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NART SOSRIKdE

Nari kahramanlarının en ünlüsüdür. Mitolojik bir

anlatımla taştan doğmuştur. Onu, doğurmayan annesi

Seteney büyütmüş ve büyük demirci Tiepş eğitmiştir.

İnsanoğluna sunduğu yararlı buluşları, cteşi çalıp
insanlara armağan etmesi, şarap mayalaması, dari

tohumunu devlerden alıp insanoğluna vermesinden

dolayı çok sevilen bir kahramandır. İilepşin demirci

çekicinin darbeleri altında taştan ateş saçarak doğan

Sosrıkua, dizinden maşa ile tutularak suya daldırılmış ve

vücuduna su verilerek oçelikleştirilmiştir. Sosrikua atıl-

gan, gençliğin verdiği coşku İle pervasızdır. Tanrılara ve
devlere karşıdır, insanların yanındadır.
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Merhaba...

Geziyoruz mısralarında, hayatın yarım kalmış
şürinin,

Gelecekzamanı ve tamamlanacakbu mısralar.

Herharfi bir adım,

Her kelimesi bir basamakolacak,

Aşacağız dizelerile yolları,

Ulaşacağız istenen emellere, hep beraber...

Savaş ve kargaşa idi dönmelerine neden olan ama

artıkoradalar,

Yaşanmışa saygı ve yaşanılacakolana ümit ile,

Hayat herzaman izin vermiyor Kalemi

tutmamıza,

Geçiyor başına ve yazdırıyor bazen...

Evet,

KosovalıAdığeler, döndüler Vatan'a, Gerçekten

de ağırdı yükleri;

Bizim umutlarımızı da taşıdılar beraberlerinde...

MERHABALAR...

 

 

 



 

  
  

  

DÇB Genel Başkanı Boris Akbaş'ın sundu-

ğu faaliyet raporu üzerinde görüşme ve mü-
zakereler yapılmış olup;

. 3. Kongre kararı iken yerine getirilemeyen
hususların yeniden gündeme alınması ge-
rektiği, icra edilen hususların da yürürlükte-
ki tüzük hükümleri doğrultusunda olduğu,

Periyodik aralarla yapılan Yönetim Kuru-
lu toplantılarında Adığeler için önemli olan

sorunların gündeme alındığı, Birleşmiş Mil-
letler ve UNPO nezdinde girişimde bulunu-
lup, sorunlarımız konusunda uluslararası
kuruluşların bilgilendirildiği ve ilgilerinin
çekildiği,

o 19 Temmuz 1998 tarihinde toplanan ve
Genel Sekreter tarafından yönetilen 5. UNPO
toplantısında DÇB temsilcisinin konuşması

sonucunda Dünya'daki tüm Çerkesler'in bu-
günkü dağınık durumu ile sorunları konu-
sunda bilgi sahibi olan kurul üyelerinin ka-
rarıyla; Rusya Federasyonu'ndan “19. Yüzyıl
Adığe-Rusya halkları arasındaki savaş sıra-
sında Çerkesler'e JENOSİT uygulandığının
ve zorla Ata topraklarından sürüldüklerinin
kabulünü ve ayrıca, Ata topraklarına dön-
mek isteyenlere de her iki ülkenin vatandaşı
statüsünün verilmesi için yasal düzenleme
yapılmasının “istendiği,

Çerkes halklarının bir temsilcisinin UNPO

yönetim kurulu üyeliğine kabul edildiği, ay-
nca Kıyıboyu Şapsığ halkının sorunlarının
da görüşülmek üzere gündemealındığı,

Faaliyet dönemi içerisinde DÇB Genel
Başkanlığı'nca Diasporadaki Dernek yöne-
ümleriyle irtibatlar kurularak alınacak ka-
rarların oluşmasında katkı sağlandığı bu
anlamda Adığey, Khabardey-Balkar, Kara-
çay-Çerkes, Abhazya, Kıyıboyu Şapsığ, Al-
manya, Hollanda, Ürdün, Türkiye ve Suriye
Dernekleriyle iletişim tesis edildiği,

Üçüncü Kongredeki önerilerimiz dikkate
alınarak Adığey, Khabardey-Balkar ve Kara-

çay-Çerkes Cumhuriyetlerimizin Ortak Par-

lamento Grubu oluşturarak hukuki, eko-

nomik ve sosyal alanda işbirliğine gidilmiş
olunmasından 4. Kongre katılımcılarınca
memnuniyet duyulduğu,
DÇB Genel Merkezinin gerekli teknik im-

kanlarla donatıldığı ve iletişim içinicap e-
den sistemin kurulmuş olduğu, “Adığe Dün-
yası” adıyla yeni bir derginin yayımlanması-

4 e TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e NART

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ |
SRE KAPANIŞ BİLDİRGESİ

na başlandığı ve AdığeGelenekleri adlısi
rin yayımı için hazırlıkların tamamlandığı,

Mart 1998 tarihinde Ürdün'ün başkenti

Amman'daAdığey, Khabardey-Balkar, Kara-
çay-Çerkes, Türkiye, Ürdün ve İsrail'de ku-
rulu Dernek temsilcilerinin katılımıileyapı-
lan toplantılar sonucunda, DÇB'nin üzerin-.
de durması gereken hususların net birşe-
kilde belirlendiği ve ideal çalışma yöntemle-
rinin konu edildiği,

DÇB'nin ilk Genel Başkanı Kalmuk YU-
RA'nın idealindeki hususların kavranması
için O'nun yaşamının detaylı olarak ele alın-
dığı,

3. Kongrede karalaştırılan hususlardan;
e Yazılı anlaşmayla sipariş edilmesine

rağmen Adığe Tarihi ve Adığe Gelenekleri
adlı eserlerin yayınlanamadığı,

e St. Petersburg'daki Adığe Halkları Or-
ganizasyonu'nun çalışamaz duruma düştü-
ğü ve NART dergisinin deçok aralıklı yayın-
lanır hale geldiği,

e Üyelik aidatları sağlıklı olarak toplana-
madığı gibi tesis edilen ikifonun da istenilen
işlerliğe kavuşamadığı, anlaşılmıştır.

e Yönetim Kurulu henüz üyelik kabulün-
de, Uluslararası Çerkes Vakfı'nın ve Çerkes
Halkının Canlanışı Vakfı'nın faaliyetlerinde
sistematik davranamamıştır.

4. DÇB KONGRESİNDE;
I- Geçmiş faaliyet dönemi içerisinde ya-

pılmış bulunan çalışmaların onaylanmasına,

2- DÇB tüzüğünde gösterilen görevlerin,
amaçların ve kongrelerde alınmış kararların
dahaiyi sonuçlandırılabilmesini teminen:

A- Anadilin mükemmel biçimdeöğretil-
mesi, korunması ve canlandırılması için, bir

komite,

 B- Yazın işleriyle ilgili bir komite,
> C- İradeleri dışında sürülen Çerkes Hal-

kı'nın Vatanlarına geri dönebilmesi ve sta-
tülerinin belirlenebilmesi için bir Dış İlişkiler

Komitesi,

D- İletişim ve haberleşme komitesi,

E- Kafkas Topraklarında Adığeler'in daha
işyerlerindeyoğun oldukları yörelerdeki

sermaye birlikteliğini temin için bir: komite
oluşturulmasına,

3- DÇB'nin; Birleşmiş Milletler, UNPO ve

İnsan Hakları ile ilgili kuruluşlarla münase-

A
a



 

 

betlerini geliştirilmesine ve işbirliği içinde
çalışmasına,

4- Kafkas savaşlarının 135. yılının ta-
mamlandığı bu günlerde, Rusya Federasyo-'
nu'nun kitle iletişim araçlarından da fayda-

lanmak suretiyle; Kafkas-Rus savaşlarının
gerçek sebeplerinin, savaşın oluş şeklinin,

Adığeler aleyhinde nasıl bittiğinin ve sonuç-
larının tüm dünyaya anlatılmasına, o günkü
Rus Çarlığı tarafından uygulanan JENO-
SİTin kabul edilmesi ve İnsan Hakları açı-

sından sonuçlarını da gözetecek tarzda ka-
rar istihsali için bugünkü Rusya Federasyo-
nu yetkililerine çağrıda bulunulmasına,

2- DÇB yönetimince, oluşturulmuş üç
Cumhuriyet'in ortak parlamento grubuna;
- A- Sürgünün 185. yılı münasebetiyle ya-
pılacak çalışma ve alınacak kararların Fede-
ral Meclise ve Hükümetine götürülmesi,

B- Geri dönüşü düşünen soydaşlarımız

için her üç parlamentoda ayrı ayrı onayla-
nacakbenzer bir yasanın benimsenmesi,

C- Bizlerin ifadesiyle ADIĞE , yabancıla-
rın ifadesiyle ÇERKES kavramlarının geç-
mişte nasıl kullanıldığının tesbiti ve yeniden
kullanıma sunulması,

D- Adığe-Abaza aile adlarının kendi dille-
rinde söylendiği gibi Rusça da yazılıp kulla-
nılmasının sağlanması,

E- Anadillerimiz olan Adığece ve Abaza-
ca'nın dahafazla okutulması ve günlük ya-
şamda işlevsel hale getirilmesi, tekliflerini
götürmeyi ve takip etmeyi görev saymasına,

6- Faaliyet dönemi içerisinde Abhazya
Cumhuriyeti ile ilgili söylem ve kararların
yerinde olduğuna, Abhazya sorununun ©-
lumlu ve layık bir sonuca ulaştırılabilmesine
katkı yapmaya, Abhazya Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığı tehlikeye girmesi halinde Rusya
federasyonu ve başka ülkelerdeki Çerkes

halklarının kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek en
geniş şekliyle destek sağlanmasına,

7- Kardeş Cumhuriyetler ve halkların ya-
salarının öngördüğü çizgide Kıyıboyu Şap-
sığların sorunlarının çözümü için DÇB tara-

fndan yapılan çalışmaların daha etkin ve
verimli bir aşamaya getirilmesine, Şapsığ
temsilcilerinin Krasnodar Eyaleti yönelim
mekanizmalarında temsilinin temin edilme-
sine, değişürilen yerleşim yerlerinin eski
adlarının iadesiyle 19. Yüzyil savaşlarının
getirdiği değişikliklerin bertarafına,

8- Adığe Tarihi ve dili konusunda başla-
tılmış olan çalışmaların 2000 yılına kadar
tamamlanmasına,

9- DÇB tarafından başlatılan Adığey,

Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Abhaz-

ya ve Kıyıboyu Şapsığ topraklarını içine ala-
bilecek güçeki TV yayını yapacak istasyon
ve yansıtcılarının biran önce tamamlanma-
sına ve TV'den azami derecede yararlanılma-
sına,

10- Adığe ve Abaza Cumhuriyetlerinde
başlatılan söylence festivalinin geleneksel-
leştirilmesi ve bundan sonraki festivalin

NART DESTANLARI konulu olmasına,
11- Adığe-Abaza Gençlik Derneği ile ben-

zeri kuruluşların irtibatının temini ve
DÇPB'nin amaçlarını temin için güçlendiril-
mesine,

12- ADIĞELER ve ADIĞELİĞİN CANLAN-
DIRILMASI adli iki ayr fonun çalışır ve

fonksiyonel hale getirilmesine,
13- 4. Kongrede alınan kararların ve öne-

rilerin yazılı hale getirilmesi ve DÇB tarafın-
dan diasporadaki tüm demneklere gönderil-
mesine,

14- Aidatların tahsili için DÇB'nin daha

ütiz çalışmasına ve ödemeyenlerin de gele-
cek Genel Kurulun huzuruna kınanmak ü-
zere getirilmesine,

15- 5.DÇB Genel Kurulunun 2000 yılında
Abhazya'nın başkenti SOHUM'da yapılması-
na,

16- DÇB Genel Merkezinin ÇERKESK

kentinde kalmasına,
7- Kompozitör Daur Aslan tarafından

bestelenmiş olup Genel Kurul'da oybirliğiyle

kabul edilen DÇB marşının müziğine uygun
söz yazılması ve DÇB'ye uygun bir amblem
belirlenmesini teminen yarışma açılmasına,

18- DÇBYR tarafindan kabul edilen
Abhaz Cumhuriyeti'nin çıkarlarının korun-
ması ve çözüm için süre öngörüsünü onay-

lar. Y&'na Abhazya konusundaki çalışmala-
nnı sürdürmek ve DÇB'nin bildirgesine ce-
vap vermek ve uluslararası hukuka uygun
davranmak konusunda bütün otoritelerin

derhal harekete geçmelerini sağlamak göre-
vini tevdi eder, bütün örgütlere ve DÇB'nin
kurucularına gerektiğinde Abhaz Cumhuri-
yeti'nin bağımsızlığının korunması konur-
sunda dayanışma gösterilerinin gerçekleşti-
rilmesini tavsiye etmeye,

Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

Boris AKBAŞ, Genel Başkan

Hatuko MURAT , Genel Sekreter

Krasnodar 27.06.1998

(Kongre kararları, Rusya Federasyonu Başbakanı
Kiriyenko, Parlamento Sekreteri Seleznev ve Federal
Parlamento Başkanı Stroev'e gönderilmiştir. |
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24-28 Haziran 1998 tarihlerinde Krasnodar'da yapılan
Dünya Çerkes Birliği kongresinde önemli kararlar alın-
dı. Kongrede yapılan konuşmaların özeti Nart dergisi-
nin 7. sayısında (Mayıs Haziran 1998) yayımlanmıştı.
Bu sayımızda, Dünya Çerkes Birliği'nin Rusya Fede-
rasyonu Başkanı Boris Yeltsin ile Çerkes aydınlarına
yönelik çağrılarına yer veriyoruz. Ayrıca Kosova'daki
Çerkeslerin durumuna ilişkin deklerasyonu da okuyu-
cularımızın bilgisine sunuyoruz. Dünya Çerkes Birli-
ği'nin öncelikli. olarak ele aldığı sorunlardan biri,
Abhazya'ya yönelik haksız ambargonun kaldırılması.
Bu doğrultuda Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kuru-
lu'nun ikinci toplantısı, Abhaz halkıyla dayanışmanın
bir simgesi olarak, Sohum'da yapıldı. DÇB Ynetim
Kurulu'nun toplantısından sonra Abhazya'ya yönelik
ambargo ve baskıları kınayan bir bildiri yayınlandı. Bu
bildirinin özetini bu sayımızda yayımlıyoruz.

 

DÜNYA ÇERKESBİRLİĞİ
GENEL KURULU'NUN
YELTSİN'E ÇAĞRISI

>

Abhazya Gürcü saldırganlığının neden olduğu
kanlı savaş ve ambargo nedeniyle büyük güç-
lükler içerisindedir.

Abhazya'ya ambargo Rusya Federasyonu ta-

rafından konuldu ve uygulamaya başlatıldı. Es-
kiden iki tarafin insanlarını birbirine bağlayan
Psoy Nehri artık aşılamaz bir engel haline gelmiş
durumda. Ambargo, Abhazya'nın savaş yaraları-
nın Üstesinden gelebilmesini ve savaşın yıkıma
uğrattığı ekonomisini düzeltmesini engelliyor.
Bunun sonuçlarını görebilmek için Abhazya'daki
insanların yaşadıklarına yakından bakmak la-
zım.

Rusya-Abhazya sınırındaki Psoy Nehri'ndeki

sının ve gümrük uygulamaları Çeçenistan'daki
savaş nedeniyle başlatılmıştı. Bu savaşın biti-

minden sonra, 19 Aralık 1994 tarihinden itibaren
Rusya Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak al-
mış olduğu kararın gözden geçirilmesi gerektiği
halde durum değişmemiş, Abhazya aleyhinde
ambargoya dönüşmüştür.

Öyle görünmektedir ki ambargonun asıl ama-
cı Abhaz halkının direnişini kırarak, onları

Gürcüstan-Abhaz çatışmasında Abhazya'yı çı-
karlarına karşı bir anlaşmaya zorlamaktır. Rus-

ya'nın bu tavrı Gürcüstan hükümetini durumun
iki taraf arasında dengeli bir biçimde çözümü
öngören bütün yazılı anlaşmaları hiçe sayarak,

sorunu Zor ile halletmek konusunda cesaretlen-
dirmektedir....
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Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkan-
ları Konseyi'nin 29 Nisan 1998 tarihinde önerdiği
çözüm, barış gücünün sorumluluk bölgesinin
genişletilmesi ve statülerinin gözden geçirilmesi
önerisi gibi Abhazya için öngörülmedik sonuçlar
yaratacak niteliktedir. Bu kararlar Abhaz halkı-
nın çıkarları yok sayılarak alınmıştır. 14 Mayıs

1994 yılında barış sürecini başlatmak üzere ilan

edilen ateşkes, askeri güçlerin ayrılmasını öngö-
ren anlaşmanın ihlali anlamına gelecek sonuçlar
yaratabilecektir.

Bize göre, Abhazya üzerine uygulanan eko-
nomik, siyasal baskılar Abhaz-Gürcü çatışma-

sında barışçıl bir çözüme ulaşmanın önünde

engel oluşturmaktadır. Abhazya'nın böyle adalet-

siz bir barışa zorlanması, bölgede sadece
Gürcüstan ile Abhazya çatışması açısından değil,

bütün Kafkasya bölgesi açısından istikrarı bozu-
cu etkiler yaratabilecek niteliktedir.

Bütün bunların yanı sıra, çok uluslu Abhaz
ülkesinin insanları ellerinde silahlarıyla kendi
kaderlerini kullanma hakkını savunmaktadır ve
bu hak Rusya'nın zararına bir yönelim taşımak-

tadır. Bu yönelim, öncelikle SSCB'nin dağılma
süreci sırasında Abhazya Cumhuriyeti'nin, yakın

etnik bağlara sahip olduğu Çerkes (Adığe/Aba-
zin) halklarının yaşadığı Rusya Federasyonu'nun
sınırları dışında bırakılması nedeniyle bir Z0-
runluluktur....

Gürcüstan'ın, Abhazya ile olan ilişkilerinde

BDT ile birlikte davranmadığı, Gürcüstan Hü-
kümeti'nin Karadeniz işbirliği, NATO ve GYAM'ı
gibi Rusya karşıtı girişimleri desteklediği görül-
mektedir. Bunlar Gürcüstan Hükümeti'nin ve
jeostratejik faaliyetlerinin özelliklerini anlamak
açısından önemlidir. Ne yazık ki Rusya bütün
bunlara seyirci kalmaktadır. Bu nedenle acil ola-
rak gerçekleştirilmesi gereken şeyler bulunmak- *

tadır, bunlar:
I- Dışişleri Bakanlığı'nın, Abhaz halkı aleyhi-

ne yanlı ve insan haklarına, uluslararası hukuka
aykırı olarak yürüttüğü hiç bir üreticilik taşıma-
yan yaklaşım ve faaliyetleri durdurulmalıdır.

2- Abhazya-Rusya sınırındaki Psoy Nehri üze-
rinde kurulan sınır ve gümrük uygulamaları re-
jimini kuran Rusya Federasyonu yönetiminin 19
Aralık 1994 tarihli kararı yürürlükten kaldırı!-
malıdır.

3- Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanları
Meclisi, Abhazya konusunda almış olduğu eko-
nomik ve politik müeyyideleri kaldırarak, önceki
yazılı belgelere aykırı olarak Abhazya'yı soyutla-
yan uygulamalara son vermelidir.

Not: Bu metin Başbakan Kiriyenko'ya da gönderilmiş-
tir.

 



 

 

DÇB DELEGELERİNİN ÇERKES
AYDINLARINA ÇAGRIS

e Çerkes halkının bilimsel olarak hazırlanmış

bir tarihinin yazılarak bütün Çerkeslere ulaşma-

sının sağlanması. Böylelikle tarihimizin içinde
bulunduğu bulanıklıktan kurtulmasının sağlan-
ması.

e Adığe Khabze'ye hakkettiği yerin verilmesi.

e Çerkes geleneklerinin yeniden canlandırı!-
ması. Çerkes dilinin, Çerkes, Abazin, Abhaz

halklarının edebiyat ve sanatlarının canlandırı!-
ması ve geliştirilmesi. Çerkesler'in etnik kökenle-
ri ve kültürlerinin bir olduğunun farkına varacak
ve onu hayatlarının düsturu haline getirecek şe-
kilde bir tarih bilincine sahip olmalarının sağ-
lanması.

e Yeni nesillerin iyi eğitilmesine öncelik veril-
mesi, onları moral olarak da iyi eğitilmeleri, ulu-
sal kimliğin yaratılmasında, Çerkes ruhunun
yaşatılmasında çok önemli bir rolü olan anadille-
rin gelişmesi için bütün önlemlerin alınmasını
teminen tüm aydınlarımızı göreve çağırıyoruz.

olarak bilinen Abazin/Adığe halkları oldu. 50
ülkeye dağıldılar. Bugün Çerkesler'in anayur-
dunda bir milyondan az, anavatan dışında 5 mil-
yon Çerkes yaşıyor.

Anayurtlarından sürülenlerin çocuklarına

göçmen statüsü verilmeli, en doğal hakları olan
tarihsel anavatanlarıyla dialog kurma, akrabala-
rına kavuşma, dönme, kendi yurtlarında ölme

hakkı tanınmalıdır.
DÇB Rusya Federasyonu yöneticilerine, tarih-

sel adaleti sağlaması, Çerkes halkına uzun süren
özlemlerini gerçekleştirmek için gerekli yardımı

sağlamasıiçin çağrıda bulunmaktadır.

 

 

 

KOSOVA'DA YAŞAYAN
ÇERKESLERİN GELECEĞİN

İŞKİN DEKLARASYON
» Kosova'da yaşayan Çerkesler 19. Yüzyılda

zorla yurtlarından edilen Kuzey-batı Kafkasya'da

yaşayan Çerkes halklarının bir parçasıdırlar ve
yıllar çok çeşitli sıkıntılara maruz kalmışlardır.

Bugün içerisinde bulundukları trajik durum,
anayurtlarından uzak yaşayan halkların gele-
neklerini, dillerini, kültürlerini kaybetme tehlike-
si ile karşı karşıya bulunduklarını göstermekte-

dir. Bu durumda ayakta kalabilmenin ulusal
varlığını koruyabilmenin tek yolu kendi güçlerini
seferber etmek, birlik içerisine davranmaktan

geçmektedir.
Bu durumda bütün Çerkes halkları, örgüt

liderleri, Kosova'daki kardeşlerine yardım etmek
için seferber olmak durumundadır. Biz

Khabardey -Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuri-
yetleri'nin sorunu Rusya Federasyonu ve devlet

başkanının önüne getirilmesi yolundaki bütün
çabalarını desteklemeye hazırız.

Dileriz ki bu çabalar, Kosova'da yaşayan Çer-

keslerin en kısa zamanda anayurtlarına dön-
meleriyle sonuçlanır.

Rusya Federasyonu'na bu yöndeki çabaları
için müteşekkir olacağız ve dileriz ki bütün

Çerkes halklarının ortak sorunları da çözüm bul-

sun. ...
© Kafkasya'daki savaş biteli 135 yıl oluyor. Her
savaş gibi bu da taraflarına sayısız acı ve felaket
getirdi. Bundan en fazla zarar görenler de Çerkes

  

  

DÇB YÖNETİM KURULU'NUN
ABHAZYA BILDIRISI

Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu ikinci toplantısını
Sohum'da yapmış ve 29 Eylül 1998 günü aşağıdaki
bildiriyi yayınlamıştır:

 

  

Abhazya, haksız savaşta, mutlak olan kendi
kaderini tayin hakkını, saldırgan milliyetçiliğe ve
sömürgeci ideoloji rejimine karşı korumuştur.
Fakat hala Abhazya özgürlüğünden yoksun bıra-
kılmak istenmekte ve halk bu korkunç savaşın

bıraktığı ağır yaşam koşullarının altında ezilmek
istenmektedir.

Bütün uluslararası normların tersine ve Gü-
venlik Konseyi onayı olmaksızın Rusya Federas-
yonu, 19 Aralık 1994 tarihinden itibaren

Abhazya'ya ekonomik, politik ve enformasyon
ambargosu uygulayarak Abhazya vatandaşını
hareket, iletişim ve kendi kaynakları ile düzen
kurma haklarından mahrum etmektedir.

Savaştan sonra Rusya Federasyonu, Birleş-
miş Milletler ve AGİT temsilcilerinin tanıklığında
Gürcüstan ve Abhazya arasında imzalanan 4
Nisan 1994 tarihli Moskova Anlaşması taraflar

arasında yasal bir devletsel ilişkinin kalınadığı-
nın açık kanıtı olduğu halde, BDT Topluluğu'nu
ve Rusya Federasyonu'nu arkasına alan Gürcüs-
tan bu anlaşmayı tanımaz tavır içindedir. Bu da

yetmiyormuş gibi Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD,
Yunanistan ve Almanya gibi devletler Gürcüs-
tan'a silah yardımı yapmakta ve savaşa özendir-
mektedirler. Mayıs 1998'deki çatışmalar bu öÖ-
zendirme ve desteğin doğal sonucudur.

DÇB Yönetim Kurulu olarak, uluslararası

kamuoyunu, Abhazya'nın mutlak olan kaderini
tayin etme hakkını kullanmasına engel olunma-
ması doğrultusunda tavır koymaya, Rusya Fede-
rasyonu'nun yeni hükümetini de insan haklarına
aykırı olarak konulmuş ve uygulanmakta olan
ambargoyu kaldırmaya, Gürcüstan'ı da gerçek
pozisyonunu korumaya ve attığı imzalara sadık
kalmaya çağırıyoruz.

DÇB Yönetim Kurulu, Sohum, 29 Eylül 1998
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ben,

Kabartay, Abaza...

ben,

Çılgın Çeçen...

ben,

yaşlı, yaralı

ben, ne oralı, ne bural..

ben Diasporal.

Ben aykırı, kırgın...

ben, çokyorgun

bir

Giln.

Çetin Öner
.. 1)

“Yorgun bir Ât için Füg
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Sevda Alankuş

Yüzyıllar öncesindeki örneklerine sadık kalına-

rek hazırlanmış giysileri, kamaları, kalpakları
kuşanmış, yerlerinde duramayan Kafkas atla-
rına binmişlerdi. 12 kişiydiler, 12 Çerkes ka-
bilesini temsil ediyorlardı. Yani başlarında,

postmodern zamanların prenslerinden bir
Prens vardı. Çerkes arkadaşlarıyla yıllardır bir
yürek haline gelmiş olan Prens, bir yandan
yokoluşa karşı durabilmek için diaspora Çer-
keslerinin yalnız olmadıklarını bilmelerinin,

birbirleriyle karşılaşmalarının ve anayurtlarıyla
bağlar kurmalarının gerekliliğini hissediyordu.
Diğer yandan, sorunların anlatılabilmesinin
yolunun medyanın ilgisinden geçtiğinin, bunu

da ancak kendisi gibi birinin sağlayabileceği-
nin farkındaydı. Büyük yolculuk için hazırlıklar
tam bir yıl önce başladı. Kafkasya'dan getiri-

len atları kendilerine, kendilerini atlara alıştır-
dılar. Yine anayurtlardan gelen ustalara, ata-
larının giyip kuşandıklarının aynısı giysiler,
kamalar ısmarlandı. Hazırlıklar tamamlandı-
ğında, İZ Çerkes genci ve heyecanını onların-

kine katıp, “Adığe Way Way” diye yola çıkma
işareti veren bir Prens, okullarına,işlerine bir

süre ara verdiler, kaşenleriyle, bütün sevenle-
riyle vedalaştılar, gençliklerinin deli rüzgarları-
nı arkalarına aldılar. Çerkeslerin kollektif bel-
leklerine ağıtlarla işlenmiş olan göçün acı anı-
sını, sembolik de olsa coşkulu bir geri dönüş
sevincine çevirmek, büyük sürgün yolunu ter-
sinden katetmek üzere atlarının yüzlerini ana-
yurtlarına yönelttiler. 100 bin kadar Çerkes'in
yaşadığı Ürdün'den yola çıktılar, 30.000 ka-
dar Çerkes'in yaşadığı Suriye üzerinden, dias-
poradaki en kalabalık Çerkes nüfusu barındı-
ran Türkiye'ye, sonra da kendi topraklarında
nicedir azınlık durumuna düşürülmüş olan
Adiğeler'in başkenti Maykop'a ve Khabardey-

ler'in başkenti Nalçık'a doğru yola koyuldular.

Yolculuklarının Türkiye bölümü, Reyhaniye'-
de başladı, Güney-Kuzey hattında Çerkeslerin
başlıca yerleşim yerleri olan Osmaniye, Meh-
metbeyli (Çerkesce adıyla Khojhable) köyü,
Maraş, Pınarbaşı Karaboğaz (Çerkesce adıyla



 

Aslanhable Köyü), Kayseri, Sivas, Şarkışla,
Tokat, Turhal, Erbaa, Samsun'da her biri bü-

yük bir şölene dönüşen coşkulu karşılamalar,

hüzünlü yol edişlerle tamamlandı. Gittikleri
her yerde Çerkes olsun olmasın herkesin çok
büyük ilgisini gördüler, Prens'in ağzıyla me-
sajlarını tüm dünyaya ulaştırmaya çalıştılar:

“Küreselleşme çağında, dünyanın hoşgörü
ve barış için Çerkes kültürüne ihtiyacı var.

