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UZMAN GÖZÜYLE
 

 | STEPHEN D.SHENFİELD

İngilizce'den Çeviren:Dr.ÖMER AYTEK KURMEL

922 - 1930 yılları arasında Abhazya çokileri
statüye sahip bir birlik cumhuriyeti idi ve

Gürcistan'a bağımlı değildi. 19 Şubat 1931'de
Altıncı Gürcistan Sovyetleri Kongresi muhtemelen
Stalin'in onayıile Abhazya'nın elinden bu statüsünü
almaya ve özerk bir cumhuriyet olarak Gürcistan'a
bağlamaya karar verdi. Bazı Abhaz köylerinde bu

değişikliğe ve o zaman Sovyetler Birliği çapında
yaygın olan zoraki kolektivizasyona karşı kitlesel

protesto gösterileri yapıldı. Gürcü lider Lavrenti

Beria'nın polis gücünü müdahaleye hazır hale

getirmesine karşın Sovyet Abhazyası'nın ilk önderi
Nestor Lakobaiki tarafın karşı karşıya gelmesini

ve kan dökülmesini engellemeyi başardı.

 

Lakoba'nın Gürcü liderliği ile istişareler yapmak

üzere sıklıkla Tiflis'i ziyaret etmek zorunda kalması-

na rağmen sonuç olarak Abhazya bu önemli fiili
özerkliği beş altı yıl daha korudu. Abhazya'da belir-
mekte olan özel koşullara vurgu yapmakyoluyla

kolektivizasyonu durdurdu, tasfiyeleri yapmaktan
kurtuldu, hatta Abhaz prensleri ve soylularına
maddi kaynaklardan pay dağıttı. Bu bağlamda Ab-
hazya genel kargaşa ortamında kendini özel bir

koruma içinde buldu.

Nestor Lakoba cinayeti ve müteakip
tasfiyeler

Bu sükunet Nestor Lakoba'nın Aralık 1936'da-
ki ölümüyle aniden sonlanarak yerini Stalin-Berla
terörü adını taktığım bir baskı dönemine bıraktı.

Tarihçilerin şüpheli şartlar altında öldüğünü kabul

etmelerine karşılık Lakoba'nın ölüm sebebi tam

olarak anlaşılamadı ama muhtelif söylenceler gü-

nümüze kadar geldi.Tanınmış Abhaz yazarFazıl
İskender'in verdiği bir mülakatta mülakatı yapan
kişinin Beria'nın Lakoba'yı ofisine çağırdığı ve silah-

a vurduğunu önermesiüzerine İskenderbu senar-

yoyaitiraz etti:

Hayır, hayır, Beria tarafından zehirlendi! Nere-

den mibiliyorum? Beria'dan Lakoba'ya kendisini

Tiflis'te görmesi emri geldi. Nestor Apollonoviç

Tiflis'e genellikle eşiyle birlikte gitmesine rağmen
bu defa berabergitmeyi reddetti. Orada işlerin

kolay olmayacağını anlamıştı. Tiflis'e gidişinin ilk

gününde Gürcistan Merkez Komitesi binasında

Beria ile şiddetli bir tartışmaya girdiler. (Tarihçi

Stanislav Lakoba'ya göre Beria Lakoba'ya Batı Gür-
cistanlı köylülerin Abhazya'ya yerleştirilmesini
öngörenbir plan sundu. Ancak Lakoba uygulamayı

reddetti.-5S25) Lakoba otele döndü.Birsüre son-
ra odasının telefonu çaldı. Arayan Beria'nın eşi Ni-

na veya Berlia'nın annesiydi. "Sen ve Lavrentiniçin

tartışıyorsunuz, Nestor? Halbukisiz arkadaşsınız.
Bize gel, beraber yemekyiyelim." Lakoba'yı gel-

mesiiçin ikna etti. Eminim telefon eden kişinin

Berla'nın niyetinden haberi bile yoktu. Buluştukla-
rında Beria "arkadaşına" bir kadeh zehirli şarap

verdi. Yemekten sonra Beria ve Lakobatiyatroya

gittiler. Lakoba kendisini kötü hissetmeye başladı.

Kalktı ve çıkışa yöneldi. Yolda şoförüne Abhazca

"Beni öldürdüler!" dedi. Zehirin etkisini iyice hisset-
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miş olmalı ki bu sözleri birkaç defa tekrar etti.

Yere düşüp öldüğünde odasının kapısına yeni ulaş-
mıştı. Yarım saat veya bir saat sonra Beria otele
geldi...

O zaman küçükbir çocuktum. Lakoba'nın kalp
krizinden veya buna benzerbir sebepten dolayı

öldüğünün açıklandığını hayal meyal hatırlıyorum.

Cesedi Abhazya'ya getirildi. Lakoba'nın eşi çok
cesurbir insandı. Kocası ile Beria'nın arasının iyi

olmadığını bildiği için doktoruna otopsi yaptırdı

ve Lakoba'nın zehirlendiği anlaşıldı. Doktordan
Moskova'ya gitmesini ve Kremlin'e Lakoba'nın
ölüm sebebini bildirmesini istedi. Doktoru yola
çıkmaya hazırlandı ama yolda durdurularak Soçi'ye
götürüldü. Bundan sonra ondan haberalınamadı.

Hemen vurularakinfaz edilmiş veya hapsedilmiştir.

Ardından Abhazya'da da Moskova'dakiler gibi

göstermelik mahkemeler başladı. Beria'nın amacı

Lakoba'nın kendi eşi tarafından suçlanmasıydı.
Lakoba Türkiye heasbına casusluk yapmakla suçla-
nıyordu. (Lakoba'nın eşi Türk idi-SDS) Ama Lako-
ba'nın eşi bütün işkencelere rağmen kocasına iha-
net etmedi ve mahkemeye çıkmadı. İşkencelerden

dolayı akıl sağlığını kaybetti ve hapiste öldü.

Bir oğulları vardı. Hemen tutuklandı. Savaş

başlayınca Berla'ya bir mektup yazmış: "Lavrenti

amca, benihapisten çıkarın. Cepheye gitmekistiyo-
rum." Rivayete göre Beria "Ne ? O hala yaşıyor
mu?" diyerek öldürülmesini emretti.!

Lakoba'nın ölümünü çevreleyen bazı koşullar
dikkate alındığında cinayetin Stalin'in haberi veya
onayı olmadan Benia'nın "şahsiinsiyatifi" ile işlendiği
hayli muhtemel görünüyor. Beria sadece "pat-
ron'un emirlerini yerine getiren sadık bir kul olma-
nın ötesinde kendi adına uyguladığı sadist tavırlar-
dan oluşan bir sicile sahipti.

Lakoba dört dörtlük bir devlet töreniyle defne-
dilmesinden kısa bir süre sonra "halk düşmanı"ilan
edildi. Bu karar SovyetlerBirliği'nde Büyük Terör'ün
doruğuna denk gelen 1937 ve 1938 yıllarında, Ab-
hazya'nın siyasi, idari, kültürel ve akademik seçkinleri-
ni büyük ölçüde yok eden bir tasfiye hareketi
başlattı.

2 Kasım 1937'de Abhazya'nın en üst hükümet
organı Merkezi Sowyet Yürütme Komitesi'nin çoğu
etnik Abhaz olan 28 üyesitasfiye edildi.2 They
were arrested as "Karşı devrimcilik", "halik düşma-
nı" olmak ve benzeri suçlamalarla tutuklandılar.
Abhazya'da Temmuz 1937 ile Ekim 1938 arasın-
da enaz 2.| 86 kişinin siyasi suçlamalarla tutuklan-
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dığı ve bunlardan 754 kişinin idam edildiğibiliniyor.

Sohum'da Ekim-Kasım 1937'de 13 tanınmış kamu-
sal şahsiyetin yargılandığı göstermelik mahkemede

tüm sanıklar cinayet işlemek, yabancıistihbarat
örgütlerin casusu olmak vb suçlamalarla ölüm
cezasına çarptırıldı.3

Tasfiye hareketinin kurbanlarının oransızca et-

nik Abhaz olması sonucunda seçkinlerin etnik bile-
şimi kökten değişime uğradı. 1952 yılında Abhaz-

ya'daki 228 yüksek parti ve hükümet bürokratıile
şirket müdürlerinin 96 80'den fazlası etnik Gürcü

idi (bu mevkilerde 34 Abhaz, 7 Rus ve 3 Ermeni
kalmıştı) .4

Abhazca üzerindeki baskılar

Gürcistan'daki Beria rejimi Abhazları uzun

vadede zorla asimile etme politikası uyguladı. Bu

politikanın iki temel unsuru vardı: Abhazca'nın
baskı altına alınması ve demografik mühendislik.

Dil alanında atılan ilik adım 1926 yılından beri
Latin harflerinin geçerli olduğu yazılı Abhaz dilini
Gürcü harflerinin özel bir versiyonuna geçiren
1939 tarihli karardı.

1945-46'da Abhazca eğitim veren okullar
kapatıldı. Abhaz çocuklar eğitim dili Gürcüce olan
okullara devam etmeye zorlandı. Bu durum o dö-

nemde büyüme çağında olan kuşakta sancılı anılar
bıraktı. Çünkü anadillerini konuşurlarsa dayakyiyor-
lar ve bilmedikleri bir dile alışmaya çalışıyorlardı.

Aynı zamanda Abhazca basın ve radyo yayını

durduruldu. Genel olarak Abhazdilinin kamusal
alanda kullanımı sürekli olarak yasaklandı. 1947ile

İ95İ arasında sayısız Abhazca asırlık coğrafi isimler
Gürcüce adlarla değiştirildi.

Abhazya'da Abhazca eğitim veren okulları (ve
kendileri de kapatılmış olan Ermenice eğitim veren

okulları) yeniden açmakiçin öğretmen eğitim prog-

ramları, ders kitabı hazırlıkları gibi adımlar ancak
Stalin'in Mart ayındaki ölümünden ve Beria'nın

Temmuz ayındaki tutuklanmasından sonra 1953
yılının ikinci yarısında atılabildi.

Demografik mühendislik

1937 ile 1953 arasında Batı Gürcistan'dan
onbinlerce köylü Abhazya'ya yerleştirilerek etno-
demografik denge daha da fazla Abhazlar aleyhine
bozulmuştur. 1926 Sovyet nüfus sayımında Abhaz-
lar hala Abhazya nüfusunun çeyreğinden fazla idiler
(26476).5 Geç Stalin döneminin demografik mühen-
disliği bu oranı altıda bire indirdi (17-1876).6
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1937 yılında yeni Gürcü yerleşimciler için ko-
nutlar yapmak üzere özelbir teşkilat kuruldu "Abk-
hazpereselenstroi" (Abhazya Yenidenİskanİnşaatı).
(939 yılında Abhaz nüfusun yoğun biçimde yaşadığı
alanları birbirinden koparmak amacıyla Gudauta
ve Oçamçıra bölgelerindeki Abhaz köylerine yakın
mesafelerde toplu Gürcüyerleşimleri ortayaçıktı.
Sonrakiyıllarda yerleşimciler Abhaz köylerine de
iskan edildiler (mesela 1951-52).

Ekilebilir boş arazinin dağlık Abhazya'da kıt
olması, yeniden yerleşim programının potansiyelini
kısıtlıyordu. Bu durumda yerleşim hareketini sürgün-

le birlikte yürütmek gerekiyordu.| 949 yılında Rum
ve Türk azınlıklar, Abhazya'dan Kazakistan ve Orta
Asya'ya sürgün edilerek boşalan köylerine Gürcüler
yerleştirildi. Bir başka ifadeyle Abhazya'nın Gürcüleş-

tirilimesinde sadece Abhazlar bedel ödemedi.

Abbhazları da sürgün etmekiçin 1949-5 yılla-
rında hazırlıklar yapıldığı yolunda deliller var. Ne
var ki bu planların niçin uygulanmadığını bilmiyo-

ruz. Tarihçilere göre zorla asimilasyonun başarısın-
dan giderek daha fazla emin olan karar vericiler
sürgünün gereksiz olduğunu düşünmüşolabilirler.

Kimin politikası ?

Abhazyatarihinin bu evresinin yorumlanmasın-
da karşılaşılan en zor sorunlardan binisi, sorumluluğu

Tiflis ile Moskova arasında kimin üstleneceği mesele-

sidir. Abhazya'da uygulanan "Stalin-Beria terörü"n-

den ne dereceye kadar genelde Sovyet (Stalin),
ne dereceye kadar da özelde Gürcü liderliği (Beria)
sorumluydu?

Notlar

Sovyet parti arşivlerindeki araştırmalar göster-

miştir ki Gürcüleştirme politikasını uygulamada
Tiflis ve Sohum'daki bürokratlar, Moskova'daki

merkeziliderliğin talimatlarıyla genel bir uyum için-

de idiler./ Abhazya'nın Gürcüleştirilmesi, bütün
birlik cumhuriyetlerindeki etnik azınlıkların (Güney

Rusya'daki Ukraynalılar, Özbekistan'daki Tacikler
ve Karakalpaklar vd) asimilasyonunu hedefleyen
çok daha geniş bir politikanın yerel uygulamasıydı.

o Nevarki Gürcü liderler bu politikayı uygulama-
da özellikle hevesliydiler. Kremlin'in mecburkıldığın-
dan daha daileri gittiler. Mesela Moskova'nın tali-
matlarına göre Abhazca gibi yerelazınlık dillerinde
artık öğretim yapılmayacak olmakla birlikte bu
dillerin özel dersler halinde öğretilmesi yasaklanma-
mıştı. Gürcü liderler bu açıktan yararlanmakyerine

Abhazca eğitim gibi Abhazca öğretilmesini de bas-

kı altına aldılar.

Bununla birlikte sorumluyu Tiflis yerine Mosko-
va'da aramak daha doğru gözüküyor. Ama belli
ki Abhazlar meseleyi böyle algılamadılar.Onlar

Gürcüleri suçlamayı tercih ettiler. Bunun için birkaç
sebepileri sürülebilir: Stalin ve Beria'nın Gürcü
kökeni Ruslaştırmaya değil, Gürcüleştirmeye tabi

tutuldukları yalın gerçeği ve Sovyet sistemini suç-
lamalarını engelleyen, önceki (1921-1931--Ç.N)
dönemde yaşadıkları olumlu deneyim.

GeçStalin döneminde Gürcüler'e karşı başlayan

hoşnutsuzluk, seksenlerin sonu ile doksanların

başında tırmanan Abhaz-Gürcü ihtilafında tayin
ediciydi E&

 

I. "Fazil ' İskander: Rossiia v etoi voine vela sebia ochen,' sderzhanno, "Russkii Bazar, no. 35(645), Ağustos 28-Eylül 3, 2008
(hüp://www.russian-bazaar.comlartide.aspx?ArtidelD— | 3268).

Bu senaryoyu sorunlu kılan taraf, ölüm sebebinin tesbitinin zorlaştırılması için Lakoba'nın cesedinin iç organları çıkarılarak Sohum'a

gönderildiğinin söylenmesidir.

2. Bunların dokuzu bu organın prezidyumunun üyeleriydi. Bölüm 4.4 (sf. 331-4) of O.Kh. Bgazhba and 5.Z. Lakoba,İstorila

Abkhazii s drevneishikh vremen do nashikh dnei (Moscow, 2007) (http://www.hrono.rullibris/lib.b/bgzb404.php).

3. Bgazhba ve Lakoba davalılardan on tanesinin adınıverirler: V. Ladaria, V. Lakoba, M. Lakoba, M. Chalmaz,K. Inak-ipa, D.

Jergenia, M. Kishmariya, P. Seisyan, A. Engelov, 5. Turkiya.

4. http://wmww.abkhaziagov.org/ru/state/history/assr.php

5. 1870'li yıllarda Abhaz sürgünleri başlamadan önce Abhazlar Abhazya'nın nüfusunun ezici çoğunluğuna sahipti. 1886 yılında
bile nüfusun 96 85.7'sini oluşturuyorlardı. 897 'de ise bu oran 76 55.3'e inmişti.

6. İskan politikasından başka bu değişimin sebeplerindenbirisi (en azından kağıt üzerinde) özellikle Abhazya'nın güneyindeki

Gal bölgesinde önceden Abhaz olarak kaydedilmiş kişilerin bu defa Gürcü olarak tescil edilmiş olmalarıdır.

7. G.P. Lezhava, Mezhdu Gruziei i Rossiei (Moscow: TsİMO (EA RAN, 1997), sf 116-6).

Stephen D. Shenfield ABD'de yaşayan bağımsız araştırmacı ve çevirmendir. Uzmanlık alanı Rusya ve Sovyet sonrasıile ilgili

konulardır. Rusya ilgili konularda e-posta listesi olan Research and Analytical Supplementto Johnson's Russia List, belgesini yayınlar.

(Eski sayılar arşiviiçin bakınız http://www.cdi.org/russia/johnsonijri-ras.cfm).

* Haziran 2010 - Abkhaz World sitesine özelyazı
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UZMAN GÖZÜYLE

LİZ FULLER 
İngilizceden Çev.: SİNEMİS TOKMAK

İyi bir devlet adamıolabilmenin gerekliliklerindenbirisi de alçakgönüllülüktür. Bu
alçakgönüllülük kimi zaman ülkenizin ahlaki olarak kınanmayı hak eden suçlar

işlediğini kabul etmeyi ve bu suçlar için kamunun affını dilemeyi gerektirebilir.

Batı Almanya Başkanı Willi Brandt'i, Warshaw Yahudi ayaklanması kurbanlarının

anıtı önünde diz çökmeye zorlayan da bu alçakgönüllülüktür.

Başkan Saakashvili 2004'te Gürcistan Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanmasının

hemen ardından Sohuma gitmemeyi ve 1992'de Abhazya kütüphanesinin kasten

kundaklamasıolayı için özür dilememeyitercih etmiştir.

Aynı haftasonu Başkan Juan Manuel Santos Calderon'un göreve başlamatöreni

için Kolombiya'ya gitmiş olmasından bu seyahatin ulusalilişkileri düzeltme yönünde

kendisi için daha büyük önem taşıdığı sonucuna varılabilir.

   
litik anlamda yanlış şekillerde damgalan-

mayı da göze alarak ileri sürüyorum kı
Gürcistan'ın Rusyaile Güney Osetya üze-

rinden çıkardığı çatışmaların sebebi Rusya'nın

neoemperyalızminden, Abhazlar'ın ve Ösetlerin

özerklik konusundakifikir ayrılıklarından ya da
Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün kutsallığından
ibaret değildir.

Daha doğrusu olayların yedi senelik süreçteki

gidişatı dört temelfaktör üzerine kuruludur. Bu

faktörler Gürcistan ve ondan ayrılan ülkeler

arasındaki güveni yeniden sağlama yönündeki
ilerlemeyi öyle ya da böyle engellemektedir.
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Bu faktörlerden ilki Gürcistan Devlet Başkanı

Mikheil Saakashvili'nin ardı arkası kesilmeyen

banş teklifi taslaklarında temellendirilen 'otonom'

kavramını kavrayamaması ya da reddetmesi

uluslararası toplumlarca son derece makul görü-

lebilse de Abhazya ve Güney Osetya halklarında
nefret uyandırıyor olmasıdır. Çünküiki ülkenin

Sovyetler Birliği'nde teorik anlamda yararlan-

dıkları 'otonomy" gerçeklikten tamamen uzak
olup bu ülkelerin kaderini Gürcistan Komünist

Parti'nin merhametine bırakmıştır. Nisan 1972'-

de Lykhny'de binlerce Abhazın biraraya gelişi-

nin sebebi de bu 'otonomi' oyununu protesto



SAAKAŞVİLİ NEDEN BİR WİLLİ BRANDT OLAMAZ?
 

etmekiçindir. Bu bağlamdaİngiliz Profesör Ge-

orge Hewitt'in Gürcistan'ın işgal altındaki top-
raklara ilişkin devlet stratejisini iyi, mağrur ve
işe yaramaz olarak tanımlamasıtaşı tam da ge-

diğine koymak olarak yorumlanabilir.

Uluslararsı toplumların, özerklik ve toprak
bütünlüğü konularında uzlaşmaya yönelik yeni

yaklaşımlar yaratılması söz konusu olduğunda
hayal gücünden ve yaratıcılıktan uzak oluşları
da ikinci faktördür. Londa sivil toplum kuruluşla-

rından Dennis Sammut'un da belirttiği gibi bu
durum Karabağ sorununun çözümlenmesinin

önünde de engel teşkil etmektedir.

Gürcistan barış planı taslaklarında 2008
öncesi ve sonrasında görülen üçüncü eksiklik
ise zor kullanmayı engelleyen bir hükmün bulun-

mayışıdır. Uluslararası toplumlar unutmuş ya
da gözardı etmeyitercih etmiş olabilirler fakat

Gürcistan güçleri Mayıs |998'de ve Eylül-Ekim
2001'de Abhazya'yı, 2004 yazında ise Güney

Osetya'yı yeniden ele geçirmeye yönelikgirişim-
lerde bulunmuş, 2006 yazında ise Kodori Boğa-
zı'ndaki üst erişim noktalarına baskın vermiştir.

Bu olaylar Abhazya ve Güney Osetya Halkla-
rı tarafından asla unutulmamıştır.

2008 öncesinde Gürcistan yetkilileri yerlerin-

den edilmiş Gürcistanlılar'ın Abhazya'ya güvenli

bir şekilde geri dönüşünü de kapsayacak daha

geniş bir anlaşmanın bir parçası olarak savaş

durumunun yeniden başlatılmayacağını taahhüt

eden bir anlaşma imzalayacaklarını açıklamışlardı.
Bugünise böyle bir anlaşmayı toprakiddiaları

bulunan bölgelerin liderleriyle değil Rusyaile

imzalamaya istekli olduklarını açıklıyorlar.

Fakat, Abhazya ve Güney Osetya Halklarının

mücadelesini vermekte olduğu ve devam etmek-
te olan Cenova Görüşmelerinin gündemine de

alınan savaş durumunun yeniden başlatılmayaca-
gına ilişkin resmi anlaşma, 2008 Ağustos sava-

şından sonra çok daha hayati bir önem taşımaya
başlamıştır. Hatırlanacağı üzere bu savaş Devlet

Başkanı Saakashvili'nin tek taraflı ateşkes ilan
etmesinin sadece bir kaç saat sonrasında Tskhin-
 

 
vali yerleşim bölgelerinin bombalanmasıyla baş-

lamıştı.

Dördüncü faktör ise Gürcistan'ın ahlaki

mutlakçılık eğilimidir. Yani Gürcistan 1992-1993

savaşlarını bir dönüm noktası, Abhazya'da yaşa-

yan Gürcistan nüfusunu haklı davranan kurbanlar,

Abhazyalıları (ve onların sözde hükümranı Mos-

kova'yı) da katil olarak görmekten vazgeçeme-

mMIŞtİK.

İyi bir devlet adamıolabilmenin gerekliliklerin-

den birisi de alçakgönüllülüktür. Bu alçakgönüllü-
lük kimi zaman ülkenizin ahlaki olarak kınanmayı

hak eden suçlar işlediğini kabul etmeyi ve bu
suçlar için kamununaffını dilemeyi gerektirebilir.

Batı Almanya Başkanı Willi Brandt'i Warshaw

Yahudi ayaklanması kurbanlarının anıtı önünde
diz çökmeye zorlayan da bu alçakgönüllülüktür.

Başkan Saakashvili 2004'te Gürcistan Devlet

Başkanlığı seçimlerini kazanmasının hemen ardın-

dan Sohuma gitmemeyi ve |992'de Abhazya
kütüphanesinin kasten kundaklanması olayı için

özür dilememeyitercih etmiştir. Aynı haftasonu
Başkan |uan Manuel Santos Calderon'un göreve
başlamatöreniiçin Kolombiya'ya gitmiş olmasın-

dan, bu seyahatin ulusalilişkileri düzeltme yö-
nünde kendisi için daha büyük önem taşıdığı

sonucuna varılabilir

 

Liz Fuller 1980 yılında Kafkaslar Analisti olarak Radyo Liberty'ye katılan İngiliz araştırmacıdır. Buradabelirtilenler RFE/ RL

ya da U.S. hükümetinin değil kendi şahsi görüşlerini içermektedir.
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  LANA KVARCHELİA*
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İngilizceden Çev.:ERDOĞAN BOZ

   

  

Ürcistan'ın ana amacı Abhazya ve Güney

 Osetya'ya yönelik izolasyonunkaldırılması
olduğu iddia edilen sözde "İşgalaltındaki

bölgeler stratejisi"nin aslında tam tersi amaçlara
yönelik olarak tasarlandığı görülmektedir. Bu

stratejinin siyasal çerçevesi Gürcistan'ın, izolas-

yonun kaldırılmasıfikrinin aslında Abhazya'nın
yeniden işgal edilmesi anlamına geldiğini düşün-

dürmektedir.

Bu yaklaşımın Abhazyaiçin kesinlikle kabul
edilemez olduğunu söylemeye gerek yok çünkü

Abhazya'da yaşayanlar kendilerini "ışgal altında"
görmüyor, aksine Gürcistan'ın bir başka olası
sorumsuz askeri macerasına karşı korunuyor

hissediyor.

Strateji'nin AB girişimlerini (Avrupa'nın "tanı-
ma olmaksızın temas kurma" yaklaşımı) engel-
lemek amacıyla ortaya atılmış olması ihtimal

oldukça yüksek. Amaç ya bunları Gürcistan
üzerinden yönlendirmeye çalışmak ya da en
azından uluslararasıilgiyi "işgali kaldırmaya" ve

Gürcistan'ın "toprak bütünlüğüne" çekerek bun-

ların itibarını azaltmak.

Uluslararası toplumun Gürcistan'ın rızası

olmadan Abhazya'da hiçbir şey yapmaya hazır
olmadığını ve Abhazya'nın Gürcistan üzerinden
gelecekuluslar arası yardımları kabul etmesinin

pek mümkün olmayacağını düşünürsek, Gür-
cistan Hükümeti aslında Abhazya'yla kurulacak

herhangi bir uluslararası teması engellemeye
çalışmaktadır.

Gürcistan'ın yaklaşımı Gürcü toplumuiçinde
var olan bazı hayalleri yansıtmaktadır. Bu hayal-
lerden bir tanesi eğer Abhazya Rusya'yla tek
başınailişki kurmaya terk edilirse, Abhazya'nın

eninde sonunda Moskovaile kurdukları asimet-
rik ilişkilerin risklerini fark ederek tekrar Gür-

cıstan'a dönecekleri umududur.

Diğer taraftan, eğer Gürcistan Abhazya'nın
bu "Stratejiyi" kabul edeceğine gerçekten ina-
nıyorsa, o zaman Gürcistan'ın çıkarları Abhaz-
ya'ya yapılacak yardımları güçlü bir Gürcü kont-
rolü sağlanmasına bağlayan belgeyle güvence
altına alınmıştır. Bu durumda bütün mesele ya
Abhazya'nın dış bağlantılarının engellenmesi ya
da bunların kontrol edilmesiyle ilgilidir.

Abhazya'nın Gürcistan'ın “Strateji"sine ve
müteakip Eylem Planı'na olumlu bir cevap ver-
mesi son derece olanakdışıdır.

Abhazya'nın gittikçe artan Rusvarlığı kar-
şısında Gürcistan'a geri dönmesi de pek muh-
temel değildir. Abhazya'da Gürcistan'la birleşme
bir alternatif olarak dahi görülmüyor. Mesele,
AB'nin kendi stratejilerine güç kazandırarak,
AB'nin temaslarının Gürcülerin savaşta kay-

bettiklerini geri almalarına yardım etmek üzere

tasarlanmadığını (öncelikle Gürcistan'a) net

olarak ortaya koyup koyamayacağıdır E

 

* İnsani Programlar Merkezi Başkan Yardımcısı, Sonum, Abhazya
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Amerikan

 

2 Temmuz 2010 Cuma günü saat 10.30'da
Federasyonumuzuziyaret eden Amerikan Bü-
yükelçiliği Siyasi Bölümünden Mark R. Mineo' ya
Kafkasya'daki genel durum, Türkiye'deki diaspo-
ramızın Kafkasya'ya, özellikle Abhazya'ya bakışı
konusundaki düşüncelerimiz aktarılarak kendisine

Federasyonumuz hakkındabilgi ve tanıtıcı mater-
yaller sunuldu.

Bir buçuk saat süren görüşme sonrasında

Mark R. Mineo ziyadesiyle bilgilendiğini Türkiye'deki
diaspora ve onların örgütleri hakkındafikir edinme
fırsatı bulduğunu söyledi ve tekrar görüşmedilekle-
ri ile görüşme sonlandı.

  

 

Büyükelçiliği Siyasi
KAFFED'i Ziyaret Etti

Abhazya Çalışma &

CUMHUR BAL
0 vkGMee

 

Bölümünden

 

 

 

 

rubu

3. Toplantısı Sakarya'da Yapıldı

Kaffed Abhazya Çalışma Grubu 3. toplantısı
Abhazya Cumhurbaşkanı Danışmanı Viaceslav

Chirikba'nın da katılımı ile Sakarya Kafkas Kültür
Demeğin'de gerçekleştirildi.

Ekrem Akbaş, Rauf Özel, Hilal Atan, İrfan

Okuyucu, Ünal Kobaş, Mesut Akman ve Gunda
Ankuab Korkut 'un katıldığı toplantı Rauf Özel'in
Abhazyaziyareti ve temaslarıyla ilgili bilgilendir-
mesiyle başladı.

