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Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına
aittir. Dergide yeralan yazı ve fotoğrafların her hakkı
saklıdır. Kaynak göstermekkoşuluyla yayınlanabilir.

Bu sayı 2.000 adet basılmıştır.   
 

Yayın hayyatımızda 14 yılımızı doldurduk. Bu 14 yıl içerisinde halkımızın,
Soluk soluğa süren bir mücadele içinde iki ayda bir

sizlerin eline ulaşmanın, her sayımızda yeni bilgi belge söyleşi ve tanıtımlar
yazmanın, yayınlamanın coşkusunu yaşadık.

Vartseverlerin sesi 0İduk.

Hedefimiz yüzü Kafkasya'ya dönük, “bakılan” değil “okunan” bir dergi
olmaktı. Dergimiz, bilgi, belge, habere verdiği önemle, diasporada ve Kafkasya'da
gündemde olan konuları derinlemesine incelemesiyle dikkat çekti. İçeriğin tamamını
çok çeşitli konuların oluşturduğu dergimizde, uzman gözüyle bölümümüz, görüş
düşünce yazıları, röportajlar ve tanıtımlar ön plana çıktı. Sadeceiçeriğiyle de-

ğıl, kapak tasarımları ve mizanpajıyla da farklılık yaratınak istedik.

Eleştiriye açık yayıncılık yaptık, eleştiriler doğrultusunda her şeyin kötü

tarafını görmek yerine iyileştirmek için neler yapabileceklerimizi düşündük,
çözümyolları ürettik.

Sadece Türkiye'deki ya da sadece Kafkasya'daki Çerkesleri değil dünyanın
her yerindeki Çerkesleri de dikkate alınaya çalıştığımız dergimizde Kafkasya'dan

güncel haber, bilgi ve ilgi çekici röportajları da dergimize taşıdık.

Mart Dergisi Türkiye'de basılmakta ve Federasyonumuzun bir yayın
organı olma özelliğini taşımakta ise de; Kafkasya'dan bize destek veren değerli

kalemlerimiz sayesinde dergimizin kaİbi Kafkasya'da attı.

Bilginin günümüzde hemen her yerde olmasına rağınen, bubilgileri analiz
edebilecek ve bunların hangisinin doğru hangisininyeni olduğuna bakabilecek
beyinlerin yetişmesi gerektiğine inandık. Ozellikle gençlerimizi bu konuda

yüreklendirmeye çalıştık.

Yayımlanmaya başladığı günden bu yana çizgisini koruyan dergimiz, aynı
zamanda gençlerimiz için bir okul olma görevini de üstlendi. Dergimizin mut-
fağında görev alan pek çok gencimiz gerek yayıncılık gerekse Çerkeslik konu-
larında çok şey öğrendi, çok şey kazandı ve çok şey kattılar.

Vart'a gönül veren ve yazılarımı esirgemeyen değerli yazarlarımız sayesinde

çeşitli konularda değişik bakış açılarını sizlere ulaştırabıldik.

Okuyan, düşünen ve bilgi sahibi olmak isteyen okur kitlemize, dergimizi
yaşatabilmek için en önemli destekçilerimiz olan değerli abonelerimize, verdikleri

destekle ayakta kalmayı başardığımız ve güçlendiğimiz reklam veren değerli
hemşehrilerimize tekrar telerar teşekkür ediyoruz.

Değerli okurlarımız,

Bilindiği üzere dergi yayıncılığı oldukça maliyetli ve gor bir iş, başka bir

deyimiyle bir nevi "şövalyelik" aslında. Okuma oranının düşük olduğu, hele
ki dergi okuma alışkanlığının daha da düşük olduğu “Türkiye şartlarında bir
derginin ayakta kalabilmesini sağlamanın oldukça zor olduğu ortada.

Her gün ağırlaşan ekonomik koşullar halkımızın her kesimini etkilerken,

son 7 yıl içinde dergimizin satış fiyatını artırmadan sesiniz olmaya devam
ettik. Yaşadığımız mali sıkıntıları mümkün olduğunca okurlarımıza yansıtmamaya
çalıştık. Maalesef son dönemde, özellikle baskı ve kağıt giderleri ile posta
masraflarında dayanma sınırımızı aşan artışlar yaşandı. Bu nedenle dergimizin
fiyatını yeniden belirlemek durumunda kaldık. Bu sayımızdan başlayarak
dergimizin yıllık ücreti 45.00 T£. oldu. Daha kaliteli, daha kapsa bir
Vart tüm okurlarımızın katkıları ile gelişecek, büyüyecektir. Her okurumuzun
çevresinden bir Vlart okuru daha ulma, Vart'ı satma, dağıtma sorumluluğunu

e Dergimiz daha da güçlenecektir.kendıne doğal olarak vermesi
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alber - Abhazya'nın Devlet Başkanı Sergey Vasili-İpa Bagapş'ı Kaybettik.
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Diaspora Hikayesi - Sürgün Kapısında Küçük Bir Kalp / Ayşe ŞeydaGökçek

 

ilalber - 2) Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü Anma Törenleri...

 

Derneklerimizdem - Haberler...    



UZMAN GÖZÜYLE

 

 
Nikolai Zlobin'in 5 Haziran 2011 tarihinde "Rossiskaya Gazeta" da Sayın Sergey
Bagapş'ın ölümü üzerine yazdığı makaleyibilgilerinize sunuyoruz. Nikolai Zlobin,
Rusya ve Sowyetler sonrası coğrafya ile ilgili yazdığı siyasi makaleler ve stratejik

değerlendirmeleriile tanınan bir uzmandır.
Bu makale yabancıbir yazar gözünden Sayın Sergey Bagapş'ın kişiliğini değer-

lendirmesi ve önümüzdeki günlerde Abhazya'daki olası gelişmelere yönelik yorumları
açısından önem taşımaktadır.

Benim açımdan ise bunlara ilaveten, Sayın Bagapş'ı sağlığında Türkiye'ye gelişi
nedeniyle eleştirenlere ders niteliğinde olması açısından önemlidir.

   NİKOLAİ ZLOBİN

Cihan Candemir

İngilizce Çeviri: GENNADY GLADKOV
Türkçe Çeviri: CİHAN CANDEMİR

Abhazya'nın ikinci Devlet Başkanı Sergey
Bagapş, 29 Mayıs 2011 günü vefat etti.

Sergey Bagapş güçlü ve zeki bir politik liderdi.
Kendisi cesur, neşeli ve içten, üst düzey politika-
cının sahip olması gerekenbüyük yeteneğe ve
de tartışılmaz şekilde karizmatıkkişiliğe sahipti.
Bagapş, Moskova'nın arzusu hilafına rağmen
Devlet Başkanı olarak, kendini gerçek bir oyuncu
olarak kabulettirdi ve Sovyetler sonrası cumhuri-

yetlerdeki birçok politikacının aksine halkının
samimi desteğini kazandı. Abhazya gibi küçük
bir devletin bu kadar kısa süre içinde Sergey
Bagapş ve selefi Abhazya'nın ilk Devlet Başkanı
Vladislav Ardzınba gibi çok seçkin iki politikli-
deri çıkartmış olması gerçekten çokşaşırtıcıdır.

Genelde şu konu hatırlanmaz: Abhazya'nın
bağımsızlığı 2008 yılında Rusya'nın tanımasıyla
başlamamıştır. Abhazya'nın bağımsızlığı, 15 yıl

 

* Rossiyskaya Gazeta 30.05.2011
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önce kendi gücüyle Gürcistan'a karşı verdiğisi-
lahlı mücadele sonunda kazanılmıştır. Rusya ta-
rafından Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması
Abhazya'ya yardım amaçlı bir jest değil, Rusya'nın
bölgeselve uluslararası çıkarları gözetilerekatıl-
mış stratejik bir adımdı! Ben başından beri bu
kararı destekledim ve bu gün de tanımakararının
Medvedev tarafından gerçekleştirilmiş çok doğru

bir atak olduğuna inanıyorum. Bu adımın sonucu
olarak Rusya,istikrarsız bölgede bir müttefik
kazanmakla kalmamış, Kafkasya bölgesinde kendi
çıkarlarını korumak ve kabul ettirmek adına ye-
ni bir firsat kazanmıştır. Buna karşılık Gürcistan
kendisiyasi hataları ve yanlış hesaplarıyla kaybe-

den taraf olmuştur.

Sergey Bagapş ve ekibinin çalışmaları Abhaz-
ya'yı bağımsız bir ülke yapmıştır ve bundan son-
ra Abhazya'nın bağımsız (demokratik) bir devlet
olarak devam etmesini düşünmek gerçekçi yak-
laşımdır. Sergey Bagapş'ın 2008 yılındaki çatışma-
lar sırasında, farklı taraflardan verilen sözlere,
ikna çabalarına veya tehditlere kulak asmadan
aldığı akıllı kararı unutmak mümkün değildir.
Bağımsız Abhazya'nın önünde hala birçok engel-
ler bulunmaktadır ve bunların çoğunun da Rus-
ya'nın tanıması sonrası ortayaçıktığı gerçektir.

Bagapş'ın beklenmedik ölümü bu küçük
ülke için şok olmuştur ve üzücütrajik bir durum-

dur. Ama çokiyi biliyorum ki onun arkadaşları
arasında, bağımsız demokratik Abhazya'nın in-
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şasını sürdürecek, Abhazya'nın bağımsızlığının

uluslararası tanınmasını başarıyla gerçekleştirecek
ınsanlar bulunmaktadır. Bu tanınma çabalarıyla

birlikte ulusal ekonominin geliştirilmesinin yeni

cumhurbaşkanının ana hedefi olacağı çokaçıktır.

Aslında önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi

kaçınılmaz şekilde Abhazya'nın kurumsal ve

toplumsal olgunlaşmasıaçısından bir test olacak-

tır. Bu, Abhazya'da mevcut olan ve komşularına

göre çok daha demokratik olan devletsisteminin

etkinliğinin testi olacaktır. Test aynı zamanda

bedeli başkabir tarafından ödenmiş bir bağımsız-

lik değil gerçek bağımsızlık yönünde gelişimin

göstergesi olacaktır. Muhtemelen önümüzdeki

günlerde Abhazya'ya yönelik olarak uluslararası

ilginin de arttığına şahit olacağız: Rusya, Gürcistan,

Türkiye ve kesinlikle Batılı Ülkeler. Abhazya'daki

cumhurbaşkanlığı seçimi, Rusya'nın bizzat kendi

kararıyla tanıdığı Abhazya'nın bağımsızlığına say-

gısının testi olacaktır. Çünkü Abhazya kendi li-

derini seçmek konusundafazlasıyla yetkindir.

Gürcistan açısından ise kendi ulusal çıkarları için

uygunbirsistemi geliştirebilme yeteneğinin sına-

vi olacaktır. Ve Batıiçin gerçekçilik göstergesi
olacak, Kafkasya bölgesindeki gerçekleri kavra-

makve kararlarını bu gerçeklere göre oluşturmak

yeteneğine sahip olduklarını mı yoksa kararlarını

alırken soyut ideolojik kavramlara göre mi davra-
nacaklarını gösterecektir. Son yıllarda Abhazya'ya .

yönelik uluslararasıgirişimler yavaş yavaş artmaya

başlamıştır. Bunun da nedeni, özellikle Sohum'un

diplomasi alanındaki sabırlı ve aktif çalışmalarıdır.

Post-Sovyet dünyasının siyasi coğrafyasının

gelişim süreci 20 yıl önce başlamıştır. Sergey

Bagapş bu süreçte Abhazya adına etkin bir rol

oynayarak katılmış, bu süreçte başkalarının aldığı

karar ve çıkarlarının edilgen bir esiri olmamıştır.

Abhazya'nın halkı ve Rusya bu insana müteşekkir

olmalıdır. İnanıyorum ki Post-Sowyet dünyasında,

hatta Gürcistan'da Sergey Bagapş'ın oynadığı
tarihi rol ileride çok farklı şekilde değerlendirile-

cektir. O, gerçek bir barış adamıydı ve tarihte

Atina'yı 15 yıl savaş dışında tutarak "hiç bir Ati-

nalının yasına neden olmamak'la ünlenen Perikles
ile birlikte anılacaktır. Bu gün birçokpolitikacının

onun Için aynısını söyleyeceğine inanıyorum El
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Duması Temsilcileri  

Cihan Candemir

Dünya Çerkes Birliği'nin girişimi ile 16 Mayıs
2011 tarihinde RF Dumasının temsilcileri Duma
binasında toplantı yapılmıştır. Toplantıdan bir gün
önce çeşitli ülkelerden gelen diaspora temsilcileri
Moskova'da Dom Turist adlı otelde toplanmışlar-
dır.

Toplantıya davet edilen isimler

DÇB Başkanı Ajakhov Kanşovbi ve DÇB Yö-

netim Kurulu Üyesi, Krasnodar Demeğitemsilcisi
Asker Sokhte, Amerika Kaliforniya derneğinden
Çiçek Şık, Avrupa Çerkes Kültür Demekleri adına

Ömer Faruk Tamzok, Ürdün Çerkes Yardımlaşma

Demeği Başkanı Samir Karden, Ürdün parlemento-
su eski üyesi Hayrettin Hakuz, Suriye Derneği
adına Şeref Abaza, Türkiye'den KAFFED Başkanı
Cihan Candemirile İsrail'den dernek temsilcisi
Nalghabet Rodin olmuştur.

Toplantıya Türkiye adına katılmış olmam ne-
deniyle, toplumumuzu yakındanilgilendiren bu
toplantıyı tuttuğum notlardan aktarmayı görev
addediyorum. Notları tutarken bazı isimleri ve
görevleri tercümeler nedeniyle tam olarak alama-
dım. Konuşmaların hızlı akışı sırasında, Rusça yapı-

lan konuşmaların ve Adığeceye tercümelerde an-
lam kaymalarının, atlamaların olması çok normaldir.
Ancak konuşmaların özünü yakalamayaçalıştım.
Bu haberin toplumumuzaçısından taşıdığı önem

itibarıyla münferit, eksik ve hataların çok önemli
olmadığını düşünüyorum.

Öncedenbildirilen program gereği tüm heyet
üyeleri 15 Mayıs pazar günü otele giriş yapmışlardır.
15 Mayıs akşamı tüm delegeler otelde toplanarak
ertesi gün yapılacak toplantıyı değerlendirdik, ken-
di hazırlıklarımızı açıkladık. İsrail temsilcisi Nalghabet
Rodin, uçağının geç inişi nedeniyle toplantıya geç
katılmıştır. Toplantıda delegelerin dışında Kabardey
Balkar Cumhuriyeti adına Duma üyesi Albert Ka-

ile Çerkes D

 

iasporasının Buluşması

jarov da bulunmuş, görüşlerini paylaşmıştır. Akşam

yapılan toplantıda tüm delegelerin,İsrail dışında
yazılı metinlerle geldikleri görülmüştür. Dumaya
yöntem olarak tek bir metnin sunulması konusun-
da mutabakat sağlanmış, tüm delegeler kendidil-
lerinde hazırladıkları metinlerin içeriklerini açık:

lamışlardır. Her metnin içeriği konusunda görüşler

belirtilmiş, taleplerimiz olarak nelerin sunulması
gerektiği belirlenmiştir. Tüm metinler içinde muta-
bık kalınan konular esas alınarak toplantıya tek
bir metin hazırlama görevi Asker Sokhte'yeveri|-
miştir.

16 Mayıs sabahı kahvaltı sonrası tekrar toplanı!-
mış, Asker Sokhte gece hazırladığı metni sabah
delegelere sunmuştur. Metin Rusça hazırlandığı

için meali aktarılmıştır. Metin içeriği uygun görül-
mekle beraber bazı eklemelerin yapılması ve re-
daksiyondan geçirildikten sonra sunulmasında gö-
rüş birliği oluşmuştur. Ortak metin DÇBtarafından

redakte edildikten sonra Duma'ya sunulacaktır.

Dumatoplantısı |6 Mayıs pazartesi günü saat
15.00'de Duma binasında gerçekleşmiştir. Tüm

heyet üyeleri çoksıkı kontrollerden geçerek içeri

alındıktan sonra toplantı tam saatinde başlamıştır.

Toplantıya diaspora temsilcileri yanında Duma
adına şu isimlerkatılmışlardır. (İsim ve görevlerinde
yukarıdaişaret ettiğim üzere bazı eksikler olabilir)

Andre Krilov: Duma'nın AB ile ilişkilerinden

sorumlu üyesi, toplantının yöneticisi;

Baskaev Giorgiyevich: Dumada RF'deki halklar-
dan sorumlu Başkan Yardımcısı;

Arshba | Otarı: Duma üyesi (Abhaz)

Valeri Draganov: Dumaüyesi;

Albert Kajarov: Duma üyesi(Kabardey Balkar
Cumhuriyeti);

Vycheslav E. Derev: Duma temsilcisi (Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti;
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Fomenko ... : ABile işbirliği komitesinde çalışan

Duma temsilcisi;

Orlova Nadezdha Pavlova: Rusya Anayasası
ve Dışarıdaki Vatandaşlarile ilgili yasalar konusunda
uzman Duma üyesi çok genç bir bayan.

Toplantı da ayrıca Abhaz-Abazin Kongresi
başkanı Taras Şamba'da dinleyici olarak bulun-

muştur.

Televizyoncuların ve fotoğrafçıların çalışması

bittikten sonra onlar çıkartıldı ve toplantı basına
kapalı olarak devam etti. Sonradan öğrendiğime
göre toplantı öncesi kamera ile haber yapan ekip
Gürcistan televizyonu ekibiymiş. Gürcistan televiz-
yonu ekibi toplantı sonrası da röportajlarına de-
vam ederek en çokilgi gösteren IV kanalı ol-
muştur.

Toplantı Sayın Krilov tarafından açıldı. Krilov
kısa bir açılış konuşması yaptı ve özetle, "Bu günkü

toplantıyı DÇB'nin talebi üzerine yapıyoruz. Bunu
şununiçin söylüyorum:Biz bu toplantıyı uzun za-
mandır planlıyoruz. Ancak internet ortamında
farklı haberler çıkmaktadır. Bu günkü amacımız
birbirimizi tanımak ve bir başlangıç yapmaktır.
Herhangi bir doküman hazırlama görevimiz yok.
İlk sözü DÇB başkanına vermekistiyorum.Sizlerin

neler düşündüğünüzü anlamakistiyoruz. Daha
sonra gerekirse soru cevaplarla devam eder, bun-
dan sonra atacağımız adımları görüşürüz" dedikten
sonra mümkün olduğunca delegeler olarak 3'er
dakika içinde taleplerimizi anlatmamızırica etti.
Duma temsilcilerine de söz vereceğini belirtti.
Bundan sonraki konuşmalar Çiçek Şık dışında

Adığece yapıldı ve tüm tercümeleri Asker Sokhte
yaptı.

İlk sözü alan Kanşovbi, sözlerine teşekkür

ederekbaşladı. Diasporadaki Çerkeslerin sorunla-
rının çok olduğunu, diasporadaki Çerkesleri topar-
layan örgütün DÇBolarak bu yıl 20. yılını kutla-
yacağını anlattıktan sonra, Adığeler olmadan Adığe
sorunlarına müdahil olmakisteyenlerin olduğunu,
ancak anavatan topraklarının RF hudutları içinde
olması nedeniyle bu sorunları çözme makamının
Rusya devleti olması gerektiğini ifade etti.

Kanşovbi'nin konuşmasından sonra, içimizdeki

tek bayan olması nedeniyle ilk söz Çiçek Şık'a

verilmiştir. Çiçek Şık da heyet olarak mutabıkol-

duğumuz yazılı İngilizce metnini okudu.
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İkinci olarak söz, oturmasırası itibarıyla Suriye
temsilcisi Şeref Abaza'yaverildi. Şeref Abaza Adı-
gece yaptığı ve süresini aşan konuşmasında,Suriye
Çerkeslerinin beklentilerinin yüksek olduğunu be-
lirtmiş, bugüne kadar anavatana dönüş yapan iIn-
sanların Iyi vatandaşlar olarak, iyi ömekler olduğunu
hatırlatmıştır. Hiç kimsenin anavatana kavgaiçin

göç etmeyeceğini hatırlatarak, Çerkes nüfusun
bölgede artmasının bölgeye huzur ve barış getire-
ceğini vurgulamıştır.

Üçüncü olarak söz banaverilmiştir. Ben de

Adığece olarak özetle şunları söyledim: "Çerkes-

lerin büyükbir trajedi ile vatanlarından zorla sürül-
dükleri tarihi bir gerçektir. Bu gerçek herkes ta-
rafından çok iyi bilinmektedir. Vatanlarından
sürülen Çerkesler dünyanın her yerine dağıldılar,
ancak Çerkeslerin en büyük nüfusu Türkiye'de
yaşamaktadır. Tüm dünyada Çerkesler diasporada
kültürleri ve dilleriyle asimile olmaktadır. Geleceği-
miz tehdit altındadır. Dillerimiz yok olma tehdidi
altındadır. Ancak, son zamanlarda çok önemli de-

gişiklikler olmuştur. Vatandaşı olduğumuz Türkiye

ile RF arasındaki siyasi ve ekonomikilişkiler çok

iyi bir duruma gelmiştir. Son olarak aramızdaki
vizeler de kalkmıştır. Tüm bu olumlu gelişmeleri
memnuniyetle izliyoruz. Diasporadaki Çerkesler
olarak beklentilerimiz çoktur. Kısaca belirtecek

olursak mevcut vatandaşlık yasalarında Çerkesler
lehine pozitif ayırımcılık yapılmalı ve dönüş şartları
kolaylaştırılmalıdır. Bunun yanında kültürümüzün
yaşatıldığı anavatandaki cumhuriyetlerle iyi ilişkileri-
miz çerçevesinde,dil ve kültürümüzün korunması

konusundaki çalışmalarımızın genişletilmesi ve

madden desteklenmesi beklentimizdir. Süremiz
çokkısa olduğu için detaylara girmiyorum. Ancak
bu toplantının ilk ve son toplantı olmaması gerekir.
Bu toplantının kurumsallaştırılarak, periodik toplan-
tılarla devam ettirilmesi en büyük dileğimizdir",

Benden sonra oturma sırasıyla söz Ürdün
temsilcisi Samir Karden'e verildi: Samir Karden
notlarından yaptığı konuşmada özetle şunları söy-
ledi: "Ürdün Çerkesleri adına selam ediyor, teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Ürdün'deki Çerkeslerolarak
bizim hiç bir sorunumuz,hiç bir ihtiyacımız yoktur.

Yaşadığımız toplumda saygınlığımız yüksektir. An-
cak üzüntümüz yabancı topraklarda yaşıyor olmak-
tır. Bizim topraklarımızdan zorla sürüldüğümüzü
ve çok ölümler verdiğimizi herkes biliyor. Talepleri-
mizi DÇB'ye bıraktık onlarsize iletecektir. Gençleri-



 

miz internet ortamında çok şeyi paylaşmakta.

Onların talebi yaşanan trajediyi Rusya'nın tanıması-

dır. Bizim bir para talebimiz yok. Biz geri dönüş

hakları verilsin istiyoruz. Dil ve kültürümüz isteme-

sek de yabancıülkelerde kayboluyor. Gençlerimiz

21 Mayıs'ta Rus elçiliğini ziyaret edecekler, bir

mektup verecekler. Bu mektupla çifte pasaport

hakkı talep edecekler, Soçi olimpiyatları başka

yerde yapılsın diyecekler. Dertlerimiz çok. İsteğimiz

bu toplantının DÇBile bir komite teşkil edilerek

devam ettirilmesidir".

İsrail temsilcisi Nalghabet Rodin Adığece yap-
tığı konuşmasında: "Bizi davet ettiğiniz için teşekkür
ediyoruz. Diasporanın sorunlarıylailgileniyor olma-
nızdan memnunuz.Biz desizleri davet ediyoruz.
Rusyaile İsrail arasında çifte pasaport anlaşması
var. Benzer hakkı Çerkeslere vermekfaydalı ola-
caktır. Aramızda düşmanlık var gözüküyor ama
doğru değildir. Jenosit konusunda bir şeyler söyle-
yecek olursam buişi küçük sorun olarak görmeme-

liyiz. Bu sorunu kendi aramızda çözülmesi gereken
bir sorun olarak görüyorum.Birlikte yaşamakdile-
ğimizdir. Mektupta sizlere iletilecek taleplerimizin
karşılanması tek çözüm gözüküyor. Çözümsüzlü-
gün bizleri nereye götüreceğini kestiremeyiz. Biz-
ler yakınız ve sorunlarımızı diyalog ile birlikte çöz-
meliyiz",

Son olarak heyetimizden Ömer Faruk Tamzo-
k'a söz sırası geldi. Tamzok'ta Adığece konuşmasın-
da, "Konuşan arkadaşlardileklenmizi dile getirdiler.
Benim köküm Suriye'de, kendim Almanya'da yaşı-
yorum. Biz de Almanya'nın kendi vatandaşlarını
korumakiçin yaptıklarını örnek almalıyız. Almanya-
'daki Çerkeslerdillerini kaybediyor. Türkiye Cum-
huriyeti oradaki vatandaşlarına dillerini öğretmek
için öğretmenler gönderiyor. Almanya, Rusya'dan
geri götürdüğü Almanlara, döndüklerinde iş kura-
bilmeleri için maddi yardımda bulunuyor. Biz de
nerede yaşarsak yaşayalım anavatanımıza ve Rus-
ya'ya bakıyoruz. Sorunlarımızıbirlikte çalışarak

çözmeliyiz. Birbirimizin gözlerinin içine bakarak
konuşmalıyız. Bundan sonra başka adımlaratılması-

nı bekliyoruz" dedi.

Heyet temsilcilerinin konuşmaları böylece ta-
mamlandıktan sonra toplantı başkanı Krilov, Duma
temsilcilerine söz vermekistediğini belirtti. İlk
sözü kendisi Abaza olan Otari|. Arşba'ya verdi.
Arşbakısaca, "Bu gün başlattığımızişbirliğini siste-

matik biçimde, yasalara uygun olarak götürmek
istiyoruz. Bu konular ekstremistlerin ve teröristlerin
işi olmamalıdır" dedi.

Ardından söz Rus temsilci Valery G. Draga-
nov'a verildi. Draganov konuşmasında şunları

ifade etmiştir. "Rus Dumasında uzun yıllardır çalışı-
yorum. Daha önce kamu görevlisi olarak güm-
rüklerden sorumlu idim. Çerkeslerin başına gelen

trajediler o zamanın şartları çerçevesinde olmuştur.

Bu günkü şartlarda sorunların tümünü çözebileceği-
mize inanıyorum. Arşba'nın dediğine katılıyorum.
Her konuyuaçık açık konuşuyoruz.İyi niyetle, in-
san hakları çerçevesinde çözemeyecek sorunumuz

olmadığına inanıyorum. Böyle bir toplantı yararlı
olmuştur. Bu çalışmalar devam etmelidir. Ben

elimden geleni yapmaya hazırım",

Bundan sonra söz sırasıyla konuşan Duma
temsilcileri ve sözleri şöyledir:

Kabardey Balkar Cumhuriyeti temsilcisi Albert
Kajarov: "KBC'nin temsilcisi olarak parlamentoda
bulunuyorum. 150 yıllık trajedi sonrasında çok
problem birikmiştir. İsteyen Adığenin dönüş hakkı,
kendi anavatanında yaşama hakkı olmalıdır. Rusya
Federasyonu'nun Adığe halkının sorunlarını çözme
yükümlülüğü olduğuna inanıyorum. Draganov ar-
kadaşımın söylediklerine katılıyorum. Dışarıda ya-
şayan milyonlarca Çerkesile ilişki kurmalı, onların

dertlerini dinlemeliyiz.

Karaçay Çerkes temsilcisi Edvardovich Vyac-
heslav Derev: "Ben de diasporadan gelen kardeş-
lerime hak veriyorum. Diasporanın sorunlarını
aramıza üçüncü kişileri sokmadan çözmek duru-

mundayız. Benim bakışım şudur: Adığe halkı adına
gelen insanlarımızın ortaya koydukları sorunları
birlikte diyalog yoluyla çözmeliyiz. Dışardan gelen-
lerin ortaya çıkardığı problemleri aşabiliriz. Çözüm-
İlenmeyecek sorun görmüyorum ve kardeşlerimin
dertlerini paylaşıyorum"

Genç bayan temsilci Nadezhda Pavlova:
"Gençler adına daha çok konuşmakistiyoruz. Ta-

rinte Çerkesler adına daha çok şey söylemeyi ar-
zu ediyoruz. Çerkes elbiseleri içinde dans ederken
hayranlıkla izlediğim insanların dertlerini paylaşı-
yoruz, Onların Rusya'nın gençleri olarak tarihi-
mize verdikleri değeri takdir ediyoruz.İkinci Dün-
ya Savaşısırasında Almanyaile Rusya arasında
yaşananlaryüreğimizi acıtıyor. Biz Angela Merkel'in
söylediklerine katılmıyoruz. Etnik grupların yaşatıl-
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masınıbir tehlike olarak görmüyoruz. Adığe genç-
leri ile oturup konularımızı konuşmakistiyoruz.
Biz alnımız açık olarak ülkemiziileriye götürmek
için, ekonomimizi geliştirmek için, modemizas-

yonumuzu sağlamak için Çerkes diasporasının
gençleriyle bir araya gelmek istiyoruz. Yapılacak
çalışmalara gençler olarak katılmakistiyoruz".

 

Fomenko(ismini alamadım): "Ben tarh bilen
birisiyim. Tarihe farklı bakmak mümkün. Tarihe
takılıp kalmadan,birlikte kültürel sorunların çözü-
münü bulmalıyız. Çerkes halkının sürgününe sebep
olan Yevdemokov gibi generalleri kimse hatırlamı-
yorbile, Onların adını yaşatmak da istemiyoruz.
Amerika'nın general Custer'ın ismini yaşattığı gibi
bir yaklaşımımız yok. Tarihi tartışmaktan ziyade
bu günküihtiyaçlarımıza çözümler bulmalıyız. El-
bette tarihi unutmamalıyız, ancak, tarih önümüzde

engel olmamalı",

Baskayev Georgiyevich: "Ben üçüncü kez Du-
ma'dayım. Babam Karaçay Çerkes'te doğdu. Ben
de kendimi Çerkes kökenli olarak görüyorum.
Rusya'da 120 farklı halk yaşıyor. Bu halklardan
100'ü kendi topraklarında yaşamakta. larihinde
trajedi yaşamış halkımızın sayısı oldukçafazla. Tari-
himizden bilgilenerek, yaşayan insanlarımızlaiyi
ilişkiler sürdürerek, ileriye bakmamız gerekiyor.

  

Sohum

Federasyonumuz, hemşerilerimize konut edin-
dirmek üzere Abhazya yönetiminden arsa talep
etmişti. Talebimizi olumlu karşılayan Abhazya yö-
netimi Sohum'un en gözde yerlerinden Mayak'ta
50 dönüm arsa tahsis etmiştir. Arsanın en kısa

Mayak “Alaşara” Konutları İçin Başvurular

 

3. Kat Planı

 

  
  

  

             

   

 

md agi “ iz iğ:  

İçimizdeki halkların sorunlarını çözme gücümüz,
Komi halkı sorununda olduğu gibi vardır. Farklı
ülkelerde yaşayan insanların birlikte çalışarak, so-

runlarını çözmesi için de imkan veiyi niyetimiz
vardır. Çerkesler ile Ruslar arasına farklı gurupların
girmesibize yarar sağlamaz. Ömeğin biraz önce
girişte Gürcistan televizyonu arkadaşımıza "Gürcü-
lerin kabulettiği jenositi kabul etmekiçin mi top-
landığımızı sormuşlar", Biz aramızdaki sorunları
diyalog içinde götürdüğümüz Içın memnunuz.
Değişik ülkelerdeki farklı sorunları bilerek çözümler

üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada açık
açık her şeyi konuştuğumuzgibi her yerde konuş-
mamızı diliyor, Moskova'ya geldiğiniz için hepinize
tekrar teşekkür ediyorum",

Toplantı bu konuşmalarile sona erdi. Bir bu-
çuk saat süren bu toplantının çok yararlı olduğuna
inanıyorum. Tarihteilk defa diaspora temsilcileri
Rusya Federasyonu parlamento temsilcileri önün-
de en açık şekilde kendileriniifade şansı bulmuştur.

Bu nedenle toplantıyı düzenleyenlere şükranlarımızı
sunmakistiyorum. Dileğim,açılan bu diyalog kapı-
sının karşılıklı olarakiyi niyetle devam ettirilerek,
Çerkes halkının geleceği için olumlu adımların
atılmasıdır. Bu konuda hepimize önemli görevler
düşmektedir.