Dünyada barışın korunması için Çerkes

kültürünün örnek alınması gerekli, biz bu
kültürü tanıtmak için buradayız” dediler.

Hiç bir resmi sıfatları olmadığı, politika yap-
mayı amaçlamadıkları için, Ürdün ya da ko-

nuk oldukları ülkenin bayrağını değil, sadece
gidip de şenliğe katılacakları Adığey Cumhuri-

yetinin bayrağını taşıyorlardı. Bu bayrağı
Aslanhable (Karaboğaz) köyünde yanı başında
cegu kurdukları tepeye emanet edip, gece

boyu orada dalgalandırdılar. 7hamafe'ler ken-
dilerine bu duyguyu yaşatan “13 atlıyı ne

kendilerinin ne de Türkiye Çerkeslerinin asla

unutmayacağını” söyleyip, gözyaşlarını bir-
birlerinden sakladılar. Konakladıkları bütün
yerlerde sokaklar, meydanlar bir günlüğüne
onların oldu. Düğün konvoyları, Çerkes atlı-
larıyla onları izleyen ve herbirinden ayrı bir

deli ezgi yükselen arabalardan oluşan bu alı-

şılmadık topluluğa yer açmak zorunda kaldı-

lar. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda ilk defa
bütün bir gece onların müzikleri çalındı,
dansları edildi. Aynı meydanda ayışığı altında
yürekten kopup gelerek söylenen Khabardey-

ce bir türkü, “savaşta ölen askerin türküsü”
gökyüzüne bütün çağları aşarak gelen yorgun
bir çığlık gibi düştü. Konuklarını karşılamak
üzere yollara, meydanlara koşan Çerkesler,
“kim bu atlılar?” sorusuyla etraflarını saranla-
ra; “bizimkiler” cevabını verirken, belki “biz”

olmayı yıllardır ilk defa bu kadar büyük bir
övünçle ifadelendirmiş oldular. Köylerde yaş-
lılar, büyük büyük dedelerinin anlattığı güzel-
likteki Kafkas atlarıyla gelip, gençliklerinden
beklenmeyecek bir akıcılıkta Adığe dilini ko-
nuşan gençleri görünce, gözlerine kulaklarına
inanamadılar, "gerçek" olup olmadıklarını
anlamaya çalıştılar, herbirine ayrı ayrı "sen

Çerkes misin?" diye sorarak, "sahiciliklerini"

test etmeye giriştiler. Sonuçtan emin oldular-

sa da, Ürdün diasporasındakiler için bu soru
nun, bir Çerkes genci yakışık almaz bir şey

yaptığında aklını başına toplasın diye söyle-
nen, "ne biçim Çerkezsin sen" imasını taşıyan
bir ifade olduğunu bilemediler. Konuklarını

hiç istemeden incitmiş oldular. Yayla köyle-
rinde yakılan büyük şenlik ateşleri etrafında

gün ışıyıncaya kadar devam eden cegu'lerde
delikanlılar, beden dillerini bütün hünerleriyle
konuştururken, birbirleriyle "sizi mi güzel
dans ediyordunuz, biz mi?" yarışına girdiler.
Genç kızlar, tıpkı masallardaki gibi uzak ül-
kelerden, atlarıyla gelen delikanlılardan birisi
dansa çıktığında aralarında yapraklar gibi dal-

galanıp, duygularını anlatma işini müziğe ve

bedenlerine bıraktılar. Yolculuklarının 9 Eylül
tarihinde Reyhanlı'da başlattıkları Türkiye

bölümünü, 25 Eylül günü, Novorossisk'e doğ-

ru yola çıkan bir feribota binerek, Samsun'da
tamamladılar. Büyük sürgünün limanlarından

birisi olan Samsun'un Çerkeslerin tarihinde

hüzünlü bir yeri vardı: “Burada olmaktan ötü-

rü buruk bir sevinç duyuyoruz, burukluğumuz
atalarımızın yaşadığı acısını yüreklerimizde

duymamızdan, sevincimiz onların hep hayal
ettikleri bir şeyi yapıp, ayak bastıkları bu ilk
yerden, sembolik de olsa bir geri dönüşü ger-
çekleştirmekten kaynaklanıyor” dediler.

i2 Çerkes Atlısıydılar ve henüz başka

başka serüvenlerin peşinde olacak yaşların-

daydılar. Büyük sürgünün acı anısı her birinin
kulağına çocukluklarında en az bir kez ağıt ya

da öykü olarak okunmuştu. Amaçlarının
“kültürlerini dünyaya tanıtmak” olduğunu
söylüyorlardı. Ortak belleklerine acıyla kazın-
mış büyük sürgünün hüznünü, coşkulu bir geri
dönüş şölenine çevirerek kollektif tarihlerine
küçük ama önemli bir not düştüler. Geldikleri
gibi gittiler, arkalarında tarifsiz özlemler bırak-
tılar.... >
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9 Eylül günü Ürdün'den Kafkasya'ya yola
çıkan ve Prens Ali bin Al-Hüseyin'in de ara-
larında bulunduğu Çerkes atlılar Türkiye'de
yoğun ilgi gördü. 10 Eylül'de Reyhanlı üze-
rinden Türkiye'ye giren 12 atlı, yanlarındaki
33 kişilik yardımcı ekiple birlikte Osmaniye,
Mehmetbeyli, Maraş, Pınarbaşı, Kayseri, Si-
vas, Şarkışla, Tokat, Turhal, Erbaa ve Samr-
sun üzerinden yürüyüşlerinin Türkiye kıs-
mını tamamladı. Atlı grup 25 Eylül Cuma
günü feribotla Kafkasya'ya geçti.

 
Gezi konusunda dergimize bir açıklama

yapan Prens Ali bin Al-Hüseyin, Türkiye'de
beklediklerinden çok daha yoğun bir ilgi ve
misafirperverlik ile karşılaştıkları belirtti.
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Prens Ali bin Al-Hüseyin bu konuda şunları
söyledi:

“Türkiye'de çok sayıda Çerkesin yaşadığı-
nı biliyorduk. Ayrıca Türkiye ve Ürdün a-
rasında son derece yakın ve dostça iliş-

kiler mevcuttur. Bu nedenle Türkiye'de
sıcak karşılama bekliyorduk. Fakat gör-
düğümüz sıcaklık ve misafirperverlik ha-
yal bile edemeyeceğimiz düzeydedir. Sa-
dece Kafkas kökenliler değil, gittiğimiz
bölgelerdeki bütün insanlar bize büyük
yakınlık gösterdi. Organizasyon konusun-
da yardımlarını esirgemeyen Kafkas Der-
neği'ne ve yetkililere teşekkür ediyorum.
Anadolu insanının güzelliğini yansıtan bu
dostluğu, ne ben, ne de kafiledeki arka-
daşlarım hiçbir zaman unutamayacağız.”

Atlı yürüyüşün amacının, Ürdün dahil 45
farklı ülkede dağınık bir şekilde yaşayan
Çerkeslerin güzel kültürünü tüm dünyaya
tanıtmak ve sevdirmek, bu vesileyle tüm in-
sanlar arasında dostluk ve kardeşlik bağla-
rını güçlendirmek olduğunu belirten Prens
Ali bin Al-Hüseyin, siyasi amaçları olmadı-
ğını özellikle vurguladı. Prens Ali, bu atlı yü-
rüyüşten sonra Çerkes kültürünü tüm dün-
yaya tanıtmaya yönelik başka etkinlikler dü-
zenleyeceklerini de belirtti. .

24 Eylül günü Ankara'ya gelen Prens Ali,
Sheraton Oteli'nde geleneksel Çerkes giysile-
ri ile katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.
Basının büyük ilgi gösterdiği toplantıda atlı
yürüyüş konusunda bilgi verildi. Prens Ali
aynı akşam Kafkas Derneği Ankara Şube-
si'ni ziyaret ederek üyeler ile görüştü.

Prens Ali, Ankara'ya geldiğinde Seynam
Levend'in hazırladığı ve TRT 2'de yayınlanan
Akşama Doğru programının çekimine katıldı.
25 Eylül akşamı yayınlanan program tüm
hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazandı.
(Bu programın video kaseti Kafkas Derneği
Genel Merkezi'nden temin edilebilir.) Akşa-

ma Doğru programında Prens Ali'yi konuk
eden ve Çerkes kültürünün tanıtılmasına
katkıda bulunan Sn. Levend'e tüm hemşeh-
rilerimiz adına teşekkür ediyoruz.



  

 

 
Prens Âli kimdir?
Prens Ali bin Al-Hüseyin, Haşemi sülalesine
mensup olan Ürdün Kralı Hüseyin'in beş
oğlundan üçüncüsüdür. 1975 yılında doğan
Prens Ali, annesini henüz 3 yaşındayken bir

helikopter kazasında kaybetmiştir. 1994 yı-
lında İngiltere'deki Royal Military Academy'-
den mezun olan Prens, halen İngiliz ordu-
sunda subaydır. New York'daki Columbia
Üniversitesi'ne 1994'de giren Prens Ali poli-
tika ve felsefe okumaktadır.

Çocukluk yıllarından beri Ürdün'deki
Çerkes topluluğu aracılığıyla Çerkesleri ta-
nıyan Prens, üniversiteye girdiğinden beri
Çerkes kültürü ve tarihiile ilgilenmektedir.
1864'de anayurtları Kafkasya'dan sürgün
edilen Çerkeslerin tarih boyunca büyük
haksızlıklara uğradıklarını ve acı çektiklerini
gören Prens Ali, Çerkes insanına, kültürünü
ve kimliğini koruma ve yaşatma çabalarında

yardımcı olmayı bir görev olarak benimse-
miştir. Çerkeslerin tarihini, kültürünü, dil

ve davranışlarını öğrenmeye gayret eden
Prens Ali, Çerkes kültürünün yaşamasının
doğal bir hak olduğuna inanmakta, bu güzel
kültürü tüm dünyaya tanıtmak için çalış-
maktadır. Prens Ali'nin Çerkes tarihi üzerine
Jordan Times dergisinde yayımlanan bir ya-
zısına dergimizin bu sayısında yer veriyoruz.

Prens Ali, Çerkeslerin anayurdu olan
Kafkasya'yı da bir kaç kez ziyareti etmiş ve
burada yaşayan Çerkeslerle yakın ilişkiler ve
dosüuklar kurmuştur. Aynca üç yıl önce
Maykopta toplanan Dünya Çerkes Birli-
Binin genel kuruluna “Onur Koruğu” olarak
katılmıştır. Önümüzdeki yi, Çerkes dil,
kültür ve tarihini yerinde öğrenmek için
Kafkasya'daki bir üniversitede bir yıllığına
özel kurslar alacaktır.

 
NART se TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e 11

 

  

   



 

 

  
 

Nart dergisinin bu sayısında dosya konumuz Adığey ve Adığeler. Bu konuyu seçmemizde

en önemli etkilerden biri, Kosova Adığelerinin anayurda dönüşü oldu. Kosova Adiğeleri,

Kafkas halklarının tarihinde yenibirsayfa açan çok önemli bir girişimi başardılar. Adığey

Cumhuriyeti tarafından yasal zemini hazırlanan Kosova Adığelerinin dönüşü, anayurdun-

dan zorla sürgün edilen Kafkas halklarının tarihi-yasal haklarının tescil edilmesinde bir dö-

nüm noktası olmuştur. Bu nedenle, dosyamızda Kosova Adığelerinin anayurda dönüşüne

ayrı bir yer verdik. Bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, okuyucularımızı ha-

berdar edeceğiz. a

Dosyamızdakiilk yazı, değerli. arçıştırmacılarımızdan Cevdei Yıldız'ın yazısı. Cevdet Yık

dız'ın Adiğe tarihi Üzerine kaosamlı bir çalışmasından aktardığımız bu yazı, Aığe dili ve

“Adığe" kavramı konusunda bazı açıklamalara yer veriyor.

Kosova Adiığelerinin dönüşüneilişkin bir haber yazısına ve Adiğey Cumhurbaşkanı Carım

Aslan'ın “Adığey Halkına Çağrı"sına dosyamızda yer veriyoruz. Yenemiko Mevlüt Atalay

da, yazısında bu tarihsel olayın önemini vurguladıktan sonra, geleceğe yönelik bazi

gözlem ve önerileri dile getiriyor. Dosyamızda Yugoslavya'da Türkçe olarak yayımlanan

Çığ dergisinden de bir yazıya yer verdik. Kosova Adiğeleri Üzerine Hasan Mercan'ın ka-

leme aldığı ve özetleyerek sunduğumuz yazı, Kosova Adığelerinin tarihi ve kültürü Üzerine

bilgi veriyor.

Çerkes kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Ürdün'den Kafkasya'ya uzun ve yoru-

cu bir atlı yürüyüşü gerçekleştiren Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin'in “Tarihin Acımasızlığı-

nın Kurbanı Çerkesler” başlıklı yazısını beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. BU yazı, pek çok

okuyucumuza, Ömer Seyfettin'in “Bir Kayışın Tesiri” hikayesini hatırlatacaktır.

Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal, geçtiğimiz yaz döneminde Kafkasya'ya giti

ve Krasnodar Eyaleti'ne bağlı Kıyıboyu Şapsığ'ı gezdi. Sn. Ünal'ın gezi izlenimlerini aki

dığı yazısı Kafkasya'nın güzelliklerini ve sorunlarını göz önüne seriyor.

Bu sayımızda anayuritan iki yozıya yer verdik. İlk yazı, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde kültürel

değerleri derlemek ve incelemek amacıyla Türkiye'ye gelen araştırmacı grubu Üyelerin-

den Cendar Mariyet'in Düzceizlenimleri. Jüçemiko Aminet'in yazdığı ikinci yazıda, Kaf-
kasya'daki eski meyva bahçelerinin yeniden canlandırılması sorununu inceleniyor,

Adığeyve Adiğeleri konu alan dosyamıza üç araşlırmacımız yazılariylci katkıda bulun-

dular. Özdemir Ozbay, Kuzey Kafkasya'da tiyatro sanatını, Yaşar Bağ Osmanlı Devleti'nin

Kafkasya siyasetini ve Prof. Dr. Hayri Domaniç de Knhabardeyce kelimelerin oluşumunu:

inceliyor. Uzun yıllar Kafkas derneklerinde görev almış değerli büyüğümüz Sn. Domaniç.

ile yapılan kapsamlı ve çok anlamlı bir söyleşiye gelecek sayımızda yer vereceğiz

Bundan sonraki sayılarımızda dosya konularımız “Dönüş Düşüncesi" ve “Çerkes Folkloru"

olacak. Tüm okuyucularımızın katkılarını bekliyoruz.
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ADIGE KAVR
AM

ADİĞE DİLİ
Çerkesler ya da kendilerine verdikleri adla
Adığeler Kuzey Batı Kafkasya'nın (Çerkesya
yada Adığey'in) yerli halkıdır. Çerkesya
1783'te ve 1864'te, iki kez olmak üzere,
Ruslar tarafından yürütülen etnik temizlik-
lere sahne olduğundan, eski Çerkes toprak-
larının çok küçük bir yüzdesi Çerkeslere
“bırakılmış” durumdadır.

- Adığelerin konuştuğu dil (Çerkesçe), ken-
di içinde ikikola ve bunlar da lehçelere ayrı-
luyordu: : Batı (Abadzeh, Şapsığ, K'emguy,
Bjeduğ), Doğu (Khabardey, Besleney).

© Adığece'ye en yakın dil, kendisinden yeni
ayrılmış olan Vubıh dilidir. Daha sonra, bu
iki dilden daha önce ayrılmış olan Abhazca
gelir. ii

Tarihçi İ. Berkok'a göre, Adığece konu-
şanlar açısından Vubıhça “anlaşılması güç”

bir lehçe; Abhazca ise, Adığece ve Vubıhça
konuşanlar tarafından anlaşılması mümkün
olmayan bir lehçedir.'

Tarihçi Metcunatıko İzzete göre de,
Vubıhça Adığce'den ayrı (müstakil) bir dil
olmayıp “fazlaca değişikliğe uğramış bir Adı-
ge dilidir”. Yazar, günümüzden 84 yıl önce,
yani 1914'te yazdığı kitabında özetle şu il-
ginçbildiriyi de verir: “Ubıhlarda, asıl Adığe
şivesinden oldukça farklı bir şive varsa da
aralarında kullanmazlar ve bugün temiz bir
Adığe şivesiyle konuşurlar.”” Yazar Abaza-
Abhaz dillerine ilişkin olarak da özetle şu
bildiriyi sunar: Abaza şivesi, Adığe şivesi ile
akraba, ama aralarında önemli bir fark var-
dır.

Bu üç akraba dil arasındaki ilişkiyi,
bilimadamı .Dr.Vuçujiko Zek'oğ da şöyle a-
çıklar: Önceleri konuşulmakta olan bir dil
(Batı Kafkas) içindeki lehçelerden biri kopar

ve sonuç olarak iki dil doğar: Biri Eski
Abhazca, diğeri de Eski Vubıh-Adığe Dili.
Daha sonra aynıdil içindeki Vubıh ve Adığe
lehçeleri de birbirinden aynlarak Eski
Vubıhçaile Eski Adığece ortaya çıkar.”

 

'. İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya,s. 219.
> Metcunatıko İzzet, KuzeyKafkasya dergisi, sayı
35, 5.11, sadeleştiren Mehmet Aksoy.
: Dr.Vuçujiko Zek'oğ, Marje Tanıtım Sayısı, s.37-38.

Cevdet Yıldız

ADIĞE ADININ ANLAMI |
Adığeler kendilerine Adığe derler. Başkaları
ise, daha çok Çerkes demektedirler. Heriki
ada ilişkin değişik yorumlar vardır. Ama
hiçbiri bilimsel bir kesinlik kazanmamıştır. .

Kanımca, Mirza Bala'nın İslam Ansiklo-

pedisi “Çerkesler” maddesinde, Adığe sözcü-
güne ilişkin olarak öne sürdüğü “Hemşehri,
hem millet” deyimini akla daha yakındır.
“Adığ” etnik anlam içerir: “Se sı Adığ” (Ben

Adığeyim). “Adığe” ya da “Adğe” hem etnik,
hem ülke anlamı içerir: “Adğem sihajışt”
(Adığe ülkesine sığınacağım).

Çorum ili Besleneyleri (örneğin Danun
Köyü) arasında “Adığ”"ın “Adıy” biçimine dö-
nüştüğü görülmektedir. Burada “a” (ülke) ve
“dıy” (bizim) eklerinin birleşimi “bizim ül-
kemiz, bizim ülkelimiz” anlamlarınıiçerir.
O halde Adığe sözcüğünden “bizim ülke-

mizden olan ve bizim dilimizi konuşan in-
san” anlamını elde etmiş oluruz. Bu da bir

yorumdur.
Toparlarsak, Kuzey Batı Kafkasya yerli

halkının bugün için iki ana milliyete ayrıldı-
ğını, bunun da Adığelerle Abhazlar olduğu-
nu söyleyebiliriz. Vubıhlar ise, anadili olarak
Adığece'yi, etnik olarak da Adığe kimliğini
benimsemiş, son Adığe Devleti (1861-64)
içinde egemen olan bir öğe olarak yer almış
bir toplumdur.
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Adığey ve Rusya Hükümetleri ile Yugoslavya
Hükümeti arasında yapılan görüşmeler ve
sağlanan anlaşma sonucunda Kosova'da ya-
şamakta olan Adığeler'den 72 kişi I Ağustos
1998 günü Kuzey Kafkasya'daki Min-vod
Havaalanı'na indiler. Soydaşlarımızı Adığey
Başbakan Yardımcısı Avdiyenko Nikolay,

Basın ve Toplumsal-Politik İşler Bakanı Çe-
rase Aslanbeç, Adığey Gümrük Müdürü Ho-
de Hazret, Parlamentoda Komite Başkanı

Vuduçako Yura, Maykop Belediye Bşk. Yrd.
Kule Askerbiy, Rusya Devlet Dumasında
Milletvekili Tsıku Kazbek, Dünya Çerkes Bir-
liği Başkanı Akbaş Boris ve Khabardey Adığe
Xase Başkanı Hatejiko Valeri karşıladılar.

Grup aynı gün Adığey'e getirildi ve Cum-
huriyet sınırında Başbakan ve kalabalık bir
grup tarafından karşılanıp Maykop'a getiril-
diler ve kendileri için ayrılan binaya yerleşti-

rildiler. 2 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Ca-
rım Aslan soydaşlarımızı ziyaret edip kendi-
leri ile görüştü.

Kosova Adığeleri'nin getirilişine Adığey ve
Rusya basınında geniş yer verildi. Rusya
televizyon kanalları, Moskova Radyosu,
Moskova gazeteleri, Krasnodar basını olaya
geniş yer verdiler ve konuyu gerçeğe uygun
şekilde dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Carım Aslan Kosova

Adığelerinin getirilmesine yardımcı olmala-
rından dolayı Rusya Devlet Başkanı Boris
Yeltsin, Başbakan Sergey Kiriyenko, Dışişle-
ri Bakanı Yavgeni Primakov'a teşekkür telg-
rafları gönderdi.
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Krosnodar Eyaleti Başkanı Nikolay Kand-
retenko oCumhurbaşkanı Carım Aslan'ı
Kosova Adığeleri'nin getirilişi nedeniyle kut-
ladı. Kandretenko mesajında, Kosova Adığe-
leri'nin getirilişinin akıllı bir politik adım ol-
duğunu, tarihi önemi bulunduğunu dile ge-
tirdi.

Adığey'de çıkan gazeteler ile radyo televiz-
yonlar yayınlarında Kosova Adığeleri'ne ge-
niş yer veriyor. Bugünlerde Kosova Adığeleri
için Maykop yakınlarında kurulacak olan
yerin seçimi için çalışmalar sürüyor. Kosova

Adığeleri'ne ait yükleri getiren kamyonlar
henüz Adığey'e ulaşmadılar. Kamyonlarla
dönecek olanlarla birlikte dönüş yapmış o-
lanların sayısı 75'e ulaşacak. Yislamey, Nal-
mes gibi gruplar ile ses ve sahne sanatçıları
Kosova Adığeleri için düzenledikleri program
ve gösterilerle soydaşlarımıza moral verdi-
ler.

Anayurda dönenlerin Adaptasyon Evi
(DAR) üyeleri kalabalık bir grup halinde 6
Ağustos akşamı Kosova Adığeleri'ni ziyaret
edip sohbette bulundular.

72 kişilik grupta yer alan kadın, erkek,
genç, yaşlı ve çocuklar bulunuyor. Grubun
en yaşlısı 95 yaşında Şuayip Jav.

İzvestiya gazetesi “Maykop Kosova'dan
Soydaşlarını Bekliyor” ve “Adıiğelerin ikinci
Dönemi” gibi başlıklara verdiler.

Cumhurbaşkanı Carım Aslan'ın bu olay
nedeniyle Adığey Halkına yaptığı çağrı me-
sajının tam metnini birlikte yayınlıyoruz:
(Foto: Carım Aslan ve Kosova Adığelerinin thamadesi|

 



 

 

ADIĞEY HALKINA ÇAĞR

Değerli Adığeyliler;

I Ağustos 1998 günü Kosovadaki Adığelerin Cumhuriyetimize getirilmeleri ile tarihi
bir olay gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği gibi Adığe Halkı 19. Yy. Kafkas Savaşları nedeniyle büyük acılar çekti ve
tüm dünyaya dağıldılar ve yaşamın her türlü acısını, soykırımını, sürgünü, yaban top-
raklarda yaşamanın burukluğunu tattılar. Yugoslavya'ya giden Adığeyler'de bunlar-
dandı.

Adığeyliler her zaman atavatanlarına dönmeyi düşündüler. Ancak bu gerek çarlık
zamanında gerekse sonraki dönemlerde gerçekleşemedi. Rusya'daki demokratik
gelişmeler, Adığey'in Cumhuriyet olması ve Anayasasının her halka anayurduna dö-
nüş imkanı tanıması gibi yeni gelişmeler Adığeler'in bir asırlık rüyalarının gerçekleşme-

sine neden oldu.

Kosova Adiğeleri'nin getirilişi ile ilgili çalışmalara 1990 yılında başlandı. Yaşadıkları
bölgedekişartların ağırlaşması sorununun çözümünühızlandırdı. Tüm Dünya Adiğeleri
de bu konuyu yakındanizlediler, sözle ve madden destekte bulundular.

Ben Adığey Cumhuriyeti Başkanı olarak yetkilerimi kullanıp Kabardey Balkar ve
Karaçay Çerkesk Cumhuriyetleri'nin liderleri ile birlikte bu sorunun çözümüne katkıda
bulunması için Başkan Yelisin'e başvurdum. Başkan konuyu anlayışla karşıladı. Kendi
adıma ve çok uluslu Adıiğey Cumhuriyeti adına Başkan Yelisin'e teşekkür ediyorum.

“Kosova Adığeleri'nin Adığe Cumhuriyetine yerleştirilmesi için devlet yardımı yo-
pılması” adlı kararnameyi imzalayarak bu sorunun çözümünde aktifrol alan Başbor-
kan Sergey Kiriyenko'nun adını da burada özellikle belirtmekistiyorum.

Soydaşlarımıza güç günlerinde destek verip yaşamlarını sağlayan ve onların ana-
yurtlarına dönüşlerine izin veren Yugoslavya yönetimine de teşekkür ediyorum.
Kosova sorununun barışçıl yollardan çözülüp yeniden düzenin sağlanacağına olan
inancımı dile getiriyorum.

Mal ve mülkleri ile doğup büyüdükleri topraklarını bırakıp gelen insanlara karşı
Cumhuriyetimizin yöneticileri ve devlet organları her türü moral ve ahlaki sorumluluk
altında olduklarının bilincindedirler. Onların rahata kavuşturulması ile ilgili çalışmalar-
rımızı sürdürürken diğer insanlarımızın herhangi bir zarara uğramalarını istemiyoruz.
Tüm Adiğeyliler'in aramıza katılan hemşehrilerimizin yaşamlarına yardımcı olmaya
hazır olmaya, onları moral ve psikolojik olarak aramıza almaya çağırıyorum. Çok u-
luslu Halkımızın her zamanki gibi merhametini, sıcak kalpliliğini, konukseverliğini ve

yardımseverliğini yine göstereceğine şüphem yoktur.

Vatanınıza hoş geldiniz değerli kardeşlerim.

Adığey Cumhurbaşkanı Carım Aslan

NART e TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e 15  
 



 

  

  
 

134 yıldır Kosova'da yaşamak zorunda bıra-
kılan Adığeler anayurtlarına döndü.Bilindiği
gibi 1864 büyük sürgünü ile Adığe halkı zor
kullanılarak anayurtlarından koparılmış,
Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği için-
de bulunan topraklara yerleştirilmişti. Bal-
kanlarda yükselen milliyetçi hareketlere ve
kendi kaderlerini tayin etme isteklerine karşı
yeterince etkili olamayan Osmanlı İmpara-
torluğu sürgün edilen Adığeler'e silah taşıma
izni vererek buranın asayişini sağlamada
yardımcı olmalarını istemişti. Ayrıca sürgün
Adığeleri, askerlikten belirli bir süre muaf
tutulmasına karşın “Gönüllü Çerkes Birlik-
leri” adı altında askeri birlikler oluşturulup
bölgede cereyan eden cephelere sevk edili-
yordu. Bu tutum Avrupa devletlerinin şika-
yetine neden olmuş, Osmanlı devleti ile ya-
pılan anlaşmalarla Adığelerin Balkanlardan
yeniden göç ettirilmesi zorunlu hale gelmişti.
Kosova'dan anayurda getirilen, sürün ya-
şamları son bulan Adığeler bir köyden ibaret
olup bu güne dek dillerini korumuşlardır.