Daha sonra yapılması planlanan çalışmalarla
ilgili olarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1997 yılından itibaren KAFDER-KAFFED'in
Abhazyaile ilgili çalışmalarının kronolojik bir sıra
ile doküman haline getirilmesi ve bu çalışmaların
gerekli kurum ve kişilere iletilmesi,

- V.Chirikba'nın katılımıyla ulusal basın temsilci-
lerine Abhazyaile ilgili genel durum değerlendir-
mesinin yapılacağı kahvaltılı toplantının İstanbul'da
yapılması,

-Abhazya Cumhuriyeti Bilim-Araştırma grubu-
nun (Prof. V. Çirikba - Prof. Zurab Copua) Türki-

ye'de yapacağı Ubıh ve Abhazlarla ilgili araştır-
malara KAFFED'in destek olması, çalışmalarının

daha verimli geçmesi için programların ayrıntılı
belirlenmesi,

- Abhazya Çalışma Grubunun yaptığı çalış-
maların, KAFFED Websitesi ve mail grupları ile
kamuoyuna duyurulması,

- T.C. Dışişleri Bakanlığı'na Abhazya'ya uygu-
lanan ambargo ile ilgili bir mektup gönderilmesi
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüş-

mek üzere randevu talep edilmesi,

- Abhazya devlet hastanesine malzeme desteği
yapılmasına ve bu konuylailgili incelemeleriçin
Gunda Ankuab'ın görevlendirilmesine,

- 30 Eylül 2010 tarihinde Abhazya Ayayra
(Zafer Bayramı) günü kutlamaları için geniş çaplı
bir ön çalışma yapılmasına,

- Bir sonraki toplantının 5 Ağustos 2010
tarihinde Sakarya'da yapılmasına,

karar verilmiştir.
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Başkanı Sergey Bagapş'ın
Viaceslav Chirikba Basın  

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın dış
politikadan sorumlu danışmanı Dr. Viaceslav
Chirikba, Abhazya'nın yeniyol haritasını anlatmak
üzere KAFFED Abhazya Çalışma Grubu ve Abhaz-

ya'nın Dostları tarafından organize edilen basın
bilgilendirme toplantısında Istanbul Point Otelde
basın mensuplarıile bir araya geldi.

1992-1993'de yaşanan savaş sonrasında Gür-
cistan'dan ayrılan Abhazya 15 yıl de facto bağımsız
ülke olarakvarlığını sürdürmüş, 2008'de bağımsızlı-
ğının Rusya, Nikaragua, Venezuela ve Nauru tara-

  

KAFFED'den Dışişleri B

 

KAFFED'in Davetlisi Olarak Türkiye'de Bulunan Abhazya Devlet
Dış Politikadan Sorumlu Yardımcısı Dr.
Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

fından tanınmasıyla de jura bağımsız ülke statüsü
kazanmıştı. Abhazya, geçtiğimiz hafta |993'den
beri Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen
Cenevre barış görüşmelerinden çekildiğini açıkla-

mıştı.

Abhazya, bağımsızlığının tanınması sürecini
hızlandırmakve uluslararası sistemle entegrasyonu-
nu artınmak üzere diplomatik çabalarını yoğun bir
şekilde devam ettiriyor. Türkiyeile ilişkilerine özel
önem veren Abhazya Yönetimi, Türkiye'de yaşa-
yan Abaza-Adığe diasporasından daha etkin des-
tek bekliyor.

Chirikba, yapılan basın bilgilendirme toplantısın-
da Abhazya'nın tarihçesine kısaca değindikten
sonra basın mensuplarına Abhazya'nın nasıl bir
dış politika izleyeceğini anlattı ve Abhazya-Türkiye
ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentileri dile
getirdi. İki saat süren toplantı gazetecilerin yoğun
sorularına verilen yanıtlar sonrası sona erdi.

Dr. Viaceslav Chirikba'nın İstanbul Point Otel-
deki basın bilgilendirme toplantısına davet edilen
medyadan Sabah, Referans, Taraf, Zaman, ATV,
Radikal, Anadolu Ajansı, Jineps ve APA ( Azeri
Press ) temsilcileri katıldı.

 

akanlığına Yazı

KAFFED, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yazı gönderdi. Federasyonumuzun
göndermiş olduğu yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Sayın Ahmet Davutoğlu,

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ankara

Sayın Bakanım,

Abhazya'ya sürdürülen ambargonun ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıiçin yıllardır Dışişleri Bakanlığınız

nezdinde ilişkilerimizi sürdürmekte ve yazışmaayız Bildiğiniz gibi Kafkasya'da meydana gelen çatışmalar sonucu
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeleri 1993 yılında Gürcistan'ın talebiyle Abhazya'ya ambargo uygulamaya
başlamışır. Bu ambargo uygulamasına Türkiye de iştirak etmiş, Abhazya'ya Türkiye'den doğrudan gidiş gelişler
yasaklanmıştır. Üyesi olduğu BDT'nin kararına rağmen, Rusya Federasyonu 2003 yılında Abhazya'ya uyguladığı
ambargoyufiilen kaldırmış, 2008yılında da Abhazya'nın bağımsızlığını resmen tanımıştır. Hal böyle iken Türkiye fiilen
tarafolmadığıbir ihtilaftan dolayı ambargoyu sürdürmekte, Gürcistan'ın Abhazya'ya dolaylı yollardan giden gemilerine
ise uluslararası sularda el koymasına sessiz kalmaktadır. Kafkas Dernekleri Federasyonu bu haksız ambargonun
kaldırılmasıiçin çeşitli tarihlerde gerek sözlü gerek ise yazılı olarak Dışişleri Bakanlığımızileilişkilerini yapıcı bir üslup
ile sürdürmeye özen göstermiştir. Kısaca hatırlanacak olursa:

- 05.01.2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ü ziyaret ederek, Abhazya'ya doğrudan ulaşım sağlanması
için dileklerimizi sözlü, aynı tarih ve 09/01 sayılı yazı ile de yazılı olarak iletmiştik.
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2- Bakanlığınıza yazdığımız 23.01.2009 tarih ve 09/04 sayılı yazı ile Cumhurbaşkanlığına yazdığımız yazıyı
ekleyerek, Trabzon Sohum arasındaki gemiseferlerinin başlatılmasını talep etmiştik.

3- Zatıalinize hitaben gönderdiğimiz 28.08.2009 tarih 09158 sayılı yazımızla, göreve yeni başlamış olmanız
nedeniyle dileklerimizi yinelemiştik. Söz konusu mektubumuzda, önceki Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan'ın 15

Şubat 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün benim de katıldığım Rusya seyahati dönüşünde, bizzat şahsıma
gazetecilerin önünde "Hükümet olarak Abhazya'ya doğrudan seyahat özgürlüğünü desteklediklerini ve bu konuda

çözüm için Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ünal Çeviközile görüşmemizitavsiye ettiğini" hatırlatarak,

Abhazya'ya ticari mal götürürken Gürcistan'ın, | 7 Ağustos 2009 günü Türkiye sahillerinden 96 mil ötede uluslararası
sularda el koyduğu M/T Buketisimli Türk gemisiile, |9 Ağustos 2009 tarihinde yine uluslararası sularda el koyduğu

Afro Starisimli gemilerden bahisile:

a - Evrensel insan haklarının başında gelen ve anayasamızca da güvence altına alınmış olan seyahat ve

yerleşme özgürlüğümüzün sağlanması,

b - Gürcistan'ın serbest ticaret özgürlüğünü ortadan kaldıran, Türkiye'nin ticari ilişkilerine zarar veren eylemlerine

son vermesi için gerekli girişimlerin yapılması, konularını hükümetimizden beklediğimizi ifade etmiştik.

4 - Yine zatıaliniz'e yazdığımız 07.09.2009tarihli mektubumuzile sizin Gürcistan'ı ziyaret sonrasıfidye karşılığı
serbest bırakılan gemi kaptanından bahisle, Gürcistan'ın seyahat ve ticaret özgürlüğünü kısıtlayan eylemlerini
hükümetimizin önleyeceğini beklediğimizi aktarmıştık.

Sayın Bakanım, tüm yazışmalara rağmen, bu güne kadarhiçbir gelişme olmaması Türkiye'de yaşayan Çerkes

vatandaşlar olarak bizleri fazlasıyla mağdur etmekte ve üzmektedir. Gürcistan'ın en son Türk gemilerine 17-19
Ağustos 2009tarihlerinde el koymasından sonra zatıalinizin çabaları, Sayın Ünal Çeviköz'ün Abhazyaziyareti
bizleri umutlandırmış, "komşu ülkelerle sıfır problem" politikalarınız çerçevesinde, en azından Abhazya'ya doğrudan
seyahat ve ticaret olanaklarının evrensel insan hakları çerçevesinde sağlanabileceği günü umutla beklemeye
başlamıştık. Ancak, bu konuda hiçbir gelişmenin olmadığını görmek toplumumuzda derin bir hayalkırıklığı yaratmıştır.

Çerkes toplumu olarak, Abhazya konusundaki bu hayalkırıklığımızı ifadeye hazırlanırken, Hükümetin İsrail'in

Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ambargoya karşı tavrı ve uluslararası sularda İsrail askerlerinin "insani yardım
konvoyuna" yaptığı saldırıya gösterdiği tepkiye şahit olduk.

Sayın Bakanım, hükümetimiz tüm batlı ülkeleri karşısına almak pahasına Gazze halkına İsrail'in uyguladığı
acımasız ambargoya karşı tepki gösterirken, kendi vatandaşlarının tarihi anavatanlarına, akrabalarına ulaşabilmesine

engel olan Gürcistan yıllardır el alundan desteklenmektedir. Türk gemisine uluslararası sularda İsrail'in yaptığı
saldırı karşısında, İsrail'in yaptığı hukuk dışı saldırıları şiddetle kınanırken, yıllardır Karadeniz'de Gürcistan'ın uluslararası

sularda ve Türkiye'nin burnunun dibinde Türk Gemilerine el koyup çekmesine sessiz ve seyirci kalınmaktadır.

Kısacası, Gazze'de yaşayan Filistinli din kardeşlerimizin benzer sorunlarına hükümetin ve sizin göstermiş

olduğunuz duyarlılık, vatandaşı olduğumuz, vergisini verdiğimiz, yeri geldiğinde sınırlarında şehit olduğumuz ülkemizde

bizlerden esirgenmektedir.

Sayın Bakanım, Gazze'ye gösterdiğiniz dirayetli tavı Türkiye'de yaşayan Çerkes halkı adına, benzer durumdaki

Abhazya için de göstermenizi beklemek en doğal hakkımızdır. İsrail'e karşı gösterilen tavrın, insan haklarına ve
hayatına hiç önem vermeyen Gürcistan yönetimine neden gösterilmediğini anlayamıyoruz ve adil bulmuyoruz.
"Adalet" sözcüğünü isminde taşıyan partinizden ve hükümetinizden, kendi vatandaşlarına ve onların kardeşlerinin

yaşadığı Abhazya'ya adaletli olmanızı bekliyor, Gazze'de yaşayan Filistinli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgiyi kendi
vatandaşlarınıza ve onların insani haklarına göstermenizidiliyoruz.

Sayın Bakanım, Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması, Türkiye açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadar
haklı, Kosova'nın bağımsızlığının hukuksal dayanaklarından daha hukukidir. Ancak biliyoruz ki Abhazya'nın
bağımsızlığını tanıyıp tanımamaksiyasi bir konudur. Türkiye'nin siyasi kararını adaletli bulmasak bile anlayışla

karşılıyoruz. Ancak, olayın diplomatik boyutu dışında anayasamızın güvencesinde olan "seyahat özgürlüklerimizin

ve aile bütünlüğümüzün korunması" talebimize hükümetimizin sahip çıkması en doğal vatandaşlık hakkımızdır.
Tüm Çerkes toplumuolarak, sizden Abhazya konusundaki talep ve beklentilerimize "adaletli" yaklaşımınızı ve
ilginizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Cihan Candemir

Genel Başkan
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Başkan olarak NART dergisinin her sayısında

mutlaka bir yazı yazmam gerekiyor. Ben de, ya-
zılarımla dergimizin yayınlandığı tarihlere denk
gelen olayları değerlendirmeye, hederasyonumu-
zun görüşleri çerçevesinde yorumlamaya çalışı-

yorum. Bu görevimi yerine getirirken tarihe not
düşüyor olmanın bilinciyle çok dikkatli yazmak
zorundayım. Bazen yazdıklarımı tekrar tekrar oku-
yup düzeltmeler yapıyorum, beğenmediklerimi
siliyorum. Yazılarımda olabildiğince yapıcı olmaya,
kavgadan uzak durmaya ve polemiklere girmeme-
ye özen gösteriyorum. Çerkes toplumunu, ve
onu temsil eden en büyük örgütü KAFFED gibi
bir kurumu temsil ediyor olmanın bana yüklediği
sorumluluk nedeniyle bu özeni göstermem gerekti-
gine inanıyorum. Yazılarımı okuyanların da bu
özenimifarketmiş olmaları gerekir diye düşünü-
yorum.

Ağustos ayı Çerkes toplumuaçısından yakın
tarihimizde önemli olayların yaşandığıbir aydır.
Tüm bu günleri unutmadan hatırlamak zorundayız.

| Ağustos tarihi, "Anavatanına dönenler günü"
olarak kutlamamız gereken önemli bir gün. Bilindiği
gibi Yugoslavya dağıldığında, çıkan iç savaş sırasında
Kosova bölgesinde kalan Çerkes kardeşlerimiz

çok zor durumda kalmıştı. 1998 yılında, Adıgey
Cumhurbaşkanı olan Sayın Aslan Canmov,şimdiki
Kültür Bakanı Sayın Gazi Çemişo'yu görevlendir-
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CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı

miş, Rusya Federasyonu'nun sağladığı uçaklarile
2) aileden oluşan 101 Adığe kardeşimiz Koso-
va'dan Adıgey'e taşınmıştı. Daha sonra Kosova'da
kalan 23 Adığe daha Maykop'a gelmişti. Dönen
kardeşlerimiz için Maykop şehrinin kenarında

Mafehable köyü inşa edilmişti. Bu olay, 21 Mayıs
1864 Büyük Çerkes Sürgünü'nden sonra ger-
çekleşen en büyükkitlesel dönüş olayı olarakta-

rihteki yerini almıştır. Her yıl, | Ağustos tarihi
bayram olarak kutlanmakta, geri dönüşiçin top- .
lumu teşvik etmek amacıyla yaşatılmaktadır. Mafe-
hable köyü ise yeni dönüşçüleri beklemektedir.

Ağustos ayı Abhazya ve Güney Osetya açı-
sından acıtatlı çok önemli olayların yaşandığıbir
aydır. Hatırlanacağıgibi Sovyetler Birliği'nin dağılma-
sının ardından Abhazya Gürcistan ordusu tara-
fından 14 Ağustos |992 tarihinde işgal edilmişti.
Gürcü kuwvetleri Sohum'u işgal etmekle kalmamış,
müze, arşiv, kütüphane gibi Abhazya'nın tüm
tarihi ve kültürel değerlerini yok etmişti. Binlerce
kardeşimizin öldüğü 14 Ağustos tarihi kara bir
gün olarak belleklerimizde her zaman yaşamaktadır.
Gürcü kuwvetleri 16 yıl sonra, 8 Ağustos 2008'de
bu defa Güney OÖsetya'ya acımasızca saldırarak
binlerce sivili öldürmüşlerdi. Rus ordusununkarşı

saldırısı sonucu, Gürcü kuwvetleri Güney Osetya-
'dan çıkartılmış, Kodor işgali kaldırılmış ve süreç

26 Ağustos tarihinde Rusya'nın Abhazya ve

 



Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımasıyla
sonuçlanmıştı. Böylece Ağustosayının acıları tatlıya
bağlanmış oldu.

2010 yılının Ağustos ayı dendiğinde bundan
sonrakiyıllarda hatırlayacağımız şey, herhalde son
yüzyılın en sıcak yazı olacaktır. Ben şahsen kendi

yaşam sürecimde bu kadar uzun süren bunaltıcı
sıcaklar yaşamamıştım. Öyle gözüküyorki çevresel
kirlenme, atmosferdeki değişimler ve küreselısın-
ma senaryoları gerçekleşmekte, Aşırı sıcaklar,aşırı

yağışlar, şiddetli fırtınalar ve yaygın sel felaketleri
bu olumsuz değişimlerin sonucu olarak gözüküyor.
Bundan sonraki yıllarda benzer olayların yaşanması
tehlikesi gerçekten ürkütücü. Çevreye her zaman
önem vermiş, doğayı korumaya özen göstermiş
bir toplum olarak, gerek Türkiye'de gerekse dünya
cenneti anavatanımız Kafkasya'da çevreyi koruma
konusunda duyarlı olmamız gerektiğine inanıyo-
rum.

Çevresel sorunlarlara ilgili konularda vermek
istediğim bir diğer mesaj şudur. Çevreselsorunların
dünyada gıda üretimini olumsuz etkilemeolasılıkları
ve artan dünya nüfusunu beslemenin uzun vadede
büyük problem teşkil edeceğini uzmanlar söyle-
mektedir. Nitekim bu yıl Rusya'daki büyük yangın-
lar ekili alanları da tahrip etmiş, Rusya'nın buğday
üretimi zarar görmüştür. Pakistan'daki büyüksel
felaketinin ekili tarım arazileriyle birlikte depolanmış
buğday ve pirinç ürünlerini yok ettiği haberlerini
okuyoruz. Bu olayların etkisiyle özellikle buğday
fiyatları hızla yükselmeye başlamıştır. Ayrıca Türki-
ye'de uygulanan tarım politikaları sonucu şu anda
dünyanın en pahalı etini Türkiye'de yemekteyiz.
Tarım ve gıda sektörü gelecek 10 yılın yatırım
yapılacak sektörü olarak ortaya çıkmaktadır. Verimli
toprakları ve zengin otlaklarıyla Kafkasya coğrafyası
büyükpotansiyel taşımaktadır. Çerkes işadamlar-
mızı uyarmayı ve Abhazya, Adıgey ve Kabardey-
Balkar cumhuriyetlerinde tarım ve gıda sektörlerin-
de çalışmalar yapmayı önermeyibir görev adde-
diyorum. Çünki dünyanın en verimli toprakları,

hayvancılığa elverişli arazileri henüz çok kirlen-

memiş olarak yatırımcıları beklemekte. Çok

fazla bekleyeceğini de sanmıyorum. Çünki
başka yatırımcılar Kafkasya'daki tarım
potansiyelini çoktan keşfetmiş, yatırı-

ma başlamışlardır.  

 
 
semen

 

 

SICAK BİR YAZ YAZISI.

Değerli NART okuyucuları, yaz tatilinin ardın-

dan yeni bir çalışma dönemine başlarken beni

üzen bir konuyu toplumumuzla paylaşmakistiyo-
rum. Çerkes toplumunun sorunları çok büyük ve
yapacak çokişimiz var. Dilimiz süratle yok olu-

yor ve çokhızla asimile oluyoruz. Bu konuda top-
lumsal sorumluluk taşıyan herkesinelbirliği ile
çalışması gerekiyor. Bunakarşılık, elbirliği ile bir
şeyler üretmekyerine, ne yazıkki toplumumuzu
parçalayacakgirişimler yapılmakta. Toplumumuzda
büyük özveriile bir şeyler üretmeye çalışan az
sayıdaki insanımıza çeşitli sitelerde acımasızca sal-
dırılmakta. Şunu açıkyüreklilikle ifade ediyorum
ki, KAFFED olarak yaptığımız çalışmaları hiç bir

zaman yeterli görmüyoruz. Yapıcı eleştirilere de
her zaman açığız. Kendini Çerkes olarak niteleyen
herkesten beklentimiz eksikleri eleştirmesi, yapı-
lanlara da maddi ve manevi katkısını esirgememe-
sidir. Ne yazıkki, internet ortamında heryapılanı
eleştiren "klavyeşör"lerin toplum adına maddi

manevi fedakarlıkta bulunduklarını hiç görmedim.
KAFFED'i veya üreten insanları acımasızca, çoğu
kez haksızca eleştirmelerinin ardında kendini

tatmin etmenin ötesinde toplum yararına hiç bir
pozitif katkı vermediklerini buncayıllık tecrübemle
söyleyebilirim.

Dileğim, toplumsal sorumluluk hissederek
yazan insanların, üreten insanlara da yeri geldiğinde
destek vermeleridir. Demokrat olmak, demokratik
bir yapı içinde yer alarak önce sorumluluklarını
yerine getirmeyi, sonrada eleştiri hakkını sonuna
kadar kullanmayı gerektirir. Ne yazıkki bizim top-
İumumuzda çoğu kez haklar vardır, karşılığında
sorumluluk yoktur. Biz bu anlayışı yıkmak zorun-
dayız. Kendini toplumakarşı sorumlu hissedenlerin
bu ortak anlayış çerçevesinde buluşması zorun-

ludur. Birbirimizi sevmesek bile saygı duymak
zorundayız. Düşmanlık ve nefret duygularıyla bir
birine düşman olmuş, bölünmüş toplumların

geleceği de yoktur.

KAFFED olarak bu gerçeğin bilinciyle, toplumu
kucaklamayaçalışıyor, toplumumuzu bölecek
kavgalardan uzak durmaya özen gösteriyoruz.
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toplumumuzda hakim olmasını ümit
ediyorum.   
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eçen Mayıs ayında bir haftalığına İsrail'e
gitmiştim. Tel Aviv'de bir gece kaldıktan
sonra otomobil kiralayıp oğlum Enderile

birlikte Kfar Kama'ya ve oradan da Reyhaniye'ye
geçtik. Mahmut Günay adında Kfar Kama'da yaşa-
yan bir Adığe kardeşimiz de bize rehberlik et-
mişti. Gezimizin bu kısmı her ne kadarilginç ise
de, bu iki Çerkes köyü hakkındaki anılarımı da-
ha sonra yazacağım.

 

Üç gün Kfar Kama'dakaldıktan sonra Kudüs'e
gittik. Üç semavidinin kutsal saydığı ağlama duvarı,
Mescidi Aksa gibi yerleri ziyaret ettikten sonra,
Kudüs'e |0 km mesafede, Tel Aviv otoyolu Üzerin-
deki 6000 nüfuslu, Abu Ghosh kasabasında gezer-
ken, yöresel yemekler yapan bir lokantaya uğradık.

 
NART 14

TLETSERUK NAHİT SERBES

  

ndaki
esleri

Lokantanın sıcakkanlı şef garsonu bize, "nere-
den geliyorsunuz?" gibi sorular sordu. Çerkes
olduğumuzu Türkiye'den geldiğimizi söyleyince,
kendisinin de Çerkes olduğunu, hatta Abu Ghosh
kasaba halkının neredeyse tamamının Çerkes
olduğunu söyledi. Abu Ghosh Belediye Başkan
yardımcısı İssa Jaber de Çerkes, Türkiye'de eğitim
gördü Türkçe konuşuyor, "İsterseniz telefon nu-
marasınısize verebilirim” dedi. Telefon numarasını
alınca, İssa Jaber'i telefonla arayıp Türkiye'den
geldiğimizi, görüşmekistediğimizi söyledik. Kendisi
“Cuma namazı için Abu Ghosh'dan uzaklaştım

ama yarım saate kadar döneceğim” dedi.

İssa beyin evinde buluştuk.İki katlı modem
yapılı evin salonuna kabul edildik. Evin hanımı he-
men sofra hazırlıklarına başlayınca rica minnet
yemekişinden vazgeçirdik. Amayinede ikramların
ardı arkası kesilmiyordu. Evin hanımı uzaklardan
gelen yakın akrabalarıymışız gibi bize hizmet edi-
yordu.İssa Jaber'in üç oğlu bir kızı var. Oğullarından
birisi halen İzmir'de Eczacılık Fakültesinde okuyor.
Bir oğlu'da avukatlık yapıyor. Küçük oğlu ise halen
orta derecede eğitim alıyor.

Abu Ghosh Kudüs'e bağlı bir kasaba, 1948
Arap-İsrail Savaşı'nda tarafsız bir tutum takınmış.

Araplar ve Yahudilerle olan olumlu ilişkileriyle ta-
nınıyor. İncil de yazılı olan eski adı Kiryat Ye'arim.

İssa Jaber, Kasabanın Abu Ghosh olan adının

Memlükten, yani Mısırdan gelen büyük dedelerinin
soyadından türediğini, Büyük dedelerinin Adiğelerin
"Gış" soyundan olabileceğini söyledi. Çerkeslerin



ABU GHOSH KASABASINDA'Kİ MEMLÜK ÇERKESLERİ...

İssa Jaber, Abu Ghosh'un tarihini anlatıyor

Memlükasıllı sipahi savaşçılar olduklarına dair Os-

manlı arşivlerinden alınmış bilgilerin de içinde

yazılı olduğu Abu Ghosh'untarihiile ilgili İbranice
yazılmış değerli bir kitabı bana hediye etti. 1516
yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısırdan

getirilmiş olan bu savaşçı Çerkeslerin görevi, Ku-

düs'e gelen Hıristiyan ve Yahudi hacıların yol gü-
venliğini sağlamaktı. "Osmanlı Şövalyeleri" olarak
tanımlanan bu Sipahi askerlerinin vergi toplamak
gibi bir görevleri de vardı.

Memlük Çerkeslerinden olup, Osmanlı Devle-
ti'nin son döneminde 4 kez Sadrazamlık yapmış
olan Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, 1864 yılında
Kudüs'e Mutasamıf (Vali) olunca, dini bayramlarda
Abu Ghosh'a gelir, hemşerileriyle bayramlaşır ve
onların dertlerini, şikâyetlerini dinlermiş.

Abu Ghosh kasabası sakinleri günlük yaşamla-
rında İbranice, Arapça veİngilizce konuşuyorlar.
Birçoğu çocuklarını eğitim için Türkiye'ye gönderi-
yor. Çerkes olmalarından dolayı gurur duyduklarını,
fakat kendilerinin de Adığece eğitim veren bir
okula ihtiyaçlarının olduğunu, İsrail yasalarının da
buna izin verdiğini söylüyorlar.

Daha 20 yıl öncesine kadar, Abu Ghosh'a
yerleşmekisteyen Arap ve Yahudileri aralarına
sokmuyorlarmış. Şimdilerdeise 6 binkişilik nüfusun
5 bin kadarı Çerkes. İssa Jaber, Çerkes örf ve

adetlerinin tükenmek üzere olduğuna dikkat çeki-
 

yor. “Kimileri Araplarla evleniyor, kimileri Yahu-
dilerle, çözülmeye başladık” diyor. “Anadilimizi

zaten konuşamıyoruz, ama geçmişte ninelerimiz,
dedelerimiz Adığece konuşuyorlardı” diyor.

İ9. yy. sonlarına doğru Ortadoğu'daki, Yahudi
ve Arap milliyetçilik cereyanıile sanırım dini kimlik
daha geri planda kalarak etnik kimlikler ön plana
çıkmaya başladı. Onun için Abu Ghosh Çerkesleri,

Çerkesliğe daha büyükilgi duymaya başladılar.

 

  
Kıbrıslı Mehmet KamilPaşa (1833-1913)
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İssa Jaber: Ben, çocukluğumdan beri Çerkes
olduğumu biliyorum. Daha yürümeye başladığımız-
da bize ilk olarak Çerkes olduğumuz öğretildi,
biz de öyle yapıyoruz." Çerkeslerin gündelik yaşan-
tıları, yemek adetleri yüzyıllar boyunca Yahudilerle
ve Araplarla birlikte yaşamış olsalar da farklılık arz

eder. Çerkesler akraba evliliği yapmazlar. Bir
Çerkes erkek sadece bir Çerkes kızıyla evlenmeli-
dir. Ama tabi bunu gerçekleştirmek zor oluyor.
Kendikültürelözelliklerini ve dini inançlarını sakla-

mayı başaran bu Çerkes topluluğu ne yazıkki
Ortadoğu coğrafyasında yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya bulunuyor.

Çerkes dillerinin Birleşmiş Milletler tarafından,

korunması gerekendiller arasına alındığı söyleniyor.
Çoğu insan, Çerkeslerin kim olduğunu merak

ediyor, fakat bu sorularına pek yanıt alamıyorlar.
Bu sorulara yanıt vermekiçin yola çıkılmalı, bel-
geseller yaparak dünyanın çeşitli bölgelerine da-
ğıtılmalı. Çerkes topluluğunun kültürü, geleneği
ve İisanı herkese izletilmeli. Tüm bunları seyre-
denler, Çerkes olmanın yüzyıllardır değişmez ku-
ralı olan yüreksıcaklığını ve samimiyetini hisse-
deceklerdir. Kfar Kama'da arkadaşlarımız var.

Onların Demeği sayesinde milli Çerkes giysilerini,
dans ve şarkılarını çocuklarımıza tanıtabiliyoruz.

Nahit Serbes: İsrail'deki küçük Abu Gnosh'ta,

1516'lı yıllardan beri bizden birileri olan, ama
bizlerin haberi olmadan yaşayan Mısır yani Memluk
Çerkesleri arasında dolaştık. Sizleri yakından
tanıyınca bir başka sevdik, buyakın ilgi ve alakanıza
çokteşekkür ederiz.

İssa Jaber: Burada öz kardeşleriniz olduğunu
hiçbir zaman unutmayın, Türkiye'de yaşayan Çer-

keslere ve özellikle de İstanbul'a selam söyleyin.
Bize geldiniz, büyük mutlulukgetirdiniz.Diliyoruz
ki İnşallah bizde bir günİsrail'de Çerkes kimliğimizle,
Çerkes gibi yaşayabilir oluruz
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İssa Jaberve Ailesi
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Aslan Arı baskı dönemini, daha ziyade
80'li yıllarda yaşadıklarını söylüyor. 12

Eylül 1980 askeri rejiminin tüm
derneklerin faaliyetlerini durdurduğu,

demokratik tüm hakların yasaklandığı o
döneme kadar polis ve hakim önüne hiç
çıkmayan Arı, sadece mühendis olduğu

için, bilirkişi olarak hakimlerle
görüşüyordu. Karşılaşacağı zorluklardan,

göz altılardan, sorgulanma ve
yargılanmalardan habersizdi.

Diasporada yaşamak durumunda kalan Çerkesler
için dernekçilik daima çok önemli olmuş, derneklerimiz
asimilasyonun önüne geçmek için kısıtlı imkanlarla,
sonsuz çabanın harcandığı yerler olmuştur.

Her dönem Çerkesler için büyük önem taşıyan
derneklerimiz ve dernekçilik özellikle 80'li yıllarda
en çalkantılı, en zor dönemlerini yaşamış, bu kritik
dönemlerde dernek yöneticilerimiz ve üyeleri de türlü

zorluklar yaşamalarına rağmen, kültürlerini yaşatma
arzusundan vazgeçmemişlerdir. Asimilasyona direnme,
Çerkes kültürünü yaşatma ve dernekler arasıbirlik
çalışmaları Türkiye diasporasındaki Çerkeslerin 80'li
yıllarına damgasını vurmuştur.

Bu dönemlerde yaşananlar konusunda merakla-

“Timizı gidermekiçin, 70 ve 80'li yıllarda dernek
başkanlığı. yapmış değerli büyüğümüz Aslan Arıile
sizleriçin bir söyleşi yaptık. Sohbetimize Aslan beyin
dışında o dönemlere taniklık etmiş, zamanın gençleri
ve dernek bünyesinde görevler almış Cumhur Bal

şuan Kafkasya'da KBCÜniversitesi'nde okumakta
olan Janset Koç kardeşimiz ve ben katıldık.
 

O gün rahatsız olmasına ve sesinin kısık olmasına rağmen,bizi kırmayarak demeğe kadargelenve

“sorularımızı cevaplandıran değerli büyüğümüzAslan Arı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Filiz Kaplan.
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   doğan Yabğeko Karbeç'in torunu olan Hatko
Aslan Arı, 10 Mart 1939 yılında Karaman'ın

Gökçe köyünde doğdu.İlk ve ortaokulu Kara-
man'da,liseyi ise KonyaLisesi'nde okudu. 1957
yılında İ.T.Ü. İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi.
1961'de üniversiteyibitirip, Aksaray'da DSİ'de
Kontrol Mühendisi olarak göreve başladı. Der-
neklerle ve Kafkas dergileriyle İstanbul'da tanıştı.
1964 güzünde askerliğibitirip, Aksaray'da DSİ'de
Proje İnşaat Şefi olarak göreve başladıve Jaji
Suzanile evlendi.

 

Aksaray'daki tüm Adığe yaşlılarına eşiile birlikte ziyaretler yapıp, onlara Aksaray ve Niğde
Bor'a yerleşen Adığelerin hikayelerini anlattırdılar. Ayrıca, İzzet Aydemir'in Kuzey Kafkasya dergisine
gençleri abone ettiler.

1966 yılının mart ayında DSİ'den ayrılıp Konya Ereğli'de bir proje bürosu açan Aslan Arı, yine
aynıyıl müteahhitliğe başladı. ! 972'lerde Ereğli'deki Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin kurulmasına
öncülük etti, eşi Suzan Arı da derneğin başkanlığını üstlendi. Bu dernek 1 980 ihtilaline kadar
yaşadı.

Aslan Arı dernekselfaaliyetleri nedeniyle defalarca sorgulandı, tutuklandı ve yargılandı.

1981 güzünde ailesiyle Ereğli'den Ankara'ya taşındı. Burada Ağaç sanayive ticaretiile ilgili
'HATKO Ticaret'i kurdu.

1984 yılında Ankara Kafkas Derneği başkanlığına seçilen Aslan Arı, 6 yıllık başkanlığı süresinde
1985 yılında 3, 1986 yılında 3 olmak üzere 6 kez MIT takibine alındı. Telefonlarının dinlendiği,
apartmanyöneticisinden bilgiler alındığı söylenerek tehdit edildi.

Kafdağı dergisinin yazıişleri sorumlusu olduğu için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı.
Ankara'da düzenlenen "Sürgünün 125.Yılı" etkinlikleri nedeniyle sık sık emniyete götürüldü ve
basın savcılığında sorgulandı. |992 Kasım ayında yapılan Kafkas derneklerinibirleştirme toplantısında
KAFDER müteşebbis heyeti başkanlığına seçilen Aslan Arı, Nisan 1993 yılında kurulan KAFDER'in

de ilk genel başkanıoldu.  eJanset ve Canberk isimlerinde 2 çocuğu bulunan Aslan Arı, eşi, çocukları ve torunlarıyla halen“ernek faaliyetleriiçerisindedir.
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Zafer Sürer: "Nart okurlarının çoğu sizi tanır
zaten. Yine de Hatko Aslan Arı kimdir, bize kendinizi

tanıtır mısınız?"

Aslan Arı: Kendimi tanıtmaya ailemin Kafkas-
ya'dan Türkiye'ye yolculuklarını anlatarak başlayayım.
1864'de Kafkas Savaşları'nın sona ermesi ile
Şhavgaşe kıyısında Pşeha vadisindeki Psığodol kö-

yünden, köyleri yakılarak çıkarılan Hatko ve Brand
aileleri, önce Yugoslavya'nın Niş şehrine yerleşmişler.
13-14 seneburada kalan muhacirler,. 1878 Berlin

anlaşmasıile-Selanik üzerinden, Suriye'nin Lazkiye
Limanı'na oradan da Halep, Munbiçşehirlerine
iskan edilmişler ve burada 3 yıl kalmışlardır.Tozdan

ve çölsıcağından gözleri kör olmaya başlayınca

Mersin'e, oradanda Silifke üzerinden Karaman'ın
Gökçe köyüne yerleşmişler. Sürgünden |7 yıl sonra

1881 yılında tamamen yerleşebilmişler.

Ben 1939'da Karaman'ın Gökçe köyünde doğ-
dum. Hatko sülalesindenim. 1860 doğumlu dedem
Yabğeko Karbeç Kafkasya'dan 4 yaşında( 1864)

çıkmış. Karbeç dedemin babası Hatko Sarı Ahmet
Çavuş da 1877 Plevne savaşında Türkçe bilmeden

çavuş rütbesi almış.

Birde annemin babaannesi Saskar Nenejvardı.

Bayağı uzun yaşadı, vefat ettiğinde | 15 yaşındaydı,
bense üç beş yaşlarındaydım. Onunla Ilgili özellikle

aklımda kalan Kafkasya'dan gelişi sırasında yolda
ilk çocuğunu (Hacı Yusuf) doğurduğunu anlatmasıy-

dı. Ben küçüktüm, tam hatırlayamıyorum ama
özellikle dayımdan ve annemden çok dinledim
onunanlattıklarını.

Benim doğduğum sıralarda ve çocukluğumda
bizim köyde Türkçe bilen yoktu, hep Adığabze
konuşulurdu. Herkes Adığabze biliyordu, özellikle
yaşlılar hiç Türkçe bilmezlerdi. Babam tarlaya çalış-
maya gider, gelirken dedelerimizin Kafkasya'dan
nasıl çıkartıldıklarını, muhaceret yollarında gemilere
nasıl bindirildiklerini, oradan Niş'e nasil gittiklerini,

 

 

 

başlarından geçenleri ve Suriye'de ikamet etmelerini
anlatırdı hep.

Z.S.: Sizinkiler balkanlara ilk gelenlerdi değil mi?

Evet.

Z.S.: Sıkıyönetim zamanında !2 Eylül'de sıkıntılı
bir süreç yaşadınız. O dönemibize anlatır mısınız,
neler olmuştu o zaman?

|966 yılında Ereğli'ye gittim. Burada bir proje

bürosu açtık, ardından da müteahhitliğe başladım.

Ereğli'nin Çerkeslerini, gençlerini topladım, mümkün

mertebefolklor ve başka alanlarda onları çalıştıracak

birilerini buldum. 1973 yılında da Ereğli demeğini
kurduk. O zaman orada EsnafSitesi'ni inşa ediyor-
dum. Akşamları şantiyeye çocuklar geliyor, onlarla
hasbi hal ediyorduk. "Folklorunuzu öğrenin,dilinizi
unutmayın,tarihimizi öğrenin" diye sürekli nasihatler

ediyorduk. EsnafSitesi'nin yönetim kurulu üyeleri
bu durumu merak edip beni çoksıkıştırdılar, "Sen
orada ne yapıyorsun, büroda çocukları topluyorsun,
devrimcilik mi yapıyorsun?" diye soruyorlardı.

Ortaokulun müdürü Adığe idi ve "Çocukları
burada çalıştırabilir miyiz?" diye kendisinden rica
ettik. Biz derneği kurduk ve o müdürü ilk başkan
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Leyla Kandemir, Cumhur Bal, Filiz Kaplan, Aslan Arı, Zafer Sürer

yaptık. Eşim deikinci başkan oldu. Folklor çalışma-
larını yapmaya devam ettik. Başhöyük'teki Karaçay
köyündenfolklor öğretmesiiçin bir çocuk getirdik.
O çocuk, cumartesi pazar günleri okulda çocuklara
ders veriyordu. O yıllar oldukça aktiftik.

Sanırım 1970'li yıllar, Türkiye'de en çok karma-
şanın olduğu yıllar oldu. 76 yılında yanımdabir ço-
cukla beraber Kayseri'deki dernekler toplantısına
gitmiştim. Toplantı sırasında aldığım haber nedeniyle
hemen Ereğli'ye döndüm. Bizim Ereğli derneğine
birileri gelmiş, demeği tarumaretmiş, bizim çocukları
kovalamışlar. Kim oldukları belli değildi, olaya kim-
se sahip çıkmıyordu. Savcılığa gittik, dernek başka-
nı olan benim hanımın ifadesini aldılar. Bir de 77
ya da 78 yılında 2 adam geldi işyerime. 'Biz Milli
İstihbarattan geliyoruz,sizinle konuşmakistiyoruz"
dediler. Buyurun oturun dedim, bitmez tükenmez
bir konuşma yaptık. Bu iki adamdan biri “ben Çer-
kesim” dedi, diğeri de Arap'a benziyordu. "Der-
neğinize Adığabze Kur-an gelmiş" dediler, ben
"Bizim derneğimize böyle bir şey gelmedi, ben
görmedim,gelse bile benim eşim demek başkanı
(0 zaman da dernek başkanı eşimdi) mutlaka ha- -
berim olurdu" dedim.."Hayır Adığabze Kur-an gel-
miş ve siz Çerkesce Kur-an okutuyormuşsunuz"
diye ısrar ettiler. Bu şekilde 3 saat kadar sorular
sordular.

Leyla Kandemir: Sıkıyönetim zamanında Ereğ-
li'deki bu çalışmalarınız nedeniyle misiziiçeri aldılar?

Evet, oradaki çalışmalarım yüzünden ve o
© tarihlerde 7 kişi Yamçı dergisini çıkanyorduk, orada
da yazılarımız çıkıyordu.

Gününbirinde Çetavların düğünündeidim,bir-
baktım benim yazıhanede duran çocukla beraber
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jandarma ve polis geldi. Hemenellerimi kelepçe-
lediler, ben " Ne oluyor" demeye kalmadan, "Bizimle
geleceksiziniz" dediler. Beni Çerkes düğününden
kelepçeleyip aldılar. Sonra evime götürdüler ve

"Evini arayacağız" dediler. Evimi, işyerimi heryeri

talan ettiler. Kitap, dergi, Çerkeslikle ilgili yazılar,
ne varsa aldılar. Bize hatıra olarak dedelerimizden
kalan kamayı da götürdüler.

Akabinde de polisler beni Ereğli Jandarma Ka-

rakolu'na götürerek, içeriye aldılar ve bir odaya
kapattılar. Odada birkaç tane çocuk vardı. Çocuk-

lardan birinin adı da Selim Efe idi. Selim Efe'de

solculuktan girmiş içeri. Konuşmalarında sürekli

"Biz diğer halklara da dilini öğreteceğiz, yazı

yazdıracağız" şeklinde konuşuyordu.

Sabah bizi Konya'daki Uçuksavak üstündeki

sıkıyönetim bürosuna götürüp, üstümüzüelli kere

aradılar. Gözlerimizi bağlayıp 400 kişilik bir çay

ocağına götürdüler, orada da aradılar, taradılar.

en lavaboya gitmekistiyorum, 9 saattir gitmiyo-
m' dedim. Tek başımızahiçbir yere gidemiyorduk.

Yatakhane de orası idi. Çokzor şartlar altında,. vi

kaldık oradâ,

Selim Efe hep bana sahip çıkmayaçalışıyordu.a

Gününbirinde ülkücüler çay ocağında voltaatıyor-
lardı, 3 kişi yolladılar yanıma, Gelenler "Bizim büyük
lerimizsizinle görüşmekistiyorlar, gelir misiniz" de-
diler. "Tamam" deyip, onlarla beraber gittim. Selim

Efe banaısrarla "Aman ağabeygitme, seni öldü-

rürler " diyordu.

Diğer tarafa geçtim, yaşlı başl büyükleri vardı vi

hakikaten. Bana, "Yaaa bizimÇerkeslerdenilk defa —.
böyle ayırımcılık güdenbiri çıktı. Çerkeslerfolklo-
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runu, kültürünü yaşatmayaçalışan bir toplum, böyle

bir ayrımcılık yoktu" dediler. Etrafımabir sürü Insan
doldu. Herkes ayrı bir şey soruyordu. "Sen Çerkes
misin, .Türk müsün?" diye soruyorlardı. Bende
"Çerkesasıllı Türk vatandaşıyım" diyordum. Bunun
üzerine "Yahu Türküm demiyor" diyorlardı. "E ne
yapayım annem Çerkes, babam Çerkes " dedim..

Bu çay ocağından herkes ifadeye çağrılıyordu.
Ben henüz çağrılmamıştım. Bir gün benide ifadeye
çağırdılar. İfadeye gözlerimizi kapatarak götürüyor-
lardı. Orada korkunç şeyler vardı, acımanın ve
insanlığın olmadığıbir yerdi. 3,5-4,5 saat kaldığım
bu yerde Ereğli'de sorguma gelenler de vardı. So-
ru, soru, soru... Bağırma, çağırma... Bana "Sen Çer-
kes misin, Türk müsün" dediler, ben yine "Çerkes
asıllı Türk vatandaşıyım dedim". En son 'Bakın,
Türküm demiyor adam' diyorlardı. 18 gün orada
yattım, sonra beni bıraktılar.

Filiz Kaplan: Çok geçmeden sizi tekrar içeri aldı-
lar değil mi?

Evet, beni bırakmalarının üzerinden 20-25 gün
geçmişti. Sıkıyönetim'de bulunan Ereğli Belediye
başkanına geçmiş olsuna gitmekiçin yola çıkışta
garaja geldim, birden etrafımı sardılar “Hadi

gidiyoruz" dediler. Bende "Ne oluyor yahu" dedim.
"Bizimle geleceksin" dediler ve yine götürdüler.

İlk gittiğim yer çok kötüydü,ot yatakta yatı-
yorduk, 400 kişi kadar vardık. Affedersiniz ınsanlar

ihtiyaçlarını bile oraya yapıyorlardı, çünkü belirli bir

saatten sonrada kimseyi salmıyorlardı. İkinci gittiğim
yer Allah var daha temizdi, herkesin koğuşu ayrıydı.

Daha önceden içerde tanıştığım kişiler de ora-

daydılar. Benim gelişimi alkışlayarak karşıladılar,
pencereden Selim Efe "Aslan ağabey, Aslan ağabey"

diye bağırıyordu.Bir o değil, hepsi sevinmişti. Neyse

içeriye girdik, 38 gün boyunca sorgu olmadı. Ne

soracaklarını bilmeden sadece bekledim, en kötüsü

de buydu.

120 kişi aynı koğuşta,iki katlı, üç katlı ranzalarda

yatıyorduk. Yaşça büyük olduğum ve yaşlıları da
koruduğum için beni gözaltı ve tutukluların başkanı
seçtiler. Bunların içerisinde milletvekili de var,

yasaklısı da var, kaçakçısı da vardı. Hepsiyle bizilgi-

leniyor, çıkan yemeğe, çaya bile biz bakıyorduk,iyi
yemek çıkmazsa gardiyanlara söylüyorduk, orada

da insanları koruyorduk. Bizi ifade almakiçin Mimar
Sinan'a götürüyorlardı, orda belki 8-10 gün kaldım.
Sorguya götürecekleri zaman ismimizi çağırıp,
gözlerimizi bağlayarak götürüyorlardı. İlk götürül-
düğümde,içeri almadan önce kapıda beklettiler

beni, içeride birisinin ifadesini alıyorlar ve ha bire

copluyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Saymaya başladım

bir,iki, üç, dört... Bitmiyordu... Daha sonra gardiyan

gözümü kapatıp içeri götürdü. 4,5 saat sorguladılar.

4,5 saat olduğunu da bana gardiyan söyledi, bir

sürü şeyler imzalattılar sorguda. Bağırma, çağırma

herşey vardı yine. Burada 105 gün tutuklu kaldım.

82 yılında ailemle Ankara'ya yerleştim.Ferit
Berzek, Kuban isminde bir kafe açmıştı, oraya gidip

geliyorduk: 84'deAnkara Demeği başkanı olmuş-
tum, 85yılında işyerime bir telefon geldi"Biz istih-

barattan arıyoruz,yarın sizinle gelip görüşeceğiz"

dediler. Bu durumu eşime söyledim, eşim bana

"Aman Aslan kavga etme" dedi. Ben Ereğli'deyken

gelenkişilere bağırıp çağırıp kovmuştum, eşim de

bu gelenlere bağırmamamı söyledi. Sabah saatle-

rinde geldiler. Eşim "Aslan geldiler, kavga etme,

çocukları aç bırakma" diyordu. Tanıştık ve buyur

ettik yazıhaneye. Sorgu sual, sonra onlara Konya
kebabı yedirdim.

Ankara'da folklor gösterisi yaptırmakiçin İstan-

bul ekibini getirecektik. Biletler satılmıştı. Bir gün

yine geldiler ve bana "Burada gösteri yapacaksınız,

kimleri çağırdınız?" dediler. "Yahu || bin adet bilet

satılmış, ben nereden bileyim kimleri çağırdık, ne
kadar Çerkes varsa çağırdık ve geldiler." Bana, "Sizin

orda gençler ne konuşuyorlar, kim sağcı, kim solcu?"

diye sordular. "Nereden bileyim o kadar gencin

ne konuştuklarını yahu" dedim. "Beni ağabeyleri
olarak başlarına seçmişler, soramazdım 'ne konu-

şuyordunuz' diye, yakışır mı bana"...

Kayseri'den sonra Antalya'da da demeklerarası

toplantımız olmuştu. "Antalya toplantısında kimler

ne konuştu, kimler ne fikirdeydi, kim hangi tarafi
tutuyor"diye sordular. "Antalya toplantısında sağcılar
da solcular da konuştu, Hatta Yamçıdergisinde
yazmıştım, şu şu konular konuşuldu diye. Hatırla-

 

Kasım 1986 eski Ankara dernek binasında
Kongre sonrası 1984 yöneticileri ile
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Kasım | 986 kongresinde seçilen yeni yönetim kurulu

mıyorum dahafazla israr etmeyin, Üzerime gelmeyin"

dedim. 85 yılında bu adamlar 2 kez daha geldiler.

86'da da gelmeye devam ettiler, yıne aynıso-

rular, "kim sağcı, kim solcu, ne düşünüyorlar" diye

soruyorlardı. En çok sordukları soru bu idi. "Bakın

benim tansiyonumu yükselttiniz" dedim. Küçük

olan 'yahu biz seni alıpda dağlara götürüp, sorgula-

mıyoruz' dedi. Ben de "Anlamıyorsunuz,bir daha
gelirseniz kabul etmeyeceğim" dedim. Onlargelip

gidiyorlar sorguluyorlar diye demekbaşkanlığından
vazgeçmedim, bırakmadım ve tekrar demekbaşkanı

oldum. 84-85 döneminde dernek başkanıydım,

86'da yine derek başkanı oldum. Sıkıyönetimde

içeri yatmaktan beter oluyordu bu adamların sürekli

 
1989 - Ankara KuzeyKafkas Kültür Derneğitemelatmatöreni
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sorguya gelmeleri. Anlayacağınız oldukçasıkıntılı,
dertli bir dönem geçirdim.

F.K.: Neredeyse 10 yılınızı sıkıyönetimlerle, sıkın-

tular ve zorluklarla geçirmişsiniz.

Z.S. Bana aslan ağabeyi anlat deseler ben "zor
zamanların thamadesi" diyerek ifade ederim, çün-

kü o süreci bir genç olarak en azından etkinliklere
katılarak ben de yaşadım dolayısıyla biliyorum.

Aslan bey, Ankara Derneği yeniden açıldı, siz
başkan oldunuz daha sonra ilk büyük etkinliğiniz
biraz önce de bahsettiğiniz İstanbul ekibini getirip
bir gösteri yaptırmanızdı değil mi?

Ankara derneğinin henüz yetişmiş bir ekibi
yoktu,biz yetiştiremediğimiz içinde İstanbul ekibini

getirdik.

Z.S: Ben hatırlıyorum o zamankietkinlik o kadar

kalabalıktı ki spor salonuna sığmıyordu.

Evet, o gösteri için Ankara Demeği olarak
| 1.000 bilet sattık. Gösteri gayet iyi geçmişti.

Z.S.: 12 Eylül'den sonra Ankara'da ilk gösteriy-
di ve insanlarımız böyle bir etkinliğe açtı. Çokiyi bir
organizasyon vardı o etkinlikte, hatta ben hatırlıyorum

Aslan ağabey bize arabasını vermişti, bizde gece et-
kinliğin afişlemesini yapmıştık, o zaman gençler bu

kadar nazlı değillerdi. Sabaha kadar afişlemeişleri
yapardık, sokaklarda dolaşırdık, gençler gider çeşitli

yerlerde biletler satarlardı. Hatta ekip elemanları
kendi mahallelerine bilet götürüp satarlardı.

© Güzel bir çalışmaydı evet. 85 yılında Ankara'da
İstanbul ekibinin gösterisi yapıldı, 86 yılında da

bizim ekibimizin gösterisi yapıldı.

Z.S.: 1984 yılında Ankara derneği küçük bir bina
olarak yeniden açıldı burada. Derneğin boya badana

işi için gençler buradaydılar. Daha sonra yeni bir

bina yapılmasıiçin bir karar alındı ama o da tartışmalı
oldu. "Bina yıkılsın mı, satılsın mı, başka bir yere

alınsın mı?"diye de aylarca birtakım tarüşmalar oldu.

Daha sonra da yıkılıp yine aynı yere yeni bina yapmaya

karar verdiler ve Sıhhiye köprüsünün ayağında bir
daireye yerleştik. Orada da baya bir zaman geçirdik.

“Bu binayı 86 yılında yapmaya başladık en çok

zahmet çektiğim yer de bu bina idi.

Babamın anlattıkları kafamda ve yüreğimde o
kadar kuwvetli yer etti ki (işaret parmağıyla göste-
riyor) şu yokuşu çıkarken köşedeki binaya yaklaş-

tığımda3 İhlas | Fatiha okuyarakçıkıyordum. "Alla-
hım Adığe halkını kendi toprağında bir devlet çatısı

altında topla" diye dualar ediyorum halen.
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Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği25.yıl utlamaları

Z.S.: Ankara derneğinin 23. yıl kutlamaları vardı.

O süreçten bize biraz bahsedebilir misiniz? O etkinlikte
oldukça ses getirmiş, Ankara dışından da insanlar

davet edilip plaketler takdim edilmişti değil mi?

Evet, etkinlik Başkent düğün salonunda olmuştu.

25. yılda Türkiye'deki derek başkanlarını,ilk ku-
rucularını çağırdık, birer plaket verdik, birer konuşma

yaptırdık. Salon çok kalabalıktı, korkunç kalabalıktı.
Tüm ileri gelenler, esnaflar, demekişleri ile uğraşanlar

hepsivardı. Derek başkanlarının kendilerine, ken-
dileri yoksa akrabalarına plaket verdik.

 

Z.S.: Peki Aslan ağabey yavaş yavaş “Sürgünün
(25.yılı”na gelelim. 125.yıl aslında bir mihenk taşı,
dünya Çerkeslerinin birbirleriyle iletişim kurmalarının

sanırım başlangıç noktası. Bu etkinlik sayesinde ilk
kez bir araya geldiler. Bu nedenle Çerkeslerinin
buluşma, tanışma, kaynaşma toplantısı demek belki
de en doğrusu.

Sürgünün 125. yılı etkinlikleri hazırlıklarına üç
dört yıl önce başladık. Herkes bu etkinlik için çok
heyecanlı ve duyguluydu.Sıksık bir araya geliyor,

neler yapabileceğimizi konuşuyorduk.

125. yıla kimi çağıracaktık, Kafkasya'dan ve diğer

ülkelerden tanıdığımız adam yoktu. Bir tek biz değil,

Kafkasyalılar bile birbirlerini tanımıyorlardı. 89 yılında

 

125.yıl kültür haftası
//

Rodina'nın organizasyonu ile Moskova, Çeçenistan,

Kabardey ve Adıgey'e gittik ve oralarda çok değerli

insanlarla tanıştık. Etkinliğe onları da davet ettik.

Z.S.: 125. yıl hazırlama komisyonunuzvardı

değil mi?

Evet, başkanlığına da Necdet Hatam getiri|-
mişti. Bu etkinlik her zaman kafamızda, dilimizde

olan bir konuydu. 125.yıl etkinliğini organize etmek,
insanları toplamak vs. bunları nasıl yapalım diye

konuşuyorduk. Dünyadaki Çerkeslerin en çok

yaşadığı yer Türkiye, Türkiye'nin başkenti Ankara;

bu yüzden Ankara'da yapmaya karar verdik. O
dönemlerde en aktif dernek Ankara derneğiydi.

125. yılı dergide uzun süre yazarak duyurduk. Yurt

dışıyla yazıştık. Bu sayede Amerika, Ürdün, Suriye,

İsrail ve Kafkasya'daki Çerkeslerin 125. yıl etkinli-
ginden yeteri kadar haberleri oldu.

O zamana kadar toplumu bir araya getiren

böyle büyük bir toplantı yapılmamıştı. En aktif

toplantı | 25. yıl da oldu.İyi ki de yaptık. Ürdün'den,

Suriye'den, Almanya'dan (en kalabalık Almanya'dan
geldiler), Kafkasya'dan, Kabardey'den, Adıgey'den,

Moskova'dan katılanlar vardı. Gerçekten muhteşem

bir toplantı oldu. Dünyanın her yerinden katıldılar.

F.K: Peki nerede yapıldı, kaç gün sürdü ?

Ankara Ulus'ta, Yunus Emre Kültür Merkezi
salonundayapıldı. | haftalık bir etkinlikti. Bu ara-
da durmadan bizi emniyete çağırdılar 125. yıl ile
ilgili. "Biz ne yaptık 125.y1l ile ilgili, kimsenin aleyhinde

konuşmadık, kendi şarkılarımızı söyledik" dedim.

"Ne demek, koca salon ikide bir hop oturdunuz

hop kalktınız "dedi amir.

Z.S.: 125.yıl etkinliği aslında DÇB örgütünün de

ortaya çıkmasının ilk adımıydı galiba!

   
125.yıl kültür haftasında misafirlerle Anıtkabir'de
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Ekim 1989 - Misafirlere dernek binası inşaatı tanıtılıyor

Tabii insanlarımız birbirini tanıdı. Eskiden kimi
çağıracağız ne çağıracağız vs. diye bir tereddü-
dümüzvardı. Ama 125. yılda en aktıf insanları ça-
gırdık ve onlar da birleriyle tanışmış oldular. Daha
sonra Ürdün ve Hollanda'da yapılan toplantılar
DÇB'nin temelini attı.

Z.S: Aslan ağabey birde size şunu soracağım.
84'de dernek açıldıktan sonra 90'lı yıllara kadar çok

yoğun bir tempo vardı. Bir taraftan dernek inşaatını
finansmanıile birlikte yürütüyorsunuz, bir taraftan
Ankara Derneğinin 23. Kuruluş yıldönümüetkinlikleri,
dans gösterileri, ekip, tiyatro turneleri, Kafkasya
gezileri ve bir taraftan da Kafdağı isminde önemli

bir dergi çıkarıyordunuz. O zamanki dernekçilik anla-

yışı ile bugünkü dernekçilik anlayışını bir karşılaştırırsak

ne söylemekistersin?

O zamanlarda millette para yoktu. Şimdi

herkeste var. Şimdi herkesin arabası var. O zaman
araba yoktu kimsede. Ona rağmeniyiişler yapıldı.

İnsanlar demeği evi gibi görüyordu. Derneğin
işlerini, hizmetlerini gençler yapıyorlardı. Mesela

Cevat da Yusuf da demeğinalt katına dolan suları
boşaltırlardı. Erol çay bardaklarınıyıkar servis yapardı.

İşten kaçan hiç kimse yoktu. Yani herkesçalışıyordu.

Mesela bu demeğin temel betonunu hiç unutmam
şimdiki genel başkanımız Cihan Candemirattırmıştı.

LK. Derneklerin bir araya gelişine KAFKUR dö-

nemine gelelim, bu aşamada neler yaşadınız, KAFKUR
nasıl kuruldu?.

En zor, en zahmet çektiğim dönemlerden

biriydi. KAFDER'i kuran grup içinde Cumhur da
vardı. 92 yılıydı değil mi Cumhur?

Cumhur Bal: Evet. Abhaz savaşı başlamış ve

şiddetle devam ediyordu. Toplumumuzun öncelikli
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gündemi de bu savaş idi. KAFKUR savaş başlamadan
önce yaptığı son toplantısında derneklerin KAFDER'i
kurmak üzere evraklarını hazırlayarak, |992 Ekim
ayında Ankara'da yapılacak toplantıya gelmeleri
çağırısında bulunmuş ve görevini tamamladığı için
kendisini fesih etmişti. Ekim ayında derneğin üst ka-
tında çok katılımlı ve çok tartışmalı bir toplantı yapıldı.
Derneklerin çoğu evraklarını hazırlayarak gelmişti
ancak bazı dernekler kuruluşun ertelenmesiniistiyordu.
Ertelenmesini isteyenler "tamam bu iş bitmiştir"
diyerek salonu terk etmeye başladılar. Kendiliğinden
bir dağılma söz konusu idi. Tam o sırada Aslan ağa-
bey kürsüyeçıktı ve "Durun arkadaşlar nereye gidi-
yorsunuz, bundan sonrası ne olacak"dedi." KAFKUR
kendini fesih etti, yeniden toplanması da mümkün
değil! Ee şimdisiz de dağılıyor, gidiyorsunuz. Bundan
sonrasını kim götürecek, ne olacak yani? Boşa mı
atacağız bu kadar emeği..." dedi. Öyle olunca in-
sanlar geri döndüler. "Hakikaten biz kızdık gidiyoruz
ama ne olacak bundan sonra..." Dendi ki "Bir müte-
şebbis heyetoluşturulsun, çalışmaları sürdürsün, KAF-
DER'i makulolan bir sürede kursun. Peki, kimlerden
oluşsun müteşebbis heyet? Aslan ağabeye "siz
oluşturun" dendi. Aslan ağabeyin bu sorumluluğu
üstlenmekten başka yapabileceği bir şey yoktu tabi.

Aslan ağabey çıktı ve dedi ki "Yahya Gış, Zeki
Görgü, Ali Gündüz, Cumhur Bal... (sanıyorum 7 ki-
şi vardık diğer isimleri şu an hatırlamıyorum) müte-
şebbis heyet bunlar, ne diyorsunuz" dedi. "Tamam"
dediler. Şimdi, ben hep şunu merak etmişimdir:
gerçekten o gün Aslan Ağabey çıkıp "Durun nereye
gidiyorsunuz, ne olacak bundan sonrası?" demeseydi
ne olurdu? KAFDER kurulur muydu? Kurulursa ne
zaman, nasıl kurulurdu? Biz nasıl bir süreçten
geçerdik? Yoksa süreç başka bir yerlere doğrumu
giderdi? O nedenle soruyorum bende, hakikaten ağa-
bey ne oldu, ne hissettiniz de o anda böyle bir mü-
dahale gereği duydunuz, birilerimi söyletti siz çıkın
uyarın diye, yoksa siz kendi refleksinizle nmivi ortaya
çıkıp uyardınız? | |

Şimdiisimlerini hatırlayamıyorum ama, birileri
de beniuyardı. Eğerortaya çıkmasaydım o zaman
dağılıpgiderdik. KAFDER'i 1993 de kurduk değil
mi Cumhur?

C.B.: Evet. 6 ay boyunca her hafta sonu birkaç
derneğegittik. Cumartesi Balıkesir, pazar Bandırma
gibi. Birkaçdefa ziyaretetmek zorunda kaldığımız
dernekler oldu. Ve nihayet 7 Nisan 1993'de Anka-
ra'dâ 104 Kurucu üye ve davetlilerden oluşan coşkulu
ve kalabalık bir hazirun ile kuruluş gerçekleşti. KAF-
DER'in ilk genel başkanıolarak sizin bu sürece kat-

kınızı unutmak mümkün değildir.
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Z.S. Peki ağabey şimdi günümüze gelecekolursak
bizim derneklerimizin ne yapması lazım, bizim insan-
larımızın anavatana dönmeleri için bizim dernekle-
rimizin bir şeyleri üstlenmesi gerekmiyor mu? Mesela
KAFFED'in dönüşü biraz daha mıele alması gerekiyor
ne dersiniz?

KAFFED ya da demekler 76100 bu gidiş orga-
nizasyonlarını yapmalılar. İnsanlarımız oraları gör-
meliler. Kafkasya'ya tur düzenlenmesinin yanısıra
oraya giden insanlara iş bulmak lazım, en önemlisi
de bu. Hadi buradan oraya gittik diyelim işini
götüremezsin, burada çocukların var, onların ge-
çimleri var birde orada ev kuracaksın değil mi?

Ama bu konuda devletin biraz yardım etmesilazım.

F.K.: Önemli olan noktalardanbirisi de oraya öğ-
renci göndermek, KAFFED bunu her sene gerçek-
leştiriyor. Janset'de oraya giden öğrencilerimizden ve -
mastırını orada yapıyor. Oğrenci göndermek oraya
kalıcı insan göndermenin de bir başlangıcı aslında...
Peki, dernek yöneticilerine ve gençlere şunları yapma-
lısınız, bunları yapmamalısınız anlamında bir mesajınız
var mi?

Z.K.: Hatta buna bağlı olarak sizin başkanlığınız-
daki Ankara derneğiile şimdiki Ankara derneğini
karşılaştırır mısınız?

Şimdiki gençlere mümkün mertebe kendi ana-
dilleri ile konuşmaları gerektiğini söylüyorum. Siz
ikinizde burada çalışıyorsunuz (Filiz&lLeyla). Siz dil
biliyor musunuz? Bilmiyorsanız dernekte açılan dil
kurslarına katılıyor musunuz? Bakın, çocukların
mutlaka dil kurslarına gitmesini ve hiç olmazsa dille-
rini öğrenmesini sağlamaları lazım, evde anneleri
ve babalarının mutlaka Adığabze konuşmaları lazım,
kendilerinin de konuşarak pratik yapmaları lazım.
Gençler ne kadar çok Adığabze bilirlerse o kadar
ilerlemek kolay olur değil mi? Demeğe gelmeliler
ve ilgilerini eksik etmemeliler. Kafkasya'ya gitme-
lerini teşvik etmeliler, Kafkasya'ya gitmek çok da
pahalı bir şey değil. Dili mutlaka öğrenelim kendi
aramızda dilimizi kullanalım, konuşalım.

Z.S.: Zaten anadili kaybettik mi her şeyimizi
kaybettik demektir. Bazı insanlar "Çerkes olabilmek
için ille de dil şart değil" diye söyleyebiliyorlar. Ama
dilsiz de eksiktir insan. Bunu özellikle öne çıkartmak
gerekiyor, neyse bu sene Federasyon yine öğretmen-
leri Nalçik'e gönderdi. KAFFED'in dil hocalarından
6 tanesi orada 20 günlük bir eğitime katıldılar. İyi
bir çalışma oldu, ondan haberiniz var mı bilmiyo-
rum?

Şunu da söyleyeyim KAFFED'in çalışmaları
fevkalade. Federasyonu en üst seviyelere çıkardılar.

 
Cumhurbaşkanıyla, bakanlarla görüştüler. Bunlar
eskiden var mıydı değil mi? Ben Federasyonumuzla

gurur duyuyorum.

C.B.: Şunu da açıklamakta yarar var. Türkiye

Çerkeslerinin bir araya gelme çalışmaları her dönem

bir nedenle sekteye uğratılmıştır. 80 öncesi yapılan
birlik çalışmaları Ankara'da Mahmut Özden arka-

daşımızın kimliği meçhulbirilerinin açtığı ateş sonucu

vurularak öldürülmesiyle sekteye uğradı. KAFDER

sürecinin başlamasıyla KONSEY süreci başlatıldı.
Şimdisizin de belirttiğiniz gibi örgütümüzyerli yabancı

tüm kurumlarca ciddiye alınan 60 derneğin üyesiol-

duğu bir yapı. G.Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığı
tanındı derken bu sürecibirlikte göğüsleyen der-

neklerimiz tekrar ayrıştırılmaya çalışılıyor ve üçüncü

bir federasyon...Şimdi bakıyorum KONSEY'i kuran-

ların bir kısmıyanlış yaptık diyorlar, mesajlarından

onu anlıyoruz. Adapazarı'ndaki Abazaların 96 90'ı
bu ayrışmayı desteklemiyor. Bizim derli toplu olmamızı

istemeyen güçler bu ayrışmayı inatla destekliyorlar.

Evet, maalesef.

C.B.: Abi, hayatta keşke dediğiniz şeyler var mı?

Keşkeyabirinciya ikinci gidişimde Maykop'tan
bir yer alabilseydim.Ikinci gidişimde Miraç bana 5

bin dolara bir ev buldu, keşke alsaydım, şimdi 65-

/0 bin dolar. Ya da keşke orada biriş kurabilseydim.

Z.S.: Peki Ağabeycim bizi çok güzelbilgilendirdiniz.

Geçmişe yönelik güzelbir sohbet oldu. Anlattıklarınız

mutlaka Nart okurları için rehber niteliğinde olacaktır.

Aynı zamanda da tarihe not düşmek olacaktır.

Teşekkür ederiz
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urası hayatın temellerini öğrenip sonra da

içinden çıkıp önce okumakiçin büyük şe-

hirlere sonra çalışmak için başka yerlere

ve en sonunda Kafkasya'ya gittiğim, geriye dönüp
özlemle andığım tek yer. Küçük ama büyük hayatlar
barındıran köyüm. Saf komşulukların, yardımlaşma-
nın, menfaatsizilişkilerin, temiz suların, temiz gıdala-
rın, temiz yüreklerin, kısacası saf insanlığın gözümde-
ki son kalesi.

 

Geçmişin topraklarına yirmi yıl aradan sonra
ilk kez ayağımı bastığımda huzurla karışık bir hüzün
doldu içime. Kökü toprakta kalmış, yaprakları aşağı

doğru uzayan bir fidan gibiydim. Hayatımın bir
yanı o topraklara aitti diğer yanıbir başka topraklara.
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YAGAN

Ağaçlarının gölgesinde, yanıbaşımda oturan
çocukluk arkadaşlarım eskilerden bir şarkı gibi ko-

nuştular. Köyde yaşayan akrabalardan biri rehberlik
etti, anlatıp durdu toplanan kalabalıktaki bir zaman-
lar tanıdık olan yüzleri. Yakın akrabaların uzak in-
sanlarından bahsettiler. Uzakta kalmış yılların ha-
tıraları düştübir bir. Kimi an bir ölüm çıkageldi o
hikayenin içinden.

Onlarca yıl girmişti o uzak araya. Bir şeyleri
götürmüştü. Kaybetmiş, kaçırmıştım anıların serpildi-

8i bu toprakların kokusunu. Sabah gözümü açıp
da pencereden Kazkayasi'nin çıplak kayalarını,
çam veincir ağaçlarını gördüğümde kendi çocuklu-
gumun masalgibi rüya gibi tüller ardında kalmış
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günlerine oradan daha uzak geçmiş zamanlara,
yakından tanıdığım çağlara uzandı içimde bir şeyler.
İnsanın içine sinen ne olsa, ne görse, ne duysa ne
bilse ne yaşasa insanın içinde hep kalan güzide bir
mutluluktu tekrar köyümde olmak.

Hepsibirer hatıra olan o yaşayış, o huzur göz-
lerimi her kapadığımda aradığım en seçkin duygula-
rın hatırlatıcısıdır. Yağmursularıyla çoğalan yaz sı-
caklarıyla azalan Kızılırmak süslerdi sırtını çam
ormanlarına, dağlara vermiş köyümüzü.

Çocukken kimi zaman bana kaderolarak be-

irlenmiş olduğunu düşündüğüm etrafı dağlarla
çevrili bu alanın içinde canım sıkılır, çekip gitmek
isterdim nereye olursa. Evimizin etrafındaki dağ
ve üstündeki tepeleri büyükbir engel olarak karşı-
ma dikilmiş göründüm. Sonraları sürekli rüyalarıma
giren o dağlar, tepeler olmasa, sanki gidecektim
de onlar bana engel olacakmış gibi gelirdi. Onlara
doğru yürümekve en üst noktasınaçıkıp ötesindeki
dünyayı gözlemlemek isterdim. Çareyi içimde
bulur, onasığınır, yolculuklarımıiçimde başlatırdım
her köy çocuğu gibi.

Baharla birlikte uzak diyarlardan hacıleyleklerin
gelişi biz çocukların hayatına mutluluk katardı köy-
de. Derlerdiki “Yılın ilk İeyleğini uçarken gördüysen
bu sene sana yollar açık, köyün dışına çıkıp bir
yerlere gezmeye gidebileceksin”.

En son, seksenli yılların sonunda köyle iletişimim
kopmadan önce gördüm İeyleği. O günlerden
sonra ne havada ne yuvasında tekbir leylek gör-
müşlüğüm yoktur nedense.

Artık, ne yazık ki imkansız! Arazilerinin tamamı

ve evlerin yüzde doksanı Altınkaya Barajı suları
altında kalmış, insanları metropollere savrulmuş.

Köyümüzde tekrar yaşamakzaten zor ya da imkan-
sız olduğuiçin, o anılar hafızamda hep müthiş bir
tad olarak kalmıştır belki de.

Bizim muhacir Adığelerin hikayesi hep bir yer
değiştirme hikayesidir aslında. Her zaman özlem
yanmış yüreklerde. Uzağa gidenin özlemiayrıbir
acı, uzakta olup sevdiklerini özleyenin özlemi başka
bir acı olarak dillerde "gıbze" olmuş. Kimi "halifenin
ülkesidir" demiş düşmüşyola, kimi zorla düşürülmüş

kimi yeni yurtlarında okuma sevdasıyla uzaklığı
kendine yol edinmiş. Bir zamanlar benim gibi köy-
den şehre bakarak hayal kuranlar, bugün şehirden

köye bakınca özlem koklar olmuşlar.

Artık önümde dağ yükselmiyor. Başka yerlere
gitmekiçin kendisini arkamaaldığımdan beni anlıyo-
rum ki sadece köyümden ayrılmamışım,biraz da
kendimden ayrılmışım. Çocukluğuna karışan çocuk-

İuğunu kuran, cografyayı özleyen bir gün ziyaret
için dahi olsa oraya gitmekisteyen herinsan gibi
özlüyorum köyümü. Adıgey'in Hajemukohable
köyünden |888'çıkan dedelerimizin Sinop'un Du-
rağan ilçesinde kurduğu köyümün, tam yüzyıl
sonra |988'de Altınkaya Barajı suları altında kaldığını
düşündükçe kaybettiğim çocukluğuma yürüyor
gibi hissediyorum kendimi.

Zaman geçtikçe doğduğunuz ve çocukluğunu-

zun geçtiği yer, sizi hep kendisine doğru çeken

yer oluyorEl ii
 

 
 

 

 



 

İÇİMİZDEN BİRİ

 

Ağustos ayı, Aşamba Mümtaz
Demiröz'ü kaybedişimizin 12.yıl

dönümü...

Kendini halkına adayan ve inandığı
değerler uğruna mücadele vererek,
yıllarca derneklerde görev yapan,
bu değerli insanımızıbir kez daha

saygıyla anıyoruz...

 
olarak dünyaya geldi. Bursa İmam Hatip okulundan 1973 yılında mezun oldu. Öğren-
ciliğinde çalışmaya başladı, 5 yıl imam olarak görev yaptı. Siyasi görüşleri ve Kafkasyaile

olanilişkileri nedeniyle yapılan baskılar sonucu 1976 yılında görevindenistifa etti.

13 Nisan |950 tarihinde Akçakoca Esmahanım köyünde yaşayan Abhazbirailenin çocuğu

1978 yılında evlendi. O yıllarda tıp fakültesinde okuyan eşinin okulu nedeniyle İstanbul'a yerleşince
1974-/5 döneminde başladığı Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Ticari İlimler Fakültesini bırakmak
zorunda kaldı. 979 yılında kızları Gunda dünyaya geldi.

Gençlik yıllarındanitibaren önce Bursa daha sonra İstanbul'daki Kafkas kültür derneklerinde aktif
olarakçalıştı. O dönemlerde Abhazyaile yazışmaya ve iki ülke arasında köprü kurmayaçalışanlardan
biri oldu. Kafkas derneklerinin yönetim kurullarında görev aldı, 1978-1992 yılları arasında aralıklı
olarakİstanbul Kafkas-Abhazya Kültür Demeği yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, İstanbul Kafkas
Kültür Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı.

14 Ağustos |992'de Abhazya savaşıçıktığında düşünce olarak savaşa karşı olmasına ve Abhaz-
ların Gürcü halkıile birlikte barış içinde bir arada yaşamaları gerektiğine inanmasına karşın "fiili durum
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Abhaz halkının yanında olmayı gerektiriyor"
düşüncesiyle Abhazya'ya gitti. Savaş süresince
ve savaştan sonra 3 yıl kadar Abhazya'da
yaşadı.

Ailesi ile Abhazya'ya göç etmeyiplanlı-
yordu. Anavatana Dönüş Komitesi'nde başkan
yardımcısı olarak görev aldı. Ancak yöne-
ticilerle arasında ortaya çıkan düşünce ve ilke

ayrılıkları nedeniyle bu görevinden istifa ederek
ayrıldı.

Abhazya'da tüberküloza yakalanıp
ardından da kalp krizi geçirince 1995 yılı so-
nunda Türkiye'ye döndü. 3 Ağustos 1998
sabahıiş için bulunduğu Moskova'da geçirdiği

kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapadı.
Rusça bilir, Abhazca'yı okuyup yazar ve
simültane tercüme yapacak kadar Iyi ko-
nuşurdu.

“Mümtaz Demiröz'ü anarken...”

Hatko Aslan Arı

Ankara'ya taşınmadan ewel Konya'dan Anka-
ra'ya geldikçe Emek'te ki derneğimize hep uğrardık.

1980 öncesi yine bir gelişimizde derneğin eski
binasının salonunda bir grup gençle ak saçlı bir
adamın tartışmalarına şahit olmuştuk. Gençlerin

içerisinden biri vardı ki solcu, hem deiyi bir solcu
idi. Biz yeni geldiğimizden bu tartışmaya fazla gir-
memiştik. Sonradan dernek başkanı Enver Kaplan
olduğunu öğrendiğimiz beyaz saçlı adam Halil İb-
rahim sabrıyla bu genci ikna etmeye çalışıyor ama
ne mümkün... Tartışan genç devrimi zorla yapa-
caklarını, halklara kendi kendini yönetme hakkıve-
receklerini çekinmeden söylüyordu. Eşim kulağıma
eğilip; bu delikanlının İstanbul'dan geldiğini 'Maocu'
ve ya 'Leninci' olabileceğini söyledi.

O günlerdeki anarşik ortamda yetişmiş silahlı

bir militan havası veren bu delikanlının Abaza ve
isminin Mümtaz Demiröz olduğunu bilahare öğ-
rendim. Sözleriyle, çıkışlarıyla bir cesaret örneği ol-
duğunu gösteriyordu.

Aradan hayli zaman geçti. 1976'da Kayseri'de
ki dernekler arası toplantıdan dönüşümüzde Konya-
Ereğli derneğimizin saldırıya uğradığını, eşyalarının
tahrip edildiğini öğrendik. Kimlerin yaptığı belli de-
gildi. Ereğli'de ki hem solcuların hem ülkücülerin İi-

derleriyle bu durumu görüştüm. Heriki tarafa da
"bıçkın bir Abazanın gelip günahlı günahsız bir sürü
adamı temizleyebileceği" tehdidini savurdum. Bir
onlar değil, Ereğli derneğimizin başkanı olan Suzan
Arı'nın bu eylemleilgili ifadesini savcı alırken ona
da aynı mealde konuşmuştum. Bu çıkışları çekin-

meden yaparken Allah var ya gönlümde yatan Çer-
keslerin eski güçlü ve birbirine bağlı günleri, aklım-
dan geçense Abaza Mümtaz'dı.

Dernek baskını olayı güncelliğini korurken bir
akşam evimebir telefon geldi. Ben "Mümtaz,, de-

di. “Adığe mi?” dedim. "Apsuva” dedi. Ereğli'dey-
miş; gittim eve getirdim.

Onu getirmeye giderken Ankara derneğindeki
başkanla tartışmasını cesur ve atak halini anımsadım.

Herhalde derneğimize yapılan saldırı duyuldu ki
onunlailgili gelmiş olacak diye içimden geçirmiştim.

Eve geldikten sonra, Ereğli'ye geliş nedenini sor-
dum. Özelbir iş için gelmiş. Ben de ona Ereğli der-

neğimize yapılan saldırıyı anlatıp; bunu duyduğu
için gelmiş olabileceğini ve bir eylem yaparsa ömür
boyu hapishanede besleyeceğimi aklımdan geçir-
diğimi söylemiştim ve gülüşmüştük. Ereğli'deki der-
neğe saldırı olayı Ereğli'deki bir avuç Çerkes gençliğini
politik düşünce farklılığına bakılmaksızın tek vücut
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haline getirmişti. Geceleri nöbetleşe derneği bekler

oldular. Okulçıkışlarında birbirlerini kolluyorlar ve

toplu geziyorlardı. Karaçay İlyas'ın cesur ve atak
tutumunu anmadan geçemeyeceğim. Tüm gençlerin

hamisi durumundaydı.

O sıralar Düzce'de Çerkeslerin aleyhine bir film
afişi Atlas sinemasına asılmıştı. Gençlere bu filmin

oynatılmaması için sinema sahibiyle görüşmelerini
söyledim. Parçası oynatılmaya başlananfilmin afişi
anında indirilmişti. Esas unutamadığım,filmin oyna-
tılmaması için konuştuğum Almanca hocası Se-
lami'nin kararlı, kendinden emin sözleriydi. “Müsterih
olun abi bu filmi oynattırmayız”. Demek olaylar
asimilasyon bataklığının içerisinde can çekişen

insanlarımızın arasından yeni Mümtazlar ortaya
çıkartabiliyordu.

Aradanyıllar geçti. Mümtaz'ın ismi Abhazya
savaşıyla çok sık duyulmaya başlandı. Anavatanın

zor zamanında ilk gidenlerdendi, savaştan sonra

birkaç kere tekrarkarşılaştık. Ben Ankara'da dernek

başkanıydım. O da Abhazya'dan gelen folklorcuların
veya bir heyetin tercümanıydı. Gerek stadyumda,
gerek otellerde toplantılarda konuşmaları tercüme
ediyordu. Her karşılaşmamızda,"Aslan abi beni ha-

pishanede besleyecektin değil mi?" der eski günleri

anımsatırdı. Birlikte gülerdik. O ilk tanıdığım deli

   
dolu atak genç Mümtaz olgunlaşmış, halkımızın

sorunlarıyla iç içe bir yaşamın içine girmişti. O, sa-

dece diasporada mücadele vermekle kalmayıp,

anayurdunun toparlanmasında alın teri akıtarak

yaşayanlardandı.

Kısa ömrünü dolu dolu yaşayarak bitirdi. 1992

yılında Şıba Efkan'ın mezarını ziyaretimde söyle-

diğim sözü Mümtaziçin de tekrarlıyorum: "Me-
zarları uğrunda öldükleri Abhazya 'da olmalıydı.

Tüm halkımızın başı sağ olsun.

“Hem vatansever hem yiğitti Mümtaz...”

| Atay Ceyişakar

Mümtaz Demiröz Aşamba'nın özelliklerini, kök-

lerine; kültürüne, anadiline bağlılığını ve de sağlığı,
canı pahasına fedakarlıklarını genç nesillere aktarma
görevini zaman zaman yapan hemşehrilerimiz
olmuştu, olacaktır.

Kendisini yakından tanıyan biri olarak benden
bir kaç cümle yazmam istendiğinde ilk aklıma ge-
len ortak bir anımızı nakletmem gerektiğiydi:

1990 yılında İstanbul Kafkas Abhazya Kültür
Derneği adına, Abhazya Devlet Folklor Grubu'nu
gösteriler yabmak üzere davet etmiştik.

O günleri bilenler böylesi bir organizasyonun
zorluklarını; çıkabilecek engelleri takdir ederler. Or-

ganizasyonu büyük güçlüklerle olabildiğince eksiksiz
uygulamaya çalışıyorduk. Mümtaz, grupile birlikte
gösteri yapılacak şehirleri dolaşıyor, onlara ev sahip-
liği yapıyordu. Düzce'ye gösteri için gelindi. Önceden
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izin alınmasına rağmen, gösteri izni son anda iptal
edilmişti. Mümtaz telefon ile aradı. Çok üzüntülü

ve telaşlı bir sesle "Atay abi, durum budur ya bu
gösteriyi ve sonrakilerini iptal edeceğiz ya da izinsiz
gösteri yapacağız, ne diyorsun" dedi. "İzinsiz yaparsak
ne olur" diye sordum. "Ucunda hapislik var abi" di-
ye cevap verdi. "Senin tavsiyen nedir" dedim. "Abi,
beni boşver, sen ne diyorsun" diye cevapladı. Güç
kullanılarak durduruluncaya kadargösterilere devam
edilmesi kararını aldık ve çok şükür programlanan
tüm gösteriler gerçekleşti.

Mümtaz, kendisi için maliyetin ne olacağını

kesinlikle düşünmeden tüm programı tamamladı.

Hem vatansever hem yiğitti Mümtaz. Kendisini
çok özlüyorum. Zekâ ürünü esprilerini belki ken-
disinden de çok özlüyorum. Onu çok sevmiştim,

hala seviyor ve her an hatırlıyorum.



AŞAMBA MÜMTAZ DEMİRÖZ

“Bir şafak vakti sonsuzluğa akıp gitti...”
Sezai Babakuş

Hayat, herbirimizin bir süreliğine rol aldığı bir sahne. Ya da herbirimizin bir süreliğine boy gösterdiği
bir ayna. Sıramıza göre sahneye çıkar oyunumuzu oynar ve sonsuzluğa akıp gideriz. Kimimiz uzun süre
kalır sahnede, kimimiz kısa süre. Aslolan sahnede ne kadar kaldığımız değildir, sahnedeki duruşumuz
ve hayat oyununa ne kadar katkı yaptığımızdır. Bizi değerli kılan ve geride bıraktıklarımıza bizden
birşeyler bırakan bu duruşumuzdur ve yaptığımız katkıdır. Sevgili dostum Mümtaz Demiröz'ün sahnedeki
duruşunu ve hayata katkısını hep alkışlamışımdır. Onu tanıyan herkes gibi bende de derin izler bırakarak,

bir şafak vakti sonsuzluğa akıpgitti.

“Espiri yüklü zekası, muhteşem Abazacası, konuşma
ve tartışmaları ile bütün buluşmaların yıldızıydı...”

Erhan Hapae

Sarp kapısının açılmasından çok kısa bir süre
sonra, başka hiçbir vasıta bulamadığımızdan, kendi

arabamızla Kafkasya'yı birlikte turlamıştık. Henüz
Gorbaçov iktidarda ve çökecek olan Sovyet siste-

mi henüz ayaktaydı. Üç eskisosyalist olarak biz-
leri hayalkırıklığına ilk uğratan şey, bütün karayol-
larını kapsayan, neredeyse her on kilometredebir,
polis kontrol binaları olmuştu, birde otellerdeki düğ-
mesi olmayan ve kapatamayacağımız radyolar. Di-
ger taraftan olağanüstü bir coğrafya ile karşı kar-
şıyaydık ve insanilişkileri, gerçek olamayacak kadar
güzeldi.

O espriler yüklü zekâsı ve muhteşem Abhazca'sı
ile dolaştırıla durduğumuz hertürtoplantı ve davet-
lerde, konuşma ve tartışmaları ile buluşmaların

  
Hapae Erhan, Aşamba Mümtaz ve Abaş Olgun

Abhazya'yıilk ziyaret, Temmuz 1990

yıldızı olmuş, belki de istediği yaşam biçiminin böyle
bir şey olduğu düşüncesini uyandırmıştı bende. Ka-
labalık ve becerikli sülalesinin bizleri ağırlayışı ve
ortak espri anlayışları onu onurlandırmış, Türkiye'de
olduğundan daha mutlu bir yaşam sürdürebileceği
kanaatinin oluşmasına neden olmuştu.

Ertesiyıl Sohum'da sokakta tek başına rastla-
dığımda, yolda gördüğü herkesle şakalaşan, oralı
biri olup çıkmıştı. Handan ve Gundaile gidip So-
hum'a yerleşmeplanları yapmış, bahçe içinde kü-

çük bir ev satın almışlardı. Bütün bunların hazırlık-

larını yaptığı ve sade bir vatandaş olarak yaşaya-
bilmesi için nasıl bir işle uğraşması gerektiği konu-
suyla uğraşırken, bir şansızlık olmuş ve savaş pat-
lamıştı. Savaş patladığında Leningrad'da idi, “Kızımın
ismini GUNDA takmış birisi olarak, Türkiye'ye
dönemezdim” demişti.

Abhazya' ya döndü.

Savaş bittikten aylar sonra, hastalanıp zor bela
dönebildiği İstanbul'da, savaş şartlarının drama

kısımlarından hiç bahsetmez, o zor günlerdeoluş-
muş esprileri anlatırdı sadece.

Bütün insanlar ve Çerkesler için hemen her za-

maniyi duygular beslemesi bir yana, onlar için ken-
di ve yakınlarının hayatlarından fedakarlık etmekten
hiç çekinmemiş, bütün sırlarımın ortağı bu bağımsız

demokrat, yaşamayıhiçte istemediği, o çok uzaklar-
daki soğuk şehirde...

Gunda'ya miras bırakabildiği şey; sevgi dolu, o
hüzünlü mektuptu, sadece Bİ
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Ağustos 2010 Pazar günü saat 20.00'da
başlayan “Anavatana Dönenler Günü"
kutlama törenine katılımın oldukça yoğun

olduğu gözlemlendi. Törene katılan Çemişo Gazı,
Staş Yahya, Necdet Hatam ve diğer konuşma-
cılar günün anlam ve önemine dair konuşmalar
yaptılar.

 

Yapılan tüm ortak konuşmalardadile getirilen
konular şunlardı; "En büyükdileğimiz, bir gün dün-
yadaki tüm Adığelerin tekrar bir araya gelmesidir.
Bu gün sadece geriye dönen hemşerilerimizin
değil, dünyadaki tüm Adığelerin günüdür. Bu günü
kutsallaştıran en büyüketken ise bir arada olma-
mızdır. Toplandığımız bu alanda geriye dönüşü
gerçekleştirmiş çok sayıda kardeşimizi görüyoruz.
Sizler çok zor ama bir o kadar da kutsal bir iş

yaptınız, buradan hepinize teşekkür ediyoruz, he-
piniz sağ olun. Bizler, anavatana geriye dönüşün
dahafazla olmasını diliyoruz, daha çok kardeşimizi

topraklarımızda görmeyi, bir arada olmayı umut
ediyoruz. Geriye dönüşün zorluklarını biliyoruz.
Bizim eksiklerimizin olduğunu da biliyoruz, yapma-
mız gereken çok işimiz, kat etmemiz gereken

zorlu yollarımız olduğunun da bilincindeyiz. Kısıtlı
imkânlarla da olsa elimizden geleni yapıyoruz ve

yapmaya devam edeceğiz. Geriye dönen kardeş-
lerimize daha iyi koşullar sağlamakiçin var gücü-
müzle çalışıyoruz. Bunu başardığımızda ise daha
çok kardeşimizin anavatana geri döneceğini de
biliyoruz. | Ağustos Geriye Dönenlerin Günü et-
kinliğini düzenleyerek burada hep beraber olmamı-
zı sağlayan, emek veren herkese çok teşekkür
ediyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından törene geçildi.
Törende Adığelerin yanı sıra Adıgey'de yaşayan
diğer etnik halklarda çeşitli gösteriler sundular.

Zori Maykop Dans ekibinin başarılı gösterileri
izleyenleri coşkulandırırken, birbirinden değerli
sanatçıların verdikleri konserler de izleyicilere
keyifli anlar yaşattı. Törende havaifişek gösterisinin
yanısıra balonlarla havaya uçurulan geriye dönüş
günü amblemiilgiyle izlendi. Törenin en görkemli
kısmı ise Ceniko Maşo'nun yakılmasıydı. Tüm ka-.
tılımcılara birer meşale verilerek büyük bir daire
oluşturuldu. İlk ateşi DAR başkanı Staş Yahya

yaktıktan sonra tüm katılımcıların meşaleleri yakı-
larak ortada yakılan ateşe atıldı. Git gide büyüyen
ateş en görkemli boyuta ulaştığında ise katılımcılar
o muhteşem ateşin etrafında coşkulu bir wc dan-

sı gerçekleştirdi. Tören,yapılan geleneksel düğünle
sona erdi.
 

 

NART 39

 

 



REKLAM
ORGANİZASYON
TERCÜME

Cinnah Cad. 29/B -11 Çankaya / Ankara

 

Tüm Gazetelere İlan
Web Tasarım

Baskı Matbaaİşleri
Organizasyon

Tüm Dillerde Tercüme

0312 466 70 48
Faks : 0312 4666357

e-mail: metis&metisreklam.com.tr

 

Bu Alana Reklam
Verebilirsiniz

 

 

 

Bu Alana Reklam
Verebilirsiniz

NART dergisi
iç reklam ücretlerimiz

- Tam Sayfa: 400 TL
- Yarım Sayfa: 275 TL
- Çeyrek Sayfa: 180 TL

- Kartvizit boyutu: 100 TL



 

 
E| BGĞAJNOKO BARESBİY

 

1EA

| Adıgece'den Çeviren :MUVAFFAK TEMEL

5 çinde balta dolu bir kağnı arabası büyükbir
ormanıniçinden geçmekteydi. O kadar çok

baltayı görünce, ağaçlar büyükbirtelaşa kapıl-
dı. "Sonumuz geldi" diyerek yapraklarını titretip,
dallarını sallayarak ağlaşmaya başladılar. Bu şeki|-

de sızlanarak bir süre bekleştikten sonra, ağaç-
lardan birisi öne çıkıp "Tanrı aşkına, biraz susun
da beni dinleyin!" deyince ormanbir anda sessizliğe
büründü:

- Su başındaki koca meşe ağacınıbiliyor mu-
sunuz?

- Biliyoruz, Tanrıyapısını bilmeyen, görmeyen
mi var? -dediler, ağaçlar hep bir ağızdan.

- İşte o bin yaşındadır, bilgedir, güngörmüştür,
- kendisine bir soralım, bakalım ne diyecek.

il. Uygun olur, - diyerek, meşe ağacının yanına
gidip durumuanlattılar: "Halimiz kötü, ağızları bi-
lenmiş keskin baltalar bizi kesmekiçin buraya gel-
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di, mahvolduk'. Meşe ağacı bunu duyuncadallarını
hafifçe salladı ve telaş içindeki ormana sordu:

- O bahsettiğiniz şeylerin arasında bizden biri-
leri var mı? |

- Vallahi bir şey anlamadıkbizdenbiri, sizden
biri dediği de ne? Bunamış olmalı, - diyerek ağaçlar
birbirlerine baktılar.

- Haydi gidelim, ondan bize hayır yok, - diye
bağırdı bazıları da. Ancak, içlerindeki akıllı bir ağaç,
ormanı susturarak meşe ağacına yanıt verdi:

- Hayır thamade,aralarında bizden kimse yok,
sadece balta başı var. Hiçbirisinde balta sapı yok,
tamamen çıplak durumdalar.

- Ö zaman niye sızlanıyorsunuz? - gülümse-
yerek yanıtverdi Tanrıyapısı. Çıplak olduklarına,
aralarında bizden kimse bulunmadığına göre, kor-
kulacak bir şey yok. Sapı olmayınca balta tek başı-
na ne yapabilir ki? |

 



TOPRAĞI YEŞERİYOR MU?
 

- Vallahi doğru söylüyor, çok teşekkür ederiz,
Tanrı seni başımızdan eksik etmesin. - dedi ağaçlar.

- Durun acele etmeyin. - diye seslendi meşe
ağacı yavaşça.- Baltalar çıplak ise de, bizdenbirileri
onlarla birlikte olursa, güç kazanırlar.İşte o zaman
ocağımız söndü demektir.

- Olur mu öyle şey, onlarla nasıl birlikte oluruz,
sonumuzugetirecek olanlara nasıl hizmet ederiz?

- Hizmet etmeyin, küçük düşmeyin, kendinizi

koruyun, kendi değerinizibilin. Baltalar her zaman
var olmaya devam edecek, buradan da geçecekler.
Sizlere iki vasiyetim var, bunları hiçbir zaman
unutmayın:

Birincisi, aranıza katılanın da kattıklarının da

ne olduğunu iyi öğrenin. Ormana zarar verecek
şeyleri içinizde barındırmayın.

İkincisi, hergün kendinizi yoklayın:iyi yanınızın
kıymetini bilin, kötü yanınızı da saklamayın.

Mkeleakik

Bu hikayenin anafikrini biliyorsunuz. Ancak,
çevremize baktığımızda gördüğümüz şey nedir?

Adığe halkı olarak sayımız az, başka ülkelere
niye göç ettiler, diye sorduğumuzda,yanıt hazırdı:
"Açgözlülük nedeniyle, topraklarını ve mallarını
sattılar, ceplerini doldurarak çekip gittiler, cennete
gittiklerini zannederek. Öyleyse, cehenneme
kadaryolları var, hiç ihtiyacımız yok onlara"
diyerek, - gidenlerden vazgeçtik.

   

 

  

 

  

        

  

“Halkımız ne kadar sıkıntı yaşadı ve

) haksızlığa uğradıysabunun nedeni prens
2 vesoylularladin adamlarıdır” diye haber-

© ler yayılınca, "Bunu yanlarında bırakır-
sak Allah'ı inkar edelim” diyerek, saldı-
rıp köklerini kuruttuk.

Bize içki ve sigara uzattıkların-
da, iki elimizle alıp yanımızdan
hiç eksik etmedik.

“Gelenekleriniz iyi değil,
hayatın gerçekleriyle uyuş-
muyor” denince, “öyleyse
bize gerekli değil” diye-

ER rek elimizden düşürdük.

Düşürdüğünü gerial-
mak kolay değildir.

“Adığe dili güçlü değil” dediklerinde hiç te-
reddüt etmeden hemen inandık. Bize gösterdik-

leri yabancıdili kaptık, kendi dilimizi terkettik.

Azınlık gruplar aramıza girmeye başlayınca,
iyi - kötü ayırımı yapmadan herkesi başköşeye

oturttuk. Onlara hizmetettik, verdikleriyle yetindik,
"tamamen kovmuyorlar" diyerek kendimizi rahat-

attık.

- “Kendi soyundan bir kızla evlenme,kirli göm-
lekle gezersin” dediklerini duyunca çoğumuz buna

inanarak benimsedik.

“Alınteriyle kazanarak yaşamakdeliliktir, yok-

sul ve itibarsız yaşarsın, anlayışı yayılınca "Zama-
na uyan iyi adamdır" diyerek, kenti de, köyü de,

toplumu da dağıttık.

“Diğer milletlerin kötü alışkanlıklarını biz de

edinirsek, toplumu da, Allahı da, kitabı da karşına

alırsın” dediklerinde, " Dünyanın halinden bize

ne" diyerek duymamazlıktan geldik.

“Peki, suçu olmadığı halde birisi haksızlığa uğ-
rarsa ne yapmalı? Görmemezlikten gel, hayır mı
diyorsun - sen de haksızlık yap.” Duyduğumuz

buydu. Vazgeçilmez diyerek, ne işe yaradığını bi-
le sorgulamadığımız şeyleri benimsedik. "Biraz
atıştır" denince, saldırmayı anlayan kendinibilmezler

var aramızda,

Hep böyle şeyler oldu. Son zamanlarda, aramı-

za ne kadarbalta saldılarsa, içimizde temel bula-
mayanı, kök salmayanı olmadı: fena insanlar, kötü

işler, yanlış eğitimlerçıktı ortaya.

Sapı olmayanfazla balta bırakmadık. Kazanoko
Jabağı gibilerin vasiyetlerini yerine getirmedik.
Baltaya sap olmaya can atanlarımız çoğaldı, baltalar

artık yetmez oldu.

Aramızdan, "Ben ağacım, ağacı yok edene
hizmet etmeyeceğim" diyen birileri çıkınca ne

yapıyoruz peki? Onlarla da başetmeyibiliyoruz.
Hemen toplanıp kınıyoruz: "Ayıp değil mi? Balta

olmasaydı şimdi ölmüş olurduk." diyoruz. Utandı-
ramazsak korkutuyoruz. Korkutamazsak yok
ediyoruz.Ioprağıartık yeşeremiyor.

Bir zamanlar orman olduğumuz doğru mu

acaba?

Kaynak: Psıne Dergisi, 7. Sayı, Sayfa 36
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28 Haziran 2010 tarihinde, 6 kişiden oluşan

Anadil Eğitmenleri, Kabardey Balkar Cumhuriye-
ti'nin (KBC) davetlisi olarak Nalçik'e gittik. Amacı-
mız Adığece öğretmek Üzerine metot ve program
eğitimi almaktı.

Kafkas Demekleri Federasyonu'nun organize
ettiği tatil için giden öğrenci grubu ve öğretmenleri

ile beraber toplam 13 kişi, 28 Hazıran Pazartesi
günü yola çıktık. Uçak yolculuğumuz Nehuş Kerim-

'in de bize katılmasıile gayet neşeli geçti. Havaala-
nındaki uzun bürokratik işlemlerden sonra, bizimle

ilgilenen bakanlık görevlisi Lera Nanova ve bir
grup genç bizi karşıladı. Adığe giysileri içinde bir
çift ve gençler düğün yaptılar. Sonra hep birlikte
Nalçik'te kaldığımız sürece konakladığımız Sanator-
yum Lebed'e gittik.
 

 

Nalçik Gidiş - Havaalanında Karşılama
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Sanatoryum Lebed üç ayrı binadan oluşan ye-
şillikler içinde güzelbir yer. Sürekli doktor bulunuyor.
Masaj odaları var, sağlık kontrolleri yapılıyor. Bizden
başka Mezdegu'den gelen kalabalık bir genç grubu
ile Nalçik'li bir grup vardı.

Salı günü saat:10.00 da, Nalçik'te kaldığımız
sürede eğitimimizi organize eden enstitüye gittik.

Enstitü Müdiresi Yemuz Nina ve eğitim sorumlu-
muz enstitüde öğretim görevlisi Yinçiİrinaile tanış-
tık. Bu enstitü öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim
konuları ve teknikleriile ilgili eğitildiği, seminer ve
konferansların verildiği bir kurum. Pazar hariç her
gün saat:|0.00-13.00 arasında ders verildi. Kursa
gelemeyen eğitmen arkadaşlariçin ve anadil eğiti-

miile ilgilenenleriçin, bu dersleri ana hatlarıile
anlatmakistiyorum. o

Bekan Masiret:

KBC'de düzenlenen "Sibze Sipse Siduney"adl
festivalde derece aldı, 2007 yılında Rusya Federas-
yonu genelinde eğitimciler arasında yapılan yarış- pi

mada derece aldı.

Sesleriçin bir yıl çalıştığını, birinci yıl içinde 450.

kelime öğrettiğini, ikinciyıl 300 kelimeöğrettiğini,”
Üçüncüyıl 250 kelime öğrettiğini, kelime öğretme-
de resimlerden yararlandığını, resimleri ve isimle-
ri ayri ayrı verip, bir pazıl çalışması gibi isimleri yer- |

lerine yazdırdığını, önce selamlaşma,kendinitanıtma,
vedalaşma,aile isimleri, evde araç-gereçleri öğret-

tiğini, Adığece tekst yazıp, Türkçe anlatmalarının
istenebileceğini, tekstlerdeyaşamıniçinde olan,. pa

çocuklarınilgisini çeken konuların seçilmesi gereğini,

bir kişi iyi okursa diğerlerinin olumsuzetkilenmeme- |
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— si için konuları bölerek okutmanın yararlı olduğunu,
o tekerlemevekısaşiirler okuttuğunu, ödev ve der-
se katılım ile ilgili her gün not verdiğini, kelimenin

karşılığını, anlamını başka dilde vermediğini, bir ko-
nuyu birkaç derste işlediğini ve defalarca tekrar

etmenin öneminianlattı.

Bale Lude:

İlköğretimde yararlanılacak ders kitaplarını gü-
nümüz yaşam biçimine uyarlayarak yeniden yazan

bir komisyonda görevli olarakçalışıyor.

“Eğitim ve öğretim bir bütündür, onuniçin
çocuklara dil öğretirken oyunu bir araç olarak

kullanmak gerekir. Çocuklara dili sevdirmek gerekir,
kültürümüzle beraberdili öğretmek gerekir. (Yanı
Karadenizfıkraları ile Adığece öğretmemekgerekir.
E.B) Önemli bir konu da çocuğa düşünmeyi öğret-
mek gerekir” dedikten sonra, çocukların dikkat

süreleri kısadır, sesin elbisesi, sembolü harflerdir.
Üzerinde heceleryazılı şapkalar giydirerek, onlarla
oyun oynayarak bu hecelerden kelimeler oluştur-
duğunu,bu kelimeleri her çocuğa söyletip yazdırdı-
ğını,

-Jlb Bu harf seslendirildiğinde aynı zamanda
kan anlamına geldiğini, çocukların bunu damardan

kan alan cihaza benzettiğini, J1| bu harf seslendiril-

diğinde erkek anlamına geldiğini, bunu Adığe erkeği
ve yanındaki silahına benzettiğini, Jl bu harf için
çocuklardan benzetmealdığını, M yi el ele tutuşmuş

iki insanla anlattığını, H yiiki insan olarak anlattığını,
O yu top ve balona benzettiğini, okunan kelimeleri
sözlükten öğrencilere buldurup okuttuğunu, hay-
vanları masallardaki gibi değil, hayattaki gibi anlatmak
gerektiğini, yatık yazı çalışmasıiçin çok zaman ayır-

dığını, alfabe ve yatık yazı çalışmasını beraber yürüt-
tüğünü,resimler verip resimlerin altına kısa cümleler

yazdırdığını anlattı.

Yinçi İrina:

Eğitim gördüğümüz enstitüde öğretim görevlisi.

Dile Sosyo-Kültürel Bakış Açısıile ilgili ders verdi.
Dil ile kültürün bir arada verilmesi gerektiğini an-
attı.

Dili daha zevkli öğretebilmekiçin kültürümüzün
zenginliklerinden bahsetmek gerekir, atasözlerini
anlatmak gerekir, onlar günlük yaşamdan çıkar ve
kültürle ilgili çok şey anlatır, Adığelerin sembolü
'Mişe'dir, 'Mışe' gücün sembolüdür. Pa'o (Şapka)
insanın-ailenin statüsünü gösterir. Grek mitolojisin-

  

   
 

Rehberimiz Lera Nanova

 

 

 

Adığe Di i Edebiyatı Enstitüsü'nde YapılanToplantı. Ayakta ği

 

 

Konuşan Enstitü Başkanı Baresbiy Böajnoko
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den önce Adığelerde astronomivardı, büyükayı
yıldızlarına Adığele 'Zeşibi' (Yedikardeş) derler.

Savsırıko ergen olunca büyüdüğünü kanıtlamak

için ateşi getirdi. Düğün, Adığelerde gençlerin ta-

nıştığı, yakınlık kurduğu önemli bir etkinliktir. Düğün
Kafe ile başlar, Vulgile biter. Kafe bireyseldir, Vug
el-ele yapılır, birlikteliği pekiştirir. Globalizmde üs-
tün olan çoğunluğun dili oluyor. Ağaçları anlatırken

Adığe'lerin bakış açısını anlatmak gerekir. Adığeler
beşiklerini 'Hamk'utiy' ağacından yaparlar,işi yolun-
da gidenler bu beşikte uyudu derler.İşi yolunda
gitmeyenleriçin de 'Berejiy Kuşem Yısı$' derler,
dedi.

Kaskul İrina;

Baksan'da ilköğretim okulunda görevli bir öğ-
retmen.

Adığece'nin ses dili olmasından dolayı sesleri
öğrenmeye çok zaman ayırdığını anlattı.

Sesin okunan ve duyulan, harfın yazılan ve gö-
rülen olduğunu vurgulamak gerektiğini, iki dilde
eğitim yapıldığını, haftada 4 saat Adığece ders ve-
rildiğini, okuma-konuşmadersleri ile yazma dersleri-
nin aynı ayrı yapıldığını, ilk 10 saat sadece konuşarak

tanışma, selamlaşma, okul araç-gereçleri, okulda

gördükleri üzerine çalışma yapıldığını, seslerin top-

luca birkaç kere tekrar edildiğini, sonra tek tek
birkaç kere tekrar edildiğini, sonra kelime içinde

tekrar edildiğini, öğretilecek kelimeleri gruplandıra-

rak anlatmanın yararlı olduğunu,meyvelerin yararı?
neredeyetişir? Elbruz'da hangileriyetişir? gibi konu-
ların birbirine bağlanarak anlatıldığını, Adığece anla-
madıklarını Türkçe söyleyebileceğimizi, çocukların
Adığece rüya gördüğünü, Rusya'da eğitim sisteminin
değiştiğini, dersin sonunda çocuklara-kendiaraların-

da diyalog kurdurulduğunu, onların ilgisini çekecek
oyunlar oynatmanın, bedenlerini kullanmalarını
sağlamanın çok önemli olduğunu anlattı.

Sibze Sipse Siduney (3anF:O0) kapsamındailk-
okul 3.sınıfta yapılan çekimleri seyrettik. Çocuklar
Şocensık'u Ali ile ilgili şiirler okudular. Son olarak
daha geniş bir zamanda bir araya gelerek, neye
ihtiyacımız olduğunu belirleyip karşılıklı konuşarak
beraber program hazırlamak gerektiğini söyledi.

Lıkuej Neli:

Şiir, roman, hikâye ve tiyatro oyunları yazıyor.

Şocensiku Ali Tiyatrosunda ders veriyor. Kendisini
sürrealist bir yazar olarak tanımlıyor. Şiirlerinin
çoğu bestelenmiş. Öğrencilerinden Fatima uzun
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bir tekerleme okudu.Şiirlerinden örnekler sundu.
hatima ve Neli'nin oğlu x»opbl639 (nC9TbpixBya633)

den ömeksundular. Neli'nin hikâyelerinden alınan

'Hatır' isimli kısa bir film izledik. Genç bir annenin

çocuk sevgisi ve çocuğununihtiyaçlarını karşılayabil-
mekiçin verdiği çabayı anlatan bir filmdi. Yine hi-
kâyesini Neli'nin yazdığı 'Ceguak'o' isimli kısa fılm
seyrettik. Filmde kalabalık bir ailenin birbirinden
çokfarklı bireylerinin birbirleriyle ilişkileri anlatılı-
yordu.

Nart Savsınıko'nun Doğuşuadlı çizgifilm sey-
rettik. Ve şu atasözü başka bir ders niteliğinde:
Hs loncaym 3b1ig9ynu | 9HbIM9 O 3H KbBIX9-
MbIHOZKBH . (anı maf TOK|y 3bIYXBYM9>XKbIH Gali)

Psikolog Fatima:

İlk defa anadilimizde psikoloji dersialdık, kendisi
de ilk defa anadilinde psikoloji dersi verdi. Kendimizi

tanıtmamızı, bunu da kendimizi överek yapmamızı

söyledi. Biz kendimizi övmedentanıttık. Kültürümüz-
de kendinden bahsetmenin yeri olmadığını, bunu
kolay yapamadığımızı belirtti. Adığe'lerin eğitiminde
eleştirinin daha fazla olduğunu söyledi. Öğretime
önem verildiğini, eğitimin ise bunun gerisinde kaldı-
ğını belirtti.

Çocukları konuşturmak ve kendilerinden bah-

setme olanağını vermek gerektiğini, böylece ne
olduklarının farkına varacaklarını anlattı. “Onlarla
oyunlar oynamalı, onlara roller vermeli, bu roller

kişiliklerine uygun roller değil, eksikliklerini tamam-
layacak roller olmalı” içine kapanık çocuklara ko-
nuşkan bir tip rolü verilmesinin yararlı olacağını

belirtti. Genlerin 18 kuşak etkili olduğunu söyledi.
Adığelerin birlik olmada zorlandıklarını, kolay kan-
dırıldıklarını, bunun için de tarihte pek çok acılar

yaşandığını söyledi.

Bize bir test uyguladı: Ben kimim? Kim olmak
istemiyorum, Kim olmakistiyorum?

Bunları sembollerle anlatmamızıistedi. Çizdiği-
miz bu sembolleri gruba anlattık, Fatima da bunları
yorumladı.

Jırıştı Zarine:

Eğitim gördüğümüz enstitüde asistan olarak
çalışıyor. Zarine bir ders sesleri gruplandırarak
(degu,p'ıtığ, J81j8) anlattı. 2. derste Adığelerin Tann-
larını ve Nartlar'ı anlattı. Bazı teknik aksamalardan
dolayı Nartlar yarım kaldı.

Adığe Tanrıları; insanlarla çalışır, evlenir, ölür

ve yeniden doğmazlar.  
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Theşxo: En büyüktanrı. Hoh, dua, kafe ve düğün
ile yakarırlar. Şıble: İkinci büyüktanrı, İnsanları kor-
kutan, onları yola getirmekisteyen ergen ve pervasız

bir tanrı. (Yıldırım çarpan insanları güçlü kabul
ederler, yıldırım çarpan ağaçları kutsarlardı) Psıtha:

Su tanrısı, Amışu: Küçük baş hayvan tanrısı. Ahın:

Büyükbaş hayvan tanrısı. Zek'ue Tha: Gezgin tanrı-
sı. Theğelec: Çiftçilerin tanrısı, ürün alınca buna

dua edilir. Merisse (Merem): Arı tanrısı. Xıguaş:
Deniz kızı, deniz tanrıçası. Psıhueguaş: Irmak tanrıçası

Tlepş: Ateş tanrısı, demirci. Ateşe ve demire hük-

mediyor. Savsırıko onun tarafından çelikleştinilir.

Orak ve maşayı o yaptı. Sozereş: Sağlık tanrısı.

Kezanokue Jebağı Gençlik Sanat Eğitim
Merkezi:

14 yıldan bu yana sanat eğitimiveriyor. Elbise
dikimi, işlemesi, dişe yıde, hasır yapımı, müzik, re-
sim çalışmaları var. Ressam,yazar, şarkıcılarla semi-

nerler düzenleniyor. Bize okul hakkında bilgi veren
Kunıj Heyişet "gençlerden çok memnunuz, anadille-
rini biliyorlar, bizden iyi konuşuyorlar, şiir yazıyorlar"

dedi. Jİpanıkbbıp IXBYM9H Yp9ÜSOM3 TIXbYbX9Pp TbAC3
XoKyp XbYM9H ydafıoM9 KbOX9p rbac3 sözleriile

görüşmemizi tamamladık.

Kolej;

Birgün de öğretmen yetiştiren bir kolejde ders

yaptık. Burada üç hocayla tanıştık.

Adığe dilini öğretmenin en iyi yolunun, Adığe
kültürüne ait kilit kelimeleri öğretmek olduğunu,

önce sesleri, sonraharfleri, heceleri, kelimeleri ve
birleşik kelimeleri öğretmek gerektiğini, Adığe kül-
türünü öğreterek, Adığe ruhunu uyandırmak ve

dil öğrenmeisteğini canlı tutmak gerektiğini, Şar-
kı dinleterekalışkanlık kazandırıp, sonra sözler üze-
rine çalışma yapılabileceğini, bir masayı anlatırken
masa nasıl yapıldı? neden yapıldı? anlatırsak daha
iyi kavranabileceğini, sesleri öğretirken Obi-Cpi ola-
rak değil, 6-c olarak öğretmek gerektiğini, çünkü
Obi hece, 6 harf olduğunu anlattılar. Mahsıme eş-
liginde hoh yaparak dersi bitirdik.

İternat (Yatılı Okul):

Annesi veya babası olmayan veya kalabalık
ailede eğitim olanağı bulamayan çocukları eğiten
bir okul. Hafta içinde yatılı kalıyorlar, hafta sonunda
evlerine gidiyorlar. 180 kişi okuyor, bunların çoğu
Adiğe, az miktarda Balkar öğrencivar. Diğer teknik
okullardan farklı olarak kültür ile bağlantılı sanat
eğitimi veriyorlar. Öğrenciler müzikle uyutulup
müzikle uyandırılıyor. Yarım gün eğitim, yarım gün

sanat dersleri var. Matematik,tarih, fizik, kültür

dersleri yanında müzik, dans, tiyatro, resim, maran-
gozluk, demircilik, Adığe el sanatları dersleri verili-

yor. Kabardinka dans ekibiile çalışmalaryapılıyor.
Okulun bir müzesi var. Heykel atölyesi, müzik sa-
lonu, tiyatro salonu, spor salonu, elişleri atölyesi

var. Okul müdiresi Kabartay-Balkar'ın en iyi okulu
olduklarını, dünya kültürünü benimsemiş, dünyanın
her yerinde yaşayabilecek bir dünya insanı yetiştir-

diklerini söyledi.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Üniversitesi:

Üniversite Rektörü ile görüşümeyaptık Üniver-

site ile ilgili bilgi verdi. 1932 yılda açılan üniversi-
tenin 2| fakültesi, 6 koleji var. Kolejler hariç 23.000
öğrencileri var. Okuyanlar ve çalışanların çoğun-

luğu Adiğe. Üniversite Rusya'da Önceleri ilk 100'ün
içindeydi. 2004 yılından itibaren başarı ortalaması
olarakilk |O'un içinde.| yıl Adığece okutuyorlar.

Adığe Fakültesine 25 kişi alınıyordu, iş bulamadıkları

için şimdi 10 kişi alınıyor. Sonra Abaze Albeç ile
görüşüyoruz. Resim ve müzik kullanarak hazır-
ladığı dil dersi programını ve basıma hazırladığı

kitabını anlatıyor.

Adığe Dili Edebiyatı Estitüsü:

Enstitü Başkanı Baresbiy Bğajnako ile tanışıyoruz.

“Diasporadan Anadil üzerine çalışan bir grubun

gelmesi çoksevindirici” diyor. Bu başlangıcın Adığe
toplumunagüzel şeyler getirmesinidiliyor. “Kendi-
mize değer vermesini bimiyoruz,bizim kültürümüzü

araştıran bilim adamları "Tüm milletler Adığe kültü-

rünü bilse her şey daha güzel olurdu" derken biz

çocuklarımızla başka dillerde konuşur olduk” diye-

rek üzüntüsünü dile getiriyor. Basın mensuplarının
ve diğer öğretim kadrosunun olduğu salona geçiyo-
ruz. Bizim uyguladığımız programlarla ilgili sorular

yöneltiyorlar.

T'imıj Hemişe kendi programınıanlatıyor. Hiç

Adığece bilmeyen, başka seslere alışık dil ve çene

yapısına sahip kişilerin bizim seslere alışması için
dil ve dudak kaslarını çalıştırma egzersizleri yap-
maları gerektiğini, bunun yöntemi olarak yoğun
tekerlemeçalışmasıyaptırdığını, hiç dil bilmeyenlere

önce ses sonra harf öğrettiğini, çocuk ve gençlerle

çalışırken oyun tekniklerini kullandığını, bütün sesleri

net çıkarana kadar okumaya geçmediğini, kelimeleri
öğretirken önce kişinin kendi organlarını öğretmenin
etkili olduğunu, sınıfı gruplara ayırdığını, grupların
kendi aralarında yardımlaşmasını sağladığını, grupları
yarıştırdığını, notu gruplara verdiğini, başka müzikler
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dinletip onlara Adığece söz yazdırdığını, harfleri
pekiştirmekiçin ev ödevi verdiğini, kültür, dil, şarkı,
hikaye, makam hepsi bir arada ders yaptığını anlattı.

Ders yapmadığımız zamanlarda;

-İlköğretim kitaplarının bugünün koşullarına

göre yeniden düzenlendiğibir kurumagittik. Kitapla-
rı hazırlayan komisyonda çalışan eğiticiler yeni anla-

yış doğrultusunda ne gibi değişikler yaptıklarını an-
attılar.

-Perit Xase, biz öğretmenleri, Türkiye'den ve
Mezdegu'den gelen öğrencileri davetetti. İki genç
sanatçının konserinden sonra yemek yenildi ve
cegu yapıldı.

-Adığe Psalhe'yi ziyaret ettik. Hafitse Muham-
met çalışmaları konusundabilgi verdi, kitabını hedi-
ye etti. Bunun dışında Elbruz, Mavigöl, Milli Müze,
Şehir Kütüphanesi, Şecem, Baksan ve Terekgezileri
yapıldı. Baksan ve Terekgezilerinde, |5 genç yerel

şarkıcı dinledik, ekipler seyrettik. Genç kızlardan
oluşan rap grubunu izledik. Yine genç kızlardan
oluşan bale grubu gösteri yaptı. Sonra bale grubu,

rap grubu ve Adığe grubu, Adığe müziği eşliğinde
beraber gösteri yaptılar.

14 Temmuz günü, öğretmenler ve öğrenciler

ortak bir program düzenledik. Öğrencilerşiirler
okudular, şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar. Biz
öğretmenler grubu olarak öğrendiğimiz yenibilgiler
ışığında ders verelim dedik. Sonra peşpeşe bu
kadar dersin sıkıcı olacağına karar verdik.

Bu programa; bizi davet eden Bakan Paştı
Boris, Enstitü Müdiresi Yemuz Nina, Dünya Çerkes
Birliği (DÇB) Başkanı Ajaho Kanşavbiy, DÇB yöne-
tim kurulu üyesi Kozoko Tole, Pert Xase başkanı
Şenıbe Beycan, bize ders veren öğretmenler ve
davetliler katıldı.

İlkay Karaduman'ın teşekkür konuşmasıile

programa başladık. Kıyı Boyu Şapsığ'ın durumu ve
eğitim sorunuile ilgili hazırladığım yazıyı okuyup
ders formatına uyguniçinden sorular çıkarıp sordum
ve hohile bitirdim. Nilüfer Yağmur Mevlüt Atalay'ın
şiirini okudu. Ayşe Tufan, Nalçik kadınlarıile ilgili
hazırlamış olduğu yazıyı okudu, ders işledi. İlkay
Karaduman Pse Drama grubu ile ilgili çalışmalarını
anlattı ve çalışmalarından bir bölüm seyrettik. İlhan
Aydemirşiir okudu.

Sanatoryum Lebed'de toplu bir yemekle prog-

ram sona erdi, ertesi günü yola çıktık.

Son olarak: Bizi hiç yalnız bırakmayan Tabiş
Murat'a, bizi kendi misafirleri gibi ağırlayan Leyla
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Şen ve Gupse Altınışık'a, her sabah kocaman bir
gülümsemeile bizi karşılayan ve eğitimimizleilgili

her konuda her an yanımızda olan Yinçiİrina'ya,
Sanatoryumdan herçıkışımızda nereye gidiyoruz?
niçin gidiyoruz? nasıl gidiyoruz? kiminle gidiyoruz?
kim kim gidiyoruz? ne zaman dönüyoruz sorularının
cevabını almadan rahat etmeyen, sanatoryuma
döndüğümüzü öğrendikten sonra rahatlayan so-
rumluluk sahibi, kendisi pek göstermese de bizi
ne kadar sevdiğini bildiğimiz Lera Nanova'ya çok
teşekkürler...

Not: Ders notları İlkay Karadumanile birlikte hazırlanmıştır.

* Adığece terimlerin yazılışı, yazarın kenditercihidir. (Ed.)
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Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heryıl Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Nalçik şehrinde

düzenlenen Yaz Kampı'na Türkiye diasporasından çocuklar göndermeye devam ediyor. Bu yıl

da Federasyonumuz, 28 Haziran - 15 Temmuz 2010 tarihleri arasında grup öğretmenleriile
birlikte yaz kampına 6 çocuk gönderdi. Nalçik'e giden çocuklarımızın ve grup öğretmeninin

izlenimlerini sizlerle paylaşıyoruz...

Yusuf Vurdem Sakarya

(Grup Öğretmeni)

Hayat bir film gibidir. Başlar ve biter. Hep vak-
tin azlığından, yetmediğinden yakınırız. Aslında o
kadar boşa gecen zamanlarımız var ki. Yaklaşık iki
asır önce dedelerimizin bıraktığı anavatanımıza ço-

cuklarla birlikte gittim. Güzellikleri, doğayı, insanların
“Türkiye'den geliyorum” dediğinizde gözyaşlarına
boğulmaları ve candan tavırları kelimelerle anlatı-
lacak gibi değil. Gençler, “hayat hızla akarken ben
sadece trene bakanlardan olmak istemiyorum”
diyorsanız firsat yaratın, atlayın gidin ve yerinde

görün. Kafkasya'yı yaşayarak tanımakfarklılıklarını

anlamaktelevizyon camından bakarak anlamaktan
çokfarklı,

Acaba nelerle karşılaşacağız diye merak ederken

havaalanı çıkışında Hüsnü Altınışık ve Lera Nanova

yanımıza geldiler. Bir karşılama düğünüve çiçekleri-

mizi aldıktan sonra kaldığımız yere giderken gözle-
rim bina yığınları yerine o muhteşem parkları gördü

ve hayran kaldım. Otelimizde başka bölgelerden
gelen genç guruplarda vardı onlarlabirlikte Nalçik'te

gezilebilecek her yeri gördük. Çok sayıda davete

katıldık. Çok ilgi gördük. Terek halkına, Baksan
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halkına ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı'na şükran-
larımı sunarım. Lera Nanova'ya çok teşekkür ede-

rim. Kaldığımız | 7/ günün istisnasız her günü uğ-

rayarak çocuklarla birebirilgilenen Gupse Altınışık'a,
Leyle Kafe'ye ve Perit derneği yöneticilerine
teşekkür ederim.

Bu gezinin çocuklar üzerinde bu kadaretkibı-
rakacağını tahmin etmemiştim. Hergün Iki saat ve-
rilen dil eğitimi ve diğer yerlerden gelen çocuklara
konuşmaları, çocuklarımızın dil ve kültürleri Üze-

rinde faydalı etkileri olduğu kanaatindeyim. Bu

organizasyonun geliştirilerek devam etirilmesi kanı-
sındayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Melis yıldız

İlk defa Kafkasya'yaailemle birlikte 2009 yılında
Adıgey Maykop'a gitmiştim. Ama bu gezi biraz
farklıydı benim için, çok heyecan vericiydi. Çünkü

ailemdenilik defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağım
bir yolculuğa çıkmıştım.

Gezi ve kamp çok güzeldi; başka ülkelerden
gelen arkadaşlarla tanıştık, kaynaştık ve eğlencenin

bol olduğu bir 17 gün geçirdik. Kabardey'ın bir
çokyerini gördük, Elbruz Dağ'ı harikaydı. Hocala-
rımızdan çok memnundum, hepsi bize annemiz

babamız gibi yaklaştı. Kamp sonunda arkadaş-

larımızdan ayrılmak çok zor oldu. Tekrar gitmeyi
çokistiyorum.

Furkan Vurdem

Nalçik'e gideceğimiz için çok heyecanlıydım.

İlk önce İstanbul'da birlikte gideceğimiz arkadaşlarla
tanıştık. Bir süre oturup sohbet ettikten sonra uça-

gımıza bindik ve yola koyulduk.

Uçak yolculuğumuz gerçekten mükemmelve
zevkliydi. Nalçik'i yukarıdan gördüğümüzde herkes
çok sevinçliydi. Uçak havaalanına indiğinde eşya-
larımızıalıp dışan çıktık. Bizi orada karşılayan tanıdık-

larımız vardı. Onlarla beraber kalacağımız sana-

toryuma doğru yola çıktık. Giderken gördüğümüz
sokaklar, evler, yeşilikler gerçekten iç açıcıydı. Sana-

toryuma vardığımızda bizi merdivenlerde karşıla-

dılar. Herkes bize bakıyordu. Bu beni çok memnun
etmişti. Oda arkadaşlarıma da bu kadarısınacağımı

ve samimi olacağımı tahmin edememiştim. Ertesi
gün gezilerimiz başlamıştı. İlk önce müzeyle başladık.
Orada cok güzel eserler vardı. Dondurulmus hay-
vanlar, Kafkas elbiseleri görülmeye değerdi. Bir
başka gezimiz Abhaz meydanıydı. Orada toplanan
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genç-yaşlı kimseler aralarında oyun oynuyor, keyifli
dakikalar geçiriyolardı. Kütüphane, sinema,tiyatro
gezip görmediğimiz yer kalmamıştı. Sadece telefe-
riklerle gidilebilen Sosruko da görülmesi gereken
mekanlardan biriydi. Heleki Avrupa'nın en büyük
dağı olan Elbruz Dağıziyaretimizin en keyiflisi ve
eğlencelisiydi. Elbruz teleferiği bizi 4 bin metre
yükseklikteki bir kayak bölgesine götürdü orada

keyifli dakikalar geçirdik. Yavaş yavaş tatilimizin
sonu yaklaşırken hepimizde bir hüzün oluşmuştu.

Oralara cokalışmıştık. Gerek yabancı arkadaşlar,

gerek görevliler, gerekse akrabalarımızbiziiçtenlikle
çokiyi bir şekilde ağırladılar.

Gerçekten çok keyifli 2 hafta geçirdim. Herke-

sın oraları gezip görmesini ziyaret etmesiniisterim.

Sevgilerle...

Sümeyye Baykaldı

Kafkasya'ya atalarımın geldiği topraklara gidecek-
tim. Anavatanıma gideceğim için çok heyecanlı ve
çok mutluydum,İstanbul'dan Nalçik Şehrine uçakla

hareket ettiğimizde heyecanım daha çok artmıştı.

Nalçik şehrine ulaştığımda içimde tarifi imkansız

duygular vardı. Konaklayacağımız misafirhaneye
gittiğimizde oradayaşıtlarımızla tanıştık. Bize belir-  
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lenen program çerçevesinde; dil kursu, spor ve

güzel Kafkasyamızın çeşitli yerlerine gezive ziyaretler
gerçekleştirdik. Her günümüz mutluluk ve sevinçle

dolu geçti. Eksikliğini hissettiğim anadilimi az bil-
meme rağmen, çok güzel arkadaşlıklar kurdum.

Diğer taraftan gezipte gördüğümüzbirbirinden
güzel mekanları asla unutmayacağım. Yeşilin binbir

tonuyla Nalçik Şehri, mistik havasıyla Elbruz Dağı,
mitolojimizin büyük kahramanı Sosruko ve daha
nice gezilesi ve görülesiyerler...

Kelimelere sığmayacak kadar güzel günlerimi

yaşadığım atavatanıma bir kez daha gitmekiçin
elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim.

Ayrıca, gezimiz esnasında bana en acı gelen
anadilimi "Adıgabze'yi konuşamıyor olmamdıki,
duygularımı aşağıdaki atasözüile bitirmekistiyorum.

..

“Zıbzer Numutijir, Yıbzem İogotej..."

Sine Vurdem

İlk defa uçağa bindim. Kendinikuşgibi hissedi-
yorsun. Bulutların arasından Nalçığı gördügüm an
çok sevindim. Direk bavullarımızıalıp dışarı çıktık.

Bizi dayım ve Lera karşıladı. Havaalanının bahçe-

sinde bir düğün yaptık. Hepimize çiçek verdiler.
Çiçeklermizi de alıp sanatoryuma dogru yola çıktık.

Dünyada ormaniçinde bir hayat görmüş müy-
dünüz? Ormanın içinde 400 bin nufusu olan bir

hayat. Sokaklar sakin, sadece öten kuşların sesini
ve nefesini duyuyorsun... Yeniden doğdum. Meğerse
daha önce böylesine yaşamamışım.Evimize ulaştı-

gımız an herkes bizi güler yüzle karşıladı. Hepsi
yaşıtlarımız olduğu için çokiyi anlaştık. Oda arka-

 

daşlarım Sümeyye ve Melis'le birbirimizi hiç bırak-
madık. Sanatoryumun yemeklerine alışık olmasakta
çok güzeldi. Hepsini denedik. Gün içi yaptığımız

etkinliklerin programı çok güzeldi. Saat /.30 kalkış,
8 sabah sporu, 8.30 yemek, 10 dil kursu, 12.45
öğle yemeği ve 18.00'a kadar geziler vardı. Saat

(8.00 akşam yemeği ve saat 20.00'da biz gençler

için disko vardı. 6 saatlik zaman diliminde Lera ve

diğer öğretmenlerimiz eşliğinde geziler yaptık.
Amaen güzeli Elbruz'du. Yerden 5 bin m yükseklik-

te teleferiklerle gezmekanlatılamaz bi duygu. Gez-
diğimiz göllerde bol bol resim çekildik. Oradaki
teyzeler bütün yaptıklarıelişlerini bizlere tek tek
gösterdi. Çok cana yakındılar.

Gerçekten çok güzel bi duygu Nalçik. Hep içi-

mizden keşke bitmese diye yalvardık ama her
güzelşeyin bir sonu vardı. Bütün Çerkes gençlerinin

oraları görmesini isterim. İekrar oraları görmek

dileğiyle...

Furkan Öz

Buluştuğumuz zaman heyecanım dahada art-
mıştı. Gitmekiçin sabırsızlanıyordum adeta. Orayı
merak etmek bile mutlu ediyordu beni. Yaklaşık
2.5 saatlik bir yolculuktan sonra yorgunluğumuzu,
bizi bekleyen karşılama aldı.18 günlük eğlence
kapısı açılıyordu artık. Oradaki mevcut düzen kendi
ayaklarımızın üstünde durmanınilk adımlarını atma-
mızı sağlıyordu. Oranın kültürüne ve düzenine kısa

sürede alıştık. Hergün farklı bi yer gezmeksevinç
ve heyecan yaratıyordu.

Kampakatılmamın hiçbir olumsuz yönü olmadı
benim için. Kendi yaşıtımda hiç "Çerkes" arkadaşım

yokken, onlarcası oldu orada. Değişik kültüre sahip
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insanlar görmekbir bilgi kaynağıydı. Türkiye'ye

döndüğümde söylediğim ilk şeylerden biri seneye

bir daha gideceğim oldu.

Bu eğlence ve bilgi dolu kampı düzenledikleri
için Kafkas Demekleri Federasyonu'na, bizim güzel
günler geçirmemizi sağlayarak bizimle ilgilenen
YusufVurdem hocamıza ve diğer görevli öğretmen-

lerimize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Nice Kafkasya ziyaretlerine...

Nesren Şırayder

Aslında benim gidişim çokanive biraz da şans-

la oldu. Gideceğim ilk kesinleştiğinde, emniyette
muvafakatname ve bunun içinde babadan imza

gerektiği söylendi. Acilen yurtdışında olan babamı
arayıp hemen ertesi güne muvafakatname gerek-

 

  

 

 
 

NART 44

 

tiğını söyledik. Ardından çokçetrefilli prosedürlere
maruz kalsakta faks geldi ve aynı gün pasaportumun

süresini uzattırabildik, sonunda yola çıktık. Niha-
yetinde Nalçik havaalanına inmiştik.

Uçaktanilk indiğimizde bir insanın anavatanına

geldiğinde yaşadığı güzel duyguları yoğun olarak
yaşadık. Bu güzel duygu her ne kadar kendini dışa-
riya karşı göstermese de gezisırasında hiç azalmadı.
Havaalanında kontrolden geçtikten sonra Kabar-
dey askerlerinin bize davranışları çok hoşumuza

gitmişti. İşlemlerimizbitip dışarı çıktığımızda Tür-

kiye'den gidip orda okuyan, yaşayan hemşerileri-
mizle tanıştık. Orda ufak bir karşılama ve düğün

yapıldı, ardından otele geldik ve eşyalarımızı yerleş-
tirdik. 2. gündenitibaren gezilerimiz başladı. En
çok memnun kaldığım geziler en yorucularıydı.
Elbruz ve Baksan yolculuklarıydı. Özellikle Elbruz
yolunda büyük dedemin (Haşır Kilar) heykelini
görmek çok duygulandırmıştı beni. Gezdiğimiz
yerlerin isimlerini tam olarak yazamasam da Kabar-
dey'de gidilebilecek hemen hemen herturistik
bölgeye gitmiştik. Kaldığım yerleri ilk gün her neka-

dar yadırgamış olsam da daha sonra alışmıştım,

hatta şu anda özlüyorum. Yemekleriçinde aynı
şeyler geçerli diyebilirim. Her ne kadar yarım yama-

lak Kabardeyce veİngilizce anlaşmaya çalışıyor

olsam da kurduğum arkadaşlıklar paha biçilemezdi...

Buradan gidip orada yerleşmiş olan hemşerilerimizin

bize ilgisi çok büyüktü. Doğum günümüzolduğunda
bile kutladılar, misafir ettiler. Buradan onlara çok
teşekkür ediyorum.

Otelimizde her akşam yapılan eğlence etkinlik-
lerinde çoğunlukla bulunmayaçalıştık.

Kampta gördüğümüz Kabardeyce dersleri kısa
süreli de olsa ordaişimize yaramıştı. Fakatbirgru-
buniçindeaz daolsa tek Kabardeyce bilen:sizseniz
işiniz çokzor. Ama bunlartatlı zorluklardıve-so-

nuçtagittik, gördük. Yaşadığımız güzel duyguların
haddi hesabıyok... Bu tür gezileri, kampları düzenle-
yen Kafkas Dernekleri Federasyonu'na teşekkür
ediyorum.

Buradan yine Gupse Altınışık, Hüsnü Altınışık,
Leyla, Beycan, Kanşav Altınışık ve tabil ki birlikte

gittiğimiz rehberimiz, hocamız Yusuf Vurdem'e ve
KAFFED Yönetim Kurulu üyesi Handan Demiröz'e
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum...

»Genç yaşlı herkese, anavatanımızı görmelerini

| şiddetle tavsiyeediyorum.  
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Sözlükler ve
Çerkesler

giMURATPAPŞU

afkasyalılar yüzelli yıldır içinde yaşadıkları
|tarafından nasıl algılanıyorlar diye

merak edip Türk Dil Kurumu'nun sözlükle-
rinde bir tarama yaptım. Özellikle etnik gruplarla
ilgili sözlük maddeleri resmi kurumların ve toplumun
kendi içindeki "öteki"ne nasıl baktığına, nasıl bir
ilişkisi olduğuna dair fikir veriyor.

Devlet otoritesini temsil eden Türk Dil Kuru-
mu'nun (TDK) 10. baskısı 2005'te yapılan Türkçe
Sözlük'üne intemetten de erişilebiliyor (http:/tdk-
govir), hatta katkı da yapılabiliyor. TDK sözlüğüne

göre "Çerkez: Kafkasya'da yaşayan bir boy veya
bu boydan olan kimse" imiş. "Kafkasya'da yaşa-
yan"... anlaşıldı da peki Türkiye'de yaşayanlara ne
deniyor? TDK'ya Türkiye'de Kafkasya'dan daha
fazla Çerkes yaşadığınıbildirip ilk katkımızı yapabiliriz.
Sonra, problemli bir başka kelime "boy" İlk akla
gelen "hangihalkın boyu?", muhtemelenilk baskılar-
da "Türk boyu'ydu ama şimdi muğlak kalmış. Fakat
Sözlük "boy'dan başka bir şey anlıyor: "Ortakbir
atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik
ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan
geleneksel topluluk, kabile, klan." Toplumbilim Te-
rimleri Sözlüğü o kadar nezakete gerek görmemiş:
"Boy. Aynı dili konuşan ve başka kültür öğelerini

de paylaşan birkaç oymaktan, obadan, soptan ku-

rulu ilkel toplum." Yani TDK'nın Çerkesleritarifi
19. yüzyılda Avrupalıların koloni yerlilerini tarifi
gibi...

Çerkesler en alt kategoriden "boy" sayılırken

Abazalara ve Çeçenlere torpil geçilmiş; TDK nez-
dinde "halk" statüsü kazanmışlar. "Abaza: Kuzeybatı

Kafkasya'da yaşayan bir halk". "Çeçen: Kafkasya'nın

kuzeydoğusundaki Çeçen Cumhuriyeti'nde yaşayan
bir halk." ",.. ve Türkiye'de" demeyi yine unutmuş-

lar. "Abhaz" Abazaile eşanlamlı olarak sözlükte

kendine yer bulurken,artık yaygınlaşan "Çerkes"
yazımı henüz bir madde olmayı hak etmemiş. Öyle
anlaşılıyor ki, TDK tarafından tanınmak ve statü

kazanmakiçin adını bir savaşla duyurmak gerekiyor.
Abhazlar ve Çeçenler bunu başarmış; Osetler de

Güney Osetya'daki savaştan sonra herhalde bir
sonraki baskıya girmeyi hak ederler.

"Çerkez peyniri", "çerkeztavuğu" ve "Abaza

peyniri" güncel Türkçe sözlükte alt maddeler olarak

yer alıyor.

Doğrudan halkların ilişkisini yansıtması bakımın-

dan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ndeki kelime-
ler dahailginç. "Çerkez"İsparta, Burdur ve Kayse-
ri'nin bazı yörelerinde kadınların giydikleri uzun
bir elbisenin adıymış. Muğla civarında da uçurtmaya
"çerkez kuşu" deniyormuş. Nasıl birilgi kurulduğunu

tahmin etmek zor. Market raflarında sık görmeye
başladığımız "acıka" da Düzce'nin Develibesni kö-

yünde derlenerek sözlüğe girmiş. Bilmeyenleriçin
kısa bir not; "a-cıka" Abazacada tuz demektir. "Kır-
mızı biber ve cevizle yapılarak kahvaltıda yenilen,
salça kıvamında bir yiyecek'in adı aslında "pırpılcı-
ka"dır ("biber tuzu"), fakat kısaca acıka da denir.
Abaza tuzu diye tescil edilmediğinden hakkında

rivayet çoktur. Rusya'da da çokbilinen ve sevilen

acıkanın adının Türkçe "acı"dan geldiğini sanan çok
kişi var. Bütün bunları uzun uzun anlatıp katkı sun-

duğum IDK'dan, acıka sözünün ülkemizin pek
çok yöresinde bilinmekte ve kullanılmakta olduğunu,
"cıka"nın Türkçenin ağızlarında "oyunbaz, mızıkçı"

ve "taşla oynanan bir çocuk oyunu" anlamlarına
geldiğini bildiren aydınlatıcı bir cevap aldım, hem
de başkanının imzasıyla...

Bir de gösterim sanatı terimi olarak "Çerkez

halayık" var, (Muhtemelen ortaoyununda) dediko-
ducu kadın tiplerinden biri. Anadolu'da güzel, yakı-
şıklı olsun diye çocuklara Çerkez adının verildiğini
duymuştum.Kişi Adları Sözlüğü'nde Çerkez ve

Çeçen erkek adı, Abaza da kız adı olarak geçiyor.

Çeçen'in ayrıca "akıllı", "söz ustası, hatip" ve "yakışıklı"
olarak üç anlamı daha varmış gg
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Filiz Kaplan: Daha önce yayımladıkları "Kuzey
Kafkas Mutfak Kültürü ve Yemekleri", "Ölümü-
nün 50.yılında Generalİsmail Berkok'a Armağan"
ve bir komisyonla birlikte hazırladıkları "Ölü-
münün üçüncü yılında Osman Çelik'e Armağan"
adlı kitaplarından sonra Nimet Berkok Toygar
ve Kâmil Toygar Türkiye'de yaşayan Adığe kül-
türüne önemli katkıları olacağını düşündüğümüz
2 yeni kitapla okuyucularımızın karşısındalar.

Hemşehrimiz Nimet Berkok Toygar ve eşi
Kâmil Toygar'la yayınlamış oldukları 1864 yılında
Kafkasya'dan göç eden Adığelerin Şapsığ boyu
Jade ve Beruksülâlelerinin soy ağacı kitaplarıyla
ilgili konuşmaya başlamadan önce kendilerini
okuyucularımıza tanıtmalarını rica ediyorum.

Nimet Berkok Toygar: Adapazarı'nda doğ-
dum. Adığelerin Şapsığ boyundanım. Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı
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Bölümünden mezun olduktan sonra çalışma ha-

yatıma Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür-
lüğü'nde Mütercim olarak başladım. Daha sonra
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Baş-

kanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Ve-

kili, Başbakanlık Tanıtma Fonu GenelSekreteri

ve son olarak da Başbakanlık Vakıflar Genel Müdür

Yardımaılığı görevlerinde bulundum.35yıllık bir
çalışma hayatından sonra emekli oldum.

Çalışma hayatımda aldığım çeşitli plaket, takdir

ve teşekkürlerin yanında Fransız Hükümetinden
"Edebiyat ve Sanat Dalında Şövalye" nişanıile tal-
tf edildim.

Şimdilerde ise eşim ile birlikte beslenme ve

mutfak kültürü ile halk kültürü konularında çeşitli

kitaplarla Türk ve Adığe kültürüne hizmet etmeye
devam ediyoruz.  



Buyrun Kâmil bey.

Kâmil Toygar: Ben Ankara'da doğdum. Yük-
sek öğrenimimi Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat
Bölümün'de tamamladım. Urfa Kız İlköğretmen
Okulu'nda başlayan meslek hayatımda öğretmen
yetiştiren çeşitli kuruluşlarda, Türkçe-Edebiyat

öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulundum.
1970 yılında Yedek Subaylık hizmetinden sonra
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtında yönetici ola-
rak Âl yıl hizmetten sonra emekli oldum.

Halen kurucularından olduğum Türk Halk
Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı'nda Yöne-

tim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Türk halk kültürünün çeşitli alanlarında 200'ü

aşkın derleme ve araştırma çalışmam ile 25'i aşkın

kitabım bulunmaktadır.

Kâmil Bey, Kültür tarihi açısından soy ağacı
hazırlamanın öneminedir sizce?

K.T.: Günümüzde gittikçe karmaşık hale gelen
aileler neredeyse birbirlerini tanıyamayacak hale
gelmişlerdir. Kentleşme, sanayileşme, iç ve dış

göçler bu karmaşıklığı yaratan başlıca unsurlar
olmuştur.

Tarihi sadece harp tarihi, siyasi tarih olarak
görmemeklazımdır.

Bence önemli olan insanların, kavimlerin, dev-
etlerin yarattıkları kültürdürasıl olan. Bugüne ka-
daryapılan tarih çalışmaları genellikle siyasi tarih

ADIGE AİLELERİ SOY AĞACI...

 
olarak ele alınmıştır. Kültür tarihiikinci planda tu-
tulmuştur.

Oysa milyonlarca insanın hafızalarında kay-
bolup giden trilyonlarca bilgi ve sözlü belgenin
derlenip yazıya geçirilmesikültür tarihi açısından
çok önemlibir projedir. Soy ağacının önemi bura-
dadır işte...

Nimet Hanım, bu sorum dasize. Ailenizin
Türkiye'deki soy ağacınasıl bir ihtiyaçtan doğdu?

N.B.T.: İnsanlığın kendi soyunu,atalarının geç-
mişini öğrenmek arzusu en temel duygularından
birisidir. Hepimiz geçmişten geleceğe bir büyük
soy ağacının dallarıyız. Ama ne yazık ki yazılı kay-
naklardan yoksun sözlü anlatıma dayalı yaşamı-
mızda soyumuzlailgili tam ve doğru bilgilere sahip
değiliz.

Sizlerin de bildiği gibi Kafkas halklarında in-
sanların en az yedi göbek öncesini tanıması
"Khabze'nin önemli bir ögesi ise de bilinen ne-
denlerle ana yurtlarından sürgün edilmeleri bu
temel değeri derinden sarmış, en azından zede-
lemiştir.

Bilindiği üzere, soy ağaçları (şecere) ailelerin
kökenleriile ilgili bilgileri grafik, kronolojik ve
sistematik bir düzen içerisinde tespit, muhafaza
ve devam ettirmek esasına dayanmaktadır.

Son yıllarda özellikle Kafkas kökenli ailelerde
soy ağacı hazırlamakiçin bir çok heveskârın ol-

duğunuhatta pek çok çalışmanın yapıldığını mem-
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nuniyetle görmekteyiz. Gençlerimizde soy ve aile-
ye bağlılık bilincinin gelişmesi, aile tarihinin yazıl-
masını kolaylaştıracaktır. Bu konuyu ülkemizde
bulunan Kafkas Federasyon ve Demeklerinin bir
proje olarak ele almalarının, hemşehrilerimizi teş-

vik edecek seminerler düzenlemelerinin yararlı
olacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda 1864 büyük sürgününden bu
yana geçen süredeailemize ait 6-7 neslin şecere
bilgilerini araştırarak görsel yönü öne çıkarılan bir
soy ağacı çalışması yaptık. Bu çalışmamızla bugünkü
ve geleceknesillerin nasıl bir kan bağıile akraba
olduklarını ve akrabaların birbirlerini daha iyi tanı-
malarına imkân sağladık.

Kâmil bey, bu çalışmayı yaparken nasıl bir
yöntem uyguladınız?

K.T.: Sayın Kaplan,iki cilt halinde yayınladığımız
bu çalışma Kafkasya'dan göç edip Anadolu'nun

çeşitli yörelerine iskân edilen Şapsığ boyunun Sa-
karyaili Söğütlü ilçesi Maksudiye köyünde yaşayan
Jade sülâlesi Özdemir ailesiile yine Sakaryaili
Anfiyeilçesi Adliye köyünde yaşamış Beruksülâlesi
Berkökaileleri ile sınırlıdır. Yani bu çalışma an-

nemizin mensubu olduğu Özdemir ve babamızın
mensubu olduğu Berkökailesiyle ilgilidir.

Nüfus idarelerinin resmi kayıtları esas alınarak
hazırladığımız bu soy ağaçları, ailelerimizin Tür-
kiye'deki geçmişiile ilgilidir. Çok uğraşmamıza
rağmen maalesef Kafkasya'daki atalarımızın kim-
liklerine ulaşmamız mümkün olmamıştır. Yakın

bir tarihte Adıgey Cumhuriyeti'nde yaptığımız
görüşmelerde de bugüniçin bu işin kolay olma-
yacağı görüşüne sahip olduk.

Bu konularla bize ışık tutacak yaşlılarımızı

maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Keşke bu çalış-

maları en az bundan 10 yıl önce yapabilseydik.

Bizim hazırladığımız soy ağaçları diğer soy
ağaçlarından farklı olarak ailenin kız ve kadınlarını
da içine almıştır. Ayrıca, aileye ait kişilerin fo-

toğrafları bir albüm zenginliğinde yer almıştır.

Bu çalışmada:

a) Maksudiye ve Adliye köyündeki ailemiz fertleri
ve ailemiz hakkında bilgi sahibi kaynak kişilerden,
b)Bu bölgede çalışan yöre araştırmacılarından,
c)Köy muhtarlıklarındaki eski nüfus kayıtlarından,
d)Söğütlü, Arifiye ve Adapazarı nüfus müdürlük-
lerinin bilgisayar ortamında yeralan verilerinden
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ve yazılı kayıtlarından,e)İnternet ortamındakibilgi
ve belgelerden, f)Türkiyeİstatistik Kurumu, Harita
Genel Komutanlığı, Ankara Milli Kütüphane Baş-
kanlığı ve Sakarya Üniversitesi bilgi ve belgelerin-
den yararlanılmıştır.

Bu tür soy ağacı yapacak hemşehrilerimize
neler önerirsiniz?

N.B.T.: Öncelikle bu işe gönül vermelerive
“heyecanını duymaları gerekir. Ondan sonra yap-
tıkları işin yıllar sonra da ailelerinin yaşama ve
-yaşatılmasına katkısı olacağını düşünmeliler. Ailelerin

soy ağaçlarının birleşmesiyle sülâlelerin, sülâlelerin
birleşmesiyle Adığe boylarının Türkiye'dekitarihi
ortaya çıkacaktır. Burada esas olan günümüzden
geriye doğru araştırma çalışmalarının yapılmasıdır.

Özellikle Kafkas sahasındakibilgi ve belgelere
ulaşmanın çok zor olduğu hesaba katılarak Tür-
kiye'deki soy ağacının öncelikle hazırlanması ge-
rekir. İleride Devlet Arşivlerindeki göç ile ilgili bel-
gelerin tasnifi bittiğinde ailelerimizle ilgili pek çok
bilgi ve belgenin ortaya çıkacağını tahmin etmek-
teyiz. Bilgisayar teknolojisi pek çok kolaylığı bera-
berinde getirmiştir. Djital fotoğraf makineleri ve
tarama cihazlarıyla eski ale fotoğraflarının arşivimize
kazandırılması büyükkolaylıklar sağlayacaktır. Soy
ağacı çalışmalarının bizim yaptığımız gibi kitap for-
matında hazırlanması masa üstü baskı imkânlarını
çok ekonomik olması yönünden de kolaylık sağla-
maktadır.

Nüfus idareleri 1905 yılından bugüne bütün
kayıtları bilgisayar ortamına almıştır. Böyle bir ça-
İışma yapmakisteyenler önce nüfus idarelerinden
Hanelemelistesi (Bu listelerde kan bağıolan bü-
tün kişileri görebilirler) ve daha detay bilgilerin
yer aldığı nüfus kayıt belgelerini isteyerek işe baş-
layabilirler. Biraz komplike bir iş gibi görülüyorsa
da başlandığında arkası çorap söküğü gibi geliyor.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 

 

 



 

KÜLTÜRÜMÜZ, GELENEĞİMİZ...
 

Resim: Kabardey Ressam Hamit Savkuev

  

oğru veya yanlış da olsa, çeşitli nedenlerle

gençlerimizin Thamade veya İhamadelik
konularını aralarında yazılı ve sözlü olarak

tartıştıklarına tanık olmaktayız. Konularımızın sansür

getirilmeden tartışılmasından yana olduğumu her

zaman açıkça belirttim. Tabulaştırmakla veya oluş-

tuğu varsayılan tabulara sığınmakla, kültürümüze
ve kimliğimize kişilik kazandıramayacağımız bir
gerçektir. Bu anlamda, bu yöndekitartışmaların
yapılmış olmasını da yararlı, hatta zorunlu bulu-
yorum. Ne varki kavramı her yönüyle anlamadan
önce, kavramı öğrenmeden önce, lehte ve aleyhte
olsa da tartışmaya açmak kanımca bazısakıncaları

beraberinde getirecektir. Bu düşünce ile yazıda,
daha geniş olarak yapmakta olduğum bir başka

 

 

 

 

RAHMİ TUNA

çalışmadan kısa aktarımlar yaparak, Ihamade
kavramınabiraçıklık getirmekistiyorum. Özellikle

şu kavramlara birlikte göz atmamızda yararvar.

Çünküterimlerin tümü ve bunlara benzerbir -

çok kavram yönetimle, yönetmekle, yöneticiyi
görevlendirmekle ya da seçmekleilgili olup Thama-
de kavramıyla yakından ilgilidir. Terimleri uzun
uzadıya açıklamadan örnek olsun diye kısa kısa
geçeceğim:

Nexıj: Genellikle saygın kişiliği olan daha yaşlı
kımse,

Wunafe: Çıkan bir sorunu çözmekiçin yapılan

toplantı ve alınan prensip kararları (bunlar Khabze
kuralları değildir, karıştırmamaklazım.)
 

* Bu yazı Rahmi Tuna'nın - Adıge Khabze “Adığe Etiği ve Etiketi” - kitabından alınmıştır.
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Wunafej: Çıkan herhangibir sorun, bir konu veya
olayın çözümünü üstlenen, wunafe yapabilenkişi
ya da kişiler kurulu,

Kengeş:Akıl, bilgi, tecrübe danışma,

Kengeşeuğ: Danışılacak, düşünmeye götürülecek
bilge kişi,

Xexin: Eylem olarak seçmefiili,

Xexa: Seçilen (burada genellikle aday tek ya da az
sayıdadır) ,

Xezea: Bir çok aday arasından seçilme,

Thamade:Seçilmiş, delege, görevli,

Thamadağe: Thamadelik sıfatı

Hable Thamade: Mahalle thamadesi

Koaje Thamade: Köy thamadesi,

Xeğeug Thamade: Bölge thamadesi,

Jıle Thamade: Daha geniş bölge thamadesi,

Xeuk Thamade: Ülke, vatan thamadesi,

Thamade Kodze: Thamade yardımcısı,

Açıklamaya geçmeden önce okuyucudan bir
konuda özürdiliyorum, konuyu uzatmamakiçin
farklı dil gruplarındaki terimleri ele almadım. Nite-
kim yaptığım çalışmalarda da ağırlıklı olarak Kabar-
deyceyialdım. Zira o dille yetiştim. Kavramları ge-
nel olarak bu dille öğrendim, bu dile aşinalığım
var.

Adığece olarak sıraladığımız bu tabirler basit
de olsa, toplum niteliğini kazanmış olan topluluklar-
dan başlayarak, ulusal devlete hatta imparatorluk-
lara kadar herçeşit toplumda kendi dillerine öz-

gü olarakvardır, olrnak zorundadır. Örneğin; Şef,
reis, han, imparator,bilge, delege, yönetici, seçilmiş
ve seçilmemiş lidergibi kavramlar bunlardan bazı-
larıdır. O halde konuya şöyle bakmak gerekiyor:

* Thamade kimdir?

* Thamadağe-Thamadelik nedir?

* Kimler Thamade olabilir?

* Thamade nasıl olunur?

* Thamade olabilmenin şartları nelerdir?

* Seçilmeden Thamade olunur mu?

* Thamadenin görev ve sorumlulukları nelerdir?

* Thamade kimlere karşı sorumludur?

* Thamadelik süreye ve göreve bağlı mıdır? Sü-
rekli Thamadelik var mıdır?
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Bu soruların çokluğu okuyucuyusıkabilir, hatta
gereksiz bile sayılabilir. Bunu da saygıyla karşılamalı-
yız. Ne varkitarih boyunca Khabze toplumu ol-
makla gurur duyduğumuz Adığe toplumu, bu kav-
ramların hepsini ayrıntılı bir biçimde kurallara
bağlamıştır. Khabze deyince, geçmişimizi, geçmişteki
toplumsalyapımızı anlayabilmekiçin sabırlı, hazımlı,
soğukkanlı olarak, öğrenmeye önem vermeliyiz.
Kolaycılığa kaçmakbizi hiçbir zaman, hiçbir konuda
ama hiçbir konuda kurtarmayacaktır.

Thamade Kimdir?

"Thamade, kendisine verilecek görev veya
görevlerin gerektireceği özellikleri taşımakşartıyla,
toplum ve topluluk veya onların temsilcileri tarafın-
dan, belirli bir görevi, yerine getirmek üzere,
seçimle görevlendirilen kimseye denir." Bu anlamda
Thamade; "Belirli bir görevi yerine getirmeküzere,
belirli bir misyon ve statü ile seçilerek görevlendini-
miş kişi" anlamına gelir. Nitekim Adığe Khabze'ye
göre de böyledir. Burada çok önemli bir noktaya
değinmek zorundayız. Thamade ile Nexıj belirli
görevde, zamanda ve kişide örtüşebilir. Fakat
Thamade hiçbir zaman Nexj değildir, Nexıj da
Thamade değildir. Bu iki kavramı kesinlikle birbiriyle
karıştırmamak lazımdır. Bu şekilde seçilmiş veya

atanmış olan Thamade, üzerine almış olduğu gö-
revi tam yetkili olarak yerine getirmek zorundadır.
Burada kendisini seçen veya görevlendirenkişiler
veya kurallara karşı tam bir sorumlulukaltında
olduğu düşünülerek, tam yetkiyle yükümlülüğünü
yerine getirir, görevini tamamlar. Görevlerin sı-
nırları içerisinde hiçbir yetki sınırlaması yoktur.

Yine önemle üzerinde durulması gereken bir
konu dayaşlılıkla Thamadenin özleştirilmesi olayıdır.

Bilindiği üzere Adiğe kültürü hiçbir zaman
yazılı olarak toplanmamış, yazılı hale getirilmemiştir.
Aksine, sözlü ve uygulamalı olarak nesilden nesle
devam edegelmiştir. Bu durumda yaşın ileriemesi-
ne paralel olarak bilgi ve deneyimin artmasına,
birikmesine neden olmuştur. Bir yabancıyazarın
dediği gibi, Adığe Thamadeler kendilerini propa-
gandayla veya paraile kanıtlamamışlar; pratikte
gerçekleştirdikleri eylemlere bu unvana hak kazan-

mışlardır. Bunun içindir ki yaşla Thamadelik çoğu

kez örtüşmüştür. Ancak temelkural, bu iki kavra-

mın farklı olduğudur. Nitekim belirli Tnamadeler
için yaş, hiçbir şekilde aranmamıştır.

 

 
 



 

 

   
Thamadağe - Thamadelik

Khabze toplumunda Thamadelik hem kavram
olarak hem de kurumsal olarakoluşmuş ve top-

lumsal yapıda yer alması, öyle yakın bir zamanda
olmamıştır. Daha avcılık ve toplayıcılık dönemlerin-

de, av görevinin başarılması ve av paylaşımının
adil ve eşit olmasıiçin, eşit avcılar arasında İhama-

de seçilmeye ve görevlendirilmeye başlanmıştır.
“Geçen uzuntarihsel süreç içerisinde Thamadelik

kavramı gelişerek, toplumda daha çoksaygı kaza-
narak gelişmiş ve bir kurum haline gelmiştir.

Bugün Thamadelik denilince, thamadenin yet-
kilerini, özelliklerini, kimlerin Thamade olabilece-
gini, sorumluluklarını, görevlendiniliş şeklini, süresini,

Thamadeliğin bitmesi ve bitirilmesini, en ayrıntılı
ve açık şekilde anlayabiliyoruz. Onun içindirki

Adığe Khabzesinde Thamadağe veya Ihamadelik,
Thamade'den ayrı ve soyut olarak toplumsal ve
kuramsalbir olgu şeklinde, toplumumuzdavardır.
Toplumumuzvar oldukça, Thamadeliğin bu varlığı
da sürecektir.

THAMADE..

Kimler Thamade Olabilir?

Kural olarak, görevin gerektirdiği nitelikleri ta-
şıyan veya taşıyabilen herkes Thamade olarak
seçilebilir ya da görevlendirilebilir. Ancak burada
bazı konuların dahaiyi açıklanması gerektiği kanısın-
dayım. Her şeyden önce Thamade olabilmekiçin:

I-Akıl ve anlayış sahibi olmalıdır.

2-Fiziki ve akli engeli bulunmamalıdır.

3-Üzerine almış olduğu görevin bilincinde vebilgi-
sinde olmalıdır.

4-Kişisel olarak yeterli deney ve tecrübe biriki-
mine sahip olmalıdır.

5-Üzerine almış olduğu görevi (Thamadelik görevi-
ni) başarabilecek kadar yetenekli olmalıdır.

6-Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme ve ikna
edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

7- Suçlu ve toplumsal yaşama ters düşen bir aile-
den gelmemelidir.

8-Kişisel olarak kendisi toplum nezdinde davranış-
arı ve sözleriyle inanılır ve güvenilir birisi olmalıdır.

9-Bu özellikler o kadar abartılmış ki Thamadelik

sıfatı Allah tarafından verilmiş bir unvan olarak

anlaşılmıştır.

| 0-Ayrıca Thamade sözcüğünündil bakımından
analizinin yapılması halinde, birçok komşu halk-
lar tarafından kullanılmış ve halen de kullanılmakta

olmasına rağmen, bu sözcüğün aslının Adığece
olduğu açık bir biçimde görülecektir. Çeşitli duygu-
larla olayı saptırarak açıklamaya çalışmanın bir
anlamı yoktur.

Bu özellikler, Khabze toplumunda Adığe Khab-
ze kurallarının uygulanmasında genel olarak aran-
mıştır. Ayrıca bunların yanında, gruba Thamadelik
yapacak kimsenin Adığe olması, misafir olmaması
gibi özellikler de aranmıştır. Ne varki Adığe Khab-
ze bu özellikleri kesin olarak ararken, geç zamanlar-
da özellikle bazı Adığe gruplarında feodalitenin
gelişmesi, sınıfsal ayrımcılığın güçlenmesi sonucu,
Thamade seçilenler genellikle asil olarak adlandırı-
lan aile ve kişilerden tercih edilmiştir. Hatta daha

olumsuzu,sanki Thamadelik babadan oğula geçi-
yormuş gibibir anlayışın yerleşmesi de söz konusu
olmuştur.

Adığe Khabzesinin zamanla Werk Khabze
olarak anılmaya başlanması, ne kadaryanlış olmuş-
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sa, |Ihamade ve Thamadeliğin de bu şekilde anla-
şılması ve uygulanması da o derece yanlış olmuştur.
Ne varki heriki olgu da toplumumuzda realite
olarak yaşanmıştır ve var olmuştur. Kanımca, sağ-
lam bir toplum kurmakistiyorsak, klasik anlamda
Adığe Khabze'nin anlayışına kesinlikle dönmemiz,
bir Khabze toplumu olmamız gerekmektedir. Kal-
dı ki günümüzde bu anlayışlar önemli ölçüde hem
Kafkasya'da hem de diasporada değişime uğra-
mıştır.

Thamade Nasıl Olunur?

Yukarda açıklamayaçalıştığımız Khabzeilkeleri-

ne göre temel kural, Ihamadenin seçilmesi ve
görevlendirilmesidir. Toplumun sayısal olarak kü-
çük boyutlarda olduğu dönemlerde, Ihamade
seçimine herkesin katılması benimsenmiştir. Ancak

zamanla toplulukların sayısal olarak büyümesi ve
gelişmesinden sonra, Thamadenin seçimi de top-
lumu temsil eden kimseler tarafından gerçekleş-
tiriİmeye başlanmıştır. Kısaca İhamadeyi seçen

veya görevlendiren, o toplumun bütün bireyleri
değil, temsilcileri olarak hareket eden kimseler
olmuşlardır.

Thamade olabilecek insanın, her şeyden önce
kişisel olarak yukarda saydığımız özellikleri taşıması
gerekir. Bu özellikleri taşımayan kimse, ailesi veya
kendisi kim olursa olsun, Thamade olarak seçilmez

ve görevlendirilemez. Bunun dışında Thamade
seçilmesini gerektiren sorunun veya olayın doğmuş
olmasıve niteliği, Thamade seçiminde çok önem

kazanır. Bütün bunlara uygun olsa bile, Thamadelik
sıfatının kazanılması için, Thamadenin seçilmesi

veya atanması lazımdır. Bu özellikler dışında belirli
Thamadelikler için, zamanla Çarlık döneminde

Çarın veya Osmanlı halifesinden onay alındığı
olayla da olmuştur. Özellikle "Pşı" olunması du-
rumlarında, bu uygulamanın karşımıza çıktığı gö-
rülmektedir. Hatta bu anlamda Ihamade ola-
bilmek için, toplumda “Pşı” düzeyinde olan
kimsenin onayı da gerekmiştir.

Seçilmeden Thamade Olunabilir mi?

Yukarıda temelkuralın seçim veya görevlendir-
me olduğunu, Thamadeliğin bir aileye veya kişi-
ye ömür boyunca verilmediğini belirtmiştim.

Ancak toplum hayatımızda bununistisnalarını
sıkça görmeolasılığı her zaman var olmuştur. Adı-
#e Khabzesinin anlayışına göre, böyle bir durum
ancakistisna olarak söz konusu olabilir. Bu istisna-
lara birkaç örnek vermeye çalışalım:
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I.Thamade olarak seçilmediği halde, Thamade
veya toplumun verdiği görevleri çokiyi ve sürekli
olarak yerine getirme suretiyle Thamadeliksıfatını
şahsında toplayan kimseler, seçilmediği halde top-
lum içinde, Thamade statüsünde algılanabilmiştir.

2-Savaşlarda, bireysel kahramanlıklarda bu du-
rum söz konusu olmuştur.

3-Toplumdan bilge insanlar çıkmıştır. Bunlar olay
çıktıkça veya sorun oldukça, kendilerine danışı-

lan, seçilmedikleri veya görevlendirilmedikleri hal-
de, Thamade statüsünde kabul edilmişlerdir.

4-Son zamanlarda seçimsiz olarak Pşılar tarafından

bir çeşit atama şeklinde Thamadetayini yapılmıştır.

5-Bunların yanında Pşıların Thamadeliği de zaman
zaman söz konusu olmuştur.
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Thamade Neden Seçilir?

Sorunlara Bağlı Olarak Thamade Sınıflaması:

Toplumumuzun geçmişine baktığımız zaman
açıkça görebileceğimiz gibi, Adığe toplumu kendile-
rini Khabze denilen kurallarla ve seçilmiş görevlen-
dirilmiş ya da doğal olarak bu statüyü taşıma
hakkını kazanmış olan Ihamadelereliyle yönetmiş-

— tir Bunun aksini iddia edebilmenin tarihi gerçeklerle
ilgisi yoktur, olamaz da. Durum böyle olunca her
toplumda olduğu gibi, Adığe toplumunda da ge-
rektikçe, ihtiyaç duyuldukça kural konulmuş, bu

kuralları uygulayarak toplumu yönetecek ya da
meydana gelen sorunları çözecekkişi vekişileri
de seçmiş veya görevlendirmiştir. Bu genel kurallara
bağlı olarak sorunları ve Thamadelikleri şu ana
başlıklaraltındasınıflandırabiliriz:

A- Yönetim ile İlgili Sorunlar ve Thamâdelikler

| -Savaşlailgili olarak seçilen Thamadeler,

2- Khabze yapımı ve yorumuileilgili olarak seçilen
Thamadeler,

3- Yargılamaiçin seçilen Thamadeler,

4- Diplomasiiçin seçilen IThamadeler,

5- Barış toplantıları için seçilen Thamadeler,

B- Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesiİçin

|- Her türlü düğün idaresiiçin seçilen IThama-

deler,

2- Gelin getirme (Nisaşe) için seçilen 1hamade-

ler,

3- Cenaze merasimi için seçilen Thamadeler,

4- Yolculukiçin seçilen Thamadeler,

5- Sofra idaresiiçin seçilen Thamadeler,

6- Misafirin ağırlanması için seçilen Thamadeler,

/- Her türlü yardım ve imece toplantıları için
seçilen Ihamadeler,

C- Sorunun bölgesel olup olmadığına göre ya
da hiyerarşi gereği Thamadeler ve Thamadelik.

Hable Thamade: Mahalle Thamadesi,

Koaje Thamade: Köy Thamadesi,

Xeğeug Thamade: Birkaç köyü kapsayan dar
bir bölgenin Thamadesi,

Jile Thamade: Birkaç Xeğeug'ı kapsayan geniş
bir bölgenin Thamadesi,

Xeuk Thamade: Vatana Thamadesi,

THAMADE.

Bu sınıflandırmaları, örnek olmak üzere genel

anlamda yaptım.İşin aslında toplumumuztarihi
süreçte etkin ve dinamik bir yapı göstermiş, sık
sık duyulan gereksinimler ve sorunlar karşısında
da kuralı ve kural uygulayıcısını yaratmıştır. Bu du-
rumuaşırıya götüren bir Khabze yazarımız: "Khabze
düşünülmedi!" diyebilmiştir.

Genelbir şekilde sınıflandırmış olduğumuz
Ihamadelerin, her görev için yukarıda sıralamış
olduğumuzilkeleri taşıması esastır. Ancak her gö-

- reve seçilen İhamadenin, seçildiği görevin ağırlığına
uygun olarak, ayrıca aranan özellikleri ve yetenekleri
de taşıması bir zorunluluktur. Seçim yapılırken bu
ayrıntılara özellikle dikkat edilmiştir.

Thamade Kodza

"Thamade Yardımcısı"

Kısaca açıkladığımız Thamade ve Thamadelik
kavramını noktalamadan önce, bu görevin yerine
getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan Thamade
Kodza, yani İhamade yardımcısından da kısaca
söz etmekistiyorum.

Thamadelik görevi bazen uzun bir yolculuğu,
bazen riskli bir görevin yerine getirilmesini gerekti-
rebilir; ayrıca Thamadenin de beklenmedik bir
nedenle görevini gerektiği gibi yapamaz duruma
düşmesi de söz konusuolabilir. Bu gibi durumlarda
verilen görevin aksatılmaması ve eksiksiz olarak
yerine getirilmesiiçin, |hamadenin yanına bir de
Thamade Kodza görevlendinlmektedir. Söyleyişten
de anlaşılacağı üzere, bu görev sadece yardımcılık-
tan ibarettir.

* Thamadenin vereceği görevleri yerine getirir.

* Thamadeye ihtiyaç halinde danışmanlık
yapar.

* Thamadenin herhangibir şekilde görev yap-
ma durumunda zorlukla karşılaşmasıhalinde, onun

izniyle onun yerine geçerek görevi yerine getirir.

Bütün bu gibi durumlarda, Thamadenin en
yakın yardımcısı olan Thamade Kodzadır. Bu yar-
dımcılılk görevi de bazen bir kişi tarafından yerine
getinilebildiği gibi, iki kişi olarak da yapılabilir.

Özellikle yapılan yolculuklarda veya toplan-
tılarda, bayanların bulunması halinde yardımcılardan
birisinin kadınlardan seçilmesi kuraldır BB
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HAZIRLAYAN:HALEKUTBAYÖNER

Gutehable, Düzce'nin güneyinde, merkeze 6 km. uzaklıkta, ovanın yeşil
köylerinden biri. Köyde Çerkeslerin yaşadığını, köye ulaştığınızda yemyeşil

ve tertemiz bahçelerinden, evlerin yapılarından anlayabilirsiniz.

Burada vakitgeçirmek gibibir fırsatınız olursa eğer; insanları, size köyün
bir Çerkes köyü olduğunu ispatlamakta köyün kendisinden çok daha

mahir olacaktır. Köy halkının misafirperverliğinden, Çerkeslerin o bilindik
aksanla konuştukları Türkçelerinden, giyim-kuşamlarından, birbirlerine

olan tavırlarından, buranın bir Çerkes köyü olduğuna şüpheniz

©... kalmayacaktır.

Pür telaşesüren günlük yaşamın ayrıntılarında, yoğun çabalar sonucu hazırlanan işlerin ulaştığı
sonuçlarda Adığeliğin izlerini bariz olarak görebileceğiniz bir Çerkes köyü: Gutehable.

© Türkçe adı 1960'tan sonraki haliyle "Duraklar". Tüm özellikleriyle tam bir Çerkes köyü olan
Gutehable'yi yazı boyunca bu asıl ismiyle anmak daha uygun olacaktır. 



 

 

GENEL BİLGİLER isimlendirilmiştir; bu isim halktarafından kullanıl-
maktadır. Gutelerin Düzce'ye yerleşmesinden
bir süre sonra Tahir Ağa'nın Tuğuj Salih'le Düz-
ce'de karşılaşması ve onu davet etmesi Üzerine
Tuğujlar da Düzce'ye gelerek, buraya yerleş-
MIŞİIK.

Gutehable, Düzce'nin güneyinde, merkeze
6 km. uzaklıkta, ovanın yeşil köylerinden biri.
Köyde Çerkeslerin yaşadığını, köye ulaştığınızda
yemyeşil ve tertemiz bahçelerinden, evlerin
yapılarından anlayabilirsiniz.

Sonraları ise Tuğujlar, Hapiyleri çağırmış ve
bunları da başka sülaleler takip etmiştir. Yerleşim

  

       

   

   
    

   

   

   
  
  

 

  

 

Burada vakit geçirmekgibibir fırsatınız olursa
eğer; insanları, size köyün bir Çerkes köyü oldu- 201
Sunuİspatlamakta köyün kendisinden çok daha alanının genişlemesiyle Guteler, Iuğujlar, Mapiy-
mahir olacaktır. Köy halkının misafirperverliğin-  !er, Civarda yaşayan Huaşeler ve Hatkolarla da
den, Çerkeslerin obilindik aksanla konuştukları Komsu olmuştur. Köyün resmiilk ilamı Abzeh
Türkçelerinden,giyim-kuşamlarından, birbirlerine Mehmet Efendi adıyla, Tahir Ağa tarafından ya-
olantavırlarından, buranın bir Çerkes köyüol. Pildıği için köy bu isimle adlandırılmışve Çerkesce
duğuna şüpheniz kalmayacaktır. | ismi de Gutehable olarak yerleşmiştir. Köyün

bugünkü sınırları ise |974'te çizilmiştir.

   
  

  

  

   

 

  
  
  
  

  

 

  

 

   

  
  

  

  
  

Eğerdilinizi halen unutmadıysanız ya da öğ- Ok anız

'renebildiyseniz, rahatlıkla Adığabze konuşabi- . KOYDE YAIŞAMAKTAOLAN
leceğiniz insanları bulabileceksiniz; öyle ki Türk- SÜLALELER
çeden Adığabzeye geçince,ifadelerin rahatlığını © Güte, Tuğuj, Hathko, Hapiy, Çetav, Ulemko,
ve kendinden eminliğini gözle görülür dere- Ooane, Hatukay, Hurme
“cedefark edebileceksiniz. Çevresinde hep Çer-
kes köyleri bulunması, köy halkının oturmuş
yaşam şekillerinin Khabzeye uygun olmasıgibi
etkenlerden hiçbir Çerkes kendisini Gutehab-
le'de gurbettes NisS€tmeyeCektir”

TARİHÇ

 

Xuaşeler köyden göç etmiş olup, köyden
göç edenlerden olan son Huaşe, şimdilerde
başka bir Çerkes köyünde 70'lerini yaşamaktadır.

SOSYAL YAŞAM, EKONOMİK
YAPI, EĞİTİM

ll. Gutehable halkı, çevresinde Çerkes köyleri
1864 ÇerkesE iüninin sonra ilk kafileyle, bulunması nedeniyle Çerkeslerle etkileşimini

gemiyle Osmanlı topraklarına gelen Guteler veiletişimini aktif olarak sürdürmektedir. Adiğeler
Haymana ya yerleştirilmiştir. Ancak Kalkasya'nın arası voleybol tumuvaları gibisportif etkinlikler
iklimi ve havasından sonra Haymana ya alışa- de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla iletişim
mazlar. İstanbul'uişitmiş olansülale,oraların devam etmektedir. Gençler düğünlerinigenellikle
kendilerine daha uygun olacağını düşünerek, adetlerin uygulandığı köy düğünleriyle yap-
kısa bir süre sonra İstanbul tarafında yerleşile-
bilecek yerler aramak üzere thametelerden Ta-
hirAğa'yımekan araştırması için görevlendirir.
Bu arayışısırasında Tahir Ağa'nın yolu Düzce'ye
düşer ve burada Çerkeslerle karşılaşır. Düzce'yi
beğenen ve çevrede Çerkeslerin olmasına sevi-
nen Tahir Ağa, Haymana'ya dönereksülaleyi
de alır ve Düzce'ye yerleşir.

  
 

 

  
  

  
   

 

   
  
   

 

o Yerleşim yeri belirlendikten sonra Gute
Tahir, bulundukları yere sülalenin thametesi
olan Abzeh Mehmet Efendi'nin adını vermiş
ve bunu resmiyete geçirmiştir. Köyün bilinen
resmiilk adı, Abzeh Mehmet Efendi Köyü'dür.
Ancaktanınan Tahir Ağa olduğu için için köyün
adı halk tarafından "Tahir Ağa Köyü" olarak

   

  
   

 

  
   



maktadır. Köydeki Çerkeslerin birbiriyleiletişimi
ve kaynaşması yazın düzenlenen pikniklerle de
sağlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan khabze
bireylerin, ailelerin, akrabaların, komşuların bir-
birleriyle iletişiminde öncelikli etkendir ve
sürdürülebilirliğini bu yaşam alanıyla korumak
tadır.

Köyde halk eğitim kursu verilmekte, semt
sahasıniteliğinde spor kompleksi bulunmakta,
civar köylerden taşımalı sistemle öğrencilerin
geldiği ilköğretim okulu, köy sosyaltesisi bulun-
maktadır. Bunların yanında, market, berber,
sağlık ocağıgibi bireylerin hizmeti için mekanlar
da mevcuttur.

 

Köy halkı geçimini sağlamakiçin, tarım -
hayvancılık da yapmakta; ancak köye yakın za-
manda kurulmuş olan Organize Sanayii Bölgesi
de halka iş imkanı sunmakta ve köyün ekono-
misine katkı sağlamaktadır. i

 

a

Köyün gençlerinin neredeyse tamamıüniver-
siteyi okumuş ya da halen okumaktadır. Dola-
yısıyla köyün eğitim seviyesi yüksek olup,iş
kalitesi de artmıştır.

Köyün nüfusu 550 civarındadır. Merkeze 6
km. oluşu ve birçok köy yolunun da üzerinde
bulunuşu nedeniyle ulaşımı en kolay köyler-
dendir. Köye, merkezden 10-15 dakikada bir
dolmuşlar kalkmakta, ulaşım süresi de |5 dakikayı

: geçmemektedir.
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   ürkçede telif ya da çeviri olarak Çerkeslerin
tarihi üzerine bilimsel nitelikte yayınlanmış
eserler, son yıllarda özellikle KAFDAV'ın ve

KAFFED'in katkılarıyla, basılmaya başlamışsa da hala
yeterli sayıda değildir. Ne yazık ki, daha çok ken-
dini kendine anlatmakla yetinen yayınlar çoğunlu-
gu oluşturmuştur. Çerkes toplumunun kendi kültürü-
nü tanıtma konusundaki ketumluğunun da bunda
önemli bir payı vardır.

Bu yayın bilimsel metodu nedeniyle, hem Çer-
kesler hakkında objektif yayın bekleyen farklı bir
okuyucu kitlesinin hem de savaş, sürgün ve biraz
da (Çerkes) Ethem Bey çerçevesindeki yayınlardan
daha farklı konularda yayın ihtiyacı duyan Çerkes
okuyucular için, değerli bir kaynak olarak ortaya
çıkıyor. Giriş bölümündeetnisite, azınlık, halk, millet,

 
Yazar: RUSLAN BETROZOV

Çev.:Orhan Uravelii- Basıma Hazırlayan: Murat Papşu
KAFDAVYayınlar: Ocak 2009, Ankara, 320 sf.

HAKAN EKEN

anadil, vatan gibi kavramların farklı kaynaklardan
farklı tanımları anlatılmakta ve tartışılmaktadır.
İlerleyen bölümlerdeise, yazar kendi bilimsel tespit-
lerine göre; Abhaz-Adığe topluluklarının ortakbir
kökenden, Kafkasya'ya gelen ya da Kafkasya ile şu
ya da bu şekilde temasta olan diğer halklarla etkileşimi
yoluyla, farklılaşmaya başlamasını tarihin birbirini
izleyen dönemleri itibariyle anlatmaktadır. Bu bölüm-
ler içinde Adığe-Abhazların Anadolu ve Akdeniz'le
ilişkilerinin anlatıldığı sayfalarda ayncailgiyi hak ediyor.

Bu farklılaşmaanlatılırken, yazar, karşıt görüşleri
de belirtmeklebirlikte, sürecin dil başta olmaküzere,
kültür, adetler, mitoloji, vb. alanlarda bir katmanlaşma
ile geliştiğine sık sık vurgu yapmakta, geçmişe doğru
gidildikçe ortak paydanın büyüdüğüne işaret etmek-
tedir. Kafkasya'nın tarihi Üzerine yapılan araştırmaların
belirli dönemleri kapsadığı, bazı tarih aralıklarına
ilişkin ise yeterli arkeolojik araştırmanın olmadığı,
bu nedenle farklı metodlarla bu dönemlerin izahına
çalışıldığı, dolayısıyla yeni arkeolojik araştırmalar
gerektiği ifade edilmektedir.

Kitabın orjinal adı: "Adıgi: Vozniknoveniye i razvi-
tiye etnosa'dır. Çevirmenise giriş bölümünün ilk
cümlesine bir dipnot ekleyerek, Adığe kelimesi yeri-
ne Çerkes kelimesini eşanlamlısı olarak kullanacağını
ifade etmiştir. Bu iddia günümüzde hala çoktartışmalı
bır iddia olup, hassasiyeti öne sürülerek üstü örtülen
bir konudur. Her ne kadar, çevirmen Adığe yerine
Çerkes kelimesini kullanacağını söylemiş olsa da
ana bölüm başlıkları ve kitabın ilk sayfaları dışında
Çerkes kelimesinin yazılmasına özen gösterilmediği
ortaya çıkmaktadır.Kitabın orjinali elimizde olmama-
sına karşın, okudukça, yazarın esasen Çerkes kelimesi-
ni Karaçay Çerkes bölgesi Adığeleri için kullandığı
ve sıksık Abhaz-Adığe topluluğu/halkı ya da sadece
Adiğe adını kullandığı anlaşılmaktadır. Çerkes kelimesi-
ni Adığelere eşitlediği ya da tüm otokton Kafkas
halklarına mal ettiğine dair bir izlenim yoktur. Bu
nedenle bu değerli kitabın ileride yeniden basımı
söz konusu olursa, anlam kaymalarını ve algı hatalarını
önlemekiçin yazarın kullandığı kelimelerin aynen
çevrilmesinde büyük yarar görüyoruz
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Tablo: Murat Mutlu

 

edemin hikâyelerinden tanımıştım onu.

i Kim bilir yüzü ne kadar da güzeldi. Kafkas-

ya'mın güzel topraklarında doğmuş,

yağmurlarıyla yıkanmıştı teni. Gözleri o cennet
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ormanların yeşilliğini almıştı. Yanakları alaldı.

Babasını, kardeşlerini bırakıp gelmişti. Gelmek
mil Hayır, o Sürgün edilmişti. Ayırmışlardı onu

vatanından. Ama tüm sevdiklerini ilmik ilmik



  SÜRGÜN BİR YÜREK...
 

işlemişti yüreğine. Kimseye anlatmamıştı, anlata-

mamıştı geride neler bıraktığını. 60 yaşına

geldiğinde gözlerinin feri sönmeye yüz tut-

masına karşın, yüreğinde vatan aşkının ateşi

sönmüyordu ve şu cümleleri tekrar ediyordu:

"Bir gün, eğerbir gün geri dönebilirsem vatanıma,

ne kadar zaman geçmiş de olsa elimle koymuş

gibi bulurum evimizi. Ah bir aşabilsem şu
11.

Karadeniz'i.

Önce vatanının güzel sahillerine pek de
benzemeyen bir sahile indirilmişti, kapasitesi
yüz kişi olan tekneden üç yüz vatandaşı ile bir-

likte. Sonra dillerini bilmediği insanların arasında
buldu kendisini. Ne yiyecekbir şeyleri vardı ne
de gidebilecekleri bir yer. Kim bilir böyle kaç
gün geçirmişlerdi. Zaten vatanında nefes almadık-
tan sonra ne önemivardı ki geçen zamanın.
Annesivardı bir tek yanında. Yüreğini daraltan
bu acıyı dindirmek için omzunda doya doya
ağlamakistiyordu. Ama bugüne dekalmış olduğu
terbiye ne yazıkki bunaizin vermiyordu. Çaresiz
gözlerle olup bitenleri seyrediyordu. Günler
geçiyor ve her gün bir grup insanını alıp bir
yerlere götürüyorlardı. Bir yanda açlık bir yanda
hastalıkla mücadele etmek ne kadarda zordu.
İnsanları gözlerinin önündenyıldızlar gibi kayıp

gidiyordu.

Bir sabah uyandığında artık sahilden ayrılma
sırasının, onun da içinde bulunduğu gruba
geldiğini anlamıştı. Ancak o, sahilden ayrılmak
istemiyordu. Ya bir sonraki tekneyle babası
yahut kardeşi gelirse onları tekrar nasıl bulabilirdi!
Amadillerini bilmediği, donuk yüzlü adamlar
söz dinlemiyordu. Kağnılara bindirilip yine bir
bilinmeze yol almaya başladılar. Annesinin gözle-
rinde o puslu bakışlar hiç kaybolmuyordu. Yola
çıktıklarından beri tek söz de etmemişti zaten.

Bir kaç gün süren zorlu yolculuktan sonra hava
kararmak üzereyken kağnılar durduruldu. Bir
köye varmışlardı. O köye daha öncedengetirilip
yerleştirilen Adığeler, soydaşlarının bu perişan
haline şaşırmıyorlardı. Çünkü onlargibi niceleri
yol alırken bu köye uğramışlardı. Gece bura-
da konaklayacaklar ve sabah tekrar yola devam
edeceklerdi. Yola çıktıkları günden beri hasta
olan annesi, bu gece daha da fenalaşmıştı, bütün

gece sayıklamıştı vatan topraklarında bıraktık-

larının ismini. Kebihan'ın gözüne gece boyunca
uyku girmedi, annesinin yüzügittikçe beyazlıyor-
du, sabahın ilkışıklarıyla birlikte bir ses duymak
ümidiyle annesine seslendi ama ne çarel Artık
annesi istese de konuşamazdı. Sabah Kebihan'ın
sessiz bakışları arasında defnettiler annesini ve
görevliler tekrar yola çıkmakiçin emir verdi.
Bir gün daha yolda geçti ve akşamüstü bir yere
ulaştıklarında artık durulup burada yerleşileceği
işaret edildi. Yanlarına alabildikleri birkaç parça

eşyayı da alıp indiler kağnılardan. Herkesin
koynunda atadan kalma bir kama ve yüreklerinde

koca bir yara: SürgünYarası...

Görevliler gitmiş ve bir başlarına kalmışlardı.

Kebihan uyumakistiyordu ve uyandığında bu
kâbusun biteceğine inanıyordu. Uyudu;işte
annesi ve babası "sago Kebihan, zinerdahe
(güzel gözlü) Kebihan" diyorlardı ona. Ne tatlı
ne sıcaktı sesleri. O güzel bağ evinin bahçesinde
koştururken bir baykuş sesiyle açtı gözlerini, o
an gerçek tüm soğukluğuyla çarpmıştı yüzüne.
İşte yine o zorla getirildiği yerdeydi. Günler
geçiyordu, o ve arkadaşları sadece yaşamakiçin
yaşıyorlardı. Artık bu ülkede kalacaktı, anlamıştı
bunu. Lakin havası başkaydı bu ülkenin, topra-
ının kokusu, dağlarının duruşu bile başkaydı.
Gökyüzü tüm maviliğini yitirmişti sanki siyah bir
örtü kaplıyordu üstlerini. Sevmiyordu burayı
sevmeyecekti de.

Nice günler geçti böyle, evlendi, çocukları
oldu, tabi sonra da torunları. Torunlarındanbiri
olan dedeme diyordu, 60 yaşına gelen Kebihan:
"Bir gün, eğer bir gün geri dönebilirsem vatanıma,
ne kadar zaman geçmiş de olsa elimle koymuş
gibi bulurum evimizi. Ah bir aşabilsem şu Ka-
radeniz'i." Ama gidemedi aşamadı o kapkara
denizi.

Ama ben şimdi yüreğimden ona verdiğim
sözleri bir kere daha yinelemekistiyorum: Dö-
neceğim sinane Kebihan, senin ağlaya ağlaya
geldiğin o denizden gözyaşlarını toplaya toplaya
geri döneceğim. Döneceğim sinane dahe, bana
miras bıraktığın yüreğini geri götüreceğim vatanı-
mıza ve yüreğindeki sevgi tohumlarını ekeceğim
bahçemize. Senden sonra solan çiçekler yeniden
hayat bulacak. Üzülme! Sen rahat uyu, ben se-
ninle senin için geri döneceğim.
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Chirikba, İstanbul Kafkas Kültür Derneği'ni Ziyaret Etti

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın dış
politikadan sorumlu yardımcısı ve Cenevre görüş-
melerinde Abhazya Delegasyonu Başkanı Dr.
Viaceslav Chirikba, |14 Temmuz 2010 Çarşamba

akşamıİstanbul Kafkas Kültür Derneği'nde, demek
üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi.

Abhazya'nın önce Rusya Federasyonu daha
sonra da 3 ülke tarafından tanınmasına kadar olan
süreci, ekonomik ve politik açıdan yaşananları
kısaca özetleyen V.Chirikba, uzun süredir BM gö-
zetiminde devam eden Cenevre görüşmelerinden
Abhazya'nın neden çekildiğini açıkladı. ABD'nin
Bush zamanında görüşmelere katılan ekibinin çö-
züm arayışında olduğunu, Obamatarafından ata-
nan ekibin ise artık Gürcistan'a ABD'nin eskiilgisi-
ni kaybetmiş olması nedeniyle, çözüm için etkin
bir yaklaşım içinde olmadıklarını gözlemlediklerini
anlattı. Bir çeşit soğuk savaşın devamıgibi olan

ve çözümsüzlüğekitlenen görüşmelerden,şimdilik

çekildiklerini belirtti.

Daha sonra katılımcılardan gelen sorulara
yanıt veren V.Chirikba, uluslararası kuruluşların
temsilcilerinin Abhazya'da bulunmaya devam etti-
gini, bu durumu Abhazya'nın da desteklediğini
ve istediğini söyledi.
 

 

 

Türkiye'de kurulan yeni Abhaz Federasyo-
nu'nun Abazalar arasında ve Abazalarile Adığeler
arasında yarattığı ayrılığı dile getiren katılımcıları
dikkatle dinleyen Chirikba, yeni kurulan federasyon
ile hiç görüşmediğini ama, bunun Türkiye'de yaşa-
yan Abaza ve Adığelerin bir iç sorunu olduğunu
ve onların bunu gelecek zamandabir şekilde çö-
zeceklerine, yine bir araya geleceklerine inandığı-
nı söyledi. "Abhaz Federasyonu Abhazya hüküme-
tinin talimatı ile kurduruldu" iddiaları hakkındaki
soruya ise, 'kesin olarak Abhazya hükümeti kimse-
ye böyle bir talimat vermez' şeklinde yanıtladı.
Chirikba, Abaza ve Adığelerin, ömeğin Soçi Olim-
piyatları konusundafarklı yaklaşımları olabileceğini
ama bunun ayrılığa neden olmaması gerektiğinin
altını çizdi.

Abhazya'ya yatırım yapmakisteyen bir işada-
mının sorusu Üzerine Türkiye'den yatırımların çok
az olduğunu, Abhazya'nın yeterli sermayesi olmadı-
ğı için de karayolları gibi büyük sermaye gerektiren
işlerin Ruslar tarafından yapıldığını açıkladı. Türkiye'-
den daha çok yatırımcı beklediklerini ifade etti.
Rusya'ya bağımlılık, konusundaki endişeleri dile
getiren katılımcılara ise, 'Abhazyabir başka devletin
bir parçası olmak için bağımsızlık savaşı vermedi.

Abhazya bağımsız bir ülkedir ve öyle kalacaktır"
şeklinde yanıt verdi. Türkiye'den beklentinin ne
olduğu sorusunaise, "Türkiye'nin bizi tanımasını
isteriz ama kısa sürede bunun gerçekleşeceğini
düşünmüyoruz. O nedenle ambargonun kaldırı!-
ması, ekonomıkilişkilerin geliştirilmesi tanınma

olmadan da yapılabilir." dedi.

Chirikba, toplantıdan ayrılırken Türkiye'de
bulunduğu süre içinde edindiğibilgileri ve diaspora-
nın beklentilerini bir raporhalinde Devlet Başkanı
Bagapş'a ileteceğini belirtti. |

o UluslararasıKafkas Festivali" İzmir'de Yapıldı

 

İzmir Kuzey Kafkasyalılar Kültür Sanat ve Eğitim
Derneği organizasyonuile “1, Uluslararası Kafkas
Festivali” düzenlendi. İzmir Büyükşehir, Aydın,
Konak, Ödemiş, Buca, Pamukören Belediyeleri
ile Bornova, Ödemiş, Söke, Arıkbaşı,İlkkurşun,

Aydın, Nazilli ve Denzili Kafkas Derneklerinin
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katkılarıyla 2-9 Temmuz 2010 tarihleri arasında
düzenlenen Festivale |0-18 yaş arası 150 dansçı

katıldı.

Daha sonra Emniyet Müdürü Osman Aral
ve Belediye Meclis üyesi Hüseyin Kurt tarafından,
İzmir Kuzey Kafkasyalılar Kültür Sanat ve Eğitim
Derneği Başkanı Nesrin Çanga, Kabardey dans
eğitmeni Hasan Kardanov, Güney Osetya dans
eğitmeni Genadi Biçenov ve Çeçen dans eğitmeni

Selam Beg Abuev'e plaket verildi.

Demek başkanı Çanga, "İlkyılımızolduğuiçin

sınırlı sayıda öğrenciyi ağırladık. Arcak görüyoruz
ki, gelecek sene misafir ettiğimiz öğrenci sayısı
çok dahafazla olacak. Ne kadar çok kaynaşırsak

Samsun Kafkas Gecesi'nde /

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenle-
nen veİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demir-
taş, Samsun Kafkas Demeği Başkanı Servet Yıldız,

dernek üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı
Geleneksel Kafkas Gecesi muhteşem gösterilere
sahne oldu. Gecenin açılış konuşmasını yapan
Dernek Başkanı Servet Yıldız, Samsun Kafkas

Demeği'nin sadece halk oyunlarıile ilgili etkinlik
yapmadığını, Çerkes kültürünün yaşatılması ve
gelecek nesillere aktarılması için uğraş verdiğini
söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Sind ve
Nart halk dansları topluluğu danslarıyla, Jale Sezgin
ise Adığece şarkılarla izleyenlere keyifli anlar
yaşattılar.

 

kültürümüzü o kadar tanıtmafırsatı buluyoruz.
Bu güzeletkinliğin devamını yapmakistiyoruz"
diye konuştu.

 

uhteşem Gösteriler

 

4. Doğu Akdeniz Kafkas Kültür Festivali Göksun'da Yapıldı.

18 Temmuz Pazar günü Göksun'un Yantepe
Köyü'nde gerçekleştirilen 4'üncü Doğu Akdeniz
Kafkas Kültür Festivali'ne Göksun Kaymakamı Ce-
malettin Demircioğlu, Belediye Başkanı Ramazan

 

Hurç, K.Maraş AKPİl Başkan Yardımcısı Erol

Aslan, KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Ök-

suz, iş adamları Cengiz Atalar ve Raif Balkar-
oğlu'nun yanı sıra organizasyonda yer alan Adana,
Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep, İskenderun,
Reyhanlı, Afşin Kafkas Kültür Dernek Başkanları
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Göksun Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bedri
Tokuç, kültürün ve geleneğin korunmasına yönelik
bir konuşma yaparak Çerkeslerin kültürleri ile
içinde bulundukları ülkelere özgün düzeylerde
yarar sağladıklarını ifade etti.

4'üncü Doğu Akdeniz Kafkas Kültür Festivalı'ne
destek veren Adana, Mersin, Kahramanmaraş,

Gaziantep, İskenderun, Reyhanlı ve Afşin Kafkas'
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Kültür Demeklerine ve emeği gecen tüm vatandaş-
lara teşekkür eden Tokuç, bundan sonraki festival-
lerin daha da renkli geçeceğini söyledi. Tokuç'un
konuşmasını ardından Ankara Kafkas Derneği

Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nden /

Sakarya Kafkas Kültür Demeği'nin Geleneksel
Kafkas Halk Dansları ve Mızıka Grubu Gösterisi;
AFA Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhteşem
gece ile gerçekleşti.

Gecede bir konuşma yapan Sakarya Kafkas
Kültür Demeği Başkanı Kadir Erkaya; demekfaali-
yetleri hakkındabilgi vererek, çalışma ve projelerini
anlattı, Kafkas kökenli ve Kafkas kökenli olmayan
çok sayıda davetlinin katıldığı gecede sahne alan
minikler, yıldızlar ve ikinci bahardan oluşan halk
oyunları ekipleri, salon içinde klimalarının çalışma-
masına rağmen, gösterdikleri performanslarıyla
adeta büyüledi.

Halk Dansları Topluluğu Ekibi Elbruz sahnealdı.
Elbruz'un birbiriden güzel oyunlar sergilediği

festivalde, ses sanatçısı Müntaha Gülsü da şarkıları

ile katılımcılardan büyükalkış aldı.

 

uhteşem Gece

Gecede ayrıca; Şamba Zerrin Kobaş'ın Yönet-
tiği Wohayra Mızıka Grubu'da gösterisiyle, geceye
ayrı bir renkkattı.   

Alaçam KafkasFestivali”nin 3.si Gerçekleştirildi

Samsun'un Alaçam İlçesi Karlı Köyü Kafkas
Kültür Derneğitarafından düzenlenen ve heryıl
geleneksel olarak yapılan Kafkas Festivalinin 5.si
bu yıl, 25 Temmuz 2010 Pazar günü Karlı köyünde

gerçekleştirildi.

Şenlikte Alaçam İlçesi Karlı Köyü Muhtarı ve

Karlı Köyü Kafkas Kültür Demeği 2. Başkanı Kadır
Düşünsel, Yakakent Belediye başkanı Burhan
Bayraktar, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve
AKP Samsun Milletvekili Ahmet Yenibirer konuş-
ma yaptı.

Konuşmalardan sonra Terme Azamet Halk

Dansları Topluluğu'nun Çerkes onurve asaletini
gösteren oyunlarını sergilediler. Yurt dışından
gelen Kuzey Osetya Halk Dansları Topluluğu'nun
gösterileri ise ayakta alkışlandı. Merzifon Kafkas

 

Demeğiolarak şenliklere gelen gençlerise birbirin-
den güzelfigürlü oyunlarıile şenliğe renkkattılar.
Oyunlardan sonra şenliğe katkıda bulunanlara
plaket verilerek, mahalli düğün gösterileriile 5.
yıl şenlik kutlamaları anısına pasta kesimi yapıldı.

Şenliğe AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet
Yeni, Alaçam Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Bafra
Belediye Başkanı Zihni Şahin, Yakakent Belediye

Başkanı Burhan Bayraktar, Kafkas Demekleri Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Canlı, Sinop,
Merzifon, Terme, Hamamözü demek başkanları

ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti başkan ve
yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütü temsilci-
leri, mahalle ve köy muhtarları, resmi kurum ve
kuruluşlarındaire amirleriile çok sayıda vatandaş
katıldı. “ va O
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İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği'nden kısa kısa
Derneğimiz, 16.06.2010 tarihinde yapmış

olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

Demeğin İnegöl Kafkas Adığe Kültür Demeği
olan adını, İnegöl Çerkes Adığe Kültür Demeği
olarak değiştirmiştir.

Yapılan seçimlerde Dernek Yönetim Kurulu
asil üyeliklerine; Başkan Hakkı Baydar, Başkan Yar-

dımcısı Osman Kardaş, Sayman Macide Özkal
Sekreter İsmail Baydar, Üye Saliha Demircan,
Üye Ergün İlçin, Üye Yusuf Kumsarseçilmişlerdir.

İnegöl Belediyesi'nin 16 - 22 Temmuz 2010
tarihleri arasında yapmış olduğu Uluslarlarası Kül-
tür Sanat Festivaline Adıgey Cumhuriyeti'nden
Zori Maykop folklor ekibi katılmış ve yarışmada
3. olmuştur. Ayrıca festival kapsamında Adıgey'den

4. Geleneksel “Reyhanlı B

Her sene Temmuzayının son haftası gerçek-
leştirilen Geleneksel "Reyhanlı Buluşması Şenliği"'-

nin 4.sü 31 Temmuz 2010 Cumartesi akşamı

Reyhanlı Kafkas Kültür Demeği'nde gerçekleştinidi.

Şenliğe Suriye Adığe demekleri, Türkiye'deki
birçok derneklerin başkanları, yönetim kurulu

 

 

Ankara Kafkas

 

Ankara Kafkas Derneği 30 Ağustos 2010 ta-
rihinde dernek binasında iftar yemeği verdi.

Yemeğe lürkiye Partisi Genel Başkanı
Abdüllatif Şenerve eşi de katıldı.

İftar yemeği organizasyonu yoğunbirkatılımla
gerçekleştirildi.

Tahtamıkoy Belediye Başkanı Mis Medin, Şinciy
Belediye Başkanı Pratok Müslim, Tahtamıkoy
Adığe Hase Haşkanı Sobsokovİlyas, Tahtamıkoy
Belediye Başkan Yardımcısı Sobsokov Azamet
ve el sanatları sanatçısı Dedy Fatım olmak üzere
bir hafta süresince İnegöl Belediyesince konuk
edilmiş olup, İnegölile Tahtamıkoy arasında kardeş
şehir olması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

28.07.2010 - 22.08.2010 tarihleri arasında
Adıgey'den gelen dil öğretmeni Svetlana Batmen
ve folklor öğretmenikızı Zaynab Batmen demeği-
mizde 6-15 yaş grubuna dil ve folklor dersleri
vermişlerdir, bu kursun düzenlenmesinde katkıları

olan başta Tahtamıkoy Adığe Hase Başkanı Sobso-
kovİlyas olmak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz.

  uluşması”

üyeleri, Reyhanlılı hemşerilerimiz, 100-150'ye ya-
kın Suriyeli hemşerilerimiz katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Reyhanlı Kafkas
Kültür Derneği BaşkanıS. Nejat Altay organizas-
yonda emeği geçenlere, Suriye'den katılan tüm
yönetici ve misafirlere, çevreil ve ilçelerden gelen
tüm katılımcılara, geceyi onurlandıran tüm başkan
ve yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür
etti. Bu şenliklerin her sene devam edeceğini de
konuşmasına ekleyen Altay, katılımcılara keyifli
seyirler dileyerek saygılarını iletti.

Geceye danslarıyla renk katan Elbruz Halk
Dansları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni
topladı. Suriye'den gelen Tambi Cimokşarkılarıyla
ve akordeonuile geleceğin büyükbir Adığe sanat-
çısı olacağını gösterirken kardeşi Marşan Cimok'un
okuduğuşiir ise herkesi hayran bıraktı.

Reyhanlı Kafkas Derneği

Derneği İftar Yemeği Verdi

 



 

 1 Türkçeleştiren: Yasin Çelikkıran

Tilkinin biri yedi yolun kesiştiği bir kavşağa
gidip yatmış, ölmüşgibi rol yapmaya başlamış.
Ses seda çıkarmıyor, nefes bile almıyormuş.Bir
süre sonratilkinin gerçekten öldüğünü sanan
kargalar üşüşmüşlertilkinin Üzerine. Kimi ayak-

larını gagalıyor, kimi kamının üzerinde. Saksağanın
biri de gelip doğruca başına konmuş, başlamış

gözünü gagalamaya. Artık daha çok dayanmaya
olanak var mı? Tilki bir hamle yapıp saksağanı
kapmış. Saksağan neye uğradığını şaşırmış ve
tilkiye demiş ki: "Gel beni yeme, atalarımızın
öğrettiği eğlenceli bir oyunu öğreteyim sanal..."
"Peki" demiştilki, "Hadi öğret bakalım" "Önce
iki eski kara kovan sepeti bulmalısın!" demiş
saksağan. "Kolay" demiştilki ve iki eski kara ko-
van sepeti bulmuş.

Saksağan: "Şimdi beni bu sepetlerden
birinin içine koy, ötekini de üzerimeiyice
kapat. Böylelikle ne kaçabilirim ne de
uçabilirim değil mi ya? Sonra da yüksekbir
kayaya götürve teker gibi beni aşağıya bırak.
Göreceksin ne eğlenceli olacak!" demiş.

Tilki denileni yapmış. Saksağanı sepete iyice
kapatmış, götürmüş yüksekbir kayanın tepesine
ve hızla aşağıya bırakmış. Uçurumdan aşağı yu-

varlanmaya başlar başlamaz iki sepet birbirinden
ayrılmış, içindeki saksağan da pım... Uçup gitmiş.

Önceacabaşimdinasılbir ilginç oyun olacak
diye düşünüp duran uyanıktilki, olup biteni
hemen anlamış amaiş işten geçmiş.

"Eyvah!" demiş, "Ne yaptım ben?Bütün
emeklerim, çabam, çektiğim bunca sıkıntı.boşa
gitti. Bunca zaman boşuna aç kalmışım!"demiş.

NART 64

Uyanıktilki ne yaparsa yapsın, yorgun ve
perişan, baka kalmış akıllı saksağanın ardından
ve yeni hinlikler düşünmek için yeniden yola
düşmüş.

Adığe Pşıseher, 5.45; Anlatan: PŞIJ| Seferbiy,
Yeceriıkhuay köyü, Derlendiğiyıl: (935
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Air Ticketing

TMPOHAXA ABMABMWETOB

Hotel Reservation

BPOHWPOBARVE TOCTURULI 
Aviation Services

ABWMAOBCJIYXKUBAHVYE

Visa Services

OdLOPMMEHME B/3

Gİ(SİAİİ

NN0aD)İn

Cargo Services

KAPIOOBCJIYŞKUBAHME

Daily City Tours

(0) 5103112KYA41aAİ  
WWww.narttour.com.tr

Bir Nart Tour Markasıdır
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