 

 

Başladı

sürede tahsis edilmesi için bizzat talimat veren

Abhazya Cumhuriyeti Devlet BaşkanıSayın Sergey
Bagapş'a, yer belirleme ve arsa tahsisini en kısa
sürede gerçekleştiren Geri Dönüş Devlet Komitesi

Başkanı Sayın Zurab Adleyba'ya Kafkas Dernekleri
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Federasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Arsa için hazırlanan toplu konut projesinde
16 blokta toplam 384 dairenin yanı sıra market,
restaurant, |6 odalı misafirhane, yüzme havuzu,

futbol, basketbol, voleybol sahaları, otoparklar ve
yeşil alanlar yer almaktadır. İnşaatkalitesi, dizaynı
ve mimarisiile projenin ömekteşkil etmesi hedef-
lenmektedir.

Mayak gölü kenarında olan arsanın; 1roleybüs
hattına mesafesi 550, denize 800, Sohum şehir

merkezine ise 4.500 metredir.

Binaların ilk 3 katında 2 adet | ti (78.45 M2),
2 adet 2*1 (101,75 M2), 2 adet 31 (114.89
M2) daire olacaktır (Ölçüler balkon dahil brüttür).
4. katta yeralan 2*-1 ler ve 31-1 ler dubleks ve
teraslı olacaktır. Dolayısıyla 4 kattaki 2-1 ler 3*|
(Teras ve balkon dahil brüt 272.91 M2), 3*1 ler
ise 4*l (Teras ve balkon dahil brüt 241.60 M2)

Gürcistan Yönetimine|

Gürcistan Parlamentosu 20 Mayıs 2011 günü
yapılan oturumunda Çerkes Soykırımı'nın tanınma-
sına ilişkin bir kararı kabul etti. Karara göre, Gür-
cistan Parlamentosu, Rus-Kafkas savaşında Adı-

gelerin toplu olarak katledilmesini ve tarihsel
anayurtlarından sürgün edilmesini, 18 Ekim 190/
tarihli La Haye Kara Harbinin Kanunları ve Adetleri
Hakkında Sözleşmesi ve 9 Aralık |948 tarihli BM

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi uyarınca soykırım olarak, Rus-Kafkas
savaşları sırasında ve sonrasında anayurtlarından
sürgün edilen Adığeleri 28 Temmuz (951 tanhli
BM Mültecilerin Statüsüneİlişkin Sözleşme uyarınca
mülteci olarak tanıdı. Bilindiği gibi Jamestown Vak-
fi'nın son iki yılda düzenlediği konferanslarile bu
konu Tiflis'te gündeme getirilmişti.

Çerkeslerin Rusya Çarlığı tarafından soykırım
ve sürgüne tabi tutuldukları tarihi bir gerçektir.
Yıllarca süren savaşlar sonunda Çerkesler anayurt-

larından sürgün edilmiş ve kendi topraklarında
azınlık durumuna düşürülmüşlerdir. Çerkeslerin

yaşamış olduğu tarihi haksızlıkların giderilmesiiçin,
uluslararası hukukaçısından Rus Çarlığı'nın devamı

olan Rusya Federasyonu'na çok önemli ve acil
görevler düşmektedir. Türkiye Çerkeslerinin bir

araya gelerek oluşturduğubirsivil toplum kuruluşu
olarak Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed)

her zaman sorunlara barışçı yollarla çözümler

  

olacaktır. Alternatif isteyenler ise | HI ile 2-*-1'in
birleştirilmesinden oluşacak 180.21 M2 lik daireleri

tercih edebileceklerdir.

Kaliteli yapılacak konutların M2 maliyeti kesin
olmamakla birlikte alt yapı, çevre düzenivs her
şey dahil 650 $ civarında olacağı tahmın edilmekte
olup kesin rakamlar önümüzdeki günlerde duyuru-
lacaktır. Konutlarikiyıl içerisinde teslim edileceğin-
den ödemelerinde 24 eşit taksitte yapılması gerek-
mektedir.

Konut edinmekiçin ön başvuru yapmakiste-

yenlerin ekteki formu doldurarak, intemet ortamın-
da: infokafkasfederasyonu.org

Faks ile: 0312 212 52 40 nolu telefona gönder-
meleri gerekmektedir.

On başvuruların değerlendirilmesinden sonra
karşılıklı olarak sözleşme imzalanacaktır.

AFFED'ten Açık Çağrı

bulunmasından yana olmuştur. Bu nedenle, Rusya
Federasyonu'nun tarihi yükümlülüklerinihızla ye-
rine getirmesiiçin görüşmeler yapılmakta ve mev-
cut sorunlara çözümler aranmaktadır.

Ancak Çerkes Soykırımı konusunda en son
söz söyleme hakkı olan devlet Gürcistan'dır. 1864
öncesinde Çarlık Rusyası'na gönüllü olarakkatılarak,
Kafkasya'nın güneyden ablukaya alınmasını sağlayan
Gürcistan Krallığı aslında 1864'ün suç ortağıdır.
Gürcistan'ın Sovyet dönemi öncesi ve sonrası,
Osetya ve Abhazya'daişlediği suçlar da soykırım
olarak ele alınması gereken konulardır. En son

|992 tarihinde "Abhazlar sadece 80,000 kişi; yani
15,000 genci öldürerek bu ulusun bütün genetik
varlığını kolayca ve tamamen yokedebiliriz" diyerek
soykırım amacını gizlemeye bile gerek duymadan
Abhazya'ya saldıran, 2008'de Güney OÖsetya'da
sivilleri acımasızca yok etmeye çalışan Gürcistan'ın

halkımıza karşıişlediği suçlar belleklerimizden silin-
memiştir. Gürcistan yönetimi öncelikle kendi suçla-

rının hesabını vermek durumundadır.

Gürcistan yönetiminin Çerkes Soykrımı'nı tanı-
maya yönelik bu tutumu, 2008'deki yenilgisinden
sonra izlediği yeni stratejisinin bir parçasıdır. Gür-
cistan yönetimi, hem Abhazya'yı tekrarişgal edebil-
mekiçin Adığe ve Abhaz halkları arasında bir ayrı-
lik yaratmaya çalışmakta, hem de Kuzey Kafkasya'da
"Çerkes kartını" kullanarak yaratacağı kargaşa ve
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çatışma ortamıİle Rusya'yı sıkıştırmakistemektedir.
Gürcistan yönetiminin hayali, Kuzey-batı Kafkas-
ya'da devamlı çatışmavesavaşların olması, bölgenin

bir kanayan yara haline gelmesidir. Gürcistan yöne-
ticileri bu amaçlarına ulaşabilmekiçin Çerkes tarihi-

nin en acı ve trajik olayını saygısızca istismar etmeye
çalışmaktan utanmamaktadır.

Tarihten aldığımız derslerle, Türkiye'deki Çer-
kes diasporası olarak, anayurdumuzun Gürcistan'ın
veya başka bir devletin çıkarları için savaş alanına

dönüştürülmesi ve Adığe-Abhaz halklarının birlik-
teliğinin zedelenmesine izin vermeyeceğiz.Biz, ta-

 

rihsel gerçeklerin, halkları savaş ve yıkıma götüren

ve istenildiğinde şu ya da bu devlet tarafından
kullanılan bir araç olmasını değil, tüm halkların ba-
rış, huzur ve refah içinde kendi kültürünü ve varlığı-
nı geliştirdiği adil ve Insan haklarına saygılı bir ge-
leceğin inşasında vicdani bir temel olmasınıistiyoruz,
Bu inanç ve anlayışla Türkiye'deki Çerkes diasporası
adına Gürcistan yönetiminden tüm dünya halkları
için istenen insan haklarına saygılı olmasını, Abhazya
ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımasını
ve halendevam etmekte olanistilacı ve ırkçı söy-
lemlerinden vazgeçmesini talep ediyoruz.

KAFFED Başkanından Yeniçağ Gazetesi Köşe Yazarı

Altemur Kılıç'a Cevap
Sayın AltemurKılıç,

27 Mayıs tarihli köşe yazınızı büyük bir dikkatle okudum. Benim gibibir birçok Çerkes okudu ve tama-
mı yazınıza olan tepkilerini şahsıma ve Federasyonumuzailettiler. Ben her hangibir tepki göstermeyeceğim.
Çünkü toplumumuzdaki ön yargılı ve hoşgörülü olmayan yaklaşımlara o kadaralıştık ki bunları artık yadır-
gamıyoruz. Büyükbir sabırla yanlışları düzeltmeye, kendimiziifade etmeye ve toplumsal empatiyi yaratmaya
çalışıyoruz.

Sayın Altemur Kılıç, yazınız kendini milliyetçi olarak nitelendiren çoğu kişilerin tipik bir örneğidir. Çünkü,
yazınız ön yargılı bir yazıdır. Eksik bilgilerle yazılmış bir yazıdır. Çerkes toplumunun gerçek düşüncelerini,
taleplerini doğru anlamayan ve anlatmayanbir yazıdır. Gerçekte milliyetçilik yapmak kaygısıyla yazılmış
aslında gerçek anlamda bölücü bir yazıdır.

Yazınızın önyargılı ve eksik bilgilerle yazıldığı ifademe açıklık getireyim Sayın Kılıç, toplumumuzsizi
tanımakta. Çerkes kökeninizi de bilmekte. Ama yazınızdan konuşmamızın içeriğini anlama zahmetine

katlanmadığınız anlaşılıyor. Bırakın içeriğini benim adımı doğru yazmakiçin bile zahmet etmemişsiniz.
Benim ismim Cihan Demir değil, Cihan Candemir. Kafkas Dernekleri Federasyonu başkanlık görevini yürü-
tüyorum.Siz şecerenizden bahsetmişsiniz. İzninizle ben de "imalat hatası"sıfatını yakıştırdığınız birisi olarak.
kendi şeceremden bahsedeyim. Sizin kadar öğünecek afhadım olmasa da ben de Çerkes kökenimleiftihar

ediyorum. Benim de dedelerimden birisi, Ali Tahir dedem savaş madalyalı bir zattır. Diğer dedem, Pşimaf
ise Sarıkamış'ta savaşıp esir düşen, yediyıl Sibirya'da kaldıktan sonra kaçıp dönenbirisidir. Savaş sırasında
ayakları kısmen donduğuiçin çektiği sıkıntıları hep hatırlarım. Dedemin kardeşlerindenbirisinin de Yemen'e

gidip bir daha dönmediği anlatılırdı. Babama gelince kendisi 948 Londra olimpiyatlarına katılan, kınık
omzuna rağmen güreşerek gümüş madalya alan, daha sonra | 949 Avrupa Şampiyonu, Grekoromen de
Dünya 3.sü olmuş milli bir güreşçidir. Ismi Adil Candemir'dir. Yıllarca milli takım güreş antrenörlüğü yapmış,
Hamit Kaplan gibi, Mahmut Atalay gibi birçok şampiyonları yetiştirmiş bir zat-ı muhteremdir. Bizler milli
takımlarımızın başarılarının sevinçleriyle doğmuş, büyümüş insanlarız. Onlardan aldığımız terbiye ile Çerkeslik

kültürü ile büyüdük. Aslımızı inkâr etmedik. Türkiye'yi bölmek gibi bir düşüncemiz ise hiç olmadı.

Sayın Kılıç, aslında bu satırları sıkılarak yazıyorum. Çünkü geçmişiyle öğünmek Çerkeslikte ayıptır. An-
cak olaya ne kadar ön yargılı yaklaştığınızı göstermek için yazmak zorundayım. Bir kere "imalat hatası"
tabirinizden dolayısizi ayıplıyorum.

Gelelim eksik ve yanlış bilgilerinize: Sayın Kılıç size sormak istiyorum.Siz Çerkesçe dilinizi öğrenebildiniz

mi? Akrabalarınızdan kaç kişi dil biliyor? Sizden sonra Çerkes dilini bilen, kültürünü bilen, yaşayan kimse
var mı? Bu soruların hiç birine "evet" diyebileceğinizi sanmıyorum. Sayın Kılıç, işte asimilasyon dediğimiz
şey budur. Çerkes dilleri olan Adığe ve Abazaca, Anadolu'nun en eski medeniyeti Hatti'lerin diliyle akraba
olarak on bin yıl sonra yine Anadolu'da yok olma tehdidi altında olan dillerdir. Çerkes dillerinden Ubıh
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dili dünyanın en zengin sesli dili olarak, Anadolu'da son konuşan insan, rahmetli Tevfik Esenç'in ölümü
ile (992 yılında yok oldu. Aynı tehlike Adığe ve Abaza dilleri için söz konusudur. Bu durum UNESCO tara-
findan kabul edilmiş, heriki dil de “Türkiye'de Yok Olma Tehdidi Altındaki Diller" kategorisine sokulmuştur.
Siz bunları bilmeyebilir ve dert etmeyebilirsiniz. Ancak, siz bir Çerkes olarak bu dillerin ve kültürün yaşatıl-

ması için yapılan çabaları "bölücülük" olarak görüyorsanız ve bunu dert edinenleri "imalat hatası" olarak
görüyorsanız o zaman hata sizde demektir.

Sayın AltemurKılıç, "Ethem Bey"ileilgili görüşlerinize büyük ölçüde katılıyorum. Siz kadirşinaslık yapmış,
"Ethem Bey'e "Çerkes Ethem" demişsiniz, "Hain Çerkes Ethem" dememişsiniz. Ama tarih kitaplarında

Ethem Bey, hep "Hain Çerkes Ethem" olarak yazılmadı mı? Peki Ethem Bey'e "Hain Çerkes"sıfatını niye
taktılar dersiniz? Ethem Bey'i "Hain Çerkes" yapanlar, neden "Kahraman Çerkes Rauf Orbay", "Çerkes
Bekir Sami Bey" demediler? Siz hissetmeseniz bile ben ve akranlarım, tarih derslerinde bu sıkıntıyı hep
yaşadık. "Hain Çerkes" tanımlamasının baskısını minik yüreklerimizde hissederek büyüdük. Bu etnik ayırım-
cılık yapmak, baskı yapmak değil midir Sayın Kılıç?

Sayın Kılıç, benim kayınpederim askeridi. Babasının, onu harp okuluna yazdırmakiçin götürürken,
"Sakın beni konuşturmayın. Ben konuşursam Çerkes olduğunuzu anlarlar, sizi harp okuluna almazlar" diye
korkularını paylaştığını ben biliyorum. Benzer şekilde Çerkesçe konuşanlara "Vatandaş Türkçe Konuş" bas-
kılarının yapıldığını, birçok ailenin korkudan çocuklarına bırakın Çerkesçe dillerini, Çerkes kimliklerini dahi
öğretmediklerini bilecek kadar da yaşım var. Çocuklarına Çerkesçe isim verenlerin nüfus daireleriyle mahke-
melik olduklarına defalarca şahit oldum. Köy isimlerinin değiştirildiğini yaşamımda defalarca gördüm. Belli
ki siz bunların hiç birisini görmediniz yaşamadınız. Onun için bilemezsiniz Sayın Kılıç. Osmanlı'nın iskân
politikaları konusunda söylediklerim ise benim iddialarım değil, resmi arşivlere geçmiş gerçeklerdir. Bana
inanmıyorsanız açıp okuyunuz arşiv belgelerini. Sayın Kılıç, biz bunları söyleyerek kimseyi suçlamıyoruz.
Bu gerçekleri Çerkes toplumunu kültürü ve diliyle yok olmaya götüren nedenler olarak tespit ediyoruz.
Gelecekiçin, kültürümüzü yaşatmak adına, dilimizi korumak adına, evrensel insan haklarının gereğiolarak,
demokratik bir hak olarak taleplerimizi uygarca dile getiriyoruz. Onun için kültürünü ve binlerce yıllık dille-
rini korumaktan başka endişesi olmayan insanları kendi değer yargılarınızla, ön yargılarınızla suçlamak
yerine, siz de lütfen sorunuz, araştırınız ve bilmediğiniz konularda "susunuz",

Sayın Kılıç, sonuç olarak biz şuna inanıyoruz: İnsanların kültürlerini ve dillerini yaşama, yaşatma hakkı
vardır. Diller ve kültürler, farklı etnisitelerle beraberülkelerin zenginlikleridir. İnsan haklarına saygısı olanlar
bu farklılıkların yaşamasına hoş görü gösterir. Karşılıklı hoş görü ve sevgi, birlikte barış içinde yaşamanın

olmazsa olmazıdır. Hoş görüsüzlüğün sonucuise karşılıklı nefret, kavga ve bölünmedir. Biz, insan haklarından,
hoş görüden, bir arada birlikte yaşamaktan, barıştan yanayız. Çerkes toplumu olarak ta insan hakları,
demokrasi dışında kimsenin peşinde değiliz. Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü her zaman savunduk, savunu-
yoruz. Gerekir ise yine savunacağız. Amasiz farkında olmadan hoş görüsüzlükle, ön yargılarınızla tehlikeli
bir şovenlik yapıyorsunuz. Kendiniz gibi düşünmeyen insanları "imalat hatası" olarak görüyorsunuz, öteliyorsu-
nuz. Siz kendiniz "asimile olmuşsunuz", bunu da kabullenmişsiniz. Ben bunu son derece doğal buluyorum.

Sizin seçiminizi saygıyla karşılıyorum, ama sizin gibi olmayanlara yaklaşımınızı da hiç doğru bulmuyorum.
Kimseye "benim gibi olacaksınız, yoksa siz imalat hatasısınız" deme hakkınız yoktur. Diyorsanız da, o za-
man siz asimile olmakla kalmamış, sizin "kimlik anlayışınız arızalı" hale gelmiş demektir. Aslında hata

sizdedir amasiz farkında değilsinizdir.

Sayın AltemurKılıç, biz her zaman büyüklerimize saygı duyarız. Yazım da nezaket ölçüleri dışına taş-
mamaya özen gösterdim. Mümkün olduğunca düşüncelerimizi yansıtmaya çalıştım. Sanırım, biraz ilgi gös-
terirseniz ve araştırırsanız, bizim ve yaklaşımlarımızın Türkiye'nin gerçek sigortası olduğunu anlayacaksınız.
Bunu yapamayacakiseniz ben de size, sizin anlayacağınız şekilde "Tajimbo" diyorum. Ancak üzülerek
söyleyeyim, ben Adığece diliniiyi bilirim. Abazaca bilenlere de sordum. "Susun" anlamına gelen "Tajirmbo"
diye bir sözcük yok.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

Cihan Candemir
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Adıgey Üniversitelerinde 70 Öğrenciye Kontenjan

1990 yılından bu yana heryıl diasporadan
farklı sayılarda öğrenci, Adıgey Cumhuriyeti'nde
yüksek öğrenim görmekteydi. Halen Adığe Devlet
Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde 24, Maykop
Teknoloji Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde de
/ öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrenciler
paralı (xomerçeski) statüde öğrenim görmektedir-
ler.

Yıllardır diasporalı öğrencilerin anavatanda
devlet olanaklarıyla öğrenim görebilmeleri için
gösterilen çabalar sonuç verdi. 201 Ö yılında Adıgey
Cumhuriyeti ile RF Dışİlişkiler Merkezi arasında

imzalanan anlaşmayı dayanak yaparak; Adığe Dev-
let Üniversitesi 50, Maykop Teknoloji Üniversitesi
20 soydaş öğrencialabilmekiçin RF Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığı'na başvuru yaptı. AC Eğitim ve Bilim
Bakanı Ramazan Bideniko'dan alınan bilgiye göre;
2011-2012 öğretim yılından itibaren heryıl,
ADÜ'ne 50, MTÜ'ne 20 hazırlık sınıfı öğrencisi

 

KAFFED

 

'den Vanuatu Cumhuriyeti Başbaka
Cumhuriyeti Başbakanı'na mes

alabilmelerinin onaylandığını belirtti. Bu konten-
jandan Türkiye, Suriye, Ürdün,İsrail gibi ülkelerde
yaşayan Çerkes-Adığe öğrenciler yararlanacaktır.
Türkiye'den Adığey'de öğrenim görecek öğren-
cileri KAFFED belirleyerek üniversitelere süresi
içerisinde bildirecektir.

Memet Yediç

Adiğe Xase Dışİlişkiler Sorumlusu
 

 

kinı ve Abhazya

ja)
KAFFED Abhazya ve Vanuatu başbakanlarını, Abhazya'nın Vanuatu tarafından tanınması kararından

dolayı kutladı. KAFFED tarafından gönderilen mektububilgilerinize sunuyoruz.

Eksalansları Sato Kilman

Vanuatu Cumhuriyeti Başbakanı

Ekselansları,

09.06.2011

Abhazya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının Vanuatu Cumhuriyeti tarafından tanınmasından dolayı Türkiye-
'deki Kafkas Dernekleri Federasyonu adına Ekselanslarınızı en sıcak şekilde kutlamaktan mutluluk duyu-
yorum.

Bunun zorbir karar olduğunun farkındayız; Abhazya'nın bağımsızlığını daha güçlendirecek bu tarihsel
kararı almak için gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığı gerçekten takdir ediyoruz. Bu kararınız, sadece Abhaz-
ya'da değil, 6 milyonluk Abhaz-Adiığe diasporasının yaşadığı Türkiye'de ve tüm dünyada Vanuatu'nun
özgürlük aşığı bir ülke olarak tanınmasına katkıda bulunacaktır.

Size ve Vayatu halkına başarılar diler, Abhaz-Adığe diasporasının Vanuatu ve Abhazya arasındaki
işbirliğinin güçlendirilmesine her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtiriz,

Cihan Candemir

Başkan

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Türkiye
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Kafkas Demekleri Federasyonu tarafındanilk defa gerçekleştirilen KAFFED Çerkes Kadınları Plat-

formu (ÇKP) 1.Toplantısı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)ile işbirliği içerisinde 30 Nisan
-l Mayıs 2011 tarihlerinde, Ankara Gazi Park Otel'de gerçekleştirildi.

Diasporadaki Çerkes kadınların etnik ve kültürel kimlik tasawurlarını, bunlara ilişkin olarak toplumsal
cinsiyeteşitliği çerçevesinde geliştirilebilecek siyasal kimlik politikalarını tartışmaya açmak, Çerkeslerle
ilgili bütün açılımlarda kadın erkekeşitliğini sağlamak üzere pozitif ayrımcılığa dayalı yaklaşımla davranıl-
masını sağlayacaksiyasalar geliştirilmesini ve bu siyasaların hayata geçirilmesi konusunda aktif kadın
katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan platformda; Kafkas Demekleri Federasyonu'na bağlı 60 Kafkas
derneğini temsil eden 25 kadın katılımcı yeraldı.

Toplantı tarihçi, siyaset ve iletişim bilimci akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KAFFED'i temsilen yönetim kurulu üyesi Handan Demiröz'ün açılış konuşmasıile başlayan toplantı

Anadil Komisyonu üyesi ve Adığece Dil öğretmeni Emel Bezek'in yaptığı Adığece Hoh, ardından
Abhazya Çalışma Grubu üyesi Abhazca Dil Öğretmeni Gunda Ankuab'ın Abazacayaptığı konuşma
ile devam etti. İzmir Ekonomi Üniversitesiİletişim Fakültesi Dekanı Prof. Sevda Alankuş 'Kimlik Mese-

lesi: Demokratik Bir Kimlik Olarak Çerkeslik', Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölümü Öğretim Görevlisi Setenay Nil Doğan 'Cinsiyet, Diaspora ve Finisite Kavşağında Çerkes
Kadını" konularında sunum yaptılar. İlgiile dinlenen sunumların ardından toplantıSivil Toplum Geliştir-
me Merkezini temsilen toplantıyı modere edenİstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma
Birimi Öğretim Görevlisi Laden Yurttagüler'in modere ettiği tartışmalar ve workshoplarile devam
ett.

 

  

  



 

 

 

 

Çerkes Kadınları Platformu (ÇKP) I.Toplantısı Sonuç Bildirisi

Çerkes Kadınları Platformu (ÇKP) 1.Toplantısı'nda, tartışma konularının kavramsal çerçevesini çizen

konuşmalarile sonrasında gerçekleşen tartışmalar sonucunda şu genel belirlemelerde bulunulmuştur:

Kadınlar dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerinde ortak sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmakla
birlikte, baskın kimliklerin ötekisi olarak muamele gören azınlık kadınları katmanlı ayrımcılıklara maruz
kalmaktadır. Azınlık kadınları bir yandan içinde bulundukları toplumun sosyo-ekonomik koşulları ile içinde
şekillenen ataerkil yapının üzerlerine yüklediği sorumluluklar, diğer yandan ait oldukları topluluğun ortak
paydasını oluşturan kültürün devamı konusunda, kendilerinden beklenen gelenekselrol beklenüleri arasında
kalmaktadır. Başka ifadeyle, baskıya uğrayan toplulukların kültürlerini, egemen kültürün etkisinden koruma
refleksiyle kadınlara yönelik olarak büründüğü aşırı korumacılık, kendi gelenekleriyle baskın toplumun gele-
nekleri arasında sıkışan kadınların katmanlı ayrımcılık ve eşitsizliklere maruz kalmasına neden olmaktadır.

Diğer yandan azınlıklara mensup kadınlardan, öncelikle ait oldukları topluluğun var olma mücadelesi
içinde etnik kimlik bilincinin ve kültürünün korunup yaşatılabilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması beklenmekte,

bu yüzden de kadınlar yüz yüze bulundukları bu katmanlı sorunlarla mücadelelerini çoğu zamanbelirsiz
bir geleceğe ertelemek durumunda kalmaktadırlar. Ancak, dünya genelinde ortak sorunlar yaşıyor olmakla
beraber kadınlar, dolayısıyla çifte-ötekileştirilmeye maruz kalan azınlık kadınlar arasında, bu sorunları
deneyimleme ve bunlarla mücadele biçimi anlamında kültür, yaş, etniklik, sınıfsal konum, eğitim gibi
değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan önemli farklar bulunmaktadır. Yani kadın deneyimleri kendiiçinde
de çok farklılaşmaktadır.

Türkiye'deki Çerkes kadınlarının durumuna bakıldığında bu belirlemelerin büyük ölçüde onlariçin de
geçerli olduğu görülmektedir. Çerkeslerin ortak kültürünün temelini oluşturan Khabze de bu anlamda özel-
likle de kırsal kesimlerde yaşayan Çerkes kadınları üzerindeikili bir etkiye yol açmaktadır. Çerkes kadınlarından,
değişikliklere uğramakla birlikte, yüzyıllardır ortak kültürün temelini oluşturan Khabze'yi gelecek kuşaklara
aktarmaları beklenmekte, böylelikle geleneğin sürdürülmesirolünü üstlenen kadınların baskın kültürün etki-
lerinden korunması özellikle önem kazanmaktadır. Başka ifadeyle, Khabze içinde kadına ilişkin geleneği
kuran kodlar daha korumacı, dolayısıyla Çerkes kadınlarının kamusal alanda varlığını engelleyici bir nitelik
kazanabilmektedir. Bunun bir örneği, eğitim durumlarına bakılmaksızın Çerkes kadınlarının çalışma hayatında
yeterince yer alamıyor olmasıdır. Ayrıca miras geleneğimizde olduğu gibi, kız çocukları aleyhine ayrımcılık
örnekleriyle de karşılaşılmaktadır.

Türkiye'deki Çerkes kadınlarının sorunları, sosyo-ekonomik koşullarına, sınıfsal kökenlerine, eğitim düzeyi
ile mesleklerine, bu arada da yaşadıkları bölgelere ve (metropol, kasaba, köy gibi) yerleşim birimlerine göre
farklılıklar göstermekle birlikte, Türkiyeli kadınların yüz yüze bulunduğu sorunlarla önemli benzerlikler de
taşımaktadır. Özellikle de Türkiye'nin 1980'lerden sonra içine girmiş olduğu hızlı muhafazakarlaşma süreci,
yerleşim yerleri ve bölgelere bağlı olmak üzere Çerkesleri, böylelikle Çerkes kadınlarının içinde bulundukları
koşulları da etkilemiştir. Bazı bölgelerde Çerkes kadınlarının daha "eşit ve özgür" olduklarının düşünülmesine
yol açan Khabze kodları, içinde yaşanılan başat kültürün etkisiyle tutuculaşabilmiştir.

Bu koşullarda Türkiyeli Çerkeslerin kimliklerinin yeniden-inşası ve politikleşmesi anlamında çok önemli
merkezler olan derneklerin, Çerkes kadınların için ikili bir rolü bulunmaktadır. Bir yandan özellikle de genç
ve orta yaş grubundan Çerkes kadınlariçin dernekler, öğrencilikleri sırasında, evlendiklerinde eşleri yanlarında
olsun ya da olmasın veya çocuklarıyla güvenle gidip gelebildikleri, özellikle çalışmayanlar veya emekliler

için çeşitli etkinlikler vesilesiyle önemli bir sosyalleşme mekanı haline gelmektedir. Böylelikle de yarı-kamusal
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“ mekan niteliğiyle kadınların evlerinden çıkabilmelerine vesile olmaktadır. Diğer yandan, özellikle de büyük
kent yaşamının gereklilikleri nedeniyle artık evlerde bile yaşatılması giderek zorlaşan Khabze ile kültürün
yeniden-üretmine dair rolleri derneklerin çatısı altına taşınmış olmaktadır. Bu, onların dernek yönetimlerinde

kararalıcı mevkilerde değil de gelenekseleviçirollerin uzantısı niteliğindeki etkinlik ve görevler üstlenmeleri
olgusuyla birleşince, dernekler Çerkes kadınlariçin kamusalve siyasal alana katılmalarını sağlayacak dene-
yimler edinmelerini ancak nadiren sağlamakta, çoğu kadın için dernekbir "ikinci ev" haline gelmektedir.
Böylelikle, Khabze'nin korunması konusunda kendisinden beklenen gelenekselroller, baskın kültür içinde
zaten uğradıkları ayrımcılık ve eşitsizlikler ile örtüşerek, katmanlaşmış bir ayrımcılığa neden olabilmektedir.

Yapılan bu belirlemeler çerçevesinde Türkiyeli Çerkeslerin demokratik hak ve özgürlük taleplerini mutla-

ka kadınlar aleyhine ayrımcılık ve eşitsizliklerle mücadele hedefiyle birlikte yükseltmeleri gerekmektedir.
Başka ifadeyle kadınlar lehine bir toplumsalcinsiyet perspektifi taşımayan bir kimlik politikasının demokratik
nitelik taşıması mümkün değildir. Buradan hareketle de Türkiye'nin modernleşme ve ulus-devlet inşa süreci
içerisinde toplu olarak ötekileştirilenlerin adı olarak sahip çıkılması gereken Çerkes kimliği etrafında kurulacak
her türlü demokratik talebin kadınlar lehine pozitif ayrımcılık içeren bir toplumsal cinsiyet boyutu taşıması
gerekmektedir. Bu mücadeleye başlanacak yerler ise, Çerkes erkek ve kadınlariçin toplumsalcinsiyet anla-
yışının demokratikleşmesi anlamında bilinç yükseltme çabalarının merkezihaline gelmesi gereken dernekler
olmalıdır.

Birinci Çerkes Kadınlar Platformu buluşmasında bir araya gelen kadınlar, bir buçuk gün süreyle katıldıkları
atölye çalışmaları sırasında gerçekleşen beyin fırtınası sonucunda sorunlarını ve taleplerini şu soru başlıkları
alında tartışmışlardır. Çerkes kadınlar olarak ne kadar özgürüz? Özgür olmaktan ne anlıyoruz? Özgürlüğümüzün
önündekiengeller neler? Bu engellerin ne kadarı içinde bulunulan toplumdan ne kadarı gelenekten (Khabze-
'den) kaynaklanmaktadır? Khabze Çerkes kadınlarını diğer kadınlardan daha eşit ve ayrıcalıklı kılmakta
mıdır? Özgürlüğümüze konulan sınırların bizim zihinsel örgülerimizle birilişkisi var mıdır? Toplumumuzun
yüz yüze bulunduğu sorunlara Çerkes kadınlar olarak nasıl bakıyoruz? Çerkeslikten ne anlıyoruz? Derneklerde
kadınlar olarak ne kadar ve nasıl temsil ediliyoruz? Çerkes kadınlar olarak kendimizi nasıl güçlendirilebilir,
sorunları aşmakiçin neler yapabiliriz? Türkiye'de verilen demokratikleşme mücadelesinde Çerkes erkekler
ve kadınlar olarak eşitlik zemininde hareket edebilmek ve Çerkes kadınların yüz yüze bulundukları sorunların
ertelenmeden çözümler üretilebilmesi için neler yapılmalıdır? Bu anlamda dernek yönetimlerine düşen gö-
revler nelerdir?

Sorularla ilgili yürütülen tartışmalar sonucunda ise katılımcı kadınlar durumlarına, sorunlarına ilişkin
aşağıdakibelirlemelerde bulunmuşve izleyen talepleri yöneltmişlerdir.

Khabze'nin Çerkes kadınlarına özellikle evleninceye kadar kadın olarak kamusal alanda yer almak,
kendini ifade edebilmek, karşı cinsle eşit ve özgüvenleilişki kurabilmek açısından belirli bir destekleyici kül-
türel ortam sağladığı düşünülmektedir. Ancak evli kadınlar söz konusu olduğunda Khabze'nin, yaşanılan
bölgeye ve eğitim durumu, meslek sahibi olmak gibi değişkenlere bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte,
destekleyici olmak yerine engelleyici olabildiği, bunun özellikle de Türkiye'de yükselen muhafazakarlığın
temsilcisi olan bölgelerdeki ve kırsal bölgelerdeki Çerkes kadınlar tarafından daha çokhissedildiği görülmektedir.