Kosova'da yaşayan Adığelerin anayurda
getirilmesi düşüncesi bölgede baş gösteren
Sırp-Boşnak savaşları ile gündeme gelmişti.
O zamanlarda Kosova, savaşlardan fazlaca

etkilenmemişti. Bu nedenle de bölgede ya-
şayan Adığeler anayurda dönme konusun-
da çeşitli bahaneler ileri sürüyorlar; sahip
oldukları taşınmazları yok pahasına sa-

tamayacaklarını, yerlerinden hoşnut ol-
duklarını, burada yaşayan halklarla kız

alıp vererek akrabalıklar kurduklarını
söylüyorlardı. Ancak hepimizin bildiği gibi
yaklaşık bir yıldır Kosova'da silahlar susmak

bilmiyor, insanlık adına utanç verici bir tra-
jedi yaşanıyor. Adığeler'in yaşamakta olduğu
bölge de ateş çemberinin içindeydi. Adeta

yaşamak ya da ölmek konusunda tercih
yapmak zorunda &alan Adığeler, ilk imdat
sinyallerini anayurt yöneticilerine gönderdi-
ler. Adığey Cumhurbaşkanı Sayın Carım
Aslan, imdat sesini duymazlıktan gelemezdi.
Genç, becerikli, konuya duyarlı ve güven
duyduğu yöneticilerinden Çemişue Gazi'yi
Kosova gönderdi. Gazi, gerekli etütlerini
yaptıktan sonra raporunu Carım Aslana
verdi. Artık yardım bekleyen Adiğeler'in ka-
deri Cumhurbaşkanı Sayın Carım'ın elin-
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Yenemiko Mevlüt Atalay

deydi. Carım, Rusya Federasyonu'ndan yar-
dım istedi. Rusya Federasyonu Başkanı Sa-
yın Boris Yeltsin'e konunun önemini ve ive-
diliğini anlattı. Yeltsin, Federasyon olarak
gerekli kararnameleri çıkardı. Adığey'de geti-
rilecek olan Adığeler'in yerleşim, yeme-içme
ve eğitim gibi gerekli organizasyonu kurdu,
önlemlerini aldı. Yaşlı, kadın ve çocukları

uçak ile, diğerleri de eşyalarıyla birlikte
kamyonlarla anayurda dönüş yaptılar.

134 yıl önce acımasız ve zalimane sava-
şın, Kafkas-Rus savaşlarının kendi coğraf-
yasından savurarak bilinmeyen yerlere aç,
susuz ve hastalıklara pençeleşerek sürükle-
miş olduğu Adığelere, Rusya Federasyonu
başkanı ve yetkilileri okucak açıyor, ana-

yurtlarına geri dönmeleri için kolaylık göste-
riyordu. Medya, dönüşe büyük ilgi gösteri-
yordu. Adığey'e komşu olan Cumhuriyetlerin
yöneticileri dönüşü içtenlikle karşılıyor, Ca-
rım Aslan'a kutlama mesajları gönderiyor-
lardı.

Carım Aslan, Adığey Cumhuriyeti'nin ilk
Cumhurbaşkanı olarak ulus için çok önemli

işler başardı. Adığey'e bu ismin verilmesin-

den tutunda, Adığe bayrağının ve marşının
kabul edilmesine; Adığe dilinin resmi dil
olmasına; “Dönüş Fonu” nun kurulmasına -

ve çalıştırılmasına; anayurtlarına dönüş ya-

panlar için vatandaşlık işlemlerinin ko-
laylaştırılmasına; dönüş yapanların beş yıl
içinde adapte olamamaları, gelmiş oldukları
ülkeye geri dönme istemleri vuku bulacak
olursa edinmiş oldukları taşınır ve taşınmaz

malların devletin güvencesi altında oldu-
guna; yatırım yapanların beş yıl vergiden
muaf olduklarına dair yasalar, kararnameler
çıkardı. Ve 134 yıldır anayurtlarından u-
zakta, vatan basreti içinde yaşayan
Adığelerin ilk toplu dönüşlerini gerçekleş-
tirdi. Daha da önemlisi, Adıgey Cumhurbaş-
kanı'nın ve Parlamentosunun uyum içinde
çalışmaları Adığey'i, kamu düzenini sağ-
iamış, cumhuriyette yaşayan halkların
barış, sevgi ve saygı içinde yaşayan, bir-
birlerinin dillerine ve kültürlerine saygı
duyan, huzurlu bir ülke haline getirdi.

Yüzyıllardan sonra yeniden sahip olma
mutluluğuna kavuştuğumuz Adığey'e karşı

diasporada yaşayan Adığeler'in sorumlu-



 

lukları yok mu? Dünyanın çeşitli bölgele-

rinde çalışan iş adamlarımız niçin Adığey'e

yatırım yapmayı düşünmezler? Oysa Sayın

Carım yatırım yapmak isteyen iş adamları
için gerekli olan alt yapıyı hazırlamış, kolay-
lık gösteriyor. Tarımla geçinenler ve her
türden zanaat sahiplerinin kolayca iş bu-
labilecekleri, rahat bir yaşam sürdürebile-
cekleri bir ülke Adığey. Yeni kurulmuş olma-
sına karşın Adığey Devlet Üniversitesi hızla
gelişmekte. Rusya Federasyonu içinde pek
çok okul finansman yetersizliği nedeniyle
kapatılmak Zorunda kalınırken Adığey'de
eğitime büyük yatırımlar yapılmakta, yeni
okullar açılmakta. Bilim adamlarımız için

yeterli çalışma koşulları yaratılmakta. Ne iş
yaparsak yapalım; zengin fakir, işçi me-

mur demeden anavatanımız için görev ve
sorumluluklarımızın olduğunu hatırlama-
nın zamanı çoktan geldi. Yoksa, Kosova
Adığeleri için yapılan bir türden yardım
mı bekliyoruz?

Atalarımız, vatan topraklarını terk etmek
zorunda bırakıldığı günden itibaren dönü-
şün mutlaka bir gün gerçekleşeceğine inan-
mışlar, vatanlarını bir gün olsun unutma-
mışlardır. İstanbul'da kurulan Çerkes Tea-
vün Cemiyeti ve Beşiktaş Çerkes Kız O-
kulu'nun asıl amacı dönüş düşüncesini rea-

lize etmekti. Guaze Dergisi yayınlarıyla dö-
nüş düşüncesini sıcak tutuyor, zamanın ay-
dınları Sultan Abdülhamit'den anavatana
dönüş için yardım talep ediyorlardı.

 

Şovçendzuk Ali, Tzağo Nuri gibi zama-
nın aydınları da anavatana dönerek oranın
kültürel hareketlerine katılıyorlardı. Cum-
huriyetin kurulmasından sonra, özellikle de
tek parti dönemlerinde çeşitli baskılar neti-

cesinde dönüş ve kültürün korunması ko-

nusunda gözle görülen etkin faaliyetler ol-
masa bile halk ve aydınlar bir gün olsun a-
navatanlarını unutmamışlardı. Değişik İ-
simlerle dernekler kuruyorlar, bir araya ge-
lerek kültürel faaliyetlerde bulunuyorlardı.
60'1 yılların getirdiği özgürlük ortamı
Çerkesler arasında hemen yankı buluyor,
Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde dernek

faaliyetleri başlıyordu. İşte bu yıllarda, kül
alünda hala sıcaklığını koruyan dönüş dür-
şüncesi eşildiğinde yeniden alevleniyor,
toplumun her kesiminde yankı buluyordu.

Prostereyka'dan sonra dünyanın her tara-
fından anavatana yerleşenler oldu. Ancak,
dönüş yapanların sayısı, anavatanın yeni-

den yapılanmasına, üretimine katkıda bu-
lunmasına, Adığe aydınlanımasının yeniden
başlatılmasına yetecek kadar değil.

Adığey topraklarında, Maykop ve
Kuban uygarlıkları gibi dünya kültür tari-
hinde önemli olam uygarlıklar yeşerdi.

Bölgede yaşayan halklarla barış ve kardeşlik

içinde, üretilen refahı hakça paylaşarak yeni
uygarlıkların oyaratılacağına inanıyorum.
Başta Sayın Carım Aslan olmak üzere, Adığe
uygarlığının yaratılmasına katkıda bulu-
nanları bugünden saygıyla selamlıyorum.

(Fotoğraf: Carım Aslan Kosovalı Adığelerle|
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Kosovalı'lar döndüler... Yılların beklentisi, özlemi,
umudu kısmen de olsa gerçekleşti. Onlar artık
“Anavatanlı”. Çoğu kimsenin aklının ucundan geç-
mezdi belki de Kosova'da yaşayan Adığelerin mal-
larını mülklerini bırakıp Vatan'a dönecekleri. Belki
kendilerinin bile...Artık ne diyelim, darısı başımıza...

Peki “kimdi Kosovalı Adığeler?” Bu zamana ka-
dar Yugoslavya'da Adıiğelerin de yaşadığından bir-
çoğumuzun haberi yokken, 1995'te Hasan Mercan
isimli bir araştırmacı, kalkıp Kosova'ya kadar gidiyor

Çerkesler'i tanımakiçin... Çalıştığı Çığ isimli “Kültür
Yazım ve Sanat” dergisinde Çerkes asıllı Prof. Dr.
Muharrem Yusuf Tsey'den doküman edinerek, baş-
iyor işe ve yola koyuluyor. "Adiğe” isminde bir
Çerkes köyüne konuk oluyor...(Bahsi geçen bu
Çerkes köyünün yarısından fazlası artık Maykop'ta
soydaşlarıyla beraber yaşıyorlar.)

Prizen'de hazırlanan bu derginin 6.sayısında yer
alan “Adığe Denen Bir Çerkes Köyü Var Kosova'da”
isimli röportajının bir kısmını yayınlıyor, Hasan Mer-
can'a da harcadığı bu emekten ötürü teşekkür ve
takdirlerimiziiletiyoruz.

“Yıllar yılı, Dünya görüşü ayırt etmeksi-
zin, dededen toruna düşünürlerin yanında
yer aldı düşünmezler ordusu, bize göre ama
loncamızın kültür mirasına dokunmadılar!”
dedi Muharrem Yusuf Tsey ve “Bizim
Adığey'e, ora, yaşlılarına “merhaba” demek
için önce “Wimafe Ş'u” yani, günaydın de-
men, köyümüz hakkında bolca bilgi edin-
men, gafil yakalanmaman için de Çerkes-
ler'le ilgili bolca bilgiye sahip olman ön ko-
şuldur, unutma, Hasan kardeş” diye ekledi.

Elime de bolca gereç sıkıştırıverdi ki, yandım .

Allah! ( Verdiklerini inceletmek için verdiğim
mücadele, bir romana, bir oyuna ayırdığım
vakitten farksızdı desem, yeridir.)

Adığey'e Düzova'ya ya da Aşağı Stanov-
ça'ya (şu Stanovça adı bana oldukça ters

düştüğü için, İpek-Deçan arası, Yanova diye
adlandırılan, ama sırf yedi kardeşin kalaba-
lık ailesinin yaşadığı bir avuç köyün de adı
Stanovça'dır ve vakt-i ezelinde, kabilenin

erkeklerindenbiri bir kan davası yüzünden
Adığe'ye, yani Düzova'ya yerleşip gizlenmiş,
aile kurup köyün adına Z7or-una tapuzu'na
Stanovça dedirtmiş...) vardığımda vakit öğ-
leydi ve gökyüzü kış mevsimine inat mas-
maviydi; yaban kestane ağaçlarının dalları
çıplaktı, ama üzerindeki kargalar bir çiftin
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e Hasan Mercan

inadınaseviştikleri büyük konuşuyordu ba-
na göre o anda beyaz badanalı evler de, gök-
yüzünün birleştiği çizgide tarihin içinden bir
soyu kuşatır gibiydi. Bir başka veren. Hem
çağcıl, hem de çağdışılığın simgesiyle leşde-
belleş bir köy. 30 aile (sülale olarak). 300'ün
üzerinde bir avuç Çerkes halkı. İçinize sindi-

rebileceğiniz bir Kosova fotoğrafı. İnsanları
dobra dobra, insanları sevecen. İkiyüzlülük,
kokuşmuşluk yok, ama yüzlerinin çizgileri-
nin her birinde birer kuşku simgesi saklı.90
yaşındaki Hacı Şuayip Haydar Hasan Ffen-
dinin mavi gözlerinin bakışları beni incele-
dikçe Çerkes soyuna has bir kuşkunun iç
evreninin yazılmamış, yazılamamış suskun,
ölüme mahkum dizelerini” armağan” eder
gibiydi de, Çerkesçe zar zor Günaydın'ımı
verirken bile kendi kendime Bedri Rahmi
Eyüboğlu'nun

Ne güç sıyrılıp çıkmak uykulardan
Ömrü koptuğu yeren bağlayabilmek ne güç
ne güç varabilmek birdenbire
günün güneşin lezzetine
karanlık bulaşıyor insanın etine!

dizelerini mırıldanmaktan medet aradığım
anda, Muharrem kulağıma fısıltıyla “Hele
Hacının elini öp de dile geliversin” demesiyle
varsıllaştım. |

“Korkuyor muyuz? Hayır! Korkmak, Ef-.
latun'un deyimiyle gelecek bir. kötülüğü
beklemektir. Öfkeli miyiz? Hayır, öfke kör-
dür; bizi götürebileceği bir yer yoktur. O ak-
ln düşmanıdır. Ha, ağlıyor muyuz? Hayır,
yüzü güneşe dönük insanlar göz yaşına yol
vermez, kurutur, atar. Kinli miyiz? Hayır
evlat ; kin insanı aptallaştırır. Soracaksın
yaralı mıyız? Evet ama bünye sağlamsa, ya-
rayla yaratılan kanı yeniden yapar. Güçlü
müyüz? Avazım çıktığı kadar “Evet” demek
istyorum, ama ürperiyorum. Sanki çok ya-
kın bir dost, elinin tersiyle dudaklarıma vu-
rup” anladık, ne bağırıyorsun, Çerkes'sin
tamam” diyecekmiş gibi; beni ürperten
düşmen değil dosttur, gazeteci... "Hac seferi,
töre, derken,Hacı bize gönül verdi ve anında
Muharrem'e Çerkesçe “Hadi konuğu özel o-
daya yerleştir de, rahatlasın, yaşlı eşrafı da

 



   

 

toplanıp isteğini yerine getirelim bigüzelce”
diye öneride bulundu.

Muharrem'in bana verdiği bilgilere göre,
Adığe Çerkesleri (köye bu adı bir çeşit Adığe
adlı bir Çerkes boyuna dayanarak vermiş-
lermiş 1854 yılında daha. Eski S.Birliği'nden
gelip, Priştine, Kos. Mitroviçası'nın ana cad-
desinin ortasındaki Düzova'ya (şimdiki aşağı
Stanovça'ya) yerleştiklerinde daha. 130 aile-
den sadece 30 ailesi var köyün. Ötekilerinin
hepsi Türkiye'ye göçüşmüş. Dinidin, dilidil,
soyu soy, boyu boy bilen tüm baskılara kar-
şın, Çerkesçe'yi seve seve konuşan, bugün

ilkokullarında Çerkesçe öğrenim gören ço-

cuklara bile soylarının tarihini döne döne
aşılayan bu 30 ailenin 300'ün üzerindeki
kitle arasında aydın, mimar, mühendis ve
öğretmende yetişmiş. 16.y. yılda İslamiyet'i
bağırlarına basmış ve böylece çoğunlukla
Müslüman olarak biliniyorlar ve öyle yaşı-
yorlar. Haklarında “çingene”, “kabel” şeklin-
de iftira, üzücü sözler söylenmişse de onlar
benliklerini korumuş, köyceğizlerine sığına-
rak Çerkesler'e yönelik tüm gelenek ve göre-
neklerini, dilerini, soy ve boylarını bugüne
dek yaşatabilmişlerdir. Hangi ulusun, hangi
tarihi muharebelerinin etkisinden olduğu
kesinlikle bilinmediği halde, Çerkesler de
kan davası hala geçerli, ama bereket Müs- .
lümanlık yüzünden bu konu giderek azalıyor
ve boylarına layık bir şekilde, tarlayı tarla,
demirciliği demircilik, hayvancılığı da hay-
vancılık bilerekten uysal, sakin, hüzün dolu
ve zamana kuşkuyla bakarak yaşamlarını
sürdürüyorlar. Güzel kızlarıyla zengin folk-
loruyla, dillere destan şarkılarıyla ad yapmış
Çerkeslerin sadece bu köyde varlanmaları
da incelemeye değerdir.

Bilindiği gibi, Çerkesler çağlar çağı ben-
liklerinin izinden gitmiş, zamanla yitmiş,
zamanla da içgöç ile safi göçten azalmış,,

lakin Çerkes kalmak, Çerkesce'yi geliştirmek
ve tarihten silinmemek için bugün bile sava-
şım vermek ve ana ülkeleriyle ilişkilerini
sürdürmekteler...

“Konuk odasında” Hacı Haydar yanında
Hacı Osman İlyas, Hacı Şaban İlyas da var-
lar. Boğuk, düzgün olduğu kadar da yer yer
anadillerine kaçan şive ile sohbet edenlerin

hepsi, bizim insanlarımız, bizim alınyazımız,
bizimtarihimiz. “Cebin doluysa herkes se-
ver”, “Kedinin olmadığı yerde fare cirit atar”
gibi deyişleri kullanan, yüz çizgilerinden,
bakışlarından, davranış ve paranteze so-

kulmuş kuşku ile korku arası ikircikli tu-
tumlarından “okuyabildiğimiz” kadarıyla,
Yunan “sıkıntısını”, Hun “huyunu”, Avar

“cilvesini”, Hazar “yitikliğini”, Kırımlılar
“hazzını”, Osmanlılar “iştahını”, Gürcüler

“beklentisini” ve Doğu Avrupa “yabancılığını”
olduğu kadar, Müslümanlık “inancını” sez-
mekolası.

Ölenleri çok, doğanları az, gurbetçileri
çok fazla olan Adığeliler'in giyim kuşamları,
kadın milletinin gelenek ve göreneklere yat-
kın söylenceleri dillere destanmış Muharrem
dosta göre, lakin, Adile Recep ve Mevlüde
Şahib gibi kadınlardan söz edilmişse de, a-
ralarına karışmak gayri mümkünmüş, töre
işte.

Fotoğraf çektirmek yasak, Muharrem'in
verdikleriyle yetinin, adımızı anmanız, sesi-
mizi duyurtmanız yeterli gibisinden söz et-
meye duran 30 hanelik Çerkes köyü insan-
larından, dostum Muharrem'e her şey için

kendi ve Çığ okurları adına candan teşek-
kür ederken, konuk odasından çıkar çıkmaz,

bakışlarımı verdiğim gökyüzünden sani,
gazete sayfalarının köşesinde bucağında sık
sık rastladığımız duyuruya çalan bir SES
ahenkleşip kulaklarıma ine ine yerleşiver-
mişti:

“Kimliğimi yitirdim...Yenisini çıkaraca-
gımdan, eskisinin hükmü yoktur.”;
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Mitolojiye göre, Tanrı yeryüzünü yaratırken,

bütün yerküreye dağıtsın diye dağları çantası-
na doldurdu. Ancak şeytan ne yapıp edip,

çantada bir delik açtı ve dağların hepsi Kara-
deniz ile Hazar Denizi arasındaki bölgeye sa-
çıldı. Kafkasya adı verilen bu bölgede dağlar o
kadar fazla, hayat o kadar zordu ki, sonunda

Tanrı burayı şeytanın kötülüklerinin ulaşama-

yacağı, insanların onun etkisinden korunacağı
bir yer haline getirdi.

Kafkasya, tarihi boyunca, yolu buralara
düşen gezginler tarafından ılık iklimi, zirveleri
yaz-kış karlarla kaplı olan dağları, yüce or-

manları, bereketli ormanları, gürül gürül akan
ırmaklarıyla hep bir cennet gibi tasvir edilmiş-

tir. Shakespeare'in üzerine şiirler yazdığı zir-
veleri bu karlarla kaplı Kafkas Dağları'nın ya-
nında yüce Alp Dağları bir cüce gibi kalmak-
tadır. Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbruz
Dağı'nın iki zirvesi arasında uzanan vadiye

güneyde Ağrı Dağı yerleşmiştir. Altın Post

Ülkesi olarak bilinen Kazbek Dağı, mitolojiye
göre uygarlığın Tanrısı olarak bilinen Prome-

iheus'un zincire vurulduğu dağdır.
Kafkasya, büyük Rus yazarları Tolstoy'a,

Lermantov'a ve Puşkin'e esin veren düşlerin

ve söylencelerin ülkesidir. Burası güzel, ahlak-
ih onurlu Çerkes insanının ülkesidir.

Çerkesler, Karadeniz'in doğusunda kalan bu
dağlarla kaplı ülkede çok eski zamanlardan

beri yaşamakta olan kadim bir uygarlığın tem-

sicileridir ve 12 kabileden oluşmaktadır.
Çerkeslerin ülkesi tarih boyunca Romalılar,
Araplar, Attila'nın, Cengiz Han'ın ve

Timur'un orduları tarafından işgal edilmeye
çalışılmıştır. ey işgal etmeye kalkışan
Büyük İsken , ilk ciddi sınavını burada ver-
miştir. Budenle Persler, Kafkasya'yı
“Büyük İskender'in Seddi” olarak adlandır-
mışlardır. Yüzyıllar boyunca ülkelerini yaban-

cılara teslim etmeyen Çerkesler, böylece kül-
türlerini yabancı etkilerle karşılaşmadan koru-
yabilmişlerdir. Ancak Çerkeslerin bu durumu,

ruğınn İ16.yysonlarında başlattığı Rus

işgaline kadar sürmüştür.

Ozgürlüklerine aşık olan Çerkeslerin Rus

Çarliiğı'nın orduları karşısında ülkelerini sa-
vunmak uğruna verdiği mücadele, bir efsane-
ye dönüşmüştür. Tam yüz yil boyunca, Rus

3 Ali bin AlbHilülsevin ye iştür. :

Prens Ali bin Al-Hüseyin Çarlığı'nın işgaline karsı direnen Garkesler
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için “Bir Çerkes 10 kişiye bedeldir” denilmeye
başlanmıştır. Çerkeslerin bu büyük mücadele
gücü, büyük Rus ozanı Lermantov tarafından
Rus-Kafkas Savaşları sırasında şu şekilde ifade
edilmiştir: “Çerkeslerin hazinesi rüyalarıdır.
Yürekleri ise en büyük servetleri. Ancak öz-

gürlük onlar için her şeyden, barış ve anava-
tanlarından .daha önemlidir.”

Rus-Kafkas Savaşı, ancak 1864 yılında

sonuçlanabildi ve Çerkes toplumunun hemen
hemen yarısı bu savaşta yok oldu. Geriye ka-
lanların yarısından çoğuysa Osmanlı Impara-
torluğu topraklarına sürgüne gönderildi. Bu,
modern zamanlarda tanık olunan kitlesel sür-
günlerin en ağırlarından birisiydi. Sürgüne
gönderilen Çerkeslerin üçte biri, açlık ve sal-
gın hastalıklara yenik düştü. Eğer bu savaş ve
sürgün olmasaydı bugün dünyadaki Çerkes
nüfusu 25 milyon civarında olacaktı. Ya da
dünyanın dört bir köşesine, dağılmış olmakla
birlikte yoğun olarak Türkiye, Ürdün, Suriye
ve Kafkasya'da yaşayan Çerkeslerin nüfusu

en azından 6 milyondan fazla olacaktı.
Çerkesler gidip yerleştikleri ülkelerin kültü-

rel gelişimine önemli katkılarda bulundular,
Örneğin, Amman'a yerleşerek orayı yeniden

kuranlar Çerkesler oldu. Prens Abdullah
(sonradan Kral Abdullah), bugünkü Ürdün

topraklarına geldiğinde onu karşılayanlar
Çerkesler oldu. Ürdün Emirliği'nin kuruluşu-

nun ilk günlerinde ortaya çıkan isyan sırasın-
da, Çerkesler Prens'in sarayı etrafında kamp
kurdular. O günlerin anısına da Kralın Özel
Muhafızlığı ile onurlarıdırıldılar. Bugün hala,
Çerkesler o görkemli ve etkileyici giysileriyle
sarayı korumaya devam ediyorlar. Bağlılıkları
ve dürüstlükleriyle bilinen. Çerkesler, Ürdün'de
çok önemli üst düzey sivil ve askeri görevlerde
bulundular. Ürdün'de bugün 100 bin kadar
Çerkes yaşıyor.

Avrupalıların, ev diye kendileri için hala
daha mağaralar kazıdıkları (dönemlerde

Çerkesler gelişmiş bir uygarlık düzeyine ulaş-
mışlardı. Çerkesler, şiirleri, söylenceleri, şar-

kıları ve danslarıyla eşine az rastlanır zengin-
ikte bir kültürün terasilcileriler. Toplumsal

yaşamıları Adığe Khabze denilen, mükemmel-
lik, misafirperverlik, dürüstlük, büyüklere saygı
ve yüreklilik gibi erdemlere dayanan bir dizi

yazılı olmayan gelenek üzerine kuruluyor. Ka-
NN kaa İhaşım İ ğin . ;dınlar Çerkes toplumunda el üstünde tutulu-

yorlar ve kamusal yaşama tam bir özgürlükle
katılıyorlar. Çerkesler hiçbir zaman çok eşliliği
benimsemediler. Birbirlerini kardeş gibi gör-
düklerinden uzak akrabalarıyla, hatta: komşu-
larıyla bile evlenmiyorlar. Çerkesler yüzyıllar-
dır bu çok zengin olan kültürlerini bütün gü-
zellikleriyle yaşatmaya çalıştılar. Ancak, kül-

türlerini, geleneklerini, dillerini koruyabilmele-

ri hiç de kolay olmadı. Hızla asimile olmaya

başladılar. “Vatanını yitiren, her şeyini yitirir”
diyen eski bir Çerkes atasözü, bugün varlıkla-
rını koruma mücadelesi veren Çerkeslerin ak-
ından hiç çıkmıyor. Genç kuşaklar, insanlık

tarihini en güzel en etkileyici sayfalarını oluş-

turan kültürel miraslarına artık sahip çıkamı-
yorlar. “Tarihini ve kültürünü bilmeyenler,
geleceklerine sahip çıkamazlar” deyişi doğru-

İlanıyor. Çerkes ulusu, geçmiş günlerin anısıyla
yaşayan, arılarının peşindeki yaşlılar gibi dav-
tanıyor. | |

Ancak, komünizmin çöküsü, i

nolojilerindeki büyük gelişmeler, insai
rının uluslararası ölçekte yaygınla

likte Çerkesler bugün toplumsal «
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DÇB kongresinin programı çerçevesinde 28
Haziran 1998 günü Kıyı Boyu Şapsığ Bölge-
si'ne bir gezi düzenlendi. 1991 yılında ana yol

güzergahı olması itibariyle yöreyi görmüş ol-
mama rağmen gezi programında köylerin bu-
lunduğunu öğrendiğimde hemen katıldım. Ka-
filemizde Amerika, Ürdün, Almanya, İsrail ve
Suriye temsilcileri dışında Türkiye'den de 13
kişi vardı. Küçük konvoyumuz, enönde bir

eskort, arkasında Adığe bayrağı taşıyan bir
otomobil, takiben iki otobüs ve en sonunda da
iki hemşire taşıyan bir ambulanstan oluş-
muştu. Geziye katılan kişi sayısı da muhte-
melen 75 kişi kadardı.

Krasnodar'dan 10 km uzaklaştıktan sonra
başlayan gür, koyu yeşil ve pek çok ağaç tü-
ründen oluşan orman alanları beş saat süre ile

gitmemize rağmen hiç bir yerde inkitaya uğ-
ramadı. İlk molayı Tuapse Rayon'u sınırında

verdik. Bu tepeden ağaç denizini seyretmenin
tadına doyamadık. Dileyenler, yedi ağaçtan
oluşan 'çaputlu çalılara' giydikleri giysilerden
kopardıkları kumaş parçalarını bağladılar.
Gizli dilekleri gerçekleşsin diye...

Tuapse Rayonu girişinden itibaren 30 km
kadar sonra şu anda çok az sayıda Adığe'nin
yaşadığı Jıbga'ya ve bir kaç km sonra da Ka-
radeniz'e ulaşıyorsunuz. Deniz; durgun ve tüm
sahiller tıklım tıklım dolu. İnsanların çoğu üst
giymeden sadece şort ile dolaşıyorlar. Sahil
yolu boyunca birbirinden güzel ve tümü ile
ormanlık olan koylar birbirini izliyor. Bunlar-
dan birisinde bir petrol şirketinin tesisleri olan
Yemal'da öğle yemeği molası veriliyor. Kapalı
yere girmeyi kimse istemiyor. O güzelim man-
zarayı, kayalar üzerine kurulan asansörler ile

çıkılıp inilen lüks otelleri ve denizi seyretmeyi
tercih ediyorlar.

Yemekten sonra köyler için anayoldan
sapmalar başlıyor. İlk durak Aguy köyü. 600
aile ve 1500 nüfusun yaşadığı ve tümü ile
Şapsığ olan doğa harikası bu köyde insan,
keşke ressam olsaydım da şu manzarayı çiz-
seydim, diye düşünüyor. Güçlü bir kameranın
olmayışına hayıflanıyorum. Okul Müdürü
Natko Aslan ve köylüler ile bir süre sohbet et-

tikten sonra yola koyulmak istiyoruz. Ama
köylülerin kimi elma, kimi erik taşıyor, kimi
egzamalı bir Amerikalı için doğal otlar toplayıp
onu yetiştirmeye çalışıyor. Hasılı köyden ay-
rılmamız çok zor oluyor.İleride bir tatilimi bu
köyde geçirmeyi kafama iyice yerleştiriyorum.
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Muhittin Ünal

Sonradan öğreniyorum ki, bu şekilde düşünen
sadece ben değilmişim.

