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"... Yüreğim fazla dayanmaz biliyorum. İçime atsamol-

muyor, dilime vuruyor. Anadilimle anlatmak istiyorum, unut-y y ak istiy
mayı ve unutulmayı...' Ubıhcayı konuşan son kişi olanY Y çay Ş $

Tevfik Csenç'in bu sözünü olkuyupta içi sızlamayan Çerkes

yoktur herhalde. i

Ocak- Şubat sayımızla yine dopdolu bir dergi ile karşınız-

dayız.

UNESCO'nun "21 Şubat Uluslararası Anadil Günü"
nedeniyle dergimizin bu sayısında anadıl konusuna ağırlık

verdik ve Demokratik Çerkes Wlatformu'nun Anadil temalı

Afiş tasarım yarışmasında ikincilik ödülü alan Baran Gün-
düzalp'e ait afişi kapak resmi olarak dizayn ettik.

Bilindiği üzere UNESCO'nun yayınladığı "Kaybolma
Tehlikesi Altındaki Diller" raporunda Adığece ve Abazaca

da yer alıyor. Kuzey Batı Kafkas Dil grubu içinde yer alan

Adığece veya Hbazaca'nın Ubıhça gibi dünya üzerinden si-
İnmesini istemiyorsak anadılımize hep birlikte sahıp çıkmalıyız.

Yine bu sayımızda 2008 yılında kaybettiğimiz KIBC'nin

ünlü yazarı Ütü; Boris'in severek oleuyacağınızı düşündüğümüz

"Anadile ilişkin Düşünceler” başlıklı makalesine yer verdik.

Federasyon ve derneklerimizde 2 | Şubat tarihinde anadıl

konulu birçok etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerle ilgili bilgi-
erin yanı swa KAFFED'in İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde

düzenlediği çeşitli dillerde temsilcilerin (Abazaca, Adığece,
Crmenice, Gürcüce, Kürtçe, Lazca, Seferad Dili ve Sürya-

nice) kendilerini ifade etme ve diğerlerini tanıma imkânı bul-

dukları bu önemli etkinliğin ayrıntılarını da yine bu sayımızda

okuyabilirsiniz. KAFFED Genel Başkanımız Sayın Cihan
Candemir'in "Dil Eğitimi - Sivil Toplum Orgütlerinde

Siyaset" başlıklı yazısını ve ilgiyle okuyacağınızı düşündüğü-

müz dığer bölümlerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

leyla Kandemın
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Çeviri: MUVAFFAK TEMEL

<a Nadil, toplumun kalbidir, canıdır, halka 'halk'
4 diyebilmekiçin gerekli nişanlardan en önem-

, Şlisidir, denilebilir... Adiğe dili, tarihle uğ-
raşanları şaşırtacak kadar uzun bir geçmişe sahip

olan halkımızla birlikte yolculuk etmiştir. Birlikte
yolculuk etmekle kalmamış, halkın duygu ve sezileri-
ni özümseyerek, tüm yaşamı boyunca olan-biten
herşeyin üzerinde bir nakış olarak işlenmiştir. Böyle
olunca anadilin, birçok bakımdan halkın bir tarihi

olduğunu, bu tarihin izleri açığa çıkarıldıkça, bizden

önce yaşamış nesillerin düşünce ve yaşam biçimleri-

nin gizlenmiş olduğu büyük bir ormana benzediğini
söylemek mümkündür. Bu büyük ormanda doğmuş
olan yetenekli insanlar halkın geleceğine tanıklık
edecekbirçok şeyi bulurlar. İşte, anadil böyle bir

şenliktir toplum için.

  

Dünyada kendidilinin tadını ve güzelliğini kabul
etmeyen hiçbir toplum olmasa gerek. Adığeler de
anadilimiz de öyledir. Kendi ocağımızda otururken
anadilimize olan sevgimizin ne denli çok olduğu-
nun farkına pek varamayız. Çünkü sürekli kulağı-
mızdadır sevgilimiz. Çok şükür ki özlemini çekmi-

yoruz. Ancak, kuşun yuvasına olan sevgisi gibi, biz
Adığeler de kadim vatanımızı terkedip, yabancı
topraklara sığınmak zorunda kaldıktan sonra
anadilimizi özler olduk; ansızın bir yerlerde duyar-
sak eğer,bir şarkı gibi gelir bize, hayranlıkla dinleriz.

Herkesin bildiği gibi, dün doğmuşbirhalk dili
yoktur. Bütün dillerin başlangıcı çok eskilere gider,
birçok dönemden geçerek gelir; zeka ürünü olan
çokşeyleri içerir. Bu nedenle, dünyada "güçsüzdür"
denebilecek bir dilin olmadığını söylemek de müm-
kündür. Abarttığımı söyleyenler olacak mı bilmi-
yorum ama becerebilirseniz eğer; Adığe dilinde

ifade edemeyeceğiniz bir düşüncenin olmadığı

kanısındayım. Adığe sözleri o denli anlamlı, o denli
kapsamlı, düşünceleri o denli derinden kavrıyor
ki, Adığece ile söylediğimiz herşeyi başkabir dille
ifade etmenin imkansız olduğunu düşündüğüm
zamanlar da oluyor. Niçin yalan söyleyeyim, anadile
olan sevgim nedeniyle böyle düşünüyor da
olabilirim. Ancak kuşku yok ki Adığece güzeldir,
kıvraktır, anlamlıdır, içeriklidir, ferahlatıcıdır. Eğer
onun güçsüz, büyük düşünceleri ifade etmekte
yetersiz olduğunu sanıyorsak, bilelim ki çok
yanılıyoruz. Anadili öğrenmedeki kendieksikliğimizi
ona yüklüyoruz.

Rivayetlerdekiatın "Sen adam olursan, ben at
olurum" dediği gibi, "Siz halk olursanız, ben size
dil olurum" dedirtecek güç ve beceri vardır Adığe-
cede, Onun ne yapabileceğini bilmeden, ambarın
dibini kazımayı hiç düşünmeden, ona "güçsüz" eti-
ketini yapıştırdığımızda, yanlışlığın en büyüğünü
yapmış oluruz.

Bugünkü yaşam biçiminin tahmin edemeyeceği-
miz kadar değişmiş olduğu doğrudur; çokhızlı
gelişmeler oluyor. Bu hızlı gelişim süreci, kendı gö-
rüş ve düşüncelerini de beraberinde getiriyor. Bu
düşünceleri öncelikie dil kapıyor, adlandırıyor, daha
önce adlandırılmış olanlara ilaveler yapıyor.İşte
bu aşamada, güncel yaşama uyacak terimler bula-
madığımızda dilimizi güçsüz gibi görüyoruz. Ancak
bu konuda biraz daha derinden düşünmemiz gere-
kir. Bugünkü yaşantımızda var olan herşeyin "üste-
sinden gelememesi" anadilimizin suçu mudur acaba?
Suçu değildir. Çünkü böyle bir durumla çok sık
karşılaşmayız, zaman zaman karşı karşıyageliriz ki
o anlar da daha çok yeni ortaya çıkan durumlarla
ilgilidir. Halbuki Adığece,yaşantımızın her alanında
bize eşlik etmiş olsa, bizimle varolarak işyerlerinde
ve çalışma hayatında yer bulabilseydi eğer, olan
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biten herşeyi rahatlıkla içine alabilecek; bu şansı
yakalamış başka diller gibi, her türlü düşünceyi
bizim dilimizle de ifade edebilme imkanı olacaktı.
Çünkü bir kez daha belirtmek isterim ki; Adığece,
her türlü düşünceyiifade edebilecek güç ve yetene-
ge sahiptir. Ancak, üzüntüm şudurki Şogentusuk
Ali'nin anadile ilişkin özlemi henüz gerçekleşebilmiş

değil; onu şimdilik daha çok başucumuzda kullan-

maktayız. Bu yüzden de onu yaşamın heralanına
koymayakalkışınsak büyük düşünceleriifade etme-
de yetersiz kalacağını sanıyoruz.

İnsan olarak birşeyiisteme arzumuzun büyüklü-
günü, onun bize verebilecekleriyle, bize sağlayacağı
faydanın miktarıyla ölçmeye alışmışız. Peki, Adığece
bugün bize ne verebilir? Anadil için böyle bir soru
sormak hoşbir şey değil; değil ama aramızda ken-

dine bu soruyu sorabilenler var olduğu sürece,
konu üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor.
Ben şahsen Nart müziğimizi, rivayetlerimizi, şarkılan-
mızı, değerli yazar ve şairlerimizin güzel eserlerini

anlamak, onların tadını alabilmekiçin başka bir dile

ihtiyaç duysaydım,halkımızın hayatfısıltısının,ışığının
ve coşkusunun içerisinde yetişmemiş olsaydım
eğer, kendimibirçok bakımdan şanssız sayardım.
Anadili biliyor olmanın ne denli büyükbir şans ol-
duğunu, ancak onu bilmemenin ne demek olduğu-
nu anladığında farkedersin. Bana göre böyle bir
kişi, yaşamı için ona çok gerekli olan önemlibir

şeyiyitirmiş olduğu halde,yitirdiği şeyin önemini
farkedemeyenbirisidir.Birileri "o kadar da abartma"
diyebilir bana; çünkü anadili bilmemekle ne kamın
aç kalır, ne de cebin daha az para görür. Günümüz-
de karın tokluğuyla, cüzdan tokluğu önemli sayılarak,

birçok şey bunlarla ölçüldüğünden, söylediklerimizle
başkalarını inandırmak kolay bir şey değildir, ancak...?
Ancakiyi ki de insanlar sadece bu tür şeyleriçin
yaşamazlar. Kamı tok, cüzdanı dolu, ancak yüreği
aç olarak yaşamını sürdüren bir insana özenmek

için herhangi bir neden yoktur.İnsan, farkında olsa
da olmasa daitiraf etse de etmese de vücudu gi-
bi yüreğini de tok tutmak, onun tok kalmasını sağ-
lamak için çareler arayarak sürdürür yaşamını. Bu
nedenle, içinden geldiği toplumun hislerini anla-
yarak, olan-bitenin farkına varıp, hayat yolculuğunun
aynasına bakarak yaşamaya gayret etmekgerekir.
Bunu amaç edinenler için anadilden dahaiyi bir
rehber nerede bulunabilir kil...

Demem ki, kendini halktan biri olarak kabul
ettiğin sürece,o halkın en önemli nişanıolan dilini
de bilmek görevimiz olmalıdır. Onu öğrenmek
için en küçükbir şans varsa, kibirden yada tembel-
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likten dolayı öğrenmemekayıptır. Ancak ayıplamak

dışında, bununiçin kimseyi suçlamak mümkün de-

gil. Suçlamak da ayıplamak da değil, benim bu ya-
zıyı yazmaktaki amacım. Kuşkusuz, herkes kendine
layık olanı dahaiyibilir. Sizin sevdiğinizi ben sevme-

yebilirim, benim sevdiğim size gülünç gelebilir.
Anadile ilişkin bu düşüncelerimizi içi boş büyük
laflar olarak görenler de olabilir-Böyle olmaması
için, anadili bilmenin yararlarıyla, bilmemenin zararla-
rından biraz daha bahsetmemiz gerekir.

Halk, kendinibir halik olarak görüyorise, kendisi
gibi olanların sahip olduğu şeylere de sahip olması
gerekir. Halkı bir arada tutan, halkla var olan dil

de onlardan birisidir. Geleneklerden söz ederken,
beğenmediklerimizi zaman zanam değiştirmeye
kalkışırız. Ancak, toplum geleneklerini değiştirmek
de öyle kolay bir şey değildir. Oturup bir çırpıda
yaratmaya ve benimsetmeye kalkıştığımızda anlarız,
geleneklerin oyuncak olmadığını ve onunla oynana-
mayacağını. Gelenekleryaratılmaz, yaşanarak oluşur.
Yüzlerce yıl boyunca yaşadıklarını bir anda yok et-
meye toplum izin vermez. Adığe gelenekleri de
buna izin vermedi. Ancak "Adığe geleneği" diyebile-
ceğimiz daha anlamlı ve daha güçlü geleneklerin
her döneme uyabileceğini ve yakışacağını, yaşamı
güzelleştirmede, hayatla barışık ve uyumlu bir nesil
yetiştirmede geleneklerimizin çok yararlı olduğunu
en sonunda anlamış olduk. Gelenekten bu kadar

çok söz etmemin nedeni, bu söylediklerimi anadi-
limize bağlamakiçindir ki şuna içtelikle inanıyorum;
Halkın geleneklerini başka dillerle de öğrenmek
mümkündür, ancak tam anlamıyla anlaşılamaz.
Onun düşüncetarzını anlayabilmek için, onu yara-

tan halkının dilini de bilmek gerekir. Anadili bilen
herkesin de kusursuz olduğunu, gelenekleri bildiğini
ve benimsediğini söylemek istemiyorum. Hayır,
ne yazık ki Adığeceyi su gibibilenler arasında da
Adiğelikle, gelenek ve görenekle alakası olmayanlar
var. Benim söylemekistediğim şey başkadır; Soydaş-
larıyla uyum sağlamaya, onlara benzemeye çalışsa
da anadili bilmeyen kişi, doğduğu vatanında bir

misafir gibi kalıyor, Adığeliğinde bir eksiklik varmış
gibi görünüyor. Çocukları anadilden yoksunbırakıldı-
ğında, gelecekteki iş hayatlarının daha iyi olacağını
zanneden ana-babaların bu hususu düşünmeleri

gerekir. Dediğimiz gibi böyle ana-babaların endişesi,
sanırım çocuklarının istikbalidir. "Adığelik”, "kahra-
manlık" diye direttiğimizde, büyükbirihtimalle alay
konusu da oluyoruz. Şimdi, Adığe diline karşı olma-
sı gereken sevgimiz hakkında söylediklerimizi burada
bitirerek, onu bilmenin sağlayacağı yukarıda belirt-
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tiğimiz yararlarından biraz daha bahsedelim. Peki,
sadece duygusal olarak onu zenginleştirmekle kal-

mayacak, aynı zamanda hayat yolculuğunda da ra-
hat ettirecek böyle bir armağandan çocuklarımızı
mahrum etmek niye? Anadilimizi öğrenmeden ye-

tişen çocuklarımızın, soydaşları arasına katıldıklarında
ürkek kalacaklarını niçin düşünmüyoruz?

Adığece bilmemesinden utanan, bilmediğini
saklamaya çalışan ve öğreneceğini söyleyerek dola-
şan Adığeler de var. Duyguları gerçek, idealleri de

yüksekise emellerine ulaşırlar, ancak şunu da unut

mamaları gerekir: Dili yetişkin olduktan sonra öğ-
renmekkolay değildir; Adığeceyi tam olarak öğren-
mek hiç mümkün olamayabilir. Niçin derseniz, ye-
tişkinlerin dilimizin seslerini çıkarmaları, çocuklara

nazaran daha zordur, oturmuşbir gırtlaktan yeni

sesler daha zorçıkar.

Açıkça söyleyelim, dünyadaki her şeyi fayda
sağlayan ve fayda sağlamayan olarak ikiye ayırarak,
Adığeceyi de fayda sağlamadığını zanettiğimiz şey-

lerin arasına koyduk, onu fazlacaihtiyaç duymadıkla-
rımızın arasına yerleştirdik. Fayda görmekten hoş-

lanmayan yoktur, ancak "Bir bütünü yiyecek kişi,
yarısını yemeyi bilmez" deyiminde olduğugibi, üs-
tün bir insanın aradığı şey de kendisigibi üstün bir
faydadır. Anadili iyi bilmek de bu tür faydalardan
birisidir. Büyükinsanların anadile ilişkin sözleri bir

araya getirilebilseydi eğer, oldukça büyükbir kitap
olur, o büyükkitapta da halkının dilini bilme ve
sevmeye yönelik nasihatlar dışında, ona karşı olan

tek bir kelime bulunmazdı. Örneğin, büyük yazar
K. Paustovsky şöyle yazmıştı: "Anadiline karşı tutu-
muna bakarak, her insanın sadece kültür düzeyini
değil, vatanına yaptığı hizmetin düzeyini de anlayabi-
lirsin. Anadiline büyük sevgiyle bağlı olmadığın

sürece, yurduna da büyük sevgi gösteremezsin ."

Bunu tam olarak anlamış ve içtenlikle benimse-

miş olan kişi, bırakınız kalabalık yerlerde yaşıyor

olmayı, yurdun en ücra köşesinde yaşasa bile, an-
nesiyle birlikte doğan diline ihanet edemez. Böyle
bir insan, her bitkinin kendi kökünün bulunması
ve bütün "damarlarıyla" o köke bağlanmış olması
gibi, her insanın da kendi köklerine bağlı kalmasının
gerekli olduğunu çokiyibilir. Anadiline hakkettği
önemi vermeyenler, kendilerini böyle insanlarla
mukayese ederek onları örnekalmış olsalardı, kuş-

kusuz kendi özeleştirilerini de yaparlardı.

KRAKAK

Adığeceyı rahat konuşamayan, daha da kötüsü
hiç bilmeyen, öğrenmekiçin de hiçbir çabası bulun-

mayan kentlerde yaşayan Adığe sayısındaki (çok
şükürki köylerimize şimdilik ulaşmadığını sanıyo-

rum) artışın birçok gerekçesivar. Ancakitiraf ede-

lim ki, çocuklarımız Adığeceye gönül vermekten,
onun güzel dünyasına adımlarını atmaktan ve ana-
dillerini öğrenmekten mahrum kalırlarsa, bunun
nedeni çoğunlukla biz ana-babalar olmaktayız. Şu
şekilde konuşan birçok ana-babaya rastlanıyor:

"Çocuklarımızın anadillerini bilerek yetişmelerini
çok arzu ediyoruz, ancak ne kadar uğraşsak da

evden dışarı çıktıklarında her taraf Rusça olduğun-

dan bir işe yaramıyor". Ne olur beni bağışlayın, bu
tip ana-babalar çoktandır aynı bahaneyi uyduruyor-
lar, tam olarak aydınlatılmamış, süregelen bir yalan-
dır bu: Rusdili sokağa ne denli hakim olursa olsun,

öğretmekiçin hiçbir çaba olmasa bile, evin içinde

Adığece varise ve o dili konuşmak evde bir gele-
nek olarak sürdürülüyorsa, çocukların Adığeceyi
kapmamalanı, dilin yapısını ve inceliklerini çözerek,

onun "anahtarlarını" keşfetmemeleri ve sonuçta o

dili öğrenmemeleri mümkün değildir. Bir dili öğren-
mede en önemli husus da şudur: İşittikçe ve konuş-
tukça, dilin yapısı ve kullanılış şekli öğrenilir, dü-
şünceler onun üzerine inşa edilir ve dilin "anahtarları"

yavaş yavaş açılmaya başlar. Anadili zamanında ka-

nına, canına işlememiş bir çocuğa, okula başladıktan
sonra kelime ve deyimleri öğretmeye çalışmakla
fazla bir şey elde edilemez, sözcüklerin bağlanma
şekillerini, kullanılma yerlerini çözemeden onu

"elinden kaçırır",

Sonuçta, anadilin "anahtarını" elinde tutan da
herkesten önce onu çocuğa verebilecek olan da
içinde doğup büyüdüğüailesidir, ana-babasıdır.
Böyle olunca çocuklarımıza,bir zaman sonra onların
da pişmanolacağı, bizi de kusurlu görecekleri şeyi
yapmayalım; büyük güçlüklerle daha sonra araya-
bilecekleri şeyden, anadilimizden çocuklarımızı göz

göre göre mahrum etmeyelim.
katk

Doğrudur, çocuk anadilin "ilk eğitimini" öncelikle
ailesinde görmeli ve ana-babasından almalıdır. An-
cak, anadilini akıcı ve etkili kullanan bir neslin yetiş-
memesinden ana-babalar tek başlarına sorumlu

tutulamazlar. Bu konuda esas sorumlu olması gere-

kenlerden "Ana-babalaristemiyor", "Ana-babaya
göre doğru değil", "Ana-babaların suçu"gibi lafları
çok duymaktayız. Ana-baba kelimesi; hiçbir sorum-
luluk almak ve anadil sorununu adamakıllı halletmek
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istemeyenlerin, okullarda hakettiği değerin verilmesi
için çaba harcamayanların kullandıkları bahaneleridir;
bizden kaçtıkları, bizi oyaladıkları ve kandırdıkları
sözlerdir.

Anadilimizin okullarda değer bulmasını isteme-

yenlerin gösterdikleri bahane sadece "ana-baba"
bahanesi değil; "Çocuklar istemiyor" "Çocukları

ikna edemiyoruz" diyerek başka gerekçeler bulduk-
ları zamanlar da oluyor. " Çocuk olmayan,yetişkin
de olmaz" derler. Sanırım herkes buna katılacaktır:
Okumaya çok meraklı çocuk varsa bile, sayıları
çokazdır. Çocuk, okumakyerine sokakta oynamayı
tercih eder; böyle olunca, "Bunu okumakistiyor
musunuz?" diye çocuklara sorarak bir ders programı
hazırlamaya kalkarsak, korkarım boşbir sayfayla
başbaşa kalabiliriz.

Çokiyi bilmediğiniz bir konuda çok ayrıntılı
konuşmak doğru değildir. Benim için pedagoji ko-
nusu da böyledir. Bununlabirlikte, konumuz buraya
kadar uzanınca, anadil ile okullarımız arasındaki
ilişkiyede bildiğim kadarıyla değinmekistiyorum:

Adığecenin ne denli devlet dili olduğu konu-
suna.

Saklamaya gerek yok, Adığe dili ve edebiyatının
öğretimiile ilgili olarak endişe edilmesi ve üzerinde
düşünülmesi gereken çokşeyler var. Bunlara ilişkin

basında ve başka yerlerde pek çokşeylerdile ge-
tirildi; üzerinde üç gün boyunca konuşulabilecek,
yakınılacak kadar konu var. Bunula birlikte şunu
da belirtmek gerekir: bu konularda kaygı duyulacak
birçok şeyimiz var ise de bugün 15 yıl öncesine
göre anadilimize, edebiyatımıza,tarihimize ve kül-
türümüzün diğer yönlerine okullarda dahafazla
değerverilmeye başlanmıştır. Bugün kentlerde ya-
şayan birçok çocuk, Adığe dilini şimdi dahaiyibilir,
okul, kreş ve sokaklarda dilimiz daha fazla duyulur
oldu. Anadilimiz ve kültürümüzeilişkin olarak, bir

kısım okul ve kreşlerde sergilenen etkinlik ve kon-
serlere bakınca moralimiz düzeliyor. Yüksek okulları-
mızda Adığecenin daha fazla önem kazanmasına,
üniversitelerin filoloji bölümlerinde daha büyük
kürsülerin açılmış olmasına ne dersiniz? Bu konular-

dan bahsederken, böyleiyi şeyleri de unutmamak
gerekir.

Zamanımızın elbisesini çıkaramamış olsak da

üzülerek belirtmeliyiz ki söylediğimiz bunca söz
daha çok"yakın geçmiş" diyebileceğimiz, demokrasi
rüzganından nasibinibiraz alabilmiş, beslenen birçok
güzel umudun sönerek yok olduğu, değişim'den
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önceki dönemleilgilidir. Zamanımızın elbisesini çı-
karmama nedenini de söyleyelim: İyi işlerden bir-
çoğu çokşükürki halen devam etmektedir. Bununla

birlikte, bu güzel değişikliklerden son yıllarda yavaş
yavaş vazgeçilerek eskiye dönüş yapıldığını da sak-
lamaya gerek yok.

Bu türiyiişleri yapmaktan "yukarısı" vazgeçmeye
başlayınca, "aşağıda" sanki onu özlemle beklermiş
gibi, Adığece öğrenimi ve Adiğe kültürü için devletin

harcadığı paraların hesabını yapan, oralara harcanan
paralarla devletin bozuk bütçesinin tüm açıklarının

kapatılabileceğini ısrarla savunan, çocuğunun anadil
bilmesini, öğrenmesiniistemeyenleri kışkırtan Adığe
"iıdeologları" ortaya çıktı. Bu hesabı yapanlara başka
ev ödevleri vermek gerekir. Rusya devlet başkanı
olmak için mücadele edenlerden birinin (ömeğin
Rus olmayan halkları "çok seven" Jirinovski'nin) se-
çimlerde harcadığı paraları alın. Bundan Rusya içe-
risinde, kendi topraklarında yaşayan tüm halkların
anadillerini öğretmekve geliştirmekiçin harcanan
paraları çıkarın. Kalanı da "rüşvet" denebilecek

ücretleri alacak olanlara paylaştırın...

Artık hiçbir toplumsalaktivitenin tam anlamıyla
Adığece yürütülmemesi, yaşamı boyunca Adığe

diline bağlı kalarak yaşamış yazar, sanatçı ve aydın

gibilerin düzenledikleri jubile gecelerini bundan
böyle Rusça yürütmeye başlamış olmalanı, anadilden

geri dönüş yapıldığının açık göstergeleridir. En bü-
yük gerekçeleri ve önüne geçemediklerini söyledik-
leri husus da şu; Başka halklardan olan insanlar da

katılıyor iken, Adığece etkinlik yürütmek yakışık
almıyor. Bunun anlamı Adığeceyi yeniden bir köşe-
ye atmaktır; çünkü aramızda Adığe olmayanbirinin
(birilerinin) de bulunmadığı önemli bir işimiz olmu-
yor. Eğer, bundan başka bahanemiz olmadan yolu-
muzu değiştirecek isek "Adığe dili devlet dilidir"
demenin anlamı nedir peki? Anadillereilişkin çıkan-

lan süslü yasalar ne işe yarayacak?

Ayıp olan, içinde bulunduğun aynı vatanda
birlikte yaşadığın halkın dilini öğrenmeye çalışma-
maktır.

Ayıp olan, seni hiç düşünmeyenlerden çekine-
rek, onları dikkate alarak, çok eskiden beri halkının

yaşadığı güzellisanını yetişen yeni neslin dilinden

düşürmektir.

Ayıp olan, senin yabancıya verdiğin değer ka-
dar, onların da sana değer vermesiniistediğini on-
lara hissettirmemektir.



Ayıp olan, Adığeceyi, sanki diğer dillerden da-
ha kalitesiz, büyükişler onunla yapılamazmış kanaati-

ni uyandırmaktır.

Ayıp olan, Adığe dili olmadan da Adığenin
Adığe olabileceğininesillere inandırmak, düşüncele-
rini buna yöneltmektir.

Dediğim gibi, Adığecenin bugünü ve geleceği

hakkında konuşurken çok şeyden bahsetmek müm-

kündür, ama sorun şu: "Bu işin daha güzel olması
için ne yapmak gerekiyor?" sorusuna yanıt vermek-
te zorlanıyoruz. Olan-biten herşeyi tam olarak
bilemediğim için (özellikle pedogoji konusunda)
endişe duymamın ötesinde, bu konuda fazla görüş
belirtebilecek durumda değilim. Yine de, belki bir
işe yarar diyerek, bazı şeyler söylemekistiyorum.

Öncelikle anadile ilişkin devletin çıkardığı yasa-
ların uygulandığını denetleyen bir komisyonun bu-
lunması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir komisyon
belki de vardır ancak, benim istediğim, çalışmaları

ve düşünceleriyle işine sarılan (veya sarılacak) her
kesimdeninsanların yeraldığı geniş ve en önemlisi
de iş yapacakbir komisyondur.

İkinci olarak, terminolojiile Adığe yazı dilinin
uyumunu sağlamakiçin çalışacak daimibir komisyo-
nun (diğer cumhuriyetlerde var) olmaması da bü-
yükbireksikliktir. Dilimizin gelişmesini, yazıdilinin
iyileşmesiniistiyorsak bunu muhakkak oluşturmalı-
YIZ.

Üçüncü olarak, neslin anadili bilmesini, öğren-
mesini teşvik etmekiçin, bu dilin kullanıldığı, yarar-
lanıldığı alanlarıgittikçe çoğaltmamız gerekir. Ör-
neğin bir zamanlar bizim üniversitede böyle bir
uygulamagetirilmişti; yabancı dilde verilmesi gereken
bazı sınavların yerine anadilde sınava girilebiliyor-
du. Yanılmıyorsam başka alanlardaki geri dönüş-
ler gibi, bu güzel uygulamadan da geri dönüldü.

Dördüncü olarak, eğer dilimizin devletdili ol-
duğu doğruysa, bu bir gösteriş değilse, bunu ıspatla-
yacak, uygulamayapılabilecek yerler ve denene-
bilecek alanlar saptanarak işe başlanmalı, yavaş
yavaş dageliştirilmelidir. Bunu, kavga-dövüş olma-

dan, akıl ve bilim temelinde yapmak gerekir.

Beşinci olarak, devlet statüsünde olduğumuz
doğru ise tam bir cumhuriyet olduğumuzu kabul
etmekve ettirmekistiyorsak sokak,işyeri, okul ve
meydan isimlerinin anadilde yazılmış olması ge-
rekir. Devlet yöneticileri şirket, işyeri, kafe, dükkan
gibi şeylerin açılabilecekleri yerler ve uyacakları
kurallar konusunda sıkı yasalar koyarlar. Aynen
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diğer yasalarda olduğu gibi, dille ilgili yasalarda da
bu tür kuralların bulunması gerekir.

Altıncı olarak, dile ilişkin yasaların, para harca-
maksızın ya da az bir harcamayla uygulanamayacağı

açıktır. Devlet bütçesini hazırlayanların bu hususu
dikkate almaları gerekir.

Şu da bir gerçektir: herkesi doyuran toprak
ve o topraklar üzerinde çalışan emekçilerdir. Böyle
olunca toprağa ve toprağıişleyenlere hakkettikleri
değeri vermek gerekir. Çok şükür ki bu konuda
hiçbir endişem yok. Bununla birlikte halkın yazı
dili, edebiyatı, bilimi ve onları kullanacak aydınları
olmadıkça, gelişmiş toplumlar içerisinde yer almak
ve onlarla birlikte yaşayabilmek mümkün olamaz.
Buna da inanmamız gerekiyor.

Şunu söylemenin yanlış olacağını sanmıyorum:
Kariyer, bilim ve kültür açısından bugüne kadar
aramızdan sivrilenlerin tamamı olmasa bile, büyük

çoğunluğu köylerde doğmuşve orta düzeyde eği-
tim almış kişilerdir.

Köyde doğmuş, büyümüşve köylülere karşı
derin sevgiler besleyen biri olarak, benim bunun
kötü bir şey olduğunu söylemem ayıp olur, yakışık
da almaz. Hayır, kendimi de başkalarını da küçümse-
mekgibi bir niyetim yok, ama... Amabirçok bü-
yük insanın da söylediği, yaşamın kendisinin de ta-
nıklık ettiği şu gerçeği de söylemeden geçemeyiz:
Her aydın kişinin yetişmesine temel teşkil eden
toplum geleneklerini tanımak, yüksekkültür ve sa-
nattan anlayan insanlar yetiştirmek için en uygun
ortamları sağlayan yerler kentlerdir.

Bunu, şununişin söylüyorum: Bugüniçin,el
sanatı ya da bilimle uğraşan, anadiline sıkıca bağlı
Adığe aydınları arasında şehirlerde yetişmiş olanlar
varsa bile, kanımca sayıları çok azdır. Yine tekrar
ediyorum, yetişmiş aydınlarımızın olduğuna, ana-
dilimizi yüceltmekiçin ciddi adımlarattığımıza, bu-
nun yanında, yazılı kültürümüzün "canlandığına"
ancak, yazarların, oyuncuların, rejisörlerin, Adığece
ve Adiığe edebiyatı öğretenlerin, Adığece yazan
gazetecilerin, Adığece ve Adığe edebiyatıyla uğraşan
bilimadamlarının çoğunun şehirlerimizde yetişmeye
başlamasıyla inanacağız.

Bunun öyle olabilmesi için, kuşkusuz zamana
ihtiyacımız var (esasen yazı dilimizin var olmasından
bu yana çok zaman da geçti). Ne yazık ki, onun
gerçekleşmesiiçin var olan işaretler bugün için
çokaz, düşünenlerin sayısı daha da azdır; endişe
duyan ise neredeyse yokgibidir. Inşallah yanılıyo-
rumdur.
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ATİ İN

Başka ülkelerde yaşayan Adığelerin işlerine
karışmanın doğru olmadığını düşünenler de vardır
kuşkusuz. Ancak her ne kadar ayrı yerlerde de
bulunsak, farklı devletlerler içerisinde yaşıyor da
olsak, biz yine de tekbir vücut gibiyiz. Bize böyle
hissettiren, yüreklerimizi karşılıklı kılan, birbirimizi
yabancı göstermeyen,bizi bir halk olarak bir arada
tutan ve bir halk olduğumuzu hiç unutturmayan
mıknatıs, çok şükür ki aramızdan kalkmadı. Böyle
olunca, geçmişimiz için ağlaşmaya biraz ara vererek,
bugünkü duygu ve düşüncelerimizi birbirimize an-

latmanın, daha çok endişelendiğimiz hususlarda fi-
kir alış-verişinde bulunmanın,ileride karşılaşmamız
muhtemel olan sorunlara birlikte çözüm yolları
aramanın hiç de kötü olmayacağı kanısındayım.

Türkiye'de yaşayan Adığelerin yanında üç kez
misafir oldum. Yaşantıları, insanlıkları ve dünya gö-
rüşleri hususunde endişe edilecek hiçbir husus
görmedim. Çalışıp kazanıyorlar; aç ve açıkta olan
hiçbir Adığeye rastlamadım. Yabancı topraklarda
yaşayan Adığe toplumumuziçin en çok kaygı du-
yulması gerektiğini gördüğüm şey, aralarında Adığe
dilini bilmeyen çokkişinin var olması, onu kaybedi-
yor olmalarıdır- tek tük kişi dışında, bu durumdan
kaygı duyana da rastlamamış olmamdır. Denilebilir
ki biz Adığeler, sanki yok olma özlemiyle farkında
olmadan bugünlere geldik.

Yaşıtlarımız ve daha büyükleri arasında Adığece-
yi bilmeyen çok az kişinin var olduğu doğrudur.
Biliyorlar da ne demek, konuşurlarken şarkı söyler
gibi, hayranlıkla kendini dinleten "İşte gerçek, akıcı
Adığece budur" dedirten çokkişi varyaşlılar arasın-
da. Ancak,halkının geleceği kendilerine bağlı olan
gençleriçin aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün
değil.

Daha önceleri, arasıra Türkiye'den gelenlerin
şöyle dediklerini duyardım: "Böyle giderse, 50 yıl
içerisinde orada yaşayan bütün Adiğelerdil bakımın-
dan Türkleşeceğiz." Biz Adığelerin huyu olduğu
üzere, biraz abarttıklarını düşünerek moralimiiyi
tutup, “iş o kadarına varmamıştır” diyordum o
sıralar. Ancak üç kez gidip de durumlarını gördükten
sonra, daha önceleri duyup da inanmadığım şeylerin
gerçek olduğunu anladım. Bu konu hakkındaki gö-
rüşlerime, "Oşhamafe"dergisinde ve "Adığe Psal-
he" gazetesinde yayınlanan"İstanbul'u Üzak Görmü-
yorum'"adındaki gezi yazımdakısaca yer vermiştim.
Burada bu konuyu bir kez daha gündeme getirmek
yerine, gezi yazısında yer almayan başka konulara
değinmekistiyorum. İ
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Üzüntüm odurki, Türkiye'de yaşayan Adiğele-
rin anadilleriyle eğitim yapmalarına, televizyon,
radyo gibi yerlerden Adığece duymalarına devlet
olanak sağlamıyor, sağlamakiçin hiçbir umut da
bulunmuyor. Böyle olunca Türkiye'de yaşayan
Adığelerin (diğer ülkelerde yaşayanlar dahil) ne
yazıkki ellerinde kalan imkan, morallerini bozmadan

daha uygun zamanları beklerken, anadilleriniailele-
rinde ve köylerinde korumaları, bir araya geldiklerin-
de kendidillerini kullanmaları gerektiğine içtenlikle
inanmalarıdır. Kusura bakmasınlar ama, yabancı ül-

kelerde yaşayan Adiğelerin çoğunun anadil konu-
sunda günahagirdiklerini düşünüyorum. Türk dev-
etinin "Evinizde Adığece konuşmaya hakkınız yok"
ya da "Karşılaştığınızda Türkçe dışında başka bir

bir dille konuşamazsınız" diyeceğini sanmıyorum.
Türklerden ben böyle bir şey beklemem. Başka
bir şeyin dahafarkına vardım: Türkiye'de yaşayan

Adığeler, gerek kendi evlerinde, gerekse sokakta
rastlaştıklarında kendi aralarında Adığece yerine

Türkçe konuşuyorlar; dernek etkinliklerinde de
anavatandan gidenlere yönelik bir şeyler söyleme-
dikleri sürece Adığece konuşmazlar(buraya geldik-

lerinde de aynı şeyi görüyorsunuz:Sizinle çok güzel
Adığece konuşurlar, ama kendi aralarında konuşur-
larken hemen Türkçe'ye veya Arapça'dan döner-
ler.) Görebildiğimiz kadarıyla, dernek toplantıları
da bu şekilde yürütülüyor - Türkçe kullanılıyor
(Araplardaki demeklerde de muhtemelen Arapça).
Evlerde kullanılmazsa, okullarda izin verilmezse,
Adığece bilen yeni nesli nereden bulacaksınız?
Beniaffedin, bunu canım acıyarak söylüyorum; Hiç
kimseyle alay etmekgibibir niyetim de yok. Kim
bilir, belki birilerini düşündürür, kederlendirir veya
kızdırarak, kapılmış olduğumuzsel sularında boğul-

maktan kurtarabilir bizi diyorum da ondan söylüyo-
rum bütün bunlar.

Ya da söz gelişi başka ülkelerde yaşayıp da
üniversitelerimize eğitim için gelen erkeklere, kızlara
bakalım.İnşallah yanılıyorumdur, ama onların içeri-
sinde Adığece konuşmaya, okuma-yazma öğrenme-
ye can atan fazla kimseye rastlamadım. Önceki
yıllarda, öğrenciler arasında Adığeceyı düzgün bir
şekilde konuşmayı, okuma-yazmayı öğrenmiş olarak
geri dönmekisteyenler vardı. Sonrakiyıllarda çok

az kişi böyle bir istek duyuyor.

Peki, onları seçerek gönderen dernekler bu
işe nasıl bakıyorlar? Rusça öğrenmeleriiyi bir şey,
meslek edinmeleri de çok güzel ama beşyıl süreyle
atalarının yurdunda yaşamave soydaşlarıyla bir



 

ANADİLE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER...
 

arada bulunmaşansı yakalayan birisi, sudan çıkmış
kaz misali, Üzerine Adığece hiç birşey yapışmadan,
okuma-yazma öğrenmeden nasıl dönecek geldiği
yere? Bunu düşünmemek, önem vermemekiçin
nasıl bir Adığe sevgisine, nasıl bir Adığe yüreğine
sahip olmak gerekir? Rusya'da, Rus dilini dahaiyi
öğreten,bilim alanında daha geride kalmayan çok
sayıda okul var. Başkalarının işine karışıyorizlenimi
yaratıyor muyum bilemem, amabana göre, demek-
ler anavatanda okuyacak öğrencileri seçerlerken
işin bu yönünü de düşünmeliler...

Başka ülkelerde yaşayan Adığelerden duydu-
gum ve benim de anladığım kadaryla, anadile ilişkin
bu kötü gidişatın başlangıcı çok da eski değildir;
İnsanların kendilerini mal-mülk ve işe daha fazla

kaptırmalarından, gençliğin televizyon başına üşüş-

mesinden ve çocuklarımızın, yaşlıların anlattıkları

rivayetleri, söyledikleri hikayeleri dinlemez olmaların-
dan sonra başladı. İşte, anavatandayaşayanbizlerin
buradan ders çıkarmamız gerekir. Mal-mülkü seven
herkesin yöneldiği bu pazara bizim yönelmemiz
daha dün gibidir, buna rağmen kendimizi tanıyama-
yacak kadar kötü yönde nasıl değiştirdiğimize bir
bakınız - davranış açısından, ahlak açısından, halkla

birlikte gelen değerlere karşı olan tutumumuz açı-

sından. Korkarım ki çekişme ve kavga-dövüşile

geçen yaşantımızın yerine koyacağımız aklı bulamaz
isek, anadilimizin başına gelecek olanlar, diğer ülke-

lerde yaşayan Adığelerin başına gelenlerden daha
farklı olmayacaktır.

Kısaca söylemek gerekirse, bu konuda, anava-
tanda ve diğer ülkelerde yaşayan heriki taraf da
acınacak durumdadır. "Küçük ırmak, büyük ırmakta
kaybolur" atasözünde olduğugibi, hertarafta yaşa-
yan Adığeler bugün hayatın acımasız deneyiminin
içerisindedir. Bu acımasızlığa karşı durabilmekiçin

şimdilik sahip olduğumuz tek şey anadilimizdir; Bu
"silahı" elimizden düşürürsek eğer, biz Adığelerin
yaşayabilmeleri için kalacak olan tek gerekçesi, o

atasözünün dediğini gerçek kılmak olacaktır.

Soyunuzunizlerini sürerek, isimlerini sayarak
yukarıya kadar gidebilseydiniz, her soyda olduğu
gibi, kendi soyunuzun köklerinin de çok derinlerde
olduğunu görebilirdiniz. Babanızın babasının baba-
sının ötesine, zamanın sislerine karışan “eskinin es-
kisi" dönemlere kadar uzanır, o kökler. İç içe geçmiş

bir ağ gibi örülmüş o köke can vermeyi başlatacak
olan da anadilin kendisidir. Bir cana başka canlar
eklenerek, o kökler de, onların uçları da sizlere

kadarulaşır... İşte çocuğunuzanadilinibilmiyorsa,
soyunuzun kökleriyle olan bağlantınız da kesilmiş
demektir ki yeniden bağlanmayaçalışsanız da ona
kavuşmak bir daha mümkün olmayabilir. Niçin
derseniz, hayatın da tanıklık ettiği üzere, çocuğunuz

Adığeceyi ancak yarım biliyor ise, onun çocuğu
Adığeceyifazla öğrenemeyecek, onun da çocuğu
hiç bilmeyecektir. Hiç Adığece bilmeyenbir nesil,
uzunasırlardan gelen soyunun köklerini kopararak
tarih kapısını kendi elleriyle kapatmış olur.

İnsanların akıllarına her dönemde büyük düşün-
celer gelir. Ancak akla gelen her düşünce, onuiyi
ifade edebilecek kelime, deyim ve uygun anlatım
biçimlerini her zaman bulamaz. İfade edilebilmiş
düşüncelerle,ifade edilememiş olanları kıyasladığı-
mızda, edilebilmiş olanları damlaya, olmayanları

ise denize benzetebiliriz. Buna rağmen,binlerce
yıllık geçmişi olan dilimize sığdırılamayacak bir dü-
şünce bulunmasa gerek...

"Davut", onun oyulduğu mermertaşının dışında,
başka taşlardan da oyulabilirdi. Ona benzer mermer
taşları her yerde vardır. Onların herbiri, başka
"Davut'ları da yaratabilecek olağanüstü hazineler
içerir. Bu olağanüstü hazineler, Tanrının usta heykel-
traşlar göndermesini, onu yaratacak yeni Mikelanje-
lo'ları bekliyor.

Dil de böyledir; o da keşfedilmeyi bekleyen
müthişsırlar içeriyor. Henüz açık olmamış sayısız
harikaları...

Adığe dilinin de olağanüstü şeylerle beslenmiş
gizli bir gücü vardır. O gizli gücü ortaya çıkaracak
yazarları bekliyor dilimiz. Üyuyan harikaları uyandıra-
cak yazarları. Her türlü duyguyu kavrayacak, dili-
mizi süngergibi emebilecek yazarları... Soluğumuz-
dan kaçan, yakalanması en zor duygular kapabilecek
yazarları...

Kim bilir, Adığe dili ve bu dille yaratılan edebiya-
tımız kısmet olur da ölümsüz olma şansını elde

ederse... Elde edeceğine de inanıyorum! Bu şansı

elde edeceğinden kuşku duyduğunuzbirdille yazı
yazmak, çok yaşamayacağını düşündüğünüzbir
edebiyatla tüm toplumu oyalamakşımarıklıktır...
İşte Adiğe yazı dili böyle bir şansı bulabilir de
gelecek asırlara adım atmaya başlarsa, o dönemde
yaşayacak olanlar bugünkü yazıları gülümseyerek
okurlar; dilimizi kullanmaşeklini çocuk konuşmasına

benzetirler...

Ne mutlu özlemlerimizin gerçekleşmiş olduğu
o zamanda yaşayacak Adıgelere!... Dilerim öyle
olur!
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Dergimizin çıktığı Ocak-Şubat aylarında kı en
önemli olay 21 Şubat "Uluslararası Anadil Günü"
etkinlikleri idi. 21 Şubat 2011 günü KAFFED*'in
destekleri ile Bilgi Üniversitesi'nde yapılan etkinliğe
dikkat çekmekistiyorum. Etkinlikle ilgili detaylı
haberleri dergimizden ve Federasyonumuzunsi-
tesinden okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ana-
dilimizle ilgili taleplerde bulunurken,dillerimizin
dünya dilleri arasındaki durumunu iyı bilmemiz
gerekiyor.

Dünya'da halen konuşulan 6000 civarında di-
lin çoğunun yok olarak gelecek yüzyılda sadece
100 dile inme tehlikesinin olduğunu, Adığe ve
Abaza dillerinin "yok olma tehdidialtındaki diller"
sınıfında yer aldığını bilmek durumundayız. Bu du-
rum sadece Türkiye için değil, daha düşük yoğun-
lukta olsa da Anavatan için de geçerlidir. Sitemizde,

çevirisi yapılan, Şapsığ bölgesinin feryadını dile
getiren yazıyı okumanızı da öneriyorum. Dilimizin
yaşatılması sadece bizim sorunumuz değil, dünya
kültür zenginliğinin de sorunudurve öyle olmalıdır.
Dil konusunda entellektüellerin dikkatini çekmek

için 21 Şubat tarihleri her yıl çok iyi değerlendiri!-
melidir. Kendi dillerimizle beraber tüm dillere sa-
hip çıkmak, ana dillerin korunmasıiçin cepheyi

olabildiğince geniş tutmak, dil konusundaki siyaseti-
miz olmalıdır. 21 Şubat'ın ardından 14 Mart'ın

"Adığe Dil Günü" olması, dil konusunda toplumsal
duyarlılığın artırılması için çok iyi değerlendi-
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CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı
 

rilmelidir. KAFFED olarak bunu yapmaya büyük
önem veriyoruz.

Türkiye'de dil eğitimi konusunda nelerin yapılıp
nelerin yapılamayacağını da çokiyi değerlendirmek,
önceliklerimizi beliremek durumundayız. Bu konu-
da üniversitelerimizin Fen ve Edebiyat fakülteleri
bünyesinde Adığe-Abazadilleri bölümlerini açmak
çok önemlibir aşama olacaktır. Bu aşama, İürki-

ye'de demokratikleşme sürecinin gelişimi açısından
bir sembol olmasının yanısıra, dillerimize devlet
olarak sahip çıkıldığının da en önemli bir göstergesi
olacaktır. Toplumun devlete ve demokrasiye olan
inancınıartıracaktır. Dillerimizi bilen akademisyen-
lerin, öğreticilerin yetişmesi, Anavatandaki üniversi-
telerimizle eğitim ilişkilerinin kurulması, öğrenci
ve öğretici değişimi gibi sayısız kazanımlar sağla-
yacaktır. Üniversitelerde bu bölümlerin açılması
için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecektir.

Dil öğreniminin önündeki en önemli engeller-
den birisi de Türkiye'de yaşayandil ve lehçelerin
öğretilmesiiçin çıkartılan yasaların göstermelikten
öte pratik yaşama geçirilememiş olmasıdır. 2
Ağustos 2002 tarihinde "Türk Vatandaşlarının
Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Farklı Dillerin

Öğretilmesi" hakkındaki kanun çıkartılmıştır. Bu
kanunun uygulanmasıise Mili Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki "Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Dolayısıyla bizim dille-
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rimiz de bu genel müdürlüğün yasa ve yönetmelik-
leri çerçevesinde öğretil(me)mektedir. "Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü" yasa ve
yönetmelikleri Türkiye'de yabancı dillerin özel
eğitim kurumlarında öğretilmesi amacıyla hazırlan-
mış olup, Türk vatandaşlarının günlük yaşamların-
da kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğretilme-
sinin önünde engel durumundadır. KAFFED bu
yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi için de
mücadele etmekte, çözüm önerileri sunmaktadır.

Bu yasaların uygulanabilir hale gelmesi önemli bir
engeli ortadan kaldıracaktır. Dil öğrenimiiçin
önemli bir konu da yuva ve kreşlerde çocuklara
dil eğitiminin verilebilmesidir. Bu konudaki yasal
engeller de kaldırılmalıdır. Çünkü bizim dillerimiz
ana kucağında öğrenilen özeldillerdir.

Dilin öğretilmesi, dilin yaşamasıiçin yeterli
değildir. Dilin yaşamasıiçin dilin günlük yaşamda
kullanılması kaçınılmazdır. Bu konuda da yapılacak
çok şey vardır. Televizyon yayınları dilin günlük
yaşama katılmasında çok önemli araçtır. Anava-
tandaki cumhuriyetlerimizden, Rusya devletinden
ve Türkiye'den bu konuda önemli talep ve beklen-
tilerimiz vardır. Bunların da takipçisiyiz.

Dil kullanımında, tek alfabe, Kini ve Latin alfa-
belerinin kullanımıgibi birçok temel sorunlarımız
da bulunmaktadır. Ayrıca hiç dil bilmeyenlere dil-
lerimizi öğretmekiçin metotlarımız yoktur. Mevcut
dil öğretimi, dili bilenlere okuma yazmayı öğretme-
ye yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu konuda da
Adigey'de çalışmalar başlatılmıştır. Bu yıl Ekim

ayında Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığıile
ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2. Uluslararası Dil
Konferansı'nda tüm bu konuları ele almayı ve çö-
zümler üretmeyiplanlıyoruz.

Sonuç olarak; dil konusunda yapılacak çok
şey vardır. Biz de neyi nasıl yapabileceğimizi,
kiminle yapabileceğimiziiyi bilmek, stratejilerimizi
oluşturup yılmadan çalışmak durumundayız.Siyasi
çalışmalar yapacağımız konuların en başında

dilimizin yaşatılması vardır.

Son günlerde kurumlarımızın siyaset yapması
konusundaçeşitli yaklaşımlar ve beklentiler var-

dır. Bu konuda görüşlerimi paylaşmakta fayda

görüyorum. Globalleşen dünyada S1K'ların
siyaset özneleri olmasıkaçınılmazdır. Elbet-

te STK'ların yapacakları siyaset, temsil
ettiklen toplumsal gurupların beklenti-

Alemine
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lerini ifade etmek yönünde olacaktır. Ancak STK'lar
başka toplumların haklarını gözetmek, ülke çıkar-
larını gözetmek, demokrasiye, insan haklarına say-
gılı olarak çalışmalarını sürdürmek durumundadır.
Bunu içselleştiremeyen STK'ları demokratik kurum-
lar olarak değerlendirmek söz konusu olamaz.
Hele aynı toplumda aynı amaca hizmetettiğini
iddia eden kurum ve oluşumların birbiriyle kavga
etmesini anlamak hiç mümkün değildir. Buna
siyaset yapmakdeğil, siyaset yapmayı bilmemek
denir. Aynı toplumdafarklı görüş ve ideolojide
insanların olması çok doğaldır. Bu farklı görüş
çerçevesinde örgütlenmeler de demokratik haktır
ve olacaktır. KAFFED, bu çeşitliliği toplumumur-
zun dinamizmini sağlayan zenginlik olarak gör-
mektedir. KAFFED, demokratik ve hoşgörülü yak-
laşımıyla toplumumuza mensup hiç bir kişi veya
kurumu hedef almamaya, kavga etmemeye özen
göstermiştir ve gösterecektir. KAFFED, kendini
Çerkes olarakniteleyen tüm kişi ve kuruluşlardan

da aynı tavrı beklemektedir. KAFFED gibi bir
kuruma zarar vermenin Çerkes olan kimseye ya-
rarı olmayacaktır. Kendi toplumunun kurumları-
na zarar vermeye çalışmaksiyaset yapmak değil-
dir. Ya kör cehalet sonucudur, ya dabilinçli gizli
bir düşmanlık sonucudur. Kuzu postuna girmiş
kurt oyunudur.

Uzun süredir dikkatimi çeken bir konuyu pay-
laşmak durumundayım. KAFFED'in, Türkiye'de
olsun, Kafkasya'da olsun etkin konumu dikkatler-
den kaçmamıştır. Özellikle 2008 yılı Ağustos ayın-
da gerçekleşen Rus-Gürcü savaşı sonunda Çerkes

diasporasının etkinliği çok net görülmüştür. Bu
durum Türkiye'de yayınlanmayan WikiLeaks bel-
gelerine de yansımıştır. Şimdi Türkiye'deki büyük
Çerkes diasporasını zayıflatmak, Çerkes diaspora-
sını kendi soğuk savaşlarının öznesihaline getirmek
çabaları sürmektedir. Bunu yapanlar dünya egeme-
ni büyük güçler ve onların küçük uydularıdır. Hal-
kımız, içimizde yürütülen mücadeleyi biraz da bu
gözle değerlendirmelidir, diye düşünüyorum.
Kendiiçimizde kavga etmek, birbirimizi ve kurumla-
rımızı yıpratmaya çalışmak, siyaset yapmanın yolu
ve yöntemi değildir. Tarihten ders alıp geç-
miş hatalarımızı tekrar etmemekakıl işidir.

Kendi kurumlarını hedefalanlar, tarihten
ders almayanlardır. Bunlar bilerek veya
bilmeyerek kendi düşmanlarının
değirmenine su taşıyanlardır.

in
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CUMHUR BAL

KAFFED GENEL KOORDİNATÖRÜ

Adıgey Cumhuriyeti'nin Sosyo-Kü İtürel,

  

Bilimsel, Öğrenim ve

Bilgilendirmeler Konulu Çalışma Planı Yayınlandı

Adıgey Cumhuriyeti sosyo-kültürel, bilimsel, öğrenim ve bilgilendirmeler konusunda yapacağı
çalışma planını yayınladı. Yayınlanmış olan plan tüm diasporayı kapsıyor. Bugüne kadar yapılmamış
pek çok çalışmayı içermesiaçısından çok zengin ve önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Bundan

sonra diasporada yaşayan bizlere bu çalışmalarla ilgili görüşler geliştirmek ve gerekli tüm desteği sağ-
lamakkalıyor.

 

11. Sosyo-Kültürel, Bilimsel, Öğretim ve Bilgilendirme alanlarında yapılacak faaliyetler
 

Sır
iğ

Faaliyet adı Faaliyet katılımcıları Düzenlenme yeri Düzenleme tarihi
 

1 Adığecenin korunması konusunda bilimsel-
pratik konferans yapılması

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Suriye 2011 - 2012

 

Öğrenim ve öğretim edebiyatın yayınlanması:
1) "Adığecedil bilgisi çalışma defteri" iki
bölümden,| öğretim yılı.
2) "İlkokul Adığecedil öğretmenlerine yardımcı
olacak öğretsel ders kitabı"
3) "Şiirli eğlenceli Adığe Alfabesi“
4) "Ata sözleriyle Adığe Alfabesi"
5) "Adiğedili alfabesi" | ve li öğretim yılları
6) "Kesilen alfabe"
7) "Ata sözleriyle Adığe Alfabesi"
8) " Adığece - Türkçe konuşmaklavuzu"
9) "Kim bilir kim çözer ?"(Adığe ve Türk
dillerinde)
10) "Türkçe-Adığece açıklamalı sözlük" Ç. |.
11) "Iki dilli açıklamalı elektronik sözlük",
"YWORD de Adığeceyazılımın desteği",
"İnternet üzerinden Adığece"
12) "Adığece Nart Destanları'nın tamamı"
13) "Orta okulvelise sınıfları için Adığe
edebiyatı öğrenim ders kitabı"

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti 2011

 

Adığedili ve tarihinin öğrenim metotlarıyla
web sitelerinin oluşturulması.

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu,
Adıgey Cumhuriyeti

2011

 

Adığe diasporası gençliğinin içerisinden Rusya
Federasyonu'nun yüksek eğitim okullarında
okuyabilmeleri için federal bütçeden kontenjan
ayrılması

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu,
Adıgey Cumhuriyeti

2011-2014

 

Adığe diasporasından Adıgey Cumhuriyeti'nin
yüksek eğitim okullarında burslu olarak, Rusça
ve Adığece,halk oyunları, müzik,örf ve adetleri
ile ilgili öğretmen kadrolarının hazırlanması

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu,
Adıgey Cumhuriyeti

2011-2014

 

Adığe dil öğretmenlerinin Kafkas Kültür
Derneklerine yönlendirilmesi

Adigey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Ürdün, Suriye,
ABD, Almanya

2011-2014

   Adığe diasporasının yaşadığı ülkelerde
çalışan Adığece ve Rusça öğretmenleriiçin
geliştirme kurslarının organizasyonu.  Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti  Rusya Federasyonu,

Adıgey Cumhuriyeti  2011-2013   
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Cumhuriyeti ressamları ve İspanya'dan sanat-
çılarla Muhadin Kişev'in ortaklaşa modem
görsel ve dekoratif-ugulamalı sanatları sergisinin
yapılması.

(Kültür bakanlığı), M.Kişev-
Avrupa Sanat Akademisiüyesi
fanlaşmalı)

8 Rusya kültür merkezleri ve yurt dışı Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Ürdün,Suriye, 2011-2014
temsilciliklerinde Adığece ve Rusça öğrenim ABD, Almanya,İsrail
kurslarının organizasyonu

9 Adıgey Cumhuriyeti'nde Adığe diasporası Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu, 2011-2014
çocuklarıiçin yaz dil kamplarının organizasyonu Adıgey Cumhuriyeti

10) Uydu yayın kanal kumpanyasının kurulması Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu, 2012
(24 saat Adığece yayıniçin) Adıgey Cumhuriyeti

11 NART TV'de (Ürdün)yayınlanmasıiçin Adığe iveti Hükümeti Rusva Fed | ,
kültür ve tarihi hakkında televizyon Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti hdiğey Cumhuriyet 2011-2014
programlarının hazırlanması

12 Televizyon ve radyo için "Narther"dizisinin Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti 2011
hazırlanması

13 Adığece eskişarkı ve söylemlerin CD'lerinin Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti 2011
yayınlanması

14 |İtalya "da Rusya yılı çerçevesinde "Rusya Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti İtalya 2011 Haziran
yıldız kümesi" festivaline katılım

15 İspanya'da Rusyayılı çerçevesinde Adıgey Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti İspanya 2011

 

16 Uluslararası profesyonelfuar-sergisi EMİTT-
2011'de Rusya Federasyonu milli standında
Adıgey Cumhuriyeti'nin "Nalmes" halk
oyunları ekibinin katılması

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, İstanbul,
TUYAP 2013 Şubat 10-13

 

Fransa'da ressam M. Şemyakin'in araştırma
laboratuarında Adıgey Cumhuriyeti, Doğu
ve Kuzey Kafkas Federal bölgelerinden 2-3
ressamın staj görmesi

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti
Şemyakin M. M. (anlaşmalı)

Fransa,Paris 2011

 

18 Doğu halkları sanat müzesinin Kuzey Kafkas
şubesinde Ressam M. Şemyakin'in araştırma
çalışmalarını kapsayan sergisinin yapılması

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Adıgey Cumhuriyeti
Hükümeti Maykop Rusya
Federasyonu

2011 Eylül - Ekim

 

Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Kanada, ABD,

 

 

 

 

   için Adığe diasporalarının yaşadıkları ülkelere
bilimsel araştırmagezilerin organizasyonu.    

19) Adıgey Cumhuriyeti'nin Adığelerin yaşadığı / . , yi i l 2011-2012
ülkelere profesyonel sanatçı ve ekiplerinin Nalmes" halk dansları topluluğu Ürdün,Suriye,İsrail
turneleri "İslamey" Adıgey Cumhuriyeti halk

dansları ve şarkı topluluğu

20 |Adıgey Cumhuriyeti'nin milli müzesinin yurt Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Almanya 2011- 2012
dışında sergilerinin organizasyonu

21 |Türkiye'de Adığe kültür günleri yapılması Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Ankara 2013
(Kültür Bakanlığı)

22 Anadil ve kültürün korunması, ekonomikişbirliği Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye, Ürdün,Suriye, 2011-2014
temellerinin sağlanmasıiçin yurt dışı diaspora ABD, Almanya
derneklerinin lider ve aktif kadrolarıyla ortak
programlargeliştirme çalışmalarının yapılması.
Ayrıca Soçi'de 2014 Kış Ölimpiyatlarının
desteklenmesiiçin diasporaya açıklama
çalışmalarının yapılması

23 |Adıgey Cumhuriyeti temsilcilerinin Avrupa Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti Belçika, Brüksel 2011
Parlamentosunda yapılacakVl. "Çerkes Günü"'ne
katılımı

24) Filolojik, folklorik ve etnolojik bilgilerin toplanması Adıgey Cumhuriyeti Hükümeti 2011
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Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde Toprak Reformu ile İlgili Karar
Bu Yılın ilk Çeyreğinde Alınmak Zorunda

Kabardey-Balkar toprak uzlaşma komisyonur-
nun bu konudaki nihai kararını bu yılın ilk çeyreğin-
de alması gerektiğibildiriliyor.

Devlet başkanlığı ve hükümet basın servisinden
12 Ocak günü yapılan açıklamada KBC başkanı
Arsen Kanoko'un başbakanlık ve devlet başkanlığı-
na bağlı toprak komitesi yetkilileriyle yaptığı görüş-
mede, sorunun köylüler ve köy idareleriyle de
görüşülerek, uzlaştırma komisyonunda toprakların
ne şekilde kullandırılacağının formüle edilmesiiçin

çalışmaların tamamlanmasını istediği belirtiliyor.

Kanoko'nun özellikle toprakların efektif kullanı-
mı ve bununsıkı kontrol edilebilirliği konusunda
gerekli mekanizmaların oluşturulması üzerinde
durduğu belirtiliyor.

Bu konudaki planlamaların ayrıca devlet baş-
kanlığı danışma komisyonunda da ele alınacağı ve
sorunun buyılın ilk çeyreğinde karara bağlanmış
olması gerektiği açıklandı.

Hatırlanacağı Üzere, cumhuriyette köylerarası
arazilerin paylaştırılması konusunda sorunlar çıkmış
ve bu nedenle arazilerin mülkiyetinin devlette
kalmasına karar verilmişti.

Arazilerin köylere, tarım çiftliklerine ve koope-
ratiflere sadece kullanım haklarının verilmesine,
toprakların verimli kullanımının da kontrol edilme-
sine karar verilmişti.

131. federal yasanın toprakların bu şekilde
kullanılmasıiçin bir engel teşkil etmediği ve bu
yöntemin Dağıstan'da da uygulandığıbiliniyor.

Yerel yönetimler sosyoekonomik kalkınma
alanları komitesi başkanı Hazretali Berd, bu konuda

bazı kesimlerin itirazları olduğunu belirterek "on-
ların da kendi çözüm önerileri var, bu nedenle

sorun meclise üçüncü kez gelmeden bir kez daha
tartışılacak gibi görünüyor, o nedenle şu aniçin
kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Haber: Ergün Yıldız/Nalçik

KAFFED Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

Federasyonumuza bağlı derneklerimizden 5|
başkan ya da yönetim kurulu üyesinin temsilci
olarak katıldığı KAFFED Başkanlar Kurulu toplantısı
23 Ocak 2011 tarihinde 09:30 - 18:00 saatleri
arasında Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel
Merkezinde yapıldı. Aşağıda yer alan | | madde
hakkında yönetim kurulu ile karşılıklı görüş alışve-

rişinde bulunularak;

Madde |- |İ,12 Aralık 2010 tarihinde Bolu
Koru otelde yapılan KAFFED|. Ortak Akıl Toplantı-
sı ve orada yapılan öneriler değerlendirilerek;

a- Ortak Akıl Toplantılarına bölgelerde yapıla-
cak toplantılarla devam edilmesi. Bu çerçevede

2. toplantının İstanbul'da yapılması,

b- KAFFED yönetim kurulu tarafından kısa
süre içerisinde hazırlanacak olan ve diasporada
yaşayan Çerkeslerin taleplerini içerecek strateji
belgesinin toplumumuzu temsilen yapılacak her
görüşmede ve her açıklamada esas alınması,

c- 2011 Nisan-Mayıs aylarında KAFFED Kadın
Kurultayının yapılması,

d- Kimlik konusunda çalışma yapan bir akade-

 

mik heyete 2011 yılı sonunda tamamlanmak üze-
re "Çerkes Kimliği 'üzerine bir sosyolojik araştırma
yaptırılması,

e- Çerkes isminin toplumun geneli tarafından
Türkiye'de Adığe, Abaza, Ubıh ve diğer kardeş
Kafkas halklarını kapsayan bir siyasi kimlik olarak
algılandığının tekraraltı çizilmiş, ancak bazı bölgeler-
de yaşanabilecek hassasiyetlerin dikkate alınarak
demek adlarının değiştirilmesi konusunda acele
edilmemesi ve (d) maddesinde bahsedilen 'Çerkes
Kimliği" araştırmasının sonucunun bu konuda yol
gösterici olacağı belirtilmiş.

 



Madde 2- Son aylarda Kabardey Balkar Cum-
huriyeti'nde yaşanan ve gerekli önlemlerin alınma-
ması halinde tüm Kafkasya'yı tehdit edebilecek
terörolayları değerlendirilmiş ve;

a- KAFFED'in, KBC Cumhurbaşkanı Kanako'ya
hitaben bir yazı hazırlanması, gelişmeler hakkında
duyulan kaygıya vurgu yapılarak, her türlü terörün
karşısında olduğumuzun ve sorunun hukuk devleti
sınırları içinde alınacak tedbirlerle çözülmesi gerek-
tiğine inandığımızın altının net bir şekilde çizilmesi,

b- Şubat ayında yapılacak DÇB yönetim kurulu
toplantısında ağırlıklı olarak bu konunun ele alın-
masının talep edilmesi ve yönetime önerilecek
önlemler paketinin oluşturulması,

c- 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan benzer
olaylardan çıkarılan derslerin, KAFFED tarafından
sivil halk ve yönetenlerile paylaşılması,

Madde 3- Abhazya hükümetinin KAFFED'e
tahsis ettiği arsa için bir kooperatif kurulması ve
hazırlanacak proje çerçevesinde en kısa sürede
konut yapımına başlanması,

Madde 4-19 Mayıs ve Erciyes üniversitelerin-
de açılmasıiçin başvurulan Abazaca ve Adığece

bölümlerinin takibinin yapılarak gerek görüldüğü
takdirde yeniden YÖKnezdinde girişimlerde bu-
lunulması,

Madde 5-21 Şubat Uluslararası Anadil Günü-

nün KAFFED'e bağlı tüm demeklerde çeşitli etkin-

liklerle kutlanması,

Madde 6- KAFFED 21 Mayıs sürgünü anma
etkinliklerini geçen yıl Samsun, Adana, İzmir ve
on bini aşan bir katılım ile Kefken'de yapmıştı.
Kefken'dekialtyapının giderek artan yoğunluğu
kaldıramayacağı göz önünde bulundurularak bu
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yıl ki anmaların İstanbul Beşiktaş'a alınmasına; bu-
nun aynı zamanda etkinliğin medya ve kamuoyu-
na daha fazla yansımasını sağlayacağı, önümüz-
deki yıllarda Kefken'de anmalara devam edebilmek
amacıyla altyapı çalışmalarının tamamlanmasıiçin .
belediye ile işbirliğine gidilmesi,

Madde /- Haziran ayında yapılacak genel
seçimler değerlendinlerek, |/b maddesinde bahsi
geçen strateji belgesinde yer alacak olan talepleri-
mizi, seçildiği takdirde mecliste dile getirmeyi
prensip olarak kabul eden adayların desteklenmesi,

Madde 8- KAFFED'in, diğersivil toplum örgüt-
leriile birlikte oluşturulan "Demokratik Anayasa
Platformu"içerisinde yer alarak, genel seçimler
sonrası gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa
çalışmalarına azamikatkı sağlaması,

Madde 9-İlki 2009yılında ABD'den, Avrupa,
Türkiye, Suriye, İsrail, Adıgey, Kabardey ve Ür-
dün'dendil bilimcilerin katılımıyla Ürdün'de ya-
pılan Adığe dili kongresinin ikincisinin Ekim 201 |
de KAFFED organizasyonuile Türkiye'de yapılması,

Madde |0- Ankara Kafkas Derneği Khabze
komisyonunun yaptığı çalışmalardan sonra ortaya
çıkan ve metinleri çoğaltılarak derneklerimize

gönderilip katkıları istenen çalışmanın kitapçık
haline getirilerek dağıtılması,

Madde| |- Yeni yayınlanan “Rusya Federas-
yon'u Vatandaşlık Yasası” kapsamında Adıgey
Cumhuriyeti'nin hazırlamış olduğu diasporaya
yönelik sosyal, kültürel ve yatırım programlarından
azami ölçüde faydalanmakiçin Adıgey'deki yet-
kililerile işbirliğine gidilmesi,

Konularında yönetim kuruluna tavsiyede bulu-
nuldu.

 



 

KAFFED tarafından düzenlenen, Şamil Jane
koordinatörlüğünde gerçekleşen Nart Akademisi

4, eğitim semineri, 29-30 Ocaktarihleri arasında

Bilkent Üniversitesi Nart Kulüp aracılığıyla Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim salo-
nunda tamamlandı.

Eğitimin ilk günü, Şamil Jane'nin asimilasyon
konulu sunumuile başladı ve “Asimilasyon Süreci-
ne Karşı Yapılması Gerekenler” başlığı altında
önerilerle devam etti. Oturumun sonunda Asimi-
lasyon Nasıl Önlenir?, Dönüş Nasıl Gerçekleştirilir?

konularında Nisan ayında sunum yapmak üzere
gençler görevlendirildi.

30 Ocak Pazar günü, Ankara Üniversitesi Si-
yasalBilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-
netimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi
Açıkel tarafından “Kimlik, Çok Kültürlülük ve Yurt-
taşlık” konularında eğitim verildi. Konuyailişkin
gençlerin soruları yanıtlandı ve eğitim gençlerin
etkin katılımlarıyla tamamlandı.

Eğitimlerin sonundabir sonraki eğitimin olası
tarihi hakkında görüşüldü.

21 Şubat D
İstanbul Bilgi Üniversitesi AvrupaBirliği Enstitü-

sü, Global Dialog ve KAFFED'in katkıları ile 2|

Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de Bilgi Üniversitesi

Dolapdere kampüsünde 21 Şubat Dünya Anadil
Günü etkinliği düzenledi.

Demokratik Çerkes Platformu'nun 2004 yılında
düzenlediği 'Anadil' konulu afiş yarışmasında ödül
alan afişlerin ve ÜNESCO'NUN 2009 yılında dü-
zenlediği "Language Matters" konulu afiş yarışma-

  

art Akademisi 4. Eğitim Programını Tamamladı

 

 
 

ünya Anadil Günü Etkinliği

 

İstanbul'da Gerçekleşti

 

sına katılan bazı afişlerin sergilendiği salonu gezen
ziyaretçiler daha sonra toplantı salonuna geçtiler.
Sergi bir hafta boyunca açık kaldı.

Moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi
AB Enstitüsü Direktörü Prof.Dr. Ayhan Kaya'nın
üstlendiği etkinliğe farklı dilleri temsil eden konuşma-
cıların yanı sıra kalabalık bir izleyici kitlesi katıldı.
KAFFED adına yönetim kurulu üyesi Handan
Demiröz bir açılış konuşması yaptı ve destek veren

 



 

tüm kuruluşlara teşekkür etti. Daha sonra Afiş

sergisinin düzenlenmesinde büyük emeği geçen

Özcan Geçer Süryaniler adına bir konuşma yaptı.

Etkinliğe katılan konuşmacılar şöyle;

Abazaca: Sezai Babakuş- Abhazya'nın Dostları

Sivil Toplum Örgütü Sözcüsüve İstanbul Kafkas
Kültür Demeği Üyesi,

Adiğece: Kuşha Doğan Özden - Dünya Çerkes

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Istanbul Kafkas Kültür
Derneği Üyesi ve Sanatçı

Ermenice: Pakrat Estukyan - Gazeteci Yazar
ve AGOS Gazetesi Ermenice Editörü

Gürcüce: Fahrettin Çiloğlu - Yazar

Kürtçe: Muhsin Kızılkaya - Edebiyatçı

Lazca: Mehmedali Barış Beşli - Laz Kültür Der-
neği Başkanı

Seferad Dili: Karen Gerson Sarhon - Ottoman-
Turkish Sephardic Culture Research Center ve
Şalom Gazetesi

Süryanice: Yakup Atuğ - Mor Gabriel Manastırı
Öğrencisi, Süryanice Öğretmeni ve Sanatçı

Etkinlik, Çerkes sanatçı Gülcan Altan'ın farklı
dillerde şarkılardan oluşan ve herkesi büyüleyen
konseri ile sona erdi.

  



 

21 Şubat Dünya Anadil Günü...

Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz.

UNESCO tarafından, tüm dünyada kültürelçeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla 2000 yılın-
dan beri kabulve ilan edilmiş olan anadil günü hepimize kutlu olsun.

Dil, her toplum için değerlidir, vazgeçilmezdir ve kutsaldır. Bizi binlerce yıllık geçmişe bağlayan,
duygularımızı, düşüncelerimizi yoğuran temelharçtır.

Bugün burada, Türkiye'de 'resmidil'in gölgesi altındaki anadilleri konuşup tartışacağız. Bu dillerden
şiirler, şarkılar seslendireceğiz. Hiç değilse bugün, yanı başımızda olup hiç duyamadığımız pek çok dilden
birkaç sözcük duyarak zenginliğimizin tadına varacağız. Kendi anadilimizi ve tüm dilleri onurlandıracağız.

Bize bu şansı veren Bilgi Üniversitesi'ne, üniversitenin AB Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Yanısıra,

bu etkinliğe destek veren başta Global Dialogue Fonu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür

etmek isterim. Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu etkinliğin proje ortağı olmaktan onur duyuyoruz.

UNESCO'ya göre dünyada halen en az 6.700 farklı dil yaşamaktadır (çeşitli kaynaklarda bu sayı
6.800'den 7.400'e kadar değişmektedir). Bu dillerin bazıları yüz milyonlarca kişi tarafından, bazıları ise
sadece birkaç kişi tarafından konuşulmaktadır. Bugün dillerin sadece 300 kadarı 'resmidil" statüsündedir
ve devletlerin doğrudan koruması altındadır. Diğerleri ise savunmasızdır. UNESCO'ya göre 2.400 dil yok
olma tehdidi altındadır.

Dünyada dillerin yok olma süreci sömürgecilik döneminde hız kazanmıştır. Özellikle Avrupa'nın,

Amerika'yı, Afrika'yı ve Uzak Asya'yı sömürgeleştirmesi sonucu son 600 yılda yüzlerce özgün dil yok olup
gitmiştir. Mayalar'ın, Aztekler'in, Inkalar'ın astronomibilimi üretmiş dillerinden başlayarak, iki yüzyıl
öncesine kadar dünyanın pek çok bölgesinde kendidilleriyle yaşama zenginlik katan yüzlerce yerli halk,
ya dilleriyle birlikte tarih sahnesinden silinmişler ya da egemen dillere teslim olmuşlardır.

Yakın dönemde ise en büyük tehdit, ulus-devlet modelinin dayattığı tek dilliliktir. Yine Avrupa'dan
başlayıp dalga dalga dünyaya yayılan bu model yüzünden, bugün yüzlerce ülkede binlerce farklı dil, az
sayıdaki egemen dilin baskısı altında yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır.

Halen Türkiye'de, 34 aynı dilin yaşamakta olduğu bilinmektedir. Bu dillerin bir kısmı bu ülke sınırları
içinde doğmuş ve gelişmiştir, bir kısmı da Osmanlı İmparatorluğu'nun küçülme sürecinde yakın çevreden

Türkiye'ye mal olmuştur. Türkiye'nin yakın coğrafyasında en fazla dilin konuşulduğu bölge Federasyonumuzun
ilişkili olduğu Kuzey Kafkasya'dır. Bu bölgede, beş milyonu bulmayan toplam nüfus içinde 50'ye yakın
ayrı halk yaşamakta ve faklı dil konuşmaktadır. Bu dillerin yarıya yakını Türkiye'ye taşınmıştır.

Bugün Türkiye'de yaşayan dillerin yarıdan fazlası yakın gelecekte yok olma tehlikesi altındadır. Son
çeyrek yüzyılda ise bizim kardeş dilimiz olan Ubıhça ile Anadolu'nun binlerce yıllık zenginliği olan
Kapadokya Yunancası yok olmuştur. Şayet bugünkü koşullar devam ederse Türkiye'deki pek çok dil, bu
yüzyılın sonuna ulaşamadan yok olacaktır.

Elbette çözüm, bu gidişatın değiştirilmesidir. Bütün dillere yaşama ve gelişme şansı verecek topyekün

bir değişim şarttır. Bunun tek yolu, bu dillerin devlet kaynaklarıyla desteklenmesidir.

Bunu sağlamakiçin elbirliğiyle çalışmalıyız. Biz, Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bugün burada
bulunan ve bulunamayan tüm farklı kültürlerle ve dillerle birlikte bu yok oluşla mücadele etmeye hazırız.
Salt anadilleilgili değil, tüm demokratik hakların kazanımı konusunda işbirliğine/güç birliğine hazırız. Şayet
birlikte mücadele edersek sonuca ulaşmak daha mümkün olacaktır.

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Handan Demiröz

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi
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2! Şubat 'Anadile Saygı Günü”
Hulabzıya. Yeha hazzeyzaz arı amş, ahati bızfa patu aktsara yazkup. Şüzzıgıy yüşüdüsnühaloyt. Apstaza-

racı abızfako yızzıgi yeykarop, yeyhadop.Sıhatı bızfa agara ahşara duğ yızısto abızfaku yızzıgı patu ruktsanı
yısıdiskıloyt.

Belki ilk kez duyduğunuzbirdille seslendim size. Ve dedim ki, 'İyi akşamlar. Bizibir araya getiren 'anadile
saygı günü" hepimize kutlu olsun. Dünyadaki bütün diller eşittir ve aynı değerdedir. Kendi anadilim kadar
saygı duyduğum tüm dilleri selamlıyorum"

Bu, Abazaca ya da Abhazca diye adlandırılan benim ana dilimdir.

Hiç kuşku yokki dil, insanoğlunun en büyük keşfidir. Sesin söze, sözün anlatıya ve nihayet harflere döküle-
rek bir bütünlüğe ulaşması epeyce uzun bir yolculuktur. Her toplum bu yolu tamamlayıp bir dil yaratmıştır.
Her dil, ait olduğu toplumun belleğidir, bilgeliğidir, özgürlüğüdür. Dil insanı insan, toplumu toplum edendir.
Başka bir deyişle, varoluş manifestosudur.

.

İşte bu yüzden UNESCO, 21 Şubat'ı 'Dünya Anadil Günü'ilan ederek, tüm dilleri onurlandırmıştır. Hiçbir
ayrım yapmadan, hepsini eşit değerde tutarak, en evrensel olandan en yerel olana, en fazla konuşulandan
en az konuşulana kadar tüm dilleri insanlığın ortak hazinesi olarak yüceltmiştir.

Hem UNESCO'ya, hem de bugün buetkinliğe ev sahipliği yapan İstanbulBilgi Üniversitesi AB Enstitüsü'ne,
etkinliği destekleyen Kafkas Dernekleri Federasyonuile Global Dialogue Fonu'na teşekkür etmekistiyorum.

Konuşmamı, temsil ettiğim dilin etimolojisi, fonetiği, tekniği vs. üzerine yapmayacağım. Güncel serüvene
dair notlar aktaracağım. Yine de Abhazca ya da Abazaca adıyla bilinen anadilimin kaynağının, Kafkasya'da
bugünkü Abhazya ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetleri olduğunu, kökeninin çok eski Abask ve Apsil kadim dille-
ri olduğunu, Hatti-Hitit dilleriyle benzeştiğini, kendi içinde farklı lehçe ve şiveleri bulunduğunu, birbirine yakın
iki alfabeye ve yazı diline sahip olduğunu, bu dili konuşanların (ve konuşamayanların) yakın tarihte Kafkasya'dan
taşıp Osmanlı coğrafyasına, oradan da dünyanın pek çok ülkesine dağılmış olduğunu, Kuzey-Batı Kafkas
Dil Grubu içinde olduğunu ve Adığe ve Ubıh dilleriyle kardeş olduğunuifade etmeliyim.

Ben, yüzelli yıl kadar önce, nüfusunun yarıdan çoğu kendi yurtlarından sökülüp atılan ve Osmanlı'dan
bugüne bu coğrafyanın parçası haline gelmiş Abhaz-Abaza halkının bir bireyiyim. Bu salonda bulunan pek
çoğunuz gibi, dili-kültürü ve varlığı Türk diline-kültürüne ve varlığına armağan edilmek istenen bir 'öteki'yim.
Ulus-devlet potasında eritilerek 'beriki' yapılmak istenen Abhaz-Abaza ya da daha genel adıyla bir Çerkes'im..

Bu varlık armağanının ne menem bir şey olduğunu, ilkokula başladığımda öğrendim.Sınıfta ya da teneffüs-
te arkadaşlarımla Abazaca konuştuğum için öğretmenin kulaklarımı her çekişiyle, solak sillesini sağ kulağıma
her patlatışıyla ve uzun tahta cetveliyle parmak uçlarımı kanatan her vuruşuyla iyice belledim. O yüzden
kulaklarım bu kadar büyüktür ve sağ kulağım hala pek duymaz, o yüzden cetvel vuruşlarının acısını azaltmak
için keşfettiğim tırnak kemirme savunması halen peşimi bırakmaz. Ben, 'beriki'nin az çok gazabına uğramış,
büyük sağır kulaklı, küçük ürkek tımaklı bir 'öteki'yim.

Benim | 966 - 67'de bunları yaşadığıma bakarak, benden önceki kuşakların halini tasavvur edebilirsiniz.
Adapazar-Hendek-Düzce-Bolu hattındaki büyüklerimiz, 1935'lerden sonra yoğunlaştırılan ve 'vatandaş Türk-
çe konuş' kampanyalarıyla desteklenen Türkleştirme hamlelerinin epeyce sert uygulamalarını anlatıp dururlar.

o Bizim gibi misak-ı milli sınırları dışından ithal ya da ilhak olunanların derdi yerlilere göre daha fazladır.
İki kez ötekiyizdir ve köklerimizden kopuk olduğumuziçin direncimiz daha zayıftır. Belki bu yüzden daha
eyyamcıyızdır; devlete yakın durup hayatta kalma oyunu oynamışızdır. Sanılanın aksine bunun bize pek fay-
dası olmamıştır. Belki içimizden bazıları bundan nemalanmıştır, bazılarımız asker, polis olup devlete kapağı
atmıştır vs. ama toplamımıza bir yararı olmamıştır. Bugün Türkiye'de, yüksek nüfusuna karşın ekonomik ve
siyasi güç bakımından en zayıftoplumuz.

İşin aslı şu ki cumhuriyet döneminde bizim üzerimizden de hatırı sayılır ağırlıkta ulus-devletsilindiri geç-
miştir. Hem de pek çok kez..

,

İkinci Meşrutiyet'ten hemen sonra (Ağustos | 908'de) kurulan Çerkes Teavün Cemiyeti'miz, akabinde
kurulan Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'miz, Çerkes Örmek Mektebi'miz (Akaretlerde), dergilerimiz, gazetele-
rimiz 1923'de kapatılıp yasaklanmıştır. Hendek-Düzce-Bolu ayaklanmaları, Anzavur ayaklanması vs. derken
Ethem Bey'in 'hain' ilan edilip "Çerkes Ethem' oluvermesiyle hepimiz 'hain' damgası yemişizdir. | 50'likler
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davasıyla iyice bir tasfiye edilmişizdir. Ondan sonrası, sistemli ağır asimilasyon yıllarıdır. Hem kültürek-dinsel,

hem ideolojik asimilasyon... Tüm bunlarbizi epey hırbalamıştır.

Ama kimlik öyle güçlü bir köktürki nice zorluklara direnebilir. Sizi bırakmaz. Bazen paslanır gibi olup

saklanır, bazen uykuya yatargibi sessizleşir. Kamuflaj yeteneğiile sizi de kandırır, siz olmayanı da egemen

kültürü de kandırır resmiideolojiyi de. Sonra, şartlar uygun olunca uyanır, pası söküp atar. Öyle yüz yılda,
topla-tüfekle, hileyle-siyasetle teslim alamazsınız kimliği...

Öte yandan kimliğin tamamlayıcısı sayılan dil ne yazık ki daha kırılgandır ve pek çok ömeğinde olduğu

gibiyenilgiye daha açıktır. Kardeşdilimiz olan Ubıhça, bu memlekette yakın zamanda sonsuzluğa akıp gidiver-

miştir. Pek çoğunuzun bildiği gibi Bandırma'nın Hacı Osman Köyü'nde yaşayan Tevfik Esenç'ti. Ubıhça'yı son

konuşan. Onun | 992'de ölümüyle binlerce yıllık kadim bir dil de yok olmuştur. Aynı süreç, şimdi tüm hızıyla

bizim için de işlemektedir.

İşte bizim bu memleketteki dil-kimlik öykümüz özetle böyledir.

Geldiğimiz yerise dil zengini bir coğrafyadır. Kafkas Dağları'nın neredeyse her tepesinde, her yamacında,

her vadisinde özgün dili ve kültürüyle farklı bir halk yaşar. Kimiiç içedir ve epeyce benzeşiktir, kimi sarp uçu-

rumlarla ayrılmıştır... Bu küçücük coğrafyada 50'den fazla farklı dil ve lehçe konuşulmaktadır. (Bunların | 5-

20 kadarı Türkiye'ye taşmıştır. Abazaca, Abhazca, Adığece, Kabardeyce, Ubıhça, Avarca, Lakça, Dargice,

Çeçence, İnguşça, Lezgice, Osetçe, Kumukca, Balkarca, Karaçayca vs. Halen buradaki küçük cumhuriyetlerin

herbirinde pek çok resmidil bulunmaktadır.

Tarihin çeşitli evrelerinde ve çeşitli isülacı güçlerin baskıları yüzünden, Kuzey Kafkasya'da yaşayan pek
çok halkı birleştirecek ve dili tekleştirecek uluslaşma düşünceleri ve girişimleri olmuştur. Halen de olmakta-
dır. Öte yandan, Kafkasya öyle bir coğrafyadır, öyle bir iklimdir ki nüfusu ne kadar az olursa olsun buradaki
tüm halklara en üst derecede özgürlük aşılamaktadır. Bu yüzden, özgürlük duygumuzla birlikte var olabilme
gerçekliğimiz arasında bocalayıp durmuşuzdur. Türkiye'deki gibi örnek süreçlere bakarsak, belki en hayırlısı
uluslaşma hevesine kapılmadan 'federalbirlik" kurmaktır.

Tekrar Türkiye'ye dönecek olursak hem bizim için, hem diğer halklariçin dil kaybı, | 930'lardan itibaren
devleteliyle sistemli olarak yürütülen 'tek dil" politikalarının yanı sıra, 1 960'lardan sonra yükselen kentleşme
sürecinin doğal sonucu olarak da hız kazanmıştır. Tüm engellemelere ve yasaklamalara karşın, | 960'lara
kadar büyük kısmı kırsal kesimde ve bir arada yaşayan toplumlar kendi dillerini özel alanlarında korumayı
sürdürebilmişler, ancak kentlere dağınık göçler nedeniyle bu dillerin yaşamaiklimi büyük ölçüde yok olmuştur.

Bugün artık, konuşan nüfusun çokluğuve bir aradalığı bakımından en büyük şansa sahip olan Kürtçe'nin
bile, ebeveynden çocuğa konuşma dili üzerinden doğal aktarım yoluyla yaşatılabilme şansıiyice azalmıştır.
Daha az ve daha dağınık nüfus tarafından konuşulanların ise hiç şansı bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında, 2000 yılının başlarında farklı dillere uygulanan yasakların kalkması
ve bu dillerin öğrenimi için özel kursların açılabilmesine olanak sağlayan kısmi yasal düzenlemeler, ağır
bürokrasi ve maddi imkânsızlıklar yüzünden sonuç alıcı olamamıştır. Artık anlaşılmıştır ki, bu dillerin yegâne
yaşatılabilme yolu, öğrenimin öncelikle yazıdili üzerinden ve okullarda sürdürülmesi, bunun da devletin eğitim
örgütlenmesi modeliyle ve devletin kaynak desteğiyle yapılmasıdır.

Son söz.

Benim dilim anavatanda Rusça'nın, diasporada ise Türkçeile yaşadığımız diğerülke dillerinin hegemonyası
altındadır. Dilimi kıskanırım, o yüzden bazen baskın dillere kızarım. Öte yandan, Nazım Hikmet gibi büyük
bir dil ustasını kendi dilinde okuyabildiğime de sevinirim. Ayıca Nazım'ın pek çok şiirini Abhazya sahillerinde
yazmış olması da beni gururlandırır. Hiç değilse, en bilinen şiirinden kısa bir bölümü Abhazca söyleyerek ken-
disini selamlamakisterim;

'Sara sımbılırıy, uoara yumblırıy, hara hambılırıy... yışbacürtsuoa alaşçarako alaşarah' Tahmin ettiğiniz
gibi bu, 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasaknasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizesidir..

Evet, bilmesek de duymasak da bütün diller hepimizindir, insanlığımızın ortak hazinesidir. İster burnumuzun
dibinde, ister dünyanın öbür ucunda bir dil yitip gidiyorsa, insanlığımızdan bir parça yitip gidiyor demektir.

Bu duygularla, tüm dilleri saygıyla selamlıyor, hepsine sonsuz yaşam diliyorum.

Sezai Babakuş
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Çerkesce'nin Günümüzdeki Durumu

Çerkesce, Kuzey-Batı Kafkas dil grubu içinde yer alır ve dünyanın en eski dillerinden biridir. Kendi arasın-
da Abazaca, Adığece ve Ubıhça olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Ubıhça, ne yazık ki bu dili konuşan son
kişi olan Tevfik Esenç'in ölümüyle tarih sahnesinden silinmiştir. Bugün yaşayaniki ana dil olan Abazaca ve
Adığece de kendi aralarında farklı lehçelere ayrılır. Çok yakın akraba diller olmasına ve dillerinde binlerce
ortak kök kelime olmasına rağmen Abazalar ve Adığeler birbirlerini anlayamazlar. Bu iki anadili oluşturan
diyalektler ise birbirlerini rahatlıkla anlayabilirler.

Kuzey Kafkasya halklarının kendileri gibi dilleri de yüzyıllar süren Kafkas-Rus savaşlarındanşiddetli şekilde
olumsuz yönde etkilenmiştir. Kafkas-Rus savaşlarının özellikle son 30 yılında Çerkesler'in yaşamadığı bir Kaf-
kasya isteyen Rus Çarlığı bütün gücüile Kafkasya'ya yüklenmiş, özellikle Kuzey Batı Kafkasya'da tarihin en
büyük soykırımlarından birini gerçekleştirmiş ve Kafkasya'nın Ruslar tarafından işgali 21 Mayıs 1864 tarihinde
tamamlanmıştır. Bu katliamdan sağ kurtulanların büyük bir kısmıise zorla anavatanlarından Osmanlı İmpa-
ratorluğu'na sürülmüştür. Kafkasya 'dan |864 yılında sürülen Çerkes nüfusunun 1.200.000 kişi olduğu tah-
min edilmektedir. Katliamların ve sürgünün sonucunda Kuzey Kafkasya 1864yılında toplam nüfusunun “6
80'ini kaybetmiştir. Boşalan topraklara kitleler halinde Rus ve Kazaklar yerleştirilmiş ve Kuzey Kafkasya'nın
demografik yapısı Çerkesler aleyhine bozulmuş ve bu durum bugün de devam etmektedir. Çerkesler, özgürlü-
ge düşkünlüklerinin bedelini çok ağır ödemişlerdir. Kuzey Batı Kafkas dillerinden biri olan Ubih dili tamamen
kaybolmuştur. Bugün Kafkasya dışında yaşayan Çerkesler'in sayısı Kafkasya'da yaşayan Çerkesler'den daha
fazladır. Bu durum ise bugün Çerkes dilinin en büyük handikaplarındanbirisidir.

Günümüzde Çerkesler, Rusya Federasyonu içerisinde Kuzey Kafkasya bölgesinde Kabardey-Balkar, Kara-
çay Çerkes, Adıgey adlı özerk cumhuriyetlerde yaşamaktadırlar. Hepinizin bildiği gibi Abhazya, bağımsızlığını
kazanmış ve buna paralel olarak Abhazca'nın kaybolma riski biraz olsun hafiflemişse de bu dili konuşan
insan sayısının azlığından dolayı da bu risk halen devam etmektedir. Çerkesler, Sowetler Birliği döneminde
Sovyetler Birliği'nde yaşayan küçük halklar için uygulanan pozitif ayrımcılık sayesinde dillerini ve kültürlerini
koruyup geliştirme imkânı bulabilmişlerdir. Bugün de bu özerk cumhuriyetlerde Çerkesler kendidilleriyle eğitim
görme imkânına sahiptirler ve bu özerk cumhuriyetlerde Çerkesce, Rusça'dan sonra ikinci resmidil olarak
kullanılmaktadır. Yine de bu cumhuriyetlerdeki nüfüs oranlarının azlığı nedeniyle kaybolmariski devam etmek-
tedir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra küçük halklariçin uygulanan pozitif ayrımcılık giderek ortadan
kalkarken dile, kültüre verilen değer de giderek azalmıştır. Rusya Federasyonu, SowetlerBirliği'nin dağılmasından
sonra hızla üniter bir yapıya doğru gitmekte ve küçük halkların dil ve kültürleri üzerindeki koruma kalkanı
da yavaş yavaş yok olmaktadır. Bu durum Çerkesce'nin yanı sıra Rusya Federasyonu içerisinde konuşulan
küçükdillerin de geleceği konusundaki kaygıları arttırmaktadır.

Bugün, Rusya Federasyonu'nun Kafkasya bölgesinde yukarıda bahsettiğimiz Kabardey-Balkar, Adıgey
ve Karaçay Çerkes adlı üç özerk cumhuriyette Çerkesce'yi konuşan nüfus 800.000 civarındadır. Bunun
550.000'i Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde, 1 20.000'i Adışey Cumhuriyeti'nde, 70.000'i Karaçay Çerkes
Cumhuriyeti'nde 20.000 kadarı Karadeniz kıyısında Şapsığ bölgesinde, geri kalanı da Rusya Federasyonu'nun
değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Bütün olumsuzluklara rağmen, Rusya Federasyonu içerisinde yaşayan
Çerkesler'in büyük bir kesimi bu gün Çerkesce'yi rahatbir şekilde konuşabilmektedir.

Kafkasya dışında ise durum tamamen farklıdır. Dünyada en çok Çerkes'in yaşadığı ülke Türkiye'dir. 4-
5 milyon civarında Kuzey Kafkasya kökenliinsanın yaşadığı tahmin edilen Türkiye'de kendidilini konuşabilen
Çerkes nüfusu 1.000.000 civarındadır. Suriye'de 80.000, Ürdün'de 50.000,İsrail'de 6.000 Çerkes nüfusu
vardır. Krallıkla yönetilen Ürdün'de Çerkesce'nin de öğretildiği bir Çerkes okulu vardır. İsrail'deki Çerkesler,
ilkokuldan itibaren kendidillerini okulda öğrenebilmektedir. Çerkesler, Osmanlı İmparatorluğunda da kendi
dil ve kültürlerini koruyabilmek için sürekli bir çaba içerisinde olmuşlardır. 1918 yılında İstanbul'da Çerkes
Kadınları Teavün Cemiyetitarafından Beşiktaş Akaretlerde Çerkesce öğretilen ana sınıfına da sahip 6 sınıflı
ilk ve ortaokul düzeyinde Çerkesce eğitim yapılan bir okul açılmış fakat | 923 yılında okul kapatılmış ve yöne-
ticileri yargılanmıştır. Bu okulun bir diğer özelliği de İslam dünyasında Latin harfleriyle eğitim yapılan ilkokul
oluşu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman bir tebaanın kız ve erkek çocuklarının aynısınıflarda eğitim
gördüğüilkokul olmasıidi. Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı yoğun asimilasyon politikaları sonucunda,

NART 99



 

gerekse 1960'lı yıllarda, köylerden kentlere yaşanan göçlerin ve kentleşme sürecinin de etkisiyle genç kuşak

Çerkesler'in büyük bir kısmı anadillerini ya tamamen kaybetmiş, ya da kaybetmeye yüz tutmuştur. Çerkesce

bugün, UNESCO'nun yayınladığı “Dünyadaki Kaybolma Riski Altındaki Diller Haritasında riskaltındaki diller

arasında yer almaktadır.

2009 yılında yapılan Kafkas Dernekleri Federasyonu olağan genel kurulunda devlet bakanı Sayın Hüseyin

Çelik, genel kuruldaki Çerkesler'e hitaben yaptığı konuşmasının bir bölümünde şunları söylemiştir; “Kafkas

kökenli vatandaşlarımızın kendi kültürlerini muhafaza etmeleri, örf, adet ve geleneklerini muhafaza etmeleri,

kendilerinden sonrakinesillere aktarmaları, anadillerini unutmamaları, öğrenmeleri ve kendilerinden sonraki

nesillere aktarmaları onların en tabi hakkıdır. Bunun önünde en ufak bir engel olmamalıdır. Böyle bir engel

varsa sizlerle birlikte bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır olduğumuzu da huzurlarınızda ifade etmekistiyo-

rum." Yine konuşmasının bir bölümünde; "Bu ülkedeırkçılık olmadı mı? Bu ülkede asimilasyon olmadı mı? Tanı-

mamazlık, inkâr olmadı mı?İtiraf edelim ki diz boyu oldu" demiştir.

Fakat bu güne kadar asimilasyonun durdurulmasıiçin herhangibir adım atılmamıştır. Yine Sayın Başbakanı
miz, Almanya'nın, Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olmak isteyen Türkler'e Almanca bilme zorunluluğu

getirmesini eleştiren ve Almanya'da yaptığı bir konuşmasında üzerine basa basa "asimilasyonun bir insanlık

suçu" olduğunu belirtmişür. Tabii ki bunlar devletin olaylara bakışının değiştiğini görmek açısından önemli geliş-

melerdir. Fakat günümüz Türkiye'sinde küçükdillerin asimilasyonu halen devam etmektedir. Kafkas Dernekleri

Federasyonu'nu derneklerde Çerkesce'nin öğretilmesiiçin çabalamakta fakat bu çabalaryetersiz kalmaktadır.

Avrupa Birliği'nden gelen baskılarla ve uyum yasaları çerçevesinde TRT-2'de yarım saatlik Çerkesce program

yayınına başlanmış ve bu yayın insanların en az televizyon seyrettikleri, sabahın erken saatlerine konmuştur.

Bunlarbir dilin yaşaması ve gelişmesiiçin oldukça yetersiz uygulamalardır. Bugün Çerkesce'nin yok olmaması

ancak devletin ciddi desteğiyle sağlanabilir. Çağdaş, insan haklarına saygılı ve gerçek demokrasinin yaşandığı

demokratik devlette vatandaşlarının dilinin ve kültürünün korunmasının sağlanmasıdevletin temel görevlerinden

birisidir. Türkiye'mizin de hiçbir dil ve kültürün yok olma korkusu yaşamadığı, insan hak ve özgürlüklerinin

doyasıya yaşandığı çağdaş demokratik bir devlet yapısına kavuşması özlemiyle hepinize saygılar sunarım.

Kuşha Doğan Özden

  Başkanı'ndan Türkiye Gazetesi köşe yazarı Yavuz Bülent

Bakiler'e cevap...
 

Sayın Yavuz Bülent Bakiler

Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı,

Sayın Bakiler,

26 Şubat 2011 Tarihinde Türkiye Gazetesi'ndeki köşenizde yazdığınız "Çerkezlere Yakıştıramadım" başlıklı
yazınızı pek çok Çerkes hemşerim gibi bende okudum. Yazınızdan, Bursa derneğimizin etkinliğinin nedenini
bilmediğinizi, dolayısıyla taleplerimizi anlamadığınızı anlıyorum. Bilgi eksikliğiniz nedeniyle bizce yazınız empaü
içermeyen, duygusalbir yazı olmuştur ve ben dahil üyelerimizin rahatsızlığına sebep olmuştur. Başkanı bulundu-
ğum ve Türkiye'de kurulu 60 derneğin üst kurumu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üyelerinin
bu tepkilerini şahsınıza iletmek görevimdir.

Sayın Bakiler, kurum olarak bu tür tepkilerle bir yere varılamayacağının, karşılıklı birbirimizi anlamadan,
eleştirmenin, ötekileştirmenin ülkemize hiçbir yararı olmadığının çokiyi bilincindeyiz. Çerkes toplumuna karşı
menfi düşünceniz olmadığına güvenerek kısa bir zamanınızı alarak, size Bursa demeğimizin etkinliği ve taleple-
rimiz hakkında kısa bilgi aktarmakistiyorum. Umarım bubilgilerden sonra fikriniz değişecektir.

21 Şubat, Dünya Ana Dil Günü olarak UNESCO tarafından her yıl bir tema altında gerçekleştirilir. Bu
günün temeli, | 952'de Pakistan'ın, Urdu dilinin Bangladeş halkının da resmidili olduğunu deklare etmesinden
kaynaklanan Bengal Dil Hareketidir. 2000 yılından beri de UNESCO tarafından linguistik ve kültürel çeşitliliği
ve çok dilliliği desteklemek amacıile takvime alınmıştır.

UNESCO'nun yayınladığı atlasa göre Dünyada 2500 dil tehlikede. Türkiye'de tehlikede olan (100 yıl için-
de bir dili konuşacak çocuk kalmayacak ise bu dil tehlikede kabul ediliyor) dil sayısı ise habervesaire.com'un
rapordan yaptığı alıntıya göre:
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"Kaybolma tehlikesini en az hisseden diller "güvensiz" (unsafe) olarak nitelendiriliyor. Bir dilin bu kategoride
yer alması "çocuklar tarafından da konuşulmasına rağmen bazı alanlarda kısıtlanması" anlamına geliyor.
UNESCO'nun çalışmasında Abhazca, Adığece ve Zazaca Türkiye'de "güvensiz" olarak nitelendirilen diller;

"Açıkça tehlikede" (definiitelİy endangered) seviyesinde değerlendiren ikinci grupta Abazaca, Hemşince,
Lazca, Pontus Yunancası, Romanca, Süryanice ve Ermenice (Batı)yer alıyor.Bu dillerin kaybolma tehlikesine
gerekçe olarak "çocuklar tarafından anadili olarak öğrenilmemesi" gösteriliyor;

"Ciddi anlamda tehlikede" (severely endangered) kategorisi genelde toplumun en yaşlı nesli tarafından
konuşulan, orta nesil tarafından anlaşılabilen ancak kullanılmayan ve çocuklara öğretilmeyen dilleri içeriyor.
Gagauzca, Ladino ve Turoyo bu kategoride değerlendiriliyor;

"Son derece tehlikede" (critically endangered) kategorisine Türkiye'den gire tek dil Hertevin. Bu dilin
sadece en yaşlılar tarafından, nadiren kullanıldığı kabul ediliyor;

"Kaybolmuş" (extinci) diller Kapadokya Yunancası ve Ubıhça, adı üzerinde, dünyada tekbir kişi tarafından
bile konuşulmuyor."

Sayın Bakiler, atalarımızın Kafkasya'dan sürgün sırasında getirdikleri diller insanlık tarihinin en eski, en
çok sesli dilleridir. Bu diller aynı zamanda Anadolu'nun en eski medeniyeti Hatti'lerle akraba dillerdir. Bu
antik diller, Anadolu'da tarih içinde yok olmuştur. Ne yazık ki Ubıhça dili de Anadolu topraklarında, bu dili
en son konuşan Tevfik Esenç'in 1992 yılında ölümüyle yok olmuştur. Adığe ve Abaza dilleri de aynıtehlike
altındadır.

oyn Bakiler, toplumların yaşam kültürü ve felsefesini oluşturan gelenekleri, dilleriyle birlikte yaşar veya
yok olur. Çerkes toplumunu da özgün kılan dillerimiz ve "khabze" denilen, geleneklerimizdir. Bu gelenekler
binlerce yıllık gelenekler olmasına rağmen, toplumda "kaliteli bireyler" oluşturmanın normlarıdır. Onun içindir
ki Çerkes toplumunda "ayıplı olmak" ölümden beterdir. Türkiye'deki suç coğrafyasını incelerseniz, Çerkes top-
lumunda yüz kızartıcı adisuçların, kadına, çocuklara yönelik suçların hemen hemen hiç olmadığını görürsünüz.
İşte bunun içindir ki Çerkes toplumudilini ve örf adetlerini (khabzesini) asimile olmadan korumakistiyor.
Dilin yok olduğu anda tüm bu değerler de yok olacaktır. Ne yazık ki geçmiş yıllarda, yazınızda bahsettiğiniz
"Cerkes ağabeyler" geleceği göremediler. Bir kısmıbilinçsizlikten, bir kısmı da devletin baskıcı politikalarından
korktular, çocuklarına dillerini öğretmediler. Şimdiise dillerimiz yok oluşun eşiğine gelmiştir. Çerkes toplumu
da ülkenin birliği ve bütünlüğü içinde, demokratik haklarını kullanarak dillerini ve kültürünü kaybetmeden
yaşatmakistiyor. Bursa derneğimiz de işte bu insanitalebini çokda zarifbir şekilde gündeme taşımıştır. Duyu-
rusunu silahla değil, kavgayla değil, akordiyonu ile, şarkıları ile kimseyi rahatsız etmeden yapmıştır.

Bursa derneğinin sloganındaki, "147 yıldır çiftçi olmak, işçi olmak, savaşlarda ölmek"ise sizin anladığınız

manada kullanılmamıştır. Bu bir gerçeğin ifadesidir. Çerkesler, Anadolu'daki hayatlarına burjuva ve zengin
olarak keyiflerinden gelmediler. Ben bu sürgünün öncesindeki savaşlarda o günkü emperyal güçlerinin çıkarları
olduğu konusuna girmeyeceğim. Ancak Anadolu topraklarına gelen Çerkesler, bu ülkede üretime en alt sevi-
yelerde katılıp, gerekirse ölerek, bu ülkenin demokrasisinden eşit şekilde yararlanmakve kendikültürleriile
yaşayabilme haklarını kazanmışlardır. Buna karşın Çerkesler'in ödediği bedeldilleridir, kültürleridir ve kendi
varlıklarıdır. Söylenenlerişte bu inancın ifadesidir.

Sayın Bakiler, Türkiye'de, Çerkesler olarak tüm dillere, tüm kültürlere, tüm inançlara, kendimizle birlikte
saygı duyuyoruz. Hoş görümüz sonsuzdur. Türkiye'yi seven, insanları seven, demokrasiye, insan haklarına say-
gılı vatandaşlardan da aynısını bekliyoruz. Türkiye'nin geleceği toplumsal empatinin ve hoşgörünün yaratılmasına
bağlıdır. Kim olursa olsun, kendinden başkasını sevmeyen şoven anlayışın ülke, hatta dünya geleceği açısından
en büyük tehlike olduğunu tarih göstermiştir.

Sayın Bakiler, umarım "Çerkeslere Yakışıramadım" dediğiniz konudaki hassasiyetlerimiziifade edebilmişizdir.
Biz konuları yeterince bilmediğinize inanarak, "aydın bir köşe yazarı olarak bu yazıyı yakışuramadık" demiyoruz.
Umarız Çerkesler'in düşünce ve taleplerini daha iyi anlamış, demokratik haklarımıza medeni şekilde sahip
çıkma üslubumuzu Çerkesler'e yakıştırmışınızdır.

Cihan Candemir

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı
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(JBAĞBEHİCEÖZVERİ

bhazya'nın efsanevilideri Vladislav Ardzınba,
Aölümünün |. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle

anıldı.

Abhazya'nın başkenti Sohum'da yapılan ilk
tören,etkinliği düzenleyen Uluslararası Abhaz Abazin
Kongresi'nin merkezinde 2/ Şubat Pazar günü ger-
çekleştirildi.

Mütevazi anma programını hazırlayan Nona
Thuazba'nın sunduğu törende, Uluslararası Abhaz
Abazin Kongresi Başkanı Genadi Alamia'nın yanı sı-
ra çeşitli yazar, şair ve tarihçiler ile Ardzınba'nın eşi
Swetlana Cergenia da hazır bulundu.

Tören Abhazya milli marşıeşliğinde, Ardzınba
ve şehitleriçin yapılan saygı duruşu ile başladı. Baş-
kan Genadi Alamia'nın açış konuşmasının ardından
yazar Boris Gurgulia Ardzınba'nın İlderliği ve örnek
kişiliğini anlatan bir konuşmayaptı ve birşiir okudu.

Ardından Genadi Alamia Vladislav Ardzınba'yı
anlatan duygusal bir konuşmayaptı. Türkiye diaspo-
rasından Abhazya'ya ilk yerleşenlerden eski parla-
menter, Abhazcaya hakimiyeti ve yaptığı edebi çe-
virilerle tanınan Oktay Çkotua da yaptığı konuşmada,
Atatürk ile Ardzınba'nın benzerliklerinden bahsede-
rek, Vladislav Ardzınba'nın Türkiye ziyaretinde anıt-
kabir özel defterine yazdığı mesajı okuyarak yo-
rumladı. Ardından, Abhazya halkının kahramanı
Ardzınba'nın 1992 yılında Türkiye'ye yaptığı gezinin
video gösterisi izlendi. Daha sonra Dıjın Çurey'in
seslendirdiği fon müziği eşliğinde Türkiye diasporasın-
dan ve Abhazya'dan gençlerile çocuklardan oluşan
bir grup, şair Ruşbey Smır'in, Ardzınba yaşarken
O'nuniçin yazdığı Apıza (önder) isimli şiirini birlikte
okudular. Duygu yüklü anların yaşanmasına neden
olan bu sunumu, salondakilerin gözyaşlarıyla dinlenen
şair Vitali Amarşan'ın yine Ardzınbaiçin yazdığışiir-
ler izledi. i

Törene katılan tarihçiler Temur Açugba, Yuri
Argun ve yazar Nikola Gutsnia'nın yaptıkları konuş-
malardan sonra Ardzınba'nın kendisi de tarihçi olan
eşi Swetlana Cergenia'ya sözverildi. Swetlana Cer-
genia, kendisinin başkanlığını yaptığı Vladislav Ard-
zınba vakfının çalışmalarını kısaca anlattı ve Ardzınba

için yazılanlar, söylenenler, yapılan röportajlar, vb.
oluşan bir derleme çalışmasını kapsamlı bir kitap
haline getirmekte olduklarını, bu kitabın doğum gü-
nü olan |2 Mayıs'ta yayınlanacağınıbildirdi. Cergenia,
efsanevi Başkan'ın görevi bırakıp evine çekildikten
sonra yazmaya başladığı hatıralarını da bir araya ge-
tirerek yine bir kitap halinde sevenlerine kazandıra-
caklarını söyledi. Törene emeği geçenleri tek tek
öperek kutlayan ve katılanlara teşekkür eden Swetla-
na Cergenia'nın ardından hep birlikte Ardzınba'nın
naşının bulunduğu kendi köyü Eşera köyüne gidildi
ve kabri başında dualar edildi.

Abhazya kahramanı Vladislav Ardzınba'nın vefat
etiği gün olan 4 Mart tarihinde ise yoğunbirkatılımla
tekrar, mütevazi kabrine gidildi ve devlet töreni
yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Sergei Bagapş başta
olmak üzere Abhazya Hükümeti'nin diğer yetkilileri,
ailesi, arkadaşları, Abhazya halkı ve O'nu seven bin-
lerce kişi katıldı. Aynı gün, savaşın bir simgesi ola-
rak yanmış haliyle halen başkentin ortasında yükse-
len devasa eski medis binasının önündeki meydanda,
akşam saatlerinde bir araya gelen kalabalık gruplar
siyahlar giymiş olarak, yaktıkları mumları gözyaşları
eşliğinde fenerlerle birlikte gökyüzüne bıraktılar.
Yine meclis önündeki kaidenin üzerine yakılan
yüzlerce mum bırakıldı. Fenerlerin ateş böcekleri
gibi gökyüzünde oluşturduğu küçükışık demetleri
başlayan yağmurla dağılırken, kalabalık da
yüreklerindeki özlemle ve gözyaşlarıyla sessizce
evlerine döndüler.

 



 

TICOJTbAMI3 / PSELHAP'E

Haftanın Günleri

 

Nereden

Geliyor?
GİMURATPAPŞU

ugün kullanılan 7 günlük takvimin tek ol-

madığı, tarihte 3, 5, 8 günden oluşan haf-

talar olduğubiliniyor. Romalıların 8 günlük

haftasında günler A'dan N'ye "numaralandırılmış",

N gününde pazar kurulurmuş.Bir hafta Keltlerde

9, Eski Mısırlılarda 10, Germenlerde 14 günmüş.

Tarihi kaynaklar 7 günlük haftadan ilk kez Eski

Babilon döneminde (milattan yaklaşık 2 bin yıl

önce) bahsediyor. Bu gelenek onlardan Yahudi-

lere, Yunanlılara, Romalılara ve Araplara geçmiş.

Haftanın neden / günden oluştuğu sorusuna

cevabı Yahudilerde ve Hristiyanlarda Eski Ahit

veriyor. Yedi günlük zaman lanrı tarafından

düzenlemiş: "Yaratılışın birinci günü ışık yaratıldı,

ikinci gün su ve toprak, üçüncü gün kara, deniz

ve bitki alemi, dördüncü gün güneş, ay ve yıldız-

lar, beşinci gün hayvan alemi, altıncı gün de in-

san yaratıldı ve çoğalmaları buyuruldu, yedinci

gün de dinlenmeiçin ayıldı." / günün astronomik

açıklamaları da var. Ay takviminde bir ayın yak-

laşık dörtte biri 7 gün. Görünen yedi gezegenin

haftanın günlerine uyarlandığına dair görüşler

de var,

Haftanın hangi gün başladığı dinlere ve kül-

türlere göre değişiyor. Eski Ahit'i kabul edenler

için cevap tek, pazar. Dünya bu gün yaratılmaya

başlandığıiçin pazarıilk, cumartesiyi de yedinci
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ve son gün kabul eden Yahudiler haklı görünü-

yor. Türkçenin bazı gün adlarını aldığı Farsçada

da böyle; yek şembe, yani birinci gün pazar.

Sonra sırasıyla dü şembe (2. gün), se şembe (3.

gün), car şembe (4. gün), penc şembe (5. gün)
diye devam ediyor.

Avrupa'da, daha doğrusu Roma'da, M.Ö.

İl yüzyılda İmparator Adrian Hıristiyanlara cumar-

tesiyi kutlamalarını yasaklayıncaya kadar aynı

gelenek varmış. Dinlenme günü o zaman pazara

alınmış, 321 yılında İmparator Konstantin bu
günü haftanın resmi kutlama günüilan etmiş,

zamanla da Hıristiyanlığın kutsal günü olarakal-

gılanmaya başlamış.

İngilizce ve Almancadaolduğugibi gün adla-

rının kökeni mitolojik inançlara da dayanabiliyor.

Çerkeslerin 15-16. Yüzyıllarda Müslüman olma-
dan önce Hazarlar dolayısıyla Musevilikle ve

Hınistiyanlıkla ilişkisi olduğu biliniyor. Dolayısıyla

gün adları bu iki büyük dinin etkisini taşıyor. Ba-
tı Çerkeslerinde ve Kabardeylerde bazı gün ad-

ları ve kökenlerifarklı.

Pazartesi - Batı Çerkesçesinde blipe (016m3),
Kabardey lehçesinde blışha (O.1bm1xb9). Kelime-

lerin "yedininilki" ve (Kab.) "yedinin başı" anlamla-
rı haftanın ilk gününün pazartesi olduğunu göste-
riyor.



Salı - Gubc/Şubi. Çerkesçe kökenini açıkla-

mak zor görünüyor. Başka bir dilden alınmış ve

fonetik uyum sağlamış olabilir. Şagirov'un etimo-

loji sözlüğüne göre Abazacada sayıların insan-

ları belirten şekline yakın görünüyor; yuica/Şurc.

Ama mantıksal bir bağ kurmakzor.

Çarşamba - Batı Çerkesçesinde bereskejıy

(69p9CK32KBKİ). Sondaki-jıy (-2'bbifi) "küçük"
anlamıverenbir takı; bereske ise Yunanca paras-

keue -'cuma'dan geliyor. Gürcüceden (paraskewi

- cuma) geçmiş olması büyükihtimal. Bazı kom-

şu dillerde, örneğin Çeçencede de p'eraska cu-

ma. Ortodoks inancında paraskevinin oruçla

ilgili bir kelime olması da muhtemel, zira Oset-
çede baraske yas ve oruç anlamlarına geliyor.

Yani bereskejıy "küçük cuma" ya da bir ihtimal

"küçük oruç" demek.

Kabardeycede ise, artık kullanılmayan bir

kelime olan beresk'e "dinlenme günü,tatıl günü"
demek. Bereskejey de (çarşamba) eski bir kelime

olarak sadece sözlüklerde yeralıyor. Bugün çar-

şambanın adı berejey (bapa>xxpefi). Sondaki-
jey (küçük) takısı aynı. Yine bereskeden geliyorsa,

-ske- düşmüş olmalı. Ancak etimolog Şagirov

“bunun yokluğunu anlaşılmaz buluyor ve bere-

kökünün Farsça perhizden geliyor olabileceğini

düşünüyor. Türkçede bilinen anlamındanfarklı

olarak 'perhiz' Farsçada Hıristiyanların tuttuğu

oruca deniyor ve Kabardeycede "Hıristiyanların

et yemediği oruç günü" anlamında berezg/berezc

(69p9342k) kelimesivar. (Bir de atasözü: "Kedi

ete ulaşamadığında bugün berezg günüm der-

miş."). Yani "küçük oruç" anlamındaki berezg-

tjey'den berejeye dönüşmüş olması mümkün.

Berejey aynı zamanda mürver (sambucus) ağacı-

nın da adı; buradan bir bağlantı kurmakiçin bi-

raz zorlamak gerekiyor.

Kaynaklar:

HAFTANIN GÜNLERİ NEREDEN GELİYOR?.

Perşembe - Heriki lehçede aynı; mafeku

(Mağpak'y) ve (Kab.) mahueku (Maxyasky). "Orta

gün" demek. Hafta pazartesiden başlayınca

doğal olarak 4. gün hafta ortası oluyor. Bazı
dillerde aynı anlama gelen gün adı çarşambadır.

Cuma - Batı Çerkesçesinde bereskeşhu

(63packanıxy). Yine karşımıza, bu kez -şhu/-
şho ('büyük”) takısıyla bereske çıkıyor. Bunu da

aynı şekilde "büyük cuma" veya "büyük oruç"
diye çevirebiliriz. Kabardeycede durum biraz

karışık; beresk'eşho eskiden pazar gününün

adıymış. Bugün cumaiçin mereym (M3pEM) kul-

lanılıyor. 'Meryem' adıyla bağlantılı açıklamalar

yaygınsa da Şagirov yine şüpheli, 'bayram'dan

gelmiş olmasını muhtemel görüyor. Malum, bazı

Türk lehçelerinde 'b'ler 'm'ye dönüşüyor (may-

ram). Aynca cumaya "bayram günü" diyen kom-

şu diller var (Karaçay-Balk. "bayrım kün", Oset.

"bayram bon").

Cumartesi - Şembet (113MO9T) ve (Kab.)
şebet (149091). Akla hemen Hazarlar geliyor
ama Gürcüceden (şabati) geçmiş; kökeniİbrani-

ce sabbath ('dinlenme”). Birçok dilde cumar-

tesinin aynı kökenden gelen benzerisimleri var
(İsp. 'sabado" İt. 'sabato', Slavdillerinde 'subbota',

'sobota' vb.). Batı Çerkesçesinin bazı ağızlarında

cumartesiye mafezaku (Mağ93aKby), yani "tek

gün" deniyor. Tam olarak kimler diyor, hangi

inanca dayanıyor,birbilgiye ulaşamadım.

Pazar - Ihavumaf (Txbaymad) - (Kab.)
thamaho (TXxbaMaxy9). "Tanrı(nın) günü" demek.
Bunu da herhalde Hıristiyanlıkla bağlantılandır-
mak gerek. Eskiden Kabardeycede pazar günü-

nün adı berek'eşho (6apocklanıxya) ("büyük
oruç”) imiş. Çerkesçede pazar günü aynı zaman-

da hafta anlamına da geliyor ancak Batı Çerkes-

çesinde hafta #hamaffe) olarak küçükbirfarklılık
gösteriyor. |

* Şagirov A.K., Etimologiçeski slovar adıgskih (çerkesskih) yazıkov (Adığe (Çerkes) Dillerinin
Etimoloji Sözlüğü), Nauka Yay., Moskova, 1977.
* Adığebze Pselhalhe (Çerkesçe Sözlük), Moskova, 1999.
* Tharkuaho Yu.A., Adığe-Vurıs Guşıalh (Çerkesçe-Rusça Sözlük), Maykop, 1991

* Jivaya Astrologiya, http://www.liveastrology.org/dninedeli.htm
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itabın yazarı olan tarihçi Profesör Tek'uy

A Madina, Kabardey-Balkar Devlet Universite-

& si'nde öğretim görevlisidir.  
"Adığe kültürü hakkında araştırma yapmış olan

yabancı gözlemciler tarafından çizilen Çerkes insanının

portresi doğru olmasına rağmen bu portre daha

çokfizikseldir. Ben ise kadın ile erkeğin güncel uğraşı-

larına, bireysel duygularına veiki cins arasındakiiliş-

kileri irdeleyerek güncel hayata dikkat çekmekis-

tedim. Saygın kadın nasıl olmalı, gerçek erkek nasıl

olmalıdır? Adığeleriçin aşk neydive nasıl ifade edili-

yordu? Aile-eş sorumluluğu ile sadakat onlariçin

nasıldı? sorularına cevap aradım" diyor Tek'uy Madina

kitabının önsözünde.

"Kitabımda bu konuyu seçtim çünkü bir eğitimci
ve kadın olarak; Çerkes insanının ince belli, güzel

yüzlü, yumuşakbaşlı diye tanımlananfiziksel özelliklen-
nin dışında bir ruh taşıdığına da dikkat çekmek

istedim. Özellikle de büyükbir anıt gibi gördükleri,

ancak bir adım öne ya da arkaya gitmesi halinde
uçuruma yuvarlanacağı bir yere yerleştirdikleri kadın-

ları da anlattım."
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"Çerkes kadınının toplumdaki yeri tamamen
O'nun etrafindaki erkeklerin iyi niyetine bağlıdır”.

- |KIPGUBSEALTINIŞIK

Kitap bu konuda gerçekçi tanımlamaları, bir çok
yerli ve yabancı araştırmacının bu konudaki çalışmaları
ile mitolojik ve gerçek tarihi, güncel örneklemeleri
içeriyor. Diğer dünya halklarıile karşılaştırmalar da
yapılmış. Konu çok eski dönemlerden günümüze
kadar ulaşan süreci kapsar şekilde irdelenmiş. Mitolo-
jik kahramanlardan başlayarak tarihte yaşamış gerçek
kişi ömekleri ile değerlendirmeler yapılmış. Tek'uy
Madina bir kadın araştırmacıolarak, bilimin dokunma-
dığı derin tinselilişkilerile cinsellik boyutunu inceleye-
rek, Çerkesler'in duygusallıkları ve aşk dünyalarının
zenginliği ile bunların yanısıra her eylemin tarihsel
kökenini, gerekçesini ve toplumdaki yankılarını anlat-
MIŞ,

Kitap dört bölümden oluşuyor:

Birinci bölümde; Adığe toplumunda cinsiyet
figürlerinin gelişimi ve kadının özelalanıele alınmıştır.

Eski çağlarda, tüm dünya kültürlerinde olduğu
gibi, kadının annelik rolünden dolayı görmüş olduğu
değerve ailenin onun çevresinde oluşturulmasıile
"anaerkil" düzenin gelişmesi anlatılmıştır. Patrilokal
(evlendikten sonra erkeğin ailesinin yanına yerleşilen)



  düzende de bu "annelik"sıfatının "yücelik" özelliği

kaybolmayarak Çerkes kültüründe "derin saygı"
duygusuna dönüşmüştür. Kadın ve erkek haklarının

zamanla uğramış olduğu değişimlere bakılmaksızın

cinsiyet eşitliği sürdürülmüştür. Toplum kurallarıile

yasaklanmadığı durumların dışında "aşık olma ve eş
seçme" özgürlüğüne sahip olmuştur Çerkesler. Eşle-

rin, düğünlerde başlayan duygusaliletişimleri ve ge-

lenek gereğisakladıkları aşk hikâyeleri, erkeklere ve
büyüklere yasak olan kadının küçük dünyası olan
yatak odasında (leğune) başlayan manevivefiziksel
özgürlüğün çapı, kadın-erkekilişkisinde güven anlayı-
şı, khabzenin egemen olduğu toplumda yaşayan ka-
dın ve erkek için "aldatmanın (sadakatsizliğin)" fark-

ları, nedenleri ve yaptırımları, çocukların sosyal

eğitimlerinde ebeveynlerin görev paylaşımı ile

"misafirperlik" sıfatıyla toplumun kadınlara tanıdığı

özgürlük konu edilmiştir.

İkinci bölümdeise cinsiyet faktörünün yansıması

olarak sosyalilişkilerde kadının rolü ve yeri anlatılmış-

tır.

... Çerkes kadını, ondan sorumlu olan erkekten

ayrı bir birey olarak tanınmadığından dolayı hukuki

haklara sahip değildi. Fakat buna rağmen "uygar

ülkelerin" pek çoğunda kadınların sahip olmadığı

sosyalhaklara sahipti. Bu haklarise, eski çağlardan

başlayarak toplumun sosyal yaşamına göre uyarlana-

rak gelişen, yazılı olmayan fakat son derece kesin

ve insan hakkını savunan Çerkeslerin hukuksistemidir.

Kadın hakları, sosyal hiyerarşiye, kadının yaşına, sos-

yal durumuna bağlı olarak değişmesine rağmen, er-

keklere nazaran daha kısıtlıydı. Fakat bazı durumlar-
da kadın, kendi hakkını savunabilen, dirençli, ailesini

geçindirebilecek, güçlü kişiliğe sahip bir toplum üyesi

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının görevleri anne-

lik fonksiyonuna zarar vermeyecek,fiziksel güç ge-

rektirmeyen görevlerdi. Bunun yanısıra "Kazı Hanife"

ömeğinde (1840 lı yıllarda Batı Çerkesya'da yaşamış

olan Şapsığ savaşçı bir kadın) görüyoruzki kadınların

toplumun sosyal yaşamındaaktif rol almaları yasaklan-

mıyor. Ancak kadın kendi yeteneklerine ve tercihleri-

ne bağlı olarak seçim yaptığı için böyle örneklere

fazla rastlanmıyor.

Çerkes kadını herhangibir suç işlediği takdirde

kocası dahil hiç kimse onu cezalandıramazdı. Sadece

ondan sorumlu olan kendi ailesinden erkekler üstle-

nirdi cezalandırmayı. Eşini aldatmış olan bir kadına

kocasıfiziksel zarar verirse büyükbir suç işlemiş sa-

yılır ve kadının ailesi tarafından uygulanacak"intikam"

ile karşı karşıya kalırdı. Zina suçlarının cezasını sadece

 

ADIĞE KÜLTÜRÜNDE KADIN ve ERKEK...

kadının babası veya
erkek kardeşleri uygu-

layabilirdi. Kadının

Çerkes toplumunda
özelbir dokunulmazlı-

ğı var gibi görünse de

babaları tarafından

satılan kız çocuklarının,
sahipleri tarafından

satılan köle kadınların,

iftiraya uğramış veya |
eşlerini gerçekten al-    LA. LA
dattıkları için aileleri Prof. Tek'uy Madina
veya sahiplerince (KBC Devlet Universitesi

satılmış olan kadınların sayısız örneklerinden anlıyo-

ruz ki "Çerkes kadınının toplumdaki yeri tamamen

O'nun etrafındaki erkeklerin iyi niyetine bağlıdır..."

Kitabın üçüncü bölümünde eski geleneklerde

ve günümüzde erkekfigürünün yerleştirilmesi konu-

sundan hareketle "Çerkes erkeği nasıl olmalıdır?"

sorusuna cevap aranmıştır.

...En az kadınlar kadar dış görünüşüne önem

veren Çerkes erkeği de aslında ilk çağlardan beri

süregelen ve geleneklerle belirlenmiş erkeğin deva-

mıdır. Güçlü, zarif, ince belli, geniş omuzlu, gürsakallı

gibi erkeği ifade edensıfatların yanısıra cesur, mert,

khabzeye uyan, saygılı olması gibi özellikler kadar

elbisesinin güzelliği, taşıdığı silahların fazla olmaması

ve hattaatını süsleyen unsurların dahi önemivardı.

Burada da cinsel çekiciliğin ve önek erkektiplerinin

tekrarının öne çıkması söz konusudur. "Gerçek er-

kek" yetiştirme şekli yüzyıllarca kesinleştirilmiş bir

formülgibidir. Önce annesinden başlayarakaile şef-

katinin gölgesinde, mutlu, yumuşak, sevecen olarak

hayata adım atan erkek, nasıl bir birey olması gerekti-

gini önce annesinden öğreniyordu.

Erkek davranışı ve mantalitesi bir koordinat

sistemidir. Erkeğe, onun dünyadakiyerini bulmasını

sağlayan, toplumda ayrıcalıklı olduğunu benimseten

kadınların, erkekler için öngördükleri herşey sonuçta

onların en yüksek seviyeye ulaşmalarını sağlıyordu.

Erkeğin yetiştirilmesi demirden kama yapılmasına

benzerdi.

Erkek olmanın en önemli unsurlarından birisi

aile oluşturmak, evlenmekti. Büyük aileye sahip er-

kek toplumun da saygıdeğerbir üyesiydi.

Konfordan, rahatlıktan kaçan erkekler kadınların

alanlarından uzaklaşarak ormanlarda, dağlarda içle-

rindeki savaşçıları yaşatırlardı.
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Birlikte yaşama arzusu erkeklerde kadınlara

nazaran daha gelişmişti. Erkekler sosyal olmalarına

rağmen kadınlarbireyseldi. İnsan yetiştirme boyutuyla
bakıldığında düğünlerden başlayarak, kadının dünyası,

evi ve ailesi çemberinde dönerken; erkeğin dünyası,

kadının dünyasını kendi çemberine dahil etmiş olarak
gitgide dışa doğru büyüyenbiralandır.

Dördüncü bölümde çağdaş Adığe kültüründe
değişim süreçlerinde cinsiyet faktörü anlatılmıştır.

..SovyetlerBirliği" yönetimi"kadınların topluma

kazandırılması" amacıyla, erkeklerle kadınların aynı
hukuki, sosyal ve ekonomik haklara sahip olmalarını

hedeflemişti. Ancak Kuzey Kafkasya'daki komünistle-

rin, kadınların sosyal statüsünü belirleyen geleneksel

bakışın çağdaşlığa yakışmadığını ve eski saygı ruhunu

içermediğini benimsemeleri gerekmekteydi. Yeni
tarihi koşullarda, kadınların faaliyetlerini evişleriyle

sınırlandırmanın ona güven kazandırmadığı ve top-
lumsal statüsünü düşürdüğü kabul edilmeliydi.

Kadınların kamu alanlarına açılmaları, ileride
cinsler arası yönetim ilişkilerinin yeniden yapılan-
dırılmasıile eş anlamlıydı. Bununiçin gereken sadece
toplum bilinci değil, mevcut "cinsiyet" düşüncelerini,
mantalitesini aşmaktı. Bu "bilinç değişikliği" herşeyden
önce erkek mantalitesine dokunmuşturve etkilemiş-
tir.

Kadınların. yaşadığı sosyal haksızlığa son veren
ve onlarıbir "sınıf "bilinciyle uyandıran komünistler,

yetiştirdikleri gücün daha sonra kendilerine karşı
güç olarak geri döndüğünü görmüşlerdir. Pratikte

onların programına uymayan kadınlar, ekmeğin yet-

mediği, çocuklarından koptuğu durumlarda yönetime
karşı çıkan güçlü bir sınıf haline gelmişlerdi...

Tek'uy Madina kimdir?

Prof. Tek'uy Madina Nalçik'te yaşıyor. Psıgansu
köyünden Bitog Valodyaile evli.

Babası da birtarihçi, annesiise uzunyıllar radyo-
da hizmet vermiş ünlü bir gazeteci olan Afavune

Raya.Ailesiiyi eğitim almış, dolayısıyla Madina'yı da

tarihçi olması için motive etmişler, yönlendirmişler.

Adiğeliği, Adığleri iyi anlatmışlar çocuklarını yetiştirir-
ken. Gazeteciliğe de özenmiş Prof.Madina ama

tarihçi olmaya karar vermiş. Üç çocuk annesi, Kendisi
gibi büyükkızı da üniversitede çalışıyor.

“Memleket "Sovyetler Birliği'nde" iken genel
olarak şimdikine kıyasla eğitim kalitesi dahaiyiydi.
Tarih eğitimi o zamanlar yoğun olarak "parti" vurgusu

içerirdi. Diğer tarih bilgileri biraz ötelenirdi. O

zamanakıyasla şu anda özgürlükler biraz dahaarttığı
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için özellikle kendi tarihimizden daha doğru ve daha
yoğun söz edebilir olduk. Özellikle Rus-Kafkas savaş-
ları doğru anlatılır ve yazılır hale geldi.

Tarihimizi doğru yazmak ve doğru anlatmak
için çözüm bulabiliriz. Bizi bekleyen asıl büyüktehlike-
nin ise dilimizin korunması olduğunu düşünüyorum.
Çocuklarımız globalleşen dünyaya uyum sağlamaya
çalışırken kendidillerinden uzaklaşmamalılar. Ailelere
çokciddi görevler düşüyor burada.Eğitim sistemimiz-
deki sorunların ben de farkındayım. Adığe bir anne
ve bir eğitimci olarak sorunun tam da ortasındayım
aslında. Önce ben ve benim gibiler dürüst olmalıyız
ki çocuklarımız ve öğrencilerimiz okusun, doğru in-
sanlar olsunlar. Böyle düşünen insanlarımızın sayısının
gittikçe daha da arttığına inanıyorum ve bu konuda
iyimserim.

Bu arada millet olmanın gereklerini tehdit eden
unsurlara karşı, bazı çevreler eski Adığe yaşam şekil-
lerini tekrar canlandırmak, ele almakistiyorlar. Ancak
zamanımıza uymayan şeylerin, eski khabzelerin körü
körüne uygulanmasını mantıklı bulmuyorum.Tabiki
bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalıyız. Çocukla-
rımızın geleceği için bu zorunludur ama bunu çağa
uyum sağlayarak yapmalıyız. Ben gelenekselkıyafet-
lerimizi beğeniyorum ancak khabzeye göre yaşayaca-
gız diye günlük yaşantımdada faşe giyemem.Belki
biraz abartılı bir ömek oldu ama buna özlem duyan
insanlarımız var gerçekten. Bu şekilde özlerine
döneceklerini ve toplumun geleceğini tehdit eden
tehlikelerden korunacaklarını düşünüyorlar. Oysa
toplumu bir arada tutabilecek, şekilcilikten uzak,
gerçek değerlerimize sahip çıkıp günümüze uyar-
lamamız gerekli.

Bence en büyükkaygımız dilimiz olmalı. Anadilin-
de düşünemeyen çocukların, gençlerin kuracağı bir
geleceği inanın hiçbir khabze kurtaramaz. Öncedili-
mize sahip çıkarsak dilimiz bize khabzemizi sunacaktır.

Ulusal ideolojimizi de oluşturmak zorundayız.
Geçmişimize saygı duyaraktarihimizi bilmek zorunda-
yız. Ayrıca vatan-millet kaygısı taşıyarak ideoloji-dil-
khabze üçgeninde bir duruşumuz olmalı.

Herbirimiz kıskançlık ve bencilliğimizden sıyrılarak
birbirimize tahammül edebilir hale gelmeliyiz. Millet
olarak bir arada olmanın ve yücelmenin zorunluluğu
bu bence.

Diasporamız ile de beraber hareket etmeliyiz.
Nasıl bir araya gelebiliriz bilemiyorum, burada da
hiçbir şeyin mükemmel olmadığının farkındayım.
Ancak vatanımızı yaşanabilir kılmakta yine bizlerin
elinde, Milleti için endişe taşıyan insanlarımızın var
olduğunubiliyorum ve bu da beni umutlandırıyor.”



KAZİ HANİFE...

 
Prof. TEK'UY MADİNA
RR

ÇEV.:HAŞHOŞ VİKTORYA
   

Çerkes Halkının dilinde halen dolaşmakta olan şarkı sözlerinde pek çok farklı hayat
hikâyesi saklıdır.

Şapsığların iyi bildikleri bir şarkının günümüze ulaştırdığı sözler, Rus-Kafkas savaşları

zamanında Batı Çerkesya'da yaşanmış olan olayları anlatır. Anlatmakistediğim işte
bu hikâyelerden birisidir.
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"Şapsığ halkı için canını veren Kazı Hanife"

Çerkes halkının dilinde halen dolaşmakta olan
şarkı sözlerinde pek çok farklı hayat hikayesi sak-
lıdır.

Şapsığlar'ın iyi bildikleri bir şarkının günümüze
ulaştırdığı sözler, Rus-Kafkas savaşları zamanında

Batı Çerkesya'da yaşanmış olan olayları anlatır.

Anlatmakistediğim işte bu hikayelerden birisidir.

"Kazi Hanife" güzelliğiyle, aklıyla, zarafetiyle ün
yapmış bir Çerkeskızıydı.

Onun tavsiyelerine vefikirlerine yetişkin kadın-

lar kadar erkekler de ihtiyaç duyarlardı. Mistik ye-
teneklere sahip olduğuna da inanılırdı. Çünkü in-
sanlar arasında,ilk defa çatışmaya katılacak gençler

için Hanife'nin rızasını almanın koruyucu bir özelliğe
sahip olduğu düşüncesi yaygındı.

Şapsığ komutanı Kodjeberduko Mhamet, Ha-
nife ile evlenmekistemişti. Onun bu teklifini sa-
vaş devam ederken uygunsuz ve zamansız bulan
genç kız, bu teklifi doğrudan reddetmemekiçin,
"başlık olarak Ruslardan savaş topu kaçırmasını"

şart koşmuştu. Bu başlık da zamanına çok uygundu

doğrusu! Buşart, delikanlı için gerçek bir sınama

olacaktı. Bu isteği yerine getirmekise, hem Rusların

kalesine saldırmayı hem de ciddi bir çatışmadan

sonra yeni pozisyon bulunmasını zorunlu kılıyordu.

Gençkız tarafından istenen bu özel başlığın
zamanında verilmesi, adayın hem niyetinin ciddi

olduğunu, hem de ölüm tehlikesiriski olan bir
olayda bile sözün yerine getirilmesinin önemini
vurguluyordu. Bu aynı zamanda Çerkes erkeğine

yakışan kahramanlığın da ispatıydı.

Bu konuyu anlatan şarkının değişik söyleniş
şekillerinden de öğreniyoruz ki Mhamet topu ele
geçirmekiçin girdiği çatışmada, ya da düğününden

hemen sonraki çatışmadaaldığı yaralardan dolayı

ölmüştür. Güçlükle ele geçirilen savaş topuise ki-

mi söylentilere göre herkesin görebileceğibir tepe-
ye, kimilerine göre ise Hanife'nin evinin bahçesine
konmuştu. Sadece topun namlusu Rusların tarafına

çevrilmiş olarak tamamen toprağa gömülmüştü.

Böylece bu zeki Çerkes kızı, önce savaşsıra-

sında evlenmenin uygunsuz olduğunu göstermek

amacıyla böyle bir şart koşmuştu. Fakat Çerkes

erkeğinin, milletinin özgürlüğü ve sevdiğikız için
yapabileceklerinin farkına varınca, evliliği bile sem-
bolik bir jeste dönüştürmüştü. Bu jest, Adiğelerin

savaştan artık çok yorulduklarını ve eski yaşamlarına

dönmekistediklerini, kadınların sevgi, aşk,aile, ço-

cuk sahibi olma ve çocuk büyütme gibi günlük ha-

yata dair sevinçleri özlediklerini simgeliyordu.

Hanife bu duygu ve düşüncelerini, zavallı bir
boyun eğiş ile değil, kendine ve düşmanına olan
saygısını göstererek ortaya koymuştu. Ne yazıkki

Hanife'nin uzlaştırıcı, barışçı yaklaşımının karşı taraf-

ça kabullenilmesi bir yana farkedilmesibile mümkün
değildi. Çarlık Rusya'sının jeopolitik planlarının ya-
nında Hanife'nin istek ve düşünceleri bu ölçeklere

uymayacak kadar küçüktü. Daha derine inerek ifa-
de edecek olursak bu durum; bireysel ortamın
istikrarını sağlamaya yönelik kadın amacıile siyasi-
toplumsal alanda kendini kanıtlama arzusu içindeki
erkeğin çelişkisidir.

Karadeniz kıyısındaki Şapsığ ülkesinde söyle-
negelen ve Türkiye'deki Adığe folklor araştırmacıla-
rının aktardıkları şekli ile bu hikayenin devamı şu
şekilde anlatılmaktadır:

Sevdiği gencin ölümünden hemen sonra Hanife
kaybolmuştu. Kodjeberduko'nun çetesi ise genç
ve daha bıyığı bile olmayancesurbir atlıyla, gücünü
arttırmıştı.

Hanife, Rus-Kafkas savaşlarının son çatışma-

larında öldürülmüştü. Ancak cesedin yıkanması

esnasında onun bir bayan olduğunu anlamışlardı.

Boynundaki madalyonda ise Arapçabir yazı
vardı: "Şapsığ halkı için canını veren Kazi Hanife".

Sonuç olarak; bu kadın bir erkek grubunu as-
keri anlamda harekete geçirebilmişti.

Onunevlilik şartı, yurtseverliğin bireysel duygu-
lardan öncelikli olduğunu anlatmaktaydı ki bu,
özgürlük ideolojisine fedakar hizmetinin de göster-

gesiydi. Aynı zamanda herkese savaşa devam
etmeleriiçin de bir uyarıydı.

Onun "silahı" kullanma şekli (savaş topunun
namlusunun toprağa gömülmesi-ortadan kaldırı|-
ması) ise savaşın dışındaalternatif bir yolun,bir

hayatın olduğunun anlatımıydı. Belki de Rus-Kafkas
savaşlarının bitiş dönemlerinde Hanife hakkındaki

şarkının halk tarafından benimsenmesinin nedeni
de budur,

Hanife'nin hikayesi, Adığeleriçin yenilgiyi kabul-
lenmeye mahkum kaldıkları zor dönemlerde, toplu-
lukları etkileyebilecek güçlü bir psikolojik araç ola-
rak kullanılırdı.

“Adığe Küktüründeki Eski ve Yeni Geleneklerle Kadın ve Erkek", Prof. Tek'uy Madina
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Adieyba: "Abhazya'da çok eksiğiz. Ne zaman kendi vatanımızda
e 3 ; j ? ; 8çoğunlukta olursak, o zaman Abhazya'nın sorunu kalmayacak. Halen

diasporada yaşamaya devam eden sizler oradan kalkıp buraya gelmeden
de buradaki problemlerimiz bitmeyece

j .» .i

K, sorunlarımız çözülmeyecek.

Şunu hepimizin bilmesi gerekiyor, Abhazya bundan sonra boş kalmayacak,
mlsiz gelmezseniz başkaları gelece!

yere, vaTanınıza gelmenizi.

Biz sizi bekliyoruz, ait olduğunuz
#j?

 

Abhazya'daki en önemli makamlardan olan Abhazya Geri Dönüş Komitesi'nin
Anzor Mukba'dan boşalan başkanlık makamına geçtiğimiz aylarda yeni atanan Zurab
Adleybaile söyleştik. Sohum'daki kendi makmında gerçekleşen sohbetimizdesizlerin

de merak ettiğiniz sorulara cevaplar aradık...

iaspora ülkelerinden gelerek Abhazya'ya yer-
leşenler için önemli bir makam olan Demog-
rafya'nın başkanı oldunuz. Dil, okul, iş, yer-

leşme ve resmi kurumlarlailişkiler gibi, burada bir
an önce günlük yaşama dahil olmamızın gerektir-
diği her sorunumuzu kurumunuza gelerek çözmeye
çalışıyoruz. Bu zor göreve getirildiğinizde neler hisset-
tiniz?

 

Ne kadaristesek de tek başımıza bu görevi

başarıyla yapmamız mümkün değil. Diasporadaki
kurumlarımız ve insanlarımızile buradakilerin işbirli-

gi ve yardımlaşması gerekiyor her konuda. Hepimi-
zin böyle düşünmesi lazım.

- Göreve geldikten sonra yapacağınız ilk çalışma-
lar neler olacak, bize anlatır mısınız?
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- Yapacağımız işler aslında kurumumuzun |Is-
minde de var. "Geri Dönüş Komitesi (Demograf-
ya)" olan ismimizde olduğu gibi, ilk işimiz geri
dönüş. Kurumumuz savaş döneminde, dönemin

Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba tarafından kurul-

muştu. Demografya'nın ilk başkanı, şimdiki Meclis
Başkanımız Nugzar Aşubaidi. Benden önce Fenie
Ayüzba, Givi Dobua, Apolon Şinkuba ve Anzor
Mukbabaşkan olarak görev yaptılar. Başlangıcındaki
amacına uygun olarak çalışmalar yapıldı bugüne
kadar, tam olarakistediğimiz gibi olmasa da, yapı-
lanlara her dönem yeni şeyler eklendi.

Hepimizin bildiği gibi, anavatana geri dönüş
olmazsa vatanımızı, varlığımızı korumamız çokzor.
Sürgünyıllarında halkımızın yarısından fazlası bura-
dan ayrıldı ve şimdi dünyanın her yerindeler, Asi-
milasyon hızlı bir şekilde yayılıyor, kültürümüzü
ve dilimizi tehdit ediyor. Dışarıdaki insanlarımızın

bir kısmı tamamen unuttular dillerini. Bırakın dışanı-

daki insanlarımızı, burada Abhazya'daki insanlarımız

bile hızlı bir asimilasyon yaşıyor. Bunun önüne
geçmeliyiz. Demografya Başkanlığı olarak geri dö-
nüş için her gün çalışmamız lazım. Barınmave iş

imkanları yaratmamız lazım.

- Diasporadan daha çok kimlerin dönüş yapması-
nı İstiyorsunuz?

- Diasporada yaşayan tüm insanlarımızın bura-
ya, anavatanlarına gelmeleriniistiyoruz.İnsan ayrımı
kesinlikle yapmıyoruz. Ancaktabii ki gençlerimizin,
evli genç çiftlerin ve evlenme yaşında olanların
buraya gelmelerini daha çokistiyoruz. Onların
geleceklerini burada kurmalarını, burada evlenip
çocuklarının burada doğup büyümesiniistiyoruz.
Özetle, gençlerin gelmelerini daha çokistiyoruz
diyebilirim.

- Gençlerin geri dönüşünü özendirecek özelbir

dönüş programınız var mı?

- Cumhurbaşkanlığımız tarafından hazırlanan
bir dönüş programıvar. Bir komisyon oluşturulacak
ve bu komisyon önümüzdeki Mayıs ayında bir
program hazırlayacak dönüşleilgili. Abhazya devleti
diasporadakilerin buraya gelip yerleşmeleri için

elinden gelen her şeyi yapacak. Örneğin,ilk olarak
buraya gelenler için mevcut uyguladığımız dil prog-
ramı yetersiz, daha da güçlendirmekistiyoruz.
Buraya gelenlerin üç ayiçinde Abazacayı konuşabil-
meleriiçin yeni kurs programları hazırladık ve dil
kurslarına başladık.
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- Abhazya'ya geri dönenler ve turistik amaçla
gelen çok sayıda insan var. Bunların ihtiyaçları için
neler yapıyorsunuz?

- Komitede üç ayrı çalışma bölümüvar. Analitik

konularla ilgili bölüm, konut ve arazi tahsisiile ilgili
bölüm ve nüfus işleriile ilgili bölüm. Bu bölümler
koordinasyon halinde çalışıyorlar. Buraya gelenler
ya gözlem amacıyla geliyorlar, ne var ne yok bakı-
.yorlar, ya hemenyerleşmeye gelip buradakalıyorlar,
ya da gezmeye, tanımaya geliyorlar. Biz ilk olarak
elimizdeki imkanlarla buraya kalmaya gelen insanla-
rımızın barınma sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.
Bir süre otelde konaklamalarını sağlıyoruz, koşulları-
na göre uygun bir konut veya arsa tahsis ediyoruz,
iş bulmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

- Dönenler size en çok hangisorunlarınıiletiyor-
lar?

- Vatanına dönen insanlarımızdan bir grup
beniziyaret ederek yeni görevimde başarı dilediler.
Aynı zamanda bana imzaladıkları bir yazı verdiler.
Aynı yazıyı Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na
da verdiler Yazıda "en başta istediğimiz sıcakbir
karşılamave bir hoş geldiniz" diyorlar ve kendilerine
"Türk" dememelerini, dışarıdan gelen yabancılar
gibi davranmamalarınıistiyorlar. Aynı yazıdan bir
televizyon röportajında da bahsettim, başka
söyledikleri şeyler de var ama özellikle bu konuda
beni duyanlar biraz düşünsün diye okudum bu
satırları.

- Demografya'da geri dönüşleilgili şu ana kadar
yapılanları yeterli görüyor musunuz, siz bunlardan
farklı olarak neler yapacaksınız?

- Geçmiş dönemde yapılanlar, eksik ise de o '
dönemin işleriydi. Artık yeni bir döneme başladık,
önümüze bakmamız lazım. Dönüşühızlandırmak

için ve dönenlere hizmet için önce konut veiş

sorunlarını çözmek gerekiyor. Biz bunların üzerinde
yoğunlaşacağız.

- Bununla ilgili somut projeleriniz var mı?

- Evet projelerimiz var. Oçamçıra bölgesinde
içinde konutlar, iş yerleri, okul, kreş, ve magazinlerin

de olduğu yerleşim kompleksleri yapmakistiyoruz.
Ayrıca Mayak bölgesinde, Türkiye'deki Kafkas
Dernekleri Federasyonu'na tahsisi ettiğimiz bir
arazi var. Onlar buraya toplu konutlar yapacaklar.
Bu projeden de çok umutluyuz.



ZURAB ADLEYBA
 

- Abhazya'ya dönenlere verilen evler ve arazilerle
ilgili ne söyleyebilirsiniz?

- 7 ayrı rayon ve buraların yöneticileri olan

valiler var. Hepsiilgileniyorlar dönüşçülerle, özellikle
Gulrıpş bölgesinde yerleşen çok ve oradakiler de
bu durumu çokiyi karşılıyorlar. Dönüşçülerin en

yoğun yerleştiği, en hareketli, bölgemiz burası,
Valilik özellikle bir yardımcısını geri dönüşçülere

ayırdı.

Sohum çevresinde bazı yerlerden,inşaat yap-
maküzere ve sonrasında buralara yerleşmek üzere
araziistediler verdik. Bazıları gidip teslim aldılar,
sahip çıktılar, temizliyor, uğraşıyor, bir şeyler yapı-
yorlar, takip ediyoruz.Bazıları ise gidip piknik yapı-
yor, çay kahveiçip geliyorlar geri. Şimdi gelmeyecek
olanların durumları sorulup araştırılacak, bir süre
tanınacak, bir şey yapmayanlardan tabii kı gerialı-
nacak bu yerler. Ancak Abhazya'ya gelip yerleşen
sorumluluk sahibi çok sayıda insanlarımız da var,

burada gece gündüz çalışıyorlar, burası için uğraşı-

yorlar, onlar bizim için çok değerliler.

Bazen problemler de yaşıyoruz. Bir yeri bir
geni dönüşçüye veriyoruz, sonra başkabirisi sahip
çıkıyor, problem oluyor. Herkes bizim gibi yaklaş-
mıyor duruma, bu konuda ideoloji eksikliği var,
daha açık kalpli ve samimi olmamız lazım. Yeni
gelenlerle birlikte yürümeliyiz, vatanımızın var ol-
ması bu insanlarımızın burada olmalarıyla yakından
ilgili, onları iyi karşılamalıyız, yardımcı olmalıyız. ..

- Abhazya'nın ne kadar insana ihtiyacı varsizce,

kaçkişi dönüp buraya yerleşirse demogratifsorunları-
mız azalır?

- Çokeksiğiz. Burada millet olarak çeşit çok,

Abaza nüfusumuz yabancıların toplamından daha
az burada, Kendi vatanımızda çoğunluğu sağlamalı-
yız. Ne zaman kendi vatanımızda çoğunlukta olur-
sak, o zaman sorun kalmayacak.

Diasporadaki vatandaşlarımız oradan kalkıp
buraya gelmeden de buradaki problemler bitmeye-
cek, sorunlarımız çözülmeyecek. Şunu hepimizin
bilmesi gerekiyor, Abhazya kesinlikle boş kalmaya-
cak, hızla doluyor, dolacak. Onlar gelmezlerse
başkaları gelecek, bunu böyle düşünmelerini ve
geç olmadan burada,aslındaait oldukları yer olan
ana vatanlarında yerlerini almalarını istiyoruz biz
tüm kalbimizle.

- Yerleşmek üzere gelenler en başta ne yapma-
lar sizce?

 

- Buraya gelip yerleşenler benceilk önce bura-
daki insanlarla bir an önce kaynaşmalılar ve günlük
yaşama katılmalılar. Bunun için de önce kendi ak-
rabalarını bulup onlarla kaynaşmaları lazım. Sonrası
kendiliğinden ve bizim önerilerimizle gelişiyor
zaten.

- Abhazya'ya dönenler yerel vatandaşların tüm
haklarından faydalanıyorlar mı? Aynı pasaportlara
sahip olabiliyorlar mı, oy kullanabiliyorlar mı, vb.?

.- Tabii ki faydalanıyorlar. Hatta 5 yıl boyunca
"geri dönüşçü" statüsünde oluyorlar ve daha fazla
hak ve avantajlara sahipler... Oy kullanabiliyorlar.
Dış pasaport şu anda yerli vatandaşlara veriliyor,
diasporadan gelenlerin Türkiye'deki soyadlarıile
burada bizim verdiğimiz aile isimleri birbirini tutma-
dığı için problem yaşanıyor. Türkiye'deki soy isimle-
rini mahkeme kanalıyla değiştirenlere hemen ve-
rebiliyonuz, ancak diğer türlü sorun oluyor. Bunun
üzerinde bir çalışma yürütülüyor şu anda, bir çö-
züm düşünüldüğünde onu da vermeye başlaya-
cağız.

- Türkiye'deki diaspora örgütlenmeleri hakkında
bilgi sahibi misiniz? Bunlarla iletişiminiz var mı?

- Evet, Kafkas Demekleri Federasyonu, Abhaz
Federasyonu ve Abhaz Komitesi olduğunubiliyo-
rum. Abhaz Federasyonuile geri dönüşü sağlamak
üzere yazılı bir anlaşma da yaptık. Bize göre her
üç oluşum da değerli çalışmalar yapıyor. Hepsiyle
iletişim ve işbirliği içindeyiz. Abhazya için güzel
şeyler yapmakistiyoruz.

- Türkiye diasporasından beklentileriniz var mı,
nelerdir?

- Yanlış bir soru bu bence. Bizim onlardan bir

şey istememize gerek yok, çünkü onlarbiliyorlar
ne yapmaları gerektiğini. Buraya, vatanlarına gelsinler

yetecekbize.

- Nart dergimiz aracılığı ile iletmek istediğiniz
bir mesaj var mı?

- Evet. Ben, özellikle orada maddi gücü olan
insanlarımıza seslenmekistiyorum. Yol açık artık,
sürgün döneminden sonraki kötü şartlar geride
kaldı. Şimdi onlar kendileri gelemiyorlarsa da bura-
ya gelecek olanlara yardım edip onlan göndersinler,
kendileri de buradan mülkalsınlar, yatırım yapsınlar,
Abhazya çokhızlı gelişiyor, hem karlı olurlar, hem
de vatanlarına katkıları olur. Türkiye'ye de teşekkür
ediyoruz, insanlarımızı misafir ettiler uzun yıllardır,
ama artık buraya dönme zamanıdır. Selam ve
sevgilerimi gönderiyorum diasporadaki insanlarımı-
za.
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Sen CevizBayrağı

Gördü

 

PSINE-1ICbİH3: 1-2009

u gün gururlanarakkullandığımız, kültürü-

B müz içinde khabzelerimizi güzelleştiren,

dedelerimizin çok güzel mirasları vardır.

Deberak'ıda onlardan biri olarak kabul ediyoruz

(fındık bayrağı) başka bir ifadeyle Dejey Berak'ı

(l>xoübopakr). Burada şu açıklamayı yapmak
gerekiyor. Adığece cevize Deberak diyoruz,

ancak burada kullanılan fındık kabuklarıdır. Bildi-

imiz kadarıyla fındık için de küçük ceviz anlamına

gelen detsiuk (küçük ceviz) ismi kullanılıyor.

İkisini de ceviz ismiile anıyoruz; aradaki fark

birinin büyük diğerinin küçük olması.
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Adığe tarihinden anladığımız kadarıyla ceviz

bayrağının, zamanında her Adığe evinde bulun-

ması gerekirdi. Bu bayrak düğünlerimizde, oyun-

larda kullanıldığı gibi, çok güzel oynayan deli-

kanlılara da hediye edilirdi. Adığe kültüründe

yer almış ceviz bayrağının da geçmişi eskidir.

Bugün geleneklerimizin içinde, düğünlerde,

oyunlarda kullanıyoruz. Düğünlerimize, eğlen-

celerimize renk katan Hatıyakueler de (hajığafe)

ceviz bayrağı kullanırlar ancak onlarınki biraz

farklıdır.

 



  

  

 

Renkli, göze hoş görünen kumaş parçalarıyla

süslenmiş, işçiliği güzel bir şekilde yapılıp

duvarlarda asılı olarak gördüğün ceviz bayrakları-

nı, günümüzde kim yaptı acaba diye sormadan

geçemiyorsun. Çoğu insanımızın verdiği cevap

da tek ve aynıdır; Berço Ruslan. Ruslan'la ceviz
bayrağını görüşmekiçin onu dergimizin hazırlan-

dığı yere davet ettik.

-Ruslan atalarımızın mirası, ceviz bayrağını

yapmaya nasıl başladın? Seni teşvik eden biri

oldu mu?

 

SEN CEVİZ BAYRAĞI GÖRDÜNMÜZ.

 

-Bu sanata ne zaman başladığımı gerçek

olarak açıklayamam, bilmiyorum dersem daha

doğru olur.

-Benim bildiğim kadarıyla sen beste yapmakla

ve müzikle daha çekilgilisin. Durum böyle olun-

ca, senin çok zamanını alacak bu sanatı nasıl

yapıyorsun?

-Bildiğiniz gibi ceviz bayrağını yapmakinsanın

çok zamanınıalıyor; Dediğiniz doğru, müzikten

geriye kalan boş zamanlarımı Deberak yapmakla

geçiriyorum. DEJEY BERAK'ı (ceviz bayrağı)

Adıgey tarafında yapalı çok olmadı. Geçmiştari-

himize baktığımızda ceviz bayrağını çokça yapan-

lar Şapsığlardır. Daha sonraları ceviz bayrağını

Abzehler, Kemirgueyler ve diğer tüm Adığeler

de kullanmaya başladılar ancakilik önce kullanan-

lar Şapsığlardır. Neden dersen küçük ceviz, en

çok kıyı boyunda oturan, Şapsığ yörelerinde

oluyordu. Eskiden Adığeler Deberak-Dejey Be-

rak'ı düğünlerde en güzel oynayan delikanlılara

hediye olarak veriyorlardı. Kültürümüzde ilk

kullanılma şekli böyle idi. Şimdiki gibi para veya

değişik türde verilen hediyeler o zamanlaryoktu.

En güzel hediye özenerek, süslenerek, emek

verilip yapılan alımlı görünüşü olan bu bayraklardı.

-Değişik şekillerde örülerek yapılmış bayrak

çeşitleri gördüm. Bunları yapmanın bir kuralı var

mı yoksa kişinin kendi görüşüne, yeteneğine bağ-

lı olarak mı yapılıyor?

-Hepsinden önce, bayrağı örerken bizim

görebildiğimiz kadarıyla, örgülerin birbiriyle dok-

san derece kesişmesine dikkat ediliyor. Bu duruş

şekli eski dini inançlarda bulunan bazışekillere

benzetilmiştir. Bayrak adından da anlaşıldığı gibi

küçük cevizden (fındık) yapılmaktadır. Örgüler

yapılırken herbir dizin için uğurlu rakamlardan

kabul edilen 8 veya / adet fındık kabuğu kullanılır.

Eskiden yapılan bayraklarda olduğu gibi ben de

aynı sayıları kullanıyorum. Fındıkların içindenip-

likleri nasıl geçiriyorsun dersen, orada dikkat

edilmesi gereken bazı hususlarvar. Hepsinden

önemlisi fındıklar tam olgunlaşmış ve iyi kurutul-

muş olmalıdır. Öyle olmazsa (Deberak) kısa
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ÇEVİRİ

 

 

 
Bu resimde görülende başka bir hatıyakua baş-de baş

görmekteyiz. Bu resim folklor ekiplerinin resimlerindendir.

ömürlü olur; çabuk çürür. Fındığın karşılıklı iki

tarafı delinerek içi tamamen boşaltılır, sonra bu

deliklerdeniplik geçirilerekdizilir. İplik olarak

dayanıklı olabilecek herhangibir cins kullanılabilir.

Bilindiği gibi nemli ortamlarda tutulmaması gere-

kir, bulunduğu yer nemli ortam olursa çürümesi

kolaylaşır.

-Ruslan sence Dejey bayrağı eskiden olduğu

gibi düğünlerimizde, oyunlarımızda eskiyerini

alacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsun?

-“Eski yerini bulacak mı deme”, buldu bile!

Benim yanıma gelip bize ceviz bayrağı yapar

mısın diyenlerin sayısından durumu anlamak

çok kolay. Onu düğünlerde kullandıkları gıbı,

evinin bir köşesine asmakisteyen çok insanımız

var, Adığe olup da k ültürümüzden biraz uzaklaş-

mış olanlar bile görünce büyük bir merakla

inceleyip yaptırmakistemektedir. Kendileri kültü-

rümüz konusunda uyanıyorlar mı, yoksa güzelli-

gine mi kapılıyorlar orasını bilemiyorum. Evet,

bayrağı yapmak çok zaman alıyor ama insan-

larımızın bu konuda duyarlı olduğunu görüyo-

rum; yapmaya değer.

-Hatıyakua sopasıile ceviz bayrağının arasın-

daki fark nedir bu konuda bizi aydınlatır mısın?
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Nalçik'te yapılan bir düğünde çekilen resimde, de baş-hatıyakua baş görülüyor



SEN CEVİZ BAYRAĞI GÖRDÜNMÜ?...
 

-Bu iki kelime anlamlarını, kendi aralarındaki

farkı açıklamaktadır. Ceviz bayrağı isminden de

anlaşıldığı gibi, cevizin yanındaki bayrak demektir.

Görünüşitibariyle bayrağa benzer. Hatıyakua

sopasıise ipliklere, fındık kabuklarının sallana-

rak bir sopaya dizilmesiyle yapılır. Bu sopa da

çeşitli renkli kumaşlarla süslenir ancak bunun

çok hafif olması gerekir. Çünkü Hatıyakua bunu

devamlı elinde tutacak, havada gezdirerekkulla-

nacak. Günümüzde artık oyunlarımızı, düğünleri-

mizi aslına uygun olarak yapmaya başladılar.

Düğünlerde burada bahsettiğimiz Hatıyakua

sopası ve Dejey Berak da kullanılmaktadır. Dü-

günlerimize Hatıyakualar, oyuncular ve türkü-

cüler de davet edilmektedirler. Hatıyakua sopası

ve ceviz bayrağı da düğünlerde yavaş yavaş yer-

lerini almaktadır.

-Nalçik'te bir yıldır her hafta çarşamba günle-

ri Abhazya meydanında Cegu yapılmaktadır. İlk

günlerde Hatıyakuanın elinde Hatıyakua sopası

olduğu halde meydanaçıkınca bir çokkişi ne

olduğunu anlamamıştı. Meydanda oyun oynaya-

cakları sırayla düğüne davet ederek bir düzen

içerisinde oynanmasını sağlayan Hatıyakuailk

zamanlarda zorlanmışsa da sonralar bu duruma

bütün gençleralıştı, yaşlılardan bilmeyenler de

öğrendiler!

-Evet, oyunlar o şekilde oynanmalı! O güzel

khabzelerimizi benbiliyorum, sen biliyorsun, o
biliyor peki neden yeniden canlandırmayalım...

“Belki bugün anlamazlar, yarın da anlamaya-

bilirler ama “bunlar bizim atalarımızın güzel

khabzelerindendi” diyerek ertesi gün anlayacak-

lardır. Bunlar yeni bir şey değil, soyumuzun gü-

zel bir geleneğidir. Bir zamanlar çeşitli nedenler-

le sırt çevirdik şimdi yeniden yaşamaya başlıyoruz.

Kültürümüze ilgili başlatılan bu çalışmaların,

yapamadığımız diğer çalışmaları da içine katarak,

daha çok çoğalması ve yaygınlaşması gerektiğine

inanıyorum. Hepsinden önemlisi bunları gençlere

öğretmek gerekir. Dileğim: ceviz bayrağı"A3

bopakp", Hatıyakua sopası "XbaTrblakrya balın"
onların bir başlangıcı olsun!

  
Adığe Cegu yapanbir ekip. Resimde görülen o süslü sopayla (de baş-hatıyakua baş) delikanlıların lideri methiyeler

söyleyerek cegu da oynayacak delikanlıyı ortaya davet ederdi.
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İşe Başlama Yaşı: |6 yaşındanitibaren isteyen

herkes çalışma hakkına sahiptir. Ana baba onayı

ile 14 yaşındaki çocuklar da çalışabilirler, ancak

bu yaşlardaki çocukların çalışacakları işler eğitim-

lerine ve sağlıklarınazarar vermeyeceknitelikte

olmalıdır. Tiyatro toplulukları ve sirklerde, daha

küçük yaştaki çocuklar, eğitim ve sağlık koşulları

bozulmuyor ise çalışma hakkına sahiptirler.

Emeklilik Yaşı: Kadınlariçin 55, erkekleriçin

60'tır.

Çalışma Süreleri: Ücretli çalışanlariçin, yasanın

öngördüğü çalışma süresi günde enfazla 8 saat,

haftada ise 40 saattir.

Asgari Ücret, VergiveSigorta Primleri: Bölgelere

ve sektörlere göre devletin belirlediği asgari ücret

tutarları değişmektedir; ancak ücretliden kesilen

vergiile işverenin ödemek zorunda olduğu sigorta

primleri ve diğer ödentilerin oranları aynı kalmakta-

dır.

Bazı Sektörlere Göre Asgari Ücret Tutarları:

2010 yılı itibariyle KBC için ortalamaasgari ücret

12.265 rubledir (yaklaşık 4 10$). Tarım 7.486 r.

(250$), gıda üretimini 8.230r. (2759), selüloz-

kâğıt üretimi ve matbaa | 1.57/1Ir. (390$), elektrik,

gaz, sıcak su üretimini 13.675 r. (460$), inşaat

sektörü 15.780 r. (5309).

Brüt ücretin 613'ü gelir vergisi olarak ücretli

tarafından, 9634'ü ise işveren tarafından -sigorta

primi ve diğer ödentiler olarak- devlete ödenir.

(Ücretlinin çocuğuvarsa çocuk başına 1000 ruble

(yaklaşık 33 $) vergiden muaftutularak brüt ücret-
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ten düşülür, vergi matrahı olan bu tutarın 213'ü
ücretliden vergi olarak kesilir.)

İzinler: Bir işletmede (devlet -özelfark etmiyor)
6 ay süreyle çalışmış olan kişinin 28 günizin hakkı

doğar. Çalışma süresinin fazlalığı, çalışanın izin

süresi değiştirmez. Çalışan izne çıkmadan 3 gün

önce, işletmenin izin ücretini ödemesi gerekir. Bu
ücret hesaplanırken; ücretsiz izinler, normalizin
günleri ve varsa raporlu geçen süreler düşülür.
(İzin ücreti, ücretlinin aylık ücretinin önden öden-
mesi anlamına gelir, aylık ücrete ek bir ödenti
değildir.)

Sağlık Karnesi ve Haklar: Doğumdan itibaren
herkes sağlık kamesiile sağlık hizmeti kapsamın-
dadır (Yani bebekler ve çocuklar -ana baba çalışmı-

yor dahiolsa- sağlık hizmeti kapsamındadır). Her-
hangibirişte çalışmayanlar,ilgili kuruma kendileri

doğrudan başvurarak; çalışanlar ise (devlet-özel

fark etmeden) işyerleri aracılığı ile sağlık kamesi
edinebilirler. Bu belge ile ikamet adreslerinin bu-
lunduğu semt, mahalle, köy, kasaba devlet polikli-
niklerinden ücretsiz olarak sağlık hizmetialabilirler.
Hastaneye yatarak tedavi olmak da dâhil her türlü
sağlık hizmeti, herkese eşit ve ücretsiz olarak su-
nulmak zorundadır.

Çalışma Karnesi: Her çalışanın sahip olması

gereken,işeilk girişte iş yeri tarafından düzenlenen,

çalışan açısından önemli bir belgedir. İşe başlama

tarıhı -ilk başlangıçta eğitim durumuda yazılır gö-
revi, iş değişiklik ve transferleri, işten ayrılış tarih
ve nedenleriyazılır. İş yeri tarafından kaşelenip
imzalanır. İşe girerken çalışan tarafindaniş yerine



KBC SOSYAL GÜVENLİK YASASI..
 

bırakılır ve işten ayrılma durumunda çalışana iade

edilir. Çalışan, çalışma süresi boyunca Iş yeri çalış-

ma kamesini muhafaza etmek zorundadır. Emeklilik

durumundaçalışma sürelerinin doğru hesaplanma-

sında içerdiği bilgiler açısından çalışma karnesi

önemlidir.

Çalışma kamesinin kaybolmasıhalinde çalışma

süreleri ancak herbirişyerinden alınacak belgeler
ile ispatlanabilir. Faaliyetleri sona ermiş işletmelerde,

işletmeler evraklarını arşivletmemişseler çalışan

bu iş yerlerindeki çalışma sürelerini ispatlayamaz.
Bu durumda söz konusu süreler çalışılmamış sayı-

ir, emeklilikte dikkate alınmaz

Doğum İzni ve Ödentileri: Çalışan kadınlar do-

gumdan 140 gün önce, doktor raporu ile belirlen-
miş süre esas alınarakişten ayrılabilirler ve doğum
izinleri başlar. 140 günlük süreyi kapsayan ücreti
ise Sosyal Sigorta Kurumu öder. Bu ödentinin tu-
tarı, çalışanın geriye dönük olarak sonikiyıllık
ücretinden ortalama günlük ücreti hesaplanarak
bulunur. (Tavanı devlet tarafindan belirlenmiş ol-
masına rağmen, çalışanın soniki yıllık ortalama

ücretinin 26'20 si gibi bir rakama denk düşmektedir
ve topluca ödenir.)

Kadınlar doğum sonrası |,5 yıl Ücretsiz Izin
kullanma hakkına sahiptirler. Bu süre boyunca
Sosyal Sigorta Kurumukişinin yine, geriye dönük
sonikiyılda işyerinden almakta olduğu ücreti baz
alarak yaptığı hesaplamaile aylık bir ücret belirler
ve bunuişyeri aracılığıile kişiye öder.(Kişinin al-
makta olduğu ücretin yaklaşık 2640'na denk ge-
len bir rakamdır.) Bu süre boyuncaişyeni tarafından
herhangibir vergi vs. ödemesi söz konusu değildir.
Ücretsiz izni bitmeden çalışmaya başlayanların
ödentileri ise kesilir. |,5 yılın sonunda kişi çalışmak

istemezse yıla kadar ücretsiz doğum izni kullana-
bilir ancak Sosyal Sigorta Kurumu |,5 yıldan sonra
ödeme yapmaz.

Anne çalışacak, baba çocuğa bakacakise bu

kez de aynı haklardan baba yararlanır.

Devlet yeni doğan çocukiçin ise -bir kez
olmak üzere- 400 $ kadar bir ödeme yapmaktadır.

Kadınlar Hangi İşlerde Çalışamazlar: Bazı sek-
törlerdeki bazıiş kollarında kadınların çalıştırılması

yasaktır. Bazı yeraltı madenlerinde, metalürjide,

asfalt gibi ağır inşaat işlerinde, petrol-gaz sondaj
işlerinde, kablo üretimi, gemiinşaası ve tamiri,

kimyasal üretimler, antibiyotik üretimi, orman iş-
leri, çimento-beton üretimi, hayvan kesimi, deri
işleme, tarım sektöründeki nakliye işleri gibi alanlar-

da kadınlar çalıştırılması yasaktır.

İşten Ayrılma ve İş Aktinin Feshi: Çalışan kendi

istediğiile işten ayrılıyor ise en az iki hafta önce
işyerine haber vermek zorundadır.

İşverençalışanıişten çıkartmak isterse aşağıdaki

durumlardan bir veya birkaçının gerçekleşmiş ol-

ması gerekmektedir;

İşletmefaaliyetini sonlandıracaksa,

Çalışanların tümüişten çıkartılıyorsa,

Çalışanın yaptığıişe, eğitimi ve yeteneği, dene-
yımıvs. yeterli değilse ve bu durum test edilerek
işverence belgelenmişse,

Çalışan günde dört saatten fazla izinsiz olarak

işe gelmemezlik yaptıysa,

Çalışanın madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlık-
ları varsa,

Çalışan, hırsızlık yaparsa,

Çalışan,işletmedegizlilik gerektiren durumlara

uymazsa,

Çalışan işçi-işveren yasası kapsamının gerekle-

rini yerine getirmediyse, işveren işten çıkarma
gerçekleştirebilir.

Bunların dışındaki hallerdeyse,işveren çalışanın

işine son vermekisterse, normal ücretine ek

olarakbiraylık ücretini hemen ödemekle yükümlü-
dür; ayrıca işveren iki ay dahaaylık ücret ödemek
zorundadır (ihbar tazminatı şeklinde). Çalışan, bu

iki aylık süre bitmeden ücretli bir başka iş bulursa

ödeme kesilir. Kıdem tazminatı uygulamasıise
yoktur.

Anlaşmazlıklar: İşverenle çalışan arasında doğa-

bilecek anlaşmazlıklarda, çalışan İş Müfettişleri

Denetleme Kurumu'na başvurarakşikâyette bulu-

nabilir. Bu kurum,işletmeye hitaben yazılmış ve
şikayeti kapsayan bir yazıile, söz konusuşikayetin
gerçekliğini araştırmak üzere yetkili elemanını
gönderir.İlgili evraklar denetlenirve şikâyet konusu
haklı görülmezse bu durum denetçi tarafından
bir belge ile işverene bildirilir. Aksi durumdaise
yani herhangibir hata varsa işverenden bunun
giderilmesitalep edilir. Yine de taraflar anlaşamazsa
şikâyet dava konusu olabilir.

Not:Bu bilgiler şu anda yürürlükte olan yasa kapsamındadır. Ancak bu yıl hem asgari ücretler de hem de emeklilik yaşında değişiklikler
yapılacağı belirtilmiştir. Sektöre göre belirlenen asgari ücret tutarlarında yer alan dolar bilgileri değişiklik gösterebilir.
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ayım acı bir öykü anlattı geçenlerde. Kafkas
halklarının acı dolu öykülerinden birini. Al-
manlarİkinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya'ya

inerler. Kafkas halkları onları kurtarıcı gibikarşılar.
Kafkasya'da arka arkaya bağımsız cumhuriyetler
ilan edilir. Anayurtta kalan bir avuç Adığe de cum-
huriyet ilan eder. Hükümette görev alanlar içinde
ünlü bir müzisyen vardır; Şaban Kube veya Kube
Şaban isminde. Almanlar Kafkasya'dan çekilince
oda Almanlarla beraber geri çekilir. Almanya'daki
yaşamıkısa sürer.İstanbul'a gelir. Buradaki hemşeri-
leri onu bağırlarına basar, sevgiyle kucaklar. Ama
resmi makamlar soğuktur. Suriye'ye Golan tepele-
rinde yaşayan Çerkeslerin yanına gider.

 

Almanyaişgalaltına girince Almanya'da yaşayan
Kafkas kökenliler, Türkler ve Rusya'dan kaçan diğer
millet mensupları yakalanıp Sovyetler'e teslim edili-
yorve anında kurşuna diziliyordu. Türkiye'ye sığınıp
baskı karşısında teslim edilen bir grup hemensınır-
da, teslim eden Türk görevlilerin gözü önünde
kurşuna dizilmişlerdi.

Golan Ortadoğu'da bir cennettir. En sulak ye-
ridir. Mümbit topraklarında tarım yapılır, meyve
yetiştirilir, hayvan beslenir. Kube Şaban burada
şiirler yazar, şarkılar besteler. Hepsinde vatanına
duyduğu özlem vardır. O zaman Suriye Fransız
nüfusundadır. Müzikteki yeteneği buradaki Fransız
yetkililerce çabucak fark edilir. Savaş yıllarındaki
dostluk yerini soğuk savaşa bırakmıştır. Sorbon
Üniversitesi onu profesörolarak çağırır. Burada
müzik hocalığı yapar. Paris'te 'Adığe Folkloru! adın-
da bir dergiçıkarır.

Fransa'ya giderken yazdığı eserleri dostlarına
bırakır. "Bunları bir şekilde yurdumailetin, okunmasa
da, çalınmasa da yurdumuz semalarına atın, orada
uçuşsunlar"der.

Şaban Kube geride eşini ve yeni doğmuş kızını
bırakmıştır. Sovyet yetkililer Almanların arkasından
katliam yaparlar. Binlerce insanişbirlikçisi olduğu
gerekçesiyle kurşuna dizilir. Çeçenler, İnguşlar,
Karaçaylar, Ahıskalılar, Kırım Tatarlarıyla aynı kaderi

NART 44

paylaşırlar. Yük vagonlarına doldurulup Orta Asya'ya
sürülürler. Vagonların kapıları gittikleri yerde açılır.
Sürülenlerin yarısı yollarda ölür. Sürüldükleri yerlere
ulaşanların bir kısmı da yerleştikleri yerlerde ölürler.
Şaban Kube'nin ailesi de eziyet görür, horlanır.
Bütün eserleri toplanıp yakılır. Eserlerinden sadece
Moskova'da devlet kitaplığın gözden kaçan biri
kalır. Dostlarısindirilir. İsmi unutturulur.

Şaban Kube'nın Allah vergisi müzik yeteneği
kızına geçmiştir. Dostları kızına önce akerdion çal-

mayı sonra babasının ismini vermeden onun şarkı-
larını çalmayı öğretirler. Kube'nin dostları ismini
vermeden babasının eserlerini kızına verirler. Kızı

kısa bir sürede bu eserleri ezberler, severekçalar.

Kader Kube'nin yolunu Amerika'ya sürükler.
Müzik hayatını ABD'de sürdürür. Burada Doris
adında bir bayanla tanışır ve bir müddet sonra
evlenirler. Eşinin ölüm haberiyıllar önce gelmiştir.

Yıllar, vatandan ayrı geçen günler, yaşanan on-
ca acı Kube'nin vücudunu yorar. Amansız bir hasta-
lığa tutulur. Hep kızını sayıklar hasretle. Amerikalı
eşi Doris yıllarca uğraşarak, güçlükleri aşarak

Kube'nin kızını ABD'ye getirir. Baba kız ağlayarak
kucaklaşırlar, Doris gözyaşlarıyla onlara katılır. Has-
ret kısmen dindirilince baba kızına sorar; "şimdi

ne yapacağız". Kızı "sen ne istersen" der. Baba;"o
zaman bizim şarkımızı söyleyelim" der. Kızı duvardaki
akordeonualır. Şaban Kube'nin en çok sevdiği, en
tanınmış eserini söylerler;

"TETİ VERED"Bizim şarkımız < Memleketim
anlatan. Kızı çalar, Kube'de ona eşlik eder, Kube
şarkısında toprağı, ağaçları, yaprakları, kuşları konuş-
turur.

Bu Şaban Kube'nin söylediği son şarkı olur.
Şarkı bittikten birkaç dakika sonra Kube Şaban
Adığelerin Nuh Peygamber'in oğlu Ad'ın soyundan
gelen bir evladı daha gurbette vatan özlemiyle ha-
yata veda eder.

Yazmayı unuttuğumuz veyayanlış hatırladığım
noktalar varsa affola...



 

CEVİRİ.

  

MURAT KARDANOV / Caucasus Times
—— m m VE em ee

Çev.: ERGÜN YILDIZ

Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti'nde,diniaşırılık-
tan kaynaklanan durum, umulandan çok daha çetin

çıktı. Yılın başından bu yana, tırmanışa geçen terör

ve cinayetler birçok insanın canını yaktı. Bana kalırsa
bu olayların içerisinde en vahim olanı, teröristlerin

Nalçik şehri içerisinde güvenlik güçlerine düzenledik-

leri saldırılardır. Şehirde görevli birçok güvenlik
personeli olmasına rağmen, teröristler şehrin göbe-

gindeki FSB binasına saldırı düzenleyerek yakalan-

madan geri çekilebildiler. Bu tür bir olay, yanite-

röristlerin bir yerlere saldırıp yakalanmadan ortadan
kaybolmalan,ilk kez olmuyor şüphesiz. Son dönem-
de sıkça karşılaşıyoruz bu olaylarla.

Son zamanlarda yaşanan en önemli olaylardan
biri de Moskova'dan bölgeye gelen dört turistin
öldürülmesidir. Moskova bu gelişmeden sonra

Cumhuriyet'teki iki bölgede olağanüstü hâlilan et-
me kararı aldı.

13 Ekim 2005 tarihinde Kanokov henüz göreve
başlamışken güvenlik güçlerine karşı yapılan toplu

saldırı, birçoksivil insanın, emniyet görevlisinin ve
teröristin canı pahasına geri püskürtüldü. Sonrasında
cumhuriyete bir süreliğine sükünet geldi. Bunun
başlıca iki nedenivardı; biri teröristlerin önde ge-

lenlerinin o çatışmalarda imha edilmesi, diğeri Kano-
kov'un Müslümanlara baskıya ve şiddete izin verme-
yeceğini beyan etmiş olmasıydı. Bu açıklamalar o

günlerde Cumhuriyet'teki gerginliği azaltmıştı.

Bu olaylardan dört yıl sonra Cumhuriyet, duru-
mu yenidenistikrarsızlaştırmakisteyenlerin arenası
haline geldi. 2005 yılındaki o çatışmaların bilineniki
tarafi vardı. Bunlardanbiri İçkerya (bu günkü Kafkas-

ya emirliği) başkanı Doku Umarov'du, diğeri ise
dönemin KBC içişleri bakanı Haçim Şogenov. Bugün
teröristleri kullananlar ise, dış güçler ve cumhuriye-

tin kendi içerisindeki politik güçlerdir.

Bu duruma değişik zamanlarda KBC başkanı

Kanokov ve RF başkanı Medvedev değindiler daha
önce. Kanokov çoksert ifadelerle, Cumhuriyet'teki

durumuistikrarsızlaştırmakisteyenlerin komşuül-

kelerin istihbarat kurumları olduğunu söyledi. Med-
vedev de benzerşekilde Elbrus'taki teleferik hattına

sabotaj düzenleyenlerin suç çeteleri olduğunu ifade
etti.

Politikacıların konumları nedeniyle çok da açık

ifade edemediklerini biz ifade edecek olursak şunu

söyleyebiliriz: "Bütün bu bahsedilen güçlerin kimisi
açıkça, kimi dolaylı yollarla kimisi gizli bir şekilde
KBC'de yürütülen cihadın içerisindedirler, silahlı
teröristlerle ilişki içerisindedirler."

İşlenen suçların failleri ile başlayalım:

Aslen bir Adığe, aynı zamanda grup içerisinde
bir teoriysen olan Anzor Astemirov'un öldürülme-
sinden sonra, onun yerine geçen Balkarasıllı Asker
Cappuyev zalimliği ve acımasızlığı ile Astemirovu
çok gerilerde bıraktı. Kendisine bağlı adamlarını
yakalanamayan birer eğitimli güç haline getirdi.

Terör, KBC içişleri bakanı Yuri Tomçak'ın değiş-
tirilmesinden sonra tırmanışa geçti. Tomçak'ın yeri-

ne Kemerovo bölgesinden Sergei Vasiliev atandı.
Tomçak'ın görevden alınmasından bir gün önce,
18 Kasım tarihinde, Pyatigorsk şehrinde yapılan

toplantıda RFİçişleri Bakanı Raşid Nurgaliyev, KBC'ni

Dağıstan ve İnguşetyaile birlikte, Kuzey Kafkasya'da

terörün en çok tırmandığıbölgeilan etti. Tomçak'ın
görevden uzaklaştırılma gerekçesi, aşırılıkla yeterli

derecede mücadele edememiş olmasıydı. Bu kararın

mantıklı olduğunu söyleyebiliriz; çünkü Astemi-
rov'un öldürülmesinden bu yana teröristler Cum-

huriyet'te çok daha güçlü, güvenlik birimlerinden

çok dahahızlı ve faal hale geldiler, eylemlerinin sa-
yısı da gözle görülür şekilde arttı. Fakat Cumhur-
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riyet'i tanıyan, bölgeyibilen birisi yerine, Kemerovo
bölgesinden bir güvenlik amirini getirerek Cumhuri-
yet'in güvenlik güçlerinin başına atadılar.

Yeniİçişleri Bakanı ne yaptı?

Yeni Bakanilk iş olarak bölge girişlerindeki em-
niyet noktalarını kaldırttı. Akabinde gece 00.00'dan
sonra trafik ve yol kontrol ekiplerinin faaliyetini
durdurdu. Bu karar, teröristlerin silah ve mühimmat
nakli için bulunmaz bir firsattı ve aylarca böyle de-
vam etti. Bu dönem içerisinde bir düzineden fazla
insan öldürüldü. Cumhuriyet'in müftüsü öldürüldü,
Aslan Tsipinov öldürüldü, Çegem'de dört polis bir-
den öldürüldü, Çegem Belediye Başkanı öldürüldü
ve bütün bucinayetlerin hiçbirisinde suçlular yakala-
namadı.

Bütün bu olayların nedeni, teröristlerin çok
güçlü veya çokakıllı olmaları değildir. Bunun neden-
leri;

I) Vahhabistlerin emniyet içerisinde ajanları
olması,

2) Teröristlerin Çegem ve Elbrus bölgesindeki
dağ köylerinde destek görmesi, (ç.n: Ki bu köylerin
çoğu Balkar köyüdür.)

3) Yeniİçişleri Bakanı'nın, Cumhuriyet'in anayol-
larını kontrol etmek üzere başka bölgeden polis
gücü getirerek görevlendirmesidir.

Basında pek yer almayan bir örnek vermekis-

tiyorum: Şubat ayı içerisinde, dışarıdan getirilip
görevlendirilen polislerle yerli polisler birbirlerini
tanımadıkları için çatıştılar; çünkü iki taraf dasivil
kıyafetliydi ve birbirlerini tanımadılar. Bu olay aynı
zamandaistihbarat ve emniyet güçleri arasında
koordinasyon olmadığına hatta emniyet güçlerinin
kendi aralarında koordinasyon olmadığına iyi bir

örnektir.

Teröristlerin bu kadar rahat kaçabilmelerinin
ve saklanabilmelerinin ana nedeni, polisin çalışmaması

değil. Asıl neden, yapılacak operasyonlardan ve yü-
rütülecekfaaliyetlerden teröristlerin haberdar olma-
larıdır. Özellikle işledikleri cinayetlerden sonra ya-
kalanamamalarının başlıca nedeni budur.

KBC'de Klan Savaşları

Kanokov'dan önce görevde bulunan Kokov
politik açıdan tecrübeli bir idareciydi. Onun döne-
minde, Cumhuriyet'teki milyarlarca rublelik ekono-
mik hareketi klanlar aralarında paylaştılar. Heralan,
bir klan tarafından kontroledilirdi ve bu klanlar da
etnik kimliğine göre oluşurdu. O dönemde herkes
hangi alanın hangi klanda olduğunu ve o alanın fiya-
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tını bilirdi. Kokov döneminde Turizm, Sosyal Kalkın-
ma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Parlamento Başkan-
lığı Balkarların elindeydi. Devlet başkanlığı, iktidar

yapıları, petrol ve petrol endüstrisi Kokov'a yakın
Çerkes ailelerin arasında paylaşılmıştı.

Kokov'un ölüm döşeğindeiktidarı Kanokov'a
devrettiği söylense de yeni atanan Başkanı seçtirme-
mekiçin o dönem tüm klanlar ve suç örgütleri güç-
lerini birleştirdiler. Bugün yeşil bayrakaltındaki vaha-
bi teröristlere gizliden gizliye yardım edenlerden
birisi de işte bu klanlar ve mensuplarıdır.

Ne Adiğe, ne de Balkar klanlar Kanokov'un se-
çilmesini istediler; çünkü en başta onun ekonomik
kazancı Cumhuriyet içerisinden değildi. Dolayısıyla
bölgede kurulmuş olan ve merkezden gelen kaynağı
paylaşan yapıların içerisinde değildi. Böyle olunca
da ona kendi istediklerini yaptırmaları ve mevcut
sistemi devam ettirmeleri çok zordu. Ayrıca Rusya
milyarderler listesinde yer alan bu yeni başkanın,
klanların ellerinde tuttukları iktidarı da engellemesi
ihtimali vardı, bu da ayrı bir korku nedeniydiklanlar
açısından.

Bu klanlar Kanokov'un seçilmesini engellemek
için tüm güçlerini ortaya koydular, aynı zamanda
kendilerinin seçilmesiniistedikleri birçok adayı da
ortaya sürdüler. Bu adaylar; o dönemin Başbakanı
Genady Gubin, Duma üyesi Haçim Karmokov,
Kabbalk Gaz Başkanı Ahmedhan Panejev idi.

Bu kişilerden önce,klanlar çeşitli kanallarla aşağı-
daki isimleri de önerdiler devlet başkanlığıiçin:

Astrahan FSB Başkanı Muharbiy Kumuşev, Ros-
neft KBC Başkanı Valery Kardanov, Senatör Hüse-
yın Çeçenov, Parlamento Sekreteri İlyas Beçelov.
Bu adaylardan bazıları kendileri çekildiler, bazıları
üzerinde de klanlar kendi aralarında anlaşamadılar.
Saydığımız isimler ve onlara bağlı ailelerin Kanokov
sonrası kaybedecek çok şeyleri olduğu açıktı. Bu
nedenle de yeni başkanı diz çöktürmeye çalıştılar
tüm güçleri ile.

Kanokov bu şartlar altında Eylül 2005 tarihinde
göreve geldi. Akabinde, daha bir ay bile dolmamış-
ken, 13 Ekim 2005'te kanlı Nalçik olayları meydana
geldi. Memorialgibi insan hakları örgütleri ve güven-
lik güçleri içerisindeki kadrolar, bu olayların olacağı-
nı öncedenbiliyorlardı. Bu nedenle de saldırganların
Anzor Astemirov ve Musa Mukojev dışındaki tüm
elemanları öldürüldü.

Kanokov o dönemde kendisine karşı organize
edilen bu olayı bastıran İçişleri Bakanı'na teşekkür
etmek yerine, Moskova'dan talepte bulunarak onu
görevden aldırdı. Tabii bunun da bazı nedenleri   



 

KANOKOYİÇİN KAPAN..
 

vardı. Birincisi Şogenov klanlarla iç içeydi, ikincisi
Başkan'ın güvenliği tümüyle Şogenov'un elindeydi,
üçüncüsü İçişleri Bakanı'nın doğrudan Moskova'ya
bağlı olması, Kanokov'un ona söz geçirememesiydi.

Kanokov göreve başladığında, tıpkı klanların
korktukları şekilde, Cumhuriyet'teki ekonomik hare-
kete el attı. Kimin hangialanı kontrol ettiğini, gelirin
dağılımınıve iş sahalarının paylaşımını kontrol etme-
ye, durumu incelemeye başladı. Deneyimli işadamı,
göreve gelir gelmez turizm ve petrol endüstrisini
ellerinde tutanların, milyarlarca dolarlık servetlerine
rağmen devlete bir kuruş vergi ödemediklerinifark
etti. Onların ve diğer büyükşirketlerin vergi ödeme
sistemi başka türlü idi, onlar vergiyi hazineye ödemi-
yor, doğrudan devlet başkanının masasına bırakıyor-
lardı. Kanokov bu durumu değiştirmeyeçalıştı. Fakat
bu çabası anında Moskova Belediye Başkanı, Yuri
Lujkov'un baskısı ile karşılaştı.

Moskova Belediye Başkanı, Çegem ilçesindeki
alkol fabrikalarına ortaktı. Ayrıca, yakın zaman önce
teröristlere haraç vermeyi reddettiği için öldürülen
belediye başkanıile de ortaklıkları vardı. En büyük
finansal savaş Elbrus bölgesindekituristik tesisler
konusunda oldu; çünkü bu bölgenin geliştirilmesi
için merkezi bütçeden çok büyükfinansal kaynak
aktarılıyordu.

Balkarlar bu bölgenin bir kısmınıellerinde tutma-
yı başardılarsa da bir kısmını klanların dışında kalan
ve Kanokov'u destekleyen çeşitli şirketlere devret-
mek zorundakaldılar. Bu durumdan hoşnut kalma-
yan Balkar klanlar, kendi sivil toplum örgütlerini
Kanokov'un üzerine salarak Cumhuriyet'te ve Mos-
kova'da sayısız eylemler yaptırdılar.

Etnik Joker

Kanokov'un Cumhuriyet'teki imajını yıkmak ve
politik etkisini zayıflatmakiçin ortaya konulan planlar-
dan birisi de "etnik joker" olarak adlandırabileceğimiz
plandır. Bu planı uygulamak için, KBC Rosneft başka-
nı Kardanov'un sahibi olduğu Gazeta Yuga etkin
olarak kullanıldı.

Ayrıca Balkar Yaşlılar Konseyi adlı sivil toplum
örgütüne milyarlarca ruble finansal destek sağlandı.
Balkar Yaşlılar Konseyinin bu alanda yürüttüğü israr-
li faaliyetin ve herfirsattan istifadeetme gayretinin
son örneği yakın zaman önce gazetemize ulaşan

mektuptur.

Mektubun içeriği şöyle:

"26 Şubat günü Karaçay-Çerkes başkanı Yebze-
yev görevdenalındı, ondan bir gün önce Kamçat-
ka bölge valisi görevden alındı.

Görevini layıkı ile yapamayan ve hiçbir şey be-
ceremeyen KBC başkanı Kanokov'un görevden
alınmamasını ve koltuğunu işgal etmesini hayretle
karşılıyoruz.

Cumhuriyeti eşkıya ele geçirdi. Her gün insanlar
öldürülüyor, güvenlik görevlileri öldürülüyor, turistler
öldürülüyor. Kanokov hiçbir şey yapmadığı için
cumhuriyet iç savaşın eşiğine gelmiş durumdadır."

Klanları bu kadar öfkelendiren nedenlerden bi-
ri; Kanokov'un büyük finansal kaynak aktarılan turizm
yatırımlarını Elbrus'un kuzey yamacına, yani Balkarla-
rın kontrolünde olmayan alana kaydırmasıdır. Bu
yatırımlarihale ile Vladimir Potanin'in sahibi olduğu
Rus "İnterros" firmasına verildi.

Kanokov, 2007yılında Kardanov'un sahibi oldu-

gu KBC Rosneft şirketini ele geçirmeye kalkıştı;
fakat Moskova'dan yüksek bürokratların baskısı
sonucu bundan vazgeçmek zorundakaldı. Bu restleş-
me sonunda klanlar Kanokov'un zayıf noktasını ara-
maya başladılar yeniden ve 2005 yılındaki ekstre-
mist faaliyetlerin onun en zayıf noktası olduğuna
karar verdiler. Klanlarile ekstremistlerin ne zamandan
beriişbirliği içerisinde olduklarını açıkçası bilmiyo-
ruz; fakat heriki kesmin de ortak amacının Kanokov'u
uzaklaştırmak olduğunu çokrahat söyleyebiliriz.

Astemirov'un öldürülmesi ve Cappuyev'in te-
rörist grubun başına gelmesinden sonra terörün
aniden tırmanışa geçtiğini, Çeçenistan Dağıstan ve
İnguşetya gibi benzerlerini gerilerde bırakacak aşa-
maya geldiğini görüyoruz. Anzor Astemirov sadece
cihad için savaşıyordu, oysa şimdikilider klanlar ve
menfaat çevreleriile işbirliği içerisine girdi. Önce
Stavropol'dan gelen avcılar öldürüldü. Sonra turistler
öldürüldü. Bütün bunlar şeriat getirmekiçin değil,
devlet başkanının imajını zedeleyip onu yetersiz ve
beceriksiz göstermek, görevden uzaklaştırmakiçindi.
Bu cinayetleri sipariş edenler debiliyorlardı ki tüm
Avrupa ve Rusya'dan ziyaretçilerin geldiği bölgede
turistlerin öldürülmesini Moskova asla kabul etmeye-
cekti.

Şu anda teröristlerin "Vilayet Karaçay-Kabardin
Balkar" dedikleri ve belkemiğini Balkarların oluşturdu-
gu terörist örgütle baş etmekiçin emniyet güçlerine
hiçbir şekilde sözü geçmeyen Kanokov, bir kapanın
içerisine sıkıştı ve kurtulabilme ihtimali de görünmü-
yor. Yerel gözlemcilere göre, Moskova İnguşetya'da
uyguladığı yöntemi burada da uygulayacak ve bir

güvenlikçi atayacak Cumhuriyet'in başına. Muhte-
melen de bu kişi, Rus Ermniyeti Aşırıcılıkla Mücade-
le Birimi Başkanı Yuri Kokov olacak. O yerel klanların
dilini iyi bilen ve onlarla anlaşabilecekbirisi.
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KÜLTÜRÜMÜZ, GELENEĞİMİZ
 

Biz kursiyerlere unutulmakta olan Çerkes
el sanatlarını öğrettiği ve bu sanatın

canlanmasını, yaşamasını sağladığı için Zehra
ustamıza tüm sevdikleriile sağlıklı ve mutlu

bir yaşam diliyoruz.

GİNAZ FATMA BESLEN-YİSMEYL ÜNER ÖZBAY

 

ehra Yağan, çokilgi duyduğu Çerkes el sanatlarını büyüklerimizden, Kayseri/Pınarbaşıilçesine
bağlı Kazancık Köyü'nden Garabe Gülperi ve İstanbul'da yaşayan Dişeç Elmas ve Ayşe
kardeşlerden öğrenmiştir.

 

Zağal Zehra Yağan ustamız, Af Şaziye Özdenile Zağal Cafer Zorlu'nun evladı olarak 1951 yılında
Kayseri/Pınarbaşı, Kılıçmehmet (Kılıçbiyhable) Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

1971 yılında Pınarbaşı, Kazancık Köyü'nden Yalçın Yağan ile evlenmiştir. Bu evlilikten 4 erkek

evladı olmuş, çocuklarının eğitimi için 1984 yılında Kayseri'ye yerleşmiştir. Halen Ankara'da yaşamaktadır.

2004yılında İstanbul'da yaşadığı dönemde geleneksel Çerkes el sanatlarınailgisi artmış, bu sanatları

hatırlayan Çerkes yaşlılarından öğrendiklerini geliştirerek ve bulunabilen orijinal örnekleri inceleyerek
pek çok eser meydana getirmiştir.

Yapmakta olduğu işlerin Ankara Kafkas Demeği bünyesinde gerçekleşen Hanımlar Komisyonu
toplantılarında da ilgi görmesi üzerine bu bilgilerin ders şeklinde paylaşılmasına karar verilmiştir.
Kendisi 2008 yılından beri dernek bünyesinde gönüllü olarak dersler vermekte olup ayrıca Çerkes
el işlerini modem kıyafetlere uygulamaya yönelik faaliyetler de yapmaktadır.

Elimizde kalan birkaç parça eski Çerkes el işlemelerine baktıkça, bu kadar ince zarif ve zorbir

sanatın yüzyıllar öncesinde, o günün koşullarında, kadınlarımızın nasıl yapabildiğini çok düşünmüşüzdür.
Tarin boyunca babasını, kardeşini, eşini, oğlunu, akrabalarını, halkının erkeklerini savaşa gönderip
onların dönüşünü sabırla beklerken bu zor sanatı Çerkes kadınından başka kim yapabilirdi ki?

İşte bu sabır Zehra ustamıza genlerle geçmiş olmalı ki bu zor sanatı sabırla işleyip bizlere de
öğretmeye, gelecek nesillere taşımaya çalışmaktadır. Bu zor, zor olduğu kadar da zevkle yapılan
Çerkes el sanatlarından bazı örnekleri ustamızın elinden tanıtmaya çalışacağız.
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ZAĞAL ZEHRA

 

 

 
kumaş üzerine sim ve pamukluçift iplik ile "dışeyıde" (dişe-

yi dağa) işleyip motiflerin hazırlanışı  
 
Çerkes Kadın Giysileri

Bostey: Üstgiysi, kollara eklenen etek boyuna yakın

ashalarla hareketlendirilmiş elbisenin önüne şukh
(düğme) yapılıp bele "b'yrıpkh" (kemer) takılarak

tamamlanmış

Djınsukh:İç yelek

Darıygane: İpek iç elbise (iç yeleğin altına giyilmiş)

Dişe Pia (şapkaj)lar (dışeyıde (dışeyi dağa) ile bezenmiş) 
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uygulanabilirliğini gösteren bir örnek.

 

2.Şharhon hajıge (tepe püskülü), elde örülmüş olan-
"vuağa yaye"(yuvarlak kesim)lere "denlhek”, "şğabaşa-
cug-udaneteşe" küçük motif ve farklı düğümlerle
oluşturulmuş.

        
4.Ev tekstilinde örtü olarak tasarlamış olduğu ipek
kumaşa Çerkes desenlerini elde ördüğü "vuağa"lar-
la uygulamış.

NART 50

   
Kıyafete uyumlu "udaneteyşıh" (iplik sarma) yönte-
miile yapılmış kolye

i. Günümüz giysilerine "dışeyıde"nin (dışeyidağa)
 

 

3.Aksesuar olarak kullanılan (mafsalsız-tek parçaj)lar,

sim iplik ile dokunmuş “apepş" (kamçı askısı) “şağa"
ve "vuağa'lar ile uç kısmını "thampe" (kamçı dili)
deriden yapıp "vuağa" ve "denihek"ile tamamlanmış

 

 

5.Ev tekstili (kırlent, örtü, pano) ve diğer aksesuarla-

ra tespih püskülüne ve takılara uygulanmış örnekler



 

SİZDEN GELENLER.
 ayn

  

  
#x, en Abzehim ama bizim sülale adımızdan hem
> Şapsığ olanlar hem de Abaza olanlar var.

El"Acaba onlar bizim akrabalarımız mı?" diye
soru soranlara sıkçâTastlıyoruz. İzmit'in Uzuntarla
beldesindeki akrabalar günlerinden birinde bir
akrabamla karşılaşmıştım. Kendisi Avukatmış, ikimiz
de Tletseruksülalesinden olduğumuziçin akrabamı
buldum diye çok sevinmiştim. Tam akrabamı buldum
derken, yeni akrabam benim Şapsığ kabilesinden
olduğumu öğrenince kendisinin Abzeh olduğunu
söyleyerek, yani açıkça söylemese de akraba
olmadığımızı ima ederek yanımdan uzaklaşmıştı.

 

   

   

Çerkeslerin geleneksel aile yapısını ortak ata-
larından gelen ve aynı soyadını taşıyan aileler "K'oş"
(kardeş), "Wunek'oş" (aile kardeşi), "Şıuph" (Kız
kardeş) toplulukları oluşturur (yeminli wunek'oş
grubu hariç). Aynı soyadı olan her Çerkes, birbirini
yakın akraba sayar. Bu aile soylarının oluşturdukları
kabilelere de Abzeh, Sapsığ, Bjeduğ, Natuhay,
Cemguy, Kabardey, Besleney, Hatukay gibi denmek-
tedir. Bu kabileler adlarını coğrafi bölgelerinden
veya prenslerinin adlarından aldılar. Daha eskiden
var olan birçok küçük kabile de bu kabilelere karışmış
ve o eski kabilelerin çoğunun isimleri günümüzde
unutulmuştur.

Yukarıda adı geçen bütün kabileler soydaş
(Ihepk) sayılır; Adığeliği yani Çerkesliği oluştururlar.
Bu geleneksel yapı eskisi kadar olmasa da varlığını
hala sürdürmektedir. Bugün de hemen her Çerkes,
hangi "Wunek'oş" Aileden ve Kabileden geldiğini
bilir. Karadeniz sahilinde yaşayan Şapsığlar, Abzeh-
ler ve Natuhaylar, 14 Temmuz 1791 ve sonrasında
Beylerinitasfiye ettiler ve yaşlıların önderlik ettiği
halk meclisleriyle yönetilmeye başladılar. Feodal
yapısını koruyan diğer Çerkes topluluklarından gelen
ailelere sığınma hakkı sağladılar. Bu nedenle sürgün-
den önceki dönemlerde özellikle Şapsığların nüfusu
oldukça artmıştı.

Aslında akrabalıkta önemli olan ortak atadan
gelen "Wunek'oş"'luktur. Şapsığlık-Abzehlik veya
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Kabardeylik, Ankaralı İstanbullu İzmirli gibidir. Çün-
kü o zamanki Beylerin tutumlarından ve daha baş-
ka birçok sebepten, hemen yukarıda değindiğimiz
gibi önemli ölçüde kabileler arası göçler olmuştur.
Buna bir örnek daha vermek gerekirse, bugünkü
Kabardeyler bir zamanlar Kuban bölgesindeki kar-
deşleriyle beraberyaşıyorlardı. Kabardeyler bugün
505 bin kişilik nüfuslarıyla Kafkasya'daki en kalabalık
Çerkes grubunu oluşturuyorlar. Gerçek kökleri
Kuban bölgesi olan Kabardeyler, Altınordu Hanları-
nın baskıları sonucu 1237'de Pşı Kabart önderliğin-
de Anapa ve Kırım üzerinden Azak Denizi'nin do-
gu kıyılarından yavaş yavaş Orta Kafkaslara doğru
yayılmışlar, 13-15. yüzyıllarda şimdiki yerlerine çekile-
rek bugünkü Kabardey Balkar topraklarına yerleş-
mişlerdir. Ama bugün onların "Wunek'oş" larını
Adıgey'de ve hatta Abhazya'da bile "ortak ataların-
dan gelen wunek'oş soyadlarından" tespit etmek
mümkündür.

Akrabalık ilişkileri bütün toplumlarda önemlidir
ancak, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Çer-
kesler için çok daha önemlidir. Wunek'oş soyadı
aynı olan herkes ister kendini Abzeh tanıtsın, ister
Şapsığ,ister Besleney,bilinmelidir ki hepsi bir dedenin
torunlarıdır. Hepsi geçmişte şimdi bilemediğimiz
farklı nedenlerden dolayı kabileler arasında göç
etmişler ve haliyle biz torunlar da onları en son göç
ettikleri kabilenin mensubu kabul etmişizdir. Halk-
larımız arasında bu konuda bilgisi eksik olan kardeş-
lerimiz, arkadaşlarımız vardır. Onları bilgilendirmek
hepimizin görevidir. Çünkü bizler bu yanılgıyı düzeltir-
sek gelecek nesillerimiz akrabalarından kopmak
yerine, onlarla daha çok dayanışmaiçine gireceklerdir.

Akrabalık gerçekten çok önemlidir. Ancak; önce
insanlık ve buna bağlı olarak da akrabalıkilişkileri
gelmektedir.

Üstadımız olan Rahmi Tuna, sözününbiryerinde
şöyle söylemişti; “İyi insan olmak her şeyden daha
önemlidir.İnsan,insanlığını kaybettikten sonra Wune-
k'oş olmuş neye yarar”
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ÜLTÜRÜMÜZ, GELENEĞİMİZ
 

 

"Xase" kavramı, Xabze'yi uygulayan toplumlar

ve bireyler tarafından en çokkullanılan bir sözcüktür.

Bu, bugün olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde de

hep böyle olmuştur.

"Xase" şu anlamlara gelmektedir:

I- Kural koymak üzere seçilmiş delegelerden oluşan

meclis. Dar anlamda baktığımız zaman bu meclis

parlamento ve Türkçede Büyük Millet Medlisi anlamı-

na gelmektedir.

2- Devlet yönetiminde her derecedeki yöneticileri se-

çen, görevlendiren, sorumlu tutan kurum.

3- Diasporada kullanıldığı gibi dernek, vakıf, kulüp gibi

kurulmuş olan sivil toplum örgütlerinin adı.

4- Tarihsel süreç içerisinde Pşı ve Pşımyapş gibi prens

ve büyük prens, kral veya büyük kral gibi baş yöne-
ücilerini seçen, görevlendiren, yemin ettiren kurul, gibi

anlamlara gelmektedir.

"Xase" nin belirli özellikleri ve çalışma şekil-
lerini şöylece özetleyebiliriz:

| - Seçilmiş delegelerden yeni "Thamade"lerdenoluşur.

2- Belirli bir yerde toplantılar yapar.

3- Toplantı bir defayla sınırlı olmadan, görevin ve ih-
tiyacın kapsamı doğrultusunda devam eder.

4- Toplantıyı yönetmekiçin daima bir başkan seçilir.

Bu başkana "Yikezuwuğa" yani "yöneten adam" de-

nir,

5- Bunların toplandıkları yere "Zexuasıpa" yani "top-

lantı yeri" denir.

6- Alınan kararlar toplantıyı bağlayıcı şekilde, "Xabze

kuralları" olarak ortaya çıkar.

/- "Xase" görevini yaptığı sürece, güvenlik elemanları

tarafından korunur, aldığı kararlar da atlı temsilciler
veya katılan delegeler vasıtasıyla halka duyrulur.

Üzerinde duracağım diğer bir kavram "Xase"

ye bağlı olarak veya değişik şekillerde başvurulan

"Zehes" kavramı.

 

Zehes "Oturum"

Zehes kültürümüzde farklı anlamlarda kulla-
nılabilmektedir. Esas anlamı oturum,celse, toplantı
demektir.

I- Xasenin yani seçilmiş meclisin yaptığı her oturuma
Zehes denir.

2- Belirli bir sorunu görüşmek üzere toplanan kimse-
lerin yaptığı toplantıya denir.

3- Eğlence amacıyla genç kız ve erkeklerin birlikte dü-
zenlediği toplantılara denir.

4- Yine belirli akraba gruplarının tanışma, görüşme,
bir arada olma amacıyla yaptıkları toplantılara denir.

5- Yine bir köye veya bir eve bir genç kızın-erkeğin
misafir gelmesi halinde o evde düzenlenen toplantı-
lara denir.

6- Köyde genç kız ve erkeklerin tanışma ve sohbet
maksadıyla yaptıkları toplantılara denir.

/- Bir dernek bünyesinde, gençlerin kendilerine yöne-
lik sorunları konuşmakve tartışmak üzere yaptıkları
toplantılara denir.

8- Ortak hizmetlerin yerine getirildiği imecelerden son-
ra yapılan, eğlenceli toplantılara denir.

Kısaca Zehes'i tanımlayacak olursak; Xase tara-
fından yapılan her oturuma Zehes denildiği gibi, yu-
karıda sıraladığımız nedenlerle yapılan toplantılara
da Zehes denir. Zehes'in yapılma şeklinde de Xabze
kuralları, özel ilkeler koymuştur. Ömeğin; Zehes
için bir oturma şekline, bir Thamadenin seçilmesine,
Thamadeye yardımcı olarak bir yöneticinin belir-
lenmesine, konuşmaların, katılımcılar bakımından,
sıra, Üslup ve biçimlerine dikkat edilmesine, yapılan
Zehes'in amacına uygun olarak sürdürülüp sona
erdirilmesineilişkin birçok özel kuralı Xabze ayrıntılı
olarakbelirtmiştir. Bu arada Xabze'nin bir özelliğini
tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Dahasonraları
görülen bazıistisnalar dışında, bu oturumlarda Xa-

senin aldığı kararlar ve Xabze kuralları, genel an-
lamda yazılı olarak belge haline getirilmemiştir. Bu-

nun yerine kurallar, uygulamalarla kuşaktan kuşağa

aktarılarak, korunmuşve sürekliliğini sağlanmıştır B
 

 

* Bu yazı Rahmi Tuna'nın - Adıge Khabze “Adığe Etiği ve Etiketi” - kitabından alınmıştır.
Adığece kelimelerin yazılış tarzları kitapta kullanıldığı gibidir.
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> BC Devlet Arşivi | Temmuz 1922'de kurul-
muştur. Cumhuriyet'te 3 şehir arşivi ve 10

> ilçe arşivi bulunuyor.

Nalçik Merkez Arşivi Genel Müdürü Cumhur-
başkanıtarafından atanmaktadır, şu anki genel müdür
tarihçi, akademisyen Kar'e Arsen'dir.

 

Arşivde bir genel müdüryardımcısıve altı bölüm
müdürü olmak üzere toplam seksen dört çalışmakta-
dır. Arşiv personeli, enstitü veya üniversite mezunları
arasından seçilmekte ve çalışanların devlet memuru
özelliklerini taşımaları beklenmektedir. Başvurular
arasından mülakatla seçim yapılmaktadır.

Arşivde bulunan iki komisyondanilki "Uzman
Kontrolörler"dir. Bunlar arşive alınacak belgelerin
"değerini" belirlerken; ikinci komisyon"arşivin bilimsel
tasnıfı" ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Arşiv Belgeleri üç gruptan oluşmaktadır:

I.Merkez Arşiv: Bu kısım devlet bakanlıklarına
bağlı kuruluşlarile şirket, işletme evraklarının derlen-
mesi ve korunmasıile ilgili arşivdir.

2.Yayınlar Arşivi: Devlet ve özel kuruluşların ya
da şahısların bireysel olarak yayınladıkları her türlü
kitap, dergi, dokümanlarvs. ile; sivil toplum kuruluşları
veya politik nitelikli kuruluşların belge ve dokümanla-
rının derlenmesi ve korunmasını gerçekleştirir.

3.Sosyal Güvenlik Arşivi: Tüm devlet kuruluşlarının
ve Özelişletme çalışanlarının, çalışma ve ücretbilgile-
rini içeren dokümanları kapsar.

Arşivden faydalanmakiçinilgili bölümünyetkilisi-
ne hitaben yazılmış talepbilgilerini içerenbir yazı
ile bölüme başvurmak gerekmektedir. Sözlü baş-

)KIPGUBSEALTINIŞIK

vurular da dikkate alın-
maktadır. Talep edilen
belgenin mevcut olup
olmadığı, varsa belgeye

nasıl ulaşılacağı konusun-
da başvuru sahibine
hizmet verilmektedir.
Arşivleme kurallarına
uygun olarak tasnif

edilmiş olan belgelerin
tümü, konu başlıkları al-

tında bir kitapta toplan-
mıştır. Belirli aralıklarla
da belgelerin kontrolleri

yapılmaktadır. Arşivden belge talep eden kişi önce
bu kitaptan seçimini yapıp ilgili memurdan belgeyi
talep etmekte, belgenin orijinali memurtarafından
kontrol edilerek sunulmakta ve yine denetlendikten
sonra geri alınmaktadır. Belge dışarıya hiçbir şekilde
çıkartılamadığı için talep halinde kopyası veril-
mektedir. KBC Devlet Arşivi ayrım gözetmeksizin

hem kuruluşlara hem de şahıslara hizmet vermek-
tedir.

   
Nalçik Merkez Arşiv Müdürü |

Kar'e Arsen

Arşivdeki en eskitarihli orijinal belge 181 | yılına
ait, Kabardey'e satılan tuz ile ilgili olarak gelirgiderlerin
yazıldığı defterdir.

Başka arşivlerden temin edilmiş daha eski tarih-

li belge kopyaları da mevcuttur. Bunlardan bazıları;

1776 yılında Rus Çariçesi Il.Katerina'nın General

Demedem'e gödermiş olduğu "Kabardeylerin Rus-
ya'dan ayrılma talepleri" konulu beş sayfalık bir
mektup,
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1776 yılında Rus çariçesi İl. Katerina'nın General Demedem'e

gödermiş olduğu mektup.

1614 yılına ait Çar Mihail Feodoroviç'in; Adığe,

Kumuk ve diğer bazıhalkların Pşi'larına hitaben gön-

dermiş olduğu, "Çar olduğunun haben ile kendilerin-
den Çar'a bağlılık beklentisini içerenelli dört sayfalık

mektup,

1794 yılına ait, Rus Çariçesi'nden, General Arbu-

zov'a hitaben yazılmış, "Küçük Kabardey ile Büyük
Kabardey'i kapsayan halk mahkemeleri ve cezalar

ile ilgili bazı kararları" içeren on altı sayfalık bir mek-

tuptur.

Kurumun "Arşiv ve Toplum" adında, üç ayda

bir yayınlanan, arşiv belgeleri ile Cumhuriyet ve
Adığe tarihini konu alan bir süreli yayını bulunmak-

tadır. Ayrıca kurumca yayınlanmış olan tarihi belge
ve bilgileri içeren kitaplar da bulunmaktadır. Arşivde
yenikitapların basımıiçin de hazırlıklar yapılmaktadır.

Mevcut Kitaplardan Örnekler:

"1822-1858 Yılları Kabardey Geçici Mahkemesi
Tarihi" Arşiv Müdürü tarihçi Kar'e Arsentarafından

Rusça olarak hazırlanan ve 2008 yılında basılan kitap,

bu mahkemenin nasıl kurulduğunu, yetkilerini, mahke-

mede ne tür davalara bakıldığını ve mahkeme yetkili-
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1614 yılında Çar Mihail Feodoroviç'in Çerkes, Kabardey, Kumuk
ve diğer bazı halkların Pşı'larna hitaben göndermiş olduğu mektup.

lerinin kararlarını arşiv belgeleriyle anlatmaktadır.
Aslında bu oluşumun adı "geçici mahkeme" olsa da
yetkileri ve kararlarına bakıldığında da devletişlevi
ile kurulduğu anlaşılıyor.

Yazar bu kitaba önsözünde "Kitap 1822 yılın-
dan | 838yılına kadar Kabardey Geçici Mahkemesinin
çalışmalarından bazılarını kapsıyor” demektedir.
Bununla birlikte Kabardey'in ve Balkar'ın Rusya'ya
dâhil edildiği zamana ait araştırma yapanlara da
yardımcı olacakniteliktedir.

Kabardey Geçici Mahkemesi'nin kuruluş amacı;
toplumun yönetimine hâkim olan Pşı ve Worklerin
otoritesini zayıflatmak ve hatta ortadan kaldırmak
ve sonuçta da Rus hâkimiyetini sağlayarak halkın
kontrolünü ele geçirmekti. Bu mahkemenin fikir ba-
bası 1816 yılında Kafkasya'ya yetkili olarak gönderilen
General Yermolov'dur.

Yermolov'un bölgeye gönderilmesiyle birlikte
zulüm,eziyet, güç gösterileri ve savaş kendini hisset-
türmeye başlamıştır. Generalasıl amacının, Adığe
Khabzeyi, Adığelerin onurlarını, yaşamlarını ayakaltı
ederek kendi kuralları ile bir yaşamı zorla benimset-
meye çalışmak olduğunu göstermiştir.



  
KBC DEVLET ARŞİVİ...
 

29 Ağustos 1822 tarihinde Yermolov Ekaterinag-
rad'da görev yaparken Kabardey'e bir mektup yaza-
rak; 'Kabardey'de bir geçici mahkeme kurulmasının
yerinde olacağı kanısındayım. Bu mahkemenin kurul-
ması ve İdaresi görevini Albay Katsharov'a veriyorum'
demiştir.

İnsan öldürmek, devlete hile yapmak, devlete
karşı gelmek, direnişçilere yardım etmek, Rus polis
kontrol noktalarına saldırmak,silahlı yaralama gibi
suç kabuledilen eylemler zamanın askeri mahkemesi-
nin yetki alanında idi, Kaberdey Geçici Mahkemesi,
bu eylemlerin dışında kalan daha basit konulara
bakıyordu. Örneğin; Adığeler arasında herhangibir
anlaşmazlık olduğunda, Pşıler ile Workler arasında
meydana gelen sorunlarda, 200 rubleden fazla para
hırsızlığı yapıldığında, birinin malına el konulduğunda,
silahsız kavgalarda ve bunungibi eylemlerde devreye
giriyordu. Din adamlarının bu tür anlaşmazlıklarda
sözleri geçmiyordu. Sadece dini ve ahlaki konularda
din adamlarına başvurulurdu. Özellikle aile içi anlaş-
mazlıklar (eşler arasındaki kavgalar, ana-babaile ev-
lat anlaşmazlıklarda gibi) din adamları devreye girerdi.

Kabardey Geçici Mahkemesi, Adığelerin yaşam-
larında ciddi anlamda olumsuz değişiklikler yapmıştır.
O zamana kadar Pşı'nın elinde olan yönetim gücü
askeri yönetime devredilmiştir. Bunun asıl anlamı
Kabardey'in öteden beri sahip olduğu "politik ve
ekonomik özgürlük"ünü kaybetmesi demekti. Bu
durumda Adığelerin istedikleri şekilde istedikleri
yere gitmeleri yani seyahat özgürlükleri ve ticaret
yapmaları yasaklanmış oluyordu. Bu olumsuzluktan
kurtulmak için çare arayan bazı Adığeler şeriat mah-
kemesine dâhil olmak isteği ile dilekçe vermişlerse
de bu çabalarının hiçbir anlamı olmamıştır.

Geçici Kabardey Mahkemesi 1858 yılına kadar
işlevini sürdürmüştür. 1858 yılında ise Kabardey
Çevre Mahkemesine dönüştürülerek kuruluş amaçları
ve işlevlerinde bir değişiklik yapılmamıştır." denmek-
tedir.

Bu kitapta yer alan 200 kadararşiv belgesi, Ka-
bardey Geçici Mahkemesi'nin dava detaylarını değil;
Kabardey-Kafkas bölgesindekiyetkililerin kararlarını
kapsamaktadır. Ancak o zamanaait belgelerin miktarı
düşünüldüğünde bu belge sayısı, durumun oldukça
az bir kısmını yansıtmaktadır. Geçici mahkemenin
faaliyette olduğu 35 yılda 10.000 davaya bakılmıştır
Bunlardan günümüze ulaşan belge sayısı 2.000 ka-
dardır. Diğerleri ya kayıp ya da okunamayacak dur-
rumdadır. Bu belgelerin çoğunun konusu: Adığelerin,
direnişçilere (abreg) yardım etmesi, Adığelerin elle-  

rinde izin belgeleri olmadan Küçük Kabardey'e, Çe-
çenistan'a, Kuban'a ve hatta bir köyden bir köye
dahi gitmeleri durumunda verilmiş cezalarlailgilidir.
Yani bu belgeler o tarihlerde, Rusya'nın Kabardey'i
kendi kontrolü altına almakistediğini ispatlamaktadır.
Kitapta bulunan belgeler orijinallerinden seçilerek,
okuyucunun dahaiyi algılamasını sağlamak amacıyla,
tarih sırasına göre yerleştirilmiştir. Belgelerdekiyazı
dili olduğu gibi bırakılarak, sadece bazı kelimeler,
anlaşılabilir olması nedeniyle, günümüz kullanımıyla

yazılmıştır.

“1886 Yılında Nalçik Şehri Çevresinde Bulunan
Köylerde Yaşayan Ailelerin Kayıtları” Arşiv çalışan-
larınca hazırlanmış ve 2008yılında basılmıştır. Yedi
köyü kapsayan, köy ve köyde yaşayanailelerin bilgi-
lerini içeren bu kitabın beş cildi önceden yayınlanmış
altıncı cildi de basılmıştır.

Arşiv kurumu kendi bünyesinde oluşturduğu
bilgi fonlarına da sahiptir. Bu fonlar, kendi dalında
başarı göstermiş, eserleribilinen, toplumafaydalı
olduğu kabul görmüşkişiler için oluşturulmaktadır.
Kantemir Yura (kompozitör), Utıj Boris (şair, yazar,
ressam), Keş'okho Alim (şair, yazar), Şenibe Yura
(sosyolog, yazar), İzzet Aydemir (tarihçi, yazar) gibi
altmış kadarkişinin çalışmaları, bilimsel olarak derlene-
rek düzenlenmekte ve arşiv belgesi olarak hizmete
sunulmaktadır. Bu fonların bazılarından kısıtlama ol-
maksızın yararlanmak mümkündür ancak bazıları
için fon sahibinin özelizni gerekmektedir.

Arşivde yer alacak bu fonları oluşturmakiçin,
arşiv komisyonunun onayı gerekmektedir. Halen
bilim insanları, sanatçılar, kültür çalışanları, tarihi
olaylarda yer alarak anılarını paylaşmakisteyenler
vs. için "grup fonları" oluşturulmaktadır.

KBC devlet arşivi, ihtiyaç halinde diğer cumhuri-
yetlerin arşivleri ile belge alışverişi yapmakta, özellikle
tarihibilgileri içeren belgeler başka arşivlerden bedeli
ödenereksatın alınmaktadır.
 

KBC Merkez Arşiv Binası
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KBC merkez arşivi gelecek yıl, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait belgelerleilgili olarak araştırma yapmak üzere Türkiye'ye de
arşiv görevlileri göndecektir.
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"Kafkasya ve Dünya" adıyla Nalçik'te düzenlenen Rusya Film Festivali'nde Muhiddin

Kandur'un "Cherkess" filmi gösterildi. Pek çok yankı uyandıran bu gösterime gerek yurt
içinden ve gerekse yurt dışından birçok kişinin katkısı oldu. Herkesi aynı ölçüde tatmin etme-
miş olsa da, ilk adım atılmış oldu. Geriye bakılacak, düzeltilecek, tamamlanacak çok şeylerin

olduğu bir gerçektir. Ortaya konulan bir çalışmanın olumlu ve olumsuz yönlerini en iyi görenler
onun muhatabı olan insanlardır, halkın aydın kesimidir. Bu ayrı bir konudur. Bizim bugünkü
konumuz,filmde rol alan sanatçılarımızın sergiledikleri, sahip oldukları yeteneklerdir. Birçok

kişinin beğendiğifilmde Nart rolünü üstlenen Bek Azemet'i konukettik.

- Azemet, bu sıralar senin ismini çok kişi duyu-
yor. "Cherkess"filmi disklere yazılıp dağıtıldıktan son-
ra seni çok daha fazla kişi tanıyacak. Bize, doğdu-
gun, geldiğin yerden bahseder misin?

- Bahsen'de doğup büyüdüm. Üç kardeşiz, ben-
den başka, ağabeyim ve ablam var.
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- Allah ömürversin. Bildiğim kadarıyla, sen ço-
cukluğundan beri sahnelerde yer aldın, şarkı söyledin.
Ancak, çocuklukta şarkı söylemek ayrı, onu meslek
edinmek ayrı şeyler.

- Şarkı söylemeyi her zaman severdim. Ancak
onu meslek edinmeme dayımın oğlu Dım Yeldar



 

 

sebep oldu. Şarkı söylemeyi öğreten Arengold Ser-
gey'e beni götüren oydu. Daha sonra, on yaşınday-
ken Laşe Bladimir'in yanına geldim. Orta öğrenimimi
bitirdikten sonra Sanat Enstitüsüne başladım.

- İnşallah hayırlısıyla bitirirsin! "Hatti" grubuna
katılman nasıl oldu?

- Sağol. Okula başladıktan sonra "Hatti'nin ke-
mençecisi Hağur Zalım ve mızıkacısı Yıvan Betalile
samimi olduk. Üçümüz de orada öğrenciydik, arkadaş
olduk. Adığe danslarını, şarkılarını sahneye koyan
bir grup olduklarını söylediler. Grubun yöneticisi
Balkar Kazbek"bize katılsan iyi olurdu" deyince, ka-
bul ettim.Birbirimize yavaş yavaş alıştık. Grupla bir
arada olunca, şarkı söyleyebilmek ya da bir müzik
aleti çalabilmekle iş bitmiyor; insanilişkileri de çok
önemli. Ahlaken ve fikren uyuştuk,üç yıla yakın bir
zamandır da birlikteyiz.

- Azemet, şimdi sözü filme getirelim. Bu nasıl
gündemegeldi?

- Filmi çeken Muhiddin Kandur Ürdün'ün
Amman şehrinde doğdu. Yabancıülkelerdeki Adığler
yaşamlarında birçok sıkıntılar çektiler. Dili korumak
da bunlardan biridir. Örneğin, ben oradayken "Keşke
anavatanımıza dönüp kendidilimizle topraklarımızda
yaşasaydık." diyen çokkişiye rastladım. Muhiddin
de yüreğini soydaşlarına vermiş, anavatan sevgisiyle
dolu, orada doğmuş insanlardan birisi. Muhiddin
Kandur sadece rejisör değil. O aynı zamanda yazardır,
bestecidir. "Cherkess" filmine temel olan da onun
"Kafkas" kitabıdır. Adığe tarihi ile ilgili olduğundan,
filmde Adığeleri oynatmak istiyordu. Seçmeler
yapılırken, Kumahoe Muhadin benim de gelip bir
bakmamıistedi. Böylece aralarına katılmış oldum.

- Senin oynadığın Nart rolü başkalarına da öneril-
miş miydi?

- Duyduğum kadarıyla, tiyatromuzdaki başka
aktörlere de, Amerika'daki Adığebir gence de bakıl-
mış. Sonuçta ben seçilmiş oldum.

- Film Amman'da mıçekildi?

- Evet. Amman ve civarında.

- Ne kadar sürdü?

- İki aya yakın bir süre çalıştık.

- Filmde başka halklardan olan insanlar da oynadi.
Nasıl anlaşabildiniz?

- Doğru, başka ülkelerden gelen çokkişi de
vardı aramızda. Örneğin sesi kaydeden,bir Almandı.
Başroldeki kadın oyuncu Amman'da okuyanFilistinli
bir kızdı. Kamerayı kullanan grup Moskova'dan gel-
mişti. Amman'daki insanların İngilizceleri iyidir, onunla
anlaşıyorduk, iyi bilmeyenler deişaretdilini kullandılar.

 
- Öyle olduğu halde, Nart'la sevgilisi kız anlaşabil-

diler.

- Kızla benim anlaşmamız zor değildi. Adığecemi-

zin anlatamadığı şey mivar?

- Birlikte oynadığınız başka halklardan olan oyun-
cular Adığe gelenekleri hakkında neler düşündüler?

Sana değişik, ilginç gelen neler vardı?

- Bana göre, Adığe dilinden daha güzelbir dil
de, geleneklerimizden daha değerli bir gelenek de

yok. Ancak, birlikte çalıştığım diğer halklardan kışilerin

gösterdikleri sevgiyi de unutamam. Adığe olduğunu

duyduklarında yere-göğe sığdıramaz gibiydiler. Örnek
vermek gerekirse, kahramanımın “Nart” ata binme-

den önce kendini ona tanıtarak onunla konuşması
Arapların çok hoşuna giderdi. Onların öyle bir gele-

neği yok. Giysilerimiz de onlar için çokilginç. Her

bir parçanın bir anlamının olması, hazırın ne olduğu,
kılıcı ve kamayı niçin kuşanmak gerektiği...

- Film başka yerde gösterildi mi?

- Önce Amman'da gösterildi, sonra Türkiye,

Kayseri'de. Şimdi de Nalçık'ta.

- Azemet, bu senin ilk aktörlük çalışmandı. Aktör

olmak hoşunagitti mi?

- Aktörlük çokilginç geldi. Ancak, eğitimini al-

madığım için, şarkı söylemekten çok daha zorgeldi.

Bana yardımcıolan Fıra Ruslan, Şıbzığue Basir, Kuma-
hoe Muhadin'e teşekkür ediyorum.

- "Cherkess"filmi seni nasıl bir düşünceye sevketti?
Kültürümüze ne kattı?

- Kuşkusuz herkesin aynı ölçüde beğenmesi
mümkün değil. Ancak ben şahsen, bugüne kadar,

sinema perdesinde Adığeceyi duyma, Adiğe giysilerini

görmeşansı bulamadığım için bunun iyi bir başlangıç

olduğunu düşünüyorum.İleride dahaiyileri olursa
sevinirim.
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- Amman'da kaldığınız sürece oradaki Adığelerle karşılaştınız

mı?

- Binden fazla insanın bir orman kıyısında yaptıkları düğünü

izledik, biraz da dansettik. Dayanışmaiçerisinde olmaları beni çok

sevindirdi. Üzülerek belirtmeliyim ki dil konusunda çoksıkıntıları
var, çoğunlukla Arapça konuşuyorlar. Derneğin bir anfitiyatroda

düzenlediği büyükbir etkinliğe de katıldık. Orada kullanılan dil de

Arapçaydı.

- Burada da dilimizi ihmal eden ve Adığe dilini öğrenmeye gerek

kalmadığını düşünenlervar.

- Doğru, buna çok üzülüyorum. Dili bilmedikten sonra "ben
Adığeyim" demenin ne anlamı var? Kendi dilinle şarkı söyle-
yemeyeceksen, şiir okuyamayacaksan,hikaye anlatamayacaksan...

- Türkiye'de de bulunduğunu söylemiştin. Geleneklerimizi orada

nasıl buldun?

- Türkiye'de Adığe düğününe rastlamıştım. "Adığe Nise" şarkası

eşliğinde yıneyışe yapıyorlar, sürekli leperüş oynuyorlar. Geleneğe
uygun olarak yapılanlar çok az, ancak mümkün olduğu kadar ko-

rumaya da gayret ediyorlar. Şapsığların arasına da katıldık, çok

şükür dayanışmaiçindeler. Banailginç gelen bir şeyden bahsedeyim:

Amman sokaklarında dolaşırken, insanların Adığe mi, Arap mı
olduklarını anlamak kolay. Ancak, Türkiye'de bunu anlamak da-

ha zor; benzeşmişlergibi geldi bana.

- Azemet, dışarıda bulunanları ve anavatanda yaşayanları bir

arada düşündüğünde, halkımızın moralinin bozulmasıiçin bir neden
görüyor musun?

- Dil konusunda evet. İşte Ubıhların başına gelenleri hepimiz

biliyoruz, dilleri yok oldu. Adığe kanı taşıyoriken, Rusça konuşmak... .
Bunu yakıştıramıyorum, kabullenmem de mümkün değil. Bu

nedenle,dilini bilen ve bu konuda çalışma yapanları çok takdir
ediyorum.

- Neyin özlemini duyuyorsun Azemet?

- Ailemde, büyüklerimizde üzüntü yaşamamak... Onların
gölgesinde bulunmak,dilimize, geleneğimize katkıda bulananların

himayesinde yaşamak büyükbir şans. Halkımız için çalışma adına

fazla bir şey yapamasak da, yapabildiğimiz kadarıyla şarkı söyleye-

rek, dans ederekinsanların kalbine girebilirsek, bu benim için büyük

bir kazanç olur.

- Busıralarneile ilgileniyorsun?

- Zamanım pek olmuyor amakitap okumayı çok seviyorum.

- Zamanınıbize ayırıp geldiğin için teşekkür ediyorum. Sözlerimizin

sonunda dergimizin okuyucularına neler söylemek istersin?

- Adığece dergiçıkıyor olmasından çok mutluyum.İnşallah,

dergiyi çıkaran siz çalışanlar ve tüm halkımız onun hayrını görür!

Dergiyi okuyan herkese Allah sağlık ve güç versin.

- Azemet, Allah yıldızını Adığe halkıiçin parlatsın. Allah özlemini

duyduğun herşeye ulaşmayı nasip etsin.
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Prof. Dr. Sevda Alankuş Ankara Kafkas Derneği'nin Konuğu Oldu

Ankara Kafkas Demeği'nde Gençlik Komisyonu tarafından organize edilen 'Çerkes Kimliği! konulu
seminer düzenlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş

seminerin konuşmacısıidi.

 

 

Ankara Kafkas Derneği Gençlik Komisyonu Fahri Huvajİle Sohbet

Toplantısı Düzenledi

4 Ocak 2011 salı akşamı Ankara Kafkas Deme-

gi Gençlik Komisyonu olarak Sn. Fahri Huvaj'la
bir sohbet toplantısı düzenledik.

Birçok sorumuza cevap bulduğumuz toplantı-
da değerli büyüğümüz bugirişimlerimizin artması
gerektiğini, böyle toplantıların kalabalık gruplarla
sıkça düzenlenmesinin daha faydalı olacağını belir-
terek önceki gençlik komisyonlarının, gençlik kolla-
rının çalışma prensiplerinden ömekler verdi.

Ankara Derneği Gençlik Komisyonu

 Tm

 

 

"Siyaset" Geniş Katılımlı Yemekli Toplantıda Tartışıldı
Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nde

düzenlenen programda, tek gündem maddesi
olan "Toplumumuzunsiyasetebakışı nasıl olmalı-
dır?" konusu tartışıldı. Programa beklenenin çok
üstündeilgi ve katılım vardı. K.Maraş İl merkezin
dışında, çevreil ve ilçelerden thamadeler, der-

nek başkanları ve köy muhtarlarının yoğun olarak
katılıdıkları programda, heyecan vardı, düşünce
fırtınası vardı, ufuk vardı, birliktelik şuuru vardı.

 



 

DERNEKLERİMİZDEN

Bursa Çerkes Derneği Dayanışma

Gecesi Düzenledi
14 Ocak Cumartesi günü Bursa Çerkes Kültür

Demeğitarafından, Çağrı Düğün Salonu'nda Da-
yanışma Gecesi düzenlendi. Bandırma, Balıkesir,
Gönen,İnegöl derneklerinin de katıldığı gece bü-
yük bir coşkuyla geçti. Blane Müzik Grubu ve Bla-
ne Minikler Ekibi'nin sahne aldığı gece, geç saatlere
kadar süren mahalli düğün ile noktalandı.

Bursa Çerkes Kültür Derneği'nde
Dil Çalışmaları

Derneğimizdeki anadil kursu Anadil Öğret-
meni sayın Emel Bezektarafından dönem başın-
dan bu yana verilmektedir.

Adıgey Cumhuriyeti tarafından Bursa Çerkes
Kültür Derneği'ne gönderilen Anadil kitapları,
kurs katılımcılarına dağıtılmıştır.

 

Kocaeli Kafkas Derneği'nde Dil
Kursları Devam Ediyor

Adığece, Abazaca, Rusça dil kursları devam
etmektedir. 2 aydır devam eden kurslar toplam
5 ay süreyle devam edecektir.

Abazaca ve Rusça: Gunda Ankuab Korkut,

Adığece: Dümen Tarık Filiz eğitmenliğinde yapıl-
maktadır.

 

Sakarya Kafkas Kültür Derneği “Hayatın İçinden” TV Programının
Konuğu Oldu

Sakarya Kafkas Kültür Demeği, düzenledikleri
diğer faaliyetlerin yanısıra tarih ve kültürümüzün
tanıtılması amacıyla, |9 Ocak 2011 akşamı Zerrin
Çağlayan Anıl'ın sunduğuSakarya'nın yerel televiz-
yonu SRT'de canlı olarak yayınlanan "Hayatın
İçinden" programının konuğu oldu.

Programda Sakarya Kafkas Kültür Derneği
Başkan Vekili Muharrem Saranile anadil eğitmeni
ve dernek Yön. Kur. Üy.İrfan Okuyucu kültürü-
müz ve dernekfaaliyetleri konusundabilgilen-
dirmede bulundular. Çerkes mutfağının tanıtımı
Çerkes yemekleri eğitmeni Sevil Baba tarafından
yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren programda Sakarya
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Derneği'nin halk dansları ekibi kültürümüzün bir
parçası olan folklorumuzdan örnekler sundular.
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Ünlü Yönetmen |

Ankara Kafkas

 

 

 

 

 

  

uhittin Kandur

erneği'nin Konuğu Oldu
Bir zamanlar TRT'de de gösterilen ünlü Bonan-

za dizisini yöneten Ürdünlü Çerkesasıllı yönetmen
Muhiddin İzzet Kandur Ankara Kafkas Derneği'ni
ziyaret etti. Kandur'un Ürdün'de çektiği son Filmi
Cherkess, Uluslararası Monaco Fılm Festivalı'nde
8 dalda ödülaldı...

- 4 Şubat 2001 tarihinde demeğimizde yapılan
geleneksel zehes gecesine katılan Muhittin Kandur
300 kadar katılımcının bulunduğu gecede merak
edilen soruları yanıtladı. Cherkess filmi Türkiye'de
gösterime girecek mi sorusuna "Görüşmelerimiz
sürüyor, sinemaşirketleri "Çerkesler çok sinema-

ya gitmiyor" diyorlar ve ekonomik görmediklerini
söylüyorlar" dedi.

Büyükbirkısmını Türkiye'de çekmeyiplanladığı
sürgünfilminin senaryosunu hazırlayıp bitirdiğini
de anlatan Muhittin Kandur, bununla ilgili Türkiye-
de ki Çerkes asıllı aktörlerle görüşmeler yaptığını
söyledi. Kandur Çerkes Ethem'i konu alanbirfilm
projesinin de hazır olduğunu belirtti.

Adıgey Kültür Bakanı Ankara Kafkas Derneğini Ziyaret Etti

Lİ Şubat 2011 Cuma akşamı Ankara Kafkas
Derneği'nde hemşehrilerimizle bir araya gelen
Adıgey Kültür Bakanı Çemişo Gazi ve Krasno-
dar'dan gelen Adığe Hase temsilcisi Sohti Asker,
Rusya Federasyonu'nun yürürlüğe koyduğu "Yurt-
taşlar Yasası" kapsamında Adıgey Cumhuriyeti'nin
açıkladığı programailişkin ekonomik ve kültürel
alanlarda gerçekleştinlecek projelerile ilgili bilgiler
verdiler.

Sohti Asker çalışma programıiçin ihtiyaçları
karşılamak amacıyla bir ajans kurulduğunu dil, ta-
rih ve Nart destanları konularında | 7 kitap hazırla-
dıklarını ve bunların intemet üzerinden de indiri-
İebileceğini anlattı. Kitaplar ve tv filmleri konusunda
ciddi talep olduğunu söyledi. Çemişo Gazi "Ajansla
mutabık kalınan program hazır. Yaptığımız çalışma-
lar dil öğretmenlerinin,folklor hocalarının gönderi-
mesi vs.yi kapsıyor. Boş durmuyor sürekli elimizden
geldiğince çalışıyoruz, yaptığımız çalışmalar henüz
minimum seviyede ancak daha çokçalışma yapıl-
ması mümkün. Bu programla ekip, müzik, müze
vs. çalışmaları yapmak da mümkün olacak" dedi.

 

 



Adıgey Kültür Bakanı ve Ticaret

o ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ
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Bakanı Güney M

 

İarmara Bölgesi
Dernekleri ile Bir Araya Geldi

    
HOŞGELDİNİZ

Adıgey Kültür Bakanı Çemişo Gazi, Ekonomi
Bakanı Ilinase Mahmut, Krasnodar Adığe Hase
Yöneticisi Sohta Asker, Adıgey'e yerleşen işadamı
İnal Çetav'dan oluşan heyet Güney Marmara Böl-

gesi dernekleriile bir araya geldi. Bursa Çerkes
Kültür Demeği tarafından düzenlenen organizas-
yon Almira Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya
Balıkesir, Bandırma, Biga, Düzce, Gönen, İnegöl,

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yalova dernek
başkan ve yöneticileri katıldı. Çemişo Gazı, katılımın

kalabalık olmasından duyduğu memnuniyeti belir-
terek, Adığelerin sorunlarına karşı duyarlı olduğu-
nuz, çözüm yollarını konuşmak ve bulmakiçin

buraya geldiğiniz için teşekkür ederim diyerek
sözlerine başladı.

Çemişo Gazi konuşmasında; 'Bu ziyaretlerinde

sadece Adiğeleri ilgilendiren konular değil, ekonomi
ve kültürel konulardabirlikte çalışmak üzere yola

çıktık. İnegöl'ü ziyaretimizde, İnegöllü Adığelerile
Devlet'in yakın ilişkileri olduğunu gördük. Türki-
ye'nin uyguladığı yeni politikaların neticesidir bu-
nlar. Bizi karşılayanların içinde sadece Adığeler

değil, Türklerin de olduğunu gördüm. Bu beni
memnun etti. Dil ve kültür konusunda birlikte
çalışma isteğimize çok olumlu baktılar. Memnun

olduk, çünkü çok çalışmazsakdilimizi kaybedeceğiz.

Dilimiz kaybedersek birbirimizi de kaybederiz.
Kültürü kültür yapan dildir, onu kaybetmemek
gerekir. Her türlü imkânı kullanmalıyız, hükümetler-
İe birlikte çalışmalıyız. Haseler çok çalışmalı. Bu

ziyaretimizde bu yola girdik gibi geldi. Buna çok
memnun oldum. Bu konuda çalışanlara teşekkür

ederim.'sözlerine yer verdi.
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Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Tlıhase Mah-
mud; “Adıgey Cumhuriyeti'ne sahip olmaktan
dolayı gururluyuz. Bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun
20,yılı. Bize görev vererek gönderdiler. Bizi gönde-
renler adınasizi selamlıyorum. Son zamanlarda
dünyaya bakış açısı ve politikalar çok değişti. Bugün
çalışmakisteyen,işyeri açmakisteyenleri gözümüz

gönlümüzaçık davet ediyoruz. Rusya Federasyo-
nu'nun bütün programlarında Adıgey Cumhuriyeti
de yeralıyor. Türkiye'ye geliş nedenimiz ekonomik
anlamda ilişkiler kurmaktı. İnegöl'den bizibir grup
iş adamıziyaret etmişti. Bizde onların davetlisi
olarak buraya geldik. Onlar bizlere geldiğinde ne
tür yatırımlar yapılabilir araştırmalarında bulunmuş-
ardı. Bizde bunları daha geniş kapsamlı konuşmak
ve açıklayıcı görüşmeler yapmakiçin geldik, bazı
temaslarda bulunduk” dedi.

Sohta Asker, Rusya ve Türkiye arasında kül-
türel ve ekonomikişbirliği konularında imzalanan
anlaşmalara dikkat çekerek, “delegasyonumuz
Türk yetkililer tarafından memnuniyetler karşılandı”
dedi. Ticari amaçlı ziyaretlerinde, görüştükleri yet-
lilerin, karşılıklı işbirliği konusundaistekli olduklarını,
Adığelere değer verdiklerini gözlemlediklerini
belirtti.

Türkiye'deki demeklerin, devlete bağlı olmayan
yapılar olduğunu, bu nedenle yöneticilerinin so-
rumlulukları olduğunu söyleyerek, bu sorumluluk
ların, dilleri ve kültürleri için çalışmak, tarihlerini

bilmek, içinde yaşadıkları halklarla anlaşmak ve

birbirlerini anlayarak yaşamak olduğunu belirtti.

Daha sonra Bursa Çerkes Kültür Demeğiadı-
na söz alan Filiz Çelik, kühtürel çalışmalara ilişkin

beklentilerini dile getirdi. Çelik, konuşmasında

şunları belirtti.

“Türkiye'deki demeklerin örgütlenme amacı,
diasporada yaşayan Çerkesler'in ulusal-kültürel
kimliklerinin yaşatılması, geleceğe aktarılmasıdır.
Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Bu doğrultuda
önemli bir sorumluluğumuz da Çerkesler'in tarihi
vatanlarıyla sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağ-
lamaktır. Bu nedenle, Anavatandaki örgütlerleri-
mizle etkin bir işbirliği içerisinde olmayıarzu ediyo-
ruz. Rusya Federasyonuiçerisinde ve Türkiye'de
yaşamakta olan Çerkes halkı için, Türkiye Cumhuri-



yeti ve Rusya Federasyonu arasında temel insan
hak ve özgürlüklerine saygılı, devletlerarasıişbirliği-
nin kurulması çok önemlidir.

Yurt dışında yaşayan soydaşlarlailişkileri kapsa-
yan yurttaşlar yasasındaki değişimler, Çerkes dias-

porasının beklentilerini karşılamaya yönelik olarak
atılmış yapıcı bir adımdır. Bu yasal düzenlemenin
somut projeler olarak hayata geçmesini temenni
ediyoruz.

Anadil, dans, müzik ve el sanatları eğitmen-
lerinin bölgemize yönlendirilmesi en acil beklen-
timizdir.

Öğrencilerin Anavatanda eğitim görmesibizce
çok önemli bir konu. Adıgey'de burslu eğitim ko-
nusunda sorunun çözülmesini istiyoruz. RF'de,
öğrenci kabul edebilecek üniversiteler konusunda,
bölgemizdebir tanıtım faaliyetinin planlanması,
bölümler, öğrenim olanakları, denklik meselesi,
vs. konularında, bölgemizin ziyaret edilerek duyuru-
nun yapılması, talebi arttıracaktır.

Federasyonumuzun düzenlediği, Nart Akade-
misi benzeri eğitimlerin bölgesel olarak yapılması
ve anavatandan akademisyen, araştırmacı konukla-
rın gelerek dersler vermesi, diaspora gençliği açı-
sından son derece faydalı olacaktır.

Anavatandatarih, kültür ve sosyolojik alanda,
Çerkeslerile ilgili yayınlanan eserlerin Türkçe'ye
çevrilmesi konusunda program ve bütçe yapılması;
24 saat yayın yapan TV konusunda Adıgey'de
ivedilikle adım atılması; Tarih, kültür ve Khabze
ile ilgili, kapsamlı bir yayın çalışmasının yapılması,
bunun diaspora dillerine çevrilmesi; Diasporada
yaşatılmakta olan kültürün araştırılması konusunda

geçmişte yapılan araştırmalara devam edilmesi,
sonuçların kitap olarak basılması ve diaspora
dillerine çevrilmesi; Bölgelerimizdeki geniş katılımlı
şölen ve festivallere Anavatandaki Cumhuriyetler-
den katılımların olması (halkdansları, sanatçı vs,
yazar, akademisyen); Dönüş ve çifte vatandaşlık
konusunda Rusya ve Türkiye ile ilgili karşılıklı işbirli-
ği sürecinin başlatılması, yeni soydaşlar yasası kap-
samındaki öncelikli beklentilerimizdir.

2014 Kış olimpiyatları Çerkesler'in tarihi
toprakları olan Soçi'de yapılacaktır. Olimpiyatların
yapıldığı topraklardaki tarihi varlığımızın kabul
edilerek, yaşadığımız sürgün trajedisine vurgu ya-
pılması, Çerkesler'in olimpiyatlarda onurlu birşe-
kilde temsil edilmesine önem veriyoruz.Bizim ve
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bağlı olduğumuz federasyonumuziçin bu çok
önemli bir konudur.

Kuzey Kafkasya ve Rusya coğrafyasındaki terör
eylemlerini kınıyoruz. Bu terör eylemlerini gerçek-

leştirerek masum vatandaşların hayatına kasteden-
leri kınıyoruz. Demokrasi ve insan haklarına saygı
temelinde yapılacak düzenlemelerin ve bölgenin
ekonomik olarak canlanmasının, bölgeye barışın
gelmesinde en önemli referanslar olacağına inanı-
yoruz.

Karşılıklı olarak bu beklentilerin karşılanması

ve çalışmalarımızın başarıya ulaşması, hem Türkiye'-

de, hem Rusya Federasyonu'nda ve bizim cumhu-
riyetlerimizde demokrasi ve insan haklarına saygı
temelinde mümkündür. Bu nedenle sizler Anava-
tanda, bizler Türkiye'de, daha fazla demokrasi
talep etmeli ve bunun mücadelesini vermeliyiz.”

Çemişo Gazi, olimpiyatlara ilişkin, “bu topraklar
Adığelerin toprakları, Adığelerin yaşadıkları yerler,
dün böyleydi, bugün de kalanların yaşadığı Adığe
toprakları olduğu belirtilsin, orada yer alacak sem-
boller ise bizim tarihimiz ile ilgili olmalı" şeklindeki
Adıgey Parlamentosu'nun kararını anlattı.

Sohta Asker söz alarak, diasporada yaşayan

Çerkesleriçin dil öğrenim metodların kullanıldığı
kitapların hazırlanmakta olduğunu, Nartlar, Adığe
Şarkıları vb. içeren 17 cdiik elektronik kitap hazır-
landığını ve bunun intemetten yayınlanacağını ve
çalışmaların dil konferansında sunmayı hedefledikle-
rini belirtti. Diaspora Çerkeslerin'in dahafazla ta-
lepte bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Olimpiyatların, kültürle ilgili programıüzerinde
çalıştıklarını, Soçi'de halen var olan Çerkes köyleri-

nın, olimpiyatların kültür programında yer almasını
talep ettiklerini belirtti. Bunun Çerkes kültürünü
dünyaya tanıtmakiçin bir fırsata dönüşebileceğini,
bu anlamdahazırladıkları projelerini yetkililere su-
nacaklarını söyledi. Bu konuda parlamentodaal-
dıkları kararı, Türkiyedeki Çerkeslerin destekle-
mesini istiyorum dedi. Olimpiyat sembolünün,
sadece Kafkaslarda yaşayan ve nesli tükenmekte
olan bir hayvan 'HAŞUMIŞ' (Çerkes Vaşağı) olma
olasılığının çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra, Anavatandaiş veyatırım ile altya-
pı olanakları, çalışanlariçin emeklilik koşulları konu-

larında karşılıklı görüş alıverişinde bulunuldu. Ak-

şam ise konuklar ile hemşehri ve işadamlarının

katıldığı bir yemek düzenlendi.
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Bursa Çerkes Kültür Derneği 2İ
Şubat Anadil Günüiçin B

Açıklaması Yaptı

 

Bursa Çerkes Kültür Demeği 21 Şubat Anadil

Günüiçin bir basın açıklaması düzenledi. Olumsuz

hava koşullarına rağmen çok sayıda katılımcının
yer aldığı açıklamaya yerel basın yoğunilgi gösterdi.

 

Bolu Kafkas Derneği 21 Şubat
Uluslararası Anadil Günü Etkinliği

Düzenledi.
Bolu Kafkas Demeğiİzzet Baysal Üniversite-

si'nde 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü nedeniyle
bir konferans düzenledi. Çoğunluğu gençlerden
oluşan katılımcılar Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Koordinatörü Cumhur Bal'ın konuşmacı

olarakkatıldığı Konferansı ilgi ile izlediler.

21 Şubatio Anadil Günü için
K.Maraş Kafkas Kültür

Derneği'nde !'Ana Dile Saygı”
Adıyla Etkinlik Düzenlendi.
K.Maraş Kafkas Kültür Demeği 21 Şubat Pazar-

tesi günü demek binasında 2! Şubat Dünya Anadil
Günüiçin etkinlik düzenledi. Birçok davetlinin ka-

tıldığı etkinlikte "Bir dil, az sayıda insan tarafından
konuşulduğuiçin değil, bilenler o dili konuşmadığı

için yok olur." gibi anadilin önemine vurgu yapan
afişler asıldı. i

   

  

 

 

Uzunyayla Kültür Ve Dayanışma Derneği PSE Drama Grubu,
Düzenledikleri Etkinlikle Dilin Önemini Hatırlattılar

Uzunyayla Kültür Ve Dayanışma Demeği PSE
Drama Grubu, 21 Şubat ta büyüklerine,bir dilin
bir ulus için önemini hatırlatmaya çalıştı.

Pse Drama Grubu: "Bzer Pseş' Bzenşe Lepkır

Psenşeş"

Program, Guğuçepşeko Zeynep'in (Seteney)
21 Şubat'ın anlamını aktarmasıyla başladı.

Asejan, Psenehu, Naşho, Şhaşho, Nefiçe, Pse-

hult, Nefiçe... Bu isimler Pse Drama Grubunun,

anadilini öğrenirken kullandığı isimler. 21 Şubat'ta
yine bu isimlerle oyunlar (Wi nıbjeğurxet-arkadaşın

kim?) (Siğusew Wnekon? -benimle gelir misin?)
oynadılar. "Wse Zepsale"den (şiirsel konuşma)
örnekler sundular. Kendi dillerinde söyledikleri
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woredleri, "sibze sipse si duney" den sonra prog-
ramlarını "Bzer pseş' bzenşe lepkır psenşeş"le biti-
rip sözü büyüklerine bıraktılar.

Büyüklerin çocuk grubuna 21 Şubat hediyesi
ise, anavatan dan gelenkitaplarla,grubun çalışma
halinde çekilen dvd kayıtları oldu.

Bilindiği üzere Bursa Çerkes Demeğine, Anava-
tan dan kitaplar gönderilmişti. Bu kitaplar arasında
çocuklara yönelik hazırlanan resimli kitaplar, Bursa
Çerkes Kültür Derneği tarafından Pse Drama
Grubuna hediye edildi. Grubun bir çalışmasına
katıldığı için Filiz Çelik'i, tanıyan çocuklar özellikle

kitaplar için kendisine teşekkürlerini ilettiler: "Wpso
kiliz- WPSOW YEMİNE" İlkay Karaduman
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