Koşullar elverdiği ölçüde ortak kimliğimizi kuran Khabze'ye göre gündelik yaşamı sürdürme deneyimleri,
onun yeniden-üretilmesinde, genç kuşaklara aktarılması konusunda kendi-kendimize üstlendiğimiz ya da
bizden beklenenroller, Türkiye'deki başat kültürün ataerkil niteliği ile birleşince ev-içi işler, çocuk ve yaşlı
aile bireylerinin bakımı konularında Çerkes kadınları ağır ve paylaşılmayan bir sorumluluk üstlenmektedir.

Dernekler özellikle kimlik bilinci yüksek, çalışıyor olsun ya da olmasın eğitimli Çerkes kadınlariçin ideal
olarak ev-içi sorumlulukların dışına çıkılmasını sağlayan önemli mekanlardır. Ancak kadınların derneklerdeki
varlığı genellikle ev-içi görevlerin devamıve geleneksel olarak kadına uygun görülen faaliyetler (çocukların
dil ve dans eğitimleri, yemek, kahvaltı, kermes organizasyonu gibi) niteliğindeki sorumluluklar üzerinden
olmakta, böylelikle kadınların ev-içi sorumlulukları kolaylaştıracak maddi imkanların yeterince olmadığı,
derneklerin de buna imkan sağlamadığı durumlarda bir çok kadın için dernekler ikinci-evleri haline gel-

mektedir. Ek olarak, yönetimler de kadınlardan çoğunlukla benzer doğrultudaki dernekfaaliyetleri için kat-
kıda bulunmalarını beklemektedir. Bu tarz toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir iş bölümü mevcutken, evlerinde
çocuk bakımı, evişleri, aile bireylerinin bakımıgibiişlerle halihazırda fazlasıyla uğraşan kadınların derneklerde
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görev almaya çok gönüllü olmamasışaşırtıcı değildir ve bu tercih kadınlar açısından genelbir ilgisizliğe
veya bilinç eksiğine işaret etmez.

Çoğu durumda Çerkes kadınlariçin ikinci bir ev niteliği taşıyan derneklerde kadınların yönetimde temsil
edilmemeleri, yönetimde temsil edildiklerinde dahi kendilerinden geleneksel kadın rollerine uygun etkinliklerle
ilgili inisiyatifler kullanmalarının beklenmesi, kadınların geleneksel sorumluluklarının katlanması, kendilerini
başka alanlarda geliştirmelerini sağlayacak zamanların ellerinden alınması anlamlarına gelmektedir.

Kadınların çoğunluğunun bu ikili sorumluluk ve rolleri içselleştirdikleri, dolayısıyla bunların dışına çıkan
konularda sorumluluk almak, dernek yönetimlerine katılmakgibi konularda yeterince istekli davranmadıkları
görülmektedir. Başka ifadeyle Çerkes kültüründe karşılığı fazla olmamakla birlikte "öğrenilmiş bir çaresizlik"
ile davranıyor olmaları, özgüvenlerinin ya da özgüvenli olmalarını sağlayacak eğitim, maddi güç, yaş vb.
değişkenler anlamında içinde bulundukları dezavantajlar da Çerkes kadınlarını derneklerden ve yönetimlerinden
uzak tutmaktadır.

Çerkeslerin yazılı olmayan kültürel kodlarını ve geleneğini biçimleyen Khabze sabit, değişmez bir şey
değildir, zaten içinde bulunulan başat kültürle etkileşim içinde, sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak önemli
değişikliklere de uğramıştır. Önemli olan, bu değişikliklerin kadınların eşitliği lehine bir mecrada seyretmesidir.
Bu konuda yapılabilecekler konusunda dernek yönetimlerine ve Çerkes kadınlara önemli bir rol düşmektedir.

Çerkeslerin en yaygın ve temsiliyeti en yüksek örgütlenmesi olarak KAFFED'den bu konuda öncülük

etmesi beklenmelidir. Ayrıca bu öncü rol, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bu demokratikleşme içinde Çer-
kes kimliğinin serbestçe kendiniifade edebilmesi ve sürdürebilmesi anlamında talepler dillendiren KAFFED'in
zaten üstlenmek zorunda olduğu bir roldür. Kadın-erkek eşitliğini öngörmeyen bir demokratikleşmenin
mümkün olmamasından hareketle, kadınlar aleyhine ayrımcılığı ortadan kaldırıp, KAFFED'in bütün yapılan-
masının, etkinliklerinin ve taleplerinin toplumsalcinsiyet perspektifi içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

Bunun için atılması gerekenilk adım dernek yönetimlerinde yer alacak kadın yöneticilerin (üyelerin,
başkanların, maaşlı çalışanların ve gençlik komisyonu üyelerinin) sayısını artırmak üzere bölge ve il fark
etmeksizin kota uygulamasına gidilmesidir (Dünyada, özellikle Avrupa'da siyaset, eğitim ve iş alanlarında
kadınlar için uygulanan ve kadınların bu alanlardakivarlığını, etkinliğini yükselten kotalar 2840 civarında
seyretmektedir). Oysa Halen 60 derneğin en az 5 kişiden oluşan yönetim kurullarında yani toplamda mini-
mum 300 kişilik yönetim kurullarında 4/ kadın üye ve | kadın dernek başkanı bulunmaktadır.

Yönetimde yeralsın ya da almasın, Çerkes kadınlarının dernekfaaliyetlerine katılımındaki kendiliğinden
işleyen ayrımcılığın ortadan kaldırılması, başka deyişle kadınların sadece dermeklerin mutfağında görülmemeleri
gerekmektedir. Kadınların ilgi alanlarının sadece sağlık, çocuk eğitimi, yaşlıların bakımıve evişlerinin ida-
mesinden ibaret olmadığıbilinciyle; dernekler, kadınların gündelik hayatlarına dönerek, onları iş, meslek

sahibi kılan, kadınlar olarak haklarına sahip çıkan, haksızlığa uğradığı durumlarda nasıl hakkını arayacağını
bilen, kamusal alana ve politik hayata katılıma ilgi duyan katılımcılar olmalarıiçin gerekli diğerinisiyatifleri
de üstlenmelidir.

Başka ifadeyle dernekler Çerkes kadınlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu politik ve kültürel süreçler
ile bu süreçler içinde Çerkes kadınlarının nasıl yer alabileceğine dair bilgi sahibi kılınarak, bu süreçlere aktif
yurttaşlar olarak katılabilmesinin önündeki engelleri kaldırmaya yardımcıolabilecekleri gibi, bunun öğrenilip
deneyimlendiği kurumlar olarak da önemlidir.

Kadınlar derneklerde yöneticilik gibi sorumluluklar üstlendiklerinde bile toplumumuzdaki yaşa ve cinsiyete
bağlı hiyerarşinin bir sonucu olarak, gereküği şekilde yöneticilik yapamamakta ya da yönetimde oldukları
halde karar alma süreçlerinden dışlanabilmektedirler. Bunungibi örnekler ortaya koymaktadırki, toplumumuz-
daki erkeklerin de eşitlikçi ve ayrımcılık karşıtı bir toplumsal cinsiyet perspektifi kazanmak üzere belirli
bir bilinç yükseltme eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla derneklerimize, özellikle de KAFFED'e
bu konuda da öncülük görevi düşmektedir.

Çerkes kadınların dernek yönetimlerinde etkin olarak yer alamamalarının bir nedeni de derneklerin
mali yapılarının güçsüz olması ve yöneticilerin para harcanması konusundakişisel olarak belirli bir güç sahi-
bi ve bağımsız karar alabilme özgürlüğüne sahip olmasını gerektirmesidir. Bu da ekonomik güce sahip
olma ve para harcanması konusunda erkeklerle aynı koşullara sahip olmayan kadınların yönetimlerden
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uzak durması sonucunu doğurmaktadır. Derneklerin mali açıdan güçlendirilmeleri kadınların aktifkatılımlarının
önündekibir engelin daha kaldırılması anlamında önemli olacaktır.

Dernek yönetimlerinin toplanmave etkinlik saatleri, erkeklerin programlarına göre çoğunlukla iş çıkışların-

da ve geç saatlere kadar sürecek şekilde düzenlenmekte, bu da çalışsın ya da çalışmasın eviçi sorumlulukları

devam eden kadınların kararverici mevkilerde yer almalarını ya da kendilerini geliştirmelerini sağlayacak
belirli etkinliklere katılabilmelerini engellemektedir. Dernek yönetimlerinin bu konuda daha duyarlı olmaları
gerekmektedir. Ayrıca dernek yönetimleri daha aktif bir rol üstelenerek, kadınların eviçi sorumluluklarını
kolaylaştıracak dernek-içi yapılar oluşturabilirler. Bunlar kadınların sadece yönetime katılmalarının önündeki
engellerin azaltılmasına değil, evlerinden, işlerinden çıkarak derneklerde daha fazla ve verimli zaman geçir-
melerine neden olabilecektir.

Yukarıda yapılan belirlemeler çerçevesinde KAFFED başta olmak üzere dernekler, Çerkes kadınlarının

kimliklerine sahip çıkan aküfbir yurttaş olarak kendilerini kamusalve siyasal alana da taşıyacak önemli
deneyimleri edinecekleri, kadın-erkek birlikte toplumsalcinsiyet eşitliğinden yana birbilinç yükseltme sürecin-
den geçileceği, Khabze'nin de bu doğrultuda yeniden-tanımlanacağı kurumlar olarak çok önem kazanmaktadır.

Bu doğrultuda Çerkes kadınlar platformu oluşturma amaçlı |. Atölye çalışmasında ortaya çıkan somut
öneriler ise şunlardır:

I. Derneklerdeki kadın emeğinin bir gelire dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla kadın kooperatifleri
kurulması, emekürünlerinin sergilenmesive satışı için web sayfası düzenlenmesi, bunlariçin patent alınması
ilk akla gelen önlemlerdir. Bu amaçla KEDAV,İşkur, IK Firmaları ve Kalkınma Ajanslarıile ilişkiye geçilmelidir.
Ancak bunlaryapılırken kadının hali hazırdakiikincil plandakirolünün sürdürülmesine yol açabilecek sonuçla-
rıyla ilgili önlemler de alınmalıdır.

2. Kadınların, derneklerin yönetimine ve etkinliklerine daha fazla katılabilmelerini sağlamak üzere,
özellikle de ev-içi yükü ve ekonomik gideri azaltmakiçin kreşler kurulmasıyoluna gidilebilir. Kreşler hem
dernekler hem kadınlariçin sürekli mali kaynak sağlayabilir. Derneklerde kadınlara meslek kazandırılması
yönünde (projeler geliştirilmesi, kaynak yaratılmasıyoluyla) çalışma ve etkinliklerde bulunulmalıdır. Kadınlara
yönelik "girişimcilik eğitimleri" düzenlenmelidir. İ

3. Kadın lehine toplumsalcinsiyet perspektifini kazandıracak siyasalar geliştirilmesi ve bununla ilgili
kadın/erkek katılımlı eğitimler düzenlemesi gerekmektedir.

4. Dernek yönetimlerinde kadınları daha fazla söz sahibikılmak üzere kota uygulanmasına başlanmalıdır.

5. Kadınlara yönelik bilinç yükseltme eğitimleri sadece dernekiçi faaliyetlere yönelik değil, Çerkes kadın-
ların kamusalve siyasal alanda da daha fazla temsil edilmelerine yönelik olmalıdır.

6. Dekler, kız öğrencilere yönelik burslar sağlanmasını öncelikli hedefleri haline getirmelidir.

/. Kadınların Türkiye'deki kadın örgütlenmeleriyle temaslarının, ortak etkinliklerinin ve dayanışmalarının
artırılması yoluna gidilmelidir. Ayrca Çerkes Kadın Kurultayı gerçekleştirilmeli, kadın buluşmalarının sayısı
ve vesileleri artırılarak Türkiye'nin değişik bölgelerinden -hatta diğer Çerkes diasporalarından ve Kafkasya'dan
gelen- kadınlar-arası deneyim paylaşımının ve dayanışmanın artması sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu kurultay
toplantılarının düzenli olarak devam etmesive bölgelerde de yapılması sağlanmalıdır.

8. Çerkes kadınlarını tarihimizin görünmezfigürleri olmaktan çıkarmak üzere, araştırmalar gerçekleştirilmeli,
başarılıkes kadınlar ödüllendirilmelidir. Profesyoneliş yaşamlarında başarılı ve lider kadınların deneyimlerinin
paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

9. Nart Akademisigibi “Setenay Akademisi" de kurularak, genç Çerkes kadınları özellikle de toplumsal
cinsiyet perspektifi ile entelektüelbilgi birikimi anlamında güçlendirilmelidir.

| 0. Çerkeslerin ortak kimliğinin temelini oluşturan Khabze'nin kadınlar lehine koruyucu olmak adına
neden olduğu ayrımcılıklar ile onun içinde bulunduğumuz ataerkil kültürile örtüşen kodlarının neden olduğu
eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun ilk akla gelen örneği, özellikle kırsal bölgelerde uygulanmakta
olan ve kız çocuklarını mirastan mahrum bırakan uygulamanın gelenek ile meşrulaştırılması, bu eşitsizlik
ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların da istemenin "ayıp" olduğu kültürümüz nedeniyle buna seslerini çıka-
ramamalarıdır.
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Mayıs Haziran aylarında bu sayımız için yazacak
çok'önemli konular birikti. Hepsi de birbirinden
önemli konular. Kronolojik olarak bakarsak, 16
Mayıs günü Dünya Çerkes Bırlığı'nin girişimleri
sonucunda Çerkes diasporasının temsilcileri Mos-
kova'da Rusya Federasyonu'nun Duma temsilcile-
riyle buluştu. 21 Mayıs "Büyük Sürgün ve Soy-
kırım" gününün 147.yılı bu sene Türkiye'de çok
kalabalık şekilde anıldı. Değişik mekanlarda yapı-
lan anma törenleri medyada geçmiş yıllara naza-
ran çok geniş yer buldu. Aynı günlerde 20 Mayıs
günü Nalçik'te Dünya Çerkes Birliği'nin kuruluşu-
nun 20 yılı kutlandı. Türkiye'den gönderdiğimiz
kalabalık heyet önce bu toplantıya katıldılar, 2|
Mayıs günü de Nalçik'te yapılan Sürgün'ü anma
törenlerine katıldılar. Cumhurbaşkanı Sayın Arsen
Kanoko heyetimizi kabul etti ve önemli mesajlar
verdi. Aynı günlerde Gürcistan hükümeti "Çerkes
Soykırımını" resmen tanıdı. Gürcistan hükümetinin
bu siyasi atağı doğal olarak toplumumuzda büyük
yankı buldu ve halen tartışılmakta. Takip eden
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CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı

günlerde üzücü haberler gedi. Önce Adıgey'deki
sel baskını haberi geldi. Can kaybı olmayışıyla te-
selli bulduk. 29 Mayıs günü ise çok üzücübirha-

berle şok olduk. Türkiye'den 10 Nisan günü yol-
cu ettiğimiz Abhazya Cumhurbaşkanı Sayın Sergey
Bagapş tedaviiçin gittiği Moskova'da öldü. Türki-

ye'den KAFFED adına Sayın Yaşar Aslankaya ile
beraber 2 Haziran günü yapılacak cenaze törenine

katılmak üzere Abhazya'ya gittik. Oradan May-
kop'a geçerek Adıgey'deki üniversitelerde bu yıl

diasporadan gelecek öğrencilere tahsis edilen
/0 kişilik burslu öğrenci kontenjanı konusunu
görüştük. Tüm bu konular toplumumuzun gelece-
gini yakından ilgilendiren konular. Bu konularda

okuyucularımızı aydınlatmak ve görüşlerimizi ge-
İeceğe aktarmakaçısından her konuya ayrı ayrı

değinerek görüşlerimi paylaşmakistiyorum.

16 Mayıs DumaToplantısı

Dünya Çerkes Birliği toplantılarında uzun sü-
redir görüşülen bu konu Duma'da bulunan Çer-
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kes milletvekillerinin de destekleriyle | 6 Mayıs köyündeki mezarlıklarda, deniz kıyısındaki Baba-

tarihinde gerçekleşmiştir. Görüşmenin içeriği lı'daki mağarada oluşan atmosfer tüm katılımcıları

web sayfamızda haber şeklinde açıklanmış oldu- duygulandırdı. Kefken atalarımız yaşadığıtrajedinin

undankısıtlı köşemde detaylara girmeyeceğim. somut kanıtı olarak diaspora yaşamında önemli

Toplantı Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail, Avrupa bir mekan haline geldi. Kefken ile aramızda doğal

ve Amerika'dan gelen DÇB üyesi diaspora tem- olarak duygusal bir bağ oluştu. Bu gelenekselleş-

silcileriyle RF Dumasındaki yetkililerin buluşmasıyla © karşın Kefken'e ulaşım zorlukları vealtyapı
gerçekleşmiştir. Toplantıya RF Duma'sı Dış İlişkiler yetersizlikleri kalabalıklarımız arttıkça daha büyük

Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey A, Kilimov bir sorun olarakortaya çıktı.Geçen yıl toplanan
ev sahipliği yapmıştır. Sayın Klimov dışında toplan- (büyükkalabalık bu yetersizliği tartışılmaz şekilde
tıda 4 Rus parlementer ve 3 Adığe- Abazaparla- bize gösterdi. Kefken'in bir diğer dezavantaj! ise

menter (Arshba Otari vanovich, Derev Vyches- Kefken'e yazılı ve görselbasınıyeterincegetiremi-
lav Eduardovich, Kajer Albert Khatuevich) olmak Yorduk ve Çerkesler açısından bu önemli konunun
üzere toplam 7 Duma temsilcisikatılmıştır. Top- (basin yoluyla duyurulmasını yeterince sağlayamı-
lantıda çok açık şekilde Çerkes halkına Rus Çar- yorduk. Bu yıl ise mevcut zorluklara onarımı bit-

lk yönetimitarafından "soykırım uygulandığı ve meyen yollar eklendi.
zorla sürgüne tabi tutuldukları" dile getirilerek, Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle bu yıl radikal

diaspora Çerkeslerinin beklentileri aktarılmıştır. bir karar aldık ve 21 Mayıs anmatörenlerini İstan-
Bu beklentiler içinde geri dönüş hakkıverilmesi, bul'da Beşiktaş'ta yapmaya karar verdik. Zaten

çifte pasaport sağlanması, dil ve kültür konusunda son 4 yıldır İstanbul'da düzenlenen törenler Be-

devlet desteği verilmesi, televizyon kanallarına şiktaş meydanındayapılıyordu. Beşiktaş'ın Çerkes
destek verilmesi, Soçi Olimpiyatları gibi birçok tarihinde önemli bir yeri vardı. Beşiktaş iskelesi

konu gündemegetirilmiştir. Taleplerimizin topluca Çerkes sürgünlerin indirildiği yerlerden birisiydi. .

yazılı olarak DÇBtarafından iletilmesinde ve baş- Beşiktaş ve çevresi Çerkeslerin en çok yaşadığı
layan builişkilerin kesintisiz devam ettirilmesinde semt olmuş, Çerkes Teavun Cemiyeti burada

mutabık kalınmıştır. Toplantının tarihi önemiol- kurulmuş, Türkiye'nin ilk modem okulu da Çer-

duğuaçıktır. Beklentimiz,başlatılan bu çalışmalara (Keslertarafindan Beşiktaş'ta Akaretler'deaçılmıştı.
samimişekilde devam edilmesidir. İyi niyetle çalı. 'stanbul'daki organizasyon komitemizin özverili
şıldığı takdirde RF'nun Çerkes halkını da kapsayan Şalışmalarıyla ve demeklerimizin ciddi gayretleriyle
"Soydaşlar Yasası" çerçevesinde yapacağı uygula- bu yıl Beşiktaş ta l5 bin civarında birkalabalık

malarve çıkartılacak yeniyasalar ile taleplerimizin toplandı. Beşiktaş Belediyesi an çok büyük destek
karşılanabilmesi mümkündür. Bu konuda örgütlü Katkılar oldu, Bana göre bu gune Kadar yapılmış

olarak güçlü olmanın ve bilinçli olmanın önemi 21 Mayıs törenlerinin o Kalabalığı ve ilgi çekeni
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Konularımızın oldu. beklendiği gibi yazılı ve görsel medyada

takibi ve gerçekleşmesiiçin DÇB'ye ve örgütümüz ne yer aldı. 2 ee gülerineKi

KAFFED'e bundan sonra büyük görevler düşeceği Konuşmalarda sürekli ilade ettiğim g » ou gune
de açıktır. Olayların bu duruma gelmesinde bu geçmişimizi hatırlamak kadar geleceğimizie ilgili

örgütlerimizin varlığının ve emeklerinin olduğu yasitaleplerimizi ce gündeme getirmek için

da unutulmaması gereken bir gerçektir. < orumnayın
Araştırmacı Yazar Stephen D. Shenfield'in

deyimiyle "unutulmuşbir soykırımı" unutturma-
Yaklaşık 15 yıl önce bir grup genç tarafından mak, yeterince bilinmeyen trajedimizi gündeme

başlatılan Kefken törenleri, KAFFED'in çabalarıyla getirmek, taleplerimizin tartışılmaz gerekçelerini

21 Mayıs Kefken anmatörenleri" olarakkitleselleş- oluşturmak 21 Mayısların ana teması olmalıydı

ü ve gelenek haline geldi. Bu arada yürütme ko- ve biz de bu yıl öyle yaptık. Kanımızca Çerkes
mitesinin çabalarıyla mezarlıklar korumaya alındı, Sorunu'nun daha görünür olmasına büyükkatkıda

« Sembolik anıtlar inşa edildi. Kefken'de Karaağaç bulunduk.

21 Mayıs Anma Törenleri
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Gürcistan'ın Çerkes Soykırımını Tanıması

Bilindiği gibi, Gürcistan Parlamentosu 20 Ma-
yıs 201 | günü yapılan oturumunda Çerkes Soykırı-

mı'nın tanınmasınailişkin bir kararı kabul etti. Ka-

rara göre, Gürcistan Parlamentosu, "Rus-Kafkas

savaşında Adığelerin toplu olarak katledilmesini

ve tarihsel anayurtlarından sürgün edilmesini, 18
Ekim 1907 tarihli La Haye Kara Harbinin Kanunları

ve Adetleri Hakkında Sözleşmesi ve 9 Aralık

(948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi
ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca soykırım

olarak, Rus-Kafkas savaşları sırasında ve sonrasında

anayurtlarından sürgün edilen Adığeleri 28 Tem-
muz 1951 tarihliBM Mültecilerin Statüsüneİlişkin

Sözleşme uyarınca mülteci olarak tanıdı". Geçen

yıl Amerika'da yerleşik Jamestown Vakfı'nın dü-

zenlediği konferanslarile bu konu Tiflis'te günde-
me getirilmiş ve Soykırımın tanınması yönünde
tavsiye kararıalınmıştı. Gürcistan parlamentosu
bu yıl sürpriz bir çıkış yaparak yukarıdaki kararı
21 Mayıs gününden bir gün önce kabul etti. 150
kişilik parlamentoda oylamaya 95 kişi katıldı ve

- karar 95 evet oyuylaalındı.

Gürcistan yönetiminin bu kararı elbette çok
önemlidir. Tarihte ilk kez resmibir devletin "Çer-
kes Soykırımını" tanıması, birçok dünya devletle-
rin dikkatini bu "unutulmuş soykırım" gerçeğine
çekmiştir. "Çerkes Soykırımı" bundan sonra dünya

siyasi gündeminde yeralacak, ve siyasi bir argüman

olarak kullanılacaktır. Bunun önemini kimse göz
ardı edemez. Ancak, bu kullanımın Çerkes top-
lumunun lehine mi, yoksa aleyhine miolacağını

zaman gösterecektir. Gürcistan'ın dünya toplulu-
gundaki güvenilirliği ve itibar, bu kararı hangi ge-
rekçelerle aldığı gibi değerlendirmeler kaçınılmaz
olarak yapılacaktır.

Çerkes toplumu olarak biz de kendimizle
ilgili her gelişmeyi olduğu gibi bu olayı da çokiyi
irdelemek durumundayız. Gürcistan'ın aldığı bu

karar, siyasi nedenleriyle, içeriğiyle, Gürcistan'a
yüklediği sorumluluklarla sorgulanması ve değer-
lendirilmesi gereken bir konudur. Tüm bu sorgula-

maları yapmadan "aldığı soykırımı tanıma kararı
nedeniyle Gürcistan'a sarılmak" sonunu düşün-
medenyanlış adımlar atmamıza neden olabilecek-
tir.
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Gürcistan parlamentosunun aldığı bu karara
ilk tepki, aynı gün Gürcistanda yerleşik İnsan Hak-
ları Merkezi'nden (Human Rights Center) gelmiş-
tir. HRC yazısında, kararı "Rusya ve Gürcistan
parlamentoları arasındaki çatışmalar çerçevesinde

münasebetsiz yeni bir örnek" olarak nitelen-
dirmektedir. Kararın alınmasını sağlayan Diaspora
ve Kafkas İşlerinden Sorumlu Parlamento Komite-

si'ni (the Parlimentary Committee for Diaspora
and Caucasian Issues) ve kararın samimiyetini
eleştirmektedir. Bildiride, "şayet kararı alan Gürcü

Parlamento komitesi samimi olarak Çerkes halkı-

nın kaderiile ilgileniyorsa, o zaman önce bu ko-
nudaki Gürcistan Devleti'nin sorumluluklarını dü-
şünmeleri, değerli zamanlarını Çerkes halkının

tarihi akibetini ve yüz binlerce Abhaz muhacirin
dünyada dağınık olarak bu gün nasıl yaşadığını
ve beklentilerinin neler olduğunu öğrenmekiçin
harcarlardı" diyerek, kararın inandırıcılığını sorgula-
maktadır. ARC yazısında "Kararı alan komitenin
20 yıllık Gürcistan-Abhazya çatışması süresince

bu konuda hiç bir şey yapmadığını" vurgulayarak
Gürcistan hükümetine tarihi bir ders vermektedir.
HRC'nin Gürcistan Hükümetiiçin önerileriniiçe-

ren tarihi uyarısı yazısını buraya almakisterdim.
Ancak konularımız çokfazla olduğu için yapamıyo-
rum. Merak edenler için 20 Mayıs tarihli yazıyı
HRC sitesinden okumalarını öneriyorum.

Adigey'deki Sel Felaketi

Geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle Adigey'de
sel baskını yaşandı. Birçok köy sular altında kaldı.
Bölgedekifakir insanlar gerçekten çok mağdur
oldular, Bu mağduriyetlerini Yaşar Aslankayaile
birlikte bizzat yerinde görerek yaşadık ve diaspo-
radan bir yardım kampanyası başlattık. Üzülerek
ifade edeyim ki toplumumuz bu felaket nedeniyle
sınıfta kalmıştır. Toplumumuzdaki duyarlı insan
sayısının ne kadar az olduğu bu vesile ile ortaya
çıkmıştır. Çerkes toplumunun geleceğinin yükünü
sırtında taşıyan çok az sayıdaki bu duyarlı insanları-
mıza (yaptıkları katkının miktarı ne olursa olsun)
sonsuz teşekkürü bir borçbiliyorum.

Sergey Bagapş'ın Ölümü Ve Sonrası

Abhazya'nın bağımsızlığını kazandıran büyük
lider Sayın Vladislav Ardzınba'nın ardından Rus-
ya'ya rağmen Devletbaşkanı seçilen Sayın Sergey
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Bagapş, Devletbaşkanlığı süresince üstün liderlik

vasıfları ile başta kendisini desteklemeyen Rusya
yönetimi olmak üzere saygınlığını her kese kabul

ettirmişti.

Sayın Ardzınba ile kazanılan bağımsızlığın
tanınmasını sağlayan bir lider olarak tarihe geçen
Sayın Bagapş, Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret et-
miş, Ziyareti süresince tutum ve konuşmalarıyla

Türkiye'de de büyüksaygınlık kazanmıştı. Ziyareti
süresince yanında bulunma şansını elde etmiş
birisi olarak, bu insan sevgisi dolu, insana saygıda
kusur etmeyen Sergey Bagapş'ın insan yönünü
gözlemlemiştim.İnsan olmanın, tevazunun,toplum
önderi olabilmenin gereği olduğunu Sayın Bagap-
ş'ın kimliğinde görmüş ve kendisini gerçekten
çok sevmiştim. Sayın Bagapş, |0 Nisan'da Abhaz-
ya'ya döndükten kısa bir süre sonra rahaisızlanarak
Moskova'ya gitti. Moskova'da ameliyat olduğunu
duydukve ardından 29 Mayıs günü ölüm haberi
geldi. Onun ölümü Abhazyaiçin, diaspora için
ve dünya için beklenmedik bir şok oldu. Büyük

insan için Sohum'a giderek son görevimizi de
yerine getirdik. Mekânının cennet olmasını dili-
yorum.

Sayın Bagapş sonrası Abhazya'da ne olacağını
her kes merak ediyor. Ancak benim hiç bir endi-

şem yok. Çünki küçük Abhazya kendi içinden

peş peşeiki büyüklideri çıkartarak tüm dünyanın
hayranlığını kazandı. Bölgesindeki en demokratik

ülke olarak seçimlerini tertemiz bir şekilde gerçek-

leştirdi. Sayın Bagapş'ın ölümünün ardından he-
men anayasanın gereği yapılarak yeni seçim süreci
başladı. Ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapılacak. Abhaz halkının iki büyükliderin
arkasından yine en doğru seçimi yapacağına inanı-
yorum. Abhaz halkı kimi seçerse seçsin hepimizin
Cumhurbaşkanı olacaktır.

Kafkasya Üniversitelerinde Diasporaya Tanı-
nan Burs Olanakları

Bilindiği gibi uzun zamandır Kabardey Balkar
Devlet Üniversitesine burslu öğrenci gönderiyo-

'ruz. Bu güne kadar yüzlerce öğrenci gönder-
dik ve bunların birçoğu mezun olarak dok-

| tor mühendis, ekonomist, turizmcivb ol-

dular. Şu anda okuyan öğrenci sayımız  
 

  

ise 50'in üzerindedir. Heryıl kontenjanların yeni-
den alınıyor olmasıbizisıkıntıya sokmaktaidi.
Ancaksıkıntılarımızın hepsini KBC Devlet Üniversi-

tesinin rektörü Sayın Karamırzaile birlikte bütün

taleplerimize destek veren Cumhurbaşkanı Sayın
Arsen Kanokov sayesinde burslu öğrenci konten-
janı sabitlenmiş ve öğrencilerimiz sorunsuz bir
şekilde burslu okuma şansı elde etmişlerdir. Ken-

dilerine şükran borçluyuz.

KAFFED olarak her zaman Anavatan'daki

üniversitelere daha fazla öğrenci göndermenin

gayretiiçinde olduk. Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay

Çerkes Cumhuriyeti ve Krasnodar Üniversiteleri-

ne ek kontenjan taleplerimiz oldu. Taleplerimizi

DÇB bünyesiiçinde dile getirdik ve çalışma prog-

ramına aldık. Bizzat RF Cumhurbaşkanı Medve-

dev'e mektup yazdık. Adıgey'deki ve Maykop'taki

demeklerimizin ve üniversite rektörlerimizin bü-

yük çabaları oldu. Bu kollektif çalışmalarımız niha-

yet sonuçverdi. RF Devleti KBC Devlet Üniversi-

tesi'nde mevcut olan 50 kişilik kontenjana ilave

olarak 40 burslu öğrenci, Adıgey Cumhuriyeti

Devlet Üniversitesi'ne 50 burslu öğrenci ve

Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesine 20 burs-

lu öğrenci kontenjanı tanıdı. Bu kontenjanlar dias-

porada yaşayan Çerkes gençleri için bu seneki

öğretim yılından itibaren kullanılabilecektir. Bunun

anlamı şudur: Diasporadan KAFFED olarak seçe-

ceğimiz öğrenciler bu üniversitelerde parasız

okuyabilecek. Yurtlarda parasız kalacak, Kendile-

rine aynca miktarı cüzi de olsa (40-45 $ civarında)

aylık burs verilecek.