Tuapse'ye ancak saat 15.00'de ulaşabiliyo-
ruz ve hiç durmadan yola devam ediyoruz. Sa-
hil boyu düzenli tatil tesisleri bulunan ve sa-
dece 600 aile Adığe'nin yaşadığı Tuapse'den
hemen sonra Aje-Aşe vadisine sapıyoruz. Bu
vadide toplam nüfusu 1500 olan Şhafit, Aşape,
Hacıko, Kalej ve Liğothxi köyleri peş peşe sı-
ralanıyor. Vadiye adını veren Aje ırmağının iki
tarafına ve dağ eteğine yerleşmiş Şapsığ köyle-
rinin geçimi findık üretimi ve hayvancılığa da-
yanıyor. Kalej, eskiden Şapsığ'ların başkentli-
gini yapmış bir köy. Bu köyün içinden dön-
dükten sonra Hacıko Köyü'ne giriyoruz.

Napsoy Murat'ın evinin yan bahçesinde ha-
zır bulunan solraya davet ediliyoruz. Köyün
yaşlıları, gençleri ve hanımların tümü de bizim
köylerdeki gibi giyimli ve oldukça samimiler.
Kimse kimseyi yadırgamıyor. Sanki doğduk
doğalı aynı köydeymişiz gibi, rahat ve samimi

bir ortamda alelacele yemeğimizi yiyip yeniden
yola koyuluyoruz. Yolda Şapsığ'ların
Spuna dedikleri 3000-4000 yıllık kaya mezar-
larından birini görüyoruz. Yuvarlak bir delik
dışında açık tarafları olmayan taş mezarlardan
vadideki ormanlıkta çok sayıda mevcut. Bilim
adamları bu mezarları Çerkes medeniyetinin
bir tapusu olduğunu ifade ediyorlarmış.

Ana sahil yolunda ilk uğrak yerimiz 1000
kadar Şapsığ'ın yaşamakta olduğu Lazarovski
kentidir. Ancak durmadan yola devam ediyo-
ruz. Hedef Şehape köyüdür. Tüm Kafkas ka-
bilelerinde olduğu gibi Şapsığ kabilelerinin de

önemli toplantılarını, dini ayinlerini ve toplu
dualarını yaptıkları tarihi Çınar Ağacı'na gidi-
yoruz. Köyün yaşlısı olan Miskur Şerefbi'nin
gururlanarak, tarihi geçmişini anlattığı ve

'Jiğdahxe' olarak tanınan ağaç, tam 700 ya-
şında ve dünyada ikinci bir örneği yokmuş.
Tanıtım ve dualardan sonra meyve ağırlıklı
sofraya buyur ediliyoruz. Köylülerin gözleri
gülüyor ve kendilerinden ve dillerini konuşan
bizleri görmekten mutlular. Şehape köyü, Soçi-
Lazarovski-Adler üçgeninin deniz ayağında

olan bir köy. Başka bir ifade ile Şapsığ-Vubıh-
Abazin topraklarınırı tam birleşim yerinde. Bu

nedenie duamı ve kısa konuşmamı Abazince
yapmayı istiyorum. Ama ne yazıkki bu isteğim
gerçekleşemiyor.

Jidahxe'den ayrıldıktan sonra 20.00'de
Lazarovski'ye ulaşıyoruz. Sahildeki bir gazino-

 



 

 

da Nepsov Huşik tarafından
hazırlatılan sofraya zorunlu
olarak oturuyoruz. Ama
kimse bir şey yiyemiyor.
Müzeyi ziyaret etmek istiyo-

ruz. Ama mümkün olamı-
yor. Müze müdiresi evde ol-
madığını söyleterek bize bu
şansı tanımıyor. Şapsığ'lara
ait tarihi kalıntıların tü-
münün yer aldığı bu müzeye
yeterli ziyaretçi gelmiyor ge-
rekçesi ile mevcut eserlerin
Moskova veya Leningrad'a
taşınması arzusunun bir se-

naryosu olduğunu anlatı-
yorlar ve çok üzülüyoruz.
Krasnodar'ın çok değerli
Başkanı sayın Nikolay
Kondretenko'nun buna izin
vermeyeceğini düşünerek teselli buluyoruz.

Saat 21.00'de özel olarak düzenlenmiş olan
konser programını izliyor ve saat 23.15'de

Krasnodar'a dönmek üzere dönüş yolculuğuna
başlıyoruz. Beş saat süren yolculuğu hiç sı-
kılmadan geçiriyoruz. Zira, otobüsümüzde
halen Amerika'da yaşamakta olan Agaçe Muşir
ve Tsey Jabağı giderken olduğu gibi dönüşte
de Habjoka Majde'nin de katılımıyla o kadar
güzel Adığe voredler ve ğıbzalar söylüyorlar ki
hayran olmamak elde değil. Amerika'da nasıl
öğrendiklerini merak edip soruyoruz ve öğreni-
yoruz ki daha Suriye'de iken öğrenmişler. Pü-

rüzsüz konuşmalarına, voredlerine, düğün kur-
rulur kurulmaz davet beklemeden düğüne
koşmalarına, duyarak, hissederek kendi kül-
türleriyle eğlenmelerine imrenerek 04.45'de
otel Moskova'nın önünde bir günlük unutama-
yacağımız gezimizi tamamlıyoruz.

Gidiş-geliş 11 saat otobüs yolculuğu genel-
de insanı oldukça yorar. Ama bizler o gün yo-
rulmadık. Çünkü, Kafkasya'yı bir kez olsun
yeniden görebilmek arzusuyla yaşayan ve son
nefeslerini verirken yönlerini Kafkasya'ya çe-
virttiren dedelerimizin, ninelerimizin beraber-
lerinde götürdükleri özlemi onlar adına bizler
görerek, doya doya yaşadık. İşte bu nedenle
gönlüm, her Kafkas kökenlinin ne yapıp dünya
cenneti o güzelim yerleri bir defa olsun görme-
sini istiyor. Ancak, sadece dilemek yeterli mi-
dir, alınabilecek basit önlemlerle Kafkasya'ya
seyahat talebini arttıramaz mıyız? Seyahat
maliyetini düşüremez miyiz?

Kongre sırasında özellikle üzerinde durul-
duğu gibi, Kafkasya'ya geri dönmek isteyenle-
re, dilini geliştirmek isteyenlere, öğrencilerimi-
ze sırf turizm maksatlı seyahatlere yardımcı
olmak üzere DÇB ve Cumhuriyetlerimiz yöne-

 
Kıyıboyu Şapsığ'ın 700 yıllık çınar ağacı, Jiğdahxe

timlerine ve bizlere düşen görevlerin olduğuna
inanıyorum. ,

Hali hazırda uçak fiyatları ve konaklama
giderleri caydırıcı etki yapacak derecede yük-

sektir. Tur şirketlerinin kazanç payını ve ko-
misyonları ortadan kaldırmak sadece uçak
şirketinin normal uçuş bedelini ödemek üzere
örgütlenebiliriz. Ya da tüm seyahatleri Trab-
zon'dan Soçi limanına kadar deniz yoluyla or-
ganize ederek biraz yorucu da olsa fiyatları
oldukça aşağı çekebiliriz.

Buna karşın, Adığey'de oluşturulan Dönüş

Fonu yönetimi veya Adığey Cumhuriyeti yöne-
timi sırf bu amaç için bir otobüs ile iyi mih-
mandarlar tayin ederek göndereceğimiz in-

sanları Soçi'de karşılayıp, önceden belirtece-
gimiz güzergah üzerinden seyahati gerçek-
leştirebilir. Böylelikle yol giderleri önemli sevi-
yede düşürülebilir. .

İkinci önemli tedbir ise gecelik 20, 40, 80
dolar düzeyinde olan konaklama giderlerini üç
beş Dolar seviyesine düşürmek için Maykop,
Nalçik ve Çerkesk kentlerinde birer özel pansi-
yon oluşturulmasıdır. (Benzeri pansiyonlar, bir

süre kalıp iş yaşamını araştırmak ve denemek
isteyenler için ve daha uzun süreli kalma im-
kanı verecek şekilde oluşturulabilir.)

Üçüncü tedbir ise, gösterişli sofralar yerine
beslenme alışkanlıklarımızın göz önünde bu-
lundurulması suretiyle ucuz, temiz ve zZama-

nında yemek sunan restoranlar ile anlaşma
yapılmasıdır.

Arzına çalıştığımız basit önlemlerin hayata
geçirilmesi bile Kuzey Kafkasya'ya seyahat ta-
lebini arttıracaktır. Seyahat edip Ata toprakla-
rını görenlerin ileriye yönelik dönüşle ilgili ka-
rarları da hiç kuşkusuz dahasağlıklı olacaktır.
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Adığe Bilim Araştırma Enstitüsü'nde görevli bir grup
bilim adamımız kültürel değerlerimizi derlemek ve in-
celemek üzere Mayıs ayında Türkiye'ye geldiler. Bu
çalışmaya katılan tarihçi Cendar Mariyet Düzce anıla-
rını Adığey Cumhuriyeti'nde yayımladı. Önemli göz-
lemler içeren Cendar Mariyet'in arılarını okuyucuları-
mızın bilgisine sunuyoruz.

Adığe Bilim Araşırma Ensütüsü ve
Adığey Devlet Üniversitesi görevlilerinin
Türkiye'ye düzenledikleri bilimsel araştırma
gezisinde ben de bulundum. Soydaşlarımızın
yaşadığı bu ülkeye gidişimizin nedeni onlia-
rın folklorik ve etnografik ürünlerini derle-

Cendar Mariyet

Geldiğimiz günün akşamı dernekte çok
insan toplanmıştı. İçlerinde yaşlılar da vardı.
Yemızeş Necmeddin, Hatko Suat, Taymaz
Kazım, Şhabe Hikmet, Nepsev Orkan bunlar
arasındaydı. Bunlar Adığe halkının katettiği
zorlu tarihi yolu iyi bilen kişilerdi. Kendile-
rinden çok bilgiler aldım ve onlara müteşek-
kirim.

Toplananlar adına Tayımnaz Kazım söz alıp
bize “Hoşgeldiniz” dedi ve yaptığımız işin Ö-
nemine değindi. O akşam toplantıya katı-
İanların konuşmalarımızı iyice anlamadıkla-
rını sezince yüreğim biraz sızladı. “Dil kay-
 mekti. Türkiye'de her-

halde Adığe yaşamayan,
(Adığelerin bulunmadığı)
tek bir yerleşim birimi

olmasa gerektir. Biz 100
civarında köyde araşltır-
ma yaptık. İlk uğrak ye-
rimiz Düzce oldu. Bu
ilçenin 80 bin nüfusu-

nun 20 bini Adiğe. İlçe
çevresinde 58 Adığe kö-
yü var. Köylerin en bü-
yüğü 190 haneli. Bizim
grubun görev alanı bu-
rasıydı. İlçeye gelişimiz-
de bizi ilk karşılayan
Dernek Başkanı Nemeri-

Şhalahoköy düzenli küçük bir köy.
Halkının çoğu Şhalaho olduğu için
bu ismi almış. 37 aile yaşıyor. Ko-

nuk olduğumuz eve tüm köy halkı
toplanmış gibiydi. Bizi değerli ko-
nuklarını karşıladıkları gibi karşıla-

dılar. Anlattıkları ve .hatırladıkları
çokça. Ancak bunları anlattırabil-
mek için bizim de çok konuşmamız
gerekli oldu. Yaşlı kadınlar bize o ve

“Bunca yıl yaşadık, şimdiye dek bir

tek Adığe gelip bize bir şey sormadı.

Birileri de bizi hatırladılarsa sağ ol-
sunlar” dediler.

bolduysa derleyecek ne
bulabiliriz ki” diyerek
biraz moralim bozuldu.
Bizi karşılayan insanlar
sima olarak daha ön-
celeri gördüğüm, bir-
likte çalıştığım veya ak-

rabalarımdan birileri
gibiydiler. Güler yüzle,
sevinçle ve yapacağımız

işin önemini anlayarak
bunu ortaklaşa

yapmamız gerektiğinin
bilincinde olarak bizi
karşıladılar. Gece saat

03.00'e kadar dernekte
oturduk, Adığelik üze-

 ko Aziz idi. Aziz'in salt
tavır ve hareketleri dahi Adığe olduğunu
belli ediyor. Bizi beklediği belliydi ve büyük
bir memnuniyet içerisinde bizi kalacağımız
yere götürdü. Yanlış bir şey söylemekten ve-
ya cümle kuramamaktan korkarmışçasına
konuşuyordu. O günü ilçe merkezinde ge-
çirdik ve buradaki Adığelerle görüştük. Gö-
rüştüklerimiz arasında 62 yaşında ve eko-
nomik durumu iyi bir hemşehrimiz vardı.
Yalvarsan da anavatanına dönecek biri değil
ama Adığe halkının çektiği sıkıntıları gözleri
yaşararak anlatıyordu. Kendisiyle daha son-

ra da buluştum ve bir çok haber dinledim.

Yine bu şehirde yaşamakta olan Vusteko'-
lardan İsmail'i de iyilikle anımsıyorum. O da
genç, güzel, varlıklı biri. Adığelik için kendi-
ni feda edebilecek biri gibi gördüm onu.
Adığeler için bir etkinlik yapılacak olsa elini
ilk cebine atanlardan birisi.

24 e TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e NART

rine konuştuk ve sa-
bahleyin kalkıp işe koyulduk.

İşe önce Düzce'ye 10 km. mesafede Bır-
amcehabi'den başladık. Köyün yeri çok gü-
zeldi. Bizi köye Berzec Mustia götürdü. Köy-
de 35 aile yaşıyor. Çoğunluğu Şapsığ,iki aile
de Abzah. Bu köyde derlediğim bilgilerden ve
karşılaştığım insanlardan hoşnut olarak ay-
rıldım. Köy halkı dirlik, düzenlik içinde içki
içmeden yaşıyor. Bu neye değmez ki? Tüm
insanlar yoğun bir şekilde dinleilgiliydiler.
Kadınlarına önem veriyor, onlara büyük
saygı duyuyorlardı. Kadınlar da kendilerini
korumasınıiyi biliyorlar ve ev işleri ile uğra-
şıyorlardı. Eskiden köye misafir geldiğinde
tüm köy halkının toplanması geleneğinin
yaşatılmakta olduğu ve tüm köy kadınları-
nın konuk evinde toplanıp çabucak sofra
kuruvermeleri dikkatimi çekti. Yemekleri

bizimkilere benziyordu. Çetşıps, pasta, yo-

 



 

Sgurt, peynir ve başkaları. Bunlarla birlikte
Türk yemekleri de yapıyorlar.

Karşılaştığımız tüm insanlar anlaşmışça-

sına köylerimizde cami olup olmadığını, na-
maz kılıp kılmadığımızı, Türkçe bilmeden
nasıl yaşadığımızı sordular. Namaz kılımadı-
gımızı, oruç tutmadığımızı ve Türkçe bilme-

diğimizi söyleyince biraz soğuk davrananlar
da oldu. Kimi yerlerde, gelen bir akrabanın
çocuklara tanıtılması gibi tüm köy çocukla-
rının toplanıp, bizi tanıttıkları oldu. Çocuk-
lar Adığece bilmiyorlardı ama yaşlı gelince
ayağa kalkılması gerektiği, misafirin nasıl
karşılanacağı gibi adetleri iyi biliyorlardı.
Nasıl hizmet edeceklerini bilememecesine
gözlerimizin içine bakıyorlar ve yanımızdan
ayrılmak istemiyorlardı.

Düzce yöresindeki Adığeler Şapsığ ve
Abzah. Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesi'ne daha
önce folklorik ve etnografik materyaller top-
lamaya gitmiştim. Oradakilerin gelenek ve
görenekleri ile Türkiye Şapsığları arasında
büyük benzerlikler gördüm. Nereye gitseler,
evlerinin kapılarını kitlememeleri bunlardan
biriydi ve bu davranışı ilginç buldum. Ye-
meklerinde de benzerlikler vardı. Konuşma-
larındaki makam ve şekil de benzeşiyordu.

Karşılaştıklarımdan Neğuçu Hikmet gü-
leryüzlü, cömert bir insan, Adığe olduğunu
bir dakika dahi unutmayan bir genç. Adığe-
İerle ilgili tüm yayınları toparladığıilginç bir
arşivi var. Gönlü anavatanına dönük olan

biri. Belirtmek isterim ki dönüş yapmak is-
teyenler çok az. Evinin bir köşesini Cum-
hurbaşkanımız Aslan Carım'a ayırmış. Onun
resimleri ile süslemiş. Bir yakını ve dostu
gibi Carım'ı sevmekte olduğunu söyledi.

Düzce'deki Adığelerden Bıj İshak'tan söz
etmek isterim. O, 82 yaşında olmasına rağ-
men genç ve güzel görünümlü biri. Aklı ve
sezgisi derin biri olarak gördüm. Söylediği
her söz derin bir anlam taşıyordu. Düğünler,
çocuk eğitimi ve bazı hastalıkların tedavisi
üzerine bilgiler verdi. Sonra bir dansın hika-
yesini anlatmaya başlayınca kendi kendine
melodisini söyleyip oynamaya başladı. Ayrı-
lırken, bugünkü konuşmalarımızı kendisinin
yıllarca konuştuğu Adığece'den daha değerli
bulduğunu söyledi. ishak, üniversite bitir-
miş, müfettişlik yapmış, mali durumu iyi
biriydi. Üç kızı bir oğlu vardı. “Dünyada hiç-
bir şeye ihtiyacım yok ama yine de talihsi-
zim” dedi. Neden diye sorduğumda:
“Çocuklarımın hiçbirinin Adığe eşi olmadı”

diye konuştu ve başını çevirip gözlerinden
gelen yaşı bizden gizlemeye çalıştı. Onun

siması hiç gözümden gitmiyor ve yüreğimi
sızlatıyor.

Düzce Derneği'nde görevli bir kadın,
şaguj Remziye'yi hiç unutamıyorum. O Düz-
ce'deki üniversitesitede Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmeni. Tam bir Adığe kadını dedir-
tenlerden biri. İyi Adığece bilmiyor ama
Adığelik için canla başla çalışıyor. Bu iş için
çok zaman harcıyor. Adığelerle ilgili bir çok

şeyi biliyor, bir çok atasözü derlemiş. Anlat-
tıkları arasında bana en ilginç geleni 6 ma-
yıs gününü kutlamalarıydı. “Hızır Peygam-
ber gibi yetişin” sözü bugüne dayanıyor-
muş. 6 Mayıs günü Peygamber Hızır ve İlyas

bir akarsu başında buluşurlarmış. İnsanlar
o gün erkenden nehir kıyısına gidip, dilekle-
rinin yazılı olduğu kağıtları kum altına gö-
müyorlar. Sonra evlerine dönüp ateş yakı-
yorlar. Ateş kişiyi günahlarından temizli-
yormuş. Evlerinin pencerelerini açıp hava

akımı yaptırıyorlar. Kötülükler hava akımı
ile evden çıkıyormuş. Remziye bu günü sa-
bırsızlıkla bekliyordu. Bildiği bunca şeyi ne-
reden duyduğunu sorduğumda nenesinden
öğrendiğini söyledi. Nenesi 83 yaşında, adı
Nazire, Gucenbelerden. Güzel konuşan, a-

kılı ve zeki biri. Adığece söylediklerimizi
anlamayanlara da çeviri yapıveriyordu.
Remziye'nin Adiğe tarihi üzerine bildiği bun-
ca haberin kaynağı da bu yaşlı kadındı.

Şhalahoköy düzenli küçük bir köy. Hal-

kının çoğu Şhalaho olduğu için bu ismi al-

mış. 37 aile yaşıyor. Konuk olduğumuz eve
tüm köy halkı toplanmış gibiydi. Bizi değerli
konuklarını karşıladıkları gibi karşıladılar.
Anlattıkları ve hatırladıkları çokça. Ancak

bunları anlattırabilmek için bizim de çok
konuşmamız gerekli oldu. Yaşlı kadınlar bize
“Bunca yıl yaşadık, şimdiye dek bir tek
Adığe gelip bize bir şey sormadı. Birileri -de
bizi hatırladılarsa sağ olsunlar” dediler.

Sizi hatırlayıp bizi gönderenler Türkiyeli
olup Almanya'da yaşayan Vucuhu İhsan,
Yedic Batıray, Bedenoko Harun, Temzoko
Vumar, Nağo Rıza ve anavatandan Meşfeşu

Necdet ile Huvaj Fahri diye söylediğimizde
bu insanlar için yaşlı kadınlar dua ediyor-
lardı. Karşılaştıklarımız bizim sordukları-
mızdan az olmamacasına kendileri de bize
sorular yöneltiyorlardı.

Düzce köylerinden Vubıhhable'de Neteho
Acilet ile tanıştım. 72 yaşındaydı. O yaptığı-
muz işlerle ve söylediklerimizle pekilgilenmi-
yordu. Namaz kılmayışımıza ve oruç tutma-

yışımıza çok üzülmüştü. Kendisine şaka ile

takıldım. “Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz
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diye seni kandırabilirdim ama gönlüm razı
olmadı. Kalbi temiz olan insanı affetmek ge-
rekir derler. Bizi affet ve bir şeyler anlat” di-
ye yalvardım. Yavaş yavaş konuşmaya baş-
lamıştı ki, sesini kaydettiğimi söyleyince
“Sesimi erkeklerin duyması günahtır, ben
Hacıyım, sil” diye yalvarınca ses kaydını sil-
dim. “Anavatanı görmek ister misin?” diye
sorduğumda “Allah göstermesin gavurun
yaşadığı toprağa nasıl ayak basarım” ceva-
bını verdi.

Gündüzleri kaydettiğimizden daha fazla-
sını akşamları Düzce Derneği'nde kaydedi-
yorduk. Akşamları derneğe çok insan topla-
nıyordu ve her gelen bir konuya hazırlanmış
gibiydi. Her akşam genç kız ve erkeklerin
katıldığı toplantılar düzenliyorlardı. Müzik
ve oyunları bizimkilerden farklıydı. Gençler
terbiyeliydiler, davranışları güzeldi, ancak
Adığece bilmemeleri üzüntü vericiydi. Düzce
Derneği'nde iyi akordeon çalanlar var. Bun-
lar, Şevoş'u Tambiy ve Altay'dı (Altay'ın so-
yadını hatırlayamıyorum.) Altay Nalçik Üni-
versitesi'nde okuyor ve Rusçayı da iyi konu-
şuyordu.

Tambiy Ürdün doğumluydu ve Adığeceyi
iyi bilmiyordu ama Adığe şarkılarını iyi bili-
yor ve akordeonla çalıyordu. Pheçiç'i olmadı-
ğını görünce arkadaşımız Guçıps kendisine
Pheçiç hediye etti. Daha önce de gittiğimiz
derneklerde her akordeon görüşümüzde
Pheçiç hediye etmiştik.

Cenaze ve düğünlerin yapılışından söz
etmek istiyorum. Çünkü bunlar bizimkiler-
den bir hayli farklı. Birlikte yaşadıkları
halkların bir çok geleneği de alınmış. Cenaze
törenleri bizimkiler gibi meşakatlı değil. Biz
cenazeyi evde ne kadar çok bekletirsek o ka-
dar iyi biliyoruz, onlar ise ne kadar çabuk
toprağa verilirse o kadar sevap diyorlar ve
bir an önce gömmek istiyorlar. Bizim gibi
cenazenin üstüne çeşitli örtüler örtmeye de
uğraşmıyorlar. Cenazeyi halı üzerine yatır-
ma gelenekleri olmadığı gibi cenaze kaldırıl-
dığı gün yemek sorunları da olmuyor. “Bir
ay oruç tutan insan bir saat yemezse ölmez”
diyorlar. Erkeklerin başı örtük cenazeye ka-
tlma zorunlulukları da yok ama cenaze na-
mazı kılınırken herkes cebinden beyaz tak-
kelerini çıkartıp başına geçiriyor. Tüm ka-
dınların başı örtülü (cenaze yoksa da öyle).
Cenazeye katılan herkes ayakkabısını çıka-
rıp cenaze evine giriyor. Ayakkabılarının ka-
rışmaması da enteresan. Niçin ayakkabı çı-

26 e TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e NART

kardıklarını sorduğumda “Ayakkabıile gir-
mek, ev sahibinin başını ayak altına almak
gibidir” dediler. Sonradan farkettim ki, nere-
ye girsen ayakkabı çıkarılıyor, kalabalık dü-
gün evlerinde bile.

Cenaze evinde ateş yakılmıyor, yemek
hazırlanmıyor, bu görev komşulara düşüyor.
Yedinci, kırkıncı ve elli ikinci günleri yapı-
yorlar. En çok da 52. gün üzerinde durulu-
yor. Birinci yılı da anılıyor ancak bizim gibi
yapmıyorlar. Bizim cenazelerimizde sürekli
ağlama sesi olmazsa “Ne kadar da zavallı
tören” diyorlar. Türkiye'de ise ağlama ve ök-
sürme yok. Onun yerine Kur'an okumayı
yeğliyorlar. Mezarlığa bizim gibi gitmiyorlar
ve kadınlar mezarlığa alınmıyor. Mezarların
üzerinde anıt ve duvar bulunmuyor, insan
çıktığı toprağa rahatça dönebilmeli diyorlar.

Düğün törenlerimiz arasındaki tek ben-
zerlik ise evliliğe düğünle başlamaktan baş-
ka bir şey değil. Diğerleri hepsi farklı. Evle-
nen genç, gelini alınmaya gilmiyor. Arkadaşla-
rı getiriyorlar gelini. Evlenen genç başka bir
evde kalıyor ve bu eve nenejıy deniyor. Geli-
ni götürdükleri eve ise neneguaş deniyor.
Kız evinde de düğün yapılıyor. Bunu Türk
geleneği olarak benimsemişler. Gelinin yaşı
ne olursa olsun beyaz gelinlik giyiyor. Da-
mat ve gelin düğünde birlikte oynatılıyor.
Bizde kendi düğününde oynamak uygun
görülmüyor ama Türkiye'de uygun buluyor-
lar. Evlenme işinde ulus ayrımı yapmıyorlar.
Türklerle evlenmekte bir beis görmüyorlar ve
hepimiz müslümanız diyorlar. Bunu uygun
bulmayan bir tek kişiye rastladım. Guğ-
ejulerden Musa. Adığece'yi güzel konuşan
Musa “Eşi Türk olan aileyi yarım buluyo-
rum” dedi. Gençlerin gençken evlenip aile
olmaları için ana babalar acele etmiyorlar.
Evlilik yapmamış gençleri çokça. Bunun se- *
bebini düğün için çokça para gerektiği ve
bunu denkleştirinceye kadar zamanın geçtiği
şeklinde söylediler.

Düzce'de karşılaştıklarımız, gördüklerimiz

ve derlediklerimiz bir yazıya sığmaz. Karşı-
laştığımız her kişi ve girdiğimiz her aile hak-
kında bir kitap yazılabilir. 9 gün süreyle ça-
lıştığımız Düzce'den ayrılırken çokça insan

toplanmıştı bizi uğurlamaya. Yakın akraba-
larıymışçasına bizi uğurladılar. Kendilerini
çok sevdik. Onlar da bizi sevmiş olmalılar ki,

ayrıldıktan sonra bizi telefonla arayıp sor-
madıkları bir gün dahi geçmedi. Kendilerine
çokça müteşekkiriz.

 



 

 

Kuzey Kafkasya'da MÖ. 3000'inci yıldan bu
yana, daha başka bir ifade ile, günümüzden
5000 yıl öncesinden başlayarak yaratılan
Proto-Çerkes kültürünün arkeolojik bulguları
bugün dünya arkeolojisi ve sanatı içinde “Antik

Kuban Kültürü' adı altında seçkin bir yere sa-
hiptir ve 5000 yıllık Çerkes Tarihi'ni altın ışık-
larla yansıtmaktadır. Bu döneme ait buluntu-
ların çoğu altın ve gümüşten işlenmiştir.

Bu gelişime paralel olarak sözlü kültürü-
müzde de azımsanmayacak bir birikim oluş-
muştur. Binlerce yıldan bu yana, kuşaktan
kuşağa aktarıla gelen sözlü edebiyat geleneği
bütün canlılığı ile yazılı edebiyata, çağdaş

Çerkes Edebiyatı'na bir bütün halinde ulaşmış
ve çağdaş edebiyatımızın şekillenmesinde ana
etken olmuştur. Hatta bu etki o denli belirgin-
dir ki, sözlü edebiyat ürünlerinin süslü abart-

malı anlatıldığı, Huahual) sanatının doruklara
yükseldiği Khabardey Edebiyatı'nda etkileri
görülebilmektedir. Sözlü edebiyatı daha yalın
ve gerçekçi bir özellik gösteren Kuzey
Abazları'nın çağdaş edebiyatlarına da aynı Ö-
zellik yansımıştır.

