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Dergimizin Mart-Nisan sayısı ile karşınızdayız.

IBu dönemdeki en önemli gelişme, Abhazya Devlet Başka-

nı Sayın Sergey Bagapş'ın 7-10 Nisan 201 1 tarihlerinde

Türkiye'ye yaptığı ziyaretti. Bilindiği üzere Abhazya Devlet

Başkanı'nın 17 Ckim 2007 tarihinde de Türkiye'ye gelmesi

planlanmış ancak, Gürcistan'ın engellemeleri nedeniyle bu

ziyaret gerçekleşememişti. Türkiye diasporası bu durumdan

üzüntü duymuş ve tepki göstermişti.

Resmi bir ziyaret olmadığı halde yine Gürcistan yönetiminin

bütün engelleme çalışmalarına rağmen, 3 yıl aradan sonra,

Abhazya Devlet Başkanı Sergey İBagapş ve beraberindeki

heyet, 7 Vlisan 2011 tarihinde Türkiye'ye geldiler. Bu

önemli gelişme dıasporada memnuniyetle karşılandı, basında

geniş yer buldu. Ziyaret hem Diaspora-Abhazya hem de

Türkiye-fTbhazya arasındaki ilişkiler açısından önemli bir

adımdı.

Bagapş ve beraberindeki heyetin Türkiye ziyaretlerini

dakıka dakıka sizler ıçın izledik ve dergimizin yeni sayısının

önemli bir bölümünü bu ziyarete ayırdık. Mart-Nisan Bagapş

özel sayımızda Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın

Türkiye'ye ziyaretiile ilgili tüm ayrıntıları okuyabilir, ziyare-

tm basına yansımalarını görebilirsiniz.

Bagapş'ın Türkiye ziyareti, Türkiye-Abhazya ilişkilerinin

önümüzdeki dönemde giderek gelişeceği konusunda umut vaad

ediyor. Dileriz bu ziyaret, Trabzon-Sohum deniz yolları

taşımacılığı, Türkiye-Abhazya ticaretinin gelişmesi, turizm

ve İültür alanlarındaki ilişkilerin kurulması anlamında önemli

bir adım olmuştur.
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Kafkas Demekleri Federasyonu (KAFFED)

öncülüğünde düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı'nın
ikincisi 26-27 Mart 201 | tarihleri arasında İstan-
bul'da TOBB Plaza'da gerçekleştirildi.

"Federasyon ve üye dernekler içinde veya
farklı mecralarda toplumsal mücadeleye katkı ve-
ren aydınları ve kanaat önderlerinibir araya getire-
rek farklı düşünce ve önermelerin bütünleştirilmesi,

diasporada ve anavatanda toplumsalkolektif kabi-
liyetin yükseltilmesi, ortakaklın ve inisiyatifin gelişti-
rilmesi, toplumsal-ulusal gelecekiçin politikalar
üretilmesi" amacıyla düzenlenen toplantı, Cumarte-
si günü saat |0.00'dan | 7.30'a, Pazar günüise
(0.00'dan 18.00'e kadar devam etti. Pazar günü
öğleden sonra yapılan oturum "talepler" ve "gele-
cek beklentisi" konularında odaklanmış ve tüm

katılımcılar öncelikli taleplere ilişkin görüşlerini
ifade etmişlerdir.

Katılımcılar:

Ahmet GaziSaygılı, Ahmet Sinan Yağan, Ala-
attın Bayram, Alpay Batur, Aysima Karçaaltıncaba,

Bersis Karabulut, Cankat Yavuz, Cansu Özkan,
Cihan Candemir, Cihat Bage, Doğan Çeçen,

Emre Mercan, Ergün Özgür, Erol Taymaz, Hakan
Dinçer, Handan Demiröz, Hande Durmuş, Hicran

Bolat, Hulusi Üstün,İlhan Aydemir, İnci Hekimoğlu,
Kutbi Kılınçer, Mansur Balcı, Onur Aydın, Özlem
Aydemir, Peyami Yılmaz, Sevda Alankuş, Sezai
Babakuş, Ümit Dinçer, Volkan Özdemir, Yenal

Zorlu
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İçerik ve Program

|. Gün, |. Oturum

26 Mart Cumartesi, 10:00-13:00

Diasporada Durum

Asimilasyon: Dil-kültür ve kimlik tartışmaları;
aidiyet paradoksu ve çoğul kimlikler... Kimlik ko-
numlandırması: Kültürel kimlik mi, siyasal kimlik
mi?... Kültürel muhafazakarlık mı, demokratiksiyasi
açılım mı... Örgütlenme pratiği: Ne için ve neye
göre örgütlenmel?... Kültür demekçiliği ve altematif
örgütlenme modelleri... KAFFED ve diğer yapılar...
Beklentiler ve Talepler: Vatandaşı olunan ülkeler-
den ve uluslararası camiadan talepler...

I.Gün, 2. Oturum

26 Mart Cumartesi, 14:30-17:30

Anavatanda Durum

Devlet ve toplum örgütlenmesi: Cumhuriyetle-
rin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal yapıları. De-
mokratikleşme, kalkınma ve paylaşım göstergeleri.
Fırsatlar ve riskler... Demografik, etnik ve dinsel
dinamikler: Demografik dengeler. Projeksiyonlar.
Riskler ve yapılması gerekenler... Milliyetçilik ve
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dinsel radikalizm. Çatışma-uzlaşma dengeleri...

Rusyaile ilişkileri: Yetki paylaşımı. Siyasi ve ekono-
mik ilişkiler; uzlaşma ve çatışmaalanları... Beklentiler

ve Talepler. Cumhuriyet yönetimlerinden ve Rus-
ya Federasyonu'ndan talepler...

2.Gün, 3. Oturum

27 Mart Pazar, 10:00-13:00

Diaspora-Anavatanİlişkileri ve Etkileşimi

Güncel tesbit ve beklentiler: Diaspora anavatanı,
anavatan diasporayınasil algılıyor? Karşılıklı beklenti-
lerin tanımı. Nasıl bir işbirliği ve etkileşim var, ne
olabilir?... İşbirliği pratiği: Diaspora ile anavan arasın-
dakiişbirliği ve etkileşimi sağlayan mekanizmalar
nedir?, Ortak çalışma pratiği ne düzeydedir? Nasıl
olmalıdır?... Dönüş: Diasporadan anavatanakitlesel
dönüş mümkün mü? Koşullar nedir? Eksikler nedir?

Siyasi, hukuki ve ekonomık altyapısı var mıdır?
Gerçekçi, uygulanabilir bir master proje var mı,
yapılabilir mi?. Nasıl yapılandırılmalı?

2. Gün, 4. Oturum

27 Mart Pazar, 14:30-18:00

Gelecek Beklentisi-Gelecek Planlaması

Strateji: Uluslararası dengeler, küresel rekabet
ve çevre ülkeler dinamiği (Rusya, ABD, AB, Türki-
ye, Gürcistan) ışığında nasıl bir gelecek stratejisi
belirlemeliyiz? Diyasporada toplumsalve siyasal
varlığımızı koruyup geliştirmek, anavatanda devlet
yapılanmamızı güçlendirmekiçin nasıl bir gelecek
planlaması yapmalıyız?... Öncelikler: Diasporada
ve anavatanda kısa ve uzun vadeli önceliklerimiz
nedir, ne olmalıdır”... Örgütlenme: Nasıl bir örgüt-
İenme bizi geleceğe taşır? Diaspora örgütlenmesi

nasıl olmalıdır? Diaspora-Anavatan işbirliği için
ortak örgütlenmenasıl olmalıdır?... Siyaset: Demok-
ratik siyasete ve demokratikleşme sürecine katılım
stratejimiz ne olmalıdır?... Medya: Kendi medyamızı
nasıl yapılandırmalıyız? Yayın, web, radyo, tv. ola-
nakları nasıl geliştirilebilir?

ii. Ortak Akıl Toplantısı Sonuç Bildirisi

Türkiye önemlibir siyasal dönemeçten geçmektedir. Türkiyeli Çerkeslerin de kimliklerini koruyabilmek,

yaşatılabilmek, yeniden-üretebilmek, anayurtla daha yakın ve sürekli ilişkiler içerisinde olabilmek için elde
etmesi gereken kazanımlar üzerine acil olarak ortak görüş oluşturmaları ve bu doğrultuda demokratik
mücadelenin içinde yer almaları gerekmektedir.

Türkiyeli Çerkeslerin mevcut durumlarına bakıldığında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal kutuplaşma
ile bu kutuplaşmaları çapraz kesecek şekilde yaygınlaşan muhafazakârlaşmanın etkisi altına kalarak,
kendi aralarında keskin ideolojik çizgiler etrafında bölünmüş oldukları görülmektedir. Buna ek olarak, kimlik
politikası yapmak anlamında aktifolan nüfusumuz arasında Çerkes, Kafkas, Adığe, Kuzey Kafkas, Abaza,
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Çecen, Alanisimleri etrafındaki örgütlenme ve oluşumların sayısı artarken, gerek kimlik tanımları ve müca-
deleleri, gerekse anayurtla ilişkiler anlamında aralarında az ya da çok farklar bulunan bu hareketliliğin,
verilen demokratik mücadele tabanının genişlemesigibi bir sonuç yaratmadığı, bunun yerine mevcut
bölünmelerin boyutlanmasına neden olduğu görülmektedir.

Türkiye'nin tarihselve siyasal bağlamında kimliğimizin hepimiziMlolarak kodlayan bir içerikle
ötekileştirilmiş olması, "Çerkes" ismine, siyasalbir kimlik olarak sahip çıkılmasını daha da önemli kılmaktadır.

Bunun anlamı Çerkes kimliğimizin dışlayıcı olmak yerine, aramızdakietnik karşılıkları da olan farklılıklara
bir zenginlik olarak sahip çıkıp siyasallaşmasıdır. Kuşkusuz bu, farklı tarihsel koşullar ve siyasal rejimler
altında yaşayan diaspora ve anavatanda yaşayan diğer Kafkas halklarında da gördüğümüzgibi Türkiyeli
Çerkeslerin, kendilerini etnik kimlikleri ile tanımlıyor olmalarına bir engel oluşturmamaktadır. Nitekim KAF-
FED'in hâlihazırdaki yapısı da bunun üzerine kurulmuştur.

Bu saptamanın iki önemli sonucu bulunmaktadır. Türkiyeli Çerkesler, demokrasi mücadelesini Çerkes
kültürel kimliği etrafında ve bu kimliğimizi yeniden-üreteceksiyasalara öncelik vererek yürütmek durumundadır.
Belirtilen nedenle gerçekleştirilmeye başlanan Ortak Akıl Toplantılarının çıkularının da Türkiye diasporasında
yüz yüze bulunduğumuz koşullar çerçevesinde, kültürel üst kimliğimizin geleceğiyle ilgili somuttalepler
etrafında olması ve bu mücadelenin demokratik ilkelerde uzlaşmak kaydıyla benzer taleplerde bulunan
sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri ile dayanışma içerisinde yürütülmesi gereklidir.

Oluşturacağımız kimlik stratejisinin gerek Anavatandaki, gerekse farklı diasporalardaki halklarımızın
koşulları ve çıkarları hiç unutulmaksızın, ancak Türkiye'deki içinde bulunduğumuztarihsel, siyasal koşullar

ile bugünümüze dair sosyolojik, etnografik verilere dayandırılması gerekmektedir. Bu verileri biran önce
elde etmek, halen mevcut olanları ise bu gözle yeniden değerlendirmek üzere gerekli çalışmaların
hızlandırılması hedeflenmelidir.

OAT-II katılımcıları, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarile bu koşullar içinde kimliğini ve bu kimliğin
kurucularındanbirisi olarak anadillerini her gün daha çok yitirmek durumunda kalan Çerkeslerin yürütmeleri
gereken kimlik stratejisinin ana bileşenleri konusunda mutabık kalmışlardır.

Türkiyeli Çerkeslerin kimlik mücadelelerinin kendi aralarındaki farklılıklarla birlikte, demokratik ilkelerde
uzlaşmak kaydıyla benzer sorunları yaşayan diğer topluluklarla dayanışmaiçerisinde yürütülmesi gerekmekte-
dir.

Bu kimlik mücadelesinin her zaman olduğu gibi bugün de Anavatandaki siyasalve sivil nitelikli yapılarla
ilişkiler canlı tutularak, buralardaki değişen koşullar göz önüne alınarak belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Anavatanın, farklı coğrafyalarda, farklı siyasal rejimler altında yaşayan ve günümüzün küre-
seliletişim ve ulaşım olanakları ile koşulları içerisinde (Avrupa'daki, ABD'deki Çerkes toplulukları için oldu-

Şu gibi) yeniden-diasporik bir nitelik taşır hale gelen bütün Çerkeslerin birbirleriyle ve Anavatandan gelenlerle
herkarşılaştıklarında bir ortaklık hissedebilmelerine neden olan Çerkes kültürünün biricik kaynağı olduğu
asla unutulmamalıdır. Ayrıca, kimliklerin kurucu öğelerinden olan siyaset yapma ve yönetim geleneğinin
de yine, -Diasporadaki istisnai örnekler sayılmazsa- Anavatanda oluştuğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Belirtilen çerçevede, "Dönüş" bir hedefolarak değerlendirmeli ve desteklenmelidir. Türkiye ve Anavatan-

daki mevcut koşullarda bir değişiklik olmadığı takdirde "toplu ve nihai" bir Dönüş'ün kısa dönemde gerçek-
leşmesinin kolay olmayacağı saptamasından hareketle, günümüz koşullarında Dönüş'lerin başka nasıl

olabileceğine dair koşulların ve politikaların detaylandırılarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun
için de öncelikle nüfus olarak sayıca az oldukları halde, "niteliksel azınlık" puamelesi görerek, merkezi
yönetimlerde ağırlığını koruyan Kafkas Cumhuriyetlerinde, bu siyasal olarak ayrıcalıklı durumun değişebileceği
ihtimali de dahil olmak üzere, her bir Cumhuriyetin içinde bulunduğu özgül siyasal, sosyo-ekonomik ve
demografik yapılarile bunların seyir dinamiklerini, bölgede etkili olan uluslararası güç dengelerini "gerçekçi"
biçimde analiz eden veriler ve çalışmalardan yararlanılmalıdır. Söz konusuveriler ve çalışmalar çerçevesinde,

Anavatanile ilişkilerin olası bütün biçimleriyle bunların gerçekleştirilmesinin önündeki engeller, bu engellerin
ortadan kaldırılmasıiçin yapılabilecekler konusunda somut beliremelerde bulunulmalı ve bu yönde harekete
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geçilmeye başlanmalıdır. Bu çalışmalarile verilerden, Anayurda nihai olarak dönmekisteyecek veya mev-
simlik olarak bulunmayı tercih edecek, ya da sonu nihai Dönüş'e varsın ya da varmasın ekonomik giri-

şim, eğitim, araştırma, gezip tanıma amaçlı olarak gerçekleşecek bütünilişkilerin önünü açmak üzere

en geniş şekilde yararlanılmal,, ilgili bütün bilgiler şeffaf biçimde paylaşılmalıdır.

Uzun yıllar erişilmez olan Anavatanla duygusal bağ sürdürülerek kurulan, SSCB'nin çöküşü ve Soğuk
Savaş döneminin sona ermesinden sonra kurulan doğrudanilişkilerle yeniden-tanımlanan, ancak kaçınıl-
maz olarak Türkiye'de içinde bulunduğumuz ve herbirimizi ayrı ayrı etkileyen koşullar içerisinde "Türkiyeli"
nitelik kazanmış olan diasporik kimliğimizi, bir ötekiliğin ismi olmaktan çıkararak, bu coğrafya da ürettikleri,
yaptıkları çağdaş katkılarla öne çıkaran "pozitif" bir kimliğe dönüştürme çabalarına da hız verilmelidir.

Başka ifadeyle, Türkiyeli Çerkesler olarak ürettiklerimizin ve sahip olduklarımızın da bir değer olarak gö-
rülmesi, sahiplenilmesi ve içinde yaşadığımız topluma katkılarının bilinmesinin sağlanmasına çalışılmalıdır.

Çerkeslerin aralarındaki etnik farklılıklara rağmen, kültürelbir üst kimlik olarak hepimizi tanımlar hale
gelmesinin en önemli paydalarındanbirisi olan Khabze'nin de modemleşme ve kentleşmenin doğurduğu
koşullar içerisinde doğal olarak değişmesi gerektiği göz önünde tutularak, yeniden yorumlanarak korunmasına
çalışılmalıdır.

Türkiye Çerkeslerinin yukarıda parametreleri belirlenen kültürel kimlik politikasının kısa ve uzun erimli

siyasal hedefleri ile bunailişkin örgütlenme temelleri ise şunlar olmalıdır: |

Kısa ve uzun erimli siyasal hedefler:

Türkiye'nin, kimliklerimizi özgürce ifade edebilecek, örgütlenebilecek, bu kimliğimiz üzerinden siyaset
yapabilecek, kimliklerimizi koruyup yeniden-üretmemizin önündeki engelleri kaldıracak demokratik bir
anayasaya kavuşmasıiçin mücadele edilmelidir. Temel hak ve özgürlükleri esas alan, evrensel normlara
uygun, vatandaşlığı etnik kimlik, dil ve dine dayandırmadan tanımlayan sivil, eşitlikçi, çağdaş bir anayasa

hazırlanmalı ve bu süreçte aktifolarak yer alınmalıdır. Bu çerçevede yaklaşan seçimler öncesinde desteklene-

cek aday ya da partilerden böyle bir anayasa konusunda çalışacakları yönünde taahhüt beklenmelidir.

İlk ve orta eğiüm düzeyinde anadillerimizin öğretilmesibiran önce hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerden
birisi olmalıdır. Ayrıca üniversitelerde Adığe-Abhaz dili ve edebiyatıile ilgili bölümler ya da enstitüler kurul-
ması, lisansüstü programlaraçılmasıtalepleri de sürdürülmelidir.

Çerkes dillerinde sürekli radyo ve televizyon yayınlarına başlanması yönünde talepler yükseltilmelidir.

Türkiye diasporasında yaşayan bütün Çerkeslere, Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından çifte vatan-
daşlık hakkı tanınması için mücadele edilmeli, bu hakkın kullanımı desteklenmelidir.

Tabanıile Türkiye'deki en geniş Çerkes temsiliyetine sahip KAFFED'in Türkiyeli Çerkeslerin anayurtlarda
basılmış kitapların ve her türlü kültürel materyalin Türkçeye çevrilmesi, Çerkes kültürüneilişkin filmler,

belgeseller çekilebilmesi, araştırmalar yapılabilmesi, anadilde eğitim materyallerinin hazırlanmasıvb, faali-
yeterinin desteklenmesiiçin genel bütçeden ya da ilgili bakanlık bütçelerinden fonlar ayrılması talep edik-
melidir.

Çerkes yerleşimlerinin eski -anadillerdeki- isimlerinin iadesi ile Çerkes soy isimlerinin soyadı olarak
alınabilmesi talep edilmelidir.

Ayrımcılık ile mücadele edilmeli, "Çerkes" kelimesi üzerindeki olumsuz algılamanın giderilmesine çalışıl-
malı, bu kapsamda "Hain Çerkes" nitelemesinin ders kitaplarındansilinmesiiçin girişimlerde bulunulmalıdır.

Anavatan ve diaspora arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürelgirişimlerin çeşitlenmesiyoluna gidilmelidir.
Anavatana yerleşmekisteyenler, yarı mevsimli gidenler, turistik ziyaretlerde bulunanlar, işçi statüsünde
ya da iş kurmak üzere gidenler, eğitim-araştırma amacıyla gitmeyiisteyenleriçin farklı farklı danışmanlık

hizmetleri, konut edinme yardımı, hukuksal ve ekonomik destek mekanizmaları geliştirilmeli, bu konularda

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nunfinansal desteği talep edilmelidir. Anavatanla ilişkilerin her boyutuyla
çeşitlenmesive gelişmesi hedefine yönelik olarak, nihai Dönüş yapmış hemşerilerimizin bilgi ve deneyimlerinden
yararlanılması yoluna gidilmelidir.
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Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının Türkiye tarafından kabul edilmesi için daha etkili
faaliyetlerde bulunulmalı, Abhazya ve Güney Ösetya'ya yönelik her türlü ambargonun ortadan kaldırılması
için çaba gösterilmeli, Türkiye'nin Gürcistan'a yönelik askeri desteğinin sona ermesiistenmelidir.

Örgütlenmeile ilgili hedefler:

"Türkiyeli Çerkeslerin kimlik mücadelesi açısından farklı örgütlenmeleriçerisinde verdikleri demokratik

mücadelenin esas olarak bu mücadeleye dahil olanların tabanının genişlemesi gibi bir sonuç yaratmadığı,
yerine mevcut bölünmelerin boyutlanmasına neden olduğu" tespitinden hareketle güçbirliğinin sağlanması
öncelikli hedefimiz olmalıdır. Mevcut dernek örgütlenmelerimizin yapısı daha demokratikleştirilmeli, kadın-
ların ve gençlerin dernek yönetimlerinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak mekanizmalar kurul-
malı, hiyerarşinin aza indirgendiği ve katılımı artıracak yatay örgütlenmeveiletişim modelleri aranmalıdır.
Her Çerkes, yerleşim biriminden seçilecek temsilcilerle ve dernek yapılanmalarından bağımsız olarak oluş-
turulacak Türkiye genelini temsil eden bir "Çerkes Meclisi'nin hayata geçirilmesi konusu üzerine çalışılmalıdır.
Ayrıca mevcut örgütlenmelerin nasıl yatay, daha katılımcı ve demokraük hale getirilebileceği konusu ger-

çekleştirilecek yeni Ortak Akıl Toplantılarında tartışılmaya açılmalıdır.

Hâlihazırda Türkiyeli Çerkesleri en geniş tabanla temsil eden KAFFED'in hak ve özgürlük taleplerimiz
konusunda daha etkili bir baskı gücü haline gelebilmesiiçin, medyaile ilişkiler ve PR konularında profesyonel
kadrolardan yararlanılmalıdır. Diasporadaki gerçek demografik yapıyı ortaya koyacak araştırmalar KAFFED'in
öncelikli konuları arasında olmalıdır.

Dernekler Çerkes gençlerinin daha fazla zaman geçirebilmelerini, bu arada da kendilerini daha iyi
yetiştirmelerini ve iş bulabilmelerini sağlayacak faaliyetleri de üstlenmeli, ayrıca gençlerin entelektüel gelişi-
mleri için gerekli eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. Derneklerde Adığe ve Abhaz dillerinin öğretimi kadar, Rus-
ça'nın da öğretilmesi hedeflenmelidir.

Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları ve uluslararası hak örgütleriile ilişkiler yoğunlaştırılmalı, onların
mücadeleleriile ilkeli ve demokratik bir dayanışmaiçinde olmanın yolları aranmalıdır. Söz konusu kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, forum ve konferanslarda, platformlarda derneklerimizin temsili
sağlanmalıdır.

  Murat Bardakçı'ya cevap

Sayın Murat Bardakçı,

Size başkanı bulunduğum Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun milyonlarca Çerkes üyesinin hissiyatını
iletmek adına bir kez daha yazmak durumundayım. Daha önce de 9.1 1.2009 tarihinde “Teke Tek” progra-
mında sarfetmiş olduğunuz uygunsuz sözleriçin kınama yazısı göndermiştim.

Sayın Bardakçı, her ne kadarsülalenizde Çerkeslik olduğunu ifade ediyorsanız da Çerkes halkının duru-
munu, duygularını ve taleplerini hiç anlamadığınız belli oluyor. Türkiye'de bunca sorun dururken Çerkes top-
lumunun en masumane demokratik taleplerini neden dilinize doladığınızı da anlamış değilim.

Sayın Bardakçı, sizin düşüncelerinizi değiştirmekiçin bir şeyler yazmayacağım. Birbilim adamının bu

kadar duyarsız olması, toplumsal empatiden yoksun olmasıbilim adına kabul edilebilir değildir. Çünkü bilim
adamıolaylara ön yargısız yaklaşmak, olayları objektifdeğerlendirmek durumundadır. Bilimsel olmanın birin-
ci şartı budur. Önyargılı olarak olaylara yaklaşırsanız objektifolamazsınız, olayları doğru değerlendiremezsiniz.

Ne yazık ki Çerkes toplumu hakkında siz önyargılısınız. Yaklaşımlarınız son derece subjektifve yanlış. Dolayı-
sıyla sizin fikrinizi değiştirmek adına hiç bir şey yazmayacağım.

Osmanlı toplumu Çerkes toplumuna "atıfet" etmemiştir. Çerkes toplumu kendi anavatanını korumak

için Ruslara karşıyıllarca savaşmıştır. Çerkes halkının bu savaşını gerçek olmayan yardım vaadleriile İngiliz

ve Osmanlı ajanları sürekli kışkırtmıştır. Daha sonra Osmanlı topraklarında bilinçli bir iskan politikasıile

azınlık Hiristiyan nüfusuna karşı konuşlandırılmıştır. Bunlarla ilgili belgelere sizin daha kolay ulaşabileceğinizi

düşünüyorum. Askerlik yaptırılmayacağı vaatleri ile Osmanlı topraklarına taşınan Çerkes toplumu önce
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Balkanlarda Rum, Bulgar, Sirp çetecilerine karşı kullanılmıştır. Daha sonra Balkanlara yerleştirilen Çerkeslerin

büyük bölümü 1877-1778 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra zorunlu olarak Anadolu'ya taşınmıştır. Çerkesler

önce |. Dünya Savaşı'nda, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda kanlarıyla canlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin

kuruluş aşamasında üstlerine düşeni yapmıştır. Bir ülke kanile kazanılıyor ise Çerkes halki da bu topraklar

için yeterince kan ve can vermiştir. Vatandaşlık haklarını sonuna kadar yerine getiren insanların bileklerinin

hakkıyla kazandıkları makamlariçin "atıfet" demenin ne kadar aşağılayıcıve faşistçe bir yaklaşım olduğunun

farkında mısınız acaba?

Çerkesçenin kaybolmasına gelince; bu insanlar, geçmişte "kendi ana dilini serbestçe kullanma hakkını

ve diğer demokratik örgütlenme haklarını" kullanmayarak mıbu dilleri öğretmemişlerdir? O insanlar sürgün
korkusunun olmadığı, devletin kendilerine sahip çıktığı bir ortamda mı yaşamışlardır? "Vatandaş Türkçe Ko-
nuş" baskısının olmadığı bir ülkede mi yaşadı o suçladığınız insanlar? Binlerce yıldır taşımakta oldukları soy-

adlarının yasaklandığı bir ortamda yaşadıklarını herhalde bilmiyorsunuz! Çerkes olduğubilinir ise devlet okul-
larında okuyamayacakları, devlet kurumlarında işe alınmayacakları korkusu olmayan demokratik bir ortamda

mı yaşadı bu insanlar?Siz bir tarihçi olarak bu yaşananları bilmiyor musunuz?Siz Türkiye'nin yakın tarihini
bilmiyor musunuz? Yoksa siz başka ülkede mi yaşıyorsunuz Sayın Bardakçı?

Sayın Bardakçı, 21 Şubat günü UNESCO tarafından dünya dil günü olarakilan edilmiştir. Heryıl 2 |
Şubat günü dünyada yok olan dillere ve kültürlere dikkat çekilir. Dünya mirası olan dillerin korunmasıiçin
konferanslar seminerler yapılır. UNESCO Türkiye'deki yerel dil ve lehçelerin de durumunu çıkartmıştır. Bir

zahmet bu sayfaya bakarsanız Anadolu topraklarında kaç dilin "ölü dil", kaç dilin de "yok olma tehdidi altın-
daki diller" olduğunu görürsünüz. Çerkes dillerinden Ubıh dilinin bu topraklarda yok olduğunu bilmeyebilirsiniz.
Adiğe ve Abaza dillerinin de Türkiye'de "yok olma tehdidi altındakidiller" içinde olduğunu bilmeyebilirsiniz.
Bir bilim adamı olarak bunları da öğrenmek, dilini korumakisteyen insanlara sahip çıkmak sizin görevinizdir
Sayın Bardakçı. Türkiye'nin kültür zenginliğini yok etmek, Anadolu'yu ölü diller mezarlığına çevirmeye kimsenin
hakkı yoktur. Bilim adamlığı tanımında bu tür faşizan yaklaşımlara yer yoktur ve olmamalıdır.

Şurasıiyi bilinmelidir ki, Çerkes toplumu bu topraklarda yaşayan herkes gibi bu ülkenin asli unsurudur.
Demokratik bir ülkenin tüm vatandaşlarına tanıması gereken hakları elbette Çerkes halkı da isteyecektir.
Çerkes halkı Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak bu ülkenin geleceği için endişelenmektedir ve

demokrasinin gelişmesi için üzerine düşeni yapacaktır. Sayın Bardakçı, sizin gibiler istiyor diye Çerkes toplumu
dilini ve kültürünü yaşatma çabalarından vazgeçmeyecektir. Size tavsiyem ise Çerkes halkı ve talepleriile
uğraşmak yerine insanca haddinizi bilmeniz ve biraz daha tarihi öğrenmenizdir.

Cihan Candemir / Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

 

KAFFED, CHP G ı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti
KAFFED heyeti, 31 Mart 2011 Perşembe

günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu
ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda 40 dakika
süren görüşmede KAFFED)'in ilkeleri, politikaları,
Türkiye siyasetine bakışı, açılım konusundaki görü-
şü, dil ve kültürlerin yaşatılması konusundaki görüş
ve beklentileri Sayın Kılıçdaroğlu'na anlatıldı. Kafkas-
ya politikalarımız, bu konudaki eleştiri ve beklentile-
rimizin de anlatıldığı görüşmede Sayın Kılıçdar-
oğlu'na, Sayın Hüseyin Çelik'e sunduğumuz 60.
Hükümetten beklentilerimiz yazısı, açılım ile ilgili
raporumuz, CHP milletvekillerinin başta Abhaz-
ya'ya uygulanan ambargo olmak üzere camiamızı
ilgilendiren birçok konuda verdikleri soru önerge-
leri ve diğerçalışmalarını içeren bir dosya takdim

edildi. 
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Değerli Nart okurları, dergimizin yayın döne-

minde gelişen en önemli olay herhalde Abhazya

Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş'ın Türkiye

ziyaretidir.

Sayın Bagapş'ın ziyaretiile ilgili çalışmalarda

katkım olduğu için son derece mutluyum. Bu

ziyaret ile ilgili olarak bu mutluluğum dışında

fazla bir şey yazmamayı da çokisterdim. Ancak,

Abhazya Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş'ın

/-10 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret

konusunda seyahat öncesi ve sonrasında o ka-

dar çok şey yazılıp çizildi ki hala kafalarda bazı

soru işaretlerinin olduğunu düşünüyorum. Özel-

likle Sayın Bagapş'ın Türkiye'ye gelişini hazmede-

meyenlerin yarattığı bilgi kirliliği nedeniyle bu

seyahatin amacı ve sonuçları üzerinde kuşkular

olduğunu intemet ortamında gözlemek müm-

kün. Ben de Sayın Bagapş'ın gelişi aşamasında

tüm gelişmeleri yaşamış birisi olarak kendi yetkim
çerçevesindeki konulara açıklık getirerek kamu-

oyumuzubilgilendirmeyi görev addediyorum.
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CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı

Yazıma başlarken öncelikle Sayın Bagapş'ın

Ziyaretinin başanlı olup olmadığı konusuna bizzat

Sayın Bagapş'ın sözleriyle açıklık getirmekistiyo-

rum. Elbette bizim, Sayın Bagapş'ın yaptığı özel

görüşmelerin tümünü bilmemiz mümkün değil-

dir. Bunları bilmek veya bildirmek ise görev ve

sorumluluğumuz dışındadır. Ancak, bu seyahat-
ten bir Devlet Başkanı olarak tatmin olup olma-

dığını bilmek hakkımızdı. Sayın Bagapş'a uçağa
binmeden önce son sorumuz şu olmuştu: "Sayın

Devlet Başkanı, bu ziyaretinizde eksik bir şey

kaldımı? Beklentileriniz gerçekleşti mi?" Sayın

Bagapş'ın bu sorumuza verdiği kısa cevap: "Gelir-

ken düşündüğümüz tüm hedeflerimize ulaştık"

oldu. Bunu söylerken Sayın Bagapş samimiye-

tinden kuşku edilemeyecek kadar huzurluve

kendinden emindi. Aynı bilgileri Abhazya'ya

dönüşü sonrasında da almaktan son derece

mutluyuz.

Sonuç olarak Sayın Bagapş Türkiye'ye ge-

lirken Bir Devlet Başkanı olarak umduğu tüm



BAGAPŞ GELDİ HOŞ GELDİ...
 

  

hedeflere ulaşarak Abhazya'ya dönmüştür. Bu

böyle bilinmelidir.

Sayın Bagapş'ın Türkiye ziyaretinin Abhaz-

ya'yı dünyaya açacak yeni ziyaretlerin başlangıcı

olmasını diliyor, bu seyahatle ilgili görüşlerimi

de paylaşmakistiyorum.

Sayın Bagapş'ın |ürkiye ziyareti birçok bakım-

dan çokiyi olmuştur. Öncelikle Sayın Bagapş'ın

Türkiye'ye gelişinin önündeki engel kalkmıştır.

Bu olay bana göre 1990 sonrası Abhazyaiçin

3. milattır. Abhazya'nın |. miladı 30 Eylül |993'

tür. Bu tarihte Abhazya savaşı zaferle bitirmiş

ve de-facto bağımsız bir ülke olmuştur. 24

Ağustos 2008 Abhazya'nın 2. miladıdır. Bu tarih-

ten itibaren Abhazya'nın siyasi tanınma süreci

başlamıştır. / Nisan 2011 tarihi ise bağımsız

Abhazya'nın diasporasıile fiilen buluştuğu ve

Türkiye üzerinden dünya'ya açılma sürecinin

başladığı milattır. Burada dikkat etmemiz gereken

gerçek şudur; tüm mılatlar birer başarıdır, ancak

hiç birisi son değildir ve sona ermemiştir. Milat

dediğimiz hertarih bir süreci başlatmıştır ve bu

süreçler birbirini tamamlayarak hala devam et-

mektedir. Abhazya savaşı kazanmış, düşmanı

yurdundan kovmuştur ve tam bağımsız olma

süreci başlamıştır. Abhazya'nın bağımsızlığının

tanınmaya başlaması yeni bir süreci, tanınma

sürecini başlatmıştır. Bu süreç de bağımsız olma

sürecinde bir kilometre taşıdır ve süreç yine

devam etmektedir. Sayın Bagapş'ın Türkiye'ye

Devlet Başkanı olarak gelmesi de tanınma süre-

cinde önemli bir başlangıçtır. Umarız bu süreç,

önce Abhazya'ya doğrudan ulaşım yollarının

açılması ve daha sonra Türkiye tarafından tanın-

ma adımları ile devam edecektir. Başlayan süreç-

leri başarıya ulaştırmak bizim ellerimizdedir.

Tüm bu başarıları taçlandıracak olan, Abhazya'nın

ekonomik, demografik tüm sorunları aşması,

tam bağımsız bir ülke olmasıdır. Süreçleriyi

yönetilmedikçe kısmi başarıların nasıl yenilgiye

dönüştüğünü tarihte binlerce örnekile görü-

“j yoruz. Dolayısıyla, Abhazya'da da hiç bir   süreç sona ermemiştir ve devam
etmektedir. Nihai hedef olan, dünya

  

   

 

devletler ailesinde yerini almış, "Tam Bağımsız

Abhazya" idealine ulaşmakiçin hepimize çok

önemli görev düşmektedir.

Tüm bu politik gerçekleri göz ardı ederek

"Sayın Bagapş'ın gelişinin hiç bir yaranı olmamıştır"

demek,ya politikadan hiç anlamamak,ya daiyi

niyetli olmamakile mümkündür. Yoksa Sayın
Bagapş'ın ziyareti öncesinde ve sonrasında

olumsuz yazanlar, Sayın Bagapş'ın Türkiye'ye

yaptığıilk ziyarette Iürkiye'nin hemen Abhazya'yı

tanıyıp yolları açmasını mı bekliyorlardı? Bunu

beklemişlerse, bu ham hayalleri kurmuşlarsa

yukarıda söylediklerimiz dışında söyleyecekbir

şeyimiz olamaz. Amabizim bildiğimiz Sayın Ser-

gey Bagapş savaş yaşamış, Sayın Ardzınba gibi

bir liderle çalışmış, başbakanlık yapmış ve 2. dö-

nem Devlet Başkanlığı görevini yürüten dene-

yimli bir politikacıdır. Sayın Bagapş, Türkiye'ye

gelirken amacını, "Türkiye'ye gelip kardeşleriile

buluşmak, onlarla kucaklaşmak" olarak ortaya

koymuştur. Bunailaveten, Sayın Bagapş Türki-

ye'ye, “Türkiye'nin politik kısıtlarını çokiyibildiğini,

Türkiye'den tanınmayı (en azından kısa vadede)

beklemediğini ve talep etmediğini' söyleyerek

gelmiştir. Hal böyle iken ve Sayın Bagapş "Gelir-

ken düşündüğümüz tüm hedeflerimize ulaştık"

diye beyan etmişken, Sayın Bagapş'ın beyanla-

rına itibar etmeden eleştiride bulunmak büyük

haksızlıktır, hadsizliktir.

Aslında Sayın Bagapş'ın ziyareti, Abhazya

devleti dışında toplumumuzun hastalıklarını gör-

memiz açısından da çokiyi olmuştur. Sayın Ba-

gapş'ın gelişi Abhazya'nın gerçek dostlarının

kimler olduğunu göstermiştir. Abhazya yönetimi

ve toplumumuz bunu çokiyi değerlendirecektir.

Sayın Bagapş'ın gelişi diasporada "birlik",

"beraberlik" ve "dayanışmanın"kaçınılmaz olduğu-

nu göstermesi açısından da çokçokyararlı ol-

muştur. Ümarım toplumumuz bu seyahatten

gerekli dersleri çıkartacaktır. 1

Sayın Bagapş'ın Türkiye ziyaretinin yeni

açılımlara ve hayırlara vesile olmasını

umuyor, en kısa zamanda tekrar

gelmesini diliyoruz.
  

 

 

  

 

 



 

 
Abhazya Cumhuriyeti Devlet BaşkanıSayın Sergey Bagapş'ın Türkiye'ye gelişi hem Abhazya

için tarihi bir gelişme hem de diasporanın yıllardır istediği, beklediği bir ziyaretti. Sergey
Bagapş'ın bilgisi ve yönlendirmeleri çerçevesinde yürütülen temaslar ve Türkiye Cumhuriyeti

Devletinin nazik yaklaşımı sonucu Bagapş'ın Türkiye ziyareti gerçekleşti.

Bagapş'ın Türkiye'ye gelişi hem siyasi hem milli hem de sosyal anlamda tarihi bir dönemeç
ve başarı oldu. KAFFED yıllardır beklenen misafirimizin diasporada ağırlanarak beklentilerinin

gerçekleşmesine katkı sağlayabilmiş olmaktan mutluluk duyar,

Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Dergisi ve Web sitesi ekibi olarak, Abhazya Devlet

Başkanı Sayın Sergey Bagapş'ın 4 gün süren diasporaile buluşmaziyaretini adım adım izledik.

Beklenenziyareti siz değerli okuyucularımızın bilgilerine sunmakve gelecek nesillere aktarmak
için derleme yaptık. Sergey Bagapş'ın Türkiye ziyareti, diasporaile buluşması, diasporaya

aktardıkları, sorulan sorulara verdiği cevapları, medyada yeralan
haberleriile sizleri baş başa bırakıyoruz. 



  

Abhazya Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş
beraberindeki heyetle birlikte / Nisan 201 | tari-
hinde Ankara'ya geldi. Bagapş'ın heyetinde başta
dışişleri bakanı, ekonomi bakanı, demografya baş-

kanı, merkez bankası başkanı ve milletvekilleri ol-

mak üzere üst düzey birçok bürokrat yer aldı.

Saat | |.30'da özel bir uçakile Soçi'den Ankara

Esenboğa Havalimanına gelen Sergey Bagapş ve
beraberindeki heyet havaalanında karşılanarak,

konukedilecekleri Ankara Siwiss Otel'e götürüldü.

Otel önünde de kalabalık bir heyet tarafından
karşılanan Bagapş otelin lobisinde ziyaretiile ilgili

  

ıbhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş Türkiye'de

07.04.2011

açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada
Türkiye'yi, Türkiye'deki hemşerilerini, dostlarını
ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu bu-
na vesile olan, çaba sarf eden herkese teşekkür

ettiğini söyledi. Bagapş konuşmasına şöyle devam
etti: "Amacım Abhazya'daki gelişmeleri birinci
ağızdan siz değerli hemşerilerimize aktarmak, siz-
lerin de görüş ve düşüncelerini almaktır. Biliyor-
sunuz son günlerde topraklarımızın satıldığı şeklinde
asılsız haberlerçıkıyor. Canla, kanla alınan, bedel
ödenen bu toprakların bu şekilde verilmesi müm-
kün mü? Dolayısıyla bu tür haberler kasıtlı haberler-
dır itibar edilmemesi gerekir" dedi.
 

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş Onuruna
Atlı Spor Kulübü'nde Protokol Yemeği Verildi

Saat 20.00'de başlayan yemekte KAFFED
Genel Koordinatörü CumhurBal'ın açılış konuşma-

sından sonra ev sahibi olarak KAFİAD Başkanı

Erol Özeldekısa bir konuşmayaptı.

Erol Özel'in konuşmasından sonra Abhazya
Devlet Başkanı Sergey Bagapş kürsüye davet edil-
di. Bagapş konuşmasına birlikte geldiği delegasyon
adına salonda bulunan herkese ve Türkiye'deki
tüm hemşehrilerine teşekkür ederek başladı. Ba-

gapş konuşmasının devamında şunları söyledi: "Si-
zinde bildiğiniz gibi Abhazya çok zor dönemlerden
geçti, büyükbir savaşatlattı, bu gün gayet başarılı
bir şekilde devlet olarakilerlememizi sürdürüyoruz.

Sizinde bildiğiniz gibi rahmetli Vladislav Ardzın-
ba'nın önderliğinde yapılan mücadelede birçok
şehit verdik. Hiçbir zaman onlan unutmadık. Unut-

mamız da mümkün değil, onlar bizim şehidimiz.
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Savaştan sonra takdır edersiniz ki zor dönemler
yaşadık, şimdi ekonomik olarak nasıl gelişiriz bu

konular üzerinde çalışıyoruz.

Bizim en çok önem verdiğimiz konu Türkiye
ve bağımsızlığımızı kabul eden Rusyaile iyiilişkiler
içerisinde olmaktır.

Buradaticaret ile uğraşan işadamlarını Abhaz-
ya'ya davet ediyoruz. Yatırımlarınızı daha çok
Abhazya'da yapmanızıistiyoruz,sizin katılımlarınızla
Abhazya dahaileriye gidecektir.

Biz zorşartlarda zafer kazandık, bundan sonraki

süreç içerisinde daha çokçalışarak yine zaferler

kazanacağız.

Biz daha önce de birkaç kez Türkiye'ye gelme
girişiminde bulunduk, ancak bu süreç uzun sürdü,
bunun nedenlerini de çokiyi biliyoruz, Türkiye
Cumhuriyeti'ne bizim buraya gelmemize müsaade
ettiği için tekrar teşekkür ediyoruz.

Kendimiziçin iyi şeyler yaparken asla Türkiye
Cumhuriyeti'ne zarar vermekistemeyiz. Tek ama-
cımız burada hepimizel ele verip Abhazya'yı daha
ileriye nasıl götürürüz,nasıl beraber oluruz,nasıl
mutlu oluruzu konuşmaktır.

Beni onurlandıran herkese tekrar teşekkür

ediyorum."

Bagapş'ın konuşmasının ardından yemeğe ge-
çildi. Elbruz Müzik Grubu'nun söylediği Abhazca
ve Adiğece şarkılar davetlilerin beğenisini kazandı.
Yemeksaat 23.00 sularında sona erdi.
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Derin bir saygıyla büyük
Türk Aalkırın büyük oğluna; bu
tip örnekle gelecek nesilleriye-

tiştirmek gerekmektedir.

Türk Aalkına barış, mutluluk
ve refah diliyorum. Gördüğüm *
her şey hayranlık vericiydi.

Derin saygılarımla

Abfazya Devlet Başkanı
Sergey Bagapş

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 



 
 

Sayın Bagapş Türkiye'ye hoş geldiniz, yayınımı-
za hoş geldiniz ve TGRT'yi seçtiğiniz için size çok

teşekkür ediyorum. Türkiye'ye geliş nedeniniz nedir?

Öncelikle buraya gelişimde bana yardımcı
olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Geliş

nedenlerimdenbiri diasporadakı halkımla kucaklaş-
mak, Abhazya'daki durumu onlara izah etmek,
onlarla dialog kurmak ve onları görmekiçin bugün
Türkiye'deyim.

Türkiye'de ciddi bir Abhaz nüfusu var, neden
daha önce gelmediniz? Türkiye'ye gelmenizi engel-
leyen bir neden mivardı?

Sizinde bildiğiniz gibi 200/-2008'de gerek
Güney Osetya'da, gerekse Abhazya'da savaşa
yakın problemlerimiz vardı. Bildiğiniz gibi Rusya
Federasyonu tarafından 2008 yılında Abhazya'nın
bağımsızlığı tanındı ve bundan sonraki süreçte
çalışmalarımız hızlandı ve uzun sürdü. O dönemde

Rusya gibi diğer ülkeler bu konudabizimle dialoğa
girmediler. Benim geliş nedenimi tekrar etmek
istiyorum; Türkiye'deki diaspora ile buluşmak ve
Türkiye ile ilişkilerimizi sıcak tutmak...

2008 yılında Rusya Abhazya'yı tanıdı dediniz
ve bu konudan biraz bahsetmekistiyorum; Sanki
Abhazya Rusya'nın bir parçası veya Rusya'ya bağ-
lı bir ülke gibi bir izlenim var bu doğru mu veyasiz

Rusya'ya bağlı mısınız?

Rusya Abhazya'yı tanıdıysa kendi toprakları
içerisine katmakiçin değil. Ösetya ve Abhazya
bağımsız bir devlet oldu artık. Rusya bölgede çok
büyükbir devlet, toprakları inanılmaz derecede
geniş, bizim komşumuz, SSCB döneminde de biz
beraberdik.Sizin de dediğiniz gibi sankı Abhazya

Rusya'nın topraklarına katılıyormuş gibi spekülas-
yonlar var ve ben buna katılmıyorum, bu doğru
değil.

Abhazya bağımsız bir devlet diyebiliriz

Abhazya bugün kesinlikle bağımsız bir ülkedir.
Kendi kanunları, kendi parlamento kararları doğrul-
tusunda hareket eden bir ülkedir.

Para birimi olarak Gürcü parası mıkullanılıyor,
yoksa ayrı bir para birimi var mı?

Şuan bizim kullandığımız Rusya para birimi
olan rubledir.

agapş, İT GRT Televizyonuna Konuk Oldu

Türk kamuoyunda Abhazyaile ilgili çeşitli bil-
giler mevcut, öncelikle son beşyıllık siyasi geliş-
melerden bahsedelim bir savaş yaşandı. Şu anda

Gürcistan'la ciddi problemler devam ediyor, Gürcis-
tan'la problemleri çözme konusunda ne yapacaksı-
nız?

Gürcistan'ın ve Gürcistan'ın yanındaki diğer
ülkelerin şunu bilmesi gerekiyor; Abhazya ve
Osetya bağımsız birer ülkedir. Gürcistan da dahil
olmak üzere diğer ülkeler ile bağımsız iki ülke
şeklinde dialoglarımızı sürdürmekzorundayız. Ab-
hazya hiçbir zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğü
içerisinde değildi, her zaman Abhazya millet ola-
rak, toprak olarak vardı.

Gürcistan bunun tersini iddia ediyor ve halen
Abhazya'yı kendi toprakları içerisinde gösteriyor!?

Gürcistan bunu daha öncede söyledi, şimdi
de söylüyor, daha sonra da söyleyecektir ama bu
onların problemi. Gürcistan'ın Osetya ve Abhazya
ile ilişkileri bu şekilde devam ederse çözüm üret-

mek çokzor,

Sayın Devlet Başkanı, Rusya'nın sizi tanıdığından
bahsettiniz bunun dışında başka ülkeler de tanıyor

mu, örneğin Türkiye'de tanıyor mu?

Türkiye henüz tanımadı, bugün Abhazya'yı
tanıyan dört ülke var Rusya Federasyonu, Venezu-
ella, Nauri ve Nikaragua ama iki-üç ay içerisinde

daha fazla devletin bağımsızlığımızı tanıyacağını
biliyorum.Sizinde bildiğiniz gibi bir ülkenin bağımsız-
lığını tanımak çok kolay bir mesele değil ve bizi
tanımayan ülkelere "bizi neden tanımıyorsunuz"
deme lüksümüz yok. Biz öncelikle Abhazya Devleti
olarak bir devlette olması gereken demokrasiyi
ve diğer tüm verileri uygulamak zorundayız kidi-
ger ülkeler Abhazya'nın devlet olduğunainansın.

Dediniz ki sorunların çözümüiçin Gürcistan ile

görüşmelerimiz devam ediyor ama Gürcistan sizi
kenditoprakları içerisinde görüyor, siz de bağımsız
bir devlet olduğunuzu söylüyorsunuz. Şunu merak
ediyorum;siz bu problemlerin barışçı yollarla çözüle-
bileceğine inanıyor musunuz ve ne kadarbir süre
içerisinde bu çözümün gerçekleşeceğini öngörüyor-
sunuz?

Barış görüşmelerini dialog içerisinde sürdürüp

çözmenin dışında başka bir çıkış yolumuz yok.



 

Kesinlikle savaşla çözmeyi düşünmüyoruz,bu bi-

zim için önemli bir perspektif değil ve 2008 yılında

yaşanan olaylar bunu bize gösterdi. Abhazya Dev-
leti Rusya Federasyonuile gerek askeri, gerekse
ekonomik alanda büyük anlaşmalara imza atmış

durumda. Abhazya'nın izniile Rusya'nın barış gü-
cü ve sınır koruma muhafızları Abhazya'da bulun-

makta. Gürcistan'la olan sınırlarımız, Russınır ko-
ruma muhafızları tarafından korunmaktadır. Şöyle
bir soru da olabilir "niçin başka ülke değil de Rus
askeri" şeklinde

Bende buna değinmekistiyordum Rusya ile iliş-
kileriniz çok iyi sınırlarınızı koruduklarına göre?

Bu soruyu bizler sürekli alıyoruz, birincisi; biz
SovyetlerBirliği döneminde beraber yaşadık,ikin-

cisi Rusya bizim en güçlü komşumuz ve onlarla
iyi ilişkiler içerisinde bulunmaktan başka bir şansımız
yok zaten. Avrupa'da küçük devletlere kimse
bakmıyor. Onlar hemen NATO'ya girebiliyorlar.
Biz savaşı çokiyi biliyoruz, çok insan kaybettik, o

nedenle bizsınırlarımızı korumak ve kendi iç gü-
venliğimizi sağlamakiçin birtakım önlemler almak
zorundayız.

Siz Nato'ya girebilmek için başvuruda bulun-

dunuz mu?

Şu anda biz gelişmekte olan bir ülkeyiz,
NATO'ya girmeye çalışmadan önce yapacağımız
çokiş var. Şuanda biz Rusya Federasyonu ile iyi

ilişkiler içindeyiz bunu geliştirmekile meşgulüz.
Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşmada Rusya,
Gürcistan ile Abhazya arasında savaş çıkmaması

için garantörlük görevi yapıyor, bizim stabilize
olmamıza yardımcı oluyor.

Sayın Devlet Başkanı Rusya'nın Gürcü-Abhaz
sınırını koruduğunu söylediniz, peki bu savaştan

sonra Gürcü halkı ve Abhaz halkı arasındaki bağ
koptu mu?

Savaş çokacıbir şey. İnsanlarkarşılıklı savaştılar.

Savaşta insanlar kaybedildi. Abhazya'nın nüfusu
savaştan önce 540 bin iken, savaştan sonra 240

bine düştü. Bunu neden söylüyorum;biz onlarla
komşu olarak yaşadık, kontak halinde idik, onlara
kız verip, onlardan kız aldık fakat onlarsilahlarını
kaldırdılar ve savaşı başlattılar. Savaştan sonraki

süreç uzun ve kolay olmayan bir süreç. Bunu
zamana yayıp gayet akıllı bir şekilde yürütmek
gerek. Ben her zaman şunu söylüyorum; kötü
millet yoktur, kötü politikacılar vardır maalesef.

Sizin Türkiye'ye gelişinizin hemen ardından
Gürcistan'dan tepkili bir açıklama geldi bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ben bunu normal karşılıyorum, bunu bekli-
yordum. Basın toplantısında da dile getirdim; ben

buraya resmi olarak gelmedim, kendi halkımla
buluşmakiçin geldim, Türkiye Cumhuriyeti'nin
resmi misafiri değilim. Politikacıların içgüdüleri ak-
ından önce hareket etmemeli, mevcut olan du-
rum o zaman stabil duruma gelir. Gürcistan ta-
rafından yapılan bu protestolar bu süreci zorlaştırır.
Türkiye Cumhuriyeti gelişmiş, güçlü bir devlettir
ve bu süreç burada devam edecektir ama benim

asıl geliş amacım diaspora ile buluşmaktır.

Türkiye'de kaç gün kalacaksınız ve kaldığınız
süre içerisinde resmi görüşmeleriniz olacak mı?

Biz bu ayın |0'una kadar buradayız. Türkiye
Cumhuriyeti'nin yöneticiler ile resmi görüşmelerim
olmayacak. Resmiolarak buraya gelmememize
rağmen, |ürkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin

ve dişişlerinin Türkiye'ye yaptığımız ziyarete izin
verdiği için teşekkürlerimiiletmeyi bir borç biliyo-

rum. Benim asıl gayem halkımla buluşmak ve Ab-
hazya ile İürkiye Cumhuriyeti arasındakiilişkileri
geliştirmekiçin daha sonra da çalışmak.

Türkiye'deki halkımla buluşmak için geldim
diyorsunuz Türkiye'deki soydaşlarınızla nerede ne
zaman buluşacaksınız?

Biz daha çok Abhazların yaşadığı bölgelerde
ziyarette bulunacağız. Bunun en başında Adapazarı
geliyor orada halkımızla bulaşacağız.

Türkiye'de bulunan Abhaz nüfusu ne kadarbi-
liyor musunuz?

Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 500 bin
Abhaz yaşıyor ve çok büyükbir diasporamızvar.

Onlara neler söyleyeceksiniz?

Öncelikle Abhazya'daki olumlu gelişmeler
hakkında onlara bilgi vermekistiyorum, özellikle
de şu konu üzerinde durmakistiyorum; Abhaz,
Adığe ve Kuzey Kafkasya kökenli Türkiye'deki ar-
kadaşlarımızın, işadamlarının Abhazya'ya yatırım
yapmalarınıistiyorum. Abhazya çokgüzelbir coğ-
rafyaya sahip bir ülke ve Abhazya üzerinden Rus
pazarına açılmak mümkün. Abhazya turizm, ta-
rım, elektrik enerjisi üretimi alanında gelişmelerini
devam ettiriyor.

      



 

Abhazya, Rusya-Türkiye arasında bir köprü ola-
bilir mi?

Evet ben de bunu söylemeye çalışıyorum ve
böyle olacağından da eminim. Bugün Rusyaile
Türkiye arasındakiilişkiler iyi durumda,herikiül-
kenin liderleriiyıilişkiler içerisinde bugün ve Ab-

hazya da bu ilişkiler içerisinde ciddibir rol alacak.

Türkiye'de yaşayan Abhaz nüfusunu Abhazya'ya
davet edecek misiniz? Burada yaşayan Abhazlar
gidiş gelişlerini rahat yapabiliyorlar mı?

Bizim en öncelikli amacımız kendi halkımızı
oraya davet etmek. Biz küçük bir milletiz ve bu
demografik sorunu çözmekiçin de ciddi çalışmalar

yapıyoruz. Kendi dilimizi ve geleneklerimizi koru-
mak, geliştirmek zorundayız. Abhazya'ya 3 bine
yakın dönüş yapan olmuştur. |ürkiye'de yerleşik
bir durumasahip olan Abhaz halkının geri dönüşü
takdir edersiniz ki kolay değil. Çünkü burada ken-
dilerini iyi hissediyorlar, Türkiye onları çok iyi be-
nimsedi ancak bu sürecin de devam etmesi ge-
rekiyor.

En çok merak edilen konulardan bir tanesi,
Türkiye'deki nüfusun oraya dönmesiniistiyorsunuz
çifte vatandaşlık imkânı sağlayacak mısınız, Türkiye
ile bu konuları mı görüşeceksiniz? Türkiye'den Ab-
hazya'ya ulaşım nasıl sağlanıyor?

Bizim için olmazsa olmazlardan biri Sonum
ile Trabzon arasındaki yolun açılması, bu konuile
ilgili hem Rusya'nın dış işleri ile hem de Türkiye
Cumhuriyeti ile görüşüp bu problemi çözmekis-
tiyoruz. Tahmin ediyorum bu yıl sonunda havaa-
lanımızı açacağız. Bu gün Abhazya'ya gelmekiçin
izlenilen yol deniz ya da hava yolu ile Rusya üze-
rinden Soçi'ye, Soçı'den de Abhazya'ya ulaşıyor-
sunuz.

Son olarak Türkiye'den ne bekliyorsunuz?

İlk olarak bizi anlamalarını istiyoruz. Biz de-
mokratik bir ülkeyi kurmakile meşgulüz, Türkiye'ye
çok yakın komşuyuz ve bizim halkımız Türkiye'ye
sempati duyuyor. Tabil ki Türkiye Cumhuriyeti'nin
ilk etapta bizi tanımalarını beklemiyoruz ama eko-
nomik alanda daha ciddi adımlar atmasını bekliyo-
ruz.

Ekonomik ilişkiler devam ediyor mu, ticaret
hacmiile ilgili rakam verebilir misiniz?

Türkiye ile Abhazya arasında yıllık 200 milyon
dolarlık bir ticaret hacmivar. Biz Türkiye'ye ham
metal, hurda metal, kömür ve ağaç ihraç ediyor.

Türkiye'den de inşaat malzemelerinden tutun da
tekstile kadar birçok alandaticarı ilişkilerimiz sürü-

yor.

Türk hükümetive dışişleri ile iletişime geçme-

yi düşünüyor musunuz?

Biz herülke ile dialog içerisinde olmakistiyo-
ruz ama özellikle Türkiye ile dialog içerisinde ol-
mayı çokistiyoruz, tabil kı bu karşılıklı olacaktır.
Onlardan böyle bir talep gelirse biz seve seve
karşılamaya hazırız. Benim en çok sevdiğim Türkçe

bir kelime var buişleri yavaş yavaş sonuçlandır-

malıyız.

Abhazya'daki demografik yapıdan bahsettik
dini olarak nasıl bir demografik yapı var, Müslüman-
lar mı, Hıristiyanlar mıfazla yoksa başka dine men-
sup olanlar mı ve bu insanlar arasındakiilişkiler
nasıldır?

Abhazya Hıristiyanlığın daha yoğun olduğu
bir bölge. Nüfusunun ?690'ı Hıristiyan. Fakat son
zamanlarda İslamiyethızlı bir şekilde gelişiyor,
Müslümanların sayısı arttı. Abhazya her türlü inan-
ca açık, herkes kendi inancında özgürdürvebizler
bu konuda son derece hassasız tüm dinlere saygı-
MIZ SONSUZ.

Kabinenizde Müslüman bakan var mı?

Parlamentoda ve hükümette çok sayıda Müslü-
man var. Ömekvereyirn Abhazya'nın ilk Devlet
Başkanı Sayın Vladislav Ardzınba Müslümandır.
Bizim İslamiyete karşı hiçbir olumsuz düşüncemiz

yokaksine onlarla içiçe olmaktan mutluyuz.

Sayın Devlet Başkanım bir sonraki ziyaretinizi
ne zaman planlıyorsunuz?

Türkiye'ye sık sık gelmek için çok hazırım ama
bu bir süreç ve bu süreç bize neyi gösterecek
onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bizim Türkiye-
den öğreneceğimiz çok şey var özellikle de turizm
konusunda, servis konusunda. Turizmle ilgilenen
işadamlarını oraya gelip yatırım yapmalarını istiyo-
ruz. Eğer bu görüşmelerimiz sürmezse ilişkileri
buzdolabına kaldırmış gibi oluyoruz, onun için
görüşmeleri devam ettireceğiz, kesinlikle ara ver-
meyeceğiz.

Sayın Devlet Başkanı tekrar Türkiye'ye hoş gel-
diniz, TGRT haber kanalını seçtiğiniz için, bizlerle

bu bilgileri paylaştığınız için size çok teşekkür
ediyoruz.

Bendesize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.



  

agapş Ankara'da

KAFFED Genel Merkez binasının karşısında

yer alan TES-İŞ Sendikası konferans salonunda
düzenlenen organizasyon saat:|9.30'da İstiklal
marşı ve Abhazya marşının ayakta dinlenmesiyle

başladı. KAFFED Genel Koordinatörü Cumhur

Bal konuk ve katılımcılara hoş geldiniz dedikten
sonra sıra ile; dünya güreş şampiyonu Deniz Şhar-
guş, ABHAZFED Başkanı Feridun Aksoy, KAFFED
Başkanı Cihan Candemir, KAFİAD Başkanı Erol

Özel, Abhazya'nın Türkiye Temsilci Vilademir
Ayüzba, Devlet Başkanı Danışmanı Sariya Amıcba,

Demografya Başkanı Adleyba Zurab, Merkez
Bankası Başkanıİllaryon Argun, Ekonomi Bakanı
Kristina Ozgan, Devlet Başkanı Özel Kalem Müdü-
rü Girigori Enik, Devlet Başkanlığı Rezidans Müdürü
İbrahim Ayüzba ve Abhazya'nın Devlet Başkanı
Sayın Sergey Bagapş'ı kürsüdeki yerlerine davet
etti.

Cumhur Bal, Bagapş'a ev sahipliği yapan ku-
rumlarımızın başkanlarını konuşma yapmak üzere
sırasıyla kürsüye davet etti.

Feridun Aksoy

"Bu akşam burada toplanan diasporadaki Ab-
haz, Adığe kardeşlerimiz Abhaz Federasyonu ol-
sun, Kafkas Dernekleri Federasyonu olsun Tür-
kiye'de yaptığımızişler aynı yolun içerisindedir.
Çünkü yaptığımız her şey halkımız için, toplumu-
muz için, geleceğimiz için bu nedenle bu organızas-
yona katılan herkese teşekkür etmekistiyorum
bu tür organizasyonları çok önemsiyorum.Siz

 

08.04.2011

değerli kardeşlerimizin katılımları yapılan organi-
zasyona önem verdiğinizi gösteriyor. Sözü uzatma-
dan sizlerle bazı şeyleri paylaşmakistiyorum. Biz
bu federasyonu kurduğumuz zamanbölücü yakış-
tırmasıyapıldı. Biz bu yakıştırmalarhak ettiğimizi
düşünmüyoruz. Fakat şu anda sizlerinde gördüğü

gibi Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı Türki-
ye'de, her iki kurum beraberce ağırlıyoruz ve
umuyorum ki bizler her zamanbir araya gelerek
toplumumuz adına yapmış olduğumuzçalışmaları
beraberce geliştireceğiz. |ürkiye'ye gelen Sayın
Sergey Bagapş'a ve heyetine burada bulunan siz
değerli kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyor,
saygılarımı sunuyorum."

Cihan Candemir'in burada yapmış olduğu
konuşmanın daha genişletilmiş şeklini dergimizin

"Başkandan" bölümünde okuyabilirsiniz.

Erol Özel

Sayın Devlet Başkanım,

Abhazya'dan gelen değerli heyet,

Kıymetli konuklar,

Hepinizi sevgi ve saygıile selamlıyorum. He-
piniz hoş geldiniz.

Bugün, Abhazya Devlet Başkanımız Sayın Ser-
gey Bagapş'ın çokarzuladığı; Türkiye'deki hemşeri-
eri ile buluştuğu gündür.

Bugün, denizin iki yakasının sıkı bir şekilde ku-
caklaştığı gündür.

 



  

       

  

 

  

    

   
    
   

                   

   

Dolayısıyla bu gün, tarihe düşülmüş bir imza,
Türkiye-Abhazyailişkileri açısından ise bir milattır.

Eminim ki bu günden ttibaren her şey çok
dahaiyiye doğru gidecektir.

Sayın Devlet Başkanım,

Değerli Konuklar,

Genç Abhazya Devleti'nin 1992-93 savaşı ve

sonrasında yaşadığı sıkıntıları ve bunların üstesinden
gelmekiçin verdiğimücadeleyi bilmeyenimiz yok-
tur. Biliyor ve takdir ediyoruz ki Abhaz halkı bu
mücadeleden asla yılmamış, teslim olmamış ve
alnının akı ile bu günlere gelmiştir.

 

 

Bu mücadelenin kazanılmasındaki en büyük
pay, tabii ki Abhaz halkınındır. Bu yadsınamaz.
Ancak Abhazya'yı yöneten değerli önderlerin kıv-
rak zekâsını, ileri görüşlülüğünü; her krizi sabırla,
sağduyu ile çözdüklerini ve dolayısıyla Abhazya'nın
bu güne gelmesinde çok büyük paylarının olduğunu
da kendilerine teslim etmek zorundayız. Buvesile
ile burada Abhazya'nın ilk devlet başkanı Vladislav
Ardzınba'yı şükranla, minnetle ve rahmetle anı-
yorum.

ABHAZYA CUMKUBİYETİ DEVLET BA
5 RGEY BAGAPŞ

TASPORA BU

 

  

Sayın Devlet Başkanım,
.. uu.

İki dönemdir yürüttüğünüz devlet başkanlığı
görevinde çok önemli şeylerin altına imza attınız.

Abhazya her yönüyle gözle görülür büyük gelişme-
ler kaydetti. En önemlisi ise Abhazyasizin dönemi-
nizde BM üyesi ülkelerce tanınmaya başlandı.
Dileğimiz bu tanımasürecinin dalga dalga yayılarak
devam etmesidir.

Sayın Devlet Başkanım,

Bugün yaşadığımız bu güzel buluşmasizlerin
Abhazya'dan, bizlerin de elimizden geldiğince bu-
radan yaptığı katkılarile gerçekleşti. Bu buluşmaların
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dahasık gerçekleşerek Türkiye-Abhazyailişkilerinin
gelişmesine katkı sağlamasını diliyor, tekrar hoş
geldiniz diyor saygılar sunuyorum. "

Sergey Bagapş

Burada toplanmış olan sevgili halkımıza hoş

geldiniz diyorum. Bugün bütünişlerinizi bırakıp
burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.

Geliş sebebimizi basın toplantısında ve gerçek-
leştirdiğimiz diğer görüşmelerde belirttik, izah
ettik. Sizinde bildiğiniz gibi üç yıl önce Türkiye'ye
gelmeyi çokistiyorduk fakat çok zorbir süreçti.

Şimdi bana şunu soruyorlar: "Üç yıl önce Türkiye'ye
gelememiştiniz, şimdi ne oldu da gelebildiniz?"
Ben onlara şu cevabı verdim: "Ben bugün politik
görüşmeleriçin değil, kardeşlerimi görmekiçin,

onlara Abhazya'yı anlatmak için buradayım..."
Benaltıyıldır Abhazya'nın Devlet Başkanlığı göre-
vini sürdürmekteyim. Bugüne kadar Türkiye'ye
gelmeyi çok istedik fakat bugüne nasip oldu. Bizim
geliş amacımızı tekrar etmekistiyorum; Abhaz-
ya'nın durumunu buradaki kardeşlerimize doğru
bir şekilde anlatmakve sizin sorularınızıalıp ilk
ağızdan cevaplar vermektir. Sizin de bildiğiniz gibi
Türkiye'den son zamanlarda kardeşlerimizin oraya
göç etmeleri daha da hızlandı ve ekonomiyi daha
da canlandırmakiçin hertürlü çalışmayı yapıyoruz.

Savaş süreci geçiren bir toplumun ekonomisini
harekete geçirerek tekrar canlandırabilmesiveiyi

 

     

     bir konuma getirebilmesi çok zor. Bugün daha iyi
durumdayız çünkü başka devletler tarafından des-
tekleniyoruz. Biraz daha konuyu açacak olursak
bize yardımcı olan bir devlet var ve bu da Rusya
Federasyonu. Benim burada Rusya Federasyo-
nu'nun avukatlığını yapmak gibi bir niyetim yok,

ama bilmenizi istediğim bir şey var. Geçtiğimiz
yıl, bu yıl ve önümüzdeki yıl için Rusya Federasyonu
Abhazya'ya 500 milyon dolar karşılıksız yardımda
bulunmuştur. Bunu neden söylüyorum; maalesef
hem orada hem de burada üzüntü duyduğum

bir şey var; sanki bizler orada Abhazya'nın toprak-
larını, demiryollarını satmışız gibi konuşuluyor ve

bu bizi oldukça üzüyor. Tüm bu konularlailgili
sizlere cevap vermekiçin buradayım.

Politikada mutlaka karşı görüşler olacaktır, bi-

rileri sizi sevebilir, sevmeye de bilir. Birileri sizden
hoşlanabılır, hoşlanmayabilir, bu her zaman olan |

bir şeydir, bunun adı demokrasi. Benim söylemek
istediğim bir şey var; beni çokiyi bulmasanızbile,
ki; bu çok önemli değil, ama hem oradaki hem

de buradaki Abhaz halkı kendi devlet başkanlarını

sevmek zorundalar. Eğer bizler bunu böyle yapmaz
isek bu yoldailerleyemeyiz. Bildiğiniz gibi biz az
bir milletiz. Türkiye diasporasında bulunan halkımı-
zın orada olması ne kadar güzel olurdu.

Bugün önümüzde duran çokciddi problemleri-
miz var. Her şeyden önce dilimizi geliştirmekiçin,

unutmamakiçin her şeyimizi ortaya koymalıyız.



  

           

  

  

   Vatanımızı, örf, adet, ananelerimizi Apsua Khab-
zeyi bunların hepsini kim koruyacak? Tabil ki biz.
Abhazlar ve yanımızda bulunan diğer ülkelerin
yardımları ile tüm bu değerlerimizi koruyacağız.

Birileri basit bir mantıkla nasıl olsa savaşbitti,

her şey yolunda diye düşünebilirler. Biz sınırda
her hafta olaylar yaşıyoruz. Abhaz halkının iyi ol-
ması için, sorunlarını çözmekiçin çalışıyoruz. Ben

Abhazya'da kesinlikle savaş olmayacağının garanti-
sini verebilirim. Türkiye'de yaşayansizler özellikle

de gençlerimizin yavaş yavaş kendi anavatanlarına
dönmeliler.

Gençlerimize hitab etmekistiyorum; |ürkiye
Cumhuriyeti'nde iyi koşullar altında yaşadığınızı
biliyorum, ama orada da buradaki imkânları sağla-
makiçin neler gerektiğini bizler çokiyi biliyoruz.
Henüz bizim başkabir yolumuz yok, bizim demog-
rafilk sorunu çözmekiçin başka bir imkânımız yok,

başka türlü de çözemeyeceğiz. Bu konuda çalışma-

larımız var. Gençlerimizin Abhazya'ya geldikleri
zaman kalacak yerlerini sağlamakla yükümlüyüz
ve gençlerimizin geri dönüşünün devamlılığını sağ-
lamakiçin sürekli çalışıyoruz.

 

Abhazların büyükbir sorunu maalesef, zama-
nında evlenmiyoruz. Yaşıbir hayli ilerlemiş ama

evlenmeyen birçok insanımızvar. Evliliklerin erken
olmaması bizim en büyüksıkıntımız, aynı sorun
bayanlariçin de geçerli. Belki size çok komik gele-

bilir ama hakikaten bu durum ağlanacakbir durum-
dur. Çünkü bizler dilimizi, geleneklerimizi sürdür-
mekistiyorsak çoğalmamız gerekli.

Burada geçirdiğimiz iki gün içerisinde çok

önemli yollar kat ettiğimizi düşünüyorum. Çok
mutluyum ve bu görüşmelerdeniyi sonuçlar alaca-
gımıza inanıyorum. Çalışmalarımızı ciddi bir şekilde
derinden sürdürüyoruz. Bizler bazen çokişler
yapmış gibi çok şeyler konuşabiliyoruz, bunu söy-
emekten ziyade az konuşarak daha çokişler yap-
mak zorundayız. Dile getiremediğimiz bazı konular
var, bu konuları dile getirmeden yürütmek Abhaz-
ya'nın yararınadır ve bu yönde çalışmalarımız de-
vam ediyor.

Bildiğiniz gibi burada farklı kurumlarvar. Farklı
söylentiler var. Benim sizlerden bir ricam var; ke-
sinlikle bu konulara girmedenakıllı bir şekilde bu
işi daha ileriye nasıl götürebiliriz diye düşünün.

Bizim birbirimizle uğraşmakiçin zamanımız yok.

Benim gelişimle ilgili konuşmalaryapılıyor kim ge-
tirdi diye. Bence bu konuyu araştırmaya gerek
yok, kim benim gelişime yardımcı oldu ise ona
teşekkür etmeklazım. Benim sizlerden istediğim
şu; hakikaten ciddi işler yapıyoruz ve ben bugün
buradayım. Benim buraya gelmem mi önemli
yoksa benim buraya gelmemevesile olan insanların
kim olduğu mut Sizlerden bu konuda sağduyulu
olmanızırica ediyorum. Dünyada herkesten daha
akıllı, her sorunu rahatlıkla çözebilen, her şeyi bi-

len bir insan yok. Büyükişlere imza atanlar şahıslar
değil, millettir. E&er zafer kazanılacaksa bunu tek

 
 

 



 

 

bir şahıs değil, millet kazanacaktır. Sizlerin beni

doğru anlamanızıistiyorum.

Bazıları şöyle düşünebilir; " Sayın Devlet Başka-

nı işte öyle bir geldi". Kesinlikle düşündükleri gibi
değil. Buraya gelişim hakikaten çokkolay bir mese-
e değil. İlişkilerimiz benim buraya geliş sürecimle
birlikte gelişmeye başlayacaktır.

Ben kendi halkıma Türkiye'deki Abhazlara,
Kuzey Kafkasyalılara şunu söylemekistiyorum;is-
tediğiniz bir şey sıradan olsa bile, istediğiniz gibi
olmayabiliyor. Sizin sormakistediğinizi tahmin et-
tiğim bir soru daha var ve kendiiçinizde bu konu-
yu tartıştığınızı da düşünüyorum. Bugün Abhazya
ve Rusya arasındakiilişkilerin gidişatı hakkındasiz-
lere bilgi vermekistiyorum. Gördüğünüzgibi ben
her şeyi açık bir şekilde sizlere izah etmeyeçalı-

şıyorum. Daha da net konuşuyorum Abhazya ve
Rusya arasındakiilişkiler çokiyi bir şekilde ilerliyor.
Rusya Federasyonuhiç kimsenin tahmın bile ede-
mediği bir şey yaptı. Basite alınmayacak ciddibir
olay bu. Hem Güney Osetya'yı, hem de Abhaz-
ya'yı tanıdı. Medvedev Abhazya'ya geldiği zaman
şunu çokaçık ve net bir şekilde söyledi; "Benim

Devlet Başkanlığım dönemimdeki en zor karar
ve dönemeç Abhazya ve OÖsteya'nın bağımsızlığının
tanınmasıdır", Bazı şeyleri çok kısa sürede düşünebi-

len arkadaşlarımız ise "Ruslar geldiler Abhazya'yı
satın aldılar ya da Abhazya'yı Ruslara sattılar" diye-
biliyorlar. Bu tarz konuşmalarbizi hakikaten çok

üzüyor. Bensize bütün yüreğimle böyle bir duru-
mun olmadığını, böyle bir şeye asla müsaade et-
meyeceğimizi söylüyorum.

Heriki ülke arasında olduğu gibi, bizimde
Rusya Devletiile anlaşmalarımız var. Eğer biz Ab-
hazya'yı düşünüyorisek stabil durumu kurumak
istiyorsak Rusya ve diğer ülkelerle anlaşmalar yap-
mak durumundayız. Doğru söylemek gerekirse

a ma am e ez Dam

Rusya bu hakkı bize vermeyebilir, istediğini yapabilir,
var olan gücünü kullanabilirdi. Örneklerini sizler
biliyorsunuz.

Herkesin söylediği üzücü bir şey var "Abhazya
Devlet Başkanı Sergey Bagapş, Rus yanlısı". Ben
ne Amerikan yanlısıyım, nede Rus yanlısıyım. Ben
Abhazyayanlısıyım, Abhazya için mücadele veriyo-
rum ve ben Abhazım.

Daha öncesizlerle konuşmadığım konulardı

bunlar. Niçin diaspora içinde yaşanan problemleri
şimdidile getiriyorum? Burada yaşanan problem-
ler inanınki Abhazya'yı çok etkiliyor. Maalesef ger-
çek olan bir şey bu. Benim tam da lürkiye'ye ge-
İiş zamanıma denkgetirilerek Abhazya'dan buraya
gelen muhalif arkadaşlar doğru olmayan birtakım
haberleri yaymaktalar. Ben sizlerden milletin seç-
miş olduğu bir başkana gereken saygıyı ve özveriyi
göstermeniziistiyorum.

Vladislav Ardzınba'nın yaptıklarını hiçbir zaman
unutmadık, unutmamalıyız ve asla unutmayacağız,
onu seviyoruz. Bugün benden sonrada Abhaz-
ya'nın birçok Devlet Başkanı olacak. Bugün bizler
Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini
ziyarete gittik. Ben orada gördüklerim karşısında
çoketkilendim. Ben bugün orada bulunan deftere
"Müthiş bir milletin, müthiş bir çocuğu" diyerek

yazmaya başladım. Millet kendi başkanını sevmek

zorunda.

Ben burada konuşmaktan ziyadesizin soruları-
nıza cevap vermekistiyorum. Çokteşekkür ediyo-
rum buraya geldiğiniz ve burada beraber olduğu-
mMuZiçin.

Rusya Türkiye'ye uyguladığıvizeyi kaldırdı. Bun-
dan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ab-
hazya'ya girişi nasıl olacak?

Nisan ayının 27'inde Rusya Federasyonu dişiş-
leri bakanı Sergey Lavrov Abhazya'yı ziyaret ede-
cek. İki gün boyunca onlarla bu konuları görüşece-
giz. Bu tür birçok soruya kendileriyle birlikte
çözüm bulacağız. Gerek pasaport verilmesiile il-
gili, gerekse vizenin kaldırılmasından sonra Abhaz-
ya'ya ziyaretlerin nasıl olacağıile ilgili kendileriyle
bir araya geleceğimiz 27 Nisan'daki buluşmada,
bu problemler gündeme getirip çözmeyi düşünü-

yoruz.

Abhazya Adığe kökenli olanlara pasaport vermi-
yor deniyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

  



  

         

    

    

  
  
  

   

   
  

  

  
  

  

 

   
  

  

  

   

   

   
  

  

  

  
  

   

    

SEBCEY BAGAPŞ

 

Bizim kanunlarımıza göre diasporadaki Abhaz
ve Abazinler başvurmaları halinde pasaport alabilir-
ler. Fakat Adığe kardeşlerimizin pasaport almaları
mümkün değil diye bir şey yok. Bu konuyla ilgili
gelecekolan şahısların evrakları kontrol edildikten
sonra pasaport ve vatandaşlık verilmesi söz ko-
nusudur. Böyle bilmenizi istiyorum.

Geçen yıl Abhazya'ya ilk kez geldim, halen sa-
vaşın izlerini taşıyor olması beni çok etkiledi bu ko-

nuda bir projeniz var mı?

Kesinlikle Sohum'lailgili projemiz var.Bir bu-
çukyıl içerisinde savaşın hiçbirizinin kalmayacağının
garantisini veriyorum ve bu çalışmalarda halen
devam etmektedir. Bu çalışmalar sadece Sohun'da

değil Gudauta'da, Gagra'da ve Abhazya'nın diğer
şehirlerinde de devam etmektedir. Örneğin bu
soruyu soran kardeşimiz şimdi gelirse gelişmeleri
mutlaka görecektir.

Diasporadan yatırım için gelenlere ne tür kolaylık-
lar sağlıyorsunuz?

Abhazya'daki durum şöyle; Sadece diaspora-
dan gelen yatırımcılar için değil, diğer ülkelerden
gelen yabancıyatırımcılar da |.000.000$ üzerinde
yatırım yaparlarsa vergilerden üç yıl boyunca 96
00 muaftır. Daha başka kolaylıklarda vartabi.

Abhazya'yayatırım için gelen sevgili kardeşleri-
me şu uyarıyı yapmakistiyorum; yapacağınız yatı-
rımlarda, ortaklıklarda imzalayacağınız o kağıtlara
son derece özen göstermeniziistiyor, önünüze
gelen herkesle iş yapmamanızıtavsiye ediyorum.
Abhazya'da işleyen bir hukukvar. Bazılarının tavsi-
yeleri yönünde değil de hukukun belirlediği esaslar
üzerinden çalışmalarınızı yapmanızıtavsiye ediyo-
rum,

Sohum havaalanıile ilgili son durum nedir? Faa-
liyete geçecek mi?

Bildiğiniz gibi biz Havaalanımızın ismini Vladislav
Ardzınba olarak belirledik. Havaalanının tamıratı
ile ilgili ihalelerimiz devam ediyor. En son ihalede
Rusların yapacağına dair bir karar almıştık fakat
bu karar tekrarkaldırıldı. Şuanda tamiratını bizler

üstlendik ve bu yılın sonuna doğru Sohum havaala-
nını açmayı düşünüyoruz.

Abhazya vatandaşı olup Abhazya'da yaşamayan
şahıslar seçimlerde oy kullanabilir mi?

Abhazya vatandaşı olan tabii ki oy kullanma
hakkına sahiptir fakat oy kullanırken buradan değil
de oraya gelerek oy kullanması gerekir. Sizde
takdir edersiniz ki oradan vatandaşlık alan kişi

buradan çok orayı düşünmeli.

Abhazya'nın Türkiye temsilciliğini Ankara'ya
taşımayı düşünüyor musunuz?

Konsolosluk görevini yapacakbir şahsın Anka-
ra'da görevlendirilmesini kesinlikle düşünüyorum.
Abhazya'ya döner dönmez bu konuyu çözeceğim.
Bu konu çok kısa zamanda gerçekleşecek bundan

emin olabilirsiniz.

Önemli bir konuyu daha belirtmekistiyorum.
Çokkısa sürede Sohum, Trabzon gemiseferlerini
başlatmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte Havayol-
ları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor

fakat sizinde bildiğiniz gibi bir ülke diğer bir ülkeyi
tanımadığı sürece havayolları hattını açmak çok
zor. Abhazya'yı tanıyan diğer ülkelerle havayolları
konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Sohum

havalimanı açıldıktan sonra Rusya'ya seferler
başlayacak.

Abhazya bankalarıile yabancı bankalar arasında
para transferi yapılabiliyor mu?

Soruyu yanıtlayan Merkaz Bankası Başkanı
İllaryon Argun "Bu gün Abhazya'nın her bankasın-
dan, Türkiye dahil dünyanın her yerine para trans-
feri yapmanız mümkün",

Soçi Olimpiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soçi Olimpiyatlarını Abhazya'ya fayda getirecek
bir organizasyon olarak görüyorum. Şunu da be-
lirtmekistiyorum ki toplumlarhiçbir zaman tarihle-
rini unutmamalıdırlar. Orada şehitlerimiz yatmakta
fakat hayat da devam ediyor.Bizlertarihe takılıp
geride kalırsak o zaman önümüzü göremeyiz. Bu



 

süreç devam edecek, olimpiyatlar gerçekleşecek
ve bu organizasyonun Abhazya'ya yarar getireceği-
ne inanıyorum.

Abhazya'nın yenilenmesiiçin Türkiye'den firmalar
davet ediyor musunuz?

Tabil ki evet, Abhazya'da Iürkiye'den gelen
bir çok firma çalışmaktadır. Abhazya'nın gelişmesin-

de, tadilatlarında, inşaat yapımı konusunda ciddi
anlamda çalışan Türkiye'den fırmalar bulunmakta-
dır. Biz Türkiye'den Abhazya'ya gelerek yatırım
yapmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Bugün
yapmış olduğumuz görüşmelerde bir öneri sun-
dum; "Bugün İürkiye Abhazya'ya yatırım yapma
konusunda oldukça pasif, hatta geç kalınmış duru-

munda, bu nedenleelinizi çabuk tutup Abhazya'ya
yatırımlarınızı hızlandırmanızıistiyorum" dedim.

Kişisel mülk edinmekiçin tapu belgesiveriliyor
mu?

Evet, herşahıs satın aldığı ev, arsa gibi mülklerin
hukuki olarak belgelerini alıyor. Sizin buradan ala-
cağınız mülkleri Demografya'nın kontrolü altında
almanızı tavsiye ediyorum.

Abhazya'dan gelip Türkiye'de üniversite okuyan
bir hayli öğrenci var. Dışarıda okuyan öğrencilerile
ilgili düşünce ve beklentileriniz nelerdir?

Biz Türkiye'ye gelen Abhaz öğrencilerimizi
destekliyoruz, onların burada öğrenim görmelerin-
den son derece mutluyuz, çünkü buradaki öğrenim
seviyesini iyi biliyoruz. Mühendislik konularında,
Mimari konularda, diğer enstitülerde onların öğre-
nim görmeleri bizleri son derece sevindiriyor. Bu-
rada öğrenim gören öğrenciler elbette ki kendi
anavatanlarına dönecekler ve Abhazya'nın gelişme-
si için çaba sarf edecekler, bu nedenle Abhazya'dan
öğrencilerimizin buraya gelerek öğrenim görmeleri
bizleri son derece sevindirmektedir. Bugün Rusya
Hederasyonu'nda 250'ye yakın öğrenci öğrenim
görmekte,İngiltere'de aynı şekilde. Heryıl bu sa-
yıya biraz daha öğrenci ekleniyor ve bu öğrencilerin
eğitimlerinin tamamlanmasından sonra Abhaz-
ya'nın kalkınmasında çok büyük görevleralacaklarını
düşünüyorum.

Abhazca'dan Rusçaya geçişler yabarak konuşu-
yorsunuz nedeni nedir?

Teknik terimlerde, politik konularda Abhazca'-
daki kelimeler yeterli olmuyor o nedenle Rusça
kullanmak zorunda kalıyoruz.

Bu sabah yapmış olduğunuz basın toplantısında

Resul Hamzatov'danbir alıntı yaparak "küçük ulus-
ların büyük dostu olmalıdır" dediniz. Rusya ve Türki-
ye Abhazya'nı dostu. Üçüncüsü de Amerika olacak
mı? Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?

Abhazların yaşam tarzında komşularıile iyi

geçinmek var. Evet bugün Rusya ve Türkiye'yi
dost olarak görüyoruz. Dünyada bize dost olarak
davranacak olan bu Avrupaolabilir, Amerika ola-
bilir, diğer ülkeler olabilir, her ülkeye bizlerde
dostça davranacağız.

Konuşmanızda buradaki kurumları ayrı ayrı sa-
yarakbirlikte çalışmalarını önerdiniz. Bu kurumlar

ayrı çatılar altında değil de aynı çatı altında birlikte
çalışsalar daha iyi olmaz mı?

Bu söylediğinize katılıyorum, ben bunu söyler-
ken Abhaz Federasyonu, Kafkas Federasyonu ve
komite diye ayırmadım, hepiniz Abhazyaiçin, Kaf-
kasya için çalışın dedim. Tabii ki bir çatı altında

olmanızdan, bir güç olmanızdan daha güzel ne
olabilir? Bende bunuistiyorum. Kendi çevremizde
fikir ayrılıkları olabilir, Abhazya'yı tartışabilirsiniz
fakat bir güç olduğunuzu asla unutmamanız gerekir
ve biz tüm bu kurumlarımıza yaptıklarından dolayı
teşekkür ediyoruz.Bizler yapılan organizasyonların
hepsine canı gönülden açık bir şekilde iyi bakıyoruz,
saygı duyuyoruz ve bu saygıyı bize de göstermele-
rini bekliyoruz.

Mayınlı arazilerin temizlenmesiile ilgili bir çalış-

ma var mı? Savaşın izlerinin silinmesi açısından bi-

naların tamiratı yapılıyor mu?

Savaştan sonra İngilizlerin başında olduğubir
organizasyonla Abhazya'da bulunan mayınları ta-
mamı temizlenmiştir. Dolayısıyla mayınlı arazi so-
runumuz bulunmamaktadır. Binaların tamiratı da
hızla devam etmektedir. Bu anlamda Abhazya'nın
çehresi her gün değişmektedir.

Trafik kazalarının sık yaşandığını duyuyoruz bu
konudaki durum nedir?

Gençlerimiz çokhızlı araba kullanıyorlar ve

bu nedenle çoksıktrafik kazaları yaşanıyor. Bu
konudaaltı aydır çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Trafik kontrolleri çoksıklaştırılmış ve hatalı sürücü-

ler asla affedilmemektedir. Şunu söyleyebilirim ki
emniyet kemeri takmayan sürücülere de artık

Abhazya'da ceza kesilmektedir.

Son soruyu da yanıtlayan Bagapş salondan
alkışlar eşliğinde uğurlandı.

 

 



  
   

                               

  

          

  

Memşerilerimiz

09.04.201
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Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş Uzun-
caorman köyüne gitmeden önce 03.11.1992 ta-
rihinde Abhazya'da şehit düşen Efkan Çağlı'nın
kabrini ziyaret etti.

Uzuncaorman'daki program tertip komitesi
başkanı Ekrem Akbaş'ın konuklara hoş geldiniz

konuşmasıile başladı; "Saygıdeğer Devlet Başkanı-

mız ve tüm heyet, burada toplanan değerli soydaş-
larımız hepinize hoş geldiniz diyor saygıyla selam-
İiyorum. Bugün Devlet Başkanımızın buraya gelişine
sebep olan Türkiye Cumhuriyeti devletine teşek-
kür ediyoruz ve bundan sonra daha iyi ortamlarda
buluşmayı umut ediyoruz. Çeşitli nedenlerle bura-

daki toplumla kucaklaşma gecikmiştir, ama şimdi

buradaki buluşmaile birlikte ilerleyen zamanlarda
dahasık görüşmelerin gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum"

 

 

Ekrem Akbaşın konuşmasının ardından Türki-

ye'den giderek Abhazya'ya yerleşen ve şu anda
milletvekili olan Talih Hötiş kürsüye davet edildi.
Hötiş konuşmasında; "Değerli konuklar hepinizi

saygıyla selamlıyorum. Abhazya Devlet Başkanı
ile beraber buraya gelme imkânı buldum. Ben,
buradan oraya giderek, oradaki meclisin içerisinde
yer alan bir soydaşınızım. Abhazya'nın birinci Dev-
let Başkanı Sayın Vladislav Ardzınba ve ekibi canla
başla Abhazya'yı kurtardılar. Şuandaki Devlet Baş-
kanımız Sayın Bagapş'da Abhazya'yı dünyaya tanıt-
mak için çalışmakta emek vermektedir ve çokta

yol kat edilmiştir. Buradaki halkımızın Abhazya'yı
yönetmekten ziyade destekte olmasınırica ediyo-
rum. Geriye dönüşiçin her zaman kapılar açıktır. atal  ie A ene

Hepinizle sağlıklı, mutlu, gelişmiş ve müreffeh bir
Abhazya'da buluşmayı dıliyorum"dedi. Yapılan
konuşmaların ardından Sergey Bagapş kürsüye
davet edildi. Bagapş'ın Üzuncaorman köyünde ki
konuşmasını bilgilerinize sunuyoruz.

 

"Abhazya Cumhuriyeti'nin altı yıldır Devlet
Başkanı olmama rağmen, Türkiye'ye gelmek müm-
kün olmadı. Daha önce gelmeliydim. Bunun bir
eksikliği var ise benim olsun. Aslında Abhazya
Devlet Başkanının diasporadaki halkını heryıl ziya-
ret ediyor olması gerekir. Büyük politika alanlarında
isteklerinize |-2 günde kavuşamamanız, karşınıza
çıkabilecekbirolasılıktır. Bu organizasyonun müm-

 



 

   

                       

  

kün kılınmasında emeği geçen başta Cihan Cande-
mir, Erol Özel, Feridun Aksoy'a şükran borçluyuz

kendilerine teşekkür ederiz.

© Dayanışma Komitesindeki çalışmaları nedeniyle

Irfan Argun'a ve Vladimir Ayüzba'ya bugüne kadar
olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü hükümeti
bu buluşmaya olur vermese idi bu vuslat gerçek-
leşemeyecekti. Biz, bu politikayı yürütmeye çalışan
insanlar her zaman arzu ettiğimiz şeyleri gerçekleşti-
remeyebiliriz. Her şeyi söylemenin mümkün olma-
dığı ortamlar zaman zaman karşımıza çıkmaktadır.

Bazen içimden her şeyi söylemek geliyor ama bu
mümkün olmuyor. Onuniçin az konuşmaya özen
gösterip çokiş üretmekiçin çalışmamız daha uy-

gun olur diye düşünüyorum. Yürütmekte olduğu-
muz politika ve görüşmelerimiz sayesinde arzu
ettiğimiz düzeyde gelişmeler kaydettiğimizi bilme-
nizde yarar görüyorum.

Bilmeniziistiyorum ki ben özbe öz Abhazım
bunda kuşku duyulacakbir şey yok. Ancak zaman
zaman buraya bu veyaşu şekilde gelip farklı görüş-
ler serdeden ve bu yürütülmekte olan politikalar-
dan farklı anlamlar çıkaran insanlar olur, bu doğaldır.
 

 

 

 

 



                               

  

 
 

 

 

Ancak Allah biz yönetenleri birbirine kuşkuile
bakacak noktaya getirmesin. Yöneticiyi, herhangi
bir işe koyulmuş insanı kurşun yaralamaz, söz da-

ha çok yaralar ve öldürücüdür.

Şuanda benimle birlikte gelen arkadaşlarımın
arasında bakan düzeyinde sorumlular merkez
bankası başkanı gibi sorumluluk taşıyan insanlar
yanımızda ve bir ekip olarak ahenk içerisinde
çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Bazen karşı grupta

yer alanlar, "Abhazya'da havaalanını sattılar, demir-
yolunu sattılar" gibi söylemlerde bulunurlar, asla
böyle bir şey mümkün değildir. Beter olanını ken-
dileri görsün.

Çokdahaciddi sorunlara eğilmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Bu konuya buraya gelmeden önce
değinmeyi düşünmüyordum fakat gelişen olaylar
gösterdi ki bu konuya değinmeden geçemeyece-
ğim. Herkesin bildiği üzere bağımsızlık adına bizi
destekleyen Rusya bilinenin dışında 3 yıl içerisinde
kalkınmamız ve refah seviyemizi yükseltmemiz
adına 500 milyon dolarhibe etmiştir. Bizi muhatap
alan ve bizimle görüşme arzusunu beyan eden
her devletle görüşmek görevimizdir.Bilindiği Üzere
Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan 4 tane devlet
bulunmaktadır. Bunların dışında 2-3 ay içerisinde

üç devletin daha bunlara ilave olacağını düşünüyo-
ruz. Abhazlar olarak Türkiye, Suriye, Ürdün: Nere-
de olursak olalım anayurdumuzla dayanışmaiçe-
risinde olmakbilincinde olmalıyız.

Savaştan çıkan bir ülkede yıkılanları yapmak
sanıldığı kadar zor değildir bina vs. Fakatyıkılan
moralleri düzeltmeksanıldığından çok daha zordur.
 

 
 



 

  
Burada mükemmelşartlar içinde yaşadığınızı görü-

yorum fakat Abhazya'nın yaşayabilmesiiçin bir

tek gerçekvar, sizlerle dayanışmaiçerisinde olmak.

Yüzünüzü o tarafa çevirmek zorunda olduğunuzun
bilincinde olmanızıistiyorum. Abaza olarak, dilimizi,
özümüzü muhafaza etmek zorundayız. Biraz önce
burada Apsuwaca şilir okuyan minik kızımız bunu
bize gösterdi.

Başta merhum Vladislav Ardzınba olmak üze-

re, buraya gelmeden önce ziyaret etmekihtiyacı

hissettiğimiz bağımsızlık şehidimiz Sıba Efkan ve

 

Sergey Bagapş   

        

Bagapş ve beraberindeki heyetİstanbul'da ,
yaşayan hemşerileri tarafından da sevinçle karşı-

landılar. Abhazya Devlet Başkanı Sayın Sergey
Bagapş onurunaİstanbul'da bir yemek düzenlen-
di. 300 civarında katılımla gerçekleştinlen yemekte
sanatçımız Gülcan Altan küçükbir konserverdi.

Gecede aynca Ridade Kafkas Halk Dansları Ekibi
de sahne aldı. Değerli Ressam Faruk Cimok da

Sayın Sergey Bagapş'a bir tablosunu hediye etti.

  Sergey Bagapş Türkiye'den ayrıldı.

10.04.2011

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın
Sergey Bagapş sabah saatlerinde İstanbul'da basın
kuruluşlarıile Yeşilköy'deki Fener Lokantası'nda

kahvaltıda bir araya geldi. Yazılı ve görsel medyanın
yoğunilgi gösterdiği kahvaltıda gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan Bagapş, Abhazya'nın karşılaştığı sı-
kıntılar ve çözüm yollarını anlattı. Öğleden sonra
Sayın Bagapş ve heyetine tekne ile boğaz gezintisi
yaptırıldıktan sonra akşam saat 18.30'da Sabiha
Gökçen havaalanından uğurlandılar.

nuruna İstanbul

onun gibi düşünenler sayesinde bağımsızlık müm-
kün olmuştur. Tann bizi onları unutturacak duruma
sürüklemesin.

Biz gücümüzü sizden alıyoruz,sizinle moral

buluyoruz bunun bilincinde olmanızı istiyoruz.
Bugün buradaki topluluğa katkı sunan, uzaktan
yakından iştirak eden herkese teşekkürediyorum,
aile boyu hepinize mutluluklar diliyor iyı günlerde
görüşmeküzere diyorum."

Adapazarı Uzuncaorman Köyünde gerçekle-
şen buluşmanın ardından İstanbul'a hareket ettiler.

  

   

 

 

 

 

  

        

  



 
 

4 Mart 1949 yılında Sohum'da dünyaya geldi.
Sohumda'ki 10 numralı okuldan (Lise) mezun oldu.

1972 yılında Sohum'da Subtropik Ziraat Gürcü
Enstitüsü Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. Üniversite yıllarında sarap fabrikasındaişçi
olarak çalıştı. Ardından SSCB'nin Abhazya Devlet
bankası şubesinde güvenlik görevlisi (inkassator)
olarak çalıştı.

1972-1975 yılları arasında Mokva köyündesıvı
yağ üretim çiftliğinde müdür olarak görev aldı.

SovyetSilahlı Kuwetleri'nde askerliğini tamamla-
dıktan sonra Abhaz Komsomol (gençlik örgütü)
Komitesi'nde eğitmen olarak görev aldı. Komsomol
ve Sohum Bölge Komitesi Komünist Gençlik Örgüt-
leri Daire Başkanlığı yaptı.

Gençlik Merkez Komitesi Çalışma ve Kırsal Gençlik

Başkanı ve Gençlik Merkez Komitesi Bilgi Başkanı

görevlerinde bulundu.  
1979-1980 - Gürcistan Komsomol ve Abhaz Bölgesel Komite Birinci Sekreteri,

(982-1989 Gürcistan Komünist Partisi Oçamçıra İlçe Komitesi Birinci Sekreteri,

1989-1991

991-1992

1992-1995

1995-1997

1997-1999

1999-2005

Abhazya Cumhuriyeti Başbakanı,

Devlet Tarım Komitesi Abhaz ÖSSC Genel Başkan Yardımcısı,

Halk Milletvekilleri Oçamçıra İlçe Kurulu Başkanı,

Abhazya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı,

Abhazya Cumhuriyeti Basbakan Birinci Yardımcısı,

Devlet şirketi Chernomorenergo Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Abhazya sosyo-politik hareketi Amtsakhara, Ağustos 2004 tarihinde Sergey Bagapş'ı devlet
başkanı olarak aday göstermiştir. (Sosyo-Politik hareketi Birleşik Abhazya Partisi tarafından da destek-
lenmektedir.)

Sergey Bagapş 12 Ocak 2005 Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçildi.

Av ve sportutkusu olan Sergey Bagapş, Abhazya Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu Onursal
Başkanı.

Evli vebir oğlan, birkız çocuğu olan Bagapşiki torun sahibi.



  

Soydaşlarına Anavatan Çağrısı Yapan Bagapş, Kötü M
Yoktur Derken Ulkelerin Kaderini Çizenleri Eleştirdi

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş Soçi'den özel bir uçakla 7 Ni-
san'da saat | |.00'de Ankara'ya geldi. Bagapş'ın heyetinde Devlet Başkanı
Kalem Müdürü Grigoriy Enik, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı Kristina

Özgan, Merkez Bankası Başkanıİlarion Argun, Milletvekili Talih Hötiş, Devlet

Başkanı Danışmanı Sariya Amıçba, Devlet Başkanlığı Koruma Müdürü

Andrey Bobua, Dünya Şampiyonu Güreşçi Denis Sarguş, Abhazya Devlet
Üniversitesi Rektörü Aleko Guramia, Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü

   yae bolat Birinci Yardımcısı Zurap Kacaya, Devlet Başkanlığı Protokol Müdürü Alik
Orsam Başkanı Logua, Ozel Rezidans Müdürü Ibrahim Ayüzba, Devlet Başkanlığı Basın
8 Nisan 2011 Sözcüsü Yardımcısı Alhas Çolokua, Zurap Kocayaoğlu, Tayfun Ardzınba,

Tamaz Logua, Vaja Çaçba, Beslan Yeşba, Geri Dönüş Devlet Komitesi

Başkanı Zurap Adleyba, Tarım Sanayi Odası Başkanı Leonid Osia, Yazar Anatoliy Logulaa, Abhazya
Devlet Televizyonu'ndan Astanda Ketsba, Robert Alamia ve Darmilav yeraldı.

Sergey Bagapş, Ankara'ya gelir gelmez görüşmelerde bulunmuş, 7 Nisan gecesi KAFİAD'ın (Kafkas
İşadamları Derneği) onuruna düzenlediği yemeğekatılmıştır. 8 Nisan sabahı Ankara'da Swissotel'de

gazetecilerle kahvaltı da bir araya gelmiştir. Bagapş'ın 9 Mart'da Adapazarı Uzuncaorman köyünde
Abhaz kökenli Türkvatandaşlarıile onuruna düzenlenenşenlikte bir araya gelmesi ve aynı geceİstan-
bul'da The Green Park otelde yemeğekatılması, |0 Mart'da İstanbul'da basın toplantısı sonrası Abhaz-

ya'ya dönmesi bekleniyor.

Bagapş'ın gelmesinin nedeni'belfıtığı tedavisi', 'Abhaz kökenli Türk vatandaşlarıile buluşma' şek-
linde yansıtılmayaçalışılıyor. Ancak, bu ziyaretin Türkiye'nin Abhazya'ya dönükpolitikalarında yumuşa-
manın adımlarından biri olduğu da açık bir gerçek. İlk olarak Türkiye, Karadeniz'de uluslararası sularda

Abhazya'ya giden Türk gemilerine Gürcistan'ın el koymasını önledi. Gürcistan'ın el koyduğu gemileri
(Afrostar hariç) serbest bırakmasını sağladı. İkinci adım da Türkiye-Abhazya arasında insanive ticari

ilişkilerin gelişimi için adımlar atmaya başladı. Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı, Bagapş'ın Türkiye'yı
ziyaretinin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne karşı bir adım olarak algılanmamasına da çalışıyor. Gürcistan

ile ilişkilerini zedelemeden ve Tiflis'in onayı ve bilgisi dahilinde Abhazyaile ilişkilerini geliştirmenin yol-
larını arıyor. Nitekim, Dışişleri Bakanlığı'nın / Nisan 2011 tarih ve 26 sayılı 'Sergey Bagapş'ın Türkiye
Ziyareti Hakkında' başlıklı açıklamasında Gürcistan ile dostluk vurgulanmıştır. Açıklama da dört defa

"Gürcistan' kelimesine yer verilirken, 'Abhazya' kelimesi kullanılmamıştır. Bagapş'ın hangi ülke ya da
bölgeden geldiği bile açıklama da belli edilmemiştir.

Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü koruyarak, Türkiye-Abhazya arasındakiticari, kültürel
ve insani ilişkileri geliştirmekistiyor. Çünkü, Gürcistan'ın Abhazya'ya yönelik politikasının Abhazya'nın
Rusya Federasyonuile daha yakınbir ilişki sürdürmesi dışında sonucu yok. Türkiye'de Abhazya'dakı
Abhaz nüfusunun yaklaşık dört katı büyüklüğünde Abhaz kökenli nüfusa sahip. Abhazya'da Osmanlı
Türkü kökenli bir nüfusta bulunuyor. Ayrıca, Türkiye ile Abhazya arasında dil, din, kültürel, tarihi derin
bağlar mevcut. Abhazya, Türkiye'yi farklı bir ülke veya yakın akraba olarakalgılamıyor. Türkiye'yi bir
bütünün büyük parçası ve ailenin yarısı olarak algılıyor. Bu nedenle, Türkiye ile Abhazya arasındaki
ilişkiler ticariilişkilerin çok ötesinde yakın insani ilişkilere dayanıyor ve bu yönde gelişmeye de devam
ediyor.

  



 

Bagapş: “Geleceğe Savaş Ruhuyla Bakmamak Lazım”

“Gürcistan'da aklı başında bir yönetim olsa, tüm Karadeniz'i çevreleyen
karayolu, demiryolu ulaşımı ile doğalgazın Batum ve Türkiye üzerinden

Avrupa'ya sevki mümkün olabilirdi. Tarihte çok şeyler oldu. Amatanihte
olup bitenleri devam ettirmekiçin diplomasi yapılmamalı. Geleceğe savaş
ruhuyla bakmamaklazım.”   Bölgenin İsviçre'siyiz

Nuri Elibol En önemli gelir kaynağı turizm olan Abhazya'da Devlet Başkanı Bagapş,
Türkiye Gazetesi “Di N A imali hir Ülkeyi nizi hili "8 Nisan 2011 Biz bu bölgenin İsviçre'siyiz. Sevimli bir ülkeyiz ve haddiımizi biliyoruz

sözleriile turistleri davet etti. Türkiye doğumlu Devlet Başkanlığı Köşkü
Müdürü İbrahim Ayüzbaise, "Abhaz olmamız bizim için ilk sırada gelir. Geleneğimizi kültürümüzü
yaşatmayı önemseriz. Kimse kimseye 'Hıristiyan mısın, Müslüman mısın, Şaman mısın?' diye sormaz"
diye konuştu.

Türkleri Bekliyoruz

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Vasileviç Bagapş, Abhazya'da Iürk Işadamlarını da görmekiste-
diklerini söyledi. Bagapş, "Rusya ne derse Abhazya Devlet Başkanı aynısını yapacaktır" diye
düşünülüyorsa bu çokyanlış bir anlayıştır. Abhazya bağımsız ve kendi meseleleriyle mücadele
etmesini bilen bir ülkedir. Abhazya'yı resmen tanımamanız ekonomikilişkilerimizi geliştirmemize
engel değil. Ben Türk işadamlarının da ülkemizdeki yatırım imkânlarından en fazla payı almasını
istiyorum. Türkiye Güney Rusya'ya mallarını bizim üzerimizden götürebilir. Türkiye'den tekstil
ürünlerinin doğrudan bizim ülkemiz üzerinden bölgeye girebilmesiiçin çalışmalarımız var. Sohum

Havaalanı'nı yenilemekiçin bir ihale açacağız. Bu ihale elbette Türkşirketlerine de açık olacaktır"

dedi.

Türkiye'nin Abhazya Çıkmazı

Sadece Rusya, Nikaragua, Venezuela, Güney Osetya ve Transdinyester'in resmen tanıdığı
Abhazya'yı Türkiye tanıyamıyor. AB ile tam üyelik müzakeresi yürüten ülke konumunda olması
Türkiye'yi Abhazya konusunda çıkmaz bir politikaya sürüklüyor. Çünkü AB, BM ve AGİT gibi birçok
uluslararası örgüt Abhazya'yı Gürcistan'ın bir parçası olarak görüyor ve meselenin barışçıl yollarla
çözülmesini istiyor. İürkiye, Gürcistan'dan geçen BTC boru hatları veilişkilerdeki ekonomik boyutu
dikkate alarak Abhazya ile mesafeli bir ilişki sürdürüyor.

Turizm En Önemli Gelir Kaynağı

Başta Rusya olmak üzere, Orta Asya Cumhuriyetlerinden çok sayıda turist yazın Karadeniz
sahillerine akın ediyor. Gagra en önemli turizm kentlerinin başında geliyor. Tkuarçal bölgesindeki
kömür madenleri, dünyanın en kaliteli kömürü olarak biliniyor. Abhazya dağları değerli mermer
yataklarına da sahip.

Abhazya, Karadeniz'de 250 kilometreyi bulan geniş sahilleri, Türkiye'nin Karadeniz'deki sahil
şeridinin aksineılıman iklimi ile yaz turizmine, muhteşem doğası ve 4 bin metreyi bulan dağlarıyla
da kış turizmine elverişli bir ülke.

Anlamlı Bayrak

Abhazya'nın bayrağında yeşil şerit Müslümanlığı, beyaz şerit ise Hıristiyanlığı ve diğer inançları
temsil ediyor. Bayraktaki sağ el avuç içi ise dostu selamlamayı, düşmanı durdurmayı; elin üstündeki

yedi yıldız ise Kafkasya'daki diğer toplumları gösteriyor.



 

Abhazya Devlet Başkanı Bagapş Ankara'daki Basın
Toplantısı ve Düşündürdükleri

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Bagapş önce
Ankara'da önemli temaslarda bulundu, ardından da Sakarya'nın Hendek
ilçesine bağlı Uzuncaorman köyünde hemşehnleriyle bir araya geldi. Türkiye'ye

yönelik sıcak mesajlar veren Bagapş, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i de
ziyaret etti.   İ Bagapş, geldiği gün Dışişleri Bakanlığı'nın "Bu ziyaret hiçbir resmi nitelik

Fırat Kozok taşımamaktadır" şeklindeki açıklamasının kendilerini üzmediğini ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi Bagapş, "Türkiye'nin, Diışişleri'nin şu anki durumunu çokiyi biliyoruz. Onun
LI Nisan 2011 im bizi N N bin cevleni sn kiiçin bizim teşekkür etmekten başka söyleyecekhiçbir şeyimiz yok. Eğerbiz

resmi davetli olsaydık, Türkiye çok büyük tepki görürdü. Bu konuda kesinlikle aceleci değiliz. Kendi
isteklerimizi yaptırmak için başka ülkelerin zor duruma düşmemesi için özen gösteriyoruz" dedi.

Türkiye ile Abhazya arasındakı ticaret hacminin yıllık 200 milyon dolara ulaştığını bunun Türkiye-

Japonya arasındaki ticaret hacmine denk düştüğünü belirten Bagapş, "Türkiye gibi büyükülkelerin bir-
çok varyantları vardır ama biz uzun dönemde kardeş Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize
inanıyoruz" diye konuştu.

"Göçü sağlamaktan başka çaremiz yok'

Son 20 yılda Gürcistan ile 3 kez savaştıklarını anımsatan Sergey Bagapş, şöyle devam etti: "Bu süre

içinde biz hiçbir zaman Gürcistan'a saldırmadık. Biz Gürcü halkıyla savaşmıyoruz bununaltını çizerek
söylüyorum. Kötü millet yoktur, kötü politikacılar vardır. Tarihe baktığınız zaman hiçbir zaman Abhazya
Gürcistan toprakları içinde olmadı."

Ziyaretin asıl amacının, Türkiye'de bulunan soydaşlarını anavatanlarına davet etmek olduğunun
altını çizen Bagapş, bugüne kadar TIürkiye'den Abhazya'ya dönenaile sayısının 600 olduğunu, bu rakamı
daha da arttırmakistediklerini söyledi.

Bagapş, "Buradaki insanların tüm hayatlarını bırakıp dönmeleri tabii ki zor bir süreç. Ama sadece
bu konuylailgili bir bakanlık kurduk, bu kurum Türkiye'den gelecek kardeşlerimize, ev, yerleşme ve
iş konusunda yardımcı olmaktadır. Göçü sağlamaktan başka çaremiz yok" dedi. Sergey Bagapş, "geri
dönüş" çağrısının yalnızca Abhazlara yönelik olmadığını, Türkiye'de yaşayan tüm Kuzey Kafkasyalıları
ülkelerine davet ettiklerini vurguladı.

Abhazyaile utangaç başlangıç

Abhazya lideri tanınmaiçin aceleci değil. 'Önce ekonomikilişki!

Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş nezdinde lürkiye'deki Abhaz
ve Çerkeslere yönelik bir yanlış geç de olsa düzeltildi; Ankara gayrı resmi
de olsa Abhaz liderin Türkiye'yi ziyaret etmesine imkân tanıdı. Bagapş,
/ Nisan'da Ankara'dan başladığı gezisini Adapazarı-Düzce bölgesinde
hemşerileriyle kucaklaşıp dün Yeşilköy'deki Fener Lokantası'nda gazetecilere
kahvaltıda bir araya gelerek noktaladı. Türk Dışişleri, Bagapş'ın 2007'de
planlanmış gezisini Gürcü lobisinin baskısıyla son dakikada iptal ettirerek

 

Fehim Taştekin Abhaz ve Çerkesleri gücendirmişti. Gürcistan'ın Türkiye'den aldığı askeri
Radikal Gazetesi yardımları 2008'de Güney Osetya ve Abhazya'ya karşı kullanması, ardından
11 Nisan 2011 Türkiye'nin ilişkilerini stratejik ortaklığa yükselttiği Rusya'nın bu iki ülkenin

bağımsızlığını tanıması, bütün yumurtaları Gürcü sepetine koymuş Ankara'nın Kafkasya siyasetinde
ister istemez kırılmaya yolaçtı. Gürcistan'la abartılı bir şekilde müttefiklik payesibiçilirken Abhazya'nın
da artık görmezden gelinemeyeceğianlaşıldı. Dün Bagapş'a "Gelme" diyen Ankara, bugün "Gel" diye-

 



 

rekfiili ambargoyu kaldırmış oldu. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun şubattaki Tiflis

temaslarının ardından geldi.

Abhazlar ne istiyor?

Bagapş Türkiye'den hemen Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasını beklemiyor. "Ben gerçekçibir
siyasetçiyim, bunun olmayacağını biliyorum, tanıma meselesi uzun bir süreç" diyen Abhazliderin
uzak hedefi Abhazya'yı daha cazip bir ülke haline getirip siyaseten de tanınabilir kılmak. Yakın vadede
istediği şeyise ticariilişkilerin gelişmesi, 1992'de savaşla kesilen Trabzon-Sohum gemi seferlerinin
başlaması, hava koridorunun açılması, anavatan-diaspora arasında gidiş-gelişlerin kolaylaşması. 230
bin nüfuslu Abhazya'ya yılda | milyon turist geliyor. Bunların ezici çoğunluğu Rusya'dan. Bagapş, Tür-
kiye'nin turizm sektöründeki hizmetkalitesini Abhazya'ya taşımakistiyor. Türkiye,yıllık 200 milyon
dolarticaret hacmiyle Rusya'dan sonra ikinci büyük ortak. Abhazya gibi küçükbir ülke için önemli
bir rakam. Bagapş sadece Abhazları değil Türk işadamlarını da yatırıma davet ediyor. Yanisiyasetten
önce ekonomigeliyor. Bagapş bu alanda ilişkilerin sağlam temele oturmasının diasporadan anavatana
dönüşü de kolaylaştıracağını düşünüyor. Malum Abhazya'nın Abhazlar aleyhine bir nüfus krizivar.
Nüfus dengesini sağlamak açısından Abhazların dönüşü Abhazya için bir çıkış yolu. Ama bu yolun
yolcusu çokfazla değil. Bagapş'a göre 3 bin civarında insan döndü. Halihazırda 6 bin dönüştalebi
var. Bagapş diasporadan Abhazları çekmeye çalışırken savaşta Abhazya'yı terk etmiş Gürcülerin
dönüşüneizin verilmemesi konusundakieleştirileri de reddediyor. "Abhazya 4 bin şehit vermesine

rağmen 50 bin Gürcü'nün dönüşüne tektaraflı kararla izin verdi. Abhazya bu konudaeşsiz bir örnek,

Sırbistan ve Kosova'da sadece 5 bin kişi tekrar eski yerlerine dönebildi. Gürcistan savaş olmadığı
halde Ahıskalıların dönmelerine izin verdi mi?"

Türkiye'nin açmazı

Türkiye her açıdan kendisine muhtaç olan 4.6 milyonluk Gürcistan'ın gönlünü almadan Abhazya'nın
beklediği adımları atmakistemiyor. Ankara'nın tek yanlı siyaseti bugüne kadar Abhazya'yı Rusya'ya
itti. En basitinden Bagapş, Türkiye'ye gelirken Rus pasaportu kullanmak zorunda. Başka şansı yok.
Türkiye üyesi olmadığı Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ambargo kararının gönüllü taraftarıydı. Biz-
zat Rusya kendi ambargosunu delerek Abhazlara sınırlarını açıp pasaport dağıtırken Ankara eskiçizgi-
de ısrar etti. Üstelik defalarca Abhazya'ya giden Türk gemileri açık sularda alıkonuldu, kaptanlar hap-
sedildi. Bagapş 'korsanlık' olarak nitelediği bu konudaki tuhaflığa dikkat çekti: "Türkiye'nin Gürcistan'a
hibe ettiği hücumbotlarla Abhazya'ya gidip gelen Türk gemilerine açık sularda el koyuyorlar." Davut-
oğlu'nun dengeyi Abhazya lehine esnetme çabası tatminkâr bulunmasa da ziyaret Abhazların er ya
da geç bir açılım olacağına dair umutlarını artırdı. Bagapş'ın Gürcistan'dan kaçarken Rusya'ya teslim
olduklarına dair eleştirilere yanıtı da dobra dobraydı: "Şu anda yenibir savaşın çıkmamasının garantörü

Rusya. Bize savaştan sonra sadece Rusya yardım etti. Avrupa'daki bankalardan kredi alamıyoruz.
Rusya pasaportu ile dahi Avrupa ülkelerine seyahat edemiyoruz. Biz bütün ülkelerde müzakerelere
açığız. Pazarlık konusu etmeyeceğimiz tek şey bağımsızlığımız."

Sağlık bahanesi olmadan...

Bunu söylerken Abhazyasiyaseti açısından yenibir şeyi de dillendirdi: "Gürcistan-Abhazya sorunu-
nun çözümünde Türkiye'nin de aktif rol oynamasını isteriz." Bu süreç şimdiye dek OÖset ve Abhazların
hamisi olarak Rusya, Gürcistan'ın hamisi olarak da ABD ve AB'nin güdümündeydi. Hâlihazırda Cenev-
re görüşmeleri de bu aktörler üzerinden yürüyor. Şimdiye dek Türkiye'nin kategorik olarak Gürcis-
tan'dan yana olması Abhazlar nezdinde arabuluculuk şansını yok ediyordu.

Son zamanlarda "tanımadan ilişki kurma! yönünde Batılı çevrelerde detartışılan formül, Türkiye'nin
kendisiyasi gerçeklerini dikkate alan Bagapş'ı memnun edecekbiryol olarak görülüyor. Bagapşgelir-
ken Tiflis'i kızdırmamakiçin sağlık bahanesiileri sürülmüştü. Bir meslektaşımızın sağlığıyla ilgili sorusuna
Bagapş "Türkiye'ye ayak basıncaiyileştim" yanıtını verdi. Velhasıl Abhazlar hiç olmazsa Türk Dışişleri'nin
"Ziyaret sağlık gerekçeli olarak gerçekleşecektir" şeklinde açıklama yapmak zorunda kalmayacağıbir
ilişki olsun istiyorlar.



 

Bagsapş: "Teşekkürler Türkiye"

|992'de Gürcistan'danfiilen bağımsızlığını ilan eden Abhazya Devlet Başkanı
Sergey Bagapş, Türkiye gezisini tamamlayarak Sohum'a döndü.

Bagapş altıyıldır devlet başkanı. Daha önce gerçekleştirmekistediği Türkiye
gezileri (21-25 Nisan 2007, 17-24 Ekim 2007 ) Tiflis'in isteği Üzerine son
anda iptal edilmişti. Bu nedenle, önem taşıyan Bagapş'ın Türkiye gezisini
analiz edecek olursak, ilk önce Türkiye'yi yabancı bir ülke olarak gör-
mediğini ve Türkiye ile Abhazya arasındaki siyasi uzaklığı "aile içi sorun"
olarak gördüğünü söylemek gerekiyor. Bu nedenle Bagapş, Türkiye'nin
Gürcistan'a yönelik politikasını eleştirmekten özenle kaçınmıştır. Bagapş,

Türkiye'nin Abhazya konusundaizlediği politikaya saygı duyduğunu belirterek,
Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin, "Türkiye'ye teşekkür etmekten başka

bir sözümüz yok. Resmi davet alsaydık Türkiye çok tepki görürdü. Türkiye çokakıllı politikalarla bu
bölgede öncü olmuştur. Türkiye konumuitibariyle çevrede barış için çok çaba göstermektedir.

Türkiye'ye göstermiş olduğu hoşgörü için teşekkür ederim. Türkiye ciddi bir devlet ve her zaman
onun davranışına karşı büyük saygımız bulunuyor. Kendi isteklerimizi yaptırmakiçin özellikle Türkiye'ye
zarar vermekistemeyiz. Türkiye'nin konumunu çokiyi biliyoruz. Öncelikle, Türkiye'nin de bizi
anlamasını bekliyoruz. Tabii ki bu süreç başlayacak ve devam edecek. Bu konuda ciddi bir yerlere
geleceğimize inanıyoruz" demiştir.

 

Hasan Kanbolat

Orsam Başkanı

12 Nisan 2011

Bagapş, |ürkiye ile adım adım yakın ilişkiler kurmakta kararlı. Açıklamalarına göre, Türkiye ile
ilişkiler ilk önce ekonomik boyutta artırılacaktır; Abhazya, hem güvenli ve hem de istikrarlı bir ülke-
dir; Türk işadamları Abhazya üzerinden Rusya Federasyonu'na ihracat yapabilir, Abhazya'da özellikle
turizm, elektrik enerjisi, endüsiri ve tarımlailgili yatırımlar yapılabilir.

Bagapş, İürkiye'deki Abhaz kökenli vatandaşlarla Abhazya arasındaki bağları da güçlendirmek
istiyor. Bu konuda Bagapş "Türkiye'de Abhaz diasporası güçlüdür ve onların istekleriyle bu ziyaret
gerçekleşmiştir. Türkiye'ye halkımız arasında kesik olan ilişkilerimizi yeniden kurabilmemiz için gös-
terdiği hoşgörüye teşekkür ederim. Türkiye'de 500 bin Abhaz yaşıyor. Küçükbir devletiz. Demografik
sorunlarımız var. Bundan dolayı, Iürkiye'deki halkımızın anavatanına dönerek orada yaşamasını arzu-
luyoruz. Ancak, bu kolay değil. Türkiye, her konuda çok gelişmiş durumdadır. Demografi Kurul, Tür-
kiye'den gelecek kardeşlerimize ev Iş sağlayacaktır. Bizim şu anda bu nüfus gücü sağlamaktan başka
şansımız yoktur." demiştir.

Abhazya'nın Gürcistan ve Rusya Federasyonuile ilişkilerine de değinen Bagapş, "Abhazya hiçbir
zaman Gürcistan topraklarında bir ülke olmadı. Hiçbir zaman Gürcistan'a saldırmadık. Gürcistan ile
her türlü konuda görüşmeye hazırız. Ancak,iki ayrı tanınmış ülke olarak, başka türlü görüşmemiz

mümkün değil" demiştir. Karadeniz'de Türk gemilerinin Gürcistan tarafından zorla el konulmasına
da değinen Bagapş, "Gürcistan'ın Somali'deki korsanlardan farkı yok. Bunu yapmak doğru değil. Bu
doğru bir yol değil" yanıtını vermiştir. Abhazya'nın Rusya Federasyonu'nun bir parçası, bir şehrigibi
gösteriliyor olduğunu belirten Bagapş, "Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Abhazyaikili ilişkilerini
bağımsız bir devlet olarak sürdürmek zorundadır" demiştir. Abhazya'nın bağımsızlığı Rusya Federasyonu,
Nikaragua, Venezuella ve Nauru tarafından tanınıyor. Bagapş, önümüzdeki birkaç ay içerisinde sürpriz
bir şekilde birçok ülkenin Abhazya'yı tanıyacağını da açıklamıştır.

Bagapş, Iürkiye'nin nazikçe kapısını çaldı, kapıaçıldı, misafir oldu ve teşekkür ederek evine döndü.
Bundan sonra Türkiye-Abhazyailişkileri Gürcistan'ı rahatsız etmeden çok boyutlu gelişecektir. Geli-

şen ticariilişkiler, deniz ve havayolu ulaşımını da getirecektir. Eğitim, kültür, insani ve kalkınma yar-
dımları, giderek sıklaşan heyet ziyaretleri gelişen ilişkilerin yeni halkaları olacaktır. Doğu Karadeniz'in
istikrarı, güvenliği ve refahı Türkiye, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Abhazya'nın uyumunabağlıdır.
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Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın Türkiye ziyareti,
Ankara'nın yıllardır sürdürdüğü 'Abhazya'yı yok sayma!

politikasının değiştiğini gösteriyor. Türkiye bir bakıma Abhazya'ya
yönelik tutumunu 'kırmızıışık'tan 'sarıışık'a çevirmiş oluyor.

Temennimiz ve beklentimiz, bir an önce 'yeşil ışık'a geçilmesidir...

 
SEZAİ BABAKUŞ
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bhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey
Bagapş'ın yıllardır beklenen Türkiye ziyareti niha-
yet gerçekleşti. 7-10 Nisan tarihleri arasında Anka-

ra, Adapazarı ve İstanbul'da pekçok toplantıya katılan
Bagapş ve beraberindeki heyet, hem Abhazya-Türki-
ye ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli görüşmelerde
bulundu hem de diaspora ile kucaklaştı. Başta KAFİAAD
Başkanı Erol Özel ile KAFFED Başkanı Cihan Cande-
mir olmak üzere, bu ziyaretin gerçekleşmesine önayak
olan, emek ve destek veren herkesi kutluyorum ve
yürekten teşekkür ediyorum.

 

Evet, yıllardır beklediğimiz bir ziyaretti bu. Pekçoğu-
muzun hatırladığı Üzere, taa |7 Ekim 2007'de 'ha geliyor,
ha geldi' diye beklemiştik. Biz karşılama hazırlıkları ya-
parken Gürcistan yönetimi de bu ziyareti engellemek
için son kozlarını oynamıştı. O zaman kazanan Gürcistan
olmuş, Bagapş'ın gelişini engellemişti. Ve biz, Bagapş
gelseydi bağrımıza basacağımız Hendek Uzuncaorman'da



  TÜRKİYE'DEN ABHAZYA'YA'SARIIŞIK".
 

20 Ekim günü toplanıp kendi kendimize, "Ba-
gapş'ı mutlaka burada ağırlayacağız" sözü vermiş-

tik, Nihayet üç buçuk yıl sonra bunu gerçekleşti-

rebildik. Gürcistan yine engellemekiçin çabaladı,

hem de çok çabaladı. Ama bu kez başaramadı.

Bu kez kazanan biz olduk. 9 Nisan Cumartesi
günü Uzuncuorman'da toplanıp Bagapş'ı alkışla-

dık ve kucakladık...

Bagapş'ın bu ziyareti aylarca sürentitiz bir

çabanın sonunda mümkün olabılmıştır. Daha

önceki girişimlere vize vermeyen Türkiye, bu
kez sınırlı ve resmi olmayan bir ziyaret programı-
na 'olur' vermiştir. Gürcistan'ın engellemegiri-

şimleri son ana kadar devam ettiği için, Bagapş'ın
gelişinin duyurulması da son günlere kadaryapıl-

mamıştır. Türkiye, Bagapş'ın gelişinin "sağlık

kontrolünden geçmek ve akrabalarıile görüş-
mek" olduğunu açıklayarak, Gürcistan'dan gelen

tepkileri geçiştirmiştir. Pekçoğumuz Türkiye'nin

bu açıklamasına kızmış olsak da bunun 'ince

diplomasi'nin gereği olduğunu anlamışızdır. Tüm

bu sınırlamalara rağmen ziyaret, Bagapş'ın da

belirttiği gibi, çok başarılı olmuştur.

Bu dört günlük ziyaretin ortaya çıkardığı
pekçok sonuç vardır. Herşeyden önce Türki-

ye'nin yıllardır sürdürdüğü 'Abhazya'yı yok say-
ma' duruşu değişmiş, Türkiye ile Abhazya ara-

sında resmi olmasa dafiili bir ilişki kurulmuştur.

Gürcistan'ın çok yönlü engelleme çabalarına
rağmen bu ziyaretin gerçekleşmesiyle, Türkiye

bir bakıma Abhazya'ya yönelik tutumunu 'kırmızı

ışık'tan 'sarı ışık'a çevirmiş oluyor. Temennimiz,

bir an önce 'yeşil ışık'a geçilmesidir. Bu minvalde

öncelikli beklentimiz en kısa sürede iki ülke ara-
sında doğrudan ulaşımın açılmasıdır.

Bagapş'ın ziyareti anavatan-diaspora ilişkilerini

güçlendirmek bakımından da çokyararlı olmuş-

tur. Hem düzenlenen toplantılarla hem de med-

ya yansımalarıyla, toplumumuzun Abhazya'ya

ilgisini ve sevgisini güçlendirmiş, Abhazya'ya gi-

dip yerleşmekya da orada iş yapmakisteyenleri

motive etmiştir.

Üzerinde durmamız gereken bir diğer husus

ise, diasporadaki iç çekişmelerimizin bu ziyarete

nasıl yansıdığı ya da ziyaretin sözkonusu iç çekiş-

meleri nasıl şekillendirdiğidir. Bagapş'ın gelişine

önayak olan KAFİAD Başkanı Erol Özel ve
KAFFED Başkanı Cihan Candemir, baştan beri

bu ziyaret programının kurumlar üstü olduğunu,

bu yüzden destek vermekisteyen tüm kurumlar-

la ve kişilerle ortakçalışılacağını belirtmişler, bu

çerçevede ABHAZ-FED de organizasyona dahil
olmuştur. Sonuçta bu üç kuruluş ortak çalışmış

ve program kurum adları zikredilmeden Ankara,

Adapazarı ve İstanbul'da oluşturulan tertip ko-

miteleri eliyle yürütülmüştür. En makul yöntem

de buydu...

Yöntem makuldü ancak beraberinde sürpriz

olmayan sorunlar da getirdi. KAFFED tabanı,

'Adığe-Abazabirliğine zarar verdiğine" inandığı

ABHAZ-FED'le birlikte çalışmaya pekistekli

olmadı. ABHAZ-FED'in Adığe ve KAFFED kar-

şıtı söylemlerinin yarattığı kırgınlık-küskünlük

yüzünden, düzenlenen etkinliklere katılım nispe-

ten düşük düzeyde kaldı.

ABHAZ-FED cephesinde ise daha büyük
sıkıntılar yaşandı ki bunların sonuçları ileriki gün-

lerde kendini daha çok gösterecektir. ABHAZ-

FED içinde olup bitenleri didiklemek benim

açımdan cazip bir konu olsa da şimdilik es geçe-
ceğim. Ancak, Bagapş'ın ziyaretinin bize diaspora-

da Adığe ve Abazalarbirlikte olursa ancakbir
güçifade ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirt-

meliyim. Hiç değilse bu Abhazlar bakımından

böyledir...

Bu vesileyle, ayrı federasyon girişiminin birli-

ge ne kadarzarar verdiğini, sinerjiyi nasıl düşür-

düğünü, toplumu nasıl kamplaştırdığını, güven-

sizliği nasıl artırdığını bir kez daha ve tüm
gerçekliğiyle görmüş olduk. Bu toplumun iki fe-

derasyonu taşıyamayacağınıbir kez daha anladık.

Umarım Bagapş'ın ziyaretinin sonuçlarını iyi

okuyup, yenidenbirliği sağlayacak adımları atarız.

Aksi halde, kendi kör döğüşümüze saplanıp

tarihin bize sunduğu büyükfırsatı heba ederiz.

Velhasıl, Bagapş'ın Türkiye ziyareti, 'sel gi-

der kum kalır" misali pekçok sonuç bıraktı. 'Arif

olanlar'ımız bunu anlayıp gereğini yapacaktır,

diğerlerimize davul-zuma da fayda etmeyecek.

Hadi hayırlısı...
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u dağın uğurlu olduğunu, şölen veiyilik anlamı-
na geldiğini kelimenin kendisi de anlatıyor
zaten. Oşhamaho, Adığelerin değerverdikleri,

yüceltükleri bir dağdır. Onu yücelten, halkımızın es-
ki bir halk olduğunun kanıtı olan mitolojimizdir; bin-
lerce yıllık milli duygularımızın bilinçlenme şeklini
bize anımsatan Nart Epos'udur. Kafkasya, Adığe
toprakları ve onun İanrıyapısı ormanları, sular ve
dere-tepe milli duyguların tarihini anlatırlar.

  

Yunanlıların Olimpus'unda olduğu gibi, Oşhama-
ho'nun tepesinde de Tanrıların yaşadığına inanılmak-
taydı. Birçok bakımdan gökyüzüyle bir tutulan Oşha-
maho'nun tepesinde, Adığe Nart Epos'unda görülen
tanrılardan Tha (Txpa), Psatha (Llcarxp3), Thağaleg
(Txbarronax), Tlepş (Jlvonum), Amiş (Amum),
Mezrtha (Ma3birxp3) ve Sozereş (Cosar) yaşa-
maktadır. Tanrılar, Can Tanrısının liderliğinde, her
yıl Oşhamaho'nun tepesinde şarap içme töreni
(CaHsxyağ3) yaparlardı. Üzüm tohumu da şarap
da önceleri sadece Oşhamaho'da vardı; şarap içmek
de tanrıların ziyafeti olarakilkin orada başladı. Tanrı-
ların şarap törenine, yeryüzünde yaşayanlardan sa-
dece bir kişi çağırılırdı. Çağırılan, en yiğit olanıydı ve
sadece bir kadeh içmesine izin verilirdi. Tanrıların
dışında, Nartların da içkiye sahip olmaları ve içki iç-
meye başlamaları Sosruko sayesinde olmuştur. Tan-
rıların içki törenine davet edilen Sosruko, içinde
şarap bulunan fıçının yanına gider vefiçıyı Oşha-
maho'dan aşağıya, yeryüzüne atar. Fıçı patlayıp, şa-
rap dökülünce içindeki tohumlar da yere saçılır.
Yerden üzüm salkımı yükselir. Seteney, üzüm salkı-
mınıfiçinin içine koyarak üzerini abremive (a6n3—
MbIB9) ile kapatır,bir yıl sonra da şarap haline gelir.
İçkiyi ve nasıl yapıldığını öğrenen Nartlar da Tanrılar
gibi, heryıl içki töreni yapmaya başladılar. Oşhama-
ho'nun başka birçok iyi özellikleri daha vardır. Mite
göre, Oşhamaho'nun tepesinde bulunan su da bun-

lardan binisidir. Oradaki suyu içen kişinin dünya yıkı-
İincaya kadar yaşayacağına inanılır. Şölen yeri olması-
nın dışında, Oşhamaho'da başka mit motifleri de
görülmektedir. Örmeğin, dünyada olan-biten bazı
şeylerin nedeni, Tanrının, yardımsever kahramanını

) Cengiz Han (1155-1227). Moğol İmparatorluğunun ünlü
komutdh!.
(2) Timurlenk (1336-1405). Orta Asyalı ünlü komutan.
* PSİNE-PSİNE:No:7

NPAJIİ MADINE”

Oşhamaho'ya çivilemesirivayetine bağlanmaktadır.
Eski Yunan mitolojisinde Zeus'un Prometheus'u çi-
vilediği yerin Kafkaslar'ın büyüksırtları olduğu rivayet
edilmektedir. Tanrının dediğini mi yapmadı, yoksa,
Tanrının yaşamakta olduğu Oşhamaho'ya migitmek
istedi, her ne için ise de, kendisine karşı gelen Nes-
ren Jake'yi (Hacpan-?>Kpakla) Tanrı Oşhamaho'ya
çiviler. Dünyadaki bazı tabiat olaylarının da, Oşhama-
ho'ya zincirle bağlanmış kahramanın acı içinde kıvran-
masıyla meydana geldiği kabul edilir. Deprem mi
oluyor? Başı belada olan kişi çırpınıyor da ondandır.
Gökyüzü şimşek çakarak gürlüyor mu? Zincirleri
birbirine değiyor da o yüzden. Rüzgar mıesiyor?
Yaşlı adam zor nefes alıyor. Oşhamaho'dan sular
mı akıyor? Onun gözyaşlarıdır. Mitin değişik bir versi-
yonuna göre, Oşhamaho'nunsırtının çatallı olması-
nın nedeni, Nesren Jake'nin gözyaşlarıyla aşınmış
olmasıdır. Adığeler Müslüman olduktan sonra, Oşha-
maho'nun çatallı olması başka bir nedene bağlan-
maktadır. Tanrı, meleği cehenneme gönderip oradan
getirttiği kor halindeki ateşi Oşhamaho'nun üzerine
bırakınca tepesi yanarak çatallaştı. Oşnhamaho'nun
tepesinin çatallı olmasının nedenini İncil mitinde
(Nuhun Gemisi) de görmek mümkündür. Dünyada
tufan olunca, Nuh Peygamberin gemisi Oşhama-
ho'nun tepesine takılır ve üzerini aşındırır; işte bu
yüzden çatallıdır.

Oşhamaho, Kafkasların, Anavatanın, güzel yaşa-

mın ve şansın damgasıdır. Rivayetlerde de edebiyatta
da, sanatta da böyle görülür. Şogensıkue Ali, Oşha-
maho için şöyle diyor:

Cengiz'in (1) kara bayrağı
Adıgeye gölge olmaz.
Aksak Timur'un (2) doğurduğu güneşle de
Oşhamaho'nun karı erimez.
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Çerkes kimliğinin farkında, insani değerlere sahi d
olan, hangi egemenden neyi taleb edeceğinibilen, taleplerinin gerçekleşmesiiçin eylemyetile

2 j emr hilam ipi İlme za emi ie plan! ”
ve paylaşımı bien, iiedicri VE Şaccek bianlar
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gereklerinden biri olduğunu anlayan gençler yetiştirelim, gençlerimiz olsun, çok mu?

 

BE

   
niversite öğrencileri, yakın geçmişte toplum-
sal kitle hareketlerinin, hak arayışlarının, ezil-

mişliğe başkaldırının öncüsüydü. Bu genç
kitle, yaşadığı ülkenin ve hatta dünyanın kitlesel
sorunlarına göre haktalep eder, sorgularve isyan
ederek başkaldırırdı. Geçmişte, toplumsal talepleri
olan ve kitlesel hareketlere öncülük etmiş örgütlerin
hemen hepsinin çekirdek kadrolarının çoğunu üni-
versite gençliğinin oluşturduğu görülür. Örgütlü

hareketler, üniversiteli gençliğin dinamizmiile bes-

lenince, sorguladıkları şeylere karşı haliyle daha yı-
kıcı veya yapıcıolabiliyorlardı. Doğası gereği değişimi
ve değiştirmeyi arzulayan en dinamik, en diri olan

yaş grubudur üniversiteliler. O dinamik gençlik,
yaşamın her yerinde kulandığımız basit eşyalardan,

bindiğimiz arabaya, yiyeceklerimize kadar her yerde

politikanın olduğunun farkındaydı. Ancak bu genç
kitle, globalizmin de yüce katkılarıyla, toplumların
sosyal ve siyasi yapısının zamanla değişmesiile ne

yazıkki eski sorgular, isyankar halindensıyrıldı.

Globalizmin kan ve can pompaladığı kapitalizm
sayesinde "iletişim devrimleri"ile "bilgi çağına" dal-
dık balıklama. Kocaman bir gemideki küçücükbir
kamara gibi olan bizler için bu dalış öyle derindiki

bizim gibi çok derdi, çok yarası olan halklar için

vurgun yemekle eşdeğerdi. Yüzlerce tv kanalımız,
anında her türlü bilgiye ulaştığımız intemetimiz var

artık. Sonuç ise ortada, Yetişkin, genç, çocukayırt
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etmeksizin topyekün popüler kültürün emrine
amade olduk farkına varamadan. Artık kitap okumak

yerine ekranlara bakıyor herkes.

Türkiye'nin darbelerle taçlanmış tarihine baktığı-
mızda, özellikle 12 Eylül |980 darbesi sonrasısiya-
setten soyutlanarak pasifize edilen kuşağın yetiş-
tirdiği nesil, "apolitik" olmanın erdemine vakıf oldu.
Darbelerinsanları politikadan uzaklaştırdı. Önceden
idealist olan aileler, yeter ki bir kargaşa çıkmasın,
gençlerimiz birbirine düşmesin mantığıyla yaşamaya
alıştılar. Aslında Türkiye'ye özgü bir durum da de-
nemezdi bunun için. Soğuk savaşın sona ermesiyle
birlikte suni bir rehavete bürünen dünyada, hemen

hemen her yerde gençler için aynı şey gözlendi.
Yani toplumlar, gençleri apolitik olmaya zorladı.

Türkiye'de aile faktörü, sosyal çevre ile eğitim-

deki ciddi açıklar da yukarıdaki koşullarla el ele
verdiğinde bu sonuç kaçınılmaz oldu. Eğitimin satın
alınabiliyor olması, ezbere dayanması, çıkarcı bir
mentalite yaratması, gençleri yanlış giden şeylerin

farkına varmaktan uzaklaştırdı. Ailelerin; "çocuğum

özgür yetişsin, özgüveni olsun yeter" mantığı da

bu duruma önemli katkılar yapmıştır. "Modem ya-
şamın" önemli silahı"iletişim" ile tüketim ekonomisi-

nin yoğun desteği, dayanılmaz cazibesi ve bir de
manevi afyonlar eklenince insanlar toplumsal ulusal
sorunlarından hızla uzaklaşmaya başladılar. Yanlışlık-

ve haksızlık sorgulanmaz hale geldi.



 —.————

İletişim dünyasında sörf yapan gençlerin, Avru-
pa-Amerika özlemiyle yanıp tutuşurken politik ol-

mayı, anarşist olmakla eşdeğer görmesi doğaldır
aslında. "Aman ha uzak dur, karışma, bize ne, sana

ne vs." telkinleriyle de egoizm açmazı buna eklenin-
ce, sadece kendisi için yaşayan bireyler oluyor
gençlerimiz.

Geçmişi özlemle anarken günümüz gençlerini

doğrudan suçlamakyanlış tabi ki. Hele de "bizim

zamanımızda..." diye başlayan ve gençleriçin çokta
itici olan ebeveyn söylemleri, yüzlerce tv kanalının

ve intemetin olmadığı zamanları anlatmaya yetmez.

İnsanlık için kaygılanan duyarlı gençlere özlem

duyarken, aslında biz Çerkeslerin bu konuda bir
avantajı var: Bizler, gençlerimize öncelikle kim oldu-
gumuzu, uğradığımız haksızlıkları ve bundan sonraki
taleplerimizin neler olması gerektiğini, yani ınsanca
yaşamakiçin geleceğimizi nasıl şekillendirmekistedi-

gimizi öğretebilirsek, gençlerimizin duruşu ve ruhu
"gelecek için umut veren" bir hale dönüşecektir.
Üstelik dünyadan da soyutlanmadan. Afrika'daki
açlıkta, küresel ısınma da dertlerine eklenecektir.

Bu farkındalık beraberinde "millet ve gelecek" kay-
gısını getireceğiiçin sadece kaygılanmayı değil, bu-
nun uzantısı olarakta hayal kurmayı, istemeyi, ger-
çekleştirmek için çaba sarfetmeyi getirecektir.

“Tarihte neler olmuş? Bugün neler olmakta?

Milletimin tarihi ve bugünki değerleri nedir, yarın
nelerolabilir? Dünyayı bekleyen tehlikeler nelerdir?
Benim toplumsal sorumluluklarım nelerdir...” gibi
herkesiilgilendirmesi gereken şeyler gençlerimizi
pekilgilendirmiyor ne yazık ki.

Gençlerimize bir "dünya görüşü" bir "duruş"

veremiyoruz. Daha doğrusu vermeye çalışmıyoruz.
Aile ve ailenin sosyal çevresinde oluşur bu görüş

ve duruş. Gençler de pek çok şeyi bu çevrede al-

gılarlarilik olarak.

Ailemizde ya da yakınımızda bulunan Çerkes
gençlerine "şimdi biz kimiz, ne istiyoruz?" diye sor-
sak, alacağımız cevaplar oldukça düşündürücü ve
moral bozucu olacaktır.

Ulusal duyarlılık taşıyanlar için tabi üzüntü hal-

leri! Bu duyarlılığı taşımayan insanların yetiştireceği

çocuklar da kendilerinden çokfarklı olmayacağı
için üzülmelerini beklemek yanılgı olur. İşte bu du-
yarlılık dediğimiz hastalığı taşıyanlarla işimiz.

Ailenin ve yakın sosyal çevrenin duyarlılığının,
çocuklara-gençlere yansımadığını, diasporada son

 

yıllarda yapılan evliliklere baktığımızda da açıkça
görürüz. Gençlerimizin kendi toplumundan ne ka-
dar uzakta yaşadıklarını, kendi ailelerine dahi ne
kadar yabancılaştıklarını fark ederiz. Duyarlılığını
çocuklarla, gençlerle paylaşmayan heraile için bu
kopukluk olabiliyor. Hepimizin çevresinde pek çok
örneğivardır bunun.

Bazı anne ve babalar öyle "Çerkestirlerki" bu
durum başlarına geldiğinde gururlanına yediremezler
ama gerçeği de hemencecik sessizce kabullenirler.
Ailelerine giren yabancı kültür kız ya da delikanlı,
"Çerkes değil amapırlanta parçası" olarak tanımlanır.
Onlardan sonra gelecek neslin de zaten Çerkes
olması beklenemez. "Anneannem Çerkesmiş" nüfu-
su artmış olur sadece. Yani her Çerkes ana-babanın
evladı Çerkes olmuyor ne yazık ki. Birincil olarak
aileden kaynaklanan nedenlerle, Benim kendi çev-
remde de bir çok ömeğivar ve içim acıyaraktelaf-
fuz ediyorum. Umarım bana kızmazlar, kızsalar da
onları seviyorum ama bu durum gerçeği değiştir-
miyor.

Bir de "çok demokrat -zamanın solcusu, şimdi

ise en popülerpartinin sempatizanı- Çerkes" anne-
babanın, yaşadığı topluma mükemmel uyumuile
Çerkesliğin "hoş bir hobi" haline gelmesiyle, nereye
alt olduğunu bir türlü kestirememiş gençlervarki

onları hiç kimse suçlayamaz. Çünkü armut dibine

düşmüştür doğalolarak. Bu aile tipinde çocuklar,
kitabın ortasında yazdığıgibi, sınırsız özgürlüklerin
dayanılmaz cazibesiile yetişirler ve kopuk aileilişki-
leri sayesinde de "Çerkesim" demeyi dahi kendileri-
ne yediremezler çünkü o zaman demokrataileye
"milliyetçi" elbisesi giydirmiş olurlar. Çerkesim de-

mekle milliyetçilik aynı şeydir, olmaz! Herkes için
demokrasiisterken, en popüler söylemlerin arkasına
sığınırlar. Mesela Kürt halkı için kültürel ve siyasi
hak arayışı onlariçin elzemdir. Kendi etnik kimliğini

açık etmez çünkü "milliyetçi" değildir.! Ya da hiçbir

toplumsaltalebi yoktur, hiç kimse için. Sadece bir
ev, bir araba,biraz da para olsun, gerisi onu neden

ilgilendirsin, diye düşünür.

Gelelim dindar ailelerin çocuklarına. Eskiden

de Türkiye'de Çerkesler müslümandı amaİslamiye-
tin onlariçin siyasi bir çözüm olmadığını herkes

bilir, anlardı. Laikliğin şakülü kaymamıştı henüz.
Çerkesler de başkaları gibi sessizce ibadetlerini

yaparlardı. Yaşamlarını dine göre şekillendirmezlerdi.
Ancak bugünkü Türkiye koşullarında genel tablonun»
içine Çerkesler de girdiler. Millet" olmakla "ümmet"

olmak arasındaki farkı kavrayamamış gençlerimiz
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oldu. Ya da daha da kötüsü -bana göre- bu farkın
bilincinde olup da ümmet olmayı tercih edenler
oluştu. Sadece kan bağı olan akrabalardan ya da
konu-komşudanibaret bir sosyalliğin sonucu biraz
da bu durum. Çerkeslikte yakın akrabalarla görüşüp
koklaşmaktan ibaretmiş gibi gelir çocuklara.

Bu konuda banayanlış gelen, yadırgadığım du-

rumlardı yukarıda yazdıklarım. Tabi ki olumlu halle-
rimiz de olmalı ki bugüne dekbir şekilde Çerkes

olarak yaşamayı başardık. Bundan sonrasıiçin asil

endişelerim. Serzenişlerim ve sitemlerim bu yüzden.

Aslında Türkiye'de demekler, Çerkes gençleri
için önemli mekanlar. Yasal örgütlü yapılar olarak
önemliişlevleri var ve özellikle de gençleriçin sos-

yal mertliği bozan "sanal alemden" çok daha fonksi-
yonel, yüz yüze diyalog kurulabilen gerçek yapı-
lanmalar. Bireyler grup içinde benzer biçimde
düşünme ve davranma eğiliminde olduklarıiçin,
kurumun toparlayıcılığına ihtiyaç doğuyor. Eğer
bugün demekler, gençleriçin toparlayıcı, örgütleyici
değil ise yeniden yapılandırılmaları gerekiyor demek-
tir.

İntemet ve diğeriletişim araçları hepimizin ya-
şamındavartabi ki ancak, "sığınak" olmaktan öte

işlevleri olmalı. İnsanları pasifize etmemeli. Gençle-

rin gerçek örgütlenmelerin içinde yer almaları la-
zım. Onları canlandıracak, düşündürecek eylemle-
re ihtiyaçları var. İoplumsal görevler almalı ve
yerine getirme sorumluluğunu taşımalılar. (Şu anda
böyle aktivitelerin içinde olan, sayılarının çok az

olduğunu bildiğim duyarlı gençlerimizi bu söylemle-
rin dışında tutuyorum tabiki).

Anavatan gençleri için de -diasporanın çok
benzeri olmasa da- pek çok sorunvar. Örneğin,
Çerkesler olarak bir arada yaşamanın getirdiği "far-
kında olmama" sorunu gibi. Yani "herkes Çerkes,

bize bir şey olmaz" yanılgısı. Dilde ve Khabzede
fark edilemeyen erozyonlargibi. İnsanca yaşamanın
gereği, daha fazla demokrasi taleplerini kendine
reva görmemegibi. Yeni nesil için ciddibir tehlike
olan eğitim açığının başka güçler tarafından kullanıl-
ması gibi. Tüm bunlara rağmen, anavatandaiyi ni-

yetli önderlerle, yöneticilerle, insanların bazışeyleri
topluca kabullenip hayata geçirmesi daha kolay
sanki. Ancak, örgütsüz dağınıklık ciddi bir sorun

ve demokrasinin gereğisivil toplum kuruluşları

yokgibi, ya da çok zayıf. İnsanlar devlete ait olma-
yan, yasal örgütlenmeye yabancılar. Toplumsalta-
İeplerini ya dile getirmiyorlar, ya da küçük gruplar
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halinde sessizce aralarında tartışarak, haksızlığın

üzerine bir bardak doğuk su içiyorlar. Dahaiyi ko-

şullarda insanca bir yaşam için örgütlenmeihtiya-

cını algılamaları ve hak aramanın, talep etmenin

ayıp olmadığını çok geç olmadan anlamaları gerekli.
Hemen herşey yöneticilerin paşa gönlüne kalmış

durumda, Baştakinin niyeti şekillendiriyor geleceği.
İyi niyet kırıntılarını bekler durumda oluyorinsanlar.
Nasılsa devran dönecektir diye. Umarız öyle olur.

Diasporadan anavatana, üniversite eğitimiiçin
gelmiş olan gençlerimiz var bir de. Onlar anavatanda

okumakla, diasporadaki yaşıtlarına nazaran, eğitim
anlamında pekde ileride olmayabilirler amabirer
Çerkes olarak anavatanda eğitim almanın ayrıcalığını
yaşıyorlar. İşte bu yüzden daha dikkatli, daha so-
rumlu, daha donanımlı olmaya çalışmalarını bekli-
yoruz. Yapamayacakları şeyler değil bunlar. Su gibi
akan zamanın değerini bilmek, kendilerine sunulan
fırsatları değerlendirmek zorundalar. Onların eğitimli,
kaliteli bireyler olmaları toplumunçıkarıdır. Bunu
anlamaları gerekir. Herbirinin içinden çıkıp geldikleri
aile ve sosyal çevre, üniversite eğitimiiçin girdikleri
şu anki çevreden çokfarklı. Pek çoğu da henüz

gelişme çağında.Alıştıklarından farklı bir ortamda,
yenibirdille kendileriyle başbaşa kalıyorlar. Sadece
kendilerinden oluşan küçük grupların içine kendile-
rini hapsediyorlar. Dilin sihirinin açacağı kapıların
farkına varamadanyıllar su gibi akıp gidiyor. Hadi
anavatan olması özelliğini bir kenara bıraktık, başka
bir ülkeye gelmiş olmanın kendilerine katacağı
maddi-manevi değerleri alamadan geçiyor zamanla-
rı. Biran önce "oturum" almaya, vatandaşlık için bir

adım atmaya çalışmadan, burada hala oldukça

ucuz temin edilebilen, kültürel, sanatsal, sportif vs.
insana Insan olduğunu hissettiren aktivitelerden
yararlanmaya çalışmadan. Kendilerindeki olumlu
özellikleri buranın insanıyla paylaşmadan, onların
özelliklerini tanımaya çalışmadan vs. Anlaşılıyor

değil mi? Diasporadaki gençlerden dahafazla bura-
ya gelen gençlerimizden beklentilerimiz var. Onlara
bir misyon yüklüyoruz. Hani anavatana geldiler ya
çok genç de olsalar, demekki belli bir toplumsal,

bilinç düzeyine sahipler, gelecek kaygıları var, yani
duyarlılık hastalığı onlara da bulaşmış olmalı diyoruz.
Oysa ki diasporadakiyaşıtlarından farklı olmaları
için hiç bir neden yok. Aynı toplumdan aynıaile
modellerinden çıkıp geldiler sonuçta. Bu beklenti
içinde olmaktabizlerin hatası diyelim. Amabeklenti-
lere de devam...



 

  

Tarih öncesi uygarlıkların ve insanların yaşam

biçimleri, arkeologların maddi buluntularıyla açıklan-

maya çalışılıyor. Tarihin, dilin yazılmasıyla başladığı
kabul edilmektedir. Ancak, Tarihin hangi dille başla-
dığı ve yeraltından çıkartılan suskun belgelerin kim-
lere ait olduğu hakkında yeterli bilgilere sahip değil
sekte, konusunda Uzman olan kimselerin sonuç

değerlendirmelerine dayanarak, bizlerde ana dilimiz-
le ara-sıra bir şeyler söylemeihtiyacı duymaktayız.

Dolaysıyla yaşamakta olduğumuz Anadolu coğ-
rafyasında: Hitit haritasını oluşturan yâda Hititler
öncesi kavimlere verilen isimlerin, Aşuva dilindeki

anlamlarına kısaca değinmek, sonra bazı Aşuva
Tanrçalarından bahsetmek ve Amazonların adlarıyla
ilgili tamamlayıcı bilgi sunmakistiyoruz.

Andolu Ege Yöresi yaşayanlarına verilen ad:

Aşşuva Mira: Aşuva'ların yurdu, ellerindeki yer
veya geliştikleri bölge.

Ahhiyawa (Hahxıyeva): Bizim taraftan olanlar.

Güney-batı ve Güney Anadolu:

Lukka: (Lukkoa: Luk, üstündeki demek ve ba-
yana hitaptır. Burada baş anlamına gelen ka takısı
kullanılmışsa da çoğul ifade eden "koa" kullanılma-
liydi) dolaysıyla "Lukkoa" Bayanın taşıdığı ağırlık ve
sorumlulukları anlamına gelir.

Arzava: Düşman yâda dövüşken insan bulan.

Kizzuvatna: Ürperti veren (titreten) yer.

İç ve Kuzey Anadolu:

Maraşantiya: Güneşin doğduğuyer. (Kızılırmak
deltası ve adı olarakta bilinir)

Şariya: Aydınlanış veya pay ediş anlamıverir.

Pala: Karşılayan veya karşı çıkan demektir.

Kaşka: Ayrılıkcı baş, başka baş veya ağarmış
(beyazlamış) baş demektir.

Doğu Anadolu ve Suriye tarafı:

Hayaşa-azzi: Kardeşlerimizin çok olduğu yer.

İşuwa: Sizden olan, donan veyaışıyan yer.

Nuhaşşe: Yemin ediş.

Kiş: Yükseklik, sivri tepe, zirve demektir.

Akad: Başın yanındaki, yakınındaki, bitişiği anla-
mındadır.

Ziggurad: Kalbin yapışık, bağlı olduğu; Adığece,
kalbin verildiği yer anlamına gelir

Mızapıtamra, pıtamya: Işığın hareketettiği, izi-
nin olduğu yer, yani ışık yolu demektir.

Arancah: Dicle Nehrinin eski adıdır ve yatağı
ova olan kral su demektir.

Purantcı: Uçan su anlamınagelir. Fırat Nehrinin
eski adıdır.

Alaşıya: Kıbrıs'ın eski adıdır ve içine uzatılmış

anlamınagelir.

Bu konularda daha pek çok (Alalah, Amurru,
Hahhu, Halpa, Kuşşar Hat, Hatti gibi) isim ve söz-

cükleri anlamlandırmak mümkündürfakat, bunları

bizim gibilerin ele almasıbiraz aşınlıktır! Ehil olanların
değerlendirmesi gerekir.

Aşuva Tanrıçalarından Bazıları:

Aşana (Şane): Aydınlatan paylaştıran ana tanrıça.

Arışna: (Eğiren, büken) demektir. Keten liflerini
eğirerek kumaş haline getirdiği için: Giyindiren tan-
rıça olarak kabul görmüştür.
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Gunala: Kalbe giren, kalbe dolan, gönül alan
anlamına gelir. Yediren içiren tanrıça olarak kabul
edilmiştir.

Xanıtsa:(İş ehli, yapım ve esersahibi) İnce işler
tanrıçası demektir.

Xantsise: Aile, iffet ve doğum tanrıçası.

Xuaşta: Gunala'ya bağlı olarak "Ocak, yemek
tanrıçası",

Cıvave: Yağmur,

Cızlan: Tatlı su tanrıçası.

Sıwine: Bolluk bereket tanrıçası.

Merkıre: Varlık için el tutuşturan (değiş-tokuş)
tanrıçası.

Gunte: (Kalpteki veya kalbin yuvası anlamına
gelir) Güzellik Tanrıçası.

Xare: Greklerdeki Hera'nın karşılığıdır.

Sane: Hem çiçek hem annem anlamınagelir.

Nartsana: Nartların annesi anlamında da kullanılır.

Seteney Guaşa, Narsana Kuaja'nın bir muadilidir
ve herikisinin de birer oğlu vardır. Savsırıko (yan-
mışın ve yakanın oğlu) Abrıstkıl (yananı toparlayan,
tutan demektir) Bu açıdan baktığımızda "Anaerkil"
yapı Aşuvalarda daha belirgin gibi görünmektedir.

Guaşa ve Kuaja sözcükleri, önceden "Tanrıça"

anlamında kullanılmış olabileceği düşünülmeli! Ataerkil
yapıya geçtikten sonra da Kralveya Bey'in (Gahı <
Pışı) eşi anlamında: Kraliçe, Ana kraliçe veya "Ailenin

önde gelen hanımefendisi" gibi anlamlarda kullanılma-
ya başlanmıştır. Günümüzde de benzer doğrultuda
kullanılması daha doğru olacaktır. Şimdilerde bunun
Prenses bağlamında yorumlanmasıyanlış olmaktadır.
"Prenses" (Jan) henüz evlenmemiş Bey kızına verilen
sıfat ve ünvandır.

Toplumlar arasında etkileşim olduğu ve kimin
kimi ne kadaretkilediği kesin olarak tayin edileme-
mektedir! Dolaysıyla Grekler'in tanrı ve tanrıça
adları çoğu yanıyla Adığe dilinde çağrışımlar yap-
maktadır. Özellikle "Aphrodite" adının Aşuwaca
anlamı gayet açıktır. Aph-kız demektir. Rov-uzun,
Dite-uzunca (ca-vurgu ekidir) ikisi birden söylendi-
inde "Uzunca boylu kız" anlamınıalır. Birde bunların
dışında: "Ataerkil" yapıya başkaldıran kadınlar gurubu
vardır. "Amazon"

Amazonlar hakkında bazı söylencelerdenalıntı:

Amazonların normalden ayrılan yönü, kadınla-
rın savaşçı olarak yetiştirilmeleri, savaşa bir asker
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gibi katılmaları, erkeklerin bu savaşda yer almamaları,

kadınların savaşçılığının aynı zamanda saldırganlığa

dönüşmesidir. Hem kendilerinin kurdukları yerleşim
bölgelerinde bulunan heykel, resim ve kabartmalar,
hem de komşu halkların eserleri Amazonları savaşçı

niteliklerine uygun tasvir etmişlerdir. Amazonlarda
ki savaşçı nitelik o kadar baskındır ki Bilge Umar,
Amazonların "tarım yapmayan, yaşamıat sırtında

avcılık ve savaşla geçen bir kadınlar ulusu" olduğu
görüşündedir. Bu nedenle Amazonlara takılacak
adın savaşçı özelliklerine uygun bir ad olması akla

uygun görülmektedir. Kaldı ki bu açıklama Amazon-

ların konuştuğu varsayılacak bir dile göre yapılan

bir açıklama da değildir.

Konuyu tartışan uzmanlardan George Thomson
"Yunanlılar Amazonları Kafkasya'ya doğru izlerken,
Artemis'in Kafkasya kökenli olduğunu benimseyen
bir geleneği izlemiş olabilir" biçiminde bir yaklaşım

getirmektedir.

Eski Çağ Tarih Uzmanlarından George Thomson
bu görüşünde yanlız değildir. Bazı diğer uzmanlar
da Amazonları Kafkasyaile ilişkili olarak açıklamaya
çalışmaktadırlar. Kafkas kabilelerinde hertürlü sos-

yo-ekonomik faaliyetleri kadınların yapmaları, altın
post efsanesi'nde altın postu aramaya giden Argo-
naut'ların Anadolu'nun kuzeydoğusunda Amazon-
lara rastlamaları, Amazonlarefsanesinde aynı bölge-
nin Amazonların ana yurdu olarak gösterilmesi,
Amazonların başkenti olarak gösterilen The-

miskyra'nın aynı bölgede olması, Amazonların ay
tanrıçası ile olanilişkileri, Amazon adıyla Kafkas

dillerinden birinde "ay" anlamına gelen "maze" keli-

mesi arasında ki benzerlik gibi nedenler uzmanları

böyle düşünmeye yöneltmiştir.

Kas-Adığe dilinde ay anlamına gelen "maze" ke-
İimesi ile Amazon kelimesi arasında ki benzerlik
ortadadır. "Maze"kelimesinin sonuna "on" eki geti-
rildiğinde amazon kelimesine çok benzeyen “mazeon,
mazon"kelimesi oluşur. Ancak article bulunmayan
bu dilde nasıl olmuşturda "a" eki gelmiştir? Yine bu
dilde Amazon adlarının, Amazonların kurdukları
şehirlerin, Amazon tanrıçası Artemis'in adları da

açıklanamamaktadır. Bu nedenlerle bu açıklamada

genel kabul gören bir açıklama olarak kabul edilme-
mektedir.

Genel kabul görmemekle birlikte bu açıklamayla
gerçeğe çok yaklaşıldığını, bazı gerçekçi tespitlerin
yapıldığını, kabul etmemizi gerektiren veriler bulun-
maktadır. Anadolu ile Kafkasya arasındakiilişkilere
dikkat çeken uzmanlar çoktur. Server Tanilli üç bin
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yıllarında ki Anadolu-Hatti kabilelerinin dilleri ile
Kafkasya dillerinin benzediğini, Hattiler'in maddi
kültürü ile bu çağ Kafkasya kültürlerinin de "çok
noktada birbirlerine benzediğini" kaydetmektedir.
Şemseddin Günaltay, Proto-Hatti'ler, Luviler, Humler
ve Kafkasların Hazar denizi ötelerinden "aynı za-
manda batıya göçen gruplar" olduğunu belirtmekte-
dir. Hrozny de Hititlerin Kafkaslardan gelmiş olması-
nı, diğer görüşlerle karşılaştırarak, "nispeten daha
çok pozitif bir görüş" şeklinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle yukarıdaki açıklamada ki eksikliği
Kas dillerine yönelmesine değil bunu eksik bırakmasın-

da, Kas dillerinin hepsini incelememesinde görüyor,
Kas-Abhaz diliyle daha tam ve doğru bir açıklamanın
yapılabileceğini düşünüyoruz. Çünkü ilkçağlarda,iki

binli yıllarda, Amazonların tarih sahnesine çıktığı
dönemde, Amazonların kurduğu söylenen İzmir
kenti civarında kurulan devletin adı Aşuva'dır. Lid-

yalı'ların da atası olan Aşuva'lar, Kas-Abhazların
bir koludur. Halen Anadolu ve Kafkasya'da kendile-
rine "Aşuva" diyen insanlar yaşamaktadır.

Tarih olarak Amazonların İsa'dan önce XX,
yüzyıl ile Xİİ. yüzyıl arasında yani 800 yıl varlıklarını
sürdürdükleri var sayılmaktadır. Aiskhylos, "Savaşcı
Amazonlar, erkek düşmanları" der. Onlariçin.

Amazonlar ülkesinin başkenti de Themiskyra'ydı.
Yurtları üzerine kaynaklar bibirini pek tutmaz. Kimi
kaynaklar onların ülkesinin Kafkaslar olduğunu söy-
lerken, kimileri de Karadeniz'de Themedon
(Terme) çayının kıyısında olduklarından bahseder,

Prof. Dr. Ahmet Karacalar (Est. Cerah) "Tarihin
Amazonları Sansürlediğini" ileri sürer: Bu kadınlar
niçin ortaya çıkmış? Amazonların orijini çok karışık.

Yaklaşık M.Ö. 2000'lere tarihleniyor. Bunlar tepkinin
kızları. Anaerkilden ataerkile geçişte tepki göstererek

savaşçı bir toplum olarak ortaya çıkıyor. Erkeği
reddediyor, soylarının devamını başka şekilde sağlı-
yorlar: Heryıl döl almakiçin komşu kabilenin er-
kekleriyle birlikte olur,kız evlatları alıkoyar, erkek
evlatları da aynı kabileye iade ederlermiş! Erkeksiz,
sadece kadın kadına yaşayan topluluk, Kafkasya'da

evliliğe başlayıp, Sarmat Kadınları olarak yaşamaya
devam ediyorlar.

Herodot'a göre Sarmatyalılar, Amazonlar ve İs-
kitlerin atalarıdır. Sarmatyalılar da kadınlarsık sık
erkeklerle beraber ava çıkar, savaşta yeralırlardı.

Ona göre savaşta bir adam öldürmeyen kadın ev-
İenemezdi.

Hipokrat, Amazonları sağ göğüsleri olmayanlar
olarak anlatır. Ona göre kız çocuklarına yapılan ve

 
sıcak bronz bir metalle gerçekleştirilen operasyonla

sağ göğüsün büyümesi engellenerek sağ omuz ve
kolun gelişmesi sağlanırdı.

Yorum:

Hipokrat'ın bu görüşü: Eski Abaza ve Adığe ka-
dınlarının, yakın tarihlere kadar, cinselliği çağrıştıran
göğüslerini bastırma, büyütmeme geleneğini hatır-
atıyor.

Article konusu: Adığe dilinde "Maze" sözcüğü-
nün "Ay" anlamına geldiği doğrudur. Aşuva dilinde
"Mıze" (Gamze) Lamba demektir. (Aşuva dilinde
"A" sesi, yumuşak"G" sesine kaygın söylenir) Dola-
ysıyla Gaşuwa dilinde ay: Gamız (Amız) demektir.
"Zov" sözcüğü bulan, "Zovun" ise bulmuştum an-
lamlarına gelir; ikisi birden söylendiğinde: "Gamız-
Zov" Ay'ı bulan, "Gamız-Zon" Ay'ı bulmuştum anla-
mına gelmektedir. Ayrıca "Game"aidiyeti ifade
eden bir sözcüktür, aynen Mare sözcüğünde oldu-
gu gibi. Dolaysıyla bu açıdan baktığımızda Amazon-
ların kendilerini "Ayın Kızları" olarak ifade etmele-

ri doğruluk kazanır.

Artemis: "Arte" Aşuvaca: Kalınan yer anlamına
gelir. "Mis" Adığece: İşte; "Yis" İçinde oturuyoryâda
oturuyor mu demektir. "Themiskyra" kelimesinin
açıklanabilmesi için doğru okunabilmesi gerekiyor!
Aşuvaca "Miskıra"; Mis'lerin yeri yâda tuttukları
yer anlamına gelir. "Te" sesçiğinin birkaç anlamı
vardır, buradaki anlam ise: "İçinde-içte" gibidir.

"Teha" Göçük yâda içine yıkılmış demektir. “Tıha"

ise Adığelerin Tanrılarına verdikleri addır.
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irinci dünya savaşı esnasında petrol sahalarını
ele geçirmekisteyen İngiliz'lere karşı bir cep-
he de İrak'ta açılmıştı. İngilizlerin işgal ettiği

Basra'yı geri almak için Osmanlı Kuwvetleri Nisan
I915'te karşı taarruza geçti. Şuayyibe denen bu
savaşta başarı sağlanamadı. Osmanlı Kuvvetleri

Kutülamare'ye geri çekilmek zorunda kaldı.

 

Bir kuşluk vakti Kutülamare'de yaralıların toplan-
dığı sıhhiye çadırında yavaş yavaş gözleriniaraladı
Tifimko Alkas. Burada ne kadaryattığını bilemiyor-
du amabirİngiliz obüs top şarapnelinin karın boşlu-
gunu parçaladığını ve iç organlarının dışarı çıktığını
hatırlayabildi. Keşif birliğinde görev yapıyordu. Yıldız-
lardan, aydan, güneşten, gölgeden, ateşten,külden,
kısacası doğanın bahşettiği her şeyden yol, iz sürü-
yor, düşman birliklerini adım adım takip ediyordu.
İz sürme konusundaki bütün bildiklerini avcılığı ile

TSEY YILMAZ DÖNMEZ*
mar GR AREE

ünlü ve eski bir asker olan babası Tıfı'dan öğrenmişti.
Kendine gelmeye başlayan delikanlı bir ara elleriyle
yarasını yokladı. Beli komple bandajlanıp sarılmıştı,
bandajdan sızan kan eline bulaştı. Birazcık hareket
ermekistedi, günlerdir daracık bir kanpetin üzerinde
hareketsiz yatmaktan hertarafi tutulmuştu. Onun
debelendiğini ve gözlerini açtığını gören doktoru
yanına geldi.

"Geçmiş olsun evladım yaklaşık 3 haftadır yarı
baygın bir şekilde yatıyorsun, kendini zorlama yaran
çok ağır" dedi.

Yaralı asker "İngiliz Gavurunuu..."diyebildi. Dok-
tor onun ne demekistediğini anladı. "Maalesef geri
çekilmek zorunda kaldık, kaybımız çok." dedi. Azra-
il'le pençeleşen bu yaralı askere doktorun güzel
bir haberi vardı. "Evladım yeni celple birlikte sizin

köyden Kanbolat adındabir er geldi. Geldiği günden
 

* tsey,yilmazdonmez(GDhotmail.com
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beri başında bekliyor. Çok genç ve tecrübesiz oldu-
guiçin onu sıhhiye eri olarak buraya verdiler. Bir
yere kadar gönderdim birazdan gelir" dedi. Alkas

bu habere çok şaşırmıştı. Doktorun dediği gibi

sevinmemiş tam aksine üzülmüştübile. Kanbolat'ı

tanıyordu. O daha olsa olsa | / yaşlarındaydı. Ne
işi var bir çocuğun savaşın ortasında diye düşündü.
Ailesinden ve köyünden haberalacağıiçin sevinme-

den de edemedi. İki uzun yıl olmuştu köyünden
çıkalı. Onun gözlerini açtığını öğrenen Kanbolat

koşa koşa yanına geldi. "Hey gidi Tıfımko Alkas
hey" dedi eğilerek sarıldı köylüsüne. Alkas kendisini
kucaklayan delikanlının kokusunu ciğerlerine derin
derin çekti. Ailesinin durumunu soracaktı amaayıp
olmasın diye önce "Dahayaşın kaç ki seni askere

almışlar Kanbolat" dedi. Kanbolat "Sultan V.Mehmet

REŞAT'ın emriye 1315 (1827-1898) doğumluların
silah altına alındığını" söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordularıbir-

çok cephede savaştığından sayısız asker kaybı veri-

yordu. Cepheye asker takviyesi yapmakiçin Harbi-
ye Nezareti 1915 yılında bir emirle, 1315 (1897-
1898) doğumlulardan vücutça gelişmiş olan bütün
çocukları askere almaya başlamıştı. 1ürkiye diaspora-
sında yaşayan çerkesler "Hey onbeşli onbeşli, Tokat
yolları taşlı" türküsünüiyi bilir. İşte bu türküde

bahsedilen onbeşlilerden birisi de Kanbolat'tı. Ken-

disi gibi köylerinden 4 arkadaşıile askere gitmek
için Tokat Saat Kulesi Meydanında toplanan yüzlerce
gencin içine katıldılar. Bu gençlerin içinde bakımlı
atlara binen, ince yapılı, geniş omuzlu, kalpaklı,

Türkçeyi yarım yamalak konuşan Çerkes gençleri

hemen fark ediliyordu. O zamanlar nice Çerkes

delikanlısı başları dik bir şekilde sürdüler atlarını
bilmedikleri diyarlara, ama ne yazıkki birkaç yaralı
dışında hiç birisi geri dönemedi.

Alkas, daha bıyığıbile tellenmemiş bu yiğitlerin
askere alındığını duyunca savaşın kötüye gittiğini

anladı. Kanbolat Alkas'a köyde olup bitenleri, aile-

sinin durumunu uzun uz un anlattı.Tazecik karısı
Zahret vereme yakalanmış durumu çok kötüymüş.

Bir oğlu olmuş, adını Hasan koymuşlar. Tokat dağla-

rında eşkıyalar türemiş, köyleri basmaya başlamış,

cepheye giden kahramanların yolunu gözleyen
genç kızları, taze gelinleri dağa kaldırıyorlar, hükümet

te bu soysuzlarla baş edemez olmuş. Ablası Camlet
yaşları 15-16 olan delikanlılar ile köyün genç kızların-

dan bir milis kuwveti kurmuşelinde mavzer, köylerini
koruyormuş. Kanbolat'ın getirdiği kötü haberler,
zonklayan yarasının acısını unutturmuştu yaralı as-

kere.

Şimdi kendisigibi biricik aşkı, yaşam sevici, sev-

diği kadın, çocuğunun anasıda ölümün pençesindey-

di. Ona ölmeden geri döneceğim diye söz vermişti.

“Zaten bu yara er geç beni öldürecek" dedi kendi

kendine. Rahmetli babası da 93 harbinde aldığı

böyle bir yaradan daha kırk beşindeyken ölmüştü.
Kaybedecekhiçbir şeyi yoktu artık. Zahret'e verdiği

sözü tutmaya ve ne pahasına olursa olsun köyüne

gitmeyi denemeye karar verdi. Deneyen kaybedebi-

lirdi ama denemeyen zaten kaybetmiştir diye dü-
şündü.

Kanbolat'a "Keşif birliğinde Göksun'lu Batır

adında bir Adığe arkadaşım var onu bulup buraya
getir." dedi. Kanbolat "Biz onunla tanıştık, sen baygın

yatarken bazı akşamlarfirsat buldukça gelir, gece

geç vakitlere kadar başucunda beraber beklerdik."
dedi. Kanbolat akşam üzeri Batır'ı aldı getirdi Alkasın

yanına. Alkas Batır'dan iyi bir at, bir mavzer ve yol
erzakı ayarlamasını istedi. Batır arkadaşının istediği

her şeyiiki saat içinde temin etti. Kanbolat'ta Al-

kas'ın yarası için birkaç ilaç ve biraz amerikan bezi

koydu atın heybesine. Batır, arkadaşından yolu üze-

rinde olan köylerine uğramasınıve ailesine sağ ol-
duğunu söylemesinirica etti.

Bir gece vakti Kutülamare'den başladı yürekli

bir adamın umuda at sürüşü. Dile kolay at üstünde
(600 kilometre yol kat edecekti, üstelik ağır yaralıy-
dı. Kızgın çöl, gündüzün sıcağı, gecenin ayazı, zifiri

karanlık, ay ışığı, dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar nereye

niçin gittiğini çokiyi bilen bu yaralı kartala saygıyla

bir kenara çekilip yol veriyordu. Zahret'i ölmeden

son bir kez görebilme umudu karın boşluğundan

dışarı fırlamakisteyen iç organlarının acısını bastırıyor,
olağanüstü bir gayretle durmadan, dinlenmeden
at sürüyordu umuda.

Sevdiği kadınla vedalaştığı günü hep düşünüyor-
du. Daha evlendiklerinin üçüncü ayı ondan ayrılır-

ken "Gogumaf Alkas (Yolun açık olsun)” demişti

genç kadın titrek, üzgün, kırgın bir ses tonuyla,

Gözlerinden süzülen yaşlar yüreğindeki acının aynası
olmuş, elmacık kemiğinin kenarından şakağına doğ-

ru süzülüyordu. Başını çeviremiyordu sevdiği adama,
göz göze gelmekten kaçınıyordu, çünkü yeşil gözleri

onun mavi gözlerine değdiğinde sesinin çıktığı kadar
bağırarak ağlayabilirdi. Üzmek istemiyordu savaşa

yolcu ettiği biricik aşkını. Zahretsiyah bir başörtüsü

örtmüştü başına, o gün ve bu örtüyü döneceği gü-
ne kadar hiç çıkartmayacağını söylemişti sevdiği

adama, Alkas, yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığında

köyünden; kendi geçmişinden, hayallerinden, belki-
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de bir daha hiç göremeyeceğiailesinden ve okyanus-
lar kadar derin bir sevgi ile bağlı olduğu aşkında
da uzaklaştığının farkındaydı. Tarih her şeyi yazmıştı
ama savaşa giden Çerkes delikanlılarının arkalarında
bıraktıkları ayıp diye seslerinin çıktığı kadar doya
doya ağlayamamış yürekleri yaralı, gözleri yaşlı kızla-

rın, gelinlerin ve anaların acısını hiç yazmamıştı.

Zaman zaman Zahret'i ve oğlumu göremeden
bilmediğim bu yaban ellerde ölürsem diye düşündü-

günde, tüyleri diken diken oluyor atını daha hızlı

sürüyordu.

Bazen ayışığında, bazen yol Üzerinde rastladığı

hanlarda, bazen bir kayanın kuytusunda yatıyorfir-
sat buldukça yarasının sargısını değiştiriyordu.Bir

gün atına su içirmekiçin bir pınar başında durdu.
Atını suladı, elini yüzünü yıkadı. Yorgun bedenini
dinlendirmekiçin bir ağaca sırtını dayayıp ayaklarını

uzattı. Tam bu sırada önündeki çalının dibinde bir
ardıç kuşunun yerde sekerek çırpındığını gördü.
Uzanıp kuşueline aldı, Zahret'i düşünerek sevgiyle
okşadı kuşu, ayağına batan dikeni çıkarttı, eliyle su
içirdi. Sonrada uçup gitti delikanlının avuçlarından.

Yirmi bir gün sonra yaklaştı Göksun'a. Yolculuğu

boyunca yarasının acısına hiç aldınmamıştı ama bu
zorlu yolculuğa daha fazla da dayanabilecek gibi

değildi yorgun bedeni. İlkindi vakti Batır'ın köyüne
girdiğinde şükürler olsun dedi. Köyün girişinde rast-
ladığı orta yaşlı bir kadına Tuğ'ların evini sordu.
Kadının gösterdiği evin avlusundan içeri girdiğin-
de Batır'ın annesifırında ekmekpişiriyordu. Kadın
avlularındaniçeri giren atlıyı tanıyamadı. Atın üzerin-

deki asker elbiseli delikanlının yüzü solgun, perişan
bir haldeydi. Oğlundan kötü bir haber geldiğini
zanneden kadıncağızın göz bebekleri büyüdü, hızlı
hızlı solumaya başladı, yüzünün rengi değişti, korku-

dantitriyordu zavallı. Alkas kadıncağızın çok korktu-
gunufark etti "YWWumışın syan, xarçe sıkegoğ (korkma
anacığım hayırlı haberle geldim)” dedi ana diliyle.
Kadıncağızın endişesi birazcık dağılır gibi oldu,
Adığece konuşan delikanlıya "Yeblağ si-al (Buyur
yavrum)" dedi. Genç adamın atından inmesiyle ye-
re yığılmasıbir oldu.

Ertesi gün öğleye doğru tertemiz bir yün yata-
Sında gözlerini açtı. Başında bekleyenihtiyar "Geçmiş
olsun evladım, benim adım Tuğ Hacı" dedi. Misafir-

lerinin uyandığını gören ev ahalisi hastanın başına
toplandı. Alkas onlara oğulları Batır'ın yanından
geldiğini, sağlık durumunun çokiyı olduğunu söyledi.

Genç adam birkaç gün sonra biraz daha toparla-
dı. Çok uzun zaman olmuştu yün bir yatakta yatma-

dığı, sıcak ev yemekleri yemediği. Tuğ'lar oğulla-
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rından haber getiren yaralı misafirlerini iyileştirmek,

rahat ettirmekiçin adeta parçalanıyordu. Delikanlı
evin hanımının asker oğlu hakkında bitmektüken-
mek bilmeyen meraklı sorularına cevap veriyor,
Batır'la paylaştıkları her olayı anlatıyordu. Gündüzleri
köyün ihtiyarları, geceleri köyde kendiyaşıtı delikanlı
olmadığı için genç kızlar ziyaret ediyordu hasta
delikanlıyı. Alkas, Tuğ'ları kendi ailesi gibi sevdi,
onlarda Alkas'ı hanelerinden saydılar. Alkas, Batır'ın
küçük kız kardeşiyle sohbet etmeye bayılıyordu.
Taysure hayat dolu, çok güzel, becerikli, konuşkan

bir kızdı. Ona cephedebirİngiliz askerinin cesedinin
yanında bulduğu gümüş kolyeyi hediye etti. Bir haf-
ta geçmesine rağmen, Alkas hala ayağa kalkacak

takati bulamadı yorgun bedeninde. Tuğ'ların evinde

mutluluk rüzgarı esiyordu, oğulları sağdı ve sağlığı
da çokiyiydi. O günlerde evin küçük kızı Taysure'de
tatlı bir telaş vardı. Köyde yapılacak ŞE-ŞEN'e katıla-

caktı. Nede olsa 14 yaşına gelmiş genç kızlığa doğru
yolalıyordu.

Alkas ŞE-ŞEN'in ne olduğunubiliyordu. Gerçi
kendi memleketindeki Adığe köylerinde yapıldığını

hiç görmemişti ama yaşlılardan bu eski gelenekle
ilgili birçok hikâye dinlemişti. Taysu're Alkas'ın üze-

rine çöken hüznü dağıtmak için zaman zaman başı-
na küçükbir köşe yastığı koyup ellerine içi su dolu

birer küçük kazan (şıwon) alıp suları dökmeden

parmakuçlarında dans ederek ŞE-ŞEN için antren-

man yapmaya başlamıştı. Adeta uçarcasına dans
eden hayat dolu bu tazecikkızın odaya saçtığı hu-

Zur yüreğini serinletiyordu genç adamın. Alkas, na-

sıl bir geleceği olacaktı bu melek yüzlü kızın hayal
bile edemiyordu, beklide bu merakını mezara kadar
sürükleyecekti. Güldüğü zaman gözleri yenitutuşan

bir kor gibi parlayan küçükkız için hasta yatağında
yapabildiği tek şey bahtı güzel olsun diye dua et-
mekti.

ŞE-ŞEN Adığelerin Anavatanlarından Anadolu
topraklarına getirdikleri çok eski bir gelenekti. Fakat

bu geleneğio yıllarda bile devam ettiren köy hemen
hemen hiç kalmamıştı. Adığe delikanlıları ergenlik

çağından kurtulduklarında delikanlı sınıfına geçebil-

meleri ve savaşlara yavaş yavaş katılabilmeleri için
maharetlerini sergileyebilecekleri büyük bir şölen

düzenlenirdi. Bu şölende gençler bir thamade gru-

bunun önünde ata binme, kılıç kullanma, atıcılık,
güreş gibi yeteneklerini sergilerler başarılı olanlar

delikanlı olmuş sayılırlardı. Adığe kızlarının da erkek-
lerde olduğu gibi genç kız sayılabilmeleri ve düğün-
lerde dans etmeye hak kazanabilmeleri için ŞE-

ŞEN yapılırdı. ŞE-ŞEN yeni yetmekızların tabitutul-
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duğu birtüryarıştır aslında. ŞE-ŞEN'in kelime yapısı
itibariyle Adığecede (ŞE: süt, kurşun, üç kere, koş/-
ŞEN: satmak, huy, koşmak) birkaç anlamı vardır.

Fakat burada bahsedilen ŞE-ŞEN SUT SATMAK
anlamındadır. ŞE-ŞEN için genellikle sonbahara
girişte bir gün belirlenir, bu yarışa nezaret edecek

thamadeler seçilir ve yarışa katılacak kızlara yarış
günü duyurulurdu. Ancakkızların anne ve babaları
bu yarışı izlemezlerdi. Belirlenen günde büyükbir

meydanda toplanılır, bhamadeler ve müzisyenler

yerinialır erkekler bir tarafa, kızlar bir tarafa dizilirdi.
Yüksekritimli bir müzik eşliğinde dans etmeleri

için hatiyakuo tarafından bir kız ve bir erkek meyda-

na davet edilirdi. Kızların ellerine ağzına kadar süt
(ŞE) dolu küçükbirer şıwon (kazan) verilirdi. Kızların

yarışı kazanmış sayılması için dans müziği bitene

kadariki elindeki şwon'lerde (kazanlarda) bulunan
sütleri dökmeden dansı tamamlaması gerekirdi.
Kızlar kesinlikle ayakkabı giymez,çıplak ayakla par-
mak uçlarında dans ederlerdi. Çünkü ayakkabı dans
esnasında herhangi bir dengesizliğe sebep olup,
sütü döktürebilirdi. Parmak uçlarına çıkarak dans

etmelerinin sebebi ise vücut dengelerini daha kolay
sağlayabilmeleri ve dahahızlı hareket edebilmeleriy-

di. Erkeklerin görevi ise dans ettikleri kıza vücut

teması olmadan ellerinde taşıdıkları sütü döktürmek-
ti. Bu yüzden erkekler dans esnasında aniden kızların

önlerine geçer, kollarını kaldırırlar, çevik hareketlerle
kızları sağa sola döndürereksürekli onları kovalar-

lardı. Dans esnasında kız erkeğin yakın takibinden
kurtulup, yaklaşık 7-8 adım arayı açabilirse önce

erkeğe yüzünü döner, sonra zantfbır şekilde yerinde

dönereksayar, erkek te bunafırsat verdiği için ce-
za olarak, ayakkabılarını çıkartarak kızın karşısında

figür atar, dansa ayakkabısız devam ederdi. Sütleri

dökmeden dansı tamamlayan kızlar sınavı geçmiş

ve yarışı kazanmış sayılırdı. Yarışmanın bitiminde

sınavı geçebilen kızların annelerine bu mutlu haberi
vermekiçin gençler grup halinde müzikve şarkılar

eşliğinde kızın evine giderler, kızın yarışma esnasın-
da dökmediği süt dolu iki şıwon'u annesine bir he-

diye karşılığı müjde (güşapçe) olarak satarlardı.(ŞEN)

Köyde beklenen gün geldi çattı. Bütün gençler
ve seyirciler köy meydanında toplandılar. Taysure
en güzel elbiselerini giyip büyük bir heyecanla ev-

den çıktı. Birkaç saat sonra Tuğ'ların avlusunda de-

juğler yapan,şarkılar söyleyen 14-16 yaşlarında ka-
labalık bir genç grubu belirdi. Taysure'nin ŞE-ŞEN

yarışından başarıile çıktığı annesine müjdelendi.

Kadıncağız büyükbir sevinçle önceden hazırladığı
halüj sepetini gençlere verdi. Bir anne olarak emek-

leri boşa gitmemiş, güzelkızı büyükbir onur yaşat-

mıştı kendisine. Ellerini yavaşça havaya kaldırarak

"Yarabbi sana şükürler olsun" dedi. Hasta yatağında
yatan Alkas kapının önündeki kalabalığın coşkusun-

dan Taysure'nin ŞE-ŞEN'den başarı ile geçtiğini
anladı. Son zamanlarda aldığı en güzel haberdi bu.

Ağrısına-sızısına aldırmadan iki haftadır yattığı

yataktan ilk defa o gün kalktı. Taysure'nin annesine

"Anacığım ne büyük onur hepimiz Için, gözün aydın

olsun" dedi. Yeleğinin cebinden bir tomar kâğıt
para çıkartıp kadına uzattı "Lütfen bu paraları avlu-

daki gençlere ver" dedi. Evin hanımı kabul etmek

istemediyse deısrar etti ve paraları gençlere verdiri-

ti. Alkas güzeller güzeli Taysure'yi kapıda ayakta

karşıladı, onu tebrik edip kucakladı.

Alkas, gece el ayak çekilince yarasının sargısını

değiştirirken kanlı sargı bezinin içinde küçük küçük

beyaz kurtçukların olduğunu farketti. Lambayı ya-

rasına yaklaştırıp baktığında etlerinin çürümeye

başladığını ve kurtlandığını gördü. O gece bu yara

ile uzun bir süre yaşayamayacağını anladı. Vakit git-

tikçe daralıyordu,bir an ewvelyola çıkmalıydı. Sabah

olduğunda ev sahibi yaşlı Tuğ'dan müsaadeisteyip

yola çıkmayı düşündü. Gece boyunca uyku tutmadı,
hep biricik aşkı Zahret'i düşündü hala yaşıyor muy-

du? Küçük Hasan ne olacaktı? ölmeden köyüne

yetişebilecek miydi? Sorular bıçakgibi saplanıp du-

ruyordu yüreğine.

Her zaman olduğugibi sabah yaşlı Tuğ misafiri-

nin durumunu kontrol etmekiçin odaya girdi, Aİ-

kas'ın halini hatırını, bir ihtiyacı olup olmadığını sor-

du. Alkas ev sahibinin yüzünde ve ses tonundabir

gariplik olduğunuhissetti. Her zaman gözlerininiçi

gülenihtiyarın endişeli bir hali vardı. Alkas "Thamade

senin birsıkıntın var, bende senin bir oğlun değilmi-

yim lütfen söyle" dedi. Yaşlı Tuğ nasıl olsa duyulacak

saklamanın bir anlamı yok diye düşündü. "Dün
bütün köy halkı ŞEN-ŞEN'i izlerken Baj'ların ahırın-

dan bir inek çalınmış. Kardeşimin torunundan şüp-

heleniyorlar. Bizim çocuk daha 13 yaşında, böyle

şeylere aklı ermez. Bizim aileden de böyle birisi

asla çıkmaz" dedi. Alkas yattığı yerden biraz doğrula-

raksırtını duvara dayadı. "Thamade niye suçluyorlar

sizin çocuğu" dedi. İhtiyar "dün köyde hiç gören

olmamış bizimkini, hala da ortalıkta yok, üstelik

ahırın önünde birkaç ayakizi var, biraz önce gittim

baktım.İzler bizimkilerin evlerine doğru gidiyor"
dedi. Delikanlı "Beni o ayakizlerinin olduğu yere
götürür müsün ?" diye sordu.İhtiyar "Oğlum hastasın

sen" dediyse de yavaş yavaş giyindi, ihtiyarla birlikte
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Baj'ların ahırının önüne gittiler. Alkas izleri dikkatlice

inceledi. "Thamade bu iş sizin çocuğun işi değil,

buna kesinlikle eminim. Ben burada bekleyeceğim

sen köy halkını topla buraya getir, bunu onlara is-
pat edeceğim" dedi. İhtiyar bir bildiği vardır diye

düşündü ve köyden oldukça kalabalık bir gurubu

getirdi ayakizlerinin bulunduğu yere. Alkas gelen
köy halkına hitaben,

"Ey değerli ev sahiplerim, geldiğiniz için Allah

hepinizden razı olsun. Bu ahırdan ineği kesinlikle

Tuğ'ların çocuğu çalmadı. Bunu neden söylediğimi

ben size ispatlayacağım, Ikna olmazsanızyine karar
sizindir" dedi.

Kalabalığın içinden hırsızlıkla suçlanan 13 yaşında-

ki çocukla yaşıt bir çocuğu çağırıp yere bastırdı.

Sonra 60 yaşlarında bir büyüğünden aynışekilde

yere basarakbir iz bırakmasını rica etti. Yerde bir

çocuğa vebiryaşlıyaait iki tane ayakizi vardı. Ön-
ce çocuğa ait Izin parmak uçlarına doğru kaması-

nı dik tutarakizin derinliğini kalemle kama üzerin-

de çizerekişaretledi. Sonra topuktarafındaki derinlik

ölçüsü alıp yine kalemiyle kamayı çizerek işaret-
ledi. Çocuğun ayakizinden aldığı ölçüde parmak
ucuna doğru aldığı derinliğin daha fazla olduğunu

herkese gösterdi. Bir kama dahaistedi topluluktan.

Bu kamaile de aynı çocuğun ayakizinden aldığı

gibi 60 yaşlarındaki adamın ayakizinden aynı şekilde

derinlik ölçülerini aldı. İhtiyarın ayak izindenaldığı

ölçüde ise topuk kısmındaki derinliğin daha fazla

olduğunu yine herkese gösterdi. En sonundahırsızın

yerde bıraktığı izde de derinlik ölçümü yaptı. Hırsızın

izinde derinlik topuk kısmında idi, yani 60 yaşlarındaki

ihtiyarın ayakizindeki derinlikle bire bir uyuşuyordu.
Olay yerinde bulunanlara dönerek;

"Ey uğurlu topluluk görüyorsunuz ki insanın

yere bastığında bıraktığı ayakiziyle yaşı orantılıdır.

Bilirsiniz insan çocukken bir an önce büyümek,

serpilmekister, hedefi hepilerisidir. İşte bu yüzen

çocuklar vücut ağırlıklarının basıncını yürürken par-

mak uçlarına verir. Birde yaşlı bir insanı düşünün,

yaşlı insan hep geçmişine dönmekistemez mi? hep

gençliğinin hayali ile yaşamaz mı? Bir imkanı olsa

zamanı durdurup geriye dönmez mi? İşte bu yüzden

yaşlılar da yürürken vücut ağırlıklarının basıncını

geriye doğru yani topuk kısmına verir. Bu yüzden

vücut basıncı ayak tabanında hangi tarafa verilmiş

ise doğal olarak o tarafta derinlik daha fazla olur.

Ölçüleri hepiniz gördünüz,hırsızın ayakizinde de-

rinlik topuk kısmında, bu yüzden hırsız kesinlikle
suçladığınız çocuk olamaz." dedi.
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Toplanan kalabalık hayretler içinde Alkas'ın
doğru söylediğine ikna oldu. Çocuğu hırsızlıkla suç-

layanlar çok mahcup oldular, utana sıkıla yaşlı

Tuğ'dan özür dilediler. Alkas yaşlı Tuğ ile eve geri
gelirlerkenihtiyarın yüzündeki endişe dağılmış, göz-

lerinin içi gülmeye başlamıştı. "Oğlum Allah senden
razı olsun, bizi büyükbir utançtan kurtardın, Allah

seni ondursun" dedi.

Genç adamın yola çıkma vakti gelmişti artık.

Ev sahibinden müsaade istedi. Tuğ'lar onun hasta

haliyle yola çıkmasına asla müsaade etmezlerdi

ama bu yaralı kartalın durumunubildikleriiçin iste-

meye istemeye razı oldular. Tuğ'ların hanesinde

hüzün zamanıydı, çok alışmışlardı bu yiğit delikanlıya.

Taysure çehizinden Adığe motifleriyle işlenmiş yeşil

bir baş örtüsü çıkardı ve karısına hatıra olarak ver-

mek üzere Alkas'a uzattı. Alkas "Güzel kardeşim

hediyen için çok teşekkür ederim, ancak bunun

beyazıvarsa benim için değiştirirsen çok sevinirim"

dedi. Taysure bu isteği memnuniyetle yerine getirdi

ve Alkas'a kargibi bembeyaz bir başörtüsünü verdi.

Ertesi sabah bütün yolhazırlıkları tamamlandı. Alkas
Batır'ın annesinin elini öptü, Taysure'yi kucaklayıp

onlarla helalleşti. Ana kız gözyaşları içinde uğurladılar

misafirlerini. Misafirlerinin o gün gideceğini öğrenen

köylüler ŞE-ŞEN'in yapıldığı meydanda toplandı.

Alkas, yaşlı Tuğ ile köy meydanına gelip herkesle

vedalaştı. Alkas'ın yanına atlı olarak yeni yetmebir
delikanlıyı verdiler ve köy çıkışına kadar uğurladılar

iki atlıyı. Köylüler dağılmasına rağmen yaşlı Tuğ atlı-

lar gözden kaybolana kadar uzun uzun baktı arkala-

rından. "Böyle bir yiğidi doğurmak çok az anaya

nasip olmuştur" diye mırıldandı, yüzünde yine endi-

şe vardı. Gözündeniki damla yaş süzüldü ve "İnşallah

sağ salım yetişirsin evladım" dedi.

Alkas, yol arkadaşıile ara sıra konuşmakistese

de konuşmaya mecali yoktu. Yolculuk boyunca

hep susuyordu.Yarasının sargısını da değiştirmiyordu

artık. Çünkü çürümeye başlamış bedenini, o iğrenç

kurtçukları görmekistemiyordu. Yarasına hiç aldır-

madan dağları aşıyor, dereleri, tepeleri, ormanları
geçiyor, durmadan dinlenmeden hep yolalıyordu.
Geceleri atları dinlendirmekiçin verdiği molalarda

büyükbir ateş yakıyor, gözlerini ateşe dikip saatlerce

düşünüyordu. Geçmişini sorguluyordu hep. Adığeler
Anavatanlarından geldikleri günden beri nesıkıntılar

çekmişlerdi bu yaban ellerde, tam yaralarını sarıp

yeni yeni ev barklar kurmaya başlamışlardıki yine

savaşların içinde buldurlar kendilerini, bu savaşlar

ne kadar çok şey götürmüştü özlerinden, daha ha-
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yatının baharındaki kaç delikanlı dönebilmişti evine,

Zavallı annesi, babası hiç gün görmemişlerdi. Şimdi
aynı kaderi Zahret'le kendisi yaşıyordu. Ya daha

yüzünü bile görmediği oğlu, o da mı bu kaderi ya-

şayacaktı. Kaç nesil telef olacaktı daha bu uğursuz
savaşlar yüzünden. İnsanlar neyi paylaşamıyordu,

bunca acının bedeli ne olacaktı? Zavallı Zahret ne-

reden yakalanmıştı Azrailin hizmetçisi bu illete?

Kim bilir ne haldedir şimdi? Bir türlü bu uğursuz
hastalıktan kurtuluş olmadığını kabul ettiremiyordu
kendine. Ona "Ben sözümde durdum Zahret, öl-

meden sana geldim" diyebilecek miydi? Onu bağrına

basıp son kez öpüp koklayabilecek miydi?

Nihayet karanlıkbir gece yarısı Alkas'ın köyüne

yaklaşmıştıiki atlı. Geçtikleri her yerde sayısız hatı-

rası vardı genç adamın. Köy ölüm uykusuna yatmış

gibi sessiz, köpekler bile havlamıyordu. Sadeceiki
atın ayak sesleri bozuyordu gecenin sessizliğini.

Evine yaklaştığı her adımda Alkas'ın kalbi daha fazla

atıyordu. Tarifi imkânsız bir heyecan içindeydi. Av-

luya girer girmez atından indi hemen kapıya yö-

neldi. Bir an kapıyı açmaya cesaret edemedi,elleri

titriyor, yüzünden soğukterler boşalıyordu. Korku-

nun ecele faydası yoktu, kapıyı açtı ve içeri girdi.

İçerisi karanlıktı, ocakta sönmeye yüz tutmuş büyük

közler hemen göze çarpıyordu. Ocağın yan duvarı-

nın dibinde bir karaltı vardı. Yaklaştı Alkas. Zahret

yer yatağında, sırtını duvara yaslamış, çocuğunu

emziriyor gibiydi. Göğsü açıktı, kucağındaki çocuk

uyuyordu. Zahret hiç hareket etmediği için onun

da uyukladığını düşündü. Elindeki mavzeri duvara
yasladı sonra cebinden bir kibrit çıkartıp yaktı.

Zahret'in ışığa hiçbir reaksiyonu olmadı. Kibrit ateşi

sönmeden lambalıktaki idareyi (eski bir lamba)

bulup yaktı. Odaloş bir aydınlığa büründü. Zahret'in
yüzünü görünce ürperdi. Ne hale gelmişti sevdiği
kadın, siyah başörtüsününaltından taşan saçları tel

tel olmuş, gözlerinin altı morarmış, dudakları yara

bere içinde, benzi kireç gibi solmuş, derisi kemikle-

rine yapışmıştı zavallının. Önce karısının açıkta du-

ran göğsünü kapattı sonra kucağından oğlunu hiç

sarsmadan aldı, makatın (sedir) üzerine yatırıp,

üstüne bir şeyler örttü. Zahret'te hala hiçbir bir

hareket yoktu. Alkas nabzını kontroletti Zahretin.

Nabız çok yavaş atıyordu. İki eliyle sevdiği kadının

yüzünü avuçlarının içine aldı.

"Zahret ben geldim" dedi.

Zahret Alkas'ın söylediği sözleri duymadı. Ama

yüzünü saraniki elin sıcaklığını tanıdı ve göz kapakla-

rını son bir gayretle kaldırdı.

"Sen misin Alkas" diyebildi.

"Benim Zahret benim, bak sana geldim" dedi.

Zahret'in başındaki siyah başörtüsünü çıkardı,

Taysure'nin verdiği beyaz başörtüsünü örttü karsının
başına. Kadıncağız bir şeyler söylemekistiyordu
ama ne dediği hiç anlaşılmıyordu. Sözcükler diline
dolanıyor garip sesler çıkartıyordu. Alkaseliyle sus
konuşmaişareti yaptı aşkına. İnsan bazen her şeyl

anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya
yetmez.İkiçift mavi-yeşil göz konuşuyordu artık.

O bakışlarda neler neler anlatıyorlardı birbirlerine
kim bilir. Sadece bir mavzerşahitti bu konuşmalara,
Zahret'in gözlerinden süzülen yaşlar sevdiği adamın
yüreğine akıyordu. Alkas karısının başını kucağına

aldı, ellerini tuttu. Aydınlığın karanlıktan kurtulmaya
başladığı anda bir sabah ezanı sesi duyulmaya başla-

dı minareden. Zahret'in yüzünde manasız bir tebes-
süm belirdi, gözleri aydınlandı, sevdiği adamın elleri-
ni sıkmaya başladı, ezan sesi hiç bu kadar güzel
gelmemişti ona. Son bir şey söylemeye gayretetti
ama sesi çıkmıyor sadece dudakları oynuyordu.
Sevdiği kadının vedalaştığını anlamıştı genç adam.
Ezan sesinin bitimiyle başının yan tarafa düşmesi
bir oldu Zahret'in. Alkas'ın mahşeriydi o an. Ne
yaptıysa da tutamadı kollarının arasından sessizce

kayıp giden kadının ruhunu. Gözlerinden süzülen
yaşlar günlerdir kesmediğikirli sakalından aşağı yu-
varlanıyordu. Zahret'in göz kapaklarını kapattı, eği-
ip alnından öptü ve "Sana yine söz veriyorum, U-
zun sürmeyecek bu ayrılık" dedi.

Aniden odaya nefes nefese bir kadın girdi ve
odaya girmesiyle acıbir çığlık atması bir oldu Cam-
let'in.

Zahret bir gece rüyasında evlerinin yanındaki
caminin minaresine çok güzel bir ardıç kuşunun
konduğunu, kuşun minareye konmasıyla birlikte
nurani büyük birışık huzmesinin hertarafı aydınlattı-

ını görmüştü. O gece sevdiği adamın yola çıktığını
anlamış ve o gelmeden ruhunu teslim etmemişti

Azrai'le. Alkas Zahret'in ölümünden sonra sadece

iki ay yaşayabıldı. O yine sevdiği kadına verdiği sö-

ZÜ tuttu. Geriye aşk yürüyüşünü tamamlayamamış

talihsiz iki sevdalı yüreğin hayat hikâyesi, bir yetim

çocuk ve bütün bu acılara şahitlik etmiş Alman ya-

pımı bir mavzer kaldı. Gerçi o mavzere de yıllar

sonra bir 12 Eylül sonrası el koydu birileri.
 

*Bu hikayeyi 1990 yılında Tsey sülalesinin göç serüvenini araştırmak için Kozlu köyüne gittiğimde, o zaman 9|
yaşında olan rahmetli Haimiz'lerin gelini, kendisi de Tsey sülalesine mensup Bikan Nine anlatmıştır. (31.03.2011)
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ilbilimde 'euphemism' diye bir kavram var,
Türkçe karşılığı 'örtmece'. Korku veren ve

hoş olmayan konulardan kaçınmakiçin kulla-

nılan kelime demek. Eskiden hüsnütabir deniyordu.
Örneğin günlük konuşmamızdaşişman yerineki-

lolu, sakat yerine engelli diyerek örtmece (euphem-
ism) yapmış oluyoruz.

 

Geleneksel toplumlarda tabu sayılan veya say-
gı duyulankişi, nesne ve hayvan adlarına da örtme-
ce uygulanıyordu. Çerkes gelenekleri bu konuda
kuşkusuz zengin malzeme sağlıyor. Gelinlerin uy-
mak zorunda olduğu 'isim yasağı! üzerine dilbilim
tezibile yazılabilir.

Barasbiy Bğajnoko "Dilin Arkaik Öğeleri ve
Ak Sistemleri" başlıklı bir çalışmasında, 19. yüzyıl

başlarına kadar Çerkeslerde var olan 'şak'obze',

yani avcı dili denilen bir yapıyı inceliyor. Bu esas
olarak avla ve av hayvanlarıylailgili kelimelere, eş-
yalara ve olaylara metafor yoluyla anlam yüklenerek
oluşturulan bir alegorıdili.

İşte bazı örnekler:

vel

blane 1, İF,

a

(yemininden dönen) tilki

elhef | tilki

'erive süren) mezikho (yaban domuzu

yaban domuzu

dığuj kurt
dığuj kurt

üç thak' tavşan

kocaman mezikho

harzıne (iyi, güzel) haç'ekhoç'e İ

h (av şak'o MEYE

 

Araştırmacılara göre, av sırasında kelimelerin
bu şekilde değiştirilmesinin nedeniinsanların eski

MURAT PAPŞU
ma

inançlarına dayanıyor. Eskiinsanların hayvanların

insan dilini duydukları ve anladıkları inancı av sıra-

sında kelime yasaklarını doğuran başlıca psikolojik
etken sayılıyor. Av hayvanlarını ürkütüp kaçırmamak
ve avcının niyetini onlardan gizlemekiçin adlarını
anmak yasaktı. Avcılıkla ilgili dil tabusunun Kafkas-
ya'da Osetlerde, Svanlarda ve özellikle Abhazlarda
Çerkeslerden daha büyük ölçüde korunduğu belir-
tiliyor, çünkü avcılık bu halkların ekonomik yaşamın-

da daha önemli yer tutuyordu.

Fakat hayvanların insan dilini duydukları ve
anladıkları inancı, avcılığın sınırları dışına da taşan

başka yasaklar doğurmuş. Ömeğin Kabardeylerde
yaygın olarakyılan (ble) ikinci bir adla, k'ek'ih (Uzun
kuyrulj olarak adlandırılıyor. Çocuklaryılan gördük-
lerinde sakınma sözü olarak "k'e k'ıh İhague k'ıh"

(uzun kuyruk uzun bacak) derler ve böylece onu
hoş tutarlardı.

"Zi ts'e yira'uer bjeşhe'u tesş" (Adını andığın
eşikte duruyor) gibi deyişler de kuşkusuz bu inanç-
ların simgeleştirilmesine hizmet ediyordu. En çok
korkulan ve insanlara zarar veren hayvan olması
nedeniyle en büyük tabu kurt (dığuj) sözcüğü üze-
rinde gözleniyordu. Kurt (dığuj) yerine gerektiğinde
orman köpeği (mezıha), kır köpeği (gubğeha) keli-
meleri kullanılıyordu.

Bu yasaklara kısmen, hayvanların tedavi amacıy-
la kullanılan organlarının adları üzerindeki tabu da
giriyor. Örneğin karın ağrısıiçin kullanılan tavşan
midesi (4hak'umç'ıh İhate) "koşanaait olan" (gezıji-
hım yey) diye, inek veya keçi safrası (zez) ise "tatlı"
(af) ya da "tatlı karışım" ('af" zeheş'a) diye adlandı-
nliyordu. Çerkesler bu organların adlarının doğru-
dan söylenmesinin tedavi edici özelliklerini kay-

bettireceğine inanıyorlardı.

 

Kaynak: Oçerki etnografii obşçeniya adıgov, (Çerkeslerin İletişim Etnografisi - Deneme), Elbrus Yayınevi, Nalçik, 1983.
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ADEMEY AHMET ERBAY 
İki ayrı Çerkes köyünün birleşiminden oluşan Burhaniye köyü,
Kuzey Batı Kafkasya'nın bugünkü Adıgey Cumhuriyetisınırları
içerisinde kalan Kueşhable bölgesinden sürgün edilen Hajret
Kabardeyleri tarafından tahmını olarak 18/0'lerin sonlarına

doğru kurulmuştur.

urhaniye Köyü, Kayseri Yahyalı ilçesine
bağlı bir Adığe köyüdür.

 

Burhaniye köyü, anavatan Kafkasya'dan
sürgün edilmiş Çerkesler tarafından kurulan ve

birbirlerine 2,5 km mesafedekiiki ayrı Çerkes
köyünün (Babuguey/Yukan Burhaniye ve Benegue
/Aşağı Burhaniye) birleşiminden oluşmaktadır.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde buiki köy
yakın akrabalık ve sosyalilişkilerden dolayı tek

muhtarlık altında birleştirilmiş ve köye Burhaniye
adı verilmiştir.

Uzunyayla ve |ufanbeyli bölgesinde yaşayan
Çerkesler, köyü İnderesi (bu aslında köyün
içerisinde kurulu olduğu vadınin adıdır) olarak
adlandırır. Yakın çevresinde başka Çerkes köyü

olmaması hasebiyle olacak ki civardaki bütün
köyler ve çevre ahali, köyü 'Aşağı Çerkes-Yukarı
Çerkes' olarak bilmektedir. Bu açıdan bakınca as-

ında köyün bir kaç farklı ismi vardır.
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Burhaniye Köyü (Babuguey 45 ve Benegue olan Mercimekdüzlüklerine ulaşan kafile daha ilk

30 hane olmak üzere) yaklaşık 75 hanelik küçük zamanlarda buraların kendilerine hiç uygun ol-
bir Çerkes köyüdür. i madığını anlamışlardır. Çukurova alışkın olmadıkları

Köyün adrese dayalı sisteme göre bugünkü kadar sıcaktır. Buna sivrisinekler ve sıtma da ek

nüfusu 139'dur. Kurulduğu yıllarda civardaki en  /Snince katile yeni yerler aramak derdine düş-
büyükköylerdenbirisi olan Burhaniye köyü,geçen ( Müstür.Kafileden ayrılmalar burada da devam
zamaniçinde eğitim, iş-güç gibi çeşitlisebeplerle « etmiş bir kısım aileler burada kalmış ancakasıl
sürekli dışarıya göç vermiiştir. cc00 kafile kuzeye Toroslara doğru yola koyulmuşlardır.

0 Çukurovada kalanlarise kısa bir zaman sonra aynı
Köyde,Senvi ki mahallede debirer. nedenlerle yükseklerde bir yerler aramış ve bu-

günkü K.Maraş Andırın'a bağlı Altınboğa (Babu-
guey) ve Kümbetir (Benegue) köylerini kurmuş-
lardır. Sanki dağların yukarılarında bir yerler
biliyormuşçasına dağlara doğru ilerleyen kafile
son olarak bugünkü İnderesi vadisini bulmuştur.
Buraya yetiştiklerinde artık sürgünün ilk evlatlarını
“da kucaklarına almışlardır. (Köyün eski thama-

delerinden -miladi 1303 doğumlu- Teter Gazi
Altun'un süngünde ilk doğan bebek olduğu söylen-
mektedir). Ulaştıkları bu son noktayı benimseyen

o kafile buraya yerleşmeye karar vermiş ve
© “Phazete'upş'e" denen ahşap çatma evlerini yap-
“maya başlamışlardır. Bunlardan birkaç tanesi son

uriyeti Lu.) ala o zamanlara kadar köyde bulunmaktaydı. Ancak
bölgesinden sürgünedilen Hajret yakacak odun olarak kullanılmak üzere onlarda

-Kabardeyleritarafından tahminiolarak (870)lerin ülmüştür.
.sonlarınadoğru kurulmuştur. Köy halkının anava-
tandançıkarken geride bıraktıkları akrabaları bugün
Adıgey Cumhuriyeti'ne bağlıeww
nu'nunHuedz köyünde oturmaktadır.

  

                         

  

 

  
   

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  
  
   

© Köy kurulduktan sonra da hareketlilik devam
etmiş, Uzunyayla ve değişik çevrelerden birçok
sülale köye gelip yerleşmiş, bir kısmı da farklı

© sebeplerle köyden ayrılıp başka köylere yerleş-
© Bugün köydevar olan birçoksülalenin.(Ade- miştir.

mey, Miğuelh, Khurmel, Şıbzıxhue, Merem vs)
fertleri Huedz köyündede yaşamaktadırlar. A.
H. Afaşagov "Huedz KöyününTarihi(1998Ma-.,,,, |... ,
kop)" adlıki tabindaaKntarihini, © Köy halkından 25 yaş üstü herkes, Adığece

bilmekte ve konuşmaktadır. Ne var ki daha genç
nesiller Adığeceyi ya sadece anlayıp konuşama-
makta ya da hiç bilmemektedir.

    

  

    

Köyde sosyal hayat atalardan geldiği gibi Çer-
“kes hayat tarzıdır. Adığağa, nahıj, nahış'e, yemug,
av.b. kavramlar hala insanların kıymet

verdiği kavramlardır. Köy halkı her türlüişlerinde
birbirine yardım etmeyi önce bir insanlık borcu,
“sonra 'sevap ve khabzenin gereği' olarakbilir, bu
konuya çok önem verir. Bu anlayışın bir ürünü

| daridır. Ancak daha “olarak da birçok yerde artık ne olduğu bile unu-

den kopmalar başlamış - tulmuş olan "ş'ehauh(imece)" geleneği canlılığıyla

V ersin'e bağlı tekÇerkes (o devam etmektedir. 'Adığe Khabzeve Adığağa"

rmuştur. İskan yeri köyde canlılığını korumaktadır. Köydeki genç

        



nüfusun azalması ve pşıne temini konusunda yaşanan sıkın-
— lardan dolayı Çerkes düğünleri bir dönem sekteye uğramışsa
oda son zamanlarda farklı yerlerdeki Çerkeslerle kurulan

iletişim ve bulundukları yerlendeki Kafkas Demekleri sayesinde
o gençler Adığe oyunlarını öğrenmekte, köy düğünlerine
- yeniden hayat vermekte ve mızıkasesi eskiden olduğugibi
sabahlara kadar devam etmektedir.

Her ne kadarkış aylarında köyde çok hayat yoksa da
yaz ayları, bayramlar, düğün, şenlik v.b zamanlarda emekli
olup köye ev yaptıran köylülerin, öğrencilerin ve çalışanların
dönmesiyle köyün nüfusu iki-üç katına kadar çıkmaktadır.

Bu sayede köydeki sosyal hayat bir hayli canlanmaktadır.
Gençler kendi aralarında zehesler, mısır partileri, futbol,

voleybol maçları yaparak bu canlılığa ortak olmaktadırlar.

Ayrıca, sonyıllarda, hatırı sayılan bir kaç büyüğümüzün
önderlik ettiği ve köy halkının geniş katılımıyla yapılan Köy
Toplantıları" organize edilmektedir. Butoplantı zamanlarında
köydeki canlılık iyice artmaktadır ve toplantılar sayesinde

- yeninesiller unutmaküzereoldukları köylerine yıldabir kez.
'deolsagelip eş, dost, akrabave akranlarıyla tanışma - kay-
naşma, ait oldukları kültürüöğrenme, onunaktif bir parçası

olma şansını yakalamaktadırlar. Yapılan toplantıda özellikle
— genç nesiller Şeşen, Kafe, Vuic gibi danslarahevesduymakta
bunları iicra ederekbirsüredir köyde neredeyse unutulmak
'üzere olan düğünlere yeniden hayat vermektedirler. 2010
yılı Ağustos ayında 2.si yapılan toplantıların heryıl düzenli
olarak yapılması planlanmaktadır.

Burhaniye KöyüKayseri'ye 150 km, Adana'ya ise 155
km mesafede bulunmaktadır. Orta Toroslar'ın Aladağlar
ile Tahtafirlatan Dağlarıarasında kalan kuzey güneyistika-
metindeki bir geçitte ulunanİnderesi vadisine kuruludur.

inin etki alanındadır, ancak 1350 metre
aşırı-Kar yağışı altında geçmektedir.

Dört tarafi1 çam, sedir, köknar, ardıç gibi iğne yapraklı orman
ağaçlarıyla kaplı olan Burhaniye köyünde özellikle bahar
ve yaz aylarındaşiril şırıl dereler, rengarenk çiçekler ve
yemyeşil doğasıyla görülmeye değerinmanzaralar ortaya
çıkmaktadır.

İklimi açısından, özellikle kiraz ve elma gibi meyvecilik

tarımı gayet uygun olan Burhaniye, pazarlara uzak olmasından
olayı bu imkanlarınıçokfazla kullanamamıştır. Geçim

aynağı kurulduğuSünderibu güne Nereeee amamen

Mısır unu, kıyma ve tereyağla yapılan 'Mamırse'
köyümüzde en çokyapılan ve sevilen Çerkes
yemeklerindendir. 



 

 

  
|
|
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BABUGUEY BENEGUE

|

 

- KHÜRMEL(Utaçih - Kurmel) - ADEMEY (Erbay)

- MEREM (Akburak) - TETER (Altun)

- NEHUŞ(Ünlü) - MIĞUELH (Balbay)

- ŞİBZIHUE (Kaplangiray) - WODEH (Odak)

- ŞELPAH (Kandemir) - HARIF (Yalçınkaya)

- DZIBE (Demirboğa) - ŞIMTAZ (Mutlu)

- KEYTIKUE (Yalçıntekin) - TEMTAŞ* (Demirtaş)

Babuguey - KHANGUL(Kangul) - DIGINE *

- TAMBİY (Dinçer - Yalçın) * Bu iki sülaleden bugün
- MELLEY (Fedai) köyde kimse kalmamıştır.

 

Köy halkından ülke çapında ünlü birçok önemli kişi
çıkmıştır. Bunların en başında lürkiye'nin en önemli iş

adamlarından, Saray Halı ve Saray Çiftliği'nin sahipleri
Necati, Hakkı ve Mustafa Kurmel (Khurmel) kardeşler
gelmektedir. Değerli işadamlarımız Develi ve Adana'da
ki çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinde köyümüzden
onlarca aileye iş imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Hakkı Kurmel
Çerkes diasporasından Kafkasya'ya en çok yatırım yapan
işadamlarımızdandır. Ortağı Hikmet Albayrak(Ademey)

Köyün bulunduğu vadiye adını veren “İnderesi' ile Kafkasya'da kurduğu çuval fabrikasında 300 kişiye iş
imkanı sunmaktadırlar. Yine aynı şekilde hemşehrimiz olan

Atilla ve Ataman Fedai (Melley) kardeşler de Adana'dakiiş yerlerinde köyümüzden birçokaileye
iş imkanı sunmaktadır. Hatta köyümüzden dışarıda çalışan insanlarımızın çok büyük kısmını bu iş

adamlarımız istihdam etmektedir.

 

  

 

Köye Pazartesi ve Cuma günleri Yahyalıdan minibüsle ulaşım vardır. Bunların haricinde özel
arabaile ulaşım aşağıdaki güzergahlardan sağlanabilir.

Kayseri - Burhaniye

|. Kayseri - Hisarcık - Develi - Yahyalı - Dikme -
Maden - Mansurlu - Burhaniye (150 km) Yolun tamamı i

hiayse
asfaltttır. Kay

İnce3u » Hisarcik

 

  

 

   

2. Kayseri - Hisarcık - Develi - Yahyalı - Dikme -
Delialiuşağı - Yeşilköy - Balcı Çakırı - Burhaniye

Yeşihişar,

Tamamı asfalt olan yolun fazla virajlı olması
dezavantajıdır.

Yağış olmayan mevsimlerde |. güzergah, yağışlı mev-
simlerde ise 2. güzergah kullanılabilir. eYl

  

  

    
   

e, Dikme
Mh, Maden

pa) Marsurlu
3. Kayseri - İncesu - Yeşilhisar - Yahyalı - Dikme-

Maden - Mansurlu - Burhaniye

  
  

ELhariye

FP Oyükcakır
    

www.burhaniyekoyu.net
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İlk anı, köyümüzün en yaşlılarından Ademey Aziz amcamın gençlik yıllarındaki (tahminen 1930
lara denk gelenbir tarih) bir düğünde geçiyor;

İki köyün bütün gençleri toplamışlar. O zamanki köy çok kalabalıkmış. Havadabiraz soğuk olmalı
ki bir "ket" in içinde bütün gençlik sabaha kadar düğün yapıyorlar. Eğlencenin, semerkhonun, kaşenliklerin
tadından zamanı unutmuş olacaklar ki sabah olduğunu fark etmiyorlar. Aziz amca kapıdan bakıp çoktan
gün ağardığını fark edince "Welehi dık'uedasi dık'uedas feue pşınem" der düğüne devam ederler...
Biraz düşününce aslında bugüne dair birironi var gibidir bu olayda...

Diğer anı ise şöyle anlatılmaktadır;

Köyümüzün eski hocalarından Merem Aziz Hoca gerek köy halkı ve gerekse çevre ahali tarafından
saygı duyulan ve değerverilen kıymetlibir İslam alimiydi. Böyle olunca köyde en ufak yaştan en büyük
yaştakilere kadar birçok kişiye Kur'an okumayı öğretmiş onlara hocalık etmişti. Yine bu öğrencilerinden
sürekli ders verdiği, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettiği merhum Mehmet Hoca cumhuriyet döneminin
belkiilk imamı olarak köyümüze görevlendirilir. İmamlığının ilk zamanlarında Babuguey camisinde bir
namaz vakti cemaat toplanır. Osmanlı alimi Aziz hoca arka safta, onun öğrencisi cumhuriyet imamı
Mehmet Hoca da imam makamındadır. "Allahuekber!" der Mehmet Hoca namaza başlar. Namaz

esnasında bir yeri yanlış okur ama fark etmeden 'Allahuekber' der rükuya eğilir. Arka safta bulunan
Merem Aziz Hoca biran için kursta olduklarını sanmış olmalı kiitiraz eder; " -Aa'a huakhım (olmadı).'

der. Mehmet Hoca da namazkıldırdığını fark etmemiş olmalı boş bulunup rükudan arkasına dönerve

-Tendeyıra mıhuar? (neresi olmadı).' der.. Tamda o anda fark etmiş olacaklarkiikisi de irkilir ve hiçbir
şey olmamış gibi namaza devam ederler.

Herikisi de köyümüzün manevidireklerinden çok kıymetli insanlardı. Allah mekanlarını cennet etsin...
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Çerkes kültürünün en ilginç geleneklerinden
birisi "kaçınma" (saklanma) geleneğidir.

Bu gelenek, farklı aile veya sülale bireylerinin
yaş, cinsiyet, akrabalık derecesigibi faktörlere göre
değişenbirilişki sınırlaması sistemidir. Bunların ara-
sında en bilinen davranışlar, gelin ile eşinin akraba-
ları, damatile eşinin akrabaları ve eşler arasında
olanlardır.

Kaçınma geleneği, eşlerin toplum içinde birbir-
lerine herhangibir sevgi, şefkat,ilgi göstermelerini
ve hatta üçüncü şahısların yanındabirbirlerine isim-
leriyle hitap etmelerini de kesinlikle yasaklamak-
taydı.

Bir kaç örmek vermek gerekirse, Malbaho Naş-
ho (1875-1969) eşine "o erkek" diye hitap edermiş,
Unathse Aleksey (1240 doğumlu) eşiiçin "onların
kızı" dermiş. Ürdün'de yaşayan Çerkes ailelerinde
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de Arap gelenekleriyle uyum içinde olan aynı davra-
nış normlarını görmekteyiz. Handoh Cihaniçin eşi
"Hamzet'in (oğlu) annesi" dermiş.

Aileiçiilişkilerle ilgili olarak yıllardır toparladığımız
etnografik materyallerde, burada bir kısmını anlataca-
gımız eşler arasındaki kaçınma örmekleri yoğundur.

Yetakho köyünden Maşukho Guaşepagoİkinci
Dünya Savaşında şehit düşen ağabeyinin hikayesini
anlatmıştı: "Ağabeyim savaşa gidiyordu, yanına koş-
tuğumda bana sarılarak kulağıma şöyle fısıldamıştı:
evde kalan ağlıyordur, onun yanına gitmeniyi olur!
Onlar sadece 8 günlük evliydiler. Fakat eşi K'une onu
hayatı boyunca beklemişti. Savaş bittikten | 0 yıl sonra
ağabeyim Muhtar'ın dönmeyeceği anlaşılmıştı. K'une'-
nin kardeşi onu babaevine geri götürmekiçin geldi-
ğinde sessizce toplandı, gitme zamanıgeldiğinde ise
odasına koşarak ölenin ardından ağlargibi sesini koy-  



 

vererek ağlamaya başladı. Bir daha da hiç evlenme-
mişti. 40 yıl sonra Novgorad-Volinsk şehrinde Muhtar'ın
mezarının bulunduğuna dair haber almıştık. Ben oraya
gittim. Anne ve babamın mezarlarından da toprak
götürdüm. Gelirken de onun mezarından toprak getir-
dim. K'une o zaman hastaydı. Kocasının mezar topra-
gının olduğu küçük torbayı verdiğirmde, göğsüne koydu
ve elleriyle bastırdı. Bu olaydan sonra da fazla yaşama-
dı."

K'une'nin trajik hayat hikayesi derin aşk duygusu-
nu göstermektedir. Fakat kaçınma geleneği savaşa
giden kocasıyla insanların önünde vedalaşmasını
engellemekte hatta kocası da kızkardeşine bile eşi-
nin ismini söyleyememektedir.

Kuba köyünden Aslanukho Janpago ise böyle
bir vedalaşma şeklini kabullenemeyerek, savaşa gi-
decek olanların toplandığı askerlik şubesine görüm-
cesiyle beraber gizlice gitmişti. Fakat yaklaşmak
şöyle dursun ona görünmeye bile cesaret edeme-
miş, yandaki bahçenin çitlerinin arkasına saklanarak
oradan sadece bakışlarıile uğurlayabilmişti. Oysa
ki K'une'nin durumundan farklı olarak Janpago'nun
O zaman 3 çocuğu varmış.

Tarçokho Leyla Psıgansu köyündendi. Diğer
bir çok gelin gibi o da kocasını yatak odasının eşiğini
geçemeden uğurlayabilmiştir. Aradan 50 yıl geç-
mesine rağmen kocasının: "Çıkma, ayıp olur, burada
vedalaşalım" sözlerini kırgınlıkla hatırlıyordu. "Biz
o zaman yeni evliydik. Hayatım boyunca onun hatırası-
na sadık kaldım. Fakat insanlar ne der korkusuyla
odamızın penceresine son bir kez bakmadığıiçin af-
fedemiyorum onul. Ben beklemiştim bakar mı acaba
diye." Leyla'nın pencerede umutla beklediğini farke-
den komşu kadın Leyla'nın kayınvalidesine; "Goşla-
na, inşallah senin oğlun döner ama gelinin o zamana
kadar beklemeyebilir!.. Perde aralığından onuizledi"
demişti. Yani Leyla utanmazlığını ve hafifliğini göster-
miştil,

1838 yılında, hasta kadının kocasına tedavi yön-
temlerini anlatmaya çalışan James Bell'e hizmetçisi
şunu anlatmıştı: "Eşinin odasında olup bitenlerden
kocasının haberi olmamalı. Bundan dolayı tedavisıra-
sında da odasına girmesi veya müdahale etmesi erke-
ge kesinlikle yakışmaz. Erkeğin eşiiçin tedirgin olması
ve bunu belli etmesi zayıflık olarak değerlendirilir."

104 yıl sonra aynı davranış kurallarını Tengiz
Marjinat'ın kocası Suf'un hikayesinde görmekteyiz.
Suf savaşa gitmeden önceki son gecesinde,eşi has-
taneye götürülmüştü ve bir oğlu dünyaya gelmişti.
Sonraki 40 yıl boyunca kadın, kocası onları hastane-
de görmeye gelmediği için kocasına kızgın olarak

uv.
YALĞIMRILAA FÖZİÜRİN ;KALIMMAA GELENEĞİ
RAL NİYİŞA keme Erme EV Fem el

 

yaşadı. "Çocuğunun gözü, eli- kolu eksik mi tamam
mı öğrenemeden gitü" diye yakınıyordu.

Geleneklere göre yapılan hareketler taşınan
etiketin dışarıdan görünen yüzüdür ve bireysel
duyguları yansıtmamaktadır. |ames Bell de hikayenin
devamında bu çelişkiyi vurgulamıştı: "Ona eşinin
hastalığının tehlikeli boyutunu açıklarken, gözleri doldu
ama zoraki bir gülümsemeyle ve birkaçilgisiz kelime
sarfederek yaşadığıiç çelişkinin ne denli zor olduğunu
açığa vuruyordu."

Kahun köyünden Jeletej Tavjan'ın eşiise savaş-
tan önce çobanlık yapıyordu ve bütün yıl boyunca
otlaklardaydı. Kocasını nadiren görebilen Iavjan,
aile içi gelenek normları konusunda oldukça titiz
olan kayınbabasıve kayınvalidesi ile birlikte yaşıyordu.
İki çocuğu vardı ve kocası hapse girmişti. Savaştan
sonra ise yurt dışında kalarak Suriye'de Çerkes
diasporasından birisiyle evlenmişti. Fakat Tavjan
hayatı boyunca onun döneceği umuduyla yaşamıştı.
Cinsel bir anlam yükleyerek şöyle bir anısını da
anlatmıştı: "Bir gün otlağa gidiyordu. Ben başkalarının
önünde onunla zaten vedalaşmıyordum. Çamaşıryıkı-
yordum, birden bana yaklaşıp sırtıma dokundu ve uy
diye bağırdı. Bahçede ipe asılı çamaşırlar bizi gizlediği
için kimse bir şey görmemişti. Onun o sesini hiç unuta-
mıyorum." Böyle önemsiz,basit bir ilgi gösterisinin
gizli karakteri, kocasının sevgisini ifade ettiği için
derin bir anlam kazanıyordu.

Bu ömeklerde görüldüğü gibi, geleneklerde
kesinlikle uygulanan ve günümüzde de yeralan,

eşler arasındaki kaçınma adeti, bireyin, başkalarının
geçemeyeceği, özel alanının sınırlarını çizmektedir.
Bu durum eşleriçin belirlenen netsınırlarsistemiydi.
Öncelikle onların dışarıya kişisel alanlarını sergileme
yasağıydı. Sanırım bir çok yönden de buna değerdi!

Avrupalı bir çok araştırmacı, kaçınmaadetinin,
birbirine ait olmak isteyen sevgililerin karşılaştıkları
zorlukların, onların arzularını beslediği gibi, eşler

arasındakı aşkın devamlılığını sağlamakiçin düşünül-
düğü kanısındadır.

Bu konudadikkat edilmesi gereken şey, geleneği
körü körüne uygulayan eşlerin insiyatiften uzak
davranışları sonucunda, İarçokho Leyla ve Aslanuk-
ho Janpago örneğinde gördüğümüz gibi, manevi
bir direnişile alışılmış ve geçerli olan durumu aşma
çabasıydı. Söz konusu olan tabi ki topluma karşı
bir başkaldırı değildi. Yalnızca bireysel beklentilerin
ve duyguların yaşanabilme arzusuydu. Burada kadın,
kişiliğini ve varlığını gösterdiği gibi aynı zamanda
geleneğin çizdiği bireyselsınırları aşabilme potansiye-
line sahip olduğunu da gösteriyordu.
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Sonyıllarda Kafkasya ve Çerkesler hakkında yayınlanan
kitaplardan farklı bir eserle karşı karşıyayız. Kitap, adındaki
vurgunun Uyandıracağı çağrışımların ötesinde bir içeriğe sahip.
Bu nedenle, kitabın sayfalarını karıştırdığında Meotlardan
Adığelere uzanan bir öykü bekleyen okuyucu, kendini farklı

bir anlatımın içinde bulacaktır. Kitap, dokuz ayrı bilim insanının, Kafkasya'nın değişik
bölgelerinde yapılmış,iki bin yıldan daha eski dönemlere ait

arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulara ilişkin bilimsel yazılarını içermektedir. Bu makaleler, mezar, bina
kalıntıları ve gündelik eşya parçalarının dökümü, konumu, benzerlikleri ve farklılıkları üzerine çok değerli
bir dokümantasyon sunuyor. Çizimler sayesinde anlatılanları zihinde canlandırmak, Çerkes halklarından
Adığelerin yakın zamana kadar kullandığı kimi geleneksel aletlerle benzerliklerini hayal etmek, düşünmek
olanağını da sağlıyor.

Özellikle uluslararası standartta bilimsel makaleleri Türkçeye kazandırmış olması nedeniyle, üniversitelerde
Çerkes / Kafkas dilleri ve kültürü üzerine kürsüler açılmasının gündemde olduğu bir dönemde; akademik
süreci motive edecek, kararalıcıları etkileyecek bir öneme sahip bulunuyor.

Bu nedenle, bu tür yayınların çoğalmasını sağlamak açısından, kitabın alınması, hattailgili olabilecek
başkalarına da bol bol hediye edilmesi, Çerkesdili ve kültürünün korunması açısından önemli görünmektedir.

Kitaba kısa bir "Önsöz" yazmış olan V.V.Piotrovski, son yıllarda Meotlarla Adığeler arasında kurulan
ilişkiyi anlatırken, otokton kültürlerin yakın ve uzak diğer uygarlıklarlailişkilerinin önemini de okuyucuya
hatırlatmaktadır.

P,U.Autlev'in "Adığelerin Etnik Kökeni Üzerine" başlıklı kısa makalesi ise, sonraki sekiz makalenin
arkeolojik dokümantasyon özelliğinden farklı bir nitelik taşımaktadır. Adığeler hakkında sonyıllarda ortaya
çıkan farklı görüşlere değinmekte;fiziksel olarakfarklı özellikte insanların yanı sıra, dili ve mitolojisi farklı
toplumların da Kafkasya'da bir çeşit sentez oluşturduğuna dikkat çekmektedir.

Yazar, makalesinin ilk paragrafında önce, halkların etnik kökenini araştırmanın, "zengin" bilimsel
kaynaklara sahip toplumlar için bile neredeyse imkânsız derecesinde zor olduğunu vurgulamaktadır.
Ardından, "Küçük bilimsel potansiyeli olan ulusa gelince, söz konusu sorunun incelenmesinde zengin
akademik gücü olan halkların temsilcileri bilimsel katkı sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir" derken
belki farkında olmadan önemli bir yaraya dokunmaktadır. Özellikle I990'lardan sonra, Çerkeslerin ve
diğer benzer halkların, "geniş" "bilimsel, iktisadi, siyasi ve askeri potansiyeli olan ulusların", bu olanağı
olmayan uluslara yaptıkları "katkılara" çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu katkıların, bu küçükhalkları "bilimsel potansiyeli büyükbir halk' haline mi getirdiği ya da 'daha da
mı küçülttüğü'nü düşünmek, sorgulamak okuyucunun bir ödevi olmalıdır.

Meotu - Predki Adıgov; Maykop 1989
Redaktörler: N.V. Anfimov (sorumlu) ve P.U. Autlev Çeviri: Kayhan Yükseler Kaf-Dav Yayınları/Ankara 2011, 225 sf.
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Güney Marmara Dernek Gönen'de Yapıldı

 

 Kafkas Dernekleri Federasyonu Güney Mar-
mara Bölge toplantısının sonuncusu, 27 Şubat
2011 Pazar günü Gönen'de yapıldı. Toplantıya
Kafkas Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu
üyeleri Şamil Jane, Sadullah Batur, Balıkesir, Bandır-
ma, Biga, Bursa, Gönen, Karacabey, Mustafa Kemal
Paşa dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
katıldı. Toplantıda "demeklerin faaliyetleri neler
olmalıdır?" konusu tartışıldı ve demeklerin kurum-

sallık, iletişim, gençlerle çocuklara yönelik yapıla-
cak çalışmalar konusunda görüş ve değerlen-
dirmeleryapıldı.

 

 

  14 Mart Adığe Dil Günü Ankara Kafkas Derneği'nde Coşkuyla Kutlandı

Ankara Kafkas Demeği “14 Mart Adığe Dil Günü” için bir etkinlik düzenledi. Anadıl öğretmenleri
Zafer Sürer, Hayri Kazbek ve anadilsınıfı öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte tüm konuşmalar Adığece
yapıldı ve dilin önemi vurgulandı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve şarkılar büyük beğenitopladı.

  

 

Tüyap Kitap Fuarında Bursa Derneği Söyleşi Düzenlendi
Prof. Dr. Ayhan Kaya, Bursa Kitap Fuarı'nda söyleşi ve imza gününe katıldı. İstanbul Bilgi Ünver-

sitesi yayınevi ve Bursa Çerkes Kültür Demeği'nin organize ettiği söyleşi, Tüyap Kitap Fuarı'nın Uludağ
Salonu'nda gerçekleşti. Ayhan Kaya, geleneksel ve modem diaspora kavramları, küreselleşme, kent-
leşme kavramları ve bu kavramlar içerisinde diasporik toplumların değişim sürecini anlattı. Kaya daha
sonra “Türkiye'de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı” adlı kitabını imzaladı.

Ayhan Kaya
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Kahramanmaraş Derneği Bilgilendirme ve Danışma Toplantısı

Bilgilendirme ve danışma toplantısı, K.Maraş
Dernek Başkanı Şahver Tuna'nın konuşmasıile

başladı. Programda, yönetim kurulu üyelerinin ve
gençlik kolları başkanının kendi alanlarında yaptıkları
çalışmalar ve faaliyetleri anlatan sunum yapıldı.

İlk bölümübilgilendirme,ikinci bölümüfikir
alış-verişi ile gerçekleşen toplantıda yeralan ana

konulara yerverildi.

 

 

   ursa Çerkes Kültür Derneği'nde “(4 Mart Adığe ünü” Kutlandı

Bursa Çerkes Kültür Derneği'nde düzenlenen “14 Mart Adığe Dili Günü” etkinliği, katılımcılara
Adığabzenin güzelliğini ve zenginliğini bir kez daha yaşattı. Etkinlik programının tamamı Adığece ola-
rak gerçekleştirildi. Anadil Hocası Emel Bezektarafından anlatılan bir öykü ve iyi dilek konuşması
ile başlayan programda Mustafa Avdaş, Neşet Yavaş ve Erol Özdemir'de günün anlam ve önemini
belirten birer konuşmayaptılar. Dil kursu öğrencileri Dilara Adal, ZeynepBilgin, Betül Bilgin, Ömer
Çıkrıkçı, İsmail Biçer tarafından Sosruko'nun ateşi getirişinin öyküsü anlatıldı, şiir, öykü ve anadilde

şarkılar seslendirildi.

  
   oğu Akdeniz Bölge Dernekleri Toplantısı Adana'da Yapıldı

Geleneksel olarak yapılan Doğu Akdeniz Bölge Dernekleri Toplantısı 20 Mart 2011 tarihinde
Adana Kafkas Derneği'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Adana Demek Başkanı Muharrem Bil-

gici'nin yaptığı toplantıya bölge demek başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra, bölge Gençlik Komis-
yonu temsilcileri de katıldılar. Reyhanlı Dernek başkanı, 5. Nejat Altay'ın başkanlık yaptığı ve birçok
konunun tartışılıp görüşüldüğü toplantının ana gündem maddesi Büyük Çerkes Sürgünü'nün 147,
Yılı anmaetkinliği idi. KAFFED Yönetim Kurulu üyesi Dr. Handan Demiröz, 21 Mayıs Anma Etkin-
liği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda gündem maddelerinin dışında, bölge demeklerimizin
sorunları, gençlerle olan diyaloglar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda da karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunuldu ve gençlerin bu konulardaki görüşleri dinlendi.
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Feriha iKankoç Yağlıboya Resim Sergisi 15

 

elart'ta Açıldı

Mustafa Necati Kültür Evi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Feriha Kankoç tarafından hazır-
lanan Yağlıboya Resim Sergisi açılışı |I5 Mart'ta Mustafa Necati Kültür Evi sergi salonundaaçıldı. Açı-
lış kurdalesini Fahri Huvaj, Nermin Kankuş ve Ankara Kafkas Derneği Başkanı Yaşar Aslankaya kesti.

Sanatçının, özgürlük tutkusunu atların ayak seslerinde, Çerkes toplumunun Kafkasya'dan sürgün edili-
şinin acılarını mızıka nağmelerinde sembolleştirdiği yağlıboya resim sergisine Ankara'da yaşayan Çer-
kesler ve yağlıboya resim tutkusu olan birçok davetli katıldı.

  
Es
iAnkara'da Çerkes E| Sanatları Segisi Açıl

Ankara Kafkas Demeği Kadın Komisyonu'nun
hazırladığı 'Çerkes Nakışları ve Çerkes El Sanatları

Sergisi' 29 Nisan 201 | tarihinde Zafer Çarşısı'nda
açıldı. Birbirinden güzel ve el emeği, göz nuru ça-
lışmaların sergilendiği açılışta ilik olarak Ankara

Kafkas Demeği Başkanı Yaşar Aslankaya kısa bir
konuşma yaptı. Daha sonra hanımlar Çerkes el
sanatları konusunda davetlilere bilgiler verdiler.
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