Yıllık okul ücretinin bölümüne göre 3000-

6000 Dolar civarında değiştiği bu üniversitelerde

burslu okuyabilmenin ne kadar büyükbir maddı

imkân olduğunu söylemeye gerekbile yok. Eğitim

düzeyleri çok yüksek olan bu okullarda okuyacak

gençlerimizin, Rusçadili yanında diğerdilleri de
öğrenme imkânları olacak. Bu yıl üniversiteye
girecek öğrenci kardeşlerimize anavatan-

daki üniversitelerde okuma olanaklarını çok

iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyor,
 

bu olanakları bizlere sağlayan her kese

şükranlarımı sunuyorum.   
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Bilindiği üzere Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heryıl Kabardey Balkar
Devlet Üniversitesi'ne burslu öğrenci göndermektedir. Bu yıl Federasyonumuzun

Adıgey Cumhuriyetiile de yaptığı anlaşma sonucunda Adıgey Devlet Üniversitesi'ne
ve Maykop Teknoloji üniversitelerine de burslu öğrenci gönderilebilecek. Bu

üniversitelerde okumakisteyen öğrencilerin ve velilerinin merakettiği sorular hakkında
KAFFED Genel Koordinatörü Cumhur Balile bir söyleşi yaptık.

Kafkasya'daki Üniversitelerde okumakile ilgili merak edilen birçok sorunun cevabını
bulacağınız bu söyleşiyi bilgilerinize sunuyoruz.

Cumhur bey, bize kendinizi tanıtır mısınız?

1958 Yozgat Çayırözü köyü doğumluyum.
Abazayım.İki oğlum var. Büyüğü Akanda, Kabardey
Balkar Devlet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2.
sınıf öğrencisi. Küçük Aytarise bu yıl liseye başlaya-
cak.

Ankara'ya geldiğim 1972 yılından beri Ankara
Kuzey Kafkas Kültür Derneği ile organik bağım
vardır.

3 dönem KAFDER, 2 Dönem KAFFED yöne-
tim kurulu üyeliği yaptım. Son 3 dönemdir de
KAFFED'in Genel Koordinatörlüğünü yürütmek-
teyim.
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KAFKASYA'DA EĞİTİM İÇİN AYRINTILI BİLGİLER...
 

KAFFED Kafkasya'da hangi üniversitelere

öğrenci gönderiyor, kaç yıldır?

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversi-
tesi'ne | 993 yılında KAFDER döneminde öğrenci
göndermeye başladık. 2003 yılında KAFFED'in
kurulmasıylabirlikte bu görevi KAFFED üstlenmiş-
ür

KBC Devlet Üniversitesi'nde 10 olan burslu
öğrenci kontenjanımız 2008 yılında 20'ye çıkarılmış-

tır. Bu 20 kontenjanın bir kısmını da master ve
doktora yapmakisteyen öğrencilere kullandırmak-
tayız.

Çokistiyor olmamıza rağmen, Adıgey'deki
üniversitelere burslu öğrenci gönderememekte
idik. Ancak bu yıldan başlamaküzere diasporadan
gelecek öğrencileriçin Adıgey Cumhuriyeti Devlet
Üniversitesi 50, Maykop Devlet Teknoloji Üniversi-
tesi ise 20 kontenjan almıştır. Alınan bu kontenjan-
ların 20-10 olmak üzere toplam 30'u KAFFED
tarafından kullanılacaktır.

Kafkasya'da okumak konusunda karar aşama-
sında olan öğrencilerimize ne söylemekistersiniz,
burada bir üniversite bitirmekile Kabardey ya
da Adıgey'de bir üniversite bitirmek arasındaki
farkları, avantaj ve dezavantajları değerlendirir
misiniz?

Karar aşamasında olan öğrencilere benim tav-

siyem; ÖSYM katalogunu inceleriken diğer taraftan
yukanıdaki üç üniversitemizin bölümlerini de incele-

meleridir. Biz biliyoruz ki, Türkiye'dekibelirli üni-
versitelerin belirli bölümlerini bitirmiş iseniz Iş

bulabilme şansınız bulunmaktadır. Büyük çoğunlu-
gunu oluşturan diğer üniversite ve bölümleri onca
emek, zaman ve masraf yaparak bitirmiş olmanız
size istikbal sağlayamamaktadır. Bu nedenle karar
aşamasındaki öğrencilerimiz girebilecekleri bölüm-
leri mezun olmuş gibi değerlendirmelidirler; X
üniversitesinin Y bölümünübitirdim ve bu elimdeki
de diploması'şimdi ne yapabilirim?” şeklinde sor-
gulayarak karar vermelidirler. “Ne yapabilirim"in
cevabı “bir şey yapamam" ise o zaman alternatif
olarak yukardabelirttiğimiz üniversitelerin bölümle-
rine yönelmeleri gerekir. Ömeğin burada Turizm
Otelcilik bitirmekile o üniversitelerde bitirmek
arasındaki farkı değerlendirilmelidirler. Rusça bilen
turizm mezunu kuşkusuz çok daha kolay iş bulacak-
tir.

Peki, bu üniversiteler hakkında da bize biraz
bilgi verir misiniz? Bu üniversitelerin Rusya Fe-

derasyonuiçerisindeki diğer üniversitelere kıyas-
la başarı oranları nedir?

Bu üniversiteler eski ve köklü üniversitelerdir.
Rusya Federasyonu'ndaki diğer üniversitelerile
kıyaslandığında başarı ortalamaları da yüksektir.

Kafkasya'daki bu üniversitelerden mezun
olanlar için Türkiye'deki denklik durumu hakkın-
da dabilgi verir misiniz? Öğrencilerimiz denklik
alabilmek için bölüm seçerken nelere dikkat

etmeliler?

Öğrencilerimiz her şeyden önce web sayfamız-
da yer alan "Kafkasya'da Üniversite Eğitimi" bölü-
münü dikkatli bir şekilde incelemelidirler. Orada

yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında üni-
versite eğitimi yapmakisteyenlerile ilgili duyurusu-
nu okuyarak ona uygun hareket etmeleri gerek-
mektedir. Aksi takdirde yurt dışı öğrencilikleri
kabul edilmeyeceğiiçin diplomalarına denklik ta-
lep edemeyecekleri gibi başta askerlik olmak üze-
re birçok konuda sorun yaşayacaklardır.

Bizim öğrencilere tavsiyemiz bölüm tercihlerini
lisede okudukları alana uygun yapmalarıdır. Tercih
edebiliyorum diye sözelci bir öğrencinin matematik
ağırlıklı tıp, mühendislik gibi bölümleri tercih etmesi
yanlıştır.

Tercihlerini doğru yaparak üniversitelerini biti-
ren öğrencilerin Avrupa'nın herhangibir üniversi-
tesini bitirenler gibi, YÖK'ten denklik talep etme
hakları bulunmaktadır. Denklikile ilgili detaylı bilgi
web sayfamızda mevcuttur. Kısaca özetlemek ge-
rekirse öğrencinin okuduğu bölümün ders prog-
ramı buradaki aynı bölümün ders programına uy-

gun ise denklik verilmektedir. Buradaki bölümlerde
olan ancak orada okutulmayan ders varsa burada
o dersi almasıve sınavını vermesi istenmektedir.
Ancak bu güne kadar denklik için başvuranlar bu
tür sorunlar yaşamamışlardır.

Peki, sınav sonuçlarını eline almış ve Kafkas-

ya'da okumaya karar vermiş öğrencilerimiz baş-
vurularını nereye ve nasıl yapmalılar?

Öğrencilerimiz öncelikli olarak web sayfamız-
daki üniversitelerin tanıtımıile ilgili bölümleri oku-
yarak hangiüniversitenin hangi bölümünde okuya-
caklarını kararlaştırmaları gerekmektedir. Daha
sonra web sayfamızda yer alan başvuru formunu
eksiksiz olarak doldurarakiki vesikalık fotoğraf,
YGS sonuç belgesinin çıktısı ve iletişim, davetiye,
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vize masrafları karşılığı olan |50$'ı federasyonur-
muza ulaştırmaları gerekmektedir.

Cumhur bey, KAFFED başvuruları nasıl de-
gerlendiriyor, göndereceği öğrencilerde hangi
kriterlere önem veriyor?

Başvuran öğrenciler öncelikle puanlarına göre
sıralanmaktadır. İyi, orta, zayıf. Değerlendirmeiyi
olanlardan başlanarak yapılmaktadır. Öğrencinin
puanlarının yüksek olması gönderilmesiiçin tek
başına yeterli kriter değildir. Kafkasya'da okuma-.
/okutma kararlılığı, öğrencive ailesinin demekleri-
mizle ilişkisinin hangi düzeyde olduğu, gideceği
yerde akraba ya da arkadaşının olup olmadığıgibi
değerlendirmelerden sonra başvuru formunu im-
zalayan derneğin görüşü de alınmaktadır. Değer-
lendirmelerde bu kadar hassas olunmasının nedeni
bir kontenjanımızın dahi boşa gitmemesiiçindir.

KAFFED'in kontenjanıile Kafkasya'da burslu
okumaya hak kazanan öğrenciler hangi imkanlar-
dan faydalanabiliyor? Burs'un içeriği nedir?

Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenciler
bu üniversitelerde paralı olarak okumaktadır. Uni-

 © — versitenin fiyatları, bölümüne göre 3ile 6 bindo-
lar arasında değişmektedir. Federasyonumuzun

- burslu olarak gönderdiği öğrenciler okullara her- .
hangi bir ücret ödemedikleri gibi yurtlardan da
ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla
öğrencilerin cep harçlıkları dışında herhangi bir
masrafları olmamaktadır.

Burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin
izleyecekleri prosedür nedir? Hazırlık sınıfı hak-
kında bilgi verir misiniz?

Gitmeye hak kazanan öğrenciler web sayfamız-
da yazılı olan üniversiteye kayıt esnasında gereke-
cek evraklarile kayıt yaptırdıktan sonra Moskova
Eğitim Müşavirliğine ya da Novorosisk Konsoloslu-
guna göndermeleri gereken evraklarını eksiksiz
olarak hazırlamaya başlayacaklardır. Federasyonu-
muz ise pasaport ve diğer gereklibilgileri üniversite-
lere göndererek orada okumalarıiçin gerekli olan
öğrenci davetiyelerini getirtecektir. Gelen davetiye-
lerile vizeleri alınan, uçakbiletleri ayırtılan öğrenci-
ler gitmedenbir gün önce Ankara'ya davet edile-
rekbilgilendirilmektedirler. Aynı otobüsle İstanbul'a
giden öğrencilerimiz aynı uçakile uçmaktadırlar.
Hava alanında onları karşılayan görevliler yurtlara
yerleşmelerini sağlamakta, ertesi günde okul
kayıtları yapılmaktadır. Hazırlık | Ekim'de başladığı

NART 94

için öğrenciler bu tarihe kadar üniversitelerine
gönderilmiş olmaktadır.

Ürdün, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerden
gelen öğrenciler seçtikleri bölümlere göre (Sayısal,
Eşit Ağırlık, Sözel) hazırlıksınıflarına yerleştirlmekte-

dir. Sözel hazırlık okuyan bir öğrenci daha sonra
kararını sayısal bir bölümde okumakşeklinde de-
giştiremez. O nedenle gidecek öğrencilerin

seçecekleri bölümüiyi araştırıp bir daha değiştir-
meyecek şekilde seçmeleri gerekmektedir.

Hazırlık üniversitede başarılı olmak için çok

önemlidir. O nedenle öğrencilerin asla devamsızlık
yapmadan okula gitmeleri ve Rusçalanını geliştirmek
için her türlü olanaktan yararlanmaları gerekmekte-
dir. Hazırlıkta Rusçayıiyi öğrenen öğrenciler sonra-
ki yıllarda zorlanmadan sınıflarını geçmektedirler.

Öğrencilerimiz, bölüm seçerken nelere dik-

kat etmeliler?

Öğrencilerimiz bölüm seçer iken her şeyden

önce lisedeki okudukları alana uygun bölümleri
seçmelidirler. Sözelci bir öğrencinin Tıp ya da
Mühendislik gibi sayısal derslerin ağırlıklı olduğu
bölümleri seçmemelidir. Yapılan yanlış seçim başa-

nısızlığa davetiye çıkarmak demektir. Gönderdiğimiz
öğrenciler başarısız olup kalmaları halinde kaldıkları
yılı paralı olarak okumaktadırlar.İki yıl üst üste
kalan öğrenciler ise okuldan atılmaktadır. Yaşana-
bilecek bu tür olumsuzluklar öğrencinin yanı sıra
ailesini, federasyonumuzu ve üniversiteyi de olum-
suz etkilemektedir. |

Bu üniversitelerde master ve doktora yap-
mak isteyen öğrenciler için neler söyleyeceksiniz.
Yükseklisans düşünen öğrenciler hangi yolu
izlemeli?

Üniversiteyi orada bitiren öğrencilerimiziste-
meleri halinde burslu olarak master ve doktorala-
rını da orada yapabilmektedirler. Lisans eğitimini
burada tamamlayanlar yükseklisans kontenjanları-
mızdan yararlanarak orada okuyabilirler.

Aileler öğrencilerine nasıl para gönderebilir-
ler, bunun yöntemleri hakkındabilgi verir misiniz?

Aileler Garanti Bankası'nda vadesiz TL hesabı
açtırıp, Garanti Bankası'nın ATM kartı olan "garanti
paracart" tan iki adet talep etmeliler. Bu kartların
birisi öğrencide,birisi velide kalacaktır. Veli günün
her hangibir saatinde kart hesabına Garanti Ban-
kası'nın her hangi bir ATM sini kullanarak para
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yatırdığında öğrenci anında Kafkasya'daki AlM
ler den ruble olarak karşılığını çekebilmektedir.

Bu işlem sonucu kesilen komisyon 764-5 civarında
olmaktadır. Oradaki bir bankaya havale yapılması
halinde kesilen komisyon 2620 leri bulmaktadır.

Kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerin her
sene başında tekrar yapmaları gereken prosedür-
ler olduğunubiliyoruz. Bu prosedürler hakkında
bilgi verir misiniz?

Öğrenciler web sayfamızda yer alan okula
kayıt yaptırır iken gereken evrakları eksiksiz olarak
götürüp kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Kayıtlarını
yaptıran öğrencilere okul"kayıt kabul belgesi" (ak-
septans) vermektedir. Öğrenciler bu evrakile
birlikte yine web sayfamızda yeralan eğitim müşa-
virliklerine göndermeleri gereken evrakları birleşti-
rip posta ile Türkiye'nin Moskova Eğitim Müşaviri-
gine göndermeleri gerekmektedir. Bu evrakların
en son gönderilme tarihi her ne kadarbir sonraki
yılın Nisan ayı olsa da bizim tavsiyemiz o tarih
beklenmeden bir an önce ömeğin; 31 Ekim tarihi-
ne kadar gönderilmesidir. Bu evrakları alan Eğitim
Müşavirliği öğrenci adına bir dosya açmakta ve
onun yurt dışı öğrenciliği statüsünü tanımaktadır.
Öğrenci okulu bitirinceye kadar heryıl bir önceki
yılın ders notlarıile bir üst sınıfa kayıt yaptırdığına
dair belgeyi postaile Eğitim Müşavirliğine düzenli
olarak göndermesi gerekmektedir. Bunun aksatıl-
ması ya da zamanında yapılmamasıhalinde Müşa-
virlik askerlik tecilini yaptırmayacağıiçin asker ka-
çağı durumuna düşülecek ve Türkiye'ye geldiğinde
beklenmedik şeyler ile karşılaşabilecektir. Bu

işlemleri düzenli yapmayan öğrenciler denklik
talebinde bulunduklarında da sorunlarile karşılaşa-

bileceklerdir. Öğrenci son olarak okulu bitirdiğinde
diplomaya da bitirdiğine dair belgeyi Eğitim Müşa-
virliğine gönderecektir. Eğitim Müşavirliği de öğren-

cinin dosyasını kapatarak MEB'na gönderecek ve
süreç bu şekilde tamamlanmış olacaktır.

Türkiye'den giden öğrencilerin başarı oranı
nedir, bu üniversitelerden mezun olan başarılı

örnekler var mı?

Öğrenci seçmesistemimizin oturmuş olması,
seçilen öğrencilerin gönderilmeden önce detaylı
şekilde bilgilendirilerek daha hazır hale getirilerek
gönderiyor olmamız başarıyı artırarak devam
ettirmektedir. KBC Devlet Üniversitesi'nibitirerek
doktorluk, mühendislik yapanlar, kendiişini kuranlar
ve özelikle turizm sektöründe çalışan çok başarı

ömekleri bulunmaktadır. Mezun olan öğrencilerimi-
zin büyükbir çoğunluğu orada kalarak işlerini kur-
maktadiırlar.

Kafkasya'da halen okumakta olan ve okuya-
cak olan öğrencilerimize vermekistediğiniz bir
mesaj var mı?

Kafkasya'da okuyan ya da okumayı düşünen
öğrencilere tavsiyem okuyacakları bölümleri en
baştan iyi düşünerek seçsinler, asla devamsızlık

yapmasınlar hocalarının asla kabul etmedikleri şey
devamsızlıktır. Birde hazırlığın çok önemli olduğunu
hazırlıkta Rusçayı iyi öğrenen öğrencilerin sorunsuz
bir şekilde okullarını bitirdiklerini hatırlatmakiste-

rim.

Son olarak mesajım; öğrencilerimiz hiç tered-
düt etmeden gidip bu üniversitelerde okusunlar,
Bu üniversiteleri bitiren öğrencileriyi derecede
Rusça öğrendikleri için kendilerine tercümanlık,

mütercimlik sertifikası verilmektedir. Bu nedenle
mezun olan öğrenciler en kötü şartlarda tercüme
bürolarında çalışabilmekte, kendileri büro açabil-

mekte, turizm rehberliği yapabilmektedirler,

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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   Adışey ve Kabardey Devlet

Üniversite Dekanları
Üniversitelerini Tanıtmak
Üzere Türkiye'ye Geldiler

Kafkas Dernekleri Federasyonu uzunyıllar KBC Devlet Üniversitesi'ne 20 burslu öğrenci
gönderiyordu. Uzun zamandan beridir de Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversitelerine burslu
öğrenci göndermetalebinde bulunulmuştu. KAFFED'in talepleri nihayet olumlu bir şekilde
sonuçlandı. Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi aldığı 50 burslu öğrenci kontenjanının
20'sini, Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesiise aldığı 20 kontenjanın |0'nunu Federasyona

kullandıracak.

Bu üniversitelere gönderilecek öğrencilere üniversitelerin sunmuş olduğu olanakları
anlatmak, üniversitelerini tanıtmak üzere Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi, Adıgey Devlet
Üniversitesi ve Maykop Teknolojisi Üniversitesi'nden yabancı öğrencilerden sorumlu dekanlar
27 Haziran'da Türkiye'ye geldiler. İstanbul, Adapazarı, Düzce, Ankara, Göksun ve Kayseri'de
yapılan toplantıların 4. ayağı Ankara'dayapıldı. Kafkas Dernekleri Federasyonu genel merkezinde

yapılan toplantının ayrıntılarınıbilgilerinize sunuyoruz. İ

 
DÜ), Adıgey Devlet Üniversitesi (ADÜ)
ve Maykop Teknolojisi Üniversitesi'nden

(MTÜ) yabancı öğrencilerden sorumlu dekanların
katıldığı bilgilendirme toplantısı 28 Haziran Akşamı
Ankara Çerkes Derneği'nde gençlerin veailelerin
katılımıyla gerçekleştirildi.

K abardey Balkar Devlet Üniversitesi (KB-

Toplantıya Kafkas Dernekleri Federasyonu
adına Genel Başkan Cihan Candemir ve Genel

Koordinatör CumhurBal'ın yanı sıra Çerkes Der-
neği Başkanı Yinal Kozok ve dernek yöneticileri
de katıldı.

Toplantıdailk olarak sözü ev sahibi sıfatıyla
KAFFED genel başkanı Cihan Candemiraldı. Can-
demir yaptığı kısa konuşmasına Kafkasya'dan gelen
misafirlere teşekkür ederek başladı. Candemir

toplantıya dinleyici olarak katılan gençlere veaile-
lerine seslenerek, Kafkasya'daki üniversitelerin
Türkiye'de bulunan birçok üniversiteden hiçbir
farkının olmadığını, oradaki eğitim ve yaşam olanak-
larının oldükça iyi olduğunu belirtti. Daha sonra
katılımcılara misafirleri tanıtan Candemir, diaspora
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olarak KBDÜUiçin 50, ADÜ için 50, MTÜ için 20
kişi olmak üzere toplamda 120 kişilik burslu öğ-

renci kontenjanları olduğunu söyledi.

Kafkasya'dan gelen misafirler adına ilk sözü
Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi Dışİlişkiler
Sekreteri Kodzoko Anatoli aldı. Aynı zamanda
Dünya Çerkes Birliği (DÇB) yönetim kurulu üyesi
olan Kodzoko, DÇB Başkanı Ajaho Kanşawbive

KBDÜ rektörü Karamırza Berezbi'nin selamlarını
getirdiğini söyledi.

 

 



 

 

ÜNİVERSİTE DEKANLARI TÜRKİYE'DE...
 

Kodzoko yaptığı konuşmada şunları söyledi;
Buraya geliş amacımız Adıgey ve Kabardey Bal-
kar Devlet Üniversiteleri ile diasporada yaşayan
Adığeler arasındaki işbirliğini güçlendirmekve

buna yönelik fikir alış-verişinde bulunmaktır.

Bildiğiniz gibi KBDÜ yaklaşık 30 yıldır yabancı
uyruklu öğrencilere eğitim vermektedir. Bugüne
kadar değişik ülkelerden gelen 1000'in üzerinde
öğrenciye burslu eğitim verdik. Bu rakamın yarısına
yakını ise diasporadan geldi. Bu eğitim döneminde
yaklaşık 25 farklı ülkeden gelen 400 yabancı uyruk-
lu öğrenciye eğitim veriyoruzve bunların 150 ka-
darını diasporadan (Türkiye, Ürdün, Suriye) gelen
öğrenciler oluşturmaktadır.

Sonyıllarda Türkiye'den gelen Adığe öğrencile-
rimizin sayısının yetersiz olduğunu düşündük. Bu
amaçla Cihan Bey'in devlet başkanımızla yazışmaları

sonucunda bu kontenjanın artırılmasına kararve-
rildi. Bu sene Rusya Federasyonu tamamenbizim
inisiyatifimizle seçilecek olan 50 kişilik ek bir konten-
jan tanıdı. Daha önceden var olan 40 kişilik konten-
janla birlikte bu sayı 90'a ulaşmaktadır. ADÜ için
de bu kontenjan şu an için 50 öğrencidir ancak

bu sayıyı ilerde artırmayı düşünüyoruz. Üniversitele-
rimizin durumlarını, statülerini, Türkiye'de YÖK
tarafından diploma denkliği olduğunu pek çoğunuz
az çokbiliyorsunuz. Üniversitelerimizde önlisans,
lisans, master, uzmanlık ve doktora seviyelerinde
eğitim verilmektedir. Üniversite olarak tıptan mü-
hendisliğe, kimyadan biyolojiye ve sosyalbilimlere
kadar yaklaşık 30 farklı bilim dalında eğitim veriyo-
ruz. Üniversitelerimiz tarafından verilen diplomalar
bütün Avrupa'da geçerliliği olan diplomalardır.

Son olarak söylemekgerekirse,birlikte çalışma-

ya devam ettiğimiz sürece ve öğrenciler üniversite-
lerimizi tercih ettikçe ilişkilerimiz daha da güçle-

necek ve kontenjanlarımız da artacaktır. Ayrıca
DÇB yönetim kurulu üyesiolarakbelirtmekisterim
ki Ankara demeğinde bir seçim olduğunu ve genç-
lerin yönetim kuruluna geldiğinibiliyoruz. Elbette
artık bu işleri gençlerin yürütmesi gerekiyor. Bun-
dan önceki yönetimlere de teşekkür ediyoruz ve
onların da önemli işler yaptıklarını biliyoruz. Yeni
 

 

yönetime bundan sonraki çalışmalarında başarılar

diliyoruz.

İkinci olarak söz alan Adıgey Devlet Üniversi-
tesi dekanı ve yabancı öğrenciler sorumlusu İlekha-
tuk Susana şunları söyledi; Öncelikle hepinize rek-
törümüz Khunago Raşid'in selamlarını sunuyorum.
ADÜ, Maykop'ta 20 yıldır yabancıülkelerden
gelen öğrencilere eğitim vermektedir. Şu anda
üniversitemizde | 50 yabancı uyruklu öğrenci eği-
tim görmektedir. Ürdün, Suriye, Almanya, Amerika
gibi birçokfarklı ülkeden öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversitemiz öğrencilerin hertürlüişlerinin
kolaylaştırılması veiyi bir eğitim alabilmeleri içın
çalışmaktadır. Yabancıülkelerden gelerek üniversi-

temizde ders veren pek çok öğretim görevlisi ol-

duğu gibi bizim üniversitemizden de başka ülke-
lerde farklı üniversitelerde ders veren pek çok
öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bu sene Akdeniz
Üniversitesiile öğrenci değişimi anlaşmasıimzaladık.
Ayrıca üniversitemizde Türkçe öğretimine yönelik
bir bölüm deaçılacaktır. Öğrenciler üniversitemize
başladıklarında ilk bir yıl Rusça hazırlık eğitimi

almaktadırlar. Rusça'nın yanısıra Matematik, Enfor-

masyon, Fizik, Kimya, Tarih ve Adığece dersleri
de almaktadırlar. Hazırlık sınıfından sonra gitmek

istedikleri bölümlere göre de faklı dersler alabilmek-
tedirler. Hazırlık eğitiminden sonra başarılı olan
öğrencilerimize sertifika verilmektedir. Bu konuda
üniversitemizin çalışma prensibi KBDÜ ile aynıdır.

Sertifika almaya hak kazanan öğrenci kendi istekleri
doğrultusunda okuyacağı bölümü seçebilmektedir.
Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu paralı eğitim
almaktadır.

Demekle ortak çalışmamız sonucunda 50 kışı-

lik burslu öğrenci kontenjanı ayrılmıştır ve bu kon-
tenjan dâhilinde eğitim görmekisteyen öğrenciler
para ödemeden eğitim alacaklardır. Ayrıca Türkiye
ile Rusya'nın karşılıklı olarak vizeleri kaldırmış olma-
ları nedeniyle hem öğrencilerin hem deailelerinin
geliş gidişleri de oldukça kolaylaşmıştır.

Öğrencilerimiz yurtlarda 2'şer veya 3'erkişilik
odalarda kalmakta ve sürekli eğitmen gözetiminde
bulunmaktadırlar. Türkiye'den gelen öğrencilerimi-
 

 



 

 
 

zin en çok tercih ettikleri bölümler Hukuk, Ekonomi

Filoloji ve Gazetecilik gibi bölümlerdir. Ayrıcabilgi-
sayar ve internet bağlantılarıyla donatılmış mülti-
medyasınıflarımız da bulunmaktadır. Artur'un da
birazdan söyleyeceğigibi bizler çocuklarınızı eğitim
görmek üzere üniversitelerimize göndermenizi
arzu ediyoruz. Ve onlara kendi çocuklarımız gibi
sahip çıkacağımızı bilmeniziistiyoruz.

Misafirlerden, son olarak söz alan KBDÜ dekanı
ve yabancı öğrenciler sorumlusu Kazhar Arturise
şunları söyledi; Kabardey'den hepinize selamlar
getirdim. Sözlerime başlamadan önce Ankara der-
neği yeni yönetimine başarılar diliyorum.

Kodzokov'un da belirttiği gibi üniversitemize,
Rusya Federasyonu tarafından bu yıl 90 kişilik
burslu kontenjan ayrıldı. Bu kontenjan deneme

amacıyla verildi bu nedenle bu kontenjanı doldur-
mak durumundayız. Eğer bu sene bu kontenjanı
dolduramazsak bundan sonra bize bu kadar kon-
tenjan ayırmayacaklar. Şuan |ürkiye'de birkaç mil-
yon Adığe'nin yaşadığını biliyoruz. Buna rağmen
bizim kontenjanımız 90 kişi ve bu sayı Adığelerin
sayısına oranla bana oldukça az geliyor. Üniversite-
lerimize okumak için gelen öğrenciler bazen Rusça

konusundasıkıntı çekebiliyorlar. Ancakbirkaç sene

içerisinde Rusçayı tamamen öğreniyorlar.Bizler,

elimizden geldiği kadar öğrencilerimize her türlü
konuda destek sunuyor ve yardımcı olmayaçalışı-
yoruz. Kodzoko Anatoli'in de söylediğigibi üniversi-
temiz Avrupa üniversiteler birliğinin üyesidir. Bu
nedenle üniversitemizden mezun olan öğrencilerin
aldıkları diplomalar Avrupaülkelerinde de geçerlidir.
 

Üniversitemizde son 10 yıl içerisinde 7 tane
yeni bölüm açıldı. Üniversitede toplamda 50 farklı
bölümde eğitim verilmektedir. Rektörlüğümüzün
aldığı bir kararla bu yıl hazırlık sınıfında Rusça'nın
yanısıra Adığece'de yer almakta,

Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Rusçanın
yanı sıra Matematik, Kimya, Biyoloji ve Tarih gibi
konularda da eğitim alıyorlar. Şu anda üniversite-
mizde Türkiye'den gelip tarih okumakta olan 3
öğrencimiz var. Bunlardan bir tanesi master dere-
cesinde,bir tanesiise doktora derecesinde eğitim
alıyor. Amabiz bu sayıyı artırıp genel olarak Türki-
ye'deki Adığeler konusunda araştırma yapacak
daha çok öğrencimiz olmasınıistiyoruz ve bu ko-
nudasizlerden üniversitelerimize öğrenci gönder-
menizi talep ediyoruz. Bundan önce öğrencilerin,
Rusya Federasyonu'nda 35 yaşından sonra okula
devam ederek eğitim almak gibi bir şansları yoktu.
Ancak şimdi bu yaş sınırı kalktı. Böylelikle hangı

yaşta olursanız olun gelip üniversitelerimizde eğitim

alma şansınız var

Üniversitelerimizim dekanlarının yaptığıbilgilen-
dirme konuşmalarının ardından soru cevap bölü-
müne geçildi.

Toplantı bitiminde bir kez daha söz alan Kod-
zoko Anatoli şunları söyledi; Biz birlikte çalışmak

ve sizleri cesaretlendirmekistiyorsak iki önemli
noktayı belirtmekte yarar görüyorum. Bunlardan
bir tanesi orada eğitim gören öğrencilerin Rusya
vatandaşı olmaları ve kırmızı pasaport almaları
çok daha kolay oluyor.İkincisi Rusya, herülke
üniversitesiiçin doktora düzeyinde 20kişilik kon-

tenjan tanıyor. Türkiye için tanıdığı kontenjan sayısı
da 20 ancak bizim üniversitemizde bu konuda
herhangibirsınırlama yok. Doktora yapmakisteyen
herkese üniversite olarak bu olanağı tanıyoruz.
Ayrıca nano teknoloji gibi yeni ve farklı teknolojiler
konusunda da eğitim verebilecek kapasitedeyiz.

Son olarak konuşan KAFFED Genel Koordina-

törü Cumhur Bal, KAFFED olarak Kafkasya'daki
üniversitelere öğrenci gönderilmesi konusunda
yaptıkları çalışmalar hakkındabilgi verdi ve yapılan
konuşmaları özetledi.
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Sayın

29 Mayıs sabahı saat: 06.00'da çalan telefonumla
acı haberi aldım. Abhazya Devlet Başkanı Sayın
Sergey Bagapş Moskova'da olduğu ameliyat son-
rasında vefat etmişti. Daha 7 Nisan günü Türkiye'ye .
geldiğinde son derece sağlıklı, enerjik görünümü
ile karşıladığımız ve 10 Nisan günü uğurladığımız

Sayın Bagapş'ın ölümü gerçekten inanılmaz bir ha-

berdi. Türkiye dönüşü Moskova'ya gittiğini, sağlık
sorunları olduğunu duymuştuk amaseyahat öncesi
geçirdiği bel fıtığı rahatsızlığı dışında aklımıza kötü
bir ihtimal gelmemişti. Doğrusu kendisine de yakıştı-
ramamıştık. Tedavi sürecini sürekli yakından takıp
ettik, çünkü dönüşünde biz de Sohum'a gidecektik.
Tedavi süreci biraz fazla uzasa da hep sağlığıile il-
gili olumlu haberler bekledik. Yalnız 16 Mayıs'ta
Duma temsilcileri ile toplanmak üzere Moskova'ya
gittiğimizde Sayın Taras Şamba ve başka Abaza
dostlara rastlamış Sayın Bagapş'ın sağlık durumunu
sormuştum. Taras Şamba'nın "hastalığını tanrıbili-
yor" sözcüğü benirahatsız etmişti. İlk defa aklıma
ciddi bir şüphe getirmiş, ama yine yakıştıramamış,
kötü ihtimali aklıma bile getirmek istememiştim.
Ama o günden sonra işin ciddiyetini kavrayıp sağlığı-
nı daha dikkatle takip etmeye başladık. Ölümünden
bir hafta önce akciğer ameliyatı olduğu, daha sonra
yoğun bakımaalındığı, son olarak diyalize bağlandığı
haberleri gelince endişelerimiz arttı, ama yaşaması

umudunu hep muhafaza ettik. Öyle ya ameliyat
olup, büyüksıkıntılar geçiren bunca tanıdığımız ol-

muştu.Sayın Bagapşsağlıklı bünyesi, Kafkas genetiği
ile bunları atlatabilirdi. Tüm ümitlerimiz 29 Mayıs
Pazar sabahı bitti. Sabah 06.00'da çalan telefon
tüm umutlarımızıbitirdi.

Bagapş'ın ölüm haberi çok şeyi düşündürdü
bana. Pazar günü Düzce ve Adapazarı'na gidip
döndüm. Yol boyunca Bagapş'ın ölümünü düşün-
düm. Aslında ölüm hepimize sandığımızdan daha
yakınmış. Tüm bunları düşünürken birden aklıma
Sayın Bagapş'ın Türkiye'yi ziyaret için acelesi geldi.
Geçenyıl kendisini ziyaretlerimizden sonra her şey
hızla gelişmiş, Türkiye'yi ziyaret ihtimali doğmuştu.
Ben kendi deneyimlerim ile Mayıs ayı başını ziyaret
için uygun zaman olarak görüyordum. Normalde
bu ziyaretin ısrara yer vermeden kendiakışı içinde
gelişmesi için Abhazya tarafının daha ağırdan almasını
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beklerken, bir an önce gerçekleşmesiiçin biristek
olduğunuhissettim. Hatta uçak organizasyonu için
bazısıkıntılarla karşılaştığımızda,bir hafta erteleme
ihtimalini gündeme getirdiğimde bu aceleyi daha
iyi hissettim. Kendimce şöyle bir yorum ile Sayın
Bagapş'ı haklı gördüm. Oluryailerleyen bir hafta
içinde Sayın Bagapş'ın gelişini engelleyecek olağan-
üstü bir şeyler olabilirdi. Onun için demir tavında
iken dövülmeliydi. Nitekim her şey rast gitti ve Sa-
yın Bagapş 7 Nisan'da Türkiye'ye geldi. Akrabalarıyla
buluştu, yapabileceği tüm görüşmeleri yaptı. Kendi
söylemi ile "gelirken planladığı tüm hedeflerine
ulaştı". Sayın Bagapş, Türkiye'nin kapısını açtı ve
döndü. Döndükten sonra da doğru Moskova'ya

gitti geri dönmemeküzere...

Tüm bu sürecibir film şeridi gibi hafızamda
canlandırdığımda, Sayın Bagapş'ın telaşının sebebini
birden anladım. Büyükihtimalle Sayın Bagapş'ın
rahatsızlığı konusundabilgisi vardı. Herhangibir
tedavi sürecine girmeden Türkiye seyahatini gerçek-
leştirmek istemişti. Sonu belirsiz tedavi sürecinin
ardından Iİürkiye'ye gelememeihtimalinin olduğunu
da muhtemelen kestirmişti. Şayet Türkiye'ye gelme-
den ameliyat olsaydı, iyileşse bile Türkiye'ye gelmesi
için en az altı ay daha geçmesigerekirdi. Belki hiç
gelemeyebilirdi. Türkiye'ye gelmeden Sayın Bagapş
ölmüş olsaydı, vekâlet dönemi, yeni Devlet Başka-
nı'nın seçilme süreci, yeniden Türkiye ile ilişkilerin
kurulması derken en az bir buçukyıl daha geçerdi
ki bu sürenin ne kadar büyük bir kayıp olacağını
söylemeye dahidilim varmıyor. İşin aslı o ki, Sayın
Bagapş, Abhazya için Türkiye kapılarını açmak uğru-
na tedavisini geciktirdi. Tarihi görevini yaptı ve
öldü. Umuyorum, Sayın Bagapş'ın gelişini, zamanla-
masını acımasızca eleştirenler ellerini vicdanlarına
koyup bir kez daha düşüneceklerdir.

Benim vicdani kanaatim odur ki Sayın Bagapş,
Türkiye ziyareti uğruna tedavisini ertelemiştir. Sayın
Bagapş hayatı pahasına tarihi bir görevi büyükbir
bilinç ve sorumluluk anlayışıyla ifa etmiştir. Sayın
Bagapş Türkiyeile ilişkileri başlatmak suretiyle hepi-
mize sonuçlandırmamız gereken bir görevi miras
bırakmıştır. Ve, Sayın Bagapş yurtseverkişiliğiyle
gözümde daha da yücelmiştir.

Nuriçinde yat Sayın Sergey Bagapş.



 

 

Sergey
Genaze

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden
Abhazya'nın Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş'a
Moskova'da sivil cenaze töreni düzenlendi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı kültür merke-
zinde düzenlenen cenaze törenine Rusya Devlet
Başkanı Dmitri Medvedev, Rusya Başbakanı Vla-

dimir Putin'in de katılımı ile gerçekleşti. Tören-

 

   

de, Medvedev ve Putin Abhaz liderin ailesine
başsağlığında bulunarak Bagapş'ın naaşına çiçek

bırakarak saygı duruşunda bulundular. Bagapş'ın
ölümü dolayısıyla Abhazya'ya Rusya Devlet Baş-
kanı Dmitri Medvedev, BaşbakanVladimir Putin,

Güney Osetya Devlet Başkanı Eduard Kokoy-
ti'den başsağlığı mesajları ulaştı.

 

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Abhazya Devlet Başkanı Yardımcısı
Aleksandr Ankvab'a, Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın Vefatından Dolayı

Gönderdiği Taziye Mesajı

"Abhazya Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın vefatı haberini büyük bir üzüntüyle karşıladım.

O,parlakvezekibir siyasetçi, kararlı ve iradeli kişilik, Abhazya milliyetçisiydi. Abhazya'nın, bağımsız-
liğını kazanmasındaki, sosyal-ekonomik gelişimindeki, uluslar arası alanda bireysel varoluşundakatkıları
tartışılamaz. Sergey Bagapş, Rusyaile dostluk ve işbirliğiilişkilerinin geliştirilmesinin taraftarıydı ve
bu yolda yorulmadan çalışan biriydi. Bu zor anlarımızda, Abhazya halkına acılarını paylaştığımızı ve
yanlarında olduğumuzuiletmenizi rica ediyorum. Sergey Vasileviç Sagapşhher zaman kalbimizde güzel
anılarla yaşayacak",

 



 

 

 
 

 

Vlademir Putin Tarafından, Abhazya Dışişleri Bakanı Sergey Şamba'ya Gönderilen
Başsağlığı Mesajı

"Büyüksiyasetçi, yetenekli devlet adamı ve vatanı için milliyetçi olan önemli bir şahsiyet aramızdan
ayrıldı. Sergey Bagapş'ın ismi, Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması, sosyal ekonomikkalkınması, ulus-

lar arası arenada bireysel varoluşu gibi zorlu süreçle bağdaştı.

Bizim hafızalarımızda Sergey Bagapş her zaman, Rusya ve Abhazya'nın geleneksel dostluklarını

sürdürmeyi çabalayanikili ilişkileri geliştiren bir isim olarak kalacak. Biz kardeş halkımız Abhazların

acısını paylaşıyoruz.

Sizden Sergey Bagapş'ın aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ve yanlarında olduğumuzuilet-
menizirica ediyorum"

Sergey Bagapş, Doğduğu Köy Cigerda'da Defnedildi

30 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenen cenaze
törenin ardından Bagapş'ın naaşı Abhazya'ya gön-
derildi. Abhazya'da Bagapş'ın ölüm haberinin ar-
dından tüm resmi kuruluşlarda bayraklar yarıya
indirildi, radyo ve televizyonlarda tüm eğlence
programları iptal edildi. |992'de bağımsızlığını ilan
edenGüney Osetya'nın başkenti TIshinval'de, Ba-

&
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gapş'ın ölümü dolayısıyla bağımsızlık kutlamala-
rı, beş bin kişilik spor stadyumununaçılış tören-

leri de iptal edildi.

Bagapş'ın naşı 2 Haziran'da sabah saatlerinde

evinde ziyarete açılarak ailesi tarafından taziyeler
kabul edildi ve ardından evinden alınıp törenin
yapılacağı Flarmoni Orkestra Salonuna götürüldü.
Saat 10.00'da cenaze halkın ziyaretine açıldı, saat
13.00'te ise Filarmoni Orkestrası Salonundan alı-
nıp kortej eşliğinde sahile, dram tiyatrosu, sürgün
anıtı, kırmızı köprü güzergâhıizlenip Oçamçıra'daki
köyü Cigerda'ya götürüldü.

Yağan yağmura rağmen cenaze töreniolduk-
ça kalabalıktı. Cenaze törenine RF Başbakanı Vla-

demir Putin, RF Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı

Sergey Naryshkin, Bölgesel Kalkınma Bakanı Victor
Basargin ve Krasnodar Bölge Valisi Alexander
Tkachov ve kalabalık bir Rus medyası da katıldı.

Abhaz liderlerin ve binlerce Abhazya vatan-
daşının yanısıra törene Kafkasya'daki cumhuriyet-
lerden İnguşetya lideri Yunus-Bek Yevkuro, Kabar-
dey-Balkar Cumhurbaşkanı Arsen Kanoko, Kuzey
Osetya Lideri Taymuraz Mamsuro, Karaçay- Çer-

kes Lideri Rashid Temrezo, Çeçenistan eski Devlet

Başkanı Alu Alkhano, Güney Osetya Cumhurbaş-

kanı Eduard Kokoity-ile Transdniestr Başkanıİgor
Smirno da katıldılar.

Federasyonumuzu temsilen KAFFED Başkanı
Cihan Candemir ve Ankara Kafkas Demeği Başka-
nı Yaşar Aslankaya da cenaze törenindeydiler.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören esnasın-
da bazı anacadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Törenin ardından Abhazya Devlet Başkanı



 
 

 

   
Sergey Bagapş Oçamçira'daki köyüne Sohum'dan
Cigerda'ya varana kadar cenaze konvoyunun geç-
tiği yollarda insanlar Abhaz lidere veda için bekli-
yorlardı. Sergey Bagapş'ın naşı baba evinin avlusuna
getirildi. Burada akraba ve köylülerinin yaptığı ko-
nuşmalardan sonra Devlet Başkanının naşı milli

marş ve top atışı eşliğinde toprağa verildi.
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iseden mezun olduğum 1978 yılının Temmuz
ayında, İstanbul'un o bunaltıcı sıcaklarından

* bir Cuma günü evimizde yoğun bir faaliyet
vardı. Eş, dost ve akrabalar büyük Ağabeyimin düğün
töreniiçin, Sivas - Kangal - Aşağı Höyük (Babugoey)
Köyü'ne gitmek üzere hazırlanan, "nısaşe'ye (gelin
alayına) katılmak veya yolcu etmek amacıyla toplan-
mışlardı. Akşamüstü Fındıkzade'deki sokağımızdan
bir otobüs dolusu gelin alayı yola çıktık. Değerli mi-
safirlerimizle, gitmesi uygun görülen düğün sahipleri
ve kendini düğün sahibi adleden aile dostlarımızla
birlikte yola koyulduk.

Thamade'miz(1) çok değerli aile dostumuz ve
büyüğümüz rahmetli Koj (Kozan) İzzet Bey'di. O
tarihte yaşının 70 civarında olduğunu tahmin ettiğim
ve babamdan büyükolan bu değerli aile dostumuz,
Uzunyayla kökenli Çerkesler arasında son derece
saygınlığı olan bir zattı. Thamede goecze(2)ise baba-
mın çok sevdiği askerlik arkadaşı olan Göksun'lu
Pownej Adil Bey'di. Babamla Adil Amca bir araya
geldiklerinde askerlik anılarının yanında gençlik yılla-
rında yaşadıkları olayları anlatarak saatlerce sohbet
ederlerdi. Bizler de bazen yanlarında, bazen de varlı-
#ımızdan rahatsız olduklarını hissettiğimizde (bunu
sohbetin lezzetinin değişmesinden anlardık) onların
bu keyifli sohbetlerine dışarıdan kulak misafiri olmaya

çalışırdık.

Thamadelerimiz şoförün arkasındaki ön koltuk-
larda yerlerini alırlarken, orta yaş gruptaki misafir-
ler kapı tarafındaki ön koltuklarla, ikinci üçüncüsıra
koltuklara oturmuşlardı. Yolcular otobüsün ön tara-
fındaki koltuklardan arka tarafına doğru, en yaşlıdan
en gence, en misafirden düğün sahibine göre bir
sıralamayla yerleşmişlerdi. Kızlar Thamade grubuile
genç erkekler arasında, otobüsün ortalarında yer
almışlardı. Kızlar grubunun en başında "hıgebz thama-
de"(kızların grup başkanı) ile ablam, onların karşısına
rastlayan koltuklardaise yine kızların Thamede Go-
ecze'si ile diğer misafir kızlar oturuyorlardı.

Ben daha genç yaştaki yakın akraba kızlarla bir-
likte, otobüsün orta kısımlarında bir yere oturmuş-
tum.(3) Bizim arkamızdaki koltuklarda ise yine yaş
sıralamasına göre genç erkekler ve delikanlılar yer
almışlardı. Çerkeslerin misafirlerine verdikleri değer
gereği, onları evlerinin en müstesna yerinde ağırladık-
larını biliyordum. Ancakbir yolculukta bile, bu kural-
dan hiçbir şekilde taviz verilmediğini, misafirlerin
kendilerine layık oldukları yerlere oturtulmasının ne
kadar önemli olduğunu da o günkü bu yerleşim
protokolünde görmüş oldum.İstanbulhalkı o yıllarda
ve daha sonrakiyıllarda da tanık olduğumuz gibi
plansız kentleşmenin yarattığı sıkıntılı bir hayata ta-
hammül etmek durumunda kalmıştı. Sıkışan trafikte
sürücülerin ve yolcuların sinirleri bozuluyor, insanlar
birbirleriyle tartışıyor, bu durum çeşitli kazalara ne-
den oluyor,kazalar da tekrar trafiği arap saçına çevi-
riyordu. Ülkenin genel ekonomikyapısındaki bo-
zukluklar da işin tuzu biberi oluyordu. Uzayıp giden
ekmek kuyrukları, benzin kuyrukları, hatta sana yağı
kuyrukları insanları bezdirmişti.

Bunların yanında, benim üniversite sınavlarına
hazırlandığım, evlenecek olan ağabeyimin ise üniver-
site son sınıf final sınav zamanı olması nedeniyle
tempolu bir dönemimize rastlayan bu düğün töre-
nini, usulüne göre yapabilme gayreti, bütünaile fert-
lerini yorgun düşürmüştü. Evlenecek olan büyük
ağabeyimin "Khabze" (töre) gereği evdekifaaliyetlere
fazlaca katılamaması, bu gün aramızda bulunmayan
çok değerli küçük ağabeyimin (kendisini rahmet ve
sevgiyle anıyorum) ise askerde olması nedeniyle
hayli tempolu bir Haziran ayı geçirmemize neden
olmuştu. Yine de büyük ağabeyime, durumunun
kendisine sağladığı avantajı kullanmasınafirsat verme-
den, gündüzleri tedariki gereken hertürlü ihtiyaç
için kuyruklarda bekleme görevini ona yüklemiştik.
Aile fertleri, ancak yemek zamanıbir araya gelebiliyor
ve geceninilerleyen saatlerine kadar, düğüncü olarak
gidecek olan "hıgebz haşe'leri (misafir kızları) davet
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etmeküzere İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna
seyahatler ediyorduk. İletişim araçlarının günümüzdeki
kadar yaygın olmaması nedeniyle, her davet edilecek
misafirin evine gitmek zorunda kalıyor, bu durum
yerleşim alanı çok geniş olan İstanbul'da kilometreler-
ce yol kat etmemizi gerektiriyordu. Her seyahatin
ardından "Adığe Khabze'nin (Çerkes törelerinin)
çok ince düşünceler üzerine geliştirilmiş olmasına
rağmen, İstanbul şartlarında yaşatılmasının mümkün

olamayacağını dile getiriyorduk.

O Cuma günü geride kalanlarla vedalaşarak
otobüse bindikten hemen sonra mızıkanın o büyüle-
yici, dost ve tanıdık nameleriyle bütün sıkıntılarımız

ve yorgunluğumuz bir anda dağılıvermişti. Adeta
bir kuwet üzerimizdeki bütün yükü kaldırarak bize
cennetin yolunu göstermişti. Hep beraber büyük
bir coşkuyla müziğe tempo tutmayabaşladık. Büyük-
ler ise gençlerin eğlence hakkına saygı duyduklarını
ifade edercesine ve üzerlerinde taşıdıkları sorum-
luluğun bilinciyle, hiç arkalarına bakmadan vakarla
oturuyorlardı. Yola çıktıktan bir süre sonra Ihamade
Goetsze Adil Bey, ayağa kalkarak gruba dönünce
bir konuşma yapacağını anlayarak, mızıkacı müziğin
sesini kesti. Bu ani durum değişikliği, birbiriyle konu-
şan, şakalaşan, bütün gençlerin başını, meraklı bakışlar-
la otobüsün ön tarafına doğru yöneltti. Adil Bey
"Di Thamadem pselege yişınusiy, figedaoe" (başkanı-
mız gruba hitaben bir konuşmayapacak,dinleyiniz)
dedi. Hepimiz pür-dikkat "Thamademizi dinlemeye
başladık. İzzet Bey Amca, adeta devlet protokolüne
alışık bir devlet adamıağırlığı ve vakarıyla konuşma-
ya başladı. Önce hepimizi selamlayarak başladığı
konuşmasını, bu seyahatin amacını, takip edeceği-
miz güzergâhı, zamanı nasıl değerlendireceğimizi,
düğün boyunca dikkatli olmamız gereken diğer hu-
susları da özetleyerek konuşmasını sürdürdü ve ola-
gandışı bir durumun söz konusu olması durumun-
da, bu kararlarda esneklik payı olabileceğini söyledi.
Düğünün ve eğlencenin gençlere ait olduğunu,
gençlerin bu haklarına saygı duyduklarını, ancak ko-
nulmuş olan kurallar çerçevesinde hareket edilmesi
gerektiğini, aksi taktirde bir güzellik yaratılamayacağını
söyleyip, hepimize bu yolculuğun ve düğün töreninin
hayırlı olmasını ve mutlulukla dönmemizi temenni
ettiğini bildirerek sözlerini tamamladı. İzzet Bey
Amcabusözleri, benim şu anda tekrarlayamayacağım
kadar güzel bir Kabardey dialekti ile ifade etmişti.
Bu konuşmanın sonunda verilmek istenen bütün
mesajlar verilmiş ve kimsenin kafasında bir soru
işareti kalmamıştı.

Istanbul-Pınarbaşı arasındaki kilometrelerce
uzunluktaki yolu katederken, bir yandan mızıkanın
sesi kesilmeksizin, şenlik içerisinde, otobüsün içerisin-
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de düğünler(4) yapıldı, bir yandan da herkes üzerine
düşen sorumluluk nispetinde görevlerini aksatmadan
yerine getirdi. Ortam o kadar canlı ve ilişkiler o ka-
dar sıcaktı ki hiç kimse yorgunluğunu hissetmeden
saatlerce yolalındı. İstanbul'un bunaltıcı ortamından
uzaklaşıp, Anadolu'nun içlerine doğru girdikçe hisset-
tiğimiz kuru, temiz ve serin hava bizi daha çok dinç-
leştiriyor ve mutlu ediyordu. Mola verilecekyerler,
yola çıkmadan önce planlanmış ve ona göre hazırlıklar
yapılmıştı. Kararlaştırılan bu yerlerde mola verdikçe,
daha önceden evde hazırlamış olduğumuz "halğo-
ne"(5), söğüşet, tatlı ve meyveler guruplar halinde
yeniyor, genç delikanlılar ve genç kızlar birbirlerine
"gaşenlik" müessesesi gereği espriler yaparak hoş
bir atmosfer yaratıyorlardı. Orada üretilen esprilerin
sıradan olmayıp, zeka ürünü çokgüzel sözler olması
dikkatimi çekmişti. Özellikle biraz daha yaşça olgun
olanların konuşmalarını dinlerken (bu konuşmaların
hemen hepsi Çerkesce yapılıyordu), adeta divan
edebiyatından parçalar dinliyormuşum gibi hissediyor-
dum. Daha genç ve dil bilmeyen neslin yaptığı soh-
betler ise beklenen sanatsal zevki vermiyor, daha
sıradan bir muhabbete dönüyordu. Her yemek mo-
lasının sonunda coşkulu düğünleryapılarak yola de-
vam edildi. Pınarbaşı şehir merkezine girerken (Cu-
martesi sabahı, saat 8 civarı), yol yorgunluğunun ve
uykusuzluğun etkisiyle grupta birsessizlik oluşmuştu.
O tarihlerde bu yerleşim yerindeki halkın (tahminime
göre) hemen hemen yarısı Çerkes'di. Pınarbaşı'na
girmek üzere olduğumuzufark ettiğimizde, hepimiz
telaş içerisinde hareketlenerek toparlandık. Mızıkacı-
dan en coşkulu parçalardan birini çalmasını rica
ederken, "Mademki Çerkeslerin çokça yaşadığıbir
yere geldik o halde girişimiz coşkulu olsun ve şen- '
liğimizi onlarla paylaşalım" düşüncesindeydik. Müziğin
sesi bütün coşkusuyla yükselmeye başlayınca, üzeri-
mizdeki rehavetten kurtulup, bizler de ona tempo
tutarakeşlik etmeye başladık. O anda beklemediğimiz
bir şey oldu ve Thamadelerimiz tarafindan bu girişi-
mimiz engellendi. Nedenini anlayamadığımız bu ha-
reketin anlamını kendimizce yorumlamaya çalıştık.
Ben kendi adıma "düğün gençlerindir, istediğiniz ka-
dar eğlenmekte özgürsünüz" anlamına gelen konuş-
malar yapan, en küçüğünden en büyüğüne kadar
bütünbireylere hakettikleri saygıyı gösteren Çerkes
kültürüyle bu kadar yoğrulmuş olan Thamademizin
bu hareketini anlamlandırmaktasıkıntı çektim. Oto-
büste yine bir sessizlik oluştu ve biz sessiz sedasız
Pınarbaşı'na girdik. Bir süre sonra, otobüs sağa ya-
naştı ve kaldırımda düğün alayını bekledikleri belli
olan bir grup insanın önünde durdu. Kapılaraçıldı,
düğün sahibi gençler aşağıya inip, bekleyenlere se-
lamlaştılar. İçlerinden yaşça büyükolan birkaçkişi
otobüse binerek, önce Thamadelerle selamlaşıp



m

 
 

 

hal hatır sorduktan sonra, bizlere de hoş geldiniz
diyerek hatırımızı sordular. Yoldan geldiğimizi dolayı-
sıyla yorgun olduğumuzu, burada bir mola vermemi-
zin uygun olacağını, bizleri ağırlamanın kendilerini
onurlandıracağını ifade eden, güzel bir konuşma
yaptılar. Ancak bu daveti kabul etmemiz durumunda
programımızın aksayacağı gerekçesiyle, Thamademiz
bu teklifi çok nazik bir şekilde reddederek, gösterdik-
leri bu yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekküretti.
Gençlerimiz, bu grupla yol kenarında beş dakika
kadar ayaküstü sohbet edildikten sonra, yola devam
etmeye karar verildi. O gruptan birkaç kişi bize eşlik
etmek üzere, aramıza katıldıktan sonra, geri kalan
sruptakilerle yol arkadaşlarımız vedalaşıp otobüse
bindiler ve köyümüze gitmek üzere yola koyulduk.
Yola çıktıktan hemen sonra,bizi yolcu eden Insanlar
gözden kayboluncaya kadar bir mesafe gittikten
sonra, İhamademizelini kaldırarak "figewa nıgifız-
xoym hoediz" (çalın şimdi istediğiniz kadar) dedi
ve aynı coşkuyla düğün devam etti. İzzet Bey Amca-
nın yarım bıraktırdığıbir fiili unutmamış olması, beni
memnun etmişti. Sanki yaptığı hatayı telafi ediyor
gibi algılamıştım. Ama bu bile benim kafamdaki soru
işaretini silememişti. Bunların bir anlamı olmalı diye
düşündüm. Bütün cesaretimitoplayarak, merakımı
gidermek adına yanına gittim ve -"İzzet Bey Amca
size bir şey sormakistiyorum. Merakımı hoş görün.
Biraz evvel Pınarbaşı'na girerken düğünü engellediniz
ama çıkarken tam tersine bir tavır içerisindeydiniz.
Bunun anlamı nedir?" dedim.

Bu soruyu sormamın onu son derece memnun
ettiğini yüz ifadesinden anlamıştım. Amayanıtlamadan
önce;

-"Ben senden davacıyım, yola çıktığımızdan bu
yana hiç halimizi hatırımızı sormadın" diye bana ta-
kılma gereğini duydu.

Bu söz bir anda beni duraklattı. Haklı mıydı aca-
ba? Töreleri bilmemenin ezikliğiyle nasıl cevap vere-
ceğimi düşünürken, Adil Bey Amca ımdadıma yeti-
şerek;

-“Thamade! Nesrin'i gelinci olarak değil, köye
gelen misafirlere hizmet vermek üzere götürüyoruz.
Büyükleri de üzerlerine düşen görevleri layığıyla
yaptıkları için onu hoş görebileceğimiz kanaatindeyim"
dedi.

Bu cevap beni rahatlatmıştı ama bundan böyle
daha ince düşünceli olmam gerektiği konusunda
gerekli mesajı da vermişti. Yaptığı bu esprinin arkasın-
dan dikkatimden dolayı beni kutladığını söyleyerek
yaptığı hareketin anlamını açıklamaya başladı.

- "Bir atasözümüzvardır "gupsısey psale,zıplıhıy
dıs" (düşünerek konuş, bakınarak otur) der. Bu söz
toplum içinde yaşayan insanların her zaman dikkatli
ve düşünceli hareket etmesi gerektiğini ifade eder.
Topluma saygı Adığeler için en kutsalilkedir ve bi-
reysellikten önce gelir. Bu ilkeye itibar edildiği müd-
detçe bireyler patavatsızlık, nezaketsizlik, duyarsızlık
içinde olmazlar. Bir yerleşim birimine girerken de
düşünülmesi gereken ilk şey toplumdur. Topluma
saygıyı ihmal ederek, bizden farklı bir haleti ruhiye
içinde olabilecek insanları umursamadan, bencilce
eğlencemize iştirak etmelerini beklemek veya onları
umursamamak Adığeliğe yakışmaz. Bu nedenle
yerleşim birimine sükünetle girilir. O yöre sakinlerin-
den olağanüstü bir durum olup olmadığı (cenaze,
hastalık veya afetgibi) konusundabilgialınır alındıktan
sonra,bir sorun olmadığıanlaşılırsa o yerleşim yerin-
den neşeyle ve coşkuyla ayrılmakta bir sakınca yok-
tur." diye cevap verdi.

Beni aydınlattığı için kendisine teşekkür ederek,
yerime oturmak üzere, arka tarafa doğru ilerlerken,
şöyle düşünüyordum: "Onlar Adığeliği bizim gibi
sadece kitap-dergi sayfalarından veya kulaktan kulağa
değil, yaşayarak öğrendiler. Bu nedenle onlar, ge-
niş bir perspektiften, sağlıklı, şeffaf ve barışık bir top-
lumculukanlayışına sahipler.İşte gerçekinsanlık bu"

Bu gün aramızda bulunmayan ve bizlere çok
güzelanılar bırakmış olan bütün büyüklerimizi saygı
ve rahmetle anıyorum.

 

I-Thamede-Grup Lideri, Grup Başkanı (Bazen de büyükler,itibarlı yaşlılar anlamında kullanılır).

2-Thamade Goecze — Başkan Yardımcısı

3-Törelerimizce iki kız kardeş aynı düğünde (düğün sahibi veya misafir olarak), aynı konumda bulunamazdı. Benim, evin küçük
kızı olarak, normal şartlar altında bu "nısaşe"ye gönderilmem söz konusu olamazdı. Ancak yapılan "yunafe" (katılımlı toplantı ve/veya
toplantı sonucu alınan karar) gereği düğün köyümüzde olacağından,İstanbul'dan yola çıkan bu kafile direkt olarak kız evine gitmeye-
cekti. Bu nedenle bizim kafilemiz önce kendi köyümüz olan Kayseri-Pınarbaşı-Pazarsu Köyünde konaklayacak, oradaki (Uzunyayladan
katılan) davetlilerle birlikte Babugoey'e gidilecek, gelin alındıktan sonra tekrar Pazarsu'ya dönülüp, gece orada kalınacak ve sabaha
kadar düğün yapılacaktı. Büyüklerimiz, evde toplanmış olan misafirlerle birlikte İstanbul'da kalmışlardı. Benim nısaşe'ye katılma
isteğime "köyde hizmet konusunda katkımın olması gerektiği" düşüncesiyle olumlu cevap verilmişti.

4-Çerkeslerde düğün kelimesinin karşılığı "ceog"dır. Ancak bu kelime Türkçe'de olduğu gibi sadeceevlilik töreni veya sünnet düğü-
nü için kullanılmaz. Yapılan müzikli, danslı eğlencelerin tamamı "ceog" olarak adlandırılır. Bir çocuğun dünyaya gelmesi, bir misafir
gençkız veya delikanlının gelmesi, gençlerin ihtiyari olarak bir araya gelmeleri de "ceog" yapılmasıiçin vesiledir.

5-Halğane:çeşitli şekillerde yapılan bir Çerkes çöreği
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Tarihçesi:

Kafkas-Rus Savaşı'nın sona ermesinin ardından,

Osmanlı İmparatorluğu'na sürgüne gönderilen

Çerkesler'in bir bölümü,şimdiki Tuğcu Köyü'nün
bulunduğu yere 1856 yılında (Hicri 1271) yerleştini-

mişlerdir. O yıllarda sazlık ve bataklık olan bu böl-
o gede yaylacılar arasında hasırdan yapılan özellikle

padişah ve vezirlerin başlarına taktıkları ucu püsküllü
şapkalara Tuğ adıverilirmiş. Bundan dolayı bu kö-
ye Tuğcu (Tuğ yapan) denilmiştir.

Köyümüzün kurucusu bilinmiyor. Çerkesce
adı da bulunmamaktadır. Köyün tamamı Çerkestir.
Kaynaklarda Şapsığ köyü olarak geçiyor amafarklı
Adığe boylarının da bulunduğuna dair çalışmalar
mevcuttur. Köyde düğün törenleri Khabzeye uygun
olarak yapılır, geleneklerin çoğu uygulanır.

Köyümüz, Çorum İli, Sungurlu İlçesine bağlı
bir Adığe / Şapsığ köyüdür. İlçenin bastı kesiminde
yeralan köyümüz, Çankırı devlet karayolu üzerinde,
ilçeye 5 km uzaklıktadır. Geniş düzlüklere sahip
olan köyümüzde yaylacılık oldukça yaygındır.
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40 hanenin yaşadığı köyümüzün nüfusu 2007

“nüfus sayımına göre 159 kişidir. Ancak ekonomik
nedenlerden dolayı nüfusun çoğunluğu dışarıya

göç etmiştir.

Köyümüzün elektrik, kanalizasyon, içme suyu
ve telefon alt yapısı mevcuttur. Köyiçerisinde 5
adet çeşme bulunmakta olup, her evde içme suyu

şebekesivardır. Köyün içme suyu, Kuzeybatı kısmın-
da yer alan Bekçi Bayrak tepesindeki depodan
sağlanmaktadır. Eğimli bir yamaç üzerinde kurulu
köyün içinden küçük bir dere geçmektedir.

Köyün, kuzeybatı ucundan, güneybatı ucuna
doğru birbiri ardınca uzanmış, Bekçi Bayrak Tepesi,
Cıbır Tepe, Kartal Tepe, Değirmen Tepesi, doğu
ve kuzeydoğu istikametinde Aktepe, Kömdere,
Köy Üstü, Boyalık, Taşlıgedik, Süpürgelik, Güney'de
ise Köy Altı Mezarlığı, Ambar Dere, Verimli Sulak,
Budak Özü, Kara Baba mevkileri bulunmaktadır.

mz
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Köyümüzün okulu |946 yılında yapılmıştır. O
yıllarda 3. sınıfa kadar eğitim-öğrenim yapılmış,
daha sonra 1250 yılında Köy-Devletişbirliği ile tek



 

derslik ahşap binada eğitime devam edilmiştir.
1962 yılında devlet desteğiile 2 derslikli bir bina
ile lojman yapılmıştır. Okulumuzun futbol ve voley-
bol sahası mevcuttur. Köyümüzde okur-yazarlık

oranı 2698'dir. Köyün ilçeye yakın oluşu okur-ya-
zarlık oranının yüksek olmasında önemli bir

etkendir. Köyümüzünilk okur-yazarı Ali Bugatur
(Yemzağ)'dur. Günümüzde, köyümüzde okul
binası olmasına rağmen öğrenci sayısının

yetersizliğinden dolayı taşımalı eğitim yapılmaktadır.

 

Köyde orta yaş ve üzeri Çerkesce konuşan

sayısı 26 100 olmasına rağmen ne yazıkki gençler
arasında dil bilme oranı gün geçtikçe azalmaktadır.

 

Karadeniz iklimi etkisi alanındadır.

 

Köyümüz Sungurlu ilçesine en yakın ( 6 km )
köy olduğu için ulaşım sıkıntısı yoktur. Ayrıca köye
ulaşımı sağlayan yol asfalttır.

 

Köyümüzün en önemli geçim kaynağı Tarım

ve Hayvancılıktır. Toprakların verimli olması ve
modem tarım yöntemleriyle ekim yapılması nede-

niyle ürün verimi oldukça fazladır. Köyde yetişen
başlıca tarım ürünleri, Buğday, Arpa, Mercimek,
Ayçiçeği, Fi& ve Şeker Pancarı'dır. Ayrıca kendi ih-
tiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar, Domates,
Patlıcan, Biber, Kabak, Maydanoz, Marul, Fasulye,
gibi sebzelerde yetiştirilmektedir.

Sığır ve Koyun besiciliği alanında, nadasa bırakı-

lan arazilerin son yıllarda Münavebeli Ekim yönte-

miyle ekilmesi sonucu önemli bir azalma olmuştur.
Besicilik modern usullere göre yapılmaktadır.
Ayrıca az sayıda arıcılıkla uğraşan da mevcuttur.
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Köyümüzde her yıl Mayıs ayında Hıdrellez
şenlikleri düzenlenmektedir. Çok geniş katılımın

olduğu bu etkinlikte, misafirlerine güzel bir gün
geçirebilmeleri için köydeki herkes büyük çaba

gösterir. Geleneksel yemekler yapılarak misafirlere
ikram edilir. Daha sonra oyunlara başlanır. Saatlerce
şeşen, kafe, İeperuj gibi oyunlar oynanır.

1 g 5

 

Şajö, Natkho, Pezade, Hurayıukh, Bate,
Hapaukh, Laxe, Hanzıukh, Shakumde, Becaş,
Gojgho, Alaşıgho, Mefevud, Dtugho, Tuke, Meliş

 

Shatajukh, Poxu, Kuyı, Baturuukh, Shevgen, Neğoy,
Akkev, Duvekho, Yemizeğ, Devayıukh, Pşımaf,

Humayıukh

Ebu Talip Cengiz: Katkılarından dolayı Abdullah
Cengiz'e, Necdet Cengiz'e, ZekiBitigiç'e, Harun Bitigiç'e,
Omer Buğuş'a, Mehmet Akif Cesur'a ve tüm Tuğcu Köyü

halkına teşekkür ederim.
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. Tüm Kafkas halklarının üzerine inen karabulutlar, kıyı boyunda Şapsığlar'ın ve Ubıhlar'ın üzerine bir başka
çökmüştü. Sürgün öncesi savaşlarda en çokkırılan halklardan olmuşlardı. En güzel topraklarda yaşayan, en
çok kırılan insanlardı. Denizi ve dağı, maviyi ve yeşili birlikte izlerlerdi.

Uzun bir süre dağlardan izlediler mavi denizlerini.

Kenarında gezinemediler.

Uzun süre savaştılar.

Sürgün başladığında mavi, karaya, kara, denize dönüşmüştü artık. 1834-1837 yılları arasında Rusların
en kanlı generali Welyeminow'un, Anapa ve soğucak arasındaki Tfişatle Dağının en büyük köyü olan Mefevud
Hable'nin acımasızca yakılışına şahit oldular. Atsırtında uzaktan izledikleri kıyıya, sürgün gemilerine binmek
üzere, atsız, yayan, perişan indiler.

Tuğculular, şimdiki liman kenti Novorosisk, eski adıyla Tsemez'in dağlara doğru uzanan eteklerinden Tfişat-
le Dağının doruklarına kadar uzanan bölgede yaşarlardı. Sürgün trajedisi başladığında, en çok kıyıda yaşayan

- Şapsığlar gözlerini kıyılardan ayıramamışlardı. Gözlerini, gönüllerini, her şeylerini, kıyıda bırakmışlardı.

>, Her gelen gemi dolup taşıp gidiyor, her gemide biraile tekrar parçalanıyordu. Bir sülalenin yarısı bir gemide,
o diğeri başka bir gemide kalıyordu. İnecekleri yer ise kendilerine gemilerde ezberletiliyordu.  

     
   

   

o — "Samsun'da inecek, Samsun'da inecek, Samsun'da inecek, Samsun'da inecek..." Samsun'a gelene kadar
ogemide kimi görseler bunu söylediler. Türkçe konuşan herkes ne sorarsa sorsun bir tek cevapları vardı; "Sam-
— sun'da inecek, Samsun'da inecek." Bir grup Samsun'da inecek,bir grup İstanbul'a devam edecek, kalanlar

se boğazlardan geçip tarihin içinde kaybolacaktı. İstanbul, Samsun ve Bulgaristan'ın Varna Limanı Şapsığ süla-
elerini üçe bölerken, param parça. aileleri, birbirini asla tanımayacak kadar uzaklara atıyordu.

Tuğcu köyünü kuranlar Samsun'da indiler. Gemilerde ölüleri vardı. Ölülerini Çarşamba'da gömdüler. Mezar-
arının. başından ayrılmayanlar Çarşamba'da kaldılar. Gidenleri unuttular, gidenlerde onları unuttu. Şimdi hiç
biri, birbirini tanımıyor.

Bir kısım Anadolu'nun içlerine doğruilerledi. Bu ilerleyiş tüm göç hikâyelerinde olduğu gibi, nereye gideceğini
bilemeden zaman zamanbilmedikleri arazide daireler çizerek, hastalanarak, kaybolarak, konaklayarak uzun

yıllar aldı. Anadolu'nun tam ortasına geldiklerinde Çorum'un Sungurlu ilçesinin beş kilometre yakınında kuytu,
o Sazlık bir derenin kenarına kendilerini atacak kadar takatleri kalmıştı.

o O Hep düşünmüşümdür. Saklanmış gibi duran bu köy, niye bu derededir. Kim bilir, belki su kenarı oluşundan,
o — belki yorgunluktandır.

Tuğcu köyünü oluşturan sülaleler, kıyıda başka gemilere bindirilerek, başka bir ülkede, başka bir limana
çıkmışlardı; Bulgaristan'ın Varna Limanı,

Balkanlarda geçen kanlıyıllar, onlar için başka bir trajedi olmuştu. Bulgaristan'daki akrabalara, 1879'da
300 bin Çerkes'in Osmanlı'ya gönderilmesiyle birlikte Anadolu yolları gözükmüştü.

Göç, her yerde göç.

Ve göç yolları her yerde aynı. Bildiğin, tanıdığın karşı köye yerleşmek gibi değil ki bu. Bilmediğin topraklara
savrulup durmak...

Varna Limanı sonrası, başka bir göç hikâyesiile İzmir Limanı... İzmir'de döküle saçıla, yollarda kalarak,
Afyon'a kadar yol boyu köyler, birbirini tanımayan sülaleler.

Şimdi sorarsanız Tuğcu köyü Çorum Sungurlu'da. Akrabaları Afyon'da, İzmir'de. Ölüleri, Kafkasya'da ve
Çarşamba'da...

Samsun'da, Varna'da, Karadeniz'de, Marmara'da ve bizim köyün mezarlığında.

Bense başka bir sürgün...

Köylü beni tanımaz, ben köylüyü bilmem ama söz verdim. Sessiz bir kaçak gibi gideceğim. Yüksek tepede
"mekdep dame"nin önündeki kara taşa oturup, akşamüstü ışıkları izleyeceğim. Varna'dan, Çarşamba'dan,
Afyon'dan, İzmir'den ve bu yaz, kıyısında gezindiğim Kafkasya'dan selam götüreceğim.Bir tek çocukluk arkada-
şım Fatih'i göreceğim.

Sonra, çekip gideceğim.
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KIPGUPSEALTINIŞIK
İstanbul Bağlarbaşı Derneği'nden tanırdım Leyla Ablayı. Çok yakın değildik o zamanlar.

1992 yılında Nalçik-Soçi treninde 15 saatlik dolu dolu bir sohbetten sonra daha iyi

tanıdım.

Aynı zamanlara denk gelen tarihlerde yerleştik Nalçike.

Leyla Ablayı tanıyanlarbilirler, insanı insan yapan değerleri nasıl hakkıyla taşıdığını.

Kendisiyle hep barışık bir Çerkes hanımefendisi ve sevgi dolu bir mütevazilik abidesi

olduğunu.

O'nu tanımanın ayrıcalığını sizlerle de paylaşmak istedim. Kültürlü, sabırlı, verici,

paylaşımcı, haksızlığa ve zalimliğe tahammülsüz bir “savaşçı” Leyla Abla. Tanıyanlar

bilirler diyorum ya, bu sıfatların hiç birisini abartılı veya yersiz kullanmadım O'nuniçin.

O'nun kalbinde iyi niyetli herkese yer var. İster yetişkin, ister çocuk, istervarlıklı ister

yoksul olsun, herkese vereceğibir tutam iyiliği vardır onun. Zamanını, parasını, bilgisini,

görgüsünü yani herşeyini paylaşır o.
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Leyla abla, Nart okurları için kendini biraz
tanıtır mısın?

Samsun-Alaçam Karlı köyünde (Atshe Hable)
doğdum. Ubıhım, Atshe sülalesindenim. Beycan
Şen (Şenibe)ile evlendikten sonra İstanbul'a gel-
dim. Nalçik'e ise | 996 yılında yerleştim. Halen de

Nalçik'te yaşıyorum ve bundan sonra da ömrüm
el verdikçe yaşayacağım.

Buraya.bir not düşmek zorundayım: Evinin mut-
fağında yemek yapmaktan öteye geçmemiş yemek
sektöründekitecrübesive bilgisi. Ama | 6 yıldır tıkır
tıkır çalışan, tertemiz ve lezzetli yemekler sunan
bir kafe işletiyor Nalçik'te. Tanımayan yokgibi. Mü-
davimi çok. Adı da "Leyla Kafe". Çok kişiyi ağırladı,
zevkle, keyifle. Her hafta kimsesiz çocuklar yurdun-
dan bir çocuk grubu misafir eder, kafelere gidemeyen

çocuklar diğerlerine imrenmesinler düşüncesiyle.
Diasporadanilk kez gelene ikram vardır. Para ödet-
mez. Bunun gibi pek çok neden bulur insanlarla
paylaşmakiçin. Sadece kafe ikramıyla sınırlı değil
yapabildikleri, ya birisine avukat ayarlarken,ya bir
öğrenciiçin çırpınırken, ya birine ev ararken vs.vs.

mutlakabirileri için koştururken görürsünüz Leyla
ablayı.

Türkiye'de yaşarken anavatanınasıl algılıyor-
dun, sana ne ifade ediyordu?

Ben Nalçik'e yerleştikten sonra Kafkasya'nın

benim için neler ifade ettiğinin farkına vardım.
Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan
bizim gibi Çerkesler diğer bölgelerde yaşanlara
 

 

 
 

nazaran dahahızlı asimile olduk. Dağınık yerleşim
birimleri de bunda etkendi mutlaka, Köyümüzde
benim Jenerasyonum dahi dilini konuşamaz du-
rumdaydı. Bir Ubıh olarak,yitik bir dilin bilincinde
olmak, diğer Çerkes dillerinin yaşamak zorunda
olduğunu yeterince şiddetle anlatıyorinsana. Kaf-
kasya'ya gezi amaçlı ilk seyahatlerimde de önce
anadil beni etkiledi.

Babam Samsun Kafkas Kültür Demeği kurucu-
. İarındandı. Dolayısıyla gençlik yıllarım anavatana
dönüştartışma ortamlarında geçti. İstanbul'a gel-
dikten sonra da Bağlarbaşı Derneği'nde devam
etti. Yani anavatan, dönüş boyutuyla olmasa da
hep yakındı bana o zamanlarda.

Anavatana yerleşmeye nasıl karar verdin?

Demeklerimizin içindeydim amakültürel-sos-
yal faaliyetlerin insanlarıbirbirine yakınlaştırmasın-
dan öte, anavatan ve dönüş konusunda önemli

bir çalışma yapıldığını görmedim. Daha doğrusu
bu konularda doğru politikalar ortaya konamadı.
Döneninsan sayısına baktığımızda ne yazıkki bu-
gün de pek değişen bir şey olmadığını görürüz.

Ben o zamanki söylemlerle dönüşün gerçekleş-

meyeceğini anlıyordum ve ikna olmamıştım. Dönüş
düşüncesitaşıyan ve bu konuda çalışmalar yapan

büyüklerimizin, arkadaşlarımızın iyi niyetlerinden
asla şüphe duymadım. Ancakonların da ellerinde
olmayan, herkesi aşan bazı nedenlerle arzu edilen-
İer gerçekleşemedi. Bana göre, Çerkes milleti ola-

rak bireyselliğimizin yoğunluğu toplumsal kararlara
ve olaylara adapte olmamızı engelliyor. Bu yüzden
de birlikte hareket etmeyi, düşünceyi ve eylemi
paylaşmayı öğrenemiyoruz. Ne yazık ki bugün de
aynı hatalar devam ediyor.

Anavatana yerleşme konusunda şanslıydım.
Eşim de ben de emekliydik. Çocuğumuz yoktu.
Bunlar karar vermekte çoketkili oluyor tabi ki.
Ayrıca SSCB den sonra kapıların açılması ve anava-
tandakı akrabalarımız ile özellikle de Şeniıbe Yura

ile görüşmeye başlamamız Nalçik'e yerleşmemizde
etkili oldu.

Nalçik'e ilk kez gezmeye geldiğimizde her
yerde Adığece konuşuluyor olması beni inanılmaz
etkiledi ve hemen karar verdim. Burada yaşayabili-
rim dedim. Türkiye'de yaşarken geleneklerimizle
pek yaşamıyorsakta kendimi bu konudaiyi bir
Çerkes olarak görüyorum. Sanırım bu nedenle
de buradayım .
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Kısa bir not daha düşmeliyim: Aslında her yeni
başlangıç için "kendisiyle barışık olmak" hayatı çok

kolaylaştırıyor ve başarıyı da getiriyor bence. Leyla
abla da böyle. Kadının kitabında sorun ve çözümsüz-
lük yazmıyor. Macera yaşını çoktan geçmiş, dilini
yolunu yordamını bilmediği bir yerde - adı vatan
dahiolsa- hiç bilmediğibiriş ile sıfırdan bir başlangıç

için cesaret gösterecek kadar barışıktı dünyasıyla.
Hep der: "ben dönüşçü değildim ama buraya yerleş-

tikten sonra dönüşe yürekten inandım, keşke daha

önce gelseydim"diye. Vatan Antartika olsaydı oraya
da giderdi emin olun. Birşeyleri düzeltmeyeçalışırken,
bunun için insanları cesaretlendirirken görürdünüz
onu.

Emekli olmasına rağmen, burada çalışmakiste-

yince ne olursa olsun onun için küçük bir ticarethane

açılması gündeme gelmiş, hani Leyla oyalanacak
ya. Bir kaç iş alternatifinden Leyla'ya Kafe işletmek
kısmet olmuş. Leyla'nın adını da vermişler ki gönlü
olsun (bu şekilde kafeyi de aradan çıkarttı kurnaz
kadın!). Hiç tecrübesi olmadan başladıişe. Başka

bir iş olsa gene yapardı.

Gelirken endişelerin veya çekincelerin var-
mıydı?

Gerçekten hiç bir konuda endişelenmedim.

Hiç bir çekincem de olmadı. Demin anlattığım

nedenlerle de olsa gerek. Emekli maaşımla yaşarım
diye de gelmedim.Sankihiç öyle bir güvencemiz
yokmuşgibi düşündük.Sıfırdan bir başlangıç yap-
maya geldik ve yaptık. Ne girişimci ruhumuz ne
de hatırı sayılır bir sermayemiz vardı. Kendimize
güvendik ve mütevazibir şekilde yaşadık, yaşıyoruz.
İnsanı yoran, yıpratan hırslarımız olmadı hiç.

Leyla abla çok kibar, narin ve tam bir hanımefen-
di olmasına rağmen "militan" ruhlu bir kadın aynı
zamanda. Bu özelliği de cesaretli olmasında etkin
haliyle. Hiçbir konuda korkuları yoktur. Cesaretli
olmakta adaptasyonu başarmakla eşdeğer aslında.
Türkiye'de de yaşıyor olsa haksızlığa, eşitsizliğe di-
renmenin bir yolunu bulurdu mutlaka. Aynışekilde
burada da sürekli bir örgütlenmebilincine vurgu
yapar. Bazen'de isyanlardadır. İnsanların toplumsal
sorunlara duyarsızlığından, tembelliklerinden şikâyet-
çidir. Ancak tükenmezbir sabır ve direnç örneğidir.

Hiç yıldığını görmedim. Gerçek bir " savaşçıdır" O.

Anavatanda geçirdiğin 16 yılı düşünerek han-
gi güzellikleri ve zorlukları sıralayabilirsin?

 
Burada herşey mükemmel, güllük gülistanlık

değil tabi ki. Ben küçükyaşlarda çalışmaya başladım

ve hep çalışarak yaşadım. Yani buradaki zorlukların

bıraz daha değişik şekillerini Türkiye'de de gördüm.
Mutluluklarve sıkıntılar insanın yetişmesinde,kişili-
inde belirleyici oluyor ve bir dünya görüşü şekille-
niyor. Bu da yaşam algılarınızı belirliyor. Yani ya-
şadığınız küçüçükbir olayı büyüterek hayatı zındana
çevirebilir ya da olaya pozitif bakarak mutluluğa
çevirebilirsiniz demekistiyorum.

Burada beni en çok mutlu eden şey çocukların

anadilleri ile konuşmalarıdır. Ayrıca anadilımiz ile
herşeyi hallediyor olabilmemizdir.

İnsanlara özellikle de gençlere iş veriyor olmak
beni mutlu ediyor. En üzüldüğüm zamanlarda bi-
rini işten çıkartmak zorunda kaldığım anlar oluyor.
Bir de bürokrasi yorucubiraz.

Buranın sakinliği, temizliği, burada aldığım her
nefesin beni mutlu etmesini sağlıyor. Keşke bu
kadar geç kalmamış olsaydım, daha önce gelmiş
olsaydım diyorum defalarca kendime.

 
 



 

 

Gençlerin temizliği, kadınların çalışkanlığı güzel.
Kadınlar ekonomik olarak özgürler ve tuttuğunu
koparan bir yapıları var ancak bunlara rağmen,
sosyal olarak hala eziliyorlar. Geleneklerin zamana
uyarlanmak üzere elden geçmesi gerekli diye dü-

şünüyorum. Gelenekler revize edilirse bu durumda
sona erer sanıyorum.

Devlet memurlarının her işi yokuşa sürmesi,
erkeklerin tembelliği zor.

Eğitim düzeyinin yüksek olmasından, kültüre
ve sanata verilen değerden haz alıyorum.

Leyla abla Türkiye'de yaşarken uzunca bir süre
Türk SanatMüziği korolarında yeraldı. Yanisesi
güzel. Duyarlı ve sancılı bir Çerkesin, sesi de güzelse
neden kendi anadilinde şarkı söylemeye çalışmama-
sını oldubitti anlayamam. Kendisini eleştirmişimdir
bu konuda hep. Cevabı da hazırdır gerçi, dil bilmiyor-
dum, uygun ortam yoktu vs. Beni de ırkçı olmakla
suçlar arada. Asla değilim. Baskın kültürün müziğini
dinlemek başka icra etmek başka. Sesim varsa ve

müzik yapacaksam kendi anadilimde yaparım! Bu-
nun ortamını yaratırım. Tamam, müzik evrenseldir

-ben de değişik müzik türlerini zevkle-dinliyorum
-ama evren sadeceİngilizce ve Türkçeden miibaret
olmalıdır? Becerebiliyorsak önceliğimiz kendi müziği-
mizde olsun. Neyse de bu yıldırmalarım sonucunda
Leyla ablaya da Adığece bir şarkı söylettik sonunda.
Hem de stüdyo kaydı yaptırarak yani yarı profes-
yonelce diyelim. Üstelikte Beycan ağabeyin "bu yaş-
tan sonra azanı teneşir paklar" baskıları da yıldırama-
  

 

dı bizi. Leyla ablaya da çok yakıştı doğrusu. Ubıh
olması da telaffuz aksamalarını açıklıyor nasılsa.
Bundan sonra da Adığece şarkı söylemeye devam
edecek diye umuyorum.

Bizler, burada yaşayan Çerkesleristeriz ki

çokkişi gelsin yerleşmeye. Bazen umudumuz
azalır, o zamanlar da deriz ki hiç olmazsa gezme-
ye gelsin insanlar. Anavatana gelmekistediği
halde eşinin bunu kabul etmediğini söyleyen,
hatta sayıları çok olmasa da eşlerinden ayrı ola-
rak gelip yerleşmiş olan erkek hemşehrilervar.
Burada hata kimde ya dayanlışlık nerede sence,
kadınlarda mı erkeklerde mi?

Hem erkekler hem de kadınlariçin, kendi ku-

surlarını kamufle ederek sürekli eşlerini suçlayanlara
söylenecek çokşey var aslında. Biraz değinmeye
çalışayım, umarım bana kızmazlar.

Bu kişilere sormakistiyorum:"Eşinizle evlenir-

ken hayatın her alanında neyi nasıl paylaşmayı
düşündünüz? Anavatana dönme, yerleşme düşün-

ceniz varsa veya evlendikten sonra oluşmuşsa
eşinizle bunu ne kadar paylaştınız, onu nedenik-
na edemediniz?" diye,

Cevapları düşünüyorum ve daha önce duydu-
gum sesler kulağımdaçınlıyor. "Evlenirken söylemiş-
tim, ileride Kafkasya'ya yerleşeceğim ona göre.
Bunu bil ve kabul ediyorsan öyle evlenelim. "Ve
sonra erkeğin uygun gördüğü zaman gelip çatmıştır
ve kadına dayatır: "Bugün geldin geldin! Yoksa
ben çekip giderim!"

Erkek büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim
beni bağışlasınlar ama bu noktadaeleştiriyi ciddi
olarak hak ediyorlar. Herkesin bildiği gibi erkekleri-
miz evlilikte eş seçme özgürlüğüne daha fazla sa-
hipler. Eş ise hayatı paylaşmakiçin seçilmiyor. Bu
nedenle de önemli kararlarda paylaşım eksik kalı-
yor. Evlilikte biraz zaman geçtikten sonra ise kaçış
taktikleri başlıyor. İş yapmaveya başka nedenler
yaratarak erkekler Kafkasya'ya yalnız gelmeye baş-
liyorlar. Bu durumu herkes için söylemiyorum.
İdealist olan, millet kaygısıile hareket eden erkekleri
tamamen bunun dışında tutuyorum.

Kadınlar ise bazı konularda çok tutucu oldukları

için haliyle hayatlarında değişiklik yapmakistemiyor-
lar. Ekonomik özgürlüğü olmadan, çocuklarının
eğitimi için çırpınırken hangi kadını suçlayabiliriz
gelmiyor diye. Kadınlar erkeklere nazaran daha
organize olduklarından, aile için bazı durumları
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planlayabilirler. Mesela yaz tatillerinde neden bir
Kafkasya gezisi olmasın, çocukları için neden bir
Kafkasya gezi grubu düşünülmesin gibi. Hangi ne-
denle olursa olsun kadınlar yüzlerini anavatana
çevirirlerse çocuklarını millet ve vatan bilinciyle
yetiştirirlerse geleceğimiz çok güzel olacaktır ben-
ce,

Eşler arasındaki paylaşım dürüstçe veiyı niyetle
olursa Kafkasya'ya da birlikte gelinir. Erkeklerin
kendi kusurlarını eşlerine yükleyerekbazı şeylerden
kaçmaya çalışmalarını doğru bulmuyorum.

Diasporadan buraya gelip yerleşen birisi bu-
radaki insanlara ne ifade ediyor, sen ne gibi dav-
ranışlarla karşılaştın?

Buraya gelip yerleştiğim için hiçbir beklentim
olmadığı halde, takdir ediyor ve saygı duyuyorlar.
Bunu da sözleifade ediyorlar. Insan mutlu oluyor.

İlk geldiğim zamanlarda birisi beni uyararak
"pazara gittiğinde dikkatli ol, dışarıdan geldiğini
anlarlarsa pahalı satmaya çalışırlar "demişti. O za-

manlar da bugün de pazara gittiğimde dışarıdan
geldiğimi anlıyorlar ve bırakın pahalı satmayı, hem
daha ucuza veriyorlar hem de güzel sözler söylü-
yorlar. Aslında burada önemli olan güven vermek
bence.

Burada insanların eğitim düzeyi Türkiye'den
dahaiyi. O yüzden dealgıları daha gelişmiş.

Türkiye'den buraya gelerek kısa sürelerde
köşeyi dönmeyeçalışıp muradına erememiş insan-

ların yaptığı olumsuz propagandaya aldanmamak
lazım. Sistem değişikliği ile insanların yaşamları
değişti eğitimi, mevkisi olan pek çokinsan pazarcı-
ikta dahil hiç hayal etmedikleriişleri yapmak zo-
runda kaldılar. Bu insanları küçümseme hakkını

kendinde bulanların cehaleti üzücü bence.

Kafe işletmek, insanlarla iletişim halinde olmayı
gerektiriyor. Bundan çok memnunum. Çünkü her
yaş grubundan insanımızı tanımafırsatım ve şansım
oluyor. Kadınların gücünü, gençlerin temizliğini,
çocukların güzelliğini gördükçe mutlu oluyorum.
İnsanımızı seviyorum.

Türkiye'ye gittiğin zamanlarda burasıile ilgili
olarakinsanlar senden neler öğrenmekistiyorlar?

Ben, Türkiye'ye gittikçe devamlı şu soruları
duyuyorum: "Orada demokrasi var mıki kadınlar
eziliyormuş öyle mi, din tamamen elden gitmiş
mi, geleneklerimiz hiç bilinmiyormuş öyle mi,

Türkiye'den en az 30 yıl geride imiş, vs." bunlar
en fazla sorulan sorular.

Türkiye'de yaşayan bir insan, öncelikle yaşadığı
ülkede bu sorulara cevap arayarak bunları sorgu-
lamıyor da, anavatan söz konusu olunca kusur

bulmak amacıyla sorguya başlıyor. Ben sorgusuz
sualsiz herkes gözünü yumsun demiyorum ama
"vatan" herkese lazım, tüm eksikleri tüm kusurlanıyla
bizim ve sahip çıkmak zorundayız. Beğenmiyorsak
beraberce düzeltmek zorundayız ama bunu otur-
duğumuz yerden yani uzaktan değil üzerinde ya-
şayarak yapmalıyız. Amaç bilgi almak öğrenmek
ise, artık kapılar açık, haberleşme olanakları çok,
intemetvar. İğneli ve art niyetli sorulara verecek
cevap yokbizlerde de.

Sovyetler Birliği zamanındaki "komünizmi", in-
sanları vatanlarından soğutmakiçin siyasi bir rejim
olmaktan öte Öcü gibi gösterenlerin peşindengi-
denlervar hala. Din tacirlerinin, tarikatların burası
hakkında yapmış olduğu olumsuz propagandalara
inanan insanlarımız da var ne yazık ki. Bunlara
üzülüyorum ve daha ne kadar uzun bir yolumuz
var diye düşünüyorum,insanların cehaletine tanık
oldukça. Türkiye'de dönüş konusunun aralıksız

gündemde olmalı ve insanlarımız dürüst, açık ola-
rak bilgilendirilmeli ki olayın içinde hissetsinler
kendilerini. Başka türlü millet olarak varlığımızı

sürdürmemiz bana olanaklı görünmüyor. Asimilas-
yon bizibitirmeden biz geleceğimizi kurmak zo-
rundayız. Tüm kurumlarımızla, tüm insanımızla
herkesin yüzü anavatana dönsün diliyorum. Her-
kesin gelemeyeceğinin ben de farkındayım ancak
şartlarımızı zorlayarak mücadele etmeliyiz. Daha
fazla insanımızı olaya dahil etmeliyiz. Mücadele
ettikçe varız.

Yolunuzun Nalçik'e düşmesidileklerimle...

 

 

  



 

 
Guser Lina Baykan

Kulaklarımda bir şarkı çınlıyor, melodileri sanki
büyülü, başka bir dünyayaait... Sadecefiziki olarak
değil, bütün benliğimle bulutların tepesindeyim. Bir

aydır süren tatlı telaş, yerini dayanılmaz bir meraka
bıraktı. Hiç görmediğimiz anavatanımızın hasretiyle

büyüdük. Dilimizle, geleneklerimizle, danslarımızla
büyüttükiçimizdeki anavatan çiçeğini. Merak vardı
hep. Nasıl bir yer? Renginasıl? Kokusu nasıl?

Elbette bir gün gidecektim ama bu gidişim,
Dünya Çerkes Birliği'nin kuruluşunun 20. yılında
davet edilmem ile çok büyükbir anlam kazandı.
Orada rahmetli Sönmez babamıtemsil edecektim.
Bundan tam 20 sene önce, gürsiyah saçlı, siyah
bıyıklı, sivri çeneli, genç bir delikanlı varmış bu yol-
larda... Çerkes halkının kaderindeki en önemli dö-
nüm noktalarından biri olan bu oluşuma önayak

olmuş.İlk delegelerinden, kurucularından biri olmuş
DÇB'nin. Babam, sadece 24 yaşındaymış, dünya-
daki tüm Çerkeslerin temsilcisi olmaya, Nalçik'e

giderken. Şimdi ben 21 yaşındayım, 1991 senesinden
20 sene uzaktayım. Ben yaşadığım sürece hafızam-
dan silinmeyecekbir temsile layık görüldüm. Haberi
aldığım günden beniçimitarifi imkansız bir heyecan

kaplamıştı. Bir ay boyunca, her günümün konusu
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buydu ama 5 dakika sonra ayaklarının "kendi" top-
raklarına basacak olmasının heyecanı başkaymış.
Setenay, bu sefer mecazi anlamda değil, gerçek

anlamdayolarkadaşım oldu. Bu unutulmaz anlarım-

da benimle oldu. Onunla bu güzelanılara imza at-

manın yeri Ise bambaşkaydı. Havalimanınaindiğimiz-
de, uzun gümrük kuyruğunda Setenay'la, sıramızın

gelmesini bekliyorduk. Tanımadığımız bır bey, bizim
adımızı söyleyip "kheplağ" (hoşgeldiniz) dediği anda,
içimi huzur kapladı. Artık anavatanımda olduğumu
hissettim.

Merhaba! Şehir bize en güzel melodileriyle

merhaba diyor! Senin olan birşeyle bu kadar geç
tanışmak... Herşey sizin için. Ağaçlar, yollar, kaldı-

rımlar... Trafik lambalarıbile sizin için! Size ait! Aidi-
yet duygusunun böylesini tanımamıştım. Dahailk
adımını attığı andanitibaren bitmesin istiyorinsan...
Geleli 15 dakika olmamıştı, dönmekistemiyorum

dediğimde... Bir anda, hiç olmayacak bir yerde,
"ben daha önce bunu yaşamıştım. Bunu rüyamda
mı gördüm?" dersiniz ya... Ama bu sefer gerçekten
bunun aynısını daha önce yaşadım.Bilim bunu nasıl
açıklıyor bilmiyordum. Bildiğim bir şey vardı, ben
oraya aittim!



 

Otelimiz, sanatoryumlar bölgesi dedikleri bir
yerde, kocaman bir avlusuvar. Girdiğiniz anda, mis

gibi çiçek kokuları karşılıyorsizi. Odamızın penceresi

büyüleyici bir bahçeye bakıyor.. Birden, oda telefo-

nunun keskin sesi bizi bu rüyadanbir an için uyandı-

rıyori Dedem merakiçinde, “geldiniz mi" diye so-
ruyor. Aslan dedem Maykop'tan Nalçik'e geçiş
yapmıştı onunla Nalçik'te buluştuk Bu cümle bile
bir düşün parçası gibi değil mi! Bu düşle uykuya

daldık...

Kalacağımız gün sayısıkısıtlı olduğu için, Nalçik

dışındaki şehirlere gidemeyeceğiz. Ancak, bu du-
rum içimizi burkmak yerine, bir sonraki Kafkasya
biletimizin şimdiden kesildiği anlamına geliyor! Ön-

ce şehri gezdik Yeşil, böyle bir yeşil yok. İnsanın
ufkunu açıyor. Kapılıp gidip, zihnininizi yoracak ka-
daryeşil. Mavi, mavide kaybolursunuz.İçine alır

bırakmaz sizi, büyülenirsiniz...

Nart Sosruko'yu selamlıyoruz. Çocukluğumuz-
dan berihikayesiyle büyüdüğümüz Savsuruko, bu
sefer kendi adını taşıyan bir restoranın mimarisiyle
ihtişamını sergiliyor. Tüm Nalçik onun kolları altında,

Elinde tuttuğu meşalesiyle öyle heybetli ki, sanki
bütün şehrin muhafızı, yaşanan herşeye oradan

hakim.

Anma töreni büyüktiyatroda olacak dediler.
Heyecanlıyım. Program DÇB Başkanı Sn. Kanşobi
Ajako'un açılış konuşmasıile başlıyor. Ardından

DÇB'nin 20.yılına özel hazırlanan marş... Gözlerim
doluyor. Öyle güzeldi ki bitmesin dedim, tekrar

söyleyelim! Herkesin yerine oturmasıyla birlikte,
Kabardey-Balkar Cumhurbaşkanı Sn. Arsen Kano-
ko kürsüde konuşmayapıyor. Ardından sinevizyon
gösterisi. DÇB, I991 senesinden bu yanabiriken

bütün fotoğrafve videoları kronolojiksırayla birleş-
tirmiş. Kuruluşundan bu yana geçen bütün süreçleri

tek tek anlatıyor sinevizyondaki sunucu.İşte orada,
bir karede, çok yakından görüyorum onu. Heyecanlı
o da, benim gibil Yaşadığı şeyin kıymetinin farkında,
çalışmak, hakkını vermekistiyor bu kutsal görevin.
“Babam” diyorum Setenay'a. Kalbim sanki yerinden

çıkacak!

Anavatan ve diasporanın bölge temsilcileri tek
tek sahnedeki masalara çağrılıyorve sırayla konuşma

yapmaları için kürsüye davet ediliyor. O anda dün-

 

 

 

 

 

 
yadaki hiçbirşey umrumda değil, kendi anadilim-

de yapılan konuşmaları anlamamamın verdiği utanç

ve hüzün kadar... Programın ilk kısmıbitiyor. Elleri-
mizdeki davetiylerde belirtildiği üzere, şimdi konser

olacak. Şahane bir senfoni orkestrası sahnedeki

yerinialıyor. Bazı parçalarda orkestraya muhteşem

sesleri ile solistler eşlik ediyor. Ardından, hayatımdaki
ilklerden bir diğerine daha orada şahit oluyorum.

Senfoni orkestrasıile garmonu birleştiriyorlar! Peşin-

den, Olga Sakur, Nalmes, Çegem Şelaleleri Wored
Grubu da bu özel günde sahne alıyor. Zannettiğimiz
gibi, yalnızca bir sanatçı ya da ekip sahneye çıkıp

peşpeşe gösterilerini sunmuyor. Anavatandaki en

usta devlet sanatçıları birer, ikişer parçayla bu birliği

onure ediyorlar. Ve o minikler... Naltsıuk! Minikler

ekibi deyip geçmeyin, bunlar büyümüş de küçülmüş-

ler! Tiyatral bir havada, öyle güzel sunuyorlarki
oyunlarını, bütün salon ayakta alkışlıyor. Gözyaşla-

rıma hakim olamazdım, böyle güzel, böyle içten,

böyle coşkulu bir minik topluluk karşısında... Konser

bitiminde Çerkes toplumunun geleceği olan minik-
lerden etkilenen Aslan dedem, o unutmayacağım
sözlerini sarfediyor bize: "Çocuklar, diğer topraklarda

ne olacak bilmiyorum, ama burada, anavatanda

Adığelilkk ölmeyecek, artık bundan eminim, burası
için umudum var, içim rahat."

Elbruz restorana gidiyoruz. Cumhurbaşkanı
adına bir resepsiyon yemeği. Gündüz törendetak-

dim edilmeyen DÇB'nin onur nişanları, akşam
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"hoh"lar eşliğinde, gelen davetlilere tek tek takılı-

yor. Devlet sanatçıları yine burada, geceyi görsel
şölenleriyle renklendirmeye devam ediyorlar. Büyük-

lerin masalarını tek tek dolaşıp, güzel kareler, anılar
toplamaya devam ediyorum. Nahit Serbes, dedemle
benim fotoğrafımı çekiyor ve ardından "gel Cumhur-
başkanının sağına geç, onunla da bir kare fotoğrafın

olsun" diyor! "Olmaz, nasıl geçeyim Nahit amca"

derken birden kendimi Sn. Arsen Kanoko'nun ya-
nında buluyorum! Yanına yaklaşmamla, bütün masa-

nın ayağa kalkması bir oluyor. Cumhurbaşkanı Sn
Kanoko, bayan olduğum için, diğer büyükler de
masadaki thamate ayağa kalktığıiçin aslında gelenek-
lerimize göre davranmışlar ve ben dünyanın hiçbir
yerinde sıradan bir vatandaş için cumhurbaşkanı

ve masasındaki heyetin saygıyla ayağa kalktığını
duymadım, görmedim. Bu nedenle çok heyecanlan-
dım.Bir bakıyonum, unutulmaz bir fotoğraf çekindim
ama karede Setenay yok! Nasıl bir cesaret geldi
bilmiyorum ama arkadaşımın da bu karede olmasını

çok istedim ve "bir dakika lütfen" diyerek salonun
öbür ucundaki Setenay'a seslendim! (Koskoca pro-

  
  

tokol masasını onuniçin beklettiğimi gördüğünde

attığı bakışı ve masalara çarpa çarpa gelişini hiç
unutmayacağımı)

Mayıs... Yılın en güzel mevsimidir bahar. Aydın-
lıktır, menekşe kokar, umutla doludur... Yeni başlan-

gıçların mevsimidirilkbahar. Hayalimizdeki Mayıs'tır
bu. Belki de özlenen Mayıs... Ancak, o sabah Nalçik'e

bütün bunlardan uzakbir sadelik hakimdi. Gözlerine
yaşlar biriken, ağlamak üzere olan ama hıçkırığını

boğazında bastıran ufak kız çocukları gibiydi bulutlar.

- Gökyüzünü çepeçevre sarmış, kapatmışlardı güneşi.
Heran bir yağmur başlatacak kadar yakınlardı yeryü-
züne. Bulutlar bile "Ağlamamalı artık!" diyor ama

yine de saklamakta zorlanıyordu gözyaşlarını... Şehir-
de herkes sessiz, konuşmadan anlaşıyordu o gün

sanki... Bir 21 Mayıs sabahıydı...  
Heyetile otelden çıktığımızda,ilk olarak Dünya

ÇerkesBirliği merkezine gittik. Anavatan ve diaspora
adına gelen bütün temsilciler ile orada buluştuk.
Ardından, sürgün anıtının olduğu meydana doğru
yürümeye başladık. Bu topluluk sayı olarak daha
ne kadarartabilir derken,bir grup daha,bir grup
daha katıldı sessiz kalabalığımıza... Elimde kamera
ile karıştım kalabalığa. Bir kare gördüm hiç unutma-
yacağım. Birbirindenfarklı başlıklarıyla aynı fotoğraf
karesinde tesadüfen bulunan insanlar, "toplumun
hangi kesiminden, hangi düşünce akımından olursak
olalım, bugün burada tek yüreğiz" mesajını veriyorlar-
dı. Bana da bu anı ölümsüzleştirmek düştü...

Birden sesler duymaya başladım. Atlı sesleri...
Ardından yüksek sesle hepbir ağızdan bağıran in-
sanlar... Sanki bir ordu ayaklanmış, bangır bangır
bize doğrugeliyor... Öndenatlılar, en başta tüm
grubu yöneten atlı ve yanında "Bje" (çağrı borusu)
taşıyan bir genç ile. Ellerinde onlarca Adığe bay-
rakları... Öndekiler hepbir ağızdan bir cümleye baş-
iyor, arkadan gelenler tamamlıyor. Biz, bir grup
insan beklerken, bulunduğumuz yerdekileri sayı
olarak beşe katlayacak, yüzlerce kişi daha eklendi



 

aramıza. Ve bje sesi... Nasıl anlatılır ki... Tüyleri
diken diken ediyor! Büyük bir haykırıştı bu, çok

büyük... Atlar bakımlı, ihtişamlı, belliki bugün için

özenle hazırlanmış. Sırayla bütün Çerkeskalı gençler

sürgünanıtının etrafına diziliyor. Tören, ağıtlarla,

şiirlerle, konuşmalarla devam ediyor. Son konuş-
mayla Saye giymiş bir genç kız ve Çerkeskalı bir
delikanlının ellerindeki beyaz güvercinler gökyüzüne

bırakılıyor... Umut için, mutluluk için, bizim için ha-

valanıyorlar!

O akşam, DÇB'de daha ufak bir topluluğun

bulunduğu özel bir yemek veriliyor. Yaşadığımız

günün ve dönemin anlamına yönelik "hoh"lar yapılı-

yor masada. Çok değerli büyüklerimizle yanyana
unutulmaz bir akşam daha geçiyor. Yemeğin sonun-

da, thamadelerimiz diaspora gençlerine, bizim aracı-

ığımızla, önemli mesajlar veriyor. En önemsedikleri
mesaj anadil. İsrarla, defalarca dile getiriyorlar bu

eksiği. Gençler, dilinizi öğrenin, konuşun, yaşatın!

Ertesi gün, Nalçik'in biraz dışına doğru çıkıyoruz.

Köylere doğru ufak bir gezimiz olacak. Bir köyün
ilkokul öğrencileri bizim için gösteri hazırlamışlar,

hünerlerini sergilemekistiyorlarmış. Okul bahçesine
girdiğimiz anda, arabanın camından, büyüklerin

arkasında sıraya girmiş, heyecanla bize doğru bakan

minikleri görüyorum. Arabalardan ındığımız anda,
aralarından 3 tanesi, ellerinde hazır bekleyen gar-

monları çalmaya başlıyorlar ve anında bir daire

oluşturup kendiaralarında ufak bir cegu yapıyorlar.

Okulu geziyoruz. Okul, güzel sanatlarilkokuluymuş

meğer. Gördüklerimiz karşısında şaşkınlık yaşıyoruz.

Yaşlarına, boylarına aldanmayın, bunların hepsi

birer sanatçı! O minik heykeller, tablolar, maket-

ler, elişleri... Onlarca, hatta yüzlerce çalışmayı ser-

gilemişlersınıflarda, koridorlarda. Köy okulu de-

meye bin şahit ister! Düzenli, tertemiz,pırıl pırıl...

Düşündükçe hala aklım almıyor. Allahım o minicik

elleriyle nasıl harika çalışmalar çıkarmışlar! Miniklerin

 

20. YILINDA TÜRKİYE'DENİKİ GENC YÜREK,

hünerleri bu kadarla bitmiyor! Yeşil bir alanda, ekip
gösterisi sunuyorlar bize. Ardından bir hoşluk daha
yaşanıyor. Meğer o gün diploma günleriymiş! Bizler-
den, ilköğretimibitiren öğrencilerin diplomalarını
takdim etmemiz isteniyor. Yüzlerimizde kocaman
gülümsemelerle el sallayarak ayrılıyoruz köyden,

Bayanlara gösterilen özenive saygıyı asla unut-
mayacağım. Dünyanın hiçbir yerinde bir bayana,
yaşı ne olursa olsun, böylesine gururverici bir de-
ger venildiğini düşünmüyorum. Vetabii ki misafirper-
verlik... Misafir, orada herşeyden önce geliyor,sizi
bir an olsun yalnız bırakmıyorlar. Dönüş gününüzde
ise hediyelerle yolcu etmeyi adet edinmişler. Gupse
ablanın (Altınışık) güzeljestlerini de Kafkasya'yailk
gidişimde kendimi evimdegibi hissetmemi sağlay-
an güzellikler arasında hep anımsayacağım...

Sanmayın ki herşey burada belirttiklerimle bi-
iyor. Doğasıyla, havasıyla, insanıyla açmış kollarını,
sarmış sizi anavatan. Gitmeyin,yine gelin, geri dö-
nün diyor.Siz yeterki gelin, hep kucaklayacağız
sizi diyor... Ne kadar anlatsam da içimde hep daha
fazlası kalacak. Gitmediğim, görmediğim, havasını
solumadığım sürece, yüreğimde yeri dolmaz boşluk-
lar hep kalacak.

Havalimanına indiğimiz ilk dakikamızdan itiba-
ren bizi yalnız bırakmayan, her konuda yardımcı
olmaya çalışan, bütün gezimiz boyunca içimiziısıtan
güleryüzleriyle, içten misafirperverlikleriyle, dönüş
günü dahi yanımızda olup elimizi bırakmayarak,
unutulmaz dostlara dönüşen herkese buradan te-
şekkür ediyorum.

Hislerim dudaklarımdan dökülemez çoğu za-
man.. Hep yarım kalır duygularım, yetmez kelime-
ler. Yaşadığım herşey tek bir yere çıkıyor... Çok
özleyeceğim! Hissettiğim o aidiyet duygusunun ye-
rini hiçbirşey tutamayacak! Şimdi çok özleyeceğim,
ama bir gün anavatanıma, ait olduğum yere geri
döneceğim!

 

 

 



 

 

Mamhıh Setenay Şekerci

Nalçik'e gidiyorum, anavatanıma, toprakla-

rma... Tarifi imkânsız bir mutluluk ve merakla
anavatan havasını içime çekmeye...

Nalçik uçağına binmeden önce ayaklarımız

yere değmiyordu.Sanki ilk kez uçağa biniyormuşuz
gibi şaşkın bir o kadar da heyecanlıydık. Yüzlerimizde
engellenemezgülücükler, ellerimizde fotoğraf maki-
neleriyle Japon turistlerden farkımız yoktu. Uçağa
bindiğimiz anda ise başka bir dünyaya geçiş yaptık.

Sürüldüğümüz topraklara ayak basmanın heyecanı,
daha önce gitmemiş olmanın utancı ve hayal ettiğim
kadar güzel mi sorusuysa birleşince kelimelerle ta-

rif edilemeyecek tuhaf bir ruh haline bürünüyor

insan. Aldığın nefes bile bir başka oluyor, kalp atışla-

rın artıyor.

Uçaktan indiğin anda ise daha önce defalarca
tembihlenmiş olmana rağmen, kontrol noktasına
hızlıca ulaşma zorunluluğu artan kalp atışları ve

merakına yenik düşüyor. O anda gözlerinin eksiksiz
kayıt yapamamasına kızar durumageliyor; yaşadı-
gın her dakikayı, her saniyeyi daha çok şey görmeyi,

hatırlamayıisteğin için tüm yüreğinde ve beyninde
kayda almaya çalışıyorsun... Sanrım biz de biraz

bu yüzden,biraz da işimizi zorlaştırmakiçin elinden
geleni yapanbir yolcunun soru yağmuruna tutması
nedeniyle kontrol noktasında en geride kalanlardan
olduk. Zaten öyle olmasakbile görevli polisin Rus
vatandaşlarını öncelikli olarak kontrol noktasına
alması durumuzu değiştirmeyecekti. Aslında haklı

olarak her ülkenin kendi vatandaşına tanıdığı bu

öncelik; kendi topraklarımda bir Rus polis tarafın-

dan hatırlatıldığında ne diyeceğimi bilemedim. Za-
ten birşey diyemezdim de kendi dilimi konuşmaktan
acizdim...

Vatandaşlığım yoktu,dil bilmiyordum. Ne bekli-

yordum ki? "Can you speak English?" diye dert an-
latmaya çalışan sıradan bir turistten ne farkım vardı?

Aidiyet duygusu; aslen senin olan topraklar, senin

olmadıkça, kendi bayrağın dalgalanmadıkça, kendi
yasaların uygulanmadıkça ne kadar da eksikkalıyor.

İlk kontrol noktasına ulaştığımız anda ise daha
önce gelişimiz hakkında DÇB Başkan Yrd.Sn. Or-

han Özmentarafından bilgilendirilmiş görevli bizi
karşıladı. Ve "Peri Masalı" başladı.İşlemleri ilk bitirip

gümrükten geçenler bizlerdik. Sanırım, kırılan guru-
rumun tamir oluşu yine ayni polisle göz göze gel-

memerastlıyor...

Havaalanı kapısındasevgili Özlem Abla (Ayde-
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mir) ile birlikte inanılmaz yardımlarını gördüğümüz

ve kontrol noktasından kolaylıkla geçmemizi sağlayan

(yaptıkları yapacaklarının başlangıcıymış) eşi Janberk
(Aydemir) ağabeylerden ayrıldık ve bizleri bekleyen

arkadaşlarımızla birlikte otelimize doğru yol almaya

başladık. Meydana geldiğimiz anda "çok özlemişim"

sözcükleri ağzımdan çıkıverdi. İnsanın hiç görmediği

toprakları özleyip; ikinci üçüncü ağızdan da olsa
dinlediği sürgün hikâyeleriyle, tanımadığı yerlere

bağlanması çoktuhaf. Yolda yürürken selam veren,
şekerikram eden insanlara şaşkın şaşkın bakmasak;

sebze özlemi çekmesek, en önemlisi de yanımızda
tercüman olmadan da dillenebilsek biz de herşeyi-
mizle oradandık... Sanki uzun zamandırbirbirini

görmemiş dostlardık da en sonunda görüşmek,
konuşmak, candan sarılarak hasret gidermekkısmet

olmuştu... Hani gerçek dostlar için aradan geçen
zamanın önemi yoktur ya, bir saat önce ayrılmış

gibi içtendirler; bizde aynen öyleydik...

Devletbaşkanından işadamlarına, DÇB baş-
kanından sanatçılara kadar herkes Türk bürokrasisin-

de alışkın olmadığımız derecede içten ve nazikti,

Tüm delegasyonun içinde iki küçük kız çocuğu gi-
biydik. Ancak bayanlara verilen kıymetin yaşıikinci

plandabıraktığını orada bir kez dahaanladık. İnsanla-
rın sosyal statüleri, cüzdanlarının kalınlığı ya da ha-

yat tecrübeleri bu kıymeti zayıflatmamış. Öyle ol-

masa Cumhurbaşkani Sn. Arsen Kanoko Lina' nın
yanına yaklaştığını hissettiği anda masasındaki herkes-

 YE

 

  



   

 

le birlikte ayağa kalmaz; dahası salonun öbür ucun-

dan koşarak gelen bir diğer kız çoçuğunu ayakta

beklemezdi. Ya da DÇB Başkanı Sn Ajako Kanşovbi

dönüş günü valizlerimi taşımama yardım etmez;

pekala beni görmezden gelebilirdi.

Yaşanılan acıların, ekonomiksıkıntıların anavatan-

da farklı bir birlik duygusu oluşturduğu aşikar ve

bunun en güzel ömeği 21 Mayıs... Oradaki soydaş-

larımızın acıları hala o kadartaze ki hüzün gözlerin-

den okunuyor. Öylesine bir yas yaşanıyorki havaya

matem kokusu sinmiş...

İnsanlar sabahın erken saatlerinde yas kıyafetle-

riyle; başlarında şapkaları yada kalpaklarıyla sürgün

anıtının olduğu meydanda toplanıyorlar. Yollarda

atlıların geçişlerini görebiliyorsunuz. Bu öylesi bir

geçiş ki arabaların koma sesleriyle devam ettinliyor.
Asla bir kutlama degil; belki bir tür başkaldırı... 

Her şeye rağmen buradayım, tüm kayıplarıma

rağmen toprağımda nefes alıyorum dergibi basılıyor

komalara.

Masal sona ererken; dönüş günü geldiğinde

garip bir arada kalmışlık hissi çöküyor Insanın üstüne.

Türkiye'de bıraktığın insanların, alıştığın düzenin
özlemibir tarafta anavatanda yeni tanıdığın ama

sanki hep tanıyormuşsun gibi ayrılmak istemediğin

büyüklerin, dostların, kendi toprağın diğer tarafta;

Sevgili Gupse ablanın (Altınışık) hediyesi Adığe

bayrağı kolye boynunda,aklınsa kim bilir nerelerde...
 

 

 

Tüm bu karmaşa içinde en son hatırladığım orada

yardımlarını bizden hiç esirgemeyen ve sürekli

çevirmenliğimizi yapan değerli büyüyümüz Sn Naz-

mi Sabancıoğlu'na bir gün tekrar gelmek üzere söz
verdiğimiz...

Anavatanımızı görmemizi sağlayan Sayın Or-

han Özmenile KAFFED Genel Koordinatörü Sayın

Cumhur Bal'a ve anavatana adım attığımız andan

itibaren bizlerle ilgilenen, güler yüzlerini eksik etme-

yen; Sayın Nazmi Sabancıoğlu' na, Sevgili Özlem
- Janberk Aydemir'e, Sevgili Gupse Altınışık'a ve

burada ismini sayamayacağım herkese çokteşekkür
ediyorum.

Diasporada bizim elde ettiğimiz şansa erişeme-
miş, anavatan özlemiyle yanan birçok arkadaşımız

var. Dilerim bizim dönüş günü yaşadığımız kafa ka-
rışıklığı hepsine kısmet olur çünkü biliyorum ve
hissediyorum ki bu arada kalmışlık sonlandığında

hepimizin gönül bağları gözle görülür halatlara dö-
nüşecek...
 

 

  



 

DİASPORA HİKAYESİ
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ynlıyorum... O doyamadığım memleket kokusunu içimde sakladığım hatıralara katarak uzaklaşı-
yorum. Bu küçükyaşta neden ayrıldığımı bilmiyorum ama büyüdükçe anlam katıyorum. Anlam
kattıkça gözümde canlanıyor ve bir kez daha ağlıyorum. Hıçkırıklarım duyulmasa da bir sürgün

içinde hıçkırıklarımı da sürüklüyorum.

 

Minicik kalbim annemin gözlerinden akan yaşlarla alevleniyor. Anlamsızca bakıyorum belki geride
bıraktığım o topraklara, büyükbir acıyla kasıp kavuruyor belki o sürgün sahneleri içimi... Amayine
de yalnızlığımızı ve suskunluğumuzun haykırışlarını da peşimize takıp gidiyoruz. Aslında bu bir sürgün
olarak değil, bir soykırım olarak kazınıyordu kalbimizin derinliklerine... 1864 yılındaki katliam, salgın
hastalık mı yoksa bu bahaneyle öldürülmekistenen masum insanlar mıydı? Bilmiyordum bunları,
anlamlandıramıyordum. Sadece yola çıktığımız gemiden üçer beşer düşen insanlara bakarak, göz
yummalarımızı da susturup, hıçkırıklarımızla dertleşiyorduk. Bilmesem de gördüğüm şey herkesin
gözlerinde haykıran o suskunlukve çaresizliğin yalvarışlarıydı... Küçük kırmızı benekli olan insanlar
*(sürgün yıllarında salgın hastalık nedeniyle kızamık, suçiçeği, tifo gibi hastalıklara yakalanan insanlar
nasılsa ölecekleri düşünüldüğü için gemilerden suya atılıyordu.) balık olmalıymışçasına birer birer
denize atılıyordu. Öksürmeye korkuyor, hasta olmamakiçin kalbimin atmak zorunda olmasıgibi
çabalıyordum. Acaba ben de balık olmalı mıydım? Balık olunca Kafkasya'ya kavuşup, insanların gözle-
rinde gördüğüm çaresizliği ona anlatabilecek miydim? Bunu da bilmiyordum. Artık bilmemekte canı-
mı çok acıtıyordu. Canımın yandığı belli olmasın diye bir kez daha düğümlüyordum hıçkırıklarımı
boğazımda. O kadarsıkı düğümlüyordum ki sanki bir daha çözülmemeliymiş gibi... Bir nedeni olma-
iydı ya da çözemediğim hıçkırıklarım gibi aklımda soru kalmadan banabirileri açıklamalıydı neler
olduğunu...

Dönüp bakamıyorum arkama. Ne kadar uzaklaştığımıbilmiyor um. Bilmemeliyim! Çünkü kalbimin
“ derinliğinde, bana en yakın bir yerde bir uzak var en dipte. Ruhuma yakın olduğu kadar uzaktı göz-

lerime... Gözlerime yakın olsa da artık uzaktı bedenime. Uzandıkça bedenim sürgünün derinliğine,
yakın değil artık en yakınımda dediğim ülke. Arkadaşlarımdan ayrı kalma derdim yok. Çünkü onlar
kırmızı benekli* balık olarak yaşayacaklar bu dipsiz denizlerde. Bu geminin beni uzaklaştırdığı kadar
çokyaklaşıyorum ayrıldığım memleketime. Bu bir göç hikâyesigibi olsa da içler acısı, göz dolduran
bir sürgün olarak yaşıyor kalbimizde...

Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Şeyda Gökçek,Liseler arası kompozisyon yarışmasında "Sürgün Kapısında

Küçük Bir Kalp" başlıklı birincilik ödülü aldığı kompozisyonunu

NART 59



21 MAYIS BÜYÜK ÇERKES SÜRGÜNÜ ANMA TÖRENLERİ... |
 

 

 

 

Bilindiği gibi 21 Mayıs anmatörenleri Kefken'de
başlamış ve katılım sayısı artarak bu zamana kadar
devam etmiştir. Karaağaç Köyü ve Babalı sahillerinin
alt yapısının artık yetersiz kalması, katılımcıların
coşkusu ve duygusal atmosferi yüksek olan 2|
Mayıs anma törenlerinin kamuoyuna yansımasının
beklentilerin altında kalması nedeni ile KAFFED
bu yılki 21 Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü'nü anma
etkinliklerini İstanbul'da düzenlemeye kararverdi.

Anma töreni 21 Mayıs cumartesi günü, Çer-

 
keslerin Osmanlı topraklarına sürgün edildiklerinde
İstanbul'dakiilk yerleşim yerlerindenbiri olan
Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yoğun katılımla
gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kafkas Dernekleri Federasyonu'na
(KAFFED) bağlı Adana, Mersin, Gaziantep, Kahra-
manmaraş, Göksun, Ankara, Kayseri Antalya,
İzmir, Balıkesir, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa,
Bursa, Bandırma, Bolu, Düzce, Sakarya, Samsun,
Tokat, Turhal, Reyhanlı, İzmit başta olmak üzere
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Türkiye'nin her yerinden otobüslerle ve özel
araçlarla binlerce Çerkes katıldı. Suriye, Ürdün,
Kafkasya'dan da bireysel katılımlar oldu.

Törendeilk olarak alanda toplanan kalabalığa
program ilan edildi ve gelen mesajlar okundu.

Tören, 19:00 -20:00 saatleri arasında Sürgün
konulu barkovizyon gösterisiile başladı. Barkoviz-
yon gösterisi sunulurken aynı saatlerde Akaretlerde
bulunanilk Çerkes Örnek Okulu önünde basın

açıklaması okundu. Ardından meşaleli bir grupla
Akaretlerden yürüyüş başlayarak Barbaros Meyda-
nı'nda toplanan kalabalıkla beraber Nart Ateşi
yakıldı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra Kafkas
Dernekleri Federasyonu'nun basın bildirisi Sayın
Sezai Babakuştarafından okundu. Sezai Babakuş'un

okuduğu basın bildirisinin ardından kürsüye davet
edilen Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Baş-

“kanı Sayın Cihan Candemir bir konuşma yaptı.
Beşiktaş Belediye'si tarafından desteklenen bu

muhteşem organizasyonda Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Sayın İsmail Ünal kürsüye davet edildi. Ünal
anma gününe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu-
luk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından programa devam edil-
di. Programda dünyaşairlerinden Sürgün ve Barışa
Çağrışiirleri Hümeyra Yılmaz tarafından okundu.

Çerkes geleneklerine uygun olarak, Adığece
İlhan Aydemir, Abazaca Hış Ekrem Akbaş tarafin-
dan konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından
Si Wored Müzik Grubu, Hawa Karadaş ve Gülcan

Altan sahne alarak Sürgün ağıtları seslendirdiler.
Yistanbulako ve Şişnaniy adlı ağıtların söylenmesinin
ardından sahilden denize karanfiller bırakıldı. 
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Büyük Çerkes Sürgünü'nün 147. Yılı Basın Bildirisi Sezai Babakuş Tarafından
Okundu

 21 Mayıs; Çerkeslerin sürgün
günü, yas günü...

21 Mayıs, Çerkeslerin sürgün günüdür. 14/
yıl önce (21 Mayıs 1864'de), Çarlık Rusyası'na
karşı verdikleri savaşı kaybeden Çerkesler, tarihin

en büyük ve en trajik sürgününe maruz bırakılmış-
lardır. Sürülenlerin sayısının |,5 milyondan fazla
olduğu, onbinlercesinin sürgün yollarında öldüğü
bilinmektedir. Halen, dünyadaki toplam Çerkes
nüfusunun yüzde 80'i diasporada yaşamaktadır.
En büyük Çerkes nüfusu Türkiye'dedir. Suriye,
Ürdün, Mısır, İsrail gibiilk yerleşim bölgeleri dışında,
sonradan yer değiştirmeleribirlikte bugün dünya-
nın pek çok ülkesinde Çerkes yaşamaktadır. 

Çerkeslerin Talepleri

Kafkas Demekleri Federasyonu, 21 Mayıs anmatörenlerinden önce, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin
taleplerini içeren bir deklarasyon yayınladı.

"Türkiye'de yaşayan Çerkesler, yeryüzündeki tüm toplumlargibi, kültürlerini yaşatmak ve kimliklerini
korumakistemektedir" diye başlayan deklarasyondaşu taleplere yerverildi:

|. İnsana Saygılı Yeni Bir Anayasa Hazırlanmalı: Temel hak ve özgürlükleri temelalan, evrensel
normlara uygun, sivil, çağdaş bir anayasa hazırlanmalı. Yurttaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini

istedikleri gibi yaşamalarını engelleyen tüm yasaklar kaldırılmalı. İnsan hakları ile dil ve kültürel hakların
geliştirilmesini güvence altına alan tüm uluslararası sözleşmelerhiç bir çekince konulmadan onaylanmalı

ve uygulanmalıdır.

2. Kimlik ve Kültürel Haklar Güvence Altına Alınmalı: Çerkes kimliğinin ifadesi ve yaşatılmasına
ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılmalı, bir toplum ve kültür olarak Çerkeslerin varlığı kabul edilmeli-
dir. Çerkesler, çocuklarına ve yaşadıkları yerleşim birimlerine istedikleri isimleri koyabilmeli, Çerkes

köylerine eski isimleri verilmelidir. Ayrımcılık ve her türlü ırkçılık ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli,

özellikle ders kitaplarından dil, din, etnisite ve cinsiyet farklılığı temelinde ayrımcılığı ve nefreti körükle-
yen tüm ifadeler çıkarılmalıdır.

3. Anadil Eğitimi Yaşama Geçmeli: Devlet, yurttaşların dillerini ve kültürlerini korumalarıiçin sa-

dece izin veren değil, destekleyen bir konumda olmalıdır. Bu kapsamdailk öğretimdenitibaren Çer-
kesçe seçmeli dil dersleri yaşama geçirilmeli, ana okullarında ve derneklerde dil öğretiminin önünde

engel olan tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, halk eğitim merkezleri ve benzeri kuruluşlar aracılığıile dil
kursları açılmalı, anadili öğretmenleri yetiştirilmeli, üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik
çalışmalara imkan tanınmalı, lisans ve lisans üstü programlar açılmalı, enstitüler kurulmalıdır.

4. Çerkesçe TV ve Radyo Yayınları Yapılmalı: Münhasıran Çerkes dillerinde tam gün radyo ve
televizyon yayını yapılmalı, Çerkesçe yayın yapan özel basın/yayın organları desteklenmelidir.

5. Çerkes Kültürüne Yönelik Sivil Toplum Kuruluşları Desteklenmeli: Çerkes kültürünün korunması

ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmalıdır.

6. Dönüş Hakkı Tanınmalı: 21 Mayıs Çerkeslerin soykırım ve sürgününün simgeseltarihi olarak
kabul edilmeli ve bu tarihsel gerçek tanınmalıdır. Çerkesler, anayurtlarından sürgün edilerek zorla
çıkarıldıkları için, tarihsel olarak anayurtlarına dönüş hakkına sahiptir. Rusyaile çifte vatandaşlık anlaş-
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ması yapılarak Türkiye Çerkeslerinin anayurtları ile olan bağları yasal olarak da sağlanmalıdır. Kafkasya'ya
dönerek yerleşmekisteyenleriçin sosyal hakların transferi sağlanmalı, bunun için Rusya ile Türkiye
arasında sosyal hakların transferi anlaşması yapılmalıdır.

7. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleriİle İlişkiler Güçlendirilmeli: Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin ak-
rabalarının bulunduğu Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri, özellikle Adığey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-
Balkar cumhuriyetleri ile ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirilmeli, Kuzey Kafkasya'ya yerleşen veya
iş kuran vatandaşlarımız desteklenmeli, buradaki üniversitelerde okuyan öğrencilere kredi ve burs
verilmelidir.

8. Abhazya ve Güney Osetya Tanınmalı: Abhazya ve Güney Osetya egemen devletler olarak
tanınmalı. Abhazya ve Güney Osetya'ya yönelik izolasyonlar kaldırılmalı. Eskiden var olan Trabzon-
Sohum gemiseferleri acilen yeniden başlatılmalı ve İstanbul-Sohum uçakseferleri konmalı. Gürcistan'a
yapılan askeri yardımlar durdurulmalı. Abhazya/Güney Osetya ve Türkiye'deki kurum vee kuruluşlar
arasında ekonomik, kültürel ve eğitsel alandaişbirliği geliştirilmelidir.

Büyük Çerkes Sürgünü'nün 147. Yılı
KAFFED Başkanı Cihan Candemir'in Konuşması

 

Sevgili Çerkesler ve Çerkes Dostları,

Bugün 21 Mayıs. Bugün,tarihin gördüğü en bü-
yük trajedilerden “Çerkes soykırım ve Sürgünü
nün 147. Yılını anmak üzere burada toplandık.
Dünyada tüm toplumlar, Güney Amerika'da İn-
ka'ların nasıl yok edildiğini bilir. Amerika'da Kızıl-
derelilerin başına gelenleri bilir. Yahudi soykırımını
bilir. Ama Çerkes toplumunun 147 yıl önce yaşa-
dığı büyük trajediya bilinmez ya da görmezden
gelinir.

19. Yüzyıl başlarından itibaren yıllar süren Kaf-
kas savaşlarında milyonlarca Çerkes kıyıma uğradı.
21 Mayıs |864 tarihinde sona eren savaş sonunda
bir buçuk milyon Çerkes zorla vatanından sürüldü.

Sürülenlerin en az üçte biri yollarda yok oldu.
Yokolanlar ya Karadeniz'de boğuldularya açlıktan,
ya da hastalıktan vardıkları kıyılarda hayatlarını
kaybettiler. Böyle bir trajediyi, böyle bir felaketi
dünya var oldu olalı hiç bir toplum yaşamadı. Bu-
gün bu trajediyi tüm dünyaya duyurmakiçin bura-
dayız. Onuniçin buradan tüm dünyaya sesleniyor
ve diyoruz ki, "Karadeniz en çokbize Kara'dır",
Çünkü, Çerkesler |9.yüzyılın soykırıma uğrayan
ilk halklarından birisidir. 

Değerli Dostlar, bilmeliyiz ki, sürgün ve soykırıma uğrayan Çerkeslerin hayatta kalma mücadelesi
yerleştirildikleri topraklarda da bitmedi. Atalarımız varlıklarını sürdürmekve yeni vatanlarını korumak
için asker oldular. Balkan Savaşında,Birinci Dünya Savaşında, Kafkas cephelerinde, Sarıkamış'ta, Ye-

men'de şehit oldular. Ancak bununla da kalmadı... Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'yu kurtarmakiçin

diğer Anadolu halklarıile omuz omuzasavaştılar. Yurt edindikleri toprakların "bağımsızlığı" için müca-
dele ettiler. Bizler de bu ülkenin vatandaşları olarak, asker oluyoruz, üretiyoruz, vergilerimizi ödüyoruz,
kültürünü zenginleştiriyoruz. Ama eşit vatandaş muamelesi görmüyoruz. Çünkü bugüne kadar Türki-
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ye'yi yönetenlerfarklı dili konuşan, farklı gelenekleri olan bütün diğer halklar gibi, Çerkesleri de yok
saydılar. Dilimizi, kültürümüzü yokettiler. Bizi, "..bu topraklar için cephelere sürülürken henüz Türkçe
bilmiyorduk. Şimdi ise, ana dilimiz unutturuldu" demek zorunda bıraktılar. İşte bugün bunu pankartları-
mızla da haykırıyoruz.

Değerli dostlar, artık 21 Mayısları sadece bir anma günü olmaktan çıkartmak zorundayız. 2|
Mayısları tarihimizi doğru öğrenmek, bilinçlenmek, kültürümüzü ve dilimizi yaşatacak taleplerimizi
dillendirmek, kısacası küllerimizden yeniden doğmakiçin değerlendirmek durumundayız. Çünkü Çer-
kesler olarak dilimizi ve kültürümüzü yaşatmakbizim en temel insan haklarımız. Demokratik haklarımızla
ilgili taleplerde bulunmak da, bizleri yaşatmak uğruna bu topraklara bütün varlıkları ve katkılarıyla
tutunmaya çalışan atalarımıza olan bir borcumuz. Ayrıca Çerkeslerin yaşadıkları diğer ülkeler gibi
Türkiye'nin de kültürümüzün zenginliğine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenlerle bugün bu-

rada dilimizle, kültürümüzlevarlığımızı sürdürmek, Türkiye'nin çok renkli kültürüne her zamankinden

daha çok katkıda bulunmak için "Anadil Eğitimiİstiyoruz", "ÇERKES Köy Adlarımızı Geriİstiyoruz",
"Anadilde Radyo-Televizyon yayını istiyoruz" ve "Asimilasyona Hayır" diye haykırıyoruz.

Değerli Dostlarım,biraz önce dedim ki"tarihimiziiyi. öğrenmekzorundayız", Öğrenmek zorundayız,
çünkü biz bundan sonra daha talepkar olacağız. Biliyorsunuz Çerkes kültüründe talepkar olmakayıp
sayılır. Amaartık biz, bizi "Çerkes" kılan kültürümüzü yaşatarak varolmakiçin, haklarımızlailgili taleple-
rimizi daha da yükseksesle dile getirmek durumundayız. Haktaleplerimizi dile getirirken de, tarihimizi
iyi okumalıyız. Çünkü bu tarih bizim hem anavatanda hem de Türkiye'de demokratik haklar için ver-
diğimiz mücadelemizin kaynağını oluşturuyor.

Tarihçiler, Rus Çarlarının Çerkeslere yaptığı soykırımı ve acımasız sürgünü anlatıyor. Biz de Çer-

kesleri katleden, onları yurtlarını terk etmeye zorlayan isimleri Zass, Yermolov, Albay Dogmitsov,
Yevdokimov, Grabbe ve diğerlerini ve halkımıza yaptıklarını unutmadık. Bu nedenle bugünkü Rus
yöneticilerden Çerkes halkına uyguladıkları soykırımın ve bizleri anavatanımızdan sürmenin karşılığını
talep ediyoruz. Dönüş hakkıistiyoruz. Çifte vatandaşlık hakkıistiyoruz. Dilimizi kültürümüzü yaşatmak
için destek bekliyoruz. Kısacası "Sürgün ağıdımız ise, dönüş bayramımız olsun" diyoruz.

Atalarımız Kafkasya'da yurtlarını korumakiçin Ruslarla savaşırken, bu savaşın başka ülkelerin

çıkarlarına hizmet edeceğini elbetteki bilmiyorlardı. Ancak bugüntarihçilerin yazdıklarından atalarımızın
anayurtlarından sürgüne gönderilmelerine yol açan direnişin Afganistan, İran ve Hindistan'da İngiltere
aleyhine çıkması muhtemel gelişmeleri önlediğini biliyoruz. Böylelikle Rusların Balkanlardakiilerlemesinin
geciktirilmiş olduğunubiliyoruz. Kısacası biz anayurtlarımızı korumakiçin savaşırken, bundan politik
sonuçlarıitibariyle İngiltere Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yararlanmış olduklarının farkındayız.
Atalarımızın canları üzerinden İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı ellerine koz
geçirdiklerini öğreniyoruz.

Peki sürülen Çerkeshalkına yenibir yurt gösterilirken bazıbilim insanlarının sıkılmadan söyledikleri

gibi acaba "atıfet" mi edildi? Hayır. Çünkü yine biliyoruz ki daha 1856 yılında, yani büyük sürgünden
8 yıl önce bazı Çerkes kabilelerinin Osmanlı'ya göçürülmesiiçin bir anlaşma yapılmıştı. 9 Mart 185/'de

Osmanlı İmparatorluğu "Göçmen Kanunu" çıkarmıştı. Bu Göçmen kanunu ile Osmanlı topraklarına

göç edeceklerin can mal güvenliği ve hürriyeti Sultan'ın güvencesialtına alınıyordu. Göç edenlere
vergi muafiyeti tanınıyor, arazi vaad ediliyordu. Rumeli'ye yerleşenlerin 6 yıl, Anadolu'ya yerleşenlerin
12 sene askere alınmayacağı söyleniyordu. 5 Ocak 1860'ta Göçmenİşleri Komisyonu kurulmuştu
ve 1860 yılında Rus general Loris Melikov Çerkeslerin sürgün edilebilmesiiçin İstanbul'a yöneticilerle
görüşmeye gelmişti. Yani zorla sürgün sadece Rus Çarıistedi diye olmadısevgili kardeşlerim, sevgili
gençler, bu Osmanlı ve Rus yöneticileri ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde oldu.

Bir de Osmanlı'nın "atıfet" ine bakalım, nasıl işletildiği konusunda resmi olmayan tarih ne diyor
onu görelim. Ruslarla anlaşan Osmanlı yöneticilerinin Çerkeslerin göçürülmesine yönelik "Genel İs-

kan Siyasetini" incelediğimiz zaman gördüklerimiz şunlar: Çerkeslerin Osmanlı coğrafyasının değişik
yerlerine dağınık şekillerde yerleştirilmesiile;
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Orduya alınan Çerkesler ile Osmanlı askeri gücünün artırılmış olduğunu,

Boşalan arazileri işleyecek yenibir tarım gücünün oluşturulduğunu,

Tarıma elverişli olmayan, salgın hastalık kaynağı bataklık arazilerin islah edilerek tarıma elverişli
hale getirilme imkanı doğduğunu,

Hiristiyan nüfusun çoğunlukta bulunduğu bölgelerde karşılarına politize bir müslüman nüfus çıkarıl-
mış olduğunu,

Devlet otoritesinin zayıf olduğu bazıiç bölgelerde ve sınırlarda Çerkeslere bir tür jandarmalık
yaptırıldığını görüyoruz.

Şimdi resmitarih yazıcısı bu bilim insanlarına soruyorum: bu nasıl bir "atıfet'tir?

Çerkes toplumuolarak biz sadece ve sadece kültürümüzü, dilimizi yaşatmak, kendimize sürüldüğü-
müz topraklarda bir yaşam alanı yaratmak pahasına,bir proje dahilinde üzerimize biçilen bu görevleri
yerine getirmek zorunda kaldık. Şimdi bedeli çok yüksek olan ve zorunlulukla üstlendiğimiz bu görev-
leri yerine getirmiş Türkiye vatandaşları olarak, en temel demokratik haklarımızıistiyoruz.

Sadece bizim değil, Türkiye'deki bütün kültürlerin varlığını güvencealtına alan, insan haklarına
saygılı bir anayasa Istiyoruz.

Kimliklerin ve kültürel hakların tanınmasınıistiyoruz.

Anadili öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Çerkesçe televizyon ve radyo yayınlarıistiyoruz.

Kültürümüzü yaşatan demeklerimizin, örgütlerimizin faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kamu-
sal fonlarla desteklenmesini istiyoruz.

Rusyaile çifte vatandaşlık anlaşmasının yapılmasını istiyoruz.

Kafkasya'daki kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha da geliştirebilmemiz için destekistiyoruz.

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının İürkiye tarafından tanınmasınıistiyoruz.

Bu isteklerimizin gerekçelerini de tarihimizden alıyoruz.

Biz Çerkesler olarak artık 21 Mayıs anmalarını, tarihimizi yeniden-okuyup, geleceğimizi yeniden
planlamak üzere gerçekleştirmek durumundayız.

Geleceknesillerimize "Barış, Adalet, Demokrasi" nin egemen olduğu bir dünya bırakmak adına
"Herkes için Adalet", "Herkes için Demokrası", "Herkes için Barış" diyoruz.
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KAFFED'den Teşekkür M

Büyük Sürgün ve Soykırım'ın 147. Yıldönümü
büyükbirkatılım ile Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda
anıldı. Benim buyıla kadaryeraldığım en organize,

en geniş katılımlı ve en coşkulu 21 Mayıs töreni
oldu. Her organizasyonda eleştirilecek kusurlar
olabilir ancak, 147. anma törenimiz bu güne kadar

yapılanların en görkemlisiidi. Tüm emeği geçenlere
teşekkürü borçbiliyorum.

Bu yıl yapılan anma töreninin alıştığımız ve
geçen yıl büyükbir katılım sağladığımız Kefken
yerine İstanbul Beşiktaş'ta yapılması fikrini Kocaeli
Kafkas Demeği Başkanı Sami Korkut ortayaattığın-
da birçoğumuz yadırgamıştık. Kefken'den vaz geç-

meyelim diyenlerimiz olmuştu. Ancak, çoğunlukla
Sami Korkut'un ve arkadaşlarının önerisini destekle-

dik. Sonuçta çok doğru bir kararverildiği ortaya

çıktı. Sami Korkut ve arkadaşlarına gerekfikri oluş-

turdukları için, gerekse törene yaptıkları katkılar
için teşekkür ederiz.

İstanbul Beşiktaş mekânolarak kararlaştırıldık-

tan sonra anma töreni organizasyonu göreviniİs-
tanbul'daki demeklerimize vermiştik. Tüm demek-

lerimizin temsilcileri, görevli gençlerimiz, Handan

Demiröz'ün başkanlığında sürekli toplanarak prog-
ramın her detayını defalarca gözden geçirdiler.
Anma töreninin başarısının arkasında, kurumsal

yapının ortayaçıkardığı bu ekip çalışmasının olduğu-
nu teslim etmek gerekir. Başta Handan Demiröz,
Yaşar Nogay ve Cihat Bage olmaküzere çalışma

grubunda olan tüm arkadaşlara teşekkür borçluyuz.

Ekipteki arkadaşlara ve gördüğüm katkılarına
da kısaca değinmekisterim: İnanıyorum ki toplum
olarak bize hizmet veren insanlarımızı bilmek ve
onlara en azından teşekkür etmek Çerkeslik bor-

cumuzdur, insanlık borcumuzdur. Eleştiri hakkını

ne kadar kendi hakkımız görüyorsak da başarıyla
toplumumuza hizmet edenlerden takdir ve teşek-

kürü esirgememekzorundayız. Bu kadirşinaslığı
göstermek bizim görevimizdir. Biz birbirimizden
takdir duygularımızı esirgemedikçe, toplumakarşı-
liksız hizmet veren insanlarımızın hizmet arzuları,
motivasyonları eksilmeyecek, artacaktır.

Handan Demiröz, ekibi o kadardisiplinli bir

şekilde yönetti ki Handan'ın asıl işinin bu organizas-

yon olduğunu zannedebilirsiniz. Sezai Babakuş
basın bülteninin hazırlanmasından,sloganların tes-

 

Hesajı

pitine kadar birçok konuda mutfaktakikişi oldu

ve tören boyunca basın bildirilerinin duyurulmasını
bizzat üstlendi. Büyükkatkılarından dolayı Sezai'ye
de çokteşekkür ediyoruz.

Törenin büyük bir düzen ve disiplin içinde
geçmesini başta Mezane Konuk, Büşra Genç,

Hande Durgut, Oğuzhan Küçük, Canberk Yaşar,
Ahmet Arın, Ümit Gümüş, Sacit Tunç, Tuncay

Yılmaz, Aytek Koşar, Yalçın Karabulut olmak üzere
alanda görev alan gençlere borçluyuz. Onlara te-
şekkür ediyoruz.

Bu sene anma töreni öncesi hazırlanan video
çekimleri de yine organizasyon ekibinin düşüncesi
idi ve çok başarılı oldu. Gökmen Arıkan video

fikrini ilk ortaya atan, sonra da sürgün videosunu
hazırlayan genç kardeşimiz. Sayın Volkan Baytam
kardeşimiz bedelsiz olarak www.2 |mayl864.org
sitesini hazırladı. Gece gündüz demeden çekilen
videoları güncelledi. Değerli sanatçılarımız, Faruk
Cimok, Gülcan Altan, Kanbolat Görkem Aslan,
İpek Özkök, Janset, Perit Yançatarol, Atilla Saral,
Kerimhan Duman, Mert Fırat, Kubilay Tunçer
çekimlere katılmayı görev saydılar. Video çekimleri
için Mahmut Özdenofisinibizlere açtı. Kayseri'deki
gençlerimiz Metin Kuşçu, Onur Aydemir, Derya
Kalem, Ayşen Jan Akyol, Zezemize Müzik Grubu,
Aşemez Dans Ekibi de çektikleri yerel video klip
ile öne çıktılar. Özlem Aydemir, hertürlü fiyat
alma ve satın alma, Kafkasya'dan görsel materyal
temin etmede, Yelmiz Mert Yılmaz, Şamil Yılmaz,

Azmi Cankılıç ve Cengiz Cantürk afişlerin asılmasın-
da, Çetin Erim şehir dışından gelenlerin karşılanma-

sında görevaldılar. Leyla Kandemir ve Filiz Kaplan
Kaffed web sayfasının etkinliğe ilgi çekecek şekilde
tasarlanması ve günceltutulması, Betül Dinçer ve
Albina Nisa Özbolat katkıların artırılması ve para
akışının takibiile etkinliğe destek oldular. Tüm bu
isimlere değerli katkılarından dolayı teşekkürü
borç biliyoruz.

Bu tip organizasyonların olmaz ise olmazların-
dan birisi sahnenin ses ve ışık düzenidir. Beşiktaş

Belediyesi'nin sağladığı imkânlar, büyükbir teşekkü-
rü hak ediyor. Belediye Başkanı Sayın İsmail Ünal
törenimize bizzat gelerek, kısa ama etkileyici ko-
nuşmasıyla sevgimizi perçinledi. Kendilerine katkı-
larından dolayı Kaffed adına şükranlarımızı sunu-
yorum.
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Sahne düzeninden söz açmışken sahneyi per-
formansları ile güzelleştiren, törenimizi renklendiren

isimler de büyükbir teşekkürü hak ediyorlar. Pro-
fesyonel sunumuile aralara kattığışiirlerle Hümeyra
Yılmaz kardeşimiz başarılı bir sunuculuk yaptı.
Gülcan Altan, Havva Karadaş ve Siwored Müzik

Grubumuzun sahne performansları mükemmeldi.
Hawva ile Gülcan'ın Yistanbulag'o ve Şişnaniy ağıt-
larındaki düetleri ve binlerce kişinin katıldığı ağıtları
tüm Beşiktaş'ı inletti. Ekrem Hış'ın Abazaca,İlhan

Aydemir'in ise Adığece yaptıkları konuşmalar bize
geleneklerimizi bir kez daha hatırlattı.

Hepsi bu kadar değil tabi. Törenin görselliğine
katkıda bulunan o kadar çok detay vardı ki her
birinde başka bir arkadaşımızın emeğivar. Töreni
süsleyen bayraklarda Erdoğan Yaşar'ın büyükkat-
kısı oldu. Sahnede sürekli izlediğimiz LED Raif
Balkaroğlu sayesinde, ekrandaki video ve slaytlar
ise Peyami Yılmaz'ın emeğiyle gerçekleşti. Hüsnü
Orman kardeşimizin sağladığı tişörtlerle anma tö-

reninin disiplini ve organize görüntüsü sağlandı.
Sahnenin önünde yanan Nart Ateşi'nin kaplarını
Mustafa Kandemir kardeşimiz tasarladı ve imal

etti. Denize bıraktığımız binlerce karanfili ise Yalo-
va ve İstanbul 1864 derneklerimiz teminettiler.
Ünal Uluçay kardeşimiz TRT Avaz, TRT Türk ve
TRT'nin gelmesini, çekim yapmasınısağladığıgibi,
diğer kanallarla irtibatımızı ve sesimizi duyurmamızı
sağladı. Seda Berzeg, inanılmaz heyecanıyla tüm
detaylarda görev aldı. Janberd Dinçer ve genç
ekibi, alan düzeninin sağlanmasında görevaldılar.
Bu kadar kalabalık bir meydanda hiç sorun yaşan-

madan, toplumumuzayakışır bir organizasyon ol-
masını Janberd'e ve arkadaşlarına anmalarile ilgili
profesyonelce çekilmiş onlarca fotoğrafı Oğuz
Demir'e borçluyuz. Adı geçen arkadaşlarımıza,

varsa adını unuttuğumuz tüm gizli kahramanlara
sonsuz teşekkürler,

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği 21 M

Tüm bu değerli katkıları taçlandıran ise demek-
lerimizin ciddi çalışması ile gerçekleşen büyük

katılım oldu. Katılıma destek veren tüm dernek-
lerimize teşekkür etmekistiyorum. Milli kıyafetli
gençlerimizin, tektip tişörtlü insanlarımızın arasında
sıyah elbiseleri, beyaz Şharkhonları ve kalpakları

ile yer alan Thamadelerimiz dışardan bakanlar

açısından çok güzelve ilginç görünüm sergilediler.
Çocuklarımızla, gençlerimizle,yaşlılarımızla katılım

o kadar zengin, o kadar güzelbir görünüm sağladı
ki ben, toplumum adına bir kez daha gurur duy-
dum.

Eskiler, her şeyin başı para demişler. Gerçekten
de doğru söylemişler. Ben, en başta değilse de
son teşekkürümü bu etkinliğin en görkemli şekilde
geçmesiiçin az çok demeden maddi katkı sağlayan
ve isimleri web sayfamızda gururla yayınlanan bü-
yük, küçük tüm hemşerilerime sonsuz teşekkür

ediyorum.

Son mesaj olarak şu tespitimin altını çizmek

Istiyorum: Bu kadar detaylı organizasyonu gerçek-
leştirmenin olmaz ise olmazı tecrübedir, ekiptir,
yürektir. Kurumsal yapı olmadan olmaz. 21 Mayıs
anma törenlerinin başarısı, Kaffed'in kurumsalol-

gunluğunu ve örgüt disiplinini göstermesinin yanın-
da, Çerkes toplumuaçısından örgütlü olmak saye-
sinde birlikte çok başarılı işler yapılacağını hepimize
göstermiştir. Dileğim, Çerkes toplumunun kurum-
sal yapısını güçlendirerek daha büyükçalışmalara
imza atmasıdır.

Seneye daha büyük kalabalıklarla buluşmak
dileğiyle...

Saygılarımla,

Cihan Candemir

Kafkas Dernekleri Başkanı

 

Sürgünü'nü Andı

Gaziantep Demeği tarafından düzenlenen
anma törenine Gaziantep'te yaşayan Çerkesler
katıldı. Özellikle gençlerin yoğun katılımının dikkat
çektiği tören, "21 Mayıs Sürgünü'nün Anlam ve
Önemi" başlıklı metnin okunmasıile başladı. 1864

yılında yaşanan sürgünde hayatlarını kaybeden
atalarımız için dualaredildi, 21 Mayıs konulu şiirle

okundu.Şiir dinletisinin ardından, Gaziantep İMKB
Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Şeyda Gökçek,
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Liseler arası kompozisyon yarışmasında "Sürgün
Kapısında KüçükBir Kalp" başlıklı birincilik ödülü
aldığı kompozisyonunu törenekatılanlarla paylaştı.
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Kahramanmaraş'ta Gençler, Atalarını Saygıyla, Rahmetle Andı

21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nün 147.yıl-
dönümü münasebetiyle Kahramanmaraş Kafkas

Kültür Demeği Gençlik Kollarının dernek salo-
nunda düzenlediği program,ilgiyle izlendi. Bayan
ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Programda gençlerin özenle hazırladığı "2 |
Mayıs 2011 Oratoryosu" sahnelendi.

Program,şu ifadelerle sona erdi:

Geçmişi unutmadan geleceğe yürüyoruz. Bü-
yük ecdadı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Size söz
veriyoruz! Biz, yüreklerimizi birleştirip bu kültürü
yaşayacağız, yaşatacağız. Tarihimizi unutmayacağız,
unutturmayacağız! Kırılmayan kılıçların, kesilmeyen
bileklerin, yaşatmakiçin ölen yiğitlerin, büyük
ecdadın manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz!

 

Biz, ruhumuzu yoldaş yapıp atalarımızın ruhuna,
Fatihalarla ölmez çiçekler, nurlar gönderiyoruz
onlara. Bu büyükacının kahramanlarını hürmetle,
rahmetle selamlıyoruz.

 Aziz ruhları şad olsun!
  

 

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği Gençlik Gezisi Düzenledi

 30 Nisan | Mayıs 201 | tarihleri arasında Gazi-
antep Kuzey Kafkas Kültür Demeği, Gaziantep
Üniversitesi'nde okuyan ve Gaziantep'te yaşayan
gençliğe yönelik, Ürgüp, Göreme, Kapadokyaböl-
gesine gezi düzenledi. Gençlerin kaynaşmasıiçin
düzenlenen bu organizasyona 24 bayan 21 erkek
olmak üzere toplam 45 kişilik öğrenci katıldı.

Son derece verimli ve eğlenceli geçen bu ge-
zide gençler Osmaniye'de, Nevşehir'de, Avanos'ta
kısaca bölgede yaşayan Adığelerile tanışıp kaynaş-
ma imkanı buldular.

 

Adana Kafkas Kültür Derneği Yılsonu Gösterisi Düzenledi

Adana Kafkas Kültür Demeği'nin heryıl gele- Sunuculuğunu Sinemis Küçük'ün yaptığı gecede
nekselolarak düzenlediğiyılsonu etkinliği, 5 Haziran Adana Kafkas Kültür Derneği Başkanı Muharrem
2011 tarihinde Doğal Park Anfi Tiyatro'da görkemli Bilgici geceye dair bir konuşmayaptı. Bilgici konuş-
bir geceyle gerçekleşti. masında düzenlenen organizasyonakatılarak des-
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tek veren davetlilere, Sozraj ve Nelkut Kafkas
Halk Dansları ekiplerini yetiştiren ekip hocası Ni-
hat Altunay'a, Tlaçe Albert ve Askerbiy ekipte
görev alan gençlere, çocuklara ve hazırlık aşamasın-

Bandırma Kafkas Derneği

8 Mayıs 201 | tarihinde Bandırma Kuzey Kaf-
kasya Kültür Derneği'nin düzenlediği "Tızehes"
gecesi yoğun katılımla gerçekleştirildi. "8 Mayıs
Anneler Günü'ne isabet eden gecede katılımcı
tüm annelere ve anne adaylarına kırmızı karanfiller
takdim edildi. Çevreil ve ilçe Kafkas demeklerinin

de katılımıyla gerçekleştirilen gecede "Thojiy" dans
ekibinin gösterileri etkinliğe renk kattı. Derneğin
Cuma günleri düzenledikleri ve geleneksel "Halüj"
servisinde emekleri geçen hanımlara demek başka-

nı Namık Nart tarafından şükran plaketleri sunuldu.

Mihri Rasim (i

  

Derneği

Ankara Kafkas Demeği ve Yenimahalle Halk
Eğitim Merkezi'nin işbirliğiile | yıl boyunca Meral
Fidan öğretmenliğinde yürütülen Seramik ve Re-
sim Sergisi, 27 Mayıs Cuma günü Ankara Kafkas
Demeğibinasında gerçekleştirilen kokteyle açıldı.

Sergiye Kaffed Genel Başkanı Cihan Candemir,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenima-

halle Halk Eğitim Müdürü Ali Öz, Müdür yardımcısı
Mahmut Kasım Akol, Ankara Demek Başkanı Ya-
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da yardımlarını esirgemeyen Hanımlar Komisyo-
nu'na, ekip oyuncularının kostümlerinin yenilen-
mesini sağlayan tüm dostlara teşekkürlerini sundu.

Adana Kafkas Derneği
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üşfik) -i- Resim ve Seramik Sergisi, Ankara Kafkas
inasında Açıldı
 

 

 
 



 

HABERLER... |
 

 

şar Aslankaya ve Ankara'da yaşayan Çerkes hem-

şerilerimiz katıldılar. Çocuklar, resim ve seramik

çalışmalarını Nart efsanelerinden okunan öyküler-
den faydalanarak yansıttılar. Minik öğrencilerle
birlikte yetişkinlerinde yağlıboya ve seramik çalışma-
ları sergide büyükilgi gördü.
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li Kafkas Kültür Derneği Etkinliğe Doymuyor

Kocaeli Kafkas Kültür Demeği tarafından 10
Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen halk dansları
göstenisi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çerkeslerin akın ettiği ve çok sayıda vatandaşın

oturacak yer bulamadığı etkinliğe AKP Kocaeli
Milletvekili Sibel Gönül, Cumhuriyet Savcısı Mah-
mut Tokmak,İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan

Zamburkan, Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanıİdris

Kurtkaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Nermin Tol ve davetliler katıldı.

31 Mayıs 2011 tarihinde de Kocaeli Kafkas
Kültür Demeği, Büyükşehir Belediyesi'nin demek
faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği 6.
Yöresel Kültürler Fuarı'na katılarak Çerkes kültürü-

nü tanıttı. 53 demeğin katıldığı Fuar'a Kocaeli Kaf-
kas Kültür Demeği, 3-9 yaş arası Minik Nart Ekibi,
büyükler Amra Ekibi ve Betül Bilgin'in söylediği
Çerkesçe şarkılarla damgasını vurdu. Kocaeli

Derneği, Yöresel Kültürler Fuar'ında açtığı standa
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanıİbrahim Karaosman-
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oğlu ve kalabalık bir heyet ziyarette bulundular.
Demek Başkanı Sami Korkut Bakan'a ziyaretlerin-
den mutluolduklarını belirterek, Kafkas Atlıları
tablosunu hediye etti.

Kocaeli Demeği'nin en güzeletkinlikleri arasın-
da sayabileceğimiz ve geleceğimizin var olmasının

 

İskenderun Kafkas Demeği 28 Mayıs 201 |
tarihinde 3M Garden Restaurant'da etkinlik düzen-
ledi. Heryıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin
5. yılına çok sayıda davetli katıldı. İskenderun'da
yaşayan Çerkeslerin birbirleriyle tanışma ve daya-

   

 Ankara Kafkas

en büyük temeli olan anadilimizin unutulmaması
adına düzenlenen, Gunda Ankuab eğitmenliğinde
yaklaşık / ay süren Abazaca dil kursu tamam-
lanarak |4 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen
etkinlik ile kurslara aralıksız devam eden öğren-
cilere sertifikaları takdim edildi.

iskenderun Kafkas Derneği 5. Geleneksel Dayanışma Gecesi Düzenledi

nışma amacıİle düzenlenen geceye ayrıca İskende-
run Belediye Başkanı Dr.Yusuf Civelek, Adana
Kafkas Demeği Başkanı Muharrem Bilgici ve An-
takya Kafkas Derneği Başkanı katıldılar.

Gecede İskenderun Demek Başkanı Servet

Apiş bir konuşma yaptı. Apiş geleneksel dönem
sonu dayanışmaekinliğine katılan herkese teşekkür
ederek, bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını
belirtti. Servet Apiş'in konuşmasının ardından de-
gerli ses sanatçımız Havva Karadaş Çerkesçe şar-

kıları ile Adana Kafkas Demeği Kafkas Halk Dansları
Ekibi kültürümüzden sundukları danslarla ve İsken-
derun Kafkas Demeği Müzik grubu müzik dinletile-
riyle sahne aldılar.

erneği Yeni Yönetimini Seçti ve Adı Çerkes Derneği
Olarak Değiştirildi

Ankara Kafkas Demeği Olağan Genel Kurulu
26 Haziran 2011 Pazar günü dernek binasında
gerçekleştirildi. Kurulda divana sunulan, Kafkas

Demeği adının Çerkes Demeğiolarak değiştirilme-
si yönündeki önerge oybirliğiile kabul edildi. Da-
ha sonra yeni yönetim kurulu seçimiiçin oylama
başladı. Genel kuruldakullanılan 325 oyun 186'sını
alan, Yinal Kozok başkanlığındaki yönetim ÇERKES
Demeği'nin yeni Yönetim Kurulu olarak seçildiler.

Çerkes Demeği Yönetim Kurulu: Z, Yınal Ko-
zok (Başkan), Fatih Turhan (Başkan yard), Er-
doğan Boz(Eğitim ve Teşkilatlanma), Fatma Şahin
(Genel Sekreter), Ümit Sayıner (Muhasip) Murat
OzdenÜye, Siğnem Akgün Üye, Murat Kerim
Ertan Üye, Selda Karadaş Üye

“Sen Gelmezsen Bir Eksiğiz” sloganıile yola
çıkan genç yönetim kuruluna çalışmalarında başarı-

lar diliyoruz.
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- İndirimli alışverişlerinizde kullanacağınız AvantajŞifresi: KAFFED

  
ciceksepeti.com'dan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde 9410indirimden yararlanabilmekiçin

siparişleriniz esnasında “AvantajŞifresi” bölümüne KAFFEDyazmanız geriekmektedir.



 

NARI IGUR
“Dünyaya
YİN
Yolunuz ”

Air Ticketing

TIPOJAXKA ABYABWETOB

İnel)!

BPOHYPOBAHVE TOCTMRML

Aviation Services

ZAYNO)ONKİİmlli

İİİA2

OdLOPMMEHME BU3

Transfer Services

TPAHCMEPBİ Cargo Services

KAPIOOBCJIYKMBAHYME

Daily City Tours

OBCJIYKMBAHME TYPHPYMM  
Wwww.narttour.com.tr

Bir Nart Tour Markasıdır
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