Sözlü edebiyatın üretildiği bu binlerce yıllık
dönemde, acaba teatral anlamda, Çerkes sa-
natı ne gibi özellikler ve unsurlar taşımıştır?
Ya da başka bir yaklaşımla, Antik çağlardan
19'uncu yüzyıla dek üretilen Çerkes sanatının
içerisinde tiyatronun durumu ne idi? Teairal
unsurlar var ise nelerdi? Bu unsurlar çağdaş
Çerkes tiyatrosunu nasıl etkilemiştir?

Bütün bu soruları yanıtlamak için elimizde
henüz yeterince kaynak bulunmamaktadır. Bu
konular şüphesiz Kuzey Kafkasya'da bu güne
dek işlenmiş ve arşivlenmiştir. Ancak tiyatro
tarihi açısından kaynak olabilecek tiyatro ya-
yınları yayımlanmış olsa bile henüz bize ulaş-
mamıştır. Bu nedenle bu tür hiç yayın yok-

muşçasına araştırma yapmak zorundayız. Bu
konuda da tiyatroya ilgi duyan gençlerimize
büyük görevler düşmektedir.

19'uncu yüzyıldan geriye doğru Kuzeybaiı
Kafkasya'da üretilen sözlü edebiyatta, ya da
Kuzey Kafkasya geleneklerinde, araştırıcı bir
yaklaşımla yola çıkıldığında teatral öğeler taşı-

yan birçok destan teksti, birçok seyirlik oyun-
lar ve mizansenlere rastlamak olasıdır. Bu ko-

nuyu ana başlıklara ayırarak incelemekte ya-
rar vardır;

1- Destan Tekstlerinde Tiyatro Unsurları
Kuzey Kafkasya Halk Destanları, halkın

duygularını, yaşam felsefesini, sanatını, zevk-

Özdemir Özbay

lerini içinde koruyarak ve saklayarak günür-
müze ulaştırmıştır. Bu gün bu anlamda destan
metinleri incelendiğinde, kolayca teatral öğeler
yakalanabilmektedir.

Örneğin, Nart Destanları'nda destan kah-
ramanlarının toplantıları, düzenledikleri şö-
lenler, teatral bir düzen içerisinde gelişmekte-
dir. Ok atma, binicilik, güreş, dans yarışmala-
rı, üç ayaklı sofra üzerinde ya da sivri bir ka-
manıh ucunda tasvir edilen dansların anlatı-
şında, karşılıklı konuşmalar hep tiyatro düzeni
içerisinde gelişmektedir. Öte yandan, nazım
kalıbı içerisinde söylenen destanlarda, antik
çağ Yunan Tiyatrosu'nda olduğu gibi 'recita-
tive'lere (müzik aralarına serpiştirilmiş düz

sözler) korolar eşlik etmektedir. Bu tür teatral
bir söyleşiye örnek olarak Seteney'in ölümünü
anlatan 'Seteney Çiçeği' adlı tekst'in bir bölü-

münü aktarmakta yarar vardır;
*.. Şarkı giderek yükselir, tüm çevre doğa

şarkıya eşlik eder. Kendilerinden geçmiş olan
Nartlar, şarkıyı dinlemektedir hala.

Kimse yerinden kıpırdamaz. Hepsi vurulur
bu tanrısal güzellikteki sese... O sirada Nart

Aşemez, Khamılapşıne'sini!(? çıkararak şarkıya
eşlik eder. Nartlar da topluca şarkıyı söyleme-
ye başlarlar. Ağaç, çiçek, kurt, kuş, böcek....
Tüm evren şarkıya katılır:

Heyyy!....Heyyy!

Heyyy çiçek neden kokarsın?

Parlaklığını yıldızlardan almış,
Çevresi ipek gibi

Dorukların beyaz aydınlığı,
Gören gözlerin sevinci,

Kalplere yücelik veren,

Nart gücünün armağanı,
Yaşamın süsü,

Bakanlar vurulur sana,

Herkesi sevindiren,

Yiğitlerin kalbindeki
E-ş-s-i-z a-r-m-a-ğ-a-n..!

Şarkıya katılan kızlar, Adıyiukh, Malıçıp-

khu, Ahumudej ve diğerleri ellerindeki çiçekle-
ri mezarın üzerine bırakıp sessizce uzaklaşır-
lar. Nartlar her yıl Kanjal Dağı'nın eteklerini

iki kez ziyaret ederler, güllerin açma zamanı

Seteney'in şarkısını hep birlikte söylerler.)
Destanlarda kimi zaman Seteney Guaşe,

Thamade Wuezirmes'in kimi konularda dene-

melerden geçirmek için erkek kılığına girip gü-
nümüz tiyatro sanaiçılarına taş çıkartır biçim-
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de bıçkın delikanlı rolü oynar. Bu gibi anla-
ümlarda tiyatro unsurlarını rahatlıkla yakala-

mak olasıdır. Ayrıca ağıtlar ve eski şarkılarda
(wueredij) teatral unsurlar çok belirgindir.

2- Çerkes toplumunun tarih boyunca tek-
rarlamış olduğu kimi geleneksel davranışlarını,

duygularını semboller ya da belli koreografik
düzeni olan hareketler belirlemiştir. Bu teatral
özellikleri, bayram, yortu, ayin gelenekleriyle
emek şarkılarında yaşatmıştır.

Örneğin Çerkesler'in eski tapınma biçimleri
Thatle'u <- Tanrıya yalvarış' belirli bir Tanrı
onuruna yapılan kurban kesme törenleri ya da
Tanrıya huahua okuma biçiminde olurdu. Bu
ayinler tiyatro unsurları ve kareografik motif-
ilerle süslenirdi. Her türlü yakarış ve ağıtta
tiyatral bir biçimde recitative'lerie ya da hua-
hua'larla bir dizi anlamsız ünlem (kafiye o-
luşturan) eşiik ederdi. Yakarış ve ağıtlarla ve-
ba, çiçek, hurma ve diğer hastalıklardan ko-
runmayı, yeni doğan çocukları kem gözlerden
korumayı amaçlıyordu7
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Günümüze dek sürefelen ve gerçeklien se-
yirlik bir«oyun biçiminde sahnelenen, kişilerin
konuşma, savunma yeteneklerini ve alışkan-

lıklarını arttırmaya, gelenekleri öğretmeye
yönelik özellikleri de olan ve özellikle damadın
(Şşawue) düğün süresince misafir edilip ağır-
landığı komşu ya da arkadaş evinde yapılar
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“değerli eşyaları

temsili davranışlar tam anlamı ile güncel bir
tiyatro gösterisi olmaktadır. Burada şaşıtıla-
rak olumsuz davranışa itilen kişi, kurulan
mahkemede yargılanır, verilen cezalar karşılığı

o topluluğun dahaileriki bir tarihte bir araya
gelmesini, ya da hoşça vakit geçirmesini sağ-
lamak bakımından yeni şölenler düzenlemek
zorunluluğu getirilirdi. Bu toplantılarda yapı-
lan konuşmalar, sembolik olarak suç işleyen
kişinin yargılanması, bu kişinin kendini sa-

vunması, dinleyen genç kuşaklara ayrıca bir
öğreti gösterisi olurdu. Bu gelenek şimdilerde
biraz biçim değiştirerek sürmektedir.

Eski Çerkes şiirinde yaşayarak günümüze
ulaşabilmiş “Güzel”, “Mandanın Şikayeti”,
“Vahşi Domuz”, “Kurbağa”, “Oküzün Yakınma-
sı”, “Hindi”, “Kedinin Methiyesi”, “Ağacın Ya-
kınması” adlı antik şarkıların hepsinde ve ço-
cuk masallarında tiyatro unsurlarını yakala-
makolasıdır.

Araştırmacı F. Torneau, Çerkesler'de geç-
miş çağların öykülerini söyleyen ve yeni olaylar

üzerine doğaçlama olarakşiirler okuyan gezgin

ozanlara sık sık rastlandığını yazmaktadır.©

“Bu ozanlar, halka halinde oturan topluluğun
ortasına gelip oturur, sözlerine alçak sesle ve
kamalarının kabzasına yavaş yavaş herhangi
bir çımlayıcı obje ile vurarak başlarlar, daha
sonra bu uyumlu ölçü hızlanır, ses güçlerir,
alçak sesli resitativ yüksek tondaki şarlıya
dönüşerek, dinleyen, Çerkesler'i sınırsız coş-
kuyla sürüklerdi. Çoğu kez bu ozanlar yedi
ielli arplarım yanlarında taşırlar. Bu sazın dı-

şında Çerkesler'de üç müzik aleti daha gör-
düm, iki telli balalayka, iki telli keman ve el-

betie kaval”.
Ceguakue denilen bu halk ozanlarının bü-

yük bir saygınlıkları vardı. Maksim Gorki, hal-
kın toplumsal yaşamında Ceguakuelar'ın işle-
vini belirtmektedir. “Kafkas'ta, Khabardey'de,
daha yakın tarihlere kadar A. Vasilliyevski'nin

deyişi ile evsiz barksız Ceguakuelar, halk o-
zanları vardı. Bunlardan birisi kendi gücünü
ve ereğini şöyle belirtmektedir; ben bir sözümle
bir korkaktan kendi halkını koruyan bir kah-
raman, biraz da namuslu bir insan yaratırım.
Gözümün önünde hiç kimse yalana dolana

kalkışamaz, ben bütün kötülüklere ve namus-

suzluklara karşıyım”) Çerkes tiyatro sanatının
tohumları, Ceguakueclar'ın bu toplantılarında
söyledikleri şarkıların mimik ve jestlerle süs-
lenmesi ile atılmıştır. Uzak geçmişteki Ceguak-
üelar'ın isimleri haklunda hiçbir bilgimiz yok-
tur. XIX. yüzyıldan ise iki Ceguakue'nin adırı
bilmekteyiz. Birisi Kaplıca'da (Pyatigorsk-Çer-
kesçe Psıhuabe) M.Y. Lermeontovla tanışan

ünlü Kerim Girey, diğeri ise Laşe Agmokua'dır.
Devrim öncesi ve sonrası dönemde ise Nart
Destanları'nın tanınmış yorumcuları olan Ce-

 



 

guakuelar şu isimlerdir: Kılıçıkue Sijaje, Paçe
Beçmurza, Teuçej Tsuğ (Adığey Bölgesi), Sağid
Mije, Nuh Kunduko (Çerkes oOBölgesi),

Hakhupaçe Amırkhan...
Bu isimlerin Çerkes Tiyatrosu'nun oluşu-

munda ozanca söyleyişleri ile büyük katkıları
vardır. Türkiye'de ise bu geleneğin son temsil-
cileri, Methiye (Mudarey) Köyü'nden Matsu
Tlaşe ile Kazancık Köyü'nden K'unip'at Ka-
dir'dir.

Nart Destanları'nın türevi olan çok orjinal
müzikal sahne yapıtları da üretilmiştir. Kişo-
kue Alimin “Gençliğin Toprağı” adlı ünlü
poemi, Aksıra Zalimkhan'ın “Dakhenağo” adlı
piyes öyküsü, bu piyesten yararlanılıp yazılan
ünlü kompozitör Mole Vladimir! in “Opera'sı,

Kuaş Betal ve T. Şeiblera'nın “Nartlar Kantatı”,
Nart Süje ve melodileri sahnede kareografik
anlamda gerçekleşme olanağı da bulmuştur.
Örneğin; kompozitör L.Kosana ve bale ustası
A. Protsenko'nun sahneledikleri “Dakhenağo
Balesi”. Başka ünlü bir yapıt ise “Sosrıkua

Balesi” dir. Yukarıda sözümüze başlarken be-

lirttiğimiz gibi, Kuzey Kafkasya'da tiyatronun
tarihsel gelişimi konusunda, bugünkü tiyalro
yaşamının bazı bölgelerde ne tür bir gelişim
gösterdiği konularında elimizde yeterli kaynak
bulunmamaktadır. Örneğin, Dağıstan, Çeçen-
istan, Osetya, Adığey, denye'da tiyatro sa-

natının boyutları, ya da Üre ünlü
tiyatro adamları hakkında ayrımlı
bulunmamaktadır. Khabardey ve Kkaraçay
Çerkes'deki tiyatro yaşamı ile ilgili bilgimiz ise
kısıtlıdır. Yukanda belirtilen yapıtlar dışında
Khabardey'de ünlü klasik ozanımız Socenisıku

Ali'nin ünlü poemi Madina üzerinden İibretto-
su yazılarak bestelenen Madina operasıile da-
ha önce sözünü ettiğimiz Sosrkua balesinin
sahne çekimlerinin Naiçik Televizyonu stüdyo-

sunda gösterilmesine tanık olduğum için ken-
dimi şanslı saymaktayım. Bu iki görkemli yapıt
dışında başka müzikaller de bulunmaktadır.
Khabardey bölgesinde sahneye konulduğunu
anımsadığım tarihi bir trajedi ise “İirgalawuc
oyunudur. Boslor-Kimmerien İmparatoru ie

Sind-Meot Kraliçesi arasında ve bu id toplu
mun ilişkileri üzerine yazılan ünlü dramanın
kaynağı, arkeolojik ulamdar üzerine anlatıları
olaylardır. Khabardey'de yazılan pir başka

ünlü trajik piyes ise Aksıra” Zalimııha ın der-
neğimiz tiyatro grubunc;a geçmiş yıllarrda başa-
rı ile sergilenen “Yıstanbılakue - İstanbul Yo-

lu” dur. Büyük Çerkes Sig
ekonomik, sosyo-politik açılardan inceleyen bu
yapıt Ankara'da büyük beğeni toplanuşlır.
Akla gelen başka yapıtların başında Übi

Borisin yazdığı “Guaşemıdahable > Kaynana
Sevmeyen Mahalle” oyumud 3 i
destan öğeleri ve mitolojik
harekcüe çağdaş yaşamda ve gelemeklerde Or-

umudu Süsyu-

    

taya çıkan değişiklikler, ince bir güldürü do-
kusu içinde verilmektedir.

Karaçay-Çerkes edebiyatının ve özellikle de

Abaza dilinin en güzel kullanıldığı yapıtların
başında gelen iki bölümlü “Zuli ve Zarila”yı

ünlü eğitimci ve yazar Tobil Tolastan kaleme
almıştır. Yapıtın birinci bölümünde feodal ge-
leneklerle yetiştirilmiş, kadının bir ticaret me-

tası gibi görüldüğü eski dönemlerdeki mutsuz,
ezilip horlanan bir Çerkes kadını olan 'Zuli' ele
alınmaktadır. İkinci bölümde ise eğitim gör-
müş, meslek sahibi, üreten, çalışan, kişiliğini
bulmuş, kendi isteği ile seçerek evlenmiş çağ-
daş bir Çerkes kadını olan 'Zanle'nin toplum
içerisindeki işlevi ve saygınlığı dile getirilmek-

tedir.
Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'ndetiyatro

binalarına verilen önemi bilmekteyiz. Örneğin;
Khabardey-Balkar Cumhuriyetinin başkenti
Nalçık'ta SŞocenitsıku Alinin adını taşıyan

komedi tiyatrosu ve ünlü
anuğunu biliyoruz.

erininde de

Dram Tiyatrosu, bir
Nalçik Operası.

geGiksiriimizi

    

   

  

ulün-

Cumhtariyeyeti'nin
emli bir tiyatro yapı-

Adıgeyde ise tiyatro
ullanılabilen yeni ve bü-

 

oyunıların deri
1yek baslırılması ile diaspora kültürüne Önemi

ŞİT Katia yapılacağına İnanıyorum.
Çağdaş toplumlarda tüyatronun ne deni

öreninli bir gereksinim olduğu tarıışma götür-
bir gerçekür. Aydınlarımıza bu konuda

büyük görev düşmekledir, Sürgün yaşatmımız
alarımızdan sorunlarımızı, sanalımızı

iro yapıtları beklemekteyiz.

i. Süslü ve anlamlı konuşma. Eskiden Tanrılara ya-
kar olarakişlev görürüdü. (Retorik)
2. Kamıştanı yaplimış bir Çerkes çalgısı

Hadağetle Asker, Marikher, Adıge Jitemyı Epos

Miyvekuape 1972.
4. E.Tormeau, Kafkas Subayına Arilanı, “Russkiy
Yesinik”, M.1864. (Şortan Askerby'nin Kabardinski

Naredny Epos adlı yapıtından alınmıştır)
5. 2.98.
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ist Hakkında Eleştiri iyla-

va11958. (Soran Askerby nin

 

alınmıştır. yz
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Osmanlı Devleti ile Kuzey Kafkasya arasındaki
ilişkilerin niteliği konusunda bazı yanlış bilgi-
lere rastlanmaktadır. Bu yazıda, konuya ola-
bildiğince açıklık getirmeye çalışacağız.

1. DOĞRUDAN İLİŞKİ, DOLAYLIİLİŞKİ
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Kafkasyaile ilişkisi,

uzun süre doğrudan değil, dolaylı bir ilişkiydi.
Bu dolaylı ilişki Kırım Hanlığı'nca yürütül-

mekteydi. 1774'te Kırım'a bağımsızlık verilme-
siyle, 300 yıl kadar süren dolaylı ilişki, doğru-

dan ilişkiye dönüştü. Bu da, Osmanlı Devle-
tinin Kafkasya'dan elini çektiğini kabullendiği
ve 1829 yılında Rusya ile imzaladığı Edirne
Antlaşmasıyla sona erdi. Demek ki, Osman-

l'nın Kuzey Kafkasya ile doğrudan ilişkisi an-
cak 55 yıl sürmüştür. Bu 55 yıl da, Kırım'ın
geri alınması çabalarıyla geçihiş; ancak bir
sonuç alınmamışlar.

ei

2. KIRINHANLIĞI HAKKINDA BİLGİ
Cengiz'in büyük oğlu Cuci'nin komutasında
bir Moğol Ordusu güneyden, Azerbaycan üze-
rinden Kafkasya'ya girerek saldırmış, her yanı
yakıp yıkmıştı. Ardından Güney Rusya bozkır-
larını da istila etmişti. Cuci'nin oğlu Batu,
1230'da Altınordu Devleti'ni kurdu. Moskova
ve Kiev'i de aldı. Timur 1395'te Altınordu Üüze-
rine yürüdü ve Toktamış'ı yenerek devletin
parçalanmasına sebep oldu. Bu parçalanma-
dan şu beş hanlık doğdu: 1.Sibirya Hanlığı,
2.Ejderhan (Hacı Tarhan) Hanlığı, 3.Nogay
Hanlığı, 4.Kazan Hanlığı, 5.Kırım Hanlığı.

Bu hanlıklardan Kırım Hanlığı 1475'te Os-
manlı Devleti'ne bağlandı. Diğerleri Rusya ta-
rafından işgal edildi ve yıkıldı.

Kırım Hanları'nı, Cengiz soyundan gelen bir
aile kendi arasından seçiyor, Osmanlı Devleti
de bu seçimi onaylıyordu. Kırım Hanları, güçlü
süvari birlikleriyle, Osmanlı Devleti'nin seferle-
rine katılıyor, savaştan sonra ganimetlerle ül-
kelerine dönüyorlardı. Osmanlı Devleti, Kuzey
Kafkasya ile ilgilenmeyi Kırım Hanlığı'na bı-

rakmıştı. Hanlar, Kuzey Kafkasya halkları üze-
rinde egemenlik kurmak için baskı, yağma,
talan hareketlerinde bulunuyorlar, bu baskılar

zaman Zaman savaşlara neden oluyordu.
Hanlar, köle ticareti yapıyor, çocukları toplayıp
İstanbul'a gönderiyorlardı. Kısaca, Kırım Han-

lığı Osmanlı'nın Kuzey Kafkasya'daki taşeronu
durumundaydı.

Yazar Doğan Avcıoğlu'na göre Kırımlılar ve
Rusya bozkırlarındaki diğer istilacı Moğollar

 

Türkleşmişlerdi. Yazar, Türkler'in Tarihi ki-.
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isya Siyaseti
Yaşar Bağ

tabının 4.cildinde şöyle diyor: “Türklerin ço-
gunlukta olduğu batı bozkırlarında Moğolların
Türkleşmesi çabuk gerçekleşir. Esasen Mo-
golların büyük kitlesi Doğu Asya ve Çin'de ka-
ır. Rusya bozkırlarında Altınordu Devleti'ni
kuran Moğol fatihler, 20-30 bin kişilik askeri
güçten ibaretti. İstilacı Moğollar, Karadeniz'in
kuzey bozkırlarında bağımlı kıldıkları Kıpçak-
lar ve öteki Türklerle kolayca kaynaşır ve Kıp-
çaklaşırlar. (s. 1879)”

“l14.yüzyılda Tatar adı verilen Moğolların

yalnız adları kalır. 15.yüzyılda Altınordu'da
Moğolca konuşan kimse kalmaz. Moğol döne-
minden önce İslam nüfusa sahip olmayan Kı-
rım, İslamlaşır. (s.1880)”

Ali Kemal Maran Rus-Türk İlişkileri kita-
bında konumuzlailgili olarak şunları yazıyor:

“1475'ten bu yana art düşünceli ikili bir
politika izleyerek bir yandan tarihsel Rus
dostluğunu, öte yandan Osmanlı Devleti'nin

himayesini sürdüren Kırım Hanlığı, 1569 Ej-
derhan (Astrahan) Seferi ile gerçek durumunu

ortaya koymakta gecikmedi. Osmanlı Padişa-
hı'nın, Kımm Birlikleri'nin savaşa katılması

buyruğunaaldırış bile etmedi. (S.54)”
“Kırım Tatarları, Moğol-Tongus karışımı bir

toplumdur. Büyük Rus Devleti'nin kurulması-
na sebep olanlar, Mongol soylu Kırım Tatarla-
rı'dır. (s.399)”

Gerçekten Kırım Hanları Rusya ile Osmanlı
arasında sürekli olarak ikili oynamışlardır.

3. 1774'TEN SONRA OSMANLI
SİYASETİNDE DEĞİŞME
Yukarıda değinildiği gibi, Osmanlı-Rus Sava-
ş'ndan sonra 1774'te imzalanan Küçük Kay-
narca Antlaşması'yla Kırım'a bağımsızlık ve-
rilmişti. Bu olay, Kırım'ın Rusya'ya bağlanma-

sına doğru atılmış bir adımdı. Olayı içine sin-
diremeyen ve telaşa düşen Osmanlı Devleti,
Kırım'ı yeniden kazanmanın yollarını aramaya
başladı. Bunun için ilk akla gelen Çerkesler
idi. Fakat şimdiye kadar Çerkesler'le doğrudan
bir ilişkileri olmadığı için ne yapacaklarını bi-

lemiyorlardı.
1778 yılında Canikli Ali Paşa ile Kaptan-ı

Derya Gazi Hasan Paşa, keşif amacıyla Kaf-
kasya'nın Karadeniz kıyılarına gittiler ve Soğu-
cak iskelesine demir attılar. Çerkesler, ilk kez

Osmanlı askeri görmüşler ve yadırgamışlardı.
Canikli Ali Paşa, verdiği raporda, Kırım'ın ye-
niden kazanılması için Çerkeslerden yararla- .
nılabileceğini, bunun için de onlarla yakın iliş-
kiler içine girilmesi gerektiğini bildirdi.

?

 



 

 
Bunun üzerine 1780 yılında Gürcü asıllı

Ferah Ali Paşa, Soğucak Kalesi Valiliği'ne tayin
edildi. Orada 5 yıl kalan Ali Paşa bir Çerkes
beyinin kızıyla evlendi. Halkla iyiilişkiler kur-
du. Henüz Müslüman olmayan Çerkesleri İs-
lamlaştırdı. Kafkasya'nın doğu ucundaki Da-
ğıstanlılar 8.yüzyılda Müslüman olmuşlardı,
batısındaki Adığeler ise 18.yy'ın sonlarında
Müslüman oluyorlardı. Arada bin yıllık bir za-
man vardı ve bu son derece ilginçti.

Osmanlı'nın amacı, Çerkesleri kendine
bağlayarak ve onlardan destek alarak elden
çıkmış olan Kırım'ı geri almaktı. Çerkeslerin
amacı ise ne Osmanlı'ya ne de Rusya'ya bağ-
lanmadan özgür ve bağımsız kalmaktı. Yani
hedefler ayrıydı.

Ali Paşa, Soğucak yakınındaki Anapa Kale-
si'ni onartmıştı. Sonra gelen valiler orada kal-
dılar. Onlar da Ferah Ali Paşa gibi Çerkesler'-
den evlendiler. Bunlar siyasal amaçlı evlilikler-
di. Halkı vergiye bağlamak ve Osmanlı Tebaası
yapmak istiyorlardı. Halk bunaitiraz etti.

1787-92 Osmanlı-Rus Savaşı başladığında
Çerkeslerle Osmanlı askeri birlikte hareket

ediyordu. 1790'yılında, Anapa Valisi Battal Pa-
şa'ya, Çerkeslere yardım etmesi için emir veril-
di. Paşa, isteksizdi. Padişahın kesin emri üze-
rine istemeyerek 30 bin kişilik bir ordu ile Ku-

ban'a doğru yola çıktı. 12 günlük yolu 60 gün-
de aldı. Kuban'ı geçtikten sonra ilk çatışmada
ordusunu bırakarak Ruslara teslim oldu, ha-

zineyi de kaçırdı. Osmanlı Ordusu, Çerkeslerin
yardımıyla Anapa'yageri dönebildi.|

Kırım'da son iç iktidar kavgasi, Rus yanlısı
Şahin Giray ile Osmanlı yanlısı Bahadır Han
arasında geçti. Bu kavgaya Çerkesleri de sok-
tular. Sonunda Rusya, 1783'te Kırım'ı işgal

ederek kendine bağladı.
Osmanlı Devleti, 1828-29 Osmanlı-Rus Sa-

vaşı'ndan sonra imzaladığı Edirne Antlaşması
ile, Kafkasya ile ilgisini kestiğini beyan etmişti.
Rusya bu maddeyi, Osmanlı Devleti'nin, Kaf-

kasya üzerindeki haklarından Rusya lehine
vazgeçtiği, dolayısıyla savaşa devam eden
Çerkeslerin Rusya'ya karşı isyan halinde oldu-
gu şeklinde dünya kamuoyuna açıklamıştı.
Böylece anayurtlarını savunan Çerkesleri is-
yancı olarak gösterip dünyayı kandırmak isti-
yordu. Dünya bu yalana kandı; ya da kanmış
gibi göründü. Osmanlı, Kafkasya sahnesinden
çekilmişti. Çerkesler, Edirne Antlaşması'nı
protesto ederek, Osmanlı'nın kendileri adına
karar vermeye yetkili olmadığını söylediler. 35
yıl daha (1829-1864) Rusya ile ölüm kalım sa-
vaşına devam ettiler, fakat dünyadan soyut-

lanmış, savaşçılarının çoğunu kaybetmiş
Çerkes halkı, kendinden hem sayı hem silah
bakımından kat kat üstün olan düşmanı ata-
madı. Kuvvetler arasındaki dengesizlik savaşın

“ Ruslara karşı

kazanılmasını imkansız kılıyordu. Bu savaşın
kazanılabilmesi için Kafkaslıların Rusya kadar
güçlü bir dış desteğe ihtiyacı vardı ve» böyle bir
destek yoktu.

4. 1853-56 KIRIM SAVAŞI'NDA VE SONRA-
SINDA KAFKASYA

Fransa, İngiltere ve Osmanlı Devletlerinden
oluşan üçlü ittifak 1853'te Rusya'ya savaş açtı.
Rusya doğu cephesinde ilerleyerek Kars'ı işgal
ettiyse de, batı cephesindeve Kırım'da yenilgi-
ye uğradı ve barış istedi. Paris Antlaşması'yla
1856'da savaşa son verildi.

Kırım Savaşı'nda Kuzey Kafkasyalıların sa-
vaşa katılmamaları, müttefik devletlerle Kaf-
kaslıların arasını açmıştı. Oysa yapılan gö-
rüşmelerde Kafkaslıların nerede ve nasıl sava-
şa katılacakları konusunda bir antlaşmaya
varılamamıştı. İki taraf da birbirini kullanmak
istiyordu.

Çerkesler, Kuban-Terek hattı boyunca
saldırılarını sürdürüyorlardı.

Böylece Rusya, askerinin bir kısmını Kafkas
cephesinde tutmak zorunda kalıyordu.

Bugün olduğu gibi o zaman da büyük dev-
letler olayları kendi çıkarlarına göre yorumlu-
yor, küçük devletleri ve toplumları kullanmayı

bir hak olarak görüyorlardı.
Kırım Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye yardım

istemek için gitmiş olan Kafkas temsilcisine
İngiliz yetkilisi şöyle diyecekti: “Siz Kırım Sa-
vaşında kalpaklarınızı yan giyip dağlara yas-

lanarak bizi seyrettiniz. Şimdi ne yüzle bizden
yardım istiyorsunuz?”

Oysa Kırım Savaşı'ndaKafkaslılar savaşa
katılmak istemelerine karşın, bunun nasıl ola-
cağı konusunda müttefikler birbirleriyle ve
Kafkas temsilcileriyle anlaşamamışlardı. Örne-

ğin Şamil'in silah talebini yerine getiremediler.
Muhammed Emin'in, Çerkesya'ya müttefik çı-

karması yapılması teklifi kabul
edilmedi. Bu durumda Kafkaslıların müttefik-
lere destek vermesi olanaksızdı.

Kırım Savaşı bittikten sonra, Rusya bütün
cephelerdeki askerlerini Kafkasya'ya yığarak
ülkeyi çember içine aldı. Önce Dağıstan'da
Gunipte Şamil'i kuşattı. Şamil 26 Eylül
1859'da teslim olmak Zorunda kaldı.
Baryatinski, 240 bin kişilik ordusunu batıya
kaydırarak Çerkesya'ya yüklendi. Muhammed
Emin teslim oldu. Çerkesler 5 yıl daha savaşa
devam ettiler. 21 Mayıs 1864'te son savaş da

kaybedildi. Ve Çerkesler Osmanlı topraklarına
sürüldü. Böylece Kafkasya bağımsızlık ve öz-
gürlük savaşları tamı bir trajedi ile bitmiş olu-
yordu. Ne yerden ne gökten bir yardım geldi.
Elbruz, tüm Kafkashılar adına sislere büründü.

Ve Promete veniden zincire vuruldu.
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Şapsığca, Hatıkoyca, Bjeduğce, Besle-
neyce ve kısmen Abhazca ile aynı kökten
gelen Khabardeyce kelimelerin çok munta-
zam ve mantıklı bir metodla oluştuğu ve
Çerkesçe'nin bu yönden belli başlı Avrupa

dillerinden üstün olduğu görüşünü içeren
birinci inceleme örneği NART Dergisi'nin
Ocak-Şubat 1998 sayısında yayınlanmıştır.
Bu ilk incelemede (A) harfi ile başlayan ke-

limelerden Khabardeyce ile aynı kökten ge-
len diğer Kafkas dillerinde 'el' manasına ge-
len (A) kelimesinden türetilen 22 kelimenin

oluşma şekli açıklanmış ve ilgililerin eleşti-

risine sunulmuştur.

Bu denemeden amaç, Khabardeyce keli-
melerin türeme şeklinin, diğer Dünya dille-
rine nazaran çok daha mantıklı ve çağrışım

niteliğinin yüksek bulunduğunu dil uz-
manlarına sunmak ve bu uzmanların yar-
dımı ile bu dildeki bütün kelimelerin anali-
zini Dünya Edebiyatına katmak olduğun-
dan, alfabetik sıraya bakmaksızın, şimdilik
çarpıcı birkaç örnek vermeyi öne alıyorum.

(G) HARFİ İLE BAŞLAYAN
KELİMELERDEN ÖRNEKLER:
Khabardeyce (GU) kelimesinin, birbiri ile

ilgisiz iki manası vardır: Kalp (yürek) ifade
eden GU, Araba manasına gelen GU.

|) Kalp (yürek) manasına gelen GU keli-
mesinden türetilen kelimelerden bir bölümü
şöyledir:

1. Bir kumaşı kesip biçmek ifade eden
BZIN sözcüğü ile GU kelimesi birleştirilmiş,

iyi kesip biçen kalp, yani iyi düşünme, akıl-
ılık manasına gelen GU-BZIĞA kelimesi ü-
retilmiştir.

2. İyi manasına gelen Fi kelimesi, kalp i-
fade eden GU ile birleştirilmiş, iyi kalp, te-
miz niyet manasına gelen GUF'I (GUF) tü-

retilmiştir.

3. a- İyi kalp anlamındaki GUF' kelimesi-
ne de, sözcükleri fülleştiren IN, İN, AN yahut
EN eklerinden hece dizisinin ses uyumuna
en uygun olanı, ENeki ilave edilerek kalbin
iyi olması, yani mutlu olmak, sevinmek ifa-
de eden GU-F-EN filli oluşturulmuştur.

b- Zaten kendisi belli belirsiz de olsa,
bir sonradan olma hai anlatan bu sözcükten
daha belirgin olarak da; taze, yeni demek
olan JE sözcüğü kısaltılıp araya ustaca ek-
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lenerek, yeni baştan kalbin iyileşmesi,
mutluluğun tazelenmesi, yeniden sevinme
anlamındaki GU-FE-J-IN fil kelimesi üre-
tilmiş ve bir çırpıda söylenebilmektedir.

4. Aynı şekilde GU kelimesi:
a- Dar sıfatını ifade eden ZEV kelimesiile

birleştirilerek, dar kalp, eski ferah halini
kaybedip dara düşmüş, dardaki kalp, yani
sıkıntılı, üzüntülü kalp anlamındaki GU-
ZEV,

b- Bu kelimeye EN fül eki ilave edilerek,
kalbi daralmak, sıkıntıya girmek, yani te-
laşlanmak demek olan GU-ZEV-EN,

c- Bu filin arasına yeni < JE sözcüğünün
kısaca J harfinin ilavesi ile de, yeniden sı-
kıntıya girmek, sil baştan telaşlanmak de-
mek olan GU-ZEVE-J-İN, kelimeleri türetil-
miştir.

“Laf lafı açar” cinsinden yeri gelmişken
burada, ses uyumuna göre ĞA yahut ĞO ve
nadiren de ĞE olarak değişen ve

e kelimenin başına gelirse ayrı,

e sonunatakılırsa ayrı anlam katan,

e ve her iki uçta birlikte de kullanılabilen,

bir EK sözcük grubuna da değinmek ge-
rekmiş ve bu yazıda G harfi ile gösterilmek
zorunda kalınan ses:

e Türkçe Yağmur kelimesindeki Ğ, yu-
muşak G'den kalın ve boğuk,

e Buna mukabil normal G'den daha hafif
ve yumuşak, ve

e Arapça ĞGAYIN harfinin tam karşılığıdır.
Rahmetli Yasin Çelikkıran'ın, Kafkasyalı

yazar Sayın THARÇUAXHO YUNIS A.'nın.

Maykop 1980 baskısı ADIĞE DİLİ DEYİM-
LER SÖZLÜĞÜ isimli eserinden de yararla-
narak derlediği ÇERKES ATASÖZLERİ VE
DEYİMLERİ, 1994 adlı eserinde GH harfleri
ile yazıldığı görülen ve her Çerkesin mutlaka
kulak aşinası olduğu söz konusu ses, bu
yazıda kısaca G olarak denenecektir.

A- Kelimenin başına takılan GA / ĞO /
GE ekleri:
Çoğunlukla fiil ve sıfattan türemefiil ke-

limelerin başına takılan GA, ĞO ve bazen de
GE ekleri:

.e o fülin direkt olarak değil de, başkası
yahut başkaları tarafından, başkası aracılığı

ile yapıldığını,
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e veya bu filin bir başkasının bir hare-
keti nedeniile yahut onun bir hali sebebiyle
meydana geldiğini,

ifade eder. Buradaki başkası kavramına,

üçüncü şahıslar dışında ben, biz-kendim,

kendimiz gibi birinci tekil ve çoğul şahıslar
da dahildir. Bazı örnekler:

a- Kalbin iyileşmesi - sevinmek demek
olan GU-FEN fiilinin başına ĞA takılarak
başkasının / başkalarının kalbini iyi etmek
yani sevindirmek kelimesi GA-GUFEN yapı-
lır ve şahıs ifade eden sözcükler ilavesi ile

kimin kimi sevindirdiği de kısaca ve ustaca
belirtilir.

Ya ğa-gu-fa-at — onlar onu sevindirmişti.
Zıd ga-gu-fe-j-as - kendi kendimizi yeni-

den sevindirdik.
Sıb ga-gu-fa-as - beni sevindirdin.
Tham Wuıy ğga-gu-fe-j «< buna karşılık

Allah da seni sevindirsin... gibi.
b- Kalbin daralması — telaşlanmak de-

mek olan GU-ZEVENfülinin başına GA ta-
kılarak, başkasını telaşlandırınak ifade eden

ĞGA-GUZEVEN fiil kelimesiyapılır.
Aynı şekilde;

c- Korkmak füli ŞINEN ile GA-ŞINEN
korkutmak,

d- Ölmek fili LEN kelimesiile (derde dü-
şürerek veya ihmal gibi bir nedenle) öldür-
mek, daha Ziyade birinin ölümüne neden
olmak, göz yummak, yahut mecazen perişan
etmek demek olan GA-LEN,

e- Daha kasti bir ifade ile öldürmek de-
mek olan WUK'IN fülinin başına GA takılıp
kısaltılarak GA-WKIN > öldürtmek,

İ- En az iki kişinin vuruşması, kavga et-

mesi demek olan ZEWEN fiili ile vuruştur-

mak, kavgaya, savaşa sebep olmak, hatta
mecazen ihımal suretiyle seyredip ayırma-
mak anlamında GA-ZEWEN,

g- YİN - büyük sıfatından türeme Yİ-N-İN
- büyük olmak füli ile ĞA-YİNİN — büyüt-
mek, mecazen abartmak,

h- Buna benzer küçük olmak — ZSUG-IN

füli ile GA-ZSUGIN - küçültmek ,
ı- Fazla olmak —- LEY-İN füli ile GA-LEYİN

- fazlalaştırmak, mecazen hatada, kusurda

ileri gitmek,
i- Azalmak filli MAJE-N ile azaltmak an-

lamındaki GA-MEJEN,

 

j- Düz, doğru olmak fiili ZAHO-EN keli-
mesi ile düzeltmek, doğrultmak ifade eden
ĞGA-ZEHOENfilleri türetilmiş ve başta gelen
ĞA eki etkisinin örnekleridir.

B- İsim ve sıfatlarla, fiilden türetilmiş
kelimelerin sonuna takılan GA, ĞO, GE
ekleri de, özetle hal (durum) ve zaman

belirtir.
Yukarıdaki BZI-ĞA kelimesinin ĞA'sı da

bu cümleden olup,iyi kesip biçme hali, GU-
BZI-ĞA daiyi kesip biçen, enine boyuna dü-
şünen kalp hali, yani akıllılık, zekilik de-
mektir.

Zaman kavramı, yerine göre çok kısa bir
anı veya daha uzunca bir süreyi, mevsimi,

ömrün bir devresini, çağı kapsar ve ifade
eder. Zaten bağımsız kelime olarak Çerkesçe

GA yıl, ve GA-JE de yenilenen yıl sayısı yani
ömür demektir.

Zamanın gerektirdiği hal ve bunun kar-
şıo halin mevcut olduğu zaman mefhumu
grift (iç içe) de olabilir. Bu eklerle yapılan
kelimeler, mecazen o zaman ve vaziyetin
gereği ve beklentisi olan hak ve yükümlü-
lükleri de hatırlatır. Bazı örnekler:

5. a- Asıl inceleme konumuz Yürek — GU
isminin sonuna GA eki takıldığında, yürekli
vaziyet, yüreklilik hali, netice olarak ümit
kelimesi GU-ĞA yahut GU-ĞGEtüretilmiştir.

b- Bu kelimeye de fül eki EN sözcüğünün
kısa hali 'N' sesinin ilavesi ile de, yürekli
halde olmak, yani ümitli olmak demek olan
GU-ĞAN fiili yapılır.

6. İyi yürek anlamındaki GU-F kelimesi-
nin sonuna (birleştirici ek ses 'E' ile birlikte)

GAilave edilince de; yüreğin iyi hali, sevinçli
zaman, yani mutluluk ifade eden GU-FE-
ĞO türetilmiştir.

7. Dar kalp ifade eden GU-ZEV kelimesi-
nin sonuna ĞA getirilerek de; kalbi daraltan
durum veya zaman, kısaca telaşlı hal ve
zaman anlamındaki GU-ZEVE-ĞO türetilir
ve buna da Büyük anlamındaki ŞHO ilavesi
ile büyük sıkıntı hali, yaman zaman ifade
eden GU-ZEVE-GO-ŞHO yapılır.

GU dışındaki kelimelerden bazı örnekler:
a- Basitçe İnsan diye geçiştirilen SUH ke-

limesi, Bilmekfili SUH-IN fiilinden alınmış-
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ür. SUH, bilen ve ZI-SUH de bir bilen de-
mektirveherhangi bir insanı değil, bilge bir
insanı, aklı eren, yani REŞİT kişiyi tanımlar.

Dilimizde, hane halkının çoluk-çocuk
demeden hepsini venüfus sayımında herke-
si kapsayankelime NERİBGE'dir. Ve SUH -
bilen insan sonradan olunur ve çocuğumuz
SUH oldu diye sevinilir, herkes de olama-
yabilir.

- Bu “Bileninsan” anlamındaki SUH keli-
mesinin sonuna ĞA takıldığında; Bilen in-
san hali, yani bilen ve sadece bilmekle kal-
mayıp, gerçek bilginin gereği olarak iyi-ideal
olarak tanınan özelliklere de sahip insan
hali, kısaca İNSANLIK demek olan SUH-I-
ĞA kelimesi türetilmiştir ve insan olmanın

icabı olarak da dini kurallarla yasalara, örf
ve adete uygundavranmayı içeren çokgeniş
bir kapsam ve anlam yüklüdür.

aa- Bu kelimeye deyoksunluk ifade eden.
- NŞE sözcüğünün eklenmesi ile üretilen
SUH--GA-NŞE de bilge insanın iyi-ideal hu-

susiyetlerinden yoksunluk hali, yani İNSA-
NİYETSIZLIK demektir.

bb- İnsansız demek olan SUH-I-NŞE ke-
limesinin sonuna ĞA takılarak yapılan
 SUH-INŞA-ĞE ise işe yarar adamı olmama
halini ifade eder.

“ b- Aynı şekilde;
aa- Adam - Erkek ifade eden isim keli-

mesi L'nın sonuna GA takılarak LI-ĞA -
erkeklik hali yaniyiğitlik başta olmak üzere,
insan olmak ve üstelik erkek insan olmanın
icabı olarak vatanını, karşı cinsi, çocukları,

güçsüzleri korumak gibi pek çok ideal özel-
likler taşır. Gereğinde güç-zor kullanmalıdır,
gereksiz kaba kuvvet göstermek makbul de-
gildir ve erkeklikten sayılmaz.
 bb- Kuyruk ve ayrıca taraf-yön anlamla-

rna da gelen ve buradaki manası “sa-
yesinde,ile” ifade eden GE" sözcüğü, erkek-
lik anlamındaki LI-ĞA kelimesinin sonuna
getirilerek LI-ĞA-GE' yapılır ve daha ziyade
erkekliğin gücünü kullanarak, erkeklikle
zorla, cebren anlamında kullanılır. Haksız,
yersiz istismarında yergi, yerinde-

nındakullanıldığında övgü ifade eder.
© cc- U-ĞA-NŞE ise, erkeklik hali yiğitlik-
ten yoksunluk demektir.

“ dd- LU-NŞE kelimesi de erkeği olmama,
erkeksizlik ifade eder.

. c- Bir şeyi yarmak ifade eden GOVDINfi-
ilinden türetilen ve yarılmış, yarılan bir par-
çayı ifade eden ZIGOVDA kelimesinin so-
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limesi de; insanı yaran hal, zaman ve
Türkçedeki en yakın karşılığı ile insanı çat-
latan hal, zaman demektir ve genellikle bu
hale sebep olan patavatsız, densiz kişi için
kullanılır.

d- Hayat evrelerinden:
aa- Çocuk karşılığı Arapça SABİY ve

Çerkesce NANUĞ kelimelerinin sonuna GA
takılarak, çocukluk devresini ve onun ma-
sum, az bilir, sevimli halini ifade eden SA-
BİY-1-GA ve NANUĞ-I-ĞAtüretilmiştir.

Aynı şekilde;
bb- Genç erkek hali, çağı yani delikanlılık

anlamında JELE-ĞO yahut JELE-ĞA;
Evlilik çağı yerine;
cc- Erkekler için gelin getirme çağı - GA-

ŞEN-I-ĞO / GİŞEN---GĞO yahut daha kısaca
GAŞE-ĞO / GİŞE-ĞO

dd- Kızlar için gelin götürülme çağı - YA-
ŞE-ĞO / YİŞE-GO

ee- Eski anlamındaki J1 kelimesi ile, es-
kilik, yaşlılık çağı - JI-GA

f- Bu kelimenin başına da (göreceli ola-
rak, yani bir şeye kıyasla, başkalarına naza-
ran, DAHA...) anlamındaki NAH sözcüğü-
nün takılmasıile; birinden, birilerinden da-
ha eski (yaşlı) olma halini anlatan ve bu bü-

yüklüğün hak ve mükellefiyetlerini de ha-
tırlatan NAH-I-JI-GA

gg- Ve buna mukabil 'daha yeni' sözcük-
leri ile de, yaşça 'daha küçük' olma halini

ifade eden NAH-I-JE-A-ĞE türetilmiştir.
hh- LHEN yahut LEN olarak yazılabilen

Ölmek fiilinin sonuna ĞA takılarak da, Ö-
lüm hali, zamanı anlamındaki LDEN-I-ĞA
kelimesi türetilmiştir ve yerine göre:

- Bizzat ÖLÜM,
Mecazen de ;
- Ölüm gibi feci bir durum,
- hatta, ölümü tercih ve temenni ettire-

cek, yani “Sı lame nahıft - Ölsem daha iyi
idi” dedirecek derecede berbat durum,

- Ümitsiz, ölümcül hastalık, (örneğin,
GUZ ĞATILA ZİE - yatırıp uzatacak, yahut
yerleşik ağrısı olan için “yi lenığar kasas -
ölümüyetişti” denmesigibi)

- Bazen de, ölümün yakın olduğu tahmin
edilen aşırı yaşlılık ve ihtiyarlık (acizlik)

,Hali ve zamanı anlamlarına gelir.
e- Mevsimlerden ;
aa- MEOK — OT ve ona vurma anlamın-

daki YEVEN kelimelerinin sonuna ĞA geti-
rilerek yapılan MEOK YEVE-ĞO, ot biçme
zamanı ve bu iş için seferber olma halidir.

bb- Ba'ze — Sineklerin canlaiıp çoğaldığı
» ve hayvanlarla insanlara saldırıp vurduğu,



 

buna karşılık sineklere de vurulduğu, ko-
vulduğu zaman olarak BAZE YEVE-ĞO'nun
kısa şekli BEZEVO-ĞA ise, başka dillerde
rastlanamayacak bir nükte ile YAZ MEVSİ-
Mİ'ne isim olmuştur.

C- Bir kelimenin her iki ucuna birden
takılan ĞA, ĞO,GEekleri:
İstisna da olsa bu ekler, bir kelimenin

başına ve sonunabirlikte eklenebilir ve aynı
anda ona hem “başkası” kavramını, hem de

“hal ve zaman” mefhumunu kazandırır.
Örneğin bayramlar; eşi-dostu sevindir-

menin ve birbiri ile münasebetleri bozuk
dargınların arasını iyileştirmenin yani barış-
tırmanın tam zamanı olduğunu ifade eder-
ken;

a- GA-GUFE-ĞO'S > Sevindirme zamanı-
dır.

b- ZE-ĞA-FIJI-ĞO'S > Birbiri ile barış-
turma zamanıdır, denebilir.

c- Yukarda kalp <« GU kelimesinin sonu-
na ĞA getirilerek yürekli olma hali yani ü-
mit karşılığı GU-ĞA ve bunun fil şekli olup
ümitli olmak anlamında türetilen GU-ĞA.N,
kelimelerin sonuna takılan GA ekine örnek
gösterilmişti. Bu kelimenin başına da ĞA
eklenerek, yani GÜ kelimesinin her iki ucu-
na birden ĞA takılarak; GA-GU-ĞAN —
başkasını yürekli hale getirmek yani ümit-
lendirmek fili yapılmıştır ve doğal olarak
birisine söz vermeyi de içerir (PSALE YETİN).

Sıb GA-GU-ĞA-T - sen beni ümitlendir-
miştin.

Ya GA-GU-ĞA-S - onlar onu ümitlendir-
diler, söz verdiler.
Wuz GĞA-GU-ĞA-IM > seni ümitlendirmi-

yorum, söz vermiyorum.

Wuıy GA-GU-ĞA-RE > o seni ümitlendi-
riyor mu? Yahut bu işi yapabileceğini ümit
"ediyor musun? Becerebileceğini sanıyor mu-
sun? demektir.

d- Yemek yemek fiili ŞGHEN kelimesin-
den (N) atılıp her iki ucuna bu ekler getirile-
rek ve hali hazır vaziyet ve zamanın başka-
sına yemek yedirmeye elverişli olmadığını
ifade için, GA-ŞGHE-ĞO-IM - ziyafet çek-
menin sırası değil denebilir.

e- GO'DIN - kaybolmak fiilinin başına GA
getirilerek GA-GODIN > kaybetmek ve so-
nuna da ĞO takılarak GA-GODI-ĞO > kay-

- betme zamanıyapılır ve tam ihtiyaç duyulan
bir anda kaybedilen bir şey için; Yigi ar ĞA-
GODI-ĞO-T — şimdi onu kaybetmenin sırası
mıydı? Diye sorulabilir.

D- Kelimenin başına getirilen HO eki:
Burada değinmek gereği duyulan bu ek

sözcük de, başına takıldığıfiilin bir başkası,
yahut başkaları için, başkası lehine, yahut.
aleyhine ve hatta başkası yerine, vekaleten
yapıldığını belirtir. Başkası kavramına yine,
üçüncü şahıslar dışında, ben, biz ve ken-
dim, kendimiz gibi birinci tekil ve çoğul şa-
hıslar da dahildir. Fil, duruma göre başka-
sının bazen yararına, bazen de zararına ve
aleyhinedir. Olumlu hallerde dost için iyi
günde-kötü günde bir müşterek duygu ve
faaliyeti de ifade eder. Başına HO getirilerek:

a- GUFEN - sevinmekfili, HO-GÜFEN
başkası için sevinmek, dostun iyi, düşma-

nın kötü hali nedeni ile mutlu olmak;
b- GUZEVEN — telaşlanmak füli, HO-

GUZEVEN - dostun sıkıntılı hali için telaş-
lanmak ve müşterek bir duygu ile fiilen de
sıkıntıya girmek; yahut düşmanın tehdit ve
saldırısı nedeni ile telaşlanmak, sıkıntıya
uğramak;

c- GOYIN > ağlamak fiili, HO-ĞOYIN
başkasının üzücü bir hali nedeniyle, ona
ağlamak;

d- DEN - ölmek fili, HO-LEN — başkası

için, onun uğruna ölmek, yani mecazen a-
bartı olarak bu derece sevmek;

e- PSELEN - söz söylemek fiili, HO-
PSELEN — duruma göre;

- Dost lehine, vekaleten konuşmak,
- Yahut birisi aleyhine ve gıyabında kötü

söz söylemek,
anlamlarına dönüşür ve şahıs ifade eden

kısacık sözcükler yardımı ile de kimin, kim
için ne yaptığı da anlaşılmış olur:

aa- Onun için sevindik ve gözaydına da
gittik derken: DI-HO-GUFAA'S;

bb- Bize yardım niyetiyle hiçbir sıkıntıya
girmedi, aldırmadı denecekse: KID-HO-

GUÜZEVA-IM ;
cc- Onlar bizim için hiç ağlar mıydı? Ye-

rine: Aher zi T-HO-GOYIN-T ?;
dd- Sakın senin için öldüğümü zannetme

derken: SIB-HO-LE-IM;
ee- Kendi başıma ve kendimi yere yere

konuşuyorum yerine de: Si Zişha SI-HO-

PSELEN-J denebilir ve ŞHA-HO-PSALE de
kendi başına konuşan anlamında ustaca
türetilmiş bir kelimedir.

NOT: Bu incelemede Av. Mustafa Domaniç'in
önemli katkıları olmuştur.
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Asırlardan beri Adığe halkının gurur kaynağı
olan meyva bahçelerinin yeniden canlandı-
rılması işine cumhuriyetimizde başlandığı
haberi gazetemizde yer almıştı. Bu girişim
Adığey Teknoloji Enstitüsü Ekoloji Fakültesi
ile UNESCO'nun Adığey'deki merkezinin ön-
cülüğünde gerçekleştirilmiştir. Konunun

önemini yeterince kavrayabilmek için önce
tarihe bir göz atmamız gerekir.

Kuzey Batı Kafkasya ve Karadeniz kıyı-
sında yaşayan Adığeler meyva ağaçlarının
yetiştirilmesine büyük önem veriyorlardı.
Onların yetiştirdiği meyvalıklar tarihe ve e-
debiyata “Eski Çerkes meyva bahçeleri” diye
geçmişti. Tarihçi ve bilim adamlarının belir-

lemelerine göre Kafkasya'da meyvacılığın .
tarihi üç bin yıl gerilere uzanıyor. Ancak
Adığeler bu konuyla ilgili bilgi ve deneyimle-
rini yazıya dökme imkanı bulamadılar. Hal-
kın yazıya sahip olmayışı nedeniyle büyük
öneme sahip meyvacılıkla ilgili bilgiler gele-
cek kuşaklara aktarılamamıştır. Dış ülkeler-

den gelen aydın kişiler de daha çok ticaret

ve politika gibi şeylerle uğraşmaktaydılar.
Eski Adığe meyvacılığını ilk araştıran ve ya-
zan tarımcı N. Thağuşe olmuştur. Ondan
önce Kafkasya'ya gelmiş olan gezgin ve bilim
adamları da Adığelerin büyük ölçülerde

 meyvalıkları olduğunu notlarında belirimiş-
lerdir.

İngiliz bilim adamı James Bell şöyle de-
mektedir: “İyi cins üzümler ve güzel meyva
ağaçları ile çevrilmiş olan güzel bir mevkide

oturan büyük bir köye ulaştık.” Yine tanın-
mış bilimadamı A. Schmidt'in belirttiğine
göre kıyıda oturan halkların meyva yetiştiri-
ciliğine başlamalarının tarihi yazıya sahip
olmalarından daha öncedir. Bu nedenle de
onların yetiştirdiği kimi ağaç cinsleri ile e-

dindikleri deneyimler başka ülkelere de u-
laşmıştır.

20.yy başlarına kadar Kafkasya'da ve ö-

zellikle Kıyıboyu'nda bahçeler büyük yer
tutmaktaydı. Meyva yetiştiriciliği ile uğra-
şanlar daha çok yüksek yerlerde yaşayan-
lardı. N. Thağuşe eski Adığe meyvalıkları
üzerine eserinde şöyle demektedir: “Yüksek
dağlık kesimlerdeki Adığey yerleşim yerle-
rinde işlenebilir durumda olup işlenmemiş

a İMİNe İzem a İmMİİ seeolan bir karış toorafe dahi ra;LARALARAAİ   
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züm ve meyva yetiştiriciliği halkın en belli
başlı özelliklerinden biriydi. Bu işe büyük
önem veriyorlardı. Ağaçları diken kişiler bu-
nun meyvasını görmeyecek olsalar bile bu
ağaçtan yararlanacak olan insanlar tarafın-
dan saygıyla anılacaklarını biliyorlardı. Bu
yüzden evlerinin önlerine, yol boylarına,
çeşme yanlarına ağaçlar dikiyorlardı” .

Adığeler tabiat ile ilgili yazılı bilgi kay-
naklarına ulaşamıyorlar ise de kendi yaşa-

dıkları ülkenin doğasını ve toprağınıiyi tanı-
yorlardı ve onda yetişecek olan ağaç cinsle-
rini de asırlar boyunca deneyimleri ife belir-
lemişlerdi. Eski Adığey meyvalıklarına ait
ağaçlara bugün kıyıdan 3-5 km içerilerde

rastlanmaktadır. Yüksek kesimlerde ise kı-
yıdan uzaklık 10-30 km arasındadır. Bunun
da bir bilimsel açıklaması vardır. Zira deni-

zin üzerinden kalkan bulutlar, ağaçlar için
zararlıydı. Genellikle çiçek zamanı ağaçlar

bu bulutlardan önemli zararlar görmekte idi.
Eski Adığe Meyvalıklarından bugüne ulaşan
ağaçlar daha çok elma, armut, erik, ayva,

fındık, ceviz, incir ve hurmadır.
Eski Çerkes Meyvalıkları üzerine çalışan

bilim adamlarının belirlemelerine göre
Adığe'ler ağaç cinsinin seçimi konusunda
büyük deneyim sahibi idiler. Bu sayede on-
lar Temmuz ayından Aralık ayına kadar a-
gaçlardan meyva alabiliyorlardı. En son ola-
rak topladıkları meyvaları ise bir sonraki
yılın meyva zamanına kadar saklayabiliyor-
iardı. Bu meyvalıklarda 100-150 yıl yaşı o-
lan elmalar ile 150-180 yıl yaşı olan armut
ağaçları bulunuyordu. Enteresan olanı ise
bu ağaçların bugün de hala canlı ve üretken
olmalarıdır. N. Thağuşe bunun nedenini
Adığeleri kendi tarlalarında yetiştirdikleri iyi
cins ağaçlardan ormandaki ağaçlara aşı

yapımalarına bağlamaktadır. Bir ağaçtan alı-
nan çubuğun (anacın) başka bir ağaç üze-
rinde üretilmesinin o ağacın ömrünü uzattı-
gını tecrübe ile öğrenmişlerdi. Bu tür yapıl-
mış olan aşıların izlerine günümüzdeki yaşlı

ağaçlarda rastlanmaktadır. Ormanda kendi
başına yetişen ağaç aşı ile çeşitli hastalık-

lardan korunuyor ve doğanın çeşitli fena et-

kilerine karşı korunmak için daba dirençli

hale geliyordu.

 



 

Rus Kafkas Savaşları esnasında halkımız

bu önemli uygarlığını koruma imkanını kay-
betti. Çar ordularının geçtiği bölgelerdeki
meyvalıklar büyük zarar görüyorlardı.
1864'ten sonra Adığelerin büyük çoğunluğu
Türkiyeye sürgün edildi. Kalanları ise
Kıyıboyu'nda ve Adığey'de idiler. Adığe hal-
kının yaşadığı bölgeler 30-40 yıl boş kaldı.
Bu süre içerisinde meyvalıklar bakımısızlık-
tan orman haline geldi. Bununla da kalın-
mayarak yönetici kadroların üretimi arttır-
ma adı altında almış oldukları yanlış karar-

lar sonucunda eski Çerkes meyvalıkları yok
oluşa itilmiş, bir çok iyi cins ağaçlar yok e-

dilmiş.

Son yıllarda bilim adamları, toplumsal
örgütler Maykop Teknoloji Enstitüsü öğren-
cileri eski Çerkes meyvalıklarından bugüne
kalan ağaçları koruma altına almış ve onlar-
dan yeni türler üretilmesi
çalışmalarına başlamışlardır.

Bu konu ile ilgili olarak bir
program düzenlenmiş olup,
Bakanlar Kurulu da progra-
mın uygulanışı üzerine bir
karar almıştır ve üzerine dü-

şen her şeyi yapmaktadır.
Programın hazırlanışında

emeği geçen ve bugüne ka-
dar konu üzerinde bıkıp u-
sanmadan çalışan Maykop
Teknoloji Ensitüsü Ekoloji
Fakültesi Dekanı Y.U. Suho-
ruki'nin açıklamalarına göre,
kendileri çalışmalarında eski

Adığelerin ağaçlara yaptıkları
aşıları temel almaktadırlar.

Düzenlenen arama tarama
çalışmaları sonucunda bu-

lunan eski ağaçlara yapılacak aşılar geçen
yıl hazırlanmıştır. 98 Mart ve Nisan ayların-
da öğrenciler 600 kadar ağacı aşılamışlardır.
Bu ağaçlar genellikle Gozeripl orman bölge-
sinde yer almaktadır. Bu çalışmaların gele-
cek nesiller açısından önemini kavrayıp ulu-
sun bu önemli mirasını diriltmek isteyenle-
rin sayısı her gün artmaktadır.

İyi cins meyva ağaçlarından alınan çu-
buklarla aşılanan bu ağaçlardan gelecek

yıllarda önemli faydalar sağlanacaktır. Söz
konusu programın uygulanışı uzun zaman
ve para gerektirmektedir. Arcak bu işe gide-
cek para esirsenmemelidir. Bu ağaçları za-
ımanında yetiştirip koruyanların ve bügünle-
re gelmesini sağlayanların sadece kendilerini
düşünerek bu işi yaptıklarını söylemek zor-

 

dur. Halkımızın bu mirası diğer halkların
tarihi anıtilarından daha önemsiz değildir.
Bu kültür mirasından birkaç tür ağâcı koru-
yup yaşatabilirsek bu işe yatırdığımız para
bir kaç misli ile tekrar bize geri dönecektir.
Devletimiz Sovyetler Birliği zamanında
“kardeşimiz” olan birçok ülkeye akıttığı kay-

naktan bugün için bize geri dönen bir şey
var mıdır? O halde kendimiz ve çocuklarımız

için yapacağımız harcamayı esirgemek gere-
kir mi?

- Günümüzde bu program ile ilgili çalış-
malar daha çok Adığey'in yüksek kesimle-
rinde sürdürülmektedir. Zira iyi tür ağaçlar
oralarda kalmış bulunmaktadır. Program
yapımcılarının düşüncelerine göre bu ağaç
türleri Rusya'nın diğer bölgelerinden de alıcı
bulacak ve bu işten ekonomik yarar sağla-
nacaktır.

Program yabancı ülke
ekologlarının da ilgisini çek-
miştir. 1996-97 yılında Al-
manya ve Fransa'danekoloji
örgütlerinden ekipler gelerek
cumhuriyetimizde bulunmuş
ve birlikte çalışmalar yürüt-

müşlerdir. Maykop'lu öğren-
cilerin de çalışmalara katıl-

maları amaçlanmış ve onlar

da arama tarama çalışmala-

rında yer almışlardır.
Adığelerin asırlar boyunca

sevgi ve merhametle koruyup
geliştirdikleri ulusal mirası-
mıza bugün de gerekli önemi
verip onları koruyup geliş-
türmeye çalışanlar güzel ve
sıcak sözlere layıktırlar.
Gelecek kuşakların onların

yaptığı bu çalışmalara değer verip daha da
ileriye götürecekleri umudu onların gayretle-
rini artırmaktadır. Atalarımızın doğan çocuk
için ağaç dikmeleri, baharda ormana gider-
ken yanında 20-30 aşı çubuğu götürmeyen
erkeklerin henüz evlenmeye hak kazanma-
dıkları gibi güzel geleneklerimiz de bu saye-
de canlanabilir. Doğanın bize sunduğu gü-
zellikleri sevip yücelterek gelecek nesillere
bu sevgiden bir damla olsun bırakabilmek
de ne büyük mutluluktur.

 

(İorahim Çetav tarafından Adığe Mak (6 Mayıs
1998) gazetesinden Türkçeye çevrilmiştir.|
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Aşamba MümtazDemiröz

13Nisan 1950 tarihinde Akçakoca Esmahanım Köyünde
yaşayan Abhazbir ailenin çocuğu olarak dünyayageldi.
Bursa İmamHatip Okulu'ndan 1973 yılında mezunoldu.
Öğrenciliğinde çalışmaya başladı, 5 yıl imam olarak görev
yaptı. Siyasi görüşleri ve Kafkasyaile olanilişkileri nedeniyle
yapılan baskılar sonucu 1976 yılında görevindenistifa etti,

1978 yılında evlendi. 1979 yılında kızları Gunda dünya-
ya geldi.

Gençlik yıllarındanitibaren önce Bursa dahasonraİs-
tanbul'daki Kafkas Kültür Derneklerinde aktif olarak çalıştı.
O dönemlerde Abhazyaile yazışmayaveiki ülke arasında
köprü kurmaya çalışanlardanbiri oldu. Kafkas derneklerinin
yönetim kurullarında görev aldı,
© 14 Ağustos 1992'de Abhazya savaşıçıktığında düşünce
olaraksavaşa karşı olmasına ve Abhazların Gürcü halkı ile
birlikte barış içinde bir arada yaşamaları gerektiğine inan-

masına karşın "filli durum Abhazhalkının yanında olmayı
gerektiriyor” düşüncesiyle Abhazya'yagitti. Savaş süresince
ve savaştan sonra 3 yıl kadar Abhazya'da yaşadı.

Ailesi ile Abhazya'ya göç etmeyiplanlıyordu. Gayri res-
mi olarakAbhazya Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı. Anavatana
Dönüş Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev aldı.
Abhazya'da tüberküloza yakalanıp ardından da kalp krizi
geçirince 1995 yılı sonunda Türkiye'ye döndü.

3 Ağustos 1998 sabahıiş için bulunduğu Moskova'da
geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapadı. Rusça
bilir, Abhazca'yı okuyup yazar ve simültane tercüme yapa-
cak kadariyi konuşurdu.

- Abhaz yöneticilerin talebiyle, Abhazya'da satın aldıkları
evi, adını yaşatacak bir merkez yapılmak üzere Abhazya
Devleti'ne bağışlandı. 1999 yılı başında geliri bu merkeziçin
kullanılmak üzere ressam Faruk Cimok'un önderliğinde bir

. Çerkes Ressamlar Sergisi planlanmaktadır. Çalışmaları ile
hepimize örnek olan değerli arkadaşımız Aşamba Mümtaz'ı
hiçbir zaman unutmayacağız.
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Canım Kızım,

Bilmiyorum, bu güne dek sana hiç mektup

yazdım mı? Hatırlamıyorum. Askerken belki
yazmışımdır. Mektup yazacak kadar hiç ayrı
kalmadık. Annenle de öyle, şimdiye dek hiç
yazışmadık. Şimdi ise beş buçuk aydır sizden
ayrıyım. Beş buçuk aydır herhalde size ya-
zabilirdim. Ancak, arada bir telefon edebili-

yor olmam ve de her an gelebilme umu-
dum. Ayrıca yazma konusundaki tembelli-
ğim de engel oldu yazmama. Kısa bir süre
içinde olsa, bir süre gelebilme umudumu
hala taşıyorum. Yine de size, bu mektubu
yazıyorum. Ne zaman gönderebilirim bilmi-
yorum.

Tatlı Kızım, bugün annenin doğum günü.
Annen, doğum ve benzeri günleri hatırla-
yamadığımdan yakınırdı hep. Ama bugün
hatırladım. 14 Ağustostan beri, burada ayın
kaçı olduğunu pekbilmiyoruz. sadece sava-
şın kaçıncı günü olduğunu biliyoruz. Örne-
ğin bugün savaşın 131. Günü. Yüz otuz bir
gündür Abhaz Halkı, kendilerinden kırk kat

daha güçlü Gürcüstan'a karşı, vatanını, evi-
ni, barkını, kendini savunuyor.

Sevgili kızım, bütün bu hengamearasın-

da, bugün sabah biri bana, ayın kaçı oldu-
ğunu sordu. Bende saatime bakıp yirmiikisi
dedim ve karımın doğum günü diye ekle-

dim. (Annen, haklı galiba. Yine doğum gü-
nünü önceden hatırlayamadım.) Daha sonra
da Annenin doğum gününü kutlayamadığım
için tüm şartlara çok sinirlendim.

Bu mektup, ne zaman eline geçer bilmi-
yorum. Ama geçer geçmez annenin doğum
gününü benim için kutlar mısın lütfen?

Güzelkızım,bir telefon konuşmamızda

annen bana, herkesin yapmadığını, neden
benim yapmam gerektiğini sordu. Çok da

haklı annen. Keşke herkes yapması gereke-



 

ni yapsa idi, bende herkes gibi olsaydım.
Ama her zaman öyle olmuyor. Bunu annen
çokiyibilir. Yine son telefon konuşmamız-
da, anneannen, beni çok yordunuz, diye
hayıflanıyordu. Senin bakımın konusunda,
onun çektiği sıkıntıları çok iyi biliyorum.

Çok da saygı duyuyorum. Birkaç gün önce,
Gürcistan tarafından düşürülen helikopterde
ölen otuz beş çocuğun büyükannelerinin

feryadını görünce, sevgili kayınvalidemin ve
annemin şanslı olduklarını düşündüm.

Bugün Abhazya'da, binlerce çocuğun
anne, baba, anneanne ve babaannesi, ço-
cuklarının sadece hayatta kalabilmeleri için
her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını

çokiyi bilmeniistiyorum.

Şimdiye dek, Türkiye'den gelip Ab-
hazya'nın bağımsızlığıiçin savaşan gençler-
denikisi şehit düştü. Annen ve ben, Kafkas-
ya ve Çerkeslik problemlerinden söz etme-
ye, dert etmeye başladığımızda, biri henüz
yeni doğmuştu. Biride 3-4 yaşındaydı. Bu-
gün onlaraiyi savaşlar çocuklar deyip, Tür-

kiye'ye dönmekte bana doğru gelmiyor.
Doğru nedir? Sorusu da bugün benim için
zor yanıtlanır oldu. Sanırım ilk defa senden
beni anlamanıistiyorum. Hatırlıyorum kü-

çüklüğünü. Adının neden “Gunda” olduğu-
nu sorgulardın. “Funda”ile karıştırılmasına
da çoksinirlenirdin. Nasıl olsa “Funda” sa-
nacaksınız diye, adını soranları yanıtlamaz-
dın. Bizse, sana “Gunda”nın ne demek ol-
duğunu anlattık birazcık... Bugün ise, sana
adın sorulduğunda (Ki soranlar çok az sayı-
da kişiidi) çektiğin sıkıntının çok dahafazla-

sını, tüm Abhazya ve Abhazlar çekiyor.

Bütün Abhazlar, Abhazya nerededir?
Abhaz nedir? Neden haklıdır?... vb soruların

yanıtlarını tüm dünyaya anlatmaya çalışı-
yorlar. Umarım bunu başarabilirler. O za-

man sende adının neden “Gunda” olduğu-
nu, daha kolay anlayabilirsin.

Sevgili Kızım, bu satırları yazarken, so-
rumluluğum (sorumsuzluğum da olabilir)

duygusuyla göz yaşlarımı engelleyemiyorum.
Çevremizdeki birçok insan, senin okula

nasıl gideceğinle ilgilenmediğimi düşünür-

ken, bense adının neden “Gunda” olduğunu
sana yeterince anlatamamış olduğum iiçin.

üzülüyorum. X

Ancak şuna kesin olarak inanıyorum.
Bugün Abhazya'da sürmekte olan savaş,iyi:
yada kötü tüm özelliklerimizi açığa çıkara.ni
caktır. Umarım bu savaştan, gereklitüm
dersleri alırız.

     
Tatlı Kızım, tüm bunları sana anlatıyo-

rum. Çünkü bir tek senin, herkesekarşıbe.
ni savunduğunubiliyorum. Sana öylesöz.
veriyorum.İlk fırsatta satranç oynayacağız. *
(Umarım bu ilk oyunda ihtiyar babanı yen-

mezsin.)

Biliyorum, senin yaşındaki çocuklar, ba-
baları tarafından anlaşılmayı beklerler hep.
Bense bugün, senin tarafından anlaşılmayı
umuyorum. Dilerim, sen, çevrende daha ko-. ş
lay anlaşılabilinesin...

Canım Kızım, seni çok seviyorum. Öz-“4

lemle tatlı yanaklarından öperim. Anneni
benim için öper misin ve herkese selam
söyler misin lütfen. Özellikle anneannenel.... l

Yılbaşı öncesi gelemezsem, hepinizin ye- ol

ni yılını kutlarım.

Hoşçakal Canım Kızım...

22 Aralık 1992

Gudauta
 

 
Hapae Erhan, Aşamba Mümtaz ve Abaş Olgun

Abhazya'yıilk ziyaret, Temmuz 1990
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Sezai BABAKUŞ

Mümtaz Demiröz (Aşamba), bize, kahraman olmayan kahramanlığını, milliyetçi olmayan milliyetçili-

gini, sıcak gülüşünü, muzip bakışını ve tükenmek bilmeyen umudunu bırakıp veda etti.

Göçmenkuşlargibiyiz.
Bazen KÜÇÜK bir köy evinden kanatlanır yüreğimiz.Biliriz kimimizi, kimliğimizi. Yine de bocalar

dilimiz, küfürümüz.
Eğitim deriz, iş-güç deriz. Umudumuzu yüklenir düşeriz kent yoluna

Bulunduğumuz ülkede yaşam bıçaksırtındadır. Ya sağa düşmekvardır, ya sola. Kendimizce bir
seçim yapar, yürütürüz.

Sevdalanırız bazen. Sevincimiz çoğalır. Ve direncimiz...
Uslu oturmak da vardır evimizde, mutlu. Ya da mutluluğumuzu katık yapıp yola devam etmek.
Önce,yitip gitmeyelim, diye grup kurarız aramızda. Sonra,yitip gitmesinler diye birilerini daha
katmaya çabalarız, grubumuza. Yurdumuzdan uzak, köylerimize tutunmaya çalışırız. Yürütürüz

birlikte kendi umudumuzu. Bazensıranın başındayızdır, bazen gerisinde...
Bazensınırlar kalkar, duvarlaryıkılır dünyada. Düş gerçek olur sanki.

Geç kalmayız yola düşmekte.
Milliyetçilik değildir bizi dürten. Aklımız ve yüreğimiz yol gösterir. Bir de benliğimiz...

Dün terk ettiğimiz evimize dönüyormuş gibi döneriz, yüzyıllık hasretimize.
Kucaklarız, kucaklanırız. Şarkı söyleriz. Herkes duysun, herkes katılsın isteriz sevincimize.

Koradeniz'le yeniden barışırız sanki. Tekneler gidip gelir.
Bazen savaş başlar.

Yıl, yüzyıl gibi geçer. Çocuklar büyür cephede, gençler yaşlanır. Anaların yüreği örselenir,
babaların gururu. Talan edilir masumiyet. Ve gençkızların ak düşleri...

Savaş başlar bazen.

Yürekler sınanır. Yıkılır küçük insanların dünyası. Çocuk gülüşleri donar, renklerisilinir.
Tükenir umutlar. Ve gelinlerin göz yaşları...

Silahlar susar bazen. Ve savaş biter.
Zafer kazanırız bazen. Ve hüzün başlar.

Savaşta yitirdiklerimize, zaferde yitirdiklerimiz eklenir.
Hem savaş yaralar yüreğimizi, hem zafer.
Umudumuz paslanır sanki. Bocalarız.

Düşeriz yeniden yollara.
Sanırız ki, pası söküp atabilir ve sarabiliriz yaralarımızı.

Zaman akıp gider.
Umudumuzukarartan pastan kurtuluruz da, yüreğimizdeki yaraların acısını dindiremeyiz.

Ve sonunda,

inat olsun diye beki,
bizi sürgün edenbir ulusun başkentinde,sunarız kendimizi sonsuzluğa.

Usulca ve tek başımıza.
Son bir gülümseme,son bir bakış ve bitmeyen umutla sevdiklerimizi, dostlarımızı düşünürüz.

Dudaklarımız kıpırdar.
Belki özür dilemekisteriz, belki de hoşça kalın demek...

Hoşçakal Mümtaz...
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Kuzey Kafkas kökenli hemşehrilerimizin kültürel ve tuda Vakıf Çalışma Grubu adına Prof.Dr. Haydar
toplumsal sorunlarını bilimsel açıdan incelemek, a- Taymaz tarafından aşağıda sunduğumuz bir çağrı
raştırmak çözümler üretmek ve sosyal dayanışmaları- metni yayınlandı. Vakfa kurucu üye olmak isteyen
nı geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla kurulması hemşehrilerimiz aşağıda belirtilen yazışma adresin-
düşünülen Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma den kapsamlı bilgi alabilirler. Tüm hemşehrilerimizi

Vakfı'nın hazırlık çalışmaları tamamlandı. Bu doğrul. kurulacak vakfa destek olmaya davet ediyoruz.

Ankara, 05.09.1998

Değerli Hemşehrimiz, i

Ülkemizde yaşayan Kuzey Kafkas kökenli hemşehrilerimizi yakındanilgilendirdiğini düşündü-

gümüz “Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı” adıyla bir vakıf kurulması teşebbüsü hakkın-

da bilgi sunmak, düşüncelerinizi öğrenmek ve katkılarınızı istemek amacıyla bu çağrıyı gönderiyoruz.

Bildiğiniz gibi bugün ülkemizde faaliyette bulunan Kafkas dernekleri, hemşehrilerimizin kültürel

ve sosyal gereksinimlerini amatör bir ruhla karşılamaya çalışmakta ve bu alanda başarılı örnekler

sunmaktadır. Ancak günümüz karmaşık dünyasında Kuzey Kafkas kökenli hemşehrilerimizin kültürel

ve toplumsal sorunlarını bilimsel açıdan incelemek, araştırmak çözümler üretmek ve sosyal dayanış-

malarını geliştirmek ve güçlendirmek için klasik dernek statüsünü aşan daha güçlü bir örgütlenme

gerekmektedir. Bu da VAKIF statüsüdür.

Bir vakfın kurulabilmesi kuşkusuz çok önemlidir. Ancak onun yaşatılması daha da önemlidir. Bu

nedenle kurulacak vakfın başlangıçtan itibarenişlerliği olan sağlam bir temele dayanması zorunludur.

Bunun koşulu, öncelikle böyle bir oluşumun gerekliliğine inanmak, daha sonra bu düşüncenin yaşama

geçirilmesine olanak verecek maddi gücü bir araya getirmektir. Bu nedenleilk adım olarak bu düşün-

ceyi paylaşan, mal ve nakit taahhütleriyle vakfa vücut verecek olan değerli hemşehrilerimize ulaşmak

istedik. ... Öngörülen vakıf amaçları şunlardır:

e Geleneksel ve çağdaş Kafkas kültürünü bilimsel yöntemlerle incelemek, araştırmak, derlemek,

tanıtmak ve yayımlamak

e Üyelerin ve ülkemizde yaşayan Kuzey.Küfkas kökenli hemşehrilerimizin sağlık ve sosyal yar-

dımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak

e Yetenekli gençlerimizin en uygun koşullarda eğitimlerini sağlamak iüzere burs, kredi, yurt,

dershane kolaylıkları sunmak

Değerli hemşehrimiz,
İlişikte sunduğumuzvakıf taslağını inceleyiniz veya inceletiniz. İlave edilmesini veya çıkarılma-

sını uygun bulduğunuz hususları bize iletiniz ve ideal statüyübirlikte oluşturalım. Vakfa yararlı ola-

cağına inandığınız yörenizdeki hemşehrilerimizi de teşvik edelim. Yıl sonuna kadar işlemler tamam-

landığı takdirde Vakıf kuruluşu için 25 milyarlık bir varlığa gereksinme duyulmaktadır. Girişimlere

başlayabilmek için bu limite ulaşmak gerekir. Bu nedenle kurucu üyelerin taahhüt edecekleri katkı

miktarlarının bilinmesi öncelikli bir sorundur, Bu amaçla ekte sunulan istem kağıdını en geç 6 Kasım

1998 tarihinde elimize geçecek şekilde doldurmanızıve iade etmenizi rica ediyoruz. Ödemeler Kasım

1998 sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Şayet kuruluş 1999 yılına kaldığı takdirde sermaye gerek-

sinimi 40 milyar civarına çıkacaktır.

Gösterdiğiniz ilgi ve özveri için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Haydar Taymaz

Yazışma Adresi: Kafkas Derneği Genel Merkezi, Meriç sokak No: 44, Beştepe Ankara

Tel: 0312 222 8589, Fax: 0312 221 0918
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Geçenlerde Global Rapor dergisini çıkaran
genç arkadaşlarla çeşitli konularda sohbet edi-
yorduk. oAbhaz-Gürcü sorunu, Afganistan,
Kosova Makedonya derken söz döndü dolaştı,

Sayın Fikret Başkaya'ya, O'nun Doğu-Batı der-

gisinin “Etik” özel sayısında yayımlanan “Bilim,
Üniversite ve Etik Üzerine” başlıklı yazısına gel-

di. Global Raporcular Cem ve Besim bana, Do-

ğu-Batı dergisinin kimi sayılarını bulup getirdi- .
ler. Pırıl pırıl baskısı, kapak dizaynı ve daha da

önemli olan, yazıları ve içeriği ile okuma arzusu

uyandıran bu dergiyi günlerdir elimden düşüre-
miyorum. Felsefe, sanat, kültür konularını işle-

yen bu harika dergiyi Sayın Nart okuyucularına

içtenlikle öneriyorum.

Derginin Ağustos-Eylül-Ekim sayısında (Sayı
4) Taşkın Takış'ın “Etik” başlıklı yazısını okuyo-

rum;Gerçekten “Etik” kavramı bu kadar güzel
açıklanabilir. Sayın Takış; “Etik, ahlak üzerinde
düşünebilme etkinliğidir” demektedir. Bu açık-

lama dışında yazı da Harald-Delius'un Doğan

Özlem tarafından çevrilen Günümüzde Felsefe

Disiplinleri adlı yapıtından alınan tanımlar yer
almaktadır; “Moral (ahlak) ve etik sözcükleri a-
rasında günlük dildeki çok anlamlılık, geçişlilik,
kaypaklığa rağmen, her iki sözcüğü birbirinden

ayırmak konusunda yine de bir ölçütümüz var-
dır. Ahlak (Moral)'ın olgusal ve tarihsel olarak

yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olgu-

ya yönelen felsefe disiplininin adıdır. Bu nedenle
günlük dilde alışkanlıkla bir “ahlaksal-prob-
lem”den söz edildiğinde, aslında bunu “Etik
problemi”, “Etik'e ait bir problem” olarak an-
lamak gerekmektedir. Ama etimolojik açıdan

baktığımızda, her iki sözcük de “Töre”, “Gele-
nek”, ”Alışkanlık” anlamlarına sahiptir”.2

Değişik dillerde “Fr. Ethigue”, "Al.Ethik”,
Ing. Ethice”, "RK. Etica”, “Osmanlıca İlmi Ah-
lak” şekillerinde yer alan Etik “Törebilim”, iyi ile

kötünün ayrılabilmesi için ölçüler koyan bilim
olarak da tanımlanabilmektedir.9

“İyi ile kötünün ayrılabilmesi”nin açıklanması
yapılırken ünlü mitoloji kahramanı “Pro-

metheus”tan örnekler verilmektedir. ”Meko-
ne'deki ziyafet sırasında etlerin “iyi” parçalarını

kendisine ayıran, kemik kısımlarını da sofrada-
kilere dağıtan Prometheus'un yüzünden insanlar
cezalandırılır. İnsanların dostu olarak bilinen

Promethe cezaya isyan eder. Hepimiz için söz-
de bir sürü zahmete katlanır. Oysa mahvımıza

neden olan Promethe'nin aç gözlülüğü ve ahla-
kın zaafiyetidir” denmektedir. Sayın Takış şöyle
sürdürmektedir; “İyi ve kötü hakkında inancımı-



 

zın epistemolojik olarak” temellendirme çabası
etiğin en önemli sorunudur. Rasyonel olarak bu
temellendirme çabasıbizi iyi ve kötünün ne ol-
duğu sorununa götürür. Iyi ve kötü nedir ki?

Insan Prometheile birlikte düzene karşı isyan
edebileceği gibi Promethe'nin düzenine de isyan

edebilir. Burada hangi tavrı sergileyebileceğiz?
Doğru eylem nedir öyleyse?” Benceiyi ile kötü-
yü ayırmak, ya da “doğru eylem”in tespitinde,

konuya insan sevgisinden, hümanizmden yakla-
şılmalıdır. Böyle yaklaşılınca da Tanrılardan ate-

şi çalıp insanlara veren, Prometheus, ya da,
Devlerden ateşi çalıp yeniden insanlara veren

Çerkes mitoloji kahramanları ”Sosrıkua” “Nes-
renjak'e” ile Abhaz mitoloji kahramanı “Abrit-
skil” in düzenlerinin kötü olduğunu kabul etmek
ve bu düzenlere isyan etmek olur mu? İnsan
iyiliğini isteyen bu Mit kahramanlarının davra-

nışları “doğru eylem” değil midir? Mitolojik kah-
ramanların eylemlerinin Etik ve Ahlak (Moral)
açısından irdelerken bir yandan da kahramanla-
rın işlevlerini karşılaştırarak anlatalım;

PROMETHEUS: Titanlar soyundandır. Ta-

petos ile Okeanos'un kızı ile Kliymene'nin oğlu-
dur. Prometheus diğer kardeşlerden (Atlas,
Menoitos ve Ephimeteus gibi) akıldan yana üs-
tündür. Sivri aklını ve geleceği önceden görme

yeteneğini insanlardan yana kullanır. Böylece
Olimpos'taki Tanrılara ve özellikle de Zeus'a
karşı çıkar.“

Prometheus kahindir ve Gaia, Kronos'a nasıl
devrileceğini haber verdiyse, Prometheus da
Zeus'un, tahtından düşeceğini bilir. Aiskhylos'a
göre Prometheus, Klymene'nin değil, başka bir
adın Themis (Adalet) olan Gaia 'nın oğludur. Bu
bilgiden edindiği üstünlükle Prometheus, Zeus'u

sürekli bir kuşkunun altında tutar. “Prometheus
tragedyasının ekseni olan bu tema Hesoidos'ta

da sezilir. Ancak, onu göz önünde tutarsak, ya-
zımızın başında söz edilen Mekone olayını anla-
yabiliriz. “Theogonya” anlatılan bu efsane etio-

lojik, yani açıklayıcı bir nitelik taşır; kurban tö-
renlerindeki bazı geleneklerin nereden geldiğini

bildirir; ancak bizim için asıl önemi Zeus-
Prometheus kavgasını bambaşka bir motif üze-

rine kurmasıdır; Promotheus başlangıçtan in-.
sanları yanında yer almıştır. Titanları öcünü al-
mak, Olymposlular'ın egemenliği yerine insan-

ların egemenliğini getirmek istemektedir. Bu
anlamda yeni bir (devrimin hazırlayıcısıdır. Bu
anlamdaki en büyük eylemi ateşi çalıp insanlara
vermek ve insanları Tanrılar egemenliğine karşı
güçlendirmektir. Tanrılar tanrısı Zeus, küçük

düşürme hıncını Prometheus'u kayalara çivilete- . -
rek,
çıkarır.

Bu tragedyanın baş kahramanları Tanrilar
olmasına karşın, bütün koşulları ve sorunlarıyla
insanlık dramını yansıtır. Prometheusinsanlığın
temsilcisidir. Günümüz olaylarıyla kıyaslanırsa,

politik bir mit kahramanıdır. Zira ateşi Tanrılar-
dan çalmış ve insanlara vererek bir egemenlik . :
mücadelesi başlatmıştır. İ

Azra Erhat Ünlü “Mitoloji Sözlüğü” adlı yapı-

inin “Prometheus” bölümünde şöyle de-
mektedir: “Prometheus olayını bugün bir tiyatro
yazarı ele alsa, karşımıza bir yargılama sahnesi
koyar ve tutuklusu, tanıkları ve yargıçlarıile bir

duruşmayı ocanlandırırdı. Biz de örneğin .
Kafka'nın “Duruşma”sınıinceler gibi inceleyelim
“Zincire vurulmuş Prometheus'u”

Prometheus savunmasında iki kavram Üze-

rinde durmaktadır: “Bilinç ve Özgürlük”. Buiki
kavram insan oğluna özgü, değişmez değerler
olarak her zaman ve her uygar toplumda be-
nimsene gelmiştir.

Şimdi bir an için yazımızın başına dönelim;

Prometheus'un insanlık uğruna başkaldırısı
“Doğru eylem mi?” “Iyi” mi? “Kötü” mü? Baş-
kaldırı insan düşüncesine göre, insanlık. cephe-

sinden çok iyi bir davranıştır. O halde bu davra-.
nış “Doğru eylem” dir. Bu düşünce ile olaya
yaklaşıldığında, inanın Sayın Takış'ın “Pro-
methe'nin düzenine Ode isyan edilebileceği |
“tümcesinin nedenini anlayamıyorum ve bu fik-
re insan olarak yaklaşamıyorum. İ

SOSRIKUA: Nart kahramanlarının en ünlü- i

südür. Mitolojik bir anlatımla taştan doğmuştur.

Onu, doğurmayan annesi Seteney büyütmüş ve
büyük demirci Tlepş eğitmiştir. İnsanoğluna
sunduğu yararlı buluşları, ateşi çalıp insanlara
verme motifi, şarap mayalaması, darı tohumunu

devlerden alıp insanoğluna vermesinden dolayı
çok sevilen bir kahramandır. Kuzey Kafkas
Boyları'nın insanları destan söylencelerinde sö-
ze; Sosrıkua Di Khan, Sosrıkua di Nexu “Sosrı-

kua yiğidimiz, oğlumuz, Sosrıkua ışığımız” nite- o
lemeleriile başlarlar.

Çelikten vücudu, etten kemikten diz kapakla-
rı ile bir yerde Khilleus?a da benzer. Tlepş'in

demirci çekicinin darbeleri altında taştan ateş
saçarak doğan kahramanımız, dizinden maşa ile
tutularak suya daldırılmış ve vücuduna su verile-

rek (çelikleştirilmiştir. Düşmanları onu, insan |
özelliği taşıyan dizlerinden vurmak isterler. Ço-
ğu destanlarda Sosrıkua atılgan, gençliğin verdi-.
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ği coşku ile pervasızdır. Tanrılara ve devlere
karşıdır, insanların yanındadır. Ancak yalnız de-
ğildir, yanında O'nu sınırlayan, temkinli yaşlı
Nart uluları vardır. Wüezırmes, Tlepş gibi... An-
nesi Seteney Genç Sosrıkua'yı buyaşlı Nartlar'a
teslim etmiştir. Ateşin tanrılardan ya da devler-
den çalınıp, insanların ışığa, sıcağa, aydınlığa ve
güvenceye kavuşturulması, darı tohumunun yine
devlerden kaçırılarak halka verilmesi, şarap ma-
yalanmasının halka öğretilmesi, tarım uygarlı-

ğında bir aşama olan orağın bulunması gibi her
olayda yer alan, her olayda işlevi olan Sosri-
kua'nın bütün eylemleri etik açıdan ele alındı-
ğında “Doğru eylem” olduğu görülür tıpkı Pro-
metheus'ta olduğu gibi...

NESREN JAKE: Yardımseverliği yüzünden

kayalara çivilenen ünlü Nart kahramanıdır. Ge-
leceği görebilen güçlü bir Nart ulusudur. Bu
Nart isminin gelişimi çok ilginçtir. Eski çağlarda

Kuzey Kafkasyalıların Antik Yunanistan'la kültür
alışverişi yaptığı dönemden günümüze ulaşan

yazılı Grek belgeleri ve o çağın Grek düşünce
tarzı bizi, bazı arayış ve düşüncelere itmektedir.
Dağlara zincirlenmiş Nesren, Prometheus ile
sanki akrabadır. Hatta daha ileri gidildiğinde
belki, aynı destan kahramanıdır, denilebilir.

Kuzey Kafkasya'da geleneklere karşı gelen,
mevcut düzene ters düşen kişilerin belli bir yere
zincirlenerek cezalandırıldığını anlatan öykülere
pek çok rastlanır. Örneğin Yesımıkue Yeskhot

öyküsünde, bu yaşlı babanın kızlarını kaçıran
Alregh-Algoeej'i yaptığı bu kötülüklerden dolayı
yedi kat zincirle yere çakarlar.“) Aynı biçimde
güzel Yispı prensesi (Peterez'in Annesi)ne kö-

tülük yapan Dev Şhabğo'nun oğlu, canlara kıy-
maya başlayınca, Nartlar O'nu da dağlara çivi-

lerler. Kötülük yapanların veya bir başka ne-
denle cezalandırılanların çivilenmesi çok eski bir
motif olup, Nesren Jak'e yiişleyen destan teksti
ve daha bir çok ağıt, şarkı ve diğer öykülerin

hepsinde bu motif bulunmaktadır. Öte yandan
ciğer gagalayan yada geçmişi geleceği gören,
bilen kartallarla ilgili öykülerde bulunmaktadır,

Kuzey Kafkasya Mitos'unda... Araştırmacı Ya-
zar F. |. Koçetov 1902 yılında yayımladığı

Jivopnisnaya Rusia dergisindeki makalesinde
kartallarla ilgili öyküleri örnek olarak vermekte-
dir: “Bundan binlerce yıl önce Kafkaslarda yeşil
tüylü bir kuş yaşardı. Adı Semghur idi. Bir gözü

ile yerde olup biten her şeyi, diğer gözü ile ge-
lecekte olabilecek her şeyi görürdü...”

İşte bu kartalların ciğerini gagaladığı Nesren
Jak'e destanlarda;
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Nart Kurultayı'nın Başkanı

Nesren Jak'e,

O-re-da..!
Güçlü idi, cesurdu...

Nesren Jak'e,
O-re-daa..!

Bilge idi..!

O-re-da..!
şeklinde tanımlanmaktadır. Nartlar bu düzen
içerisinde mutlu bir yaşam sürerlerken kötü

Pakue topluma bir felaket getirir ki, anlatılması

güçbir felaket...
İnsanların mutluluğunu kıskanan Pakue onla-

rın ateşini çalıp dağlara, devlerin yanına kaçar.
Nesren Jak'e yollara düşer, Pakue'yi bulur, o-
nunla konuşur;

Dur, dinle biraz

Dünyada kalmadı erdem..!

Kaçırdığın ateşi

vermelisin geriye..!

Nesren Jak'e bu noktada Sosrıkua ve Pro-
metheus motifleri ile karışmaktadır. Nesren
dak'e tanrılara devlere karşı gelmiştir, cezası
“kayalara çivilenmektir. Üzerine salınan kartal
sabahtan akşama kadar Nesren'in ciğerini ga-
galar, güneş batınca yara kapanır. Ertesi gün
yine aynı işkence sürer gider, Xımış oğlu Nart

Peterez onun yardımına koşar, tıpkı Herkül'ün
Prometheus'u özgürlüğe kavuşturuşu gibi kartalı
öldürüp Nesren Jake'yi kurtarır.

Her türlü tehlikeyi göğüsleyerek insanlara
ateşi getirmeye çalışan bu kahramanın eylemi
nedir? Etik açıdan ele alındığında “iyi” eylem
değil midir? Tıpkı Prometheus'un eylemine
benzemiyor mu?

ABRITSKIL. Abritskıl motifi halk destanları

topluluğu içerisinde, tamamen bağımsız, yalnız
Abhaz halkı tarafından çağımıza ulaştırılan bir

destan motifidir. Nart destanlarında olduğu gibi
müzik eşliğinde söylenmez. Şarkı biçiminde

söylendiğine şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Nartlardan ayrılan bu özelliği, belki de bu desta-
nın Nartlardan daha genç bir çağda doğmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu destan kahramanı
davranış biçimiile insanlara daha yakındır. Tan-
rılara baş kaldıran bu tür kahramanlar, hep bir-

birlerine benzemektedirler. Abritskil her ne ka-
dar genç bir Nart destanı motifi ise de tanrılara
baş kaldırma açısından Nesren Jak'e, Sosrıkua,

Prometheus kişilikleri ile büyük bir benzerlik

gösterir. Eşitliğin, sosyal düzenin kaybolduğu bir
ortamda doğan Abritskil'in halkı koruması olgu-
su düşünüldüğünde, onun kişiliğinin politik açı-
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dan oluşmasının nedenini daha iyi bir şekilde
açıklanabilir.

Abhazya'nın düşmanlarına, insanlığa kötülük

yapan yaratıklara karşı direnişi, tıpkı Sosrıkua
ya da Prometheus'a benzemektedir. O, atı ile

sokaklardan geçerken başının değebileceği bü-
tün ağaç dallarını kestirirmiş, başını eğince tan-
rılar karşısında başeğiyor görüntüsü oluşmasın
diye...

Tanrıların gönderdiği elçiler onunla baş ede-
memişler, sonunda ünlü bir cadıya danışmak
zorunda kalmışlar;

“Ey cadı..!

Afsunlu, büyülü,

Gizemli cadı ..!

Abritskil'in peşinde

Koşup dururuz

Gücümüz kalmadı,

Tanrılara da yüzümüz kalmadı,

Aman, sen aman bilir misin?

Yardımını esirgeme,

Yakalamalıyız bu musibeti,

Yalvarıp yakarmışlar, cadı onlara bir yol

göstermiş;

Gidin buradan

Inek, dana, öküz,at

Ne bulursanız kesip yüzün

Tüylü yönünü toprağa yapıştırıp
Ersahu tepesini

Kaplayın derilerle,

Ve üzerine bolca lor dökün
Her yer kaygan olsun,

Abritskil'in yüreği de bileği de atıdır.

Derilere basınca kayıp yuvarlanacaktır.
Cadının bulduğu yöntemle yakalanan Ab-

ritskil'i, Çilov Köyü yakınlarındaki bir mağaraya

zincirleyip kapısını da kayalarla örmüşler, bu

olaydan sonra Abhazya'nın ve Abhaz halkının
şansı bir daha düzelmemiş. Bu anlatımda Pro-
metheus tadı vardır. Abritskil'in halkına ve vata-
nına sevgisi etik anlamda “Doğru eylem” dir.

Cadının ve Tanrıelçilerinin davranışı kötüdür ve
“Ahlak (Moral)” bir sorundur. İnsanoğlu, Ab-
ritskil'in kurduğu düzenden yanadır.

Çağımız artık destan çağı değildir, ancak
Nesren dJak'e, Sosrıkua, Abritskil adeSn
üretenlerin torunu olan halkımız bu günde “iyi”
olmayan sorunlarla boğuşmakta, yaşamı savaşım
vermektedir. Etik ve ahlak (moral) açıdan binler-
ce yıldan beri değişen bir şey yoktur.

İyi ile kötüyü ayırmak, ya da “Doğru Eylem”
koymak açısından günümüz sorunları ele alındı-

ğında yanıt bekleyen bir çok soru peş peşe di-
zilmektedir.

Bugün dünyanın kırk ülkesine saçılmış bi-

çimde, asimilasyon girdabında kıvranan Kuzey
Kafkasyalıların, kendi topraklarına dönmelerini
söylemek ve desteklemek Ahlak ve Moral açı-
sından “Doğru eylem” değil midir?

Kendi vatanlarında azınlık haline düşürülen
bu halkın demografik açıdan güçlenmesini sağ-
lamak için Diasporadakilerin hiç olmazsa bir
kesiminin ata yurtlarına dönmesinin neresi yan-

lıştır?

Kafkasya'ya hiç bir katkı yapılmadan, oraya
ilişkin bir bedel, bir borç ödemeden, “Bağımsız
Birleşik Kafkasya” sloganları atmak, anavatanda
yaşayan halkımızı zor durumda bırakmak
Çerkes ulusal sorununa katkı mıdır? Bu tür
davranışlar Etik ve Ahlak (Moral) ölçülerine göre
“Doğru eylem” sayılabilir mi?

Birleşip güçlenmeye karşı çıkmak, Törebilim
açısından Ahlak (Moral) zafiyeti değil midir?

Türkiye'nin en küçükili kadar olan “Abhaz”

yurdunu üç ayaklı bir ambargo ile açlığa ve ö-
lüme itmek, Uluslararası Etik ve Ahlak (açısın-
dan) hakçasına bir politika mıdır?

Ata yurdu işgal edilince, oradaki kardeşleri-
nin yanına koşup savaşan genç kardeşlerimizi,

“Ne halt etmeye gitti?” şeklinde sorgulamak, bir
etik sorunu, bir ahlak zafiyeti değil midir?

Bu sorular uzayıp gidebilir, önemli olan bu
sorulara doğru ve iyi yanıtlar bulmaktır. Ata
yurdumuza dönüp yerleşenler dahil bu konulara
ilgi duyan kesimlerin yanıtlarını bekleyerek de-
ğerlendirmeler yapmak ve sonucu ahlak ve etik

ölçülerine vurmakgerekmektedir.
Çerkes halkının Ata yurdu, kültürü ve kısaca-

sı varolması ile ilgi sorunlarının etik ve ahlak

ölçütü içerisinde değerlendirilmesi umudu ile
okurlarıma saygılar sunuyorum.

NOTLAR
1. Taşkın Takış, “Etik”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi,
Ağustos-Eylül-Ekim 1998, sayı4.
2. age
3. age

4. Epistemoloji: Bilgi kuramı, Bilim Öğretisi sorunlarını
inceleyen bilim dalı.
5. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İs-
tanbul, 1984.
6. Özdemir Özbay, Mitoloji ve Nartlar, Kafdağı Ya-
yınları, Ankara, 1991.
7. Eİ. Koçetov, Jivopmisnaya Rusta, m. 1902
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Bilindiği gibi Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği 11
Temmuz 1998 günü Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyük
Gümüşgün Köyü'nde 10.000'e yakın Kuzey Kafkasya-
lının katılımıyla düzenlendi. Dergimizin 7. Sayısında
bu etkinlikile ilgili haberlere yer vermiştik. Bu sayımız-
da, Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünalile
Şenlik Thamadesi Kuşha Fikri'nin konuşmalarına yer
veriyoruz.

Sevgili Prens, sayın mülki erkan,
Saygıdeğer konuklar ve muhterem hem-
şehrilerim;

Türkiye'de mevcut Kafkas Derneklerinden
40'dan fazlasının bağlı ve irtibatlı bulundu-
gu Kafkas Derneği Genel Merkezi adına tü-
münüzü saygıyla selamlıyorum. Uzunyayla
Kültür Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Gün-
lere bölünmüş çok detaylı programımız ol-
masına rağmen Genel Merkezimize üye ol-
sun olmasın pek çok dernek temsilcilerimi-
zin yüzlerce kilometre yol kat ederek aramı-
za katılmış olmalarının bizim için değeri ve

anlamı çok büyüktür. Kendilerine özellikle
teşekkür ediyorum. Bu birliktelik manzara-
sının oluşması için yıllarca emek veren. İ-

nançlı dava arkadaşımız ve bir kaç gün önce

kaybettiğimiz Özürlüler idaresi başkanı
rahmetli Süleyman Yançatoral arkadaşımı-

zın görmesini ne kadar isterdim. Ama yüce
Allah O'nu erken aramızdan aldı. Kendisine
ve yakında vefat eden tüm insanlarımıza
Allah'tan rahmetler diliyorum.

Sürgün sonrasıbize ikinci vatan olan gü-
zel Türkiyemiz'de bu gün takriben 7 milyon
civarında Kuzey Kafkasyalı insanımız yaşa-
maktadır. Bilinen ortak adıyla Çerkesler,
Anadolu ve Göksun yöresi kültür mozayiği-
nin önemli unsurlarından birisidir. Uzun-
yayla ve Göksun yöresi ise; yaşayan Kafkas
Kültürünün orijinaline en yakın şekliyle bu-
güne kadar muhafaza edildiği 6 ayrı ilçe top-
raklarının ortasında kalan köyler topluluğu-
dur. Geçen yıl Kafkasya'dan davet ettiğimiz
geleneksel kültür değerlerimizle ilgili araş-
trmalar yapan Bilim adamlarının bulguları
ve onları hayrete düşüren, hatta onların bize
bakış açıkların dahi değiştiren tespitlerde bu
görüşümüzü teyid etmektedir.
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Kentleşme sürecinin hızlanmasıyla bir-
likte Uzunyayla'dan çıkan, okuyan, iş düze-

ni kuran, değişik meslek dallarında çalış-
malar yapan Uzunyaylalılar zamanla birbi-
rimizle irtibatımızı azalttık, birbirimizi tanı-
yamaz olduk. Yeni nesillerimiz büyüklerini
bilemez oldular. Aynı kentte yaşadığımız
halde birbirimizi tanımadığımız çok oluyor.
Bu günkü kültür şenliğinin düzenleniş se-

bebi, yıllardır görüşmeyen insanlarımızı bir
araya getirmek, hasret gidermek, birçok yö-
reden gelmiş kardeşlerimizle kucaklaşmak,

ortak sevincimizi paylaşmak, hangi alanda
tanışıyor olursak olalım birbirimizi tanıyıp
yardımlaşma bilinciyle birbirimize ve özel-
likle ardıma ihtiyacı olanlara sahip çıkmak.
Ve hepsinden önemlisi, geri dönüp bizi ye-
üştiren amayıllardır yerinde sayan bu yöre-
ye azda olsa borçlu olduğumuzu hatırlayıp
bir şeyler düşünmek ve bir şeyler yapmaya
başlamaktır. Bu amacın tahakkukunu temi-

nen bu tür etkinlikleri her yıl olmasa bile
birkaç yılda düzenlenen geleneksel bir festi-
val haline getirmeyi düşünüyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, savaş
ve kan savaş ve kanı davet ediyor. Doğal ola-
rak insanlar büyük acı çekiyorlar. O acıların
en büyüğünü yaşayan atalarımızın hassasi-
yetle bize intikal ettirdikleri geleneklerimizin
temelindeki asıl harç, hangi toplumda ve
nerede olursak olalım kardeşçe, barışve hu-

zur içinde birlikte yaşamaktır. Bizler bu te-

mel kuralın yöremizde de, Ülkemizde de,
bütün dünyada da hakim olmasını gönülden
diliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yü-
rütüyoruz. Türkiyemizin de Kuzey Kafkasya-
mızın da huzura olan ihtiyacının bilincinde
olarak hareket ediyoruz.

Bugüne kadar Kafkasyalı denilince in-
sanlar bizi, güzel kıyafetler içinde özel ritmi
ve ahengiyle folklor ustaları olarak tanıdılar.
Oysa, o güzel folklorun temelinde çağdaşla-
rıyla kıyaslanamayacak derecede medeni bir
eğitim, medeni bir yapı ve medeni bir sosyal
yaşam vardır. Batılı yazar ve seyyahların son
3-5 yıl içersinde tercüme edilen eserlerine
göz atmak bunu anlamak için yeterlidir. Al-
lah'a şükür birçok yazarımızın çok kiymetli

eserleri ortaya çıkmıştır. Araştırmacıların



 

bilimsel çalışmaları yanında batıdan ve Kaf-
kasya'dan yapılan tercümeler, Ege havzası-
nın mitlerine temel olan mitologyanın kay-
nakları arasında NART mitolojimiz önde
gelmektedir. Keza, Kuban havzası kazılarıyla
gün ışığına çıkan paha biçilmez eserlerle de
Ön Asya medeniyetinin yaratılmasında Kaf-
kas Halklarının pay sahibi olduğu gün be
gün açığa çıkmaya başlamıştır.

Esasen geçmişinde medeniyet olmayan
bir toplumun kendine has toplumsal yasala-
rında ve geleneklerinde medeni bir ruhun
hakim olması zaten düşünülemez. Bu ko-
nuda değerli konuğumuz Ürdün Prensi A-
li'nin söyleyeceklerinin olduğunu umarını
Zira Kafkas Kültürü konusunda gerçekten
şaşırtıcı bilgilere sahipler.

134 yıldır bu güzel ülkedeyiz. Kederde ve
kıvançta ortak olarak yaşadığımız bu top-
rakların altında dört neslimiz yatmaktadır ve
bu topraklar bizim de vatanımızdır. Laik ve
demokrat Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü-
ne kastedecek hiçbir görüş ve düşünüşle
aynı kefeye girmemiz mümkün değildir. Bu-
nun çok net olarak bilinmesini özellikle isti-
yorum.

Türkiye'ye, Irak'tan, Pakistan'dan, Afga-
nistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan
Bosna'dan, Batı Trakya'dan gelen insanlar
göçe neden olan sorunlar son bulduğunda
kendi ülkelerine dönebiliyorlarsa ve bu olay
nasıl ki doğal bir olaysa Kuzey Kafkasya'dan
gelen insanlarımızdan dileyenlerin de tarihi
vatanlarına dönmeleri o derece normal bir
olaydır. Bu itibarla, zanaat sahibi ve işsiz,
toprak işlemede usta ama topraksız olan
insanlarımızın Zorlanmadan yaşamaları
mümkün olduğu içindir ki dileyenlerin Ku-
zey Kafkasya'ya dönüşünü destekliyoruz.
Üretimolanakları dikkate alınarak on yıllık
bir periyot içinde 200-250.000 insanın oraya
dönmesi halinde üretimin maksimum sevi-
yeye çıkabileceğini söylemek kabildir. Ana-
yurda dönecek insanlar yarın Türkiyemiz ve
Kafkasyamız arasında karşılıklı çıkar esası-
na dayalı sağlıklı bir ekonomik köprü kur-
rulmasına vesile olacaklardır.

Burada kalacak insanlarımıza da dönen-
lere de kimsenin ve hiçbirimizin olumsuz bir
söz söylemeye hakkı yoktur. Darboğazlarını
kısa zamanda aşmış, Avrupa Topluluğuyla
bütünleşmiş, insan hakları bakımından

mevcut sıkıntılarını aşmış ve uluslararası

camiada söz sahibi olacak geleceğin
Türkiyesinin Batıdan kendi insanları için
istediği çifte pasaport ve çifte vatandaşlık

gibi haklara da kavuşmuş mutlu ve başarılı
vatandaşlar olarak yaşamalarını, imkânları
olduğunda da yerli ve yabancı ortaklarla
Kafkasya'da yatırımlar yapmalarını diliyo-
TUZ. i

Birkaç gün öncesine kadar Kafkas-
ya'daydım. İzlediğim bir konferansta Türki-
ye'de oturduğumuz yerden sonucu düşün-
meden söyleyip yazdığımız bazı şeylerin, bü-
yük komşumuzun yanlış algılayıp yorumla»
ması sonucusıkıntıların doğduğu ve oradaki
küçük Cumıhuriyetlerimizin önüne bazı fatu-
raların konduğu hususu gazete haberleri ve
sonuçlarıyla birlikte gündeme geldi. Özellikle
rica ediyorum, Kafkasya'dâki ekonomi ve
nüfus yönünden kendi ayakları üzerinde
durabilmelerine katkı yapmayı düşünelim
ama onların iç işlerine karışma anlamına
gelebilecek söylemlerden de mutlaka kaçı-

nalım.
Kafkas Derneği Genel Merkezi olarak, di-

limizi, kültürümüzü, yaşayarak yaşatmak,
dershane imkanından mahrum olduğu için
üniversite şansı yakalayamayıp, kahvehane
köşelerinde kalakalan gençlerimize, dersha-
ne, burs ve yurt imkanı sunmak, herhangi
bir sosyal güvenlik kurumuylailgili olmayan
fakirlerimize sağlık yardımı ulaştırmak, bol
bol kitap ve dergi neşrederek kültürel yaşa-
ma katkıda bulunmak, oluşturulacak ikti-
sadi işletmelerle istihdam yaratmak, son
derece düşük maliyetlerle Kafkasya'ya turlar
düzenleyerek çok sayıda insanımızın oraları
görmesini sağlamak gibi amaçlarla güçlü bir
örgütlenmeye doğru yavaş ve emin adımlârla
yol alıyoruz.

Geliniz aramıza sizlerde maddi ve manevi
imkanlarınızla katılınız, “Ben” kavramından
uzaklaşıp kendimizi aşalım ve daha güçlü
olalım. O taktirde göreceksiniz ki bu toplum
siyasi arena dahil her alanda layık olduğu

. yeri mutlaka alacaktır. Tekrar ediyorum ge-
liniz şu üç günlük fani dünyanın kubbesin-
de hoş sedalar bırakmaya çalışalım. Pişman
olacağımız sözlerle birbirimizi kırmayalım ve
tabii doğup büyüdüğümüz Pınarbaşı ve
Uzunyayla'nın payına da bir şeyler ayırmaya
şimdiden başlayalım. Zira, Uzunyaylalıların,.
köylülerimizin katılımları öylesine candan ve
mükemmel ki ancak saygı duyulur.

Daha zamanınızı alarak istemiyorum.
Sözlerime burada son verirken dinleme sabrı
gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve:
saygılar sunuyorum.

ka
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Saygıdeğer misafirler, değerli hemşehrile-
rim, sevgili gençler hepinizi saygı ve sevgi ile
selamlarım...

Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği'nin kar-
deşliğe, sevgiye ve toplumsal dayanışmaya ve-
sile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. 20 yıl
gecikme ile de olsa, böyle bir organizasyonun
gerçekleşmiş olmasını bir mutluluk vesilesi
kabul ediyor, emeği geçenlere sevgilerimle tak-
dirlerimi sunuyorum. Şenliğin içinde gerçek
anlamda bir düğün merasimi icra edilecektir.
Dikkatle izlendiğinde kaybolmakta olan bir
kısım törelerimizin, törensel uygulamasını gö-
receksiniz. Bunun eski kuşaklar için bir ha-
ürlatma, gençler için bir bilgilendirme olmasını
umuyorum. Cenabı Allah'ınbir lütfu ve de-
delerimizin bizlere en büyük mirası, fazilet,

dürüstlük, yiğitlik, insan ve doğa sevgisi gibi
evrensel değerleri içeren Xhabzelerimiz, törele-
rimizdir. İnsanlara kişilik kazandıran inançlar
ve törelerdir. Ancak bu değerleri koruyama-
makla hiç sahip olmamak eş anlamdadır. Çal-
kantılar ve zorluklarla geçen toplumsal haya-
tmızda zaman azgın bir Sel gibi manevi değer-
lerimizi beraberinde sürüklemiş ve erozyona
uğratmıştır. Ancak dürüstlükle düşünelim,

zaman zaman bir araya geldiğimizde geçmişi-
miz ve törelerimizden (Xhabzelerimizden) gu-

. rurla bahsetmekten öte onu yaşamak ve ya-
şatmak uğruna bir gayretimiz oldu mu? Bun-
ları geleceğe taşıyacak çocuklarımıza, torunla-

rımıza ne kadarını aktardık? Bir kısmınız bu
töreleri yaşanmaz aşırı katı ve kuralcı kabul
edip reddetmedik. mi? Bunları tekrar tekrar
düşünmek durumundayız.

Bu vesileyle kadınlarımıza da seslenmek
istiyorum. Çocuk eğitiminde en etken nokta
olan analar, çocuklarınıza çok küçük yaşlar-
dan itibaren dilini ve kültürünü öğrenmesinde
ciddi çabalar göstermelisiniz. Çocuğunuzun
kişