinde Biga'da yapıldı.

Bölge dernek başkanları ve yönetim kurulu

üyeleri, Federasyon yönetim kurulu üyesi Şamil
Jane ve konukların katıldığı toplantı oldukça verimli
bir havada geçti.

Toplantıda aşağıdaki kararlaralındı:

- 21 Mayıs" haftasında düğün vb. cemiyetlerin
yapılmaması hususunda bölgede ve köylerde bilgi-
lendirme yapılacak.

- Balıkesir, Bandırma, Karacabey, Susurluk ve

 

  
Güney Marmara Bölge Dernekleri Toplantısı Biga'da y

  

 

Not KAFFED Yönetim Kurulu'nun |13 sayılı kararıile
İskenderun Derneği KAFFED'e üye olmuştur.

 

eug Gezesi Düzenlendi

 

Nil

 

Mustafa Kemalpaşa bölgesinde az sayıda da olsa
düğünlerde silah atılması konusunda, Güney Mar-
mara Gençleriinisiyatıf göstererek müdahil olacak
ve sılah kullanımını engelleyecekler.

- Dernekfaaliyetlerine katılımın arttırılması
konusunda ortak çalışma ve değerlendirme yapıl-

ması için ayrı bir toplantı düzenlenecek.
    

 
 



 

  

 

Başkan Sami Korkut, Y.K. Üyesi Erdal Çatan

ve Cengiz Hurma'nın katıldığı ziyarette, Korkut,
başarılı çalışmalar yapan Hamza Erkal'ı kutladı ve
2) Mayıs'ta yapılacak Büyük Çerkes Sürgünü 146.
YıL Anma Törenleri ve 29 Mayıs'ta yapılacak Gele-
neksel Kafkas Gecesine davetetti. Anmatörenleri-
ne verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.  Erkal, Karaağaç ve Babalı sahilinde yapılan
törenlere katılımın arttığını, Kandıra'nın tanıtımına

bu etkinliğin katkı sağladığını belirterek destek
vereceklerini belirtti.

 

Pse Drama ve Guğe Tİ; Gi Jile Oyunlarını

 

Türkçede hiç duymadıkları zor sesleri okullar-

dan arta kalan zamanlarda Uzunyayla Kültür ve
Dayanışma İDemeğinde drama yöntemiyle öğren-

meye devam eden çocuklar, |6 Mayıs akşamı

tekerlemelerle bir sınıfı canlandırdı. Sert bir öğret-
men kontrolünde olan öğrencilerin tüm hallerinin
tekerlemelerle yansıtıldığı bu oyun, seyircinin
kahkahaları ve alkışlarıyla kesildi. Wuse Zepsale
(şiirsel diyalog) eskiden Adiğelerin dili incelikli,
zekice kullanarak, istedikleri mesajlarıilettikleri
bir formdu. Çocuklar bu formdan da örnekler

sunarak, Adığe edebiyatının zenginliğini hatırlattılar.
Bunun yanı sıra, grubunun programında, Türkçe
iki kısa oyun yeraldı. Anadili anlamayan kardeşlerini
düşünerek hazırladıkları "Avcı ile Kuş" Adığece
masaldan ceviriydi ve yalancıbir avcıya verilen
dersi anlatıyordu. " Gazeteci Düşmanı" adli oyun,
kurnaz bir gazetecinin Adığe bir komutandan
aldığı dersi anlatıyordu ve çocukların oyunculuğu
görülmeye değerdi. Grup üyelerinden Dinemis'in
akordiyon dinletisi ise programa renk kattı.

 

Pse Drama Grubu programını "sipse sibze
siduney”" isimli parçayı söyledikten sonra, "bzer
pseş, bzenşe lepkır psenşeş" (Dil bir toplumun
ruhudur.Dil yiterse ruhdayiter.) mesajını vererek
tamamladı.

Guğe Tiyatro Grubu ise Utij Boris'in iki oyu-
nunun yanı sıra, drama çalışmalarında Adığece
tekerlemeleri kullanarak hazırladıkları oyunu sergi-
ledi. Gösterinin sonunda Fikri Özden sahneye
gelerek, çocukların anadilleriyle yaptıkları çalışmanın

çok kıymetli olduğunu belirtip teşekkürlerini sundu.  



 

HABERLER...
 

Termeli Çerkesler

Terme Kafkas Kültür derneği'nin düzenlemiş
olduğu gece, Terme Kapalı Spor Salonu'nda ger-
çekleştiniidi. Terme ve çevreillerden gelen katılımcı-

ların yanı sıra geceye AK Parti Samsun Milletvekili

Fatin Öztürk, Terme Kaymakamı Ali İhsan su,
Terme Belediye Başkanı Ahmet Hamdi Yirmi-
beşoğlu, Polis Okulu Müdürü Mustafa Demirok,
Terme ve Ünye ilçe emniyet müdürlerinin yanı
sıra MHP Samsunİl Başkanı Abdullah Karapıçak,
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti
İl Genel Meclisi Üyesi Fikret Oy, belde, belediye
başkanları ve AK Partili ilçe başkanları Mehmet

Köse, Adem Erbay, İhsan Kurnaz, MHP Terme
İlçe Başkanı Ahmet Kartal ODÜ Öğretim Görevlisi
Ahmet Birben, Samsun Adığe Kültür Derneği
Başkanı Abdülkadir Özyılmaz katıldılar. Saygı duru-

 

, Azamed Dan: rubu İle Coştu
şu ve İstiklal marşının okunmasıile başlayan gece-

de gecenin anlam ve önemibelirten konuşma-
lar yapıldı. Azamed Dans |opluluğunun danslarıyla
katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda
düzenlenen eskibir Çerkes kıyafetinin açık artırma-
ya sunulmasın ardından gece sona erdi.

 

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği Görkemli Bir Törenle Açıldı
Açılışını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Asım Güzelbey ve Adığe Cumhuriyeti Maykop
Belediye Başkanı Michael Cemicenko'nun yapmış
olduğu etkinliğe Kahramanmaraş, Afşın, Göksun
ve Osmaniye dernek başkanları, üyeleri ve çok

sayıda vatandaş katıldı.Adığe gençlerinin sunmuş
oldukları Çerkes düğünü katılımcılar tarafından
beğeniile izlendi.

Yapılan düğünün ardından söz alan Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey gü-
nün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında
"Kafkas Kültürü Gaziantep'in kültürel mozaiğine
renk katacak." diyen Güzel, Maykop'la kardeş
şehir olduklarını ve bu kardeşliğin sosyal, kültürel
ve ekonomik anlamdaiki tarafa da büyükkatkılar
sağlayacağını kaydetti. Asım Güzel'in konuşmasının
ardından söz alan Adıgey Cumhuriyeti Maykop
Belediye Başkanı Michael Cemicenko, samimi
ve sicak bir atmosferde karşılandıklarını, dermeğin
açılışına katılmalarından dolayı büyük mutluluk

duyduklarını ifade ederek Türkiye ie Adıgey Cum-

  

huriyeti'nin kültürel ve ekonomıkilişkilerinin bun-
dan sonrada daha fazla gelişeceğini belirtti.

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Başkanı Hakan Aydemirise, Gaziantep ilinde şim-
diye kadar 250 Çerkesailenin tespit edildiğini ve
bu ailelerin Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Demeği
çatısı altında birleşeceğini belirtti. Gaziantep Kuzey
Kafkas Kültür Derneği'nin açılışında büyükkatkı
sağlayan işadamı Cengiz Atalar'a minnettar oldukla-
rını dile getiren Aydemir, katkı sağlayan ve kendile-
rini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekküretti.
Emrullah Canbolat KAFFED
 

 



 

 

 

Balıkesir Grand Küçüksan Düğün Salonunda
düzenlenen geceye AK Parti Balıkesir Milletvekili
İsmail Özgün, Havran Kaymakamı Fatih Genel,
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti
İl Başkanı Adil Çelik, Bandırma Kafkas Demeği
Başkanı Namık Nart ve çoksayıda davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan demek başkanı
Erhan Savkaf konuşmasında; "Kent yaşamında
unutulmaya yüz tutan gelenek ve kültürümüzü
koruyup çocuklarımıza özgün bir şekilde miras
bırakmakiçin eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz.
Folklorumuzu, dilimizi, müziğimizi, mutfağımızı,
birbirimizle olan ilişkilerimizdeki saygıya dayanan
kültürümüzü geliştirmek ve bir arada olmakiçin

bu geceyitertip ettik" diyerek geceye katılan tüm
konuklara teşekküretti.

Adana Dernesi 'Xbzesbze ve Âsimilasvon' Konulu Konferans Dü
> İ

6 Haziran 2010 Pazar günü Adana dernek
Xabze kitabının yazarı Sn. Rahmi Tuna ve KAFFED
yönetim kurulu üyemiz Sn. Şamil Jane'nin katkıla-
rıyla "Xabze-bze ve Asimilasyon" konulu konferans
gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Shabraz Kafkas Halk Dansları Topluluğunun
gösterileri davetliler tarafından ayakta alkışlanırken,
miniklerin gösterisi de en az büyükler kadarilgi
çekti. Çeşitli yarışmaların ve eğlencelerin yapıldığı
gece Balıkesir Kafkas Demeği müzik gurubunun
sunduğu konserile sona erdi.

 

enledi

Konferansa Adana, Mersin ve Kahramanma-

raş'ta yaşayan hemşehrilerimizin ve demeküyeleri-

mizin yoğunilgisi ve katılımı olmuştur. Çokfaydalı
ve önemli konular içeren konferans saat |8:00

'de sona ermiştir. Adana Kafkas Derneği

 

 

 

 

 

 

Bahçelievler Derneği Gençlik Gecesi Düzenledi

Bahçelievler Kuzey Kafkas Kültür Derneği 5
Haziran 2010 Cumartesi akşamı "Gençlik Gecesi"

düzenledi. Şirinevler Düğün Salonunda yoğun
katılımla gerçekleştirilen geceye konukolarak
Tambi Djemuok da katıldı.

Mahalli düğünlerle ve müzik dinletileriyle
coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen gece geç saatle-
re kadar devam etti.
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-Emruliah Canbolat
 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği bünye-
sinde kurulan Maze Minikler Ekibi, yıl boyunca
öğrendikleri Çerkes danslarını, Necip Fazıl Kısakü-
rek Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir geceile
seyirci karşısınaçıktı.

K.Maraş Kafkas Kültür Demeği Başkanı Aytural
Eyerci yaptığı konuşmada, Çerkes kültürünün
sadece folklorik bir oyundan ibaret olmadığını,

aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirte-
rek, çocukların danslardaki kabiliyetini, kültürün
diğer öğelerini öğrenmekiçin de göstermesi
gerektiğini söyledi.

 

Çerkes kökenli vatandaşların büyükilgi göster-

diği programda, minik öğrenciler, sergiledikleri
performansla izleyicilerden tam not aldılar.

Vezirköprü Kafkas Derneği “Haluj Gecesi" Düzenledi

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği'nin, birlik
ve beraberliğin pekiştirilmesi adına düzenlemiş
oldukları geceye Vezirköprü Belediye Başkanı
İbrahim Sadık Edis, Narlısaray Belediye Başkanı
Ali İhsan Üzer, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuru-
luşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede kısa bir konuşma yapan Dernek
Başkanı Davut Mercan: “Kafkas Kültür Demeği
olarak kültürümüzü yaşatmanın yanı sıra amacımız
ilçemizdeki Çerkesleri bir araya getirmek kültürü-
müzün simgesi"Haluj'u" tanıtmak Çerkesbirliğini
ve beraberliğini pekiştirmektir.” dedi. Katılımın
yoğun olduğu gecede Minikler Kafkas halk oyunları

 

 

 Serkan Peker / Vezirköprü
 

gösterisiilgiyle izlenirken, gençlik kollarının hazırla-

mış olduğu mahalli Çerkes düğünüise izleyicilere
keyifli anlar yaşattı.

Ankara Kafkas Derneği'nden 7'den 70'e Gösteri

Ankara Kafkas Demeği 20 Haziran'da mükem-
melbir gösteri ziyafeti sunarak Ankaralı ve şehir
dışından katılan hemşehrileriyle buluştu.

Ankara Demeği'nin Vladislav Ardzınba anısına
gerçekleştirdiği gece /'den /0'e yaş grubu sahne-

de yer aldı. Kazbek Halk Dansları Topluluğu üç
güzel oyunla, Elbruz Halk Dansları topluluğu, Elb-
ruz Minikler Ekibi, Onuncuyılını kutlayan Hamlet
Sigoş oyunlarıyla ve Nibjeug Tiyatro Topluluğu
sergiledikleri oyunlarıyla sevenleriyle sahnede
buluştular. Yaptıkları müziklerle geleneksel ve de
modem müzikyapısını Çerkes müziklerinde muh-
teşem şekilde harmanlayarak seyircilerin kulak-

 

larının pasını silen Elbruz Müzik Grubu da seyirci-
lerle unutulmaz bir müzikziyafeti sundular,

 



 

 

   

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep
Kafkas Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği
Kafkas gösterisi yoğunilgi gördü.

Dünyaca Ünlü Kafkas Halk Dansları "Kabardin-
ka" topluluğu ve Kafkasya'nın ünlü pop sanatçısı

Nehuş Kerim Gaziantep'te ağırlandı. Büyükşehir
Belediyesi Festival Parkında gerçekleşen gösteriye

 

G.Antep Vali Yardımcıları Mevlüt Kurban, Mehmet
Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım

Güzelbey, Şehitkâmil Kaymakamı Mehmet Aydın,
AkPartiİl Başkanı Ahmet Uzer, Kafkas Demekleri

Federasyonu (KAAFFED) Genel Başkanı Cihan
Candemir, Gaziantep Kuzey Kafkas Kültürü Deme-
gi Başkanı Hakan Aydemir ve binlerce Gaziantepli
katıldı.

seg gelem m Alara İl amin Onlamimililami Bitimenka ve Nehuş Kerim Gazianteplileri Büyüledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kültüre

olan katkılarının devam ettiğini belirten Belediye
Başkanı Dr. Asım Güzelbey "Ülkemiz bir mozaiktir.

Bu mozaiğin bir parçası Ise ülkemizde yaşayan
Kafkas kökenli vatandaşlarımızdır."dedi. KAFFED

Başkanı Cihan Candemirise dünyaca ünlü Kafkas
Halk Dansları Topluluğu ve Kafkas Pop sanatçısı
Nehuş Kerim'i Gaziantep halkı ile buluşturduğu

için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Asım Güzelbey'e teşekküretti.

Kafkas Halk Dansları Iopluluğu Kabardinka
ve Kafkasların Ünlü Pop sanatçısı Nehuş Kerim
sergiledikleri muhteşem performanslarıile Festival
Parkı'nı dolduran davetlilere unutulmaz bir gece
yaşattı.

 

Kahramanmaraş Kajfkas Kültür Derneği Binası Açıldı

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği "Mem-
reş Cengiz Atalar Merkezi" binası düzenlenen
törenle hizmete açıldı. |2 Şubat Stadyumu'nda
düzenlenen etkinlikte Kabardınka Halk Dansları
Topluluğu ve Nehuş Kerim sahne aldı.

Açılışı konuşmasında bir konuşma yapan Der-

nek Başkanı Aytural Eyerci, Inşaatın yapımında
kendilerine büyük destek veren işadamı Cengiz
Atalar ve Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'a
teşekküretti. İnşaatın yapımına destek olan işadamı

 

Cengiz Atalar ise sosyal projelerin yanında yer
almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından, dernek binasının açılışı

TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, TBMM Milli

Eğitim Komisyonu Başkanı AK Parti K.Maraş
 

     Si
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ve
K. Maraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve
Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan
Candemir tarafından gerçekleştirildi.
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Derleyen: NALO ZAVUR
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Çeviren: MURAT PAPŞU

   
 

 

Bir varmış bir yokmuş, Kuyijtsuk Şeker neh-

rinin kıyısında yaşıyormuş. Yedi başlı yedi Yinij
gelip toprağının kenarına yerleşmişler.Yer-
leşmişler ama tavukları avludan çıksa yakalıyor,
köpeklerini dövüyor, ekinleri olduğundayiyor-
larmış.

Bir gün Kuyıjtsuk ot biçmeye gitmiş. Yedi
Yınıl gelip kağnısını, dibeğini, sabanını Üst Üste
koyup yakmışlar. Kuyıjtsuk eve döndüğünde o-
lanları görünce hiç sesini çıkarmamış. Yanan o-

dun parçalarından düşenleri tekrar ateşin içine
atarak iyice yanıp bitmesini beklemiş. Sonra
külleri avucuyla rüzgarda savurarak içinden

kömürünü temizlemiş, bir çuvala doldurmuş.

Yedi Yinıj "bu bacaksızın niyeti ne acaba" diye
çitin arkasından izliyorlarmış. Kuyıjtsuk çuvalı
kağnıya yükleyip bir köye gitmiş, hanın yanına
varmış:

-Ey, Hanı, senden bir ricam var.

-Söylel |

-Senden alacağım amelelik ücretimiistemi-
yorum. Anzorey'e gitmem gerek, bu çuvalı ağ-
zını açmadan, içindekine göz değdirmedenbir
gün bir gece benim Için saklar mısın?

Han sevinmiş:
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-Elbette, demiş, götür iki kızımın odasına
koy. Biri girip bakarsa sorumlusu benim!

Kuyijtsuk götürüp çuvalı kızların odasına
koymuş:

-Ey, periler, sizden rica ediyorum bu çuvalın
ağzını sakın açmayın, demiş. - İçinde altın var,

göz değerse kömürolur.

İki kızın gözleri parlamış; Kuyijtsuk'unistediği
de bu zaten... Han'ın evinden çıkıp gitmiş.

Altın deyince kadın milletini tutabilir misin?
Kızlar birbirini yüreklendirerek çuvalın ağzını
açmışlar. Açınca kömür tozu kalkmış,kızların

yüzü karaya bulanmış.

-Aman Allahım, yasağı çığnedik, altın kömür
oldu diye iki kız korkup saklanmışlar.

Kuyijtsuk gece Hamşutlar'da kalıp sabah
gelmiş;

-Ey, Han'ım, çuvalım selamette mi? diye
sormuş, |

- Nereye gider sanıyorsun? Kızların odasında
duruyor. |

- Öyleyse gidip alayım.

-Acele etme,kızlar daha kalkmadı.

-Acelem var. Padişah evini satıyor, geç ka-
ırsam kaçırırım.

jı va y |
-Neyle alacaksın padişahın evini? ! /

-Çuvalımdakialtınlarla,

-Haydi, gel gidipalalım o zaman, demiş
Han.İçinden de "Ah, içinde altın olduğunu niye
bilemedim" diye kendine kızıyormuş.

Odaya girmişler, bir de bakmışlar ki çuvalın
ağzı açılmış, içi tamamen yanmış kömür dolu!

Kuyijtsuk ağlanıp söylenmeye başlamış:

-Emanete hıyanet ettin. Ağzını açmadan, I-
çindekine göz değdirmeden koruyacağında söz
vermedin mi? Beni mahvettin. Bunu yaptığına
göre, ücretimi de ver, altınımı da bul!

Han ne diyeceğini bilemeden bakınırken eli
yüzü kapkara iki kızını görmüş.

-Allah aşkına kimseye söyleme, diyerek üc-
retinin karşılığı olarak on koyun vermiş, çuvalını

da ağzına kadaraltınla doldurup Kuyıftsuk'u yol-
cu etmiş.
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Şimdi, iş bununla bitseydi Kuyıjtsuk'a Kuyıftsuk
derler miydi? On koyun önünde, koşulu iki ökü-
zün ipi elinde, kağnı da yüklü, Yınıjların önünden
geçip evine gelmiş. Yınıjlar şaşırmış;

- Bu ne acayip şey, savrulmuş kömürgötürüp
gitti, on koyun getirip geldi, bunda bir Iş var,
diye gizlice gelip evi gözetlemeye, dinlemeye
başlamışlar. Ne gördüler dersin? Kuyıjtsuk bir
çuvaldan alıp öbür çuvala koyarak altınları sayı-
yor. Yınıjların gözleri açılmış. Duydukları ne der-
sın?

-Bu kadaraltın için ne verdin, diye sormuş
Kuyıjtsuk'un annesi.

-Doluya dolu, demiş Kuyıjtsuk. - Altın karşılığı
yanmış kömür verdim.

-Ah oğlum, o savrulmuş kömürü çok ucuza
vermişsin.

Yinıjlar ağızları açık bakışmışlar.

-Sen de ne tuhafsın anne, diye kızar gibi
yapmış Kuyijtsuk, - Şu on koyunu da üzerine
koydurdum ya! Onu az mı görüyorsun?

Yınılar seslenip Kuyıftsuk'u dışarı çağırmışlar.

- Nereye gittin? bücür, diye sormuşlar.
Kuyijtsuk duymazdan gelmiş. Yınıjlar yumu-

şamış;

-Bundan sonra tavuğunuzu da yakalamaya-
cağız, köpeğinizi de dövmeyeceğiz, ekininizi de
yemeyeceğiz. Yalnız nereye gittiğini söyle.

-Peki öyleyse, demiş Kuyijtsuk, - madem o
kadar yalvarıyorsunuz söyleyeyim: Mıştrakey'e
gittim.

Yınıjlar fırlayıp gitmişler ve yedi kağnıyı, yedi
dibeği, yedi sabanı, üzerlerine yedi sofrayı da
koyup yakmışlar. Yandıktan sonra kalan kömürü
avuçlarıyla savurmuşlar, yedi çuvala doldurup
ağızlarını sıkıca bağlamışlar ve atlayıp Mıştrakey'e
gitmişler.

-Yanmış kömürüaltınla değişiyoruz, diye
bağırarak sokakta bir aşağı bir yukarı dolaşmaya
başlamışlar. - Doluyu doluyla,yarıyı yarıyla!

Halk sokağa dökülüp aptal Yinıllarla alay
etmeye başlamış.

-Bizim kömürümüz Kuyıjtsuk'un kömürün-
den daha temiz, daha güzel, daha ince... diye
bağırıyorlarmış.



  

Derken bir zaman sonra aldatıldıklarını an-
lamışlar. Dönüp gelmişler ve Kuyıjtsuk evde
yokken annesini yakalayıp öldürmüşler.

Kuyijtsuk eve gelince ne görsün,zavallı an-
nesini öldürmüşler! Yinıjlara belli etmeden
annesinin yasını tutmuş. Sonra Yınıjların göreceği
şekilde cenaze yıkayıcı getirerek annesinin
ölüsünü yıkatmış, güzelce giydirmiş, arabaya
koymuş ve Hamşutey pşısının evine gitmiş.
Avluda iki öküzü arabadan çözüp ot vermiş,
annesinin katılaşmış ölüsünü arabanın önündeki
oturma yerine dayamış, kendisi de gidip haçeşe
oturmuş.

- Oo, değerli misafirimiz, hoş geldin, diye

ev sahibi karşılamış. - Otur dinlen biraz, soframızı

da şimdi getirirler.

-Yalnız değilim.

-Başka kim var”?

-Annem.

- Nerede peki?

-Arabada,

"Çabuk", diyerek pşı iki kızını anneyi eve
davet etmeleri için göndermiş. İki kız arabanın
yanına yaklaşmışlarr:

- Hoş geldin, anne, demişler. - Haydı, buyur,
eve girelim.

Anneden çıt çıkmamış.

- Haydi, Allah aşkına, utanma, diyerekelini
tutunca re yere düşmüş.

-Aman Allahım, ne oldu? Bir yerin acıdı mı,

diye kızlar atılmışlar. - “Kallssana anne, haydi,
ne olur!"

Anne küsmüş, kımıldamıyormuş.....

-Verelini, biz seni kaldırırız, diye ellerini u-
zatmışlar. Ama anne ne kımıldıyor, ne de elini
veriyormuş.

Bir şey fayda etmeyince "kalbinikırdık galıba"
diyerek kızlar eve dönmüşler. Olanları anlatınca
evdekiler "eyvah, mahcup olacağız" diye telaşla
koşturmuşlar. Kuyijtsuk en önden koşup annesini
kaldırmış ve ağlanmaya başlamış;

-Eyvahlar olsun, ne uğursuz yola çıkmışım,
ne uğursuz avluya girmişim. Zavallı anacığımı

 

arabadan düşürüp öldürdüler. Ne yapacağım
ben şimdi?...

Kuyıftsuk'u zar zor teselli edip haçeşe götür-
müşler. Annesini tertemizyıkamışlar, ipek göm-
lek giydirip beyaz patiskadan kefene sarmışlar
ve guaşe cenazesi gibi törenle gömmüşler. Anit
gibi bir mezar yaptırıp büyük bir de cenaze
yemeği vermişler.

-Rahmetli anacığını geri getiremeyiz, ama
bu sana bakar diye, yüklü çeyiziyle birlikte guaşe '
kızlardan birini verip yolcu etmişler.

Yedi Yını; hemen çıkıp gelmişler:

-Bu güzelkızla bu kadar malı nereden bul-
dun? söyle, demişler.

-Ne söyleyeyim? Bilinmeyen bir şey değil
ki, demiş Kuyıjtsuk.- Annemin ölüsünü ölülerin
kıymetli olduğu yere götürüp güzelbir kızla
değiştirdim. Bu kadar malı da üzerine verdiler.

Yınıjlar aptal millet ya, eve gelmişler, yemek
pişirip ocağın başında oturan yaşlı annelerini
dışarı çıkarıp öldürmüşler. İemizce yıkayıp giy-
dirmişler, ölülerin kıymetli olduğu yere gitmek
üzere yola çıkmışlar. Çılkmışlar ama gidecekleri
yeri bilmiyorlarmış.

- Hey, Kuyıjtsuk, ölülerin kıymetli olduğu
yer neresi, diye koşup gelmişler.

-Muştokua Müştey. Ama köye nasıl girece-
ginizi biliyor musunuz?

-Bilmiyoruz,nasıl?

-Büyüğünüz koşulu iki öküzü tutup önden
yürüyecek. Arabanın iki yanında ikişer Yinı| du-
run, kalan ikiniz de arabanın arkasında köye gi-
rin. "Güzel kıza kocakarı ölüsü satarız, satarız,
var mı alan?" diye bağırarak dolaşın, demiş.

Yınıjlar Muştokua Muştey'e varıp
Kuyijtsuk'un dediği gibi köye girmişler. Girmişler
ve bağırarakbir aşağı bir yukarı dolaşmaya baş-
lamışlar:

- Güzelkıza kocakarı ölüsü satarız, satarız,

var mi alan?

"Ne kadar aptal bu Yını; sürüsü", diye
Muşteyliler köpeklerini üzerlerine salıp Yinıjları
kovmuşlar.
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"Yine kandırdı bizi alçak Kuyıjtsuk' diye
Yinılar koşarak eve gelmişler ve Kuyıftsuk'u ya-
kalamışlar:

-Bize malımızı mülkümüzü yaktırdın, anne-
mizi öldürttün, Yınılık şerefimizi beş paralık et-
tin. Seni öldürmeyelim de ne yapalım?

-Peki, demiş Kuyijtsuk, - öldürün o zaman.

Yedi Yinıj kardeş Kuyıftsuk'u sürükleyip or-

mana götürmüşler, kocaman bir meşe ağacına

bağlamışlar. Birer sopa bulmak için ormana

girmişler.

"Talihin varsa her zaman seni bulur", derler.

Tam o sırada Hamşutey pşısının oğlu kendi

kendine şarkı mırıldanarak atla oradan geçi-

yormuş. Pşının oğlu Karabıhua adında bir kıza

aşık olmuş, ama vermemişler. O da başkasıyla

evlenmeyip avare olmuş dolaşıyormuş. Onu

görünce Kuyijtsuk bağırmaya başlamış;

- İstemem,vallahi, istemem. Güzel

Karabıhua'yı istemem. Evlenmem, öldürseler

de evlenmem!

Hamşutey pşısının oğlu hemen yanına gel-

MIŞ:

-Kim seni güzel Karabıhua'yla evlenmeye

zorlayan, diye sormuş.

-Yedi Yınıj kardeş beni yakaladılar, evlen-

mezsem öldürecekler. Evlenirsem de mahvol-

dum; öyle bir güzel bana eş olur mu, ben bir

garip Kuyijtsuk'um, diye ağlanmış.

-Peki, demiş pşının oğlu, - Şöyle yapalım; a-

Şaca beni bağla, sen de atıma bın git. Ben bu

işi hallederim, onları çok yalvartmam.

Anlaşmışlar, giysilerini değiştirmişler. Kuyijtsuk

pşının oğlunu ağaca sıkıca bağlamış ve ata binip
gitmiş. Yedi Yınıj ellerinde sopalarla gelip pşının

oğlunu dövmeye başlamışlar. Pşının oğlu bağı-

rıyormuş!

-Yeter, durun. Kabul ediyorum, güzel

Karabıhua'yla evlenmeyi kabul ediyorum, durun

artıkl...

-Kiminle evlenecekmiş bu bacaksız, diye da-

ha çok kızmış Yinıllar. "Yine bizi kandırmaya ça-

ışıyor; vurun, ha marje" , diyerek pşının aptal
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oğlunu döve döve öldürmüşler ve Şeker nehrine
atmışlar. - "Tanrı'yı kandırsan da bundan sonra

bizi kandıramazsın!"

Yinıjlar Kuyijtsuk'unişini bitirdik diye sevi-

nerek Şeker vadisinden aşağı inerken bir de
bakmışlarki Kuyijtsuk demirkırı bir atın üzerinde
nehri geçiyor. Şaşkınlıktan ağızları açık kalmış.

-Vay uğursuz bücür,şimdi seni öldürüp Şe-
ker'e atmadık mı, nereden çıktın?

-Nereden çıkacağım, Şeker'den çıktım.

-Nasıl olur, seni öldürmedik mi?

- Öldürmüştünüz, Şeker'e atmasaydınız, diye
gülmüş Kuyıjtsuk. - Şeker'in suyu can verir diye

boşuna mı demişler? Ağzıma su girer girmez

dirildim. Gözümü açtıysam, Şeker'in dibinde

sürü sürü hayvanlar... Ne yapsam dedim, hepsini

sürüp çıkarsam götürecek yerim yok. Bu atı

yakalayıp nehrin dibinden çıktım. Ağıl, çıt yapa-

cağım, sonra geri gelip hepsini çıkaracağım.
Yınıjlar birbirlerine bakmışlar, Kuyijtsuk'a

bir kötülük yapmaya karar vermişler

-Peki, dediğin doğruysa bizi de öldür Şeker'e

at, bir bakalım!

-Vallahi, çok kalabalıksınız, sizi öldürüp atıp

kaybedecek zamanım yok. Benim ağıl, çit yap-

mam lazım.

-Peki, son kalanımızı öldür de at o zaman!

Bu şekilde anlaşıp Şeker'in başına çıkmışlar.

Yınıjlar büyükten küçüğe sırayla birbirlerini öl-

dürüp suya atmışlar. En küçüğü sona kalmış, o-

nu da Kuyıjtsuk öldürüp suya atmış.

Kuyıftsuk böylece düşmanlarından kurtul-

duktan sonra guaşe karısının yanına dönmüş.

Karısı saksağanın karası gibi kara, beyazıgibi be-

yaz, güzel bir kadınmış. Zamanla çoğalıp koca-

man bir köy olmuşlar. Hatuvuey de Anzorey

de onlara gıpta edip, onlar kimseye gıpta etme-

den Şeker'in Şıguebıkua'ya karıştığı yerde yaşı-

yorlar. Otobüs gidiyor, tren gidiyor, bir göreyim

diyorsan sen de bin git!

Kaynak:

Tavurıhişe (Yüz Masal),

Elbrus Yayınevi, Nalçik Iİ 992,5.5 1-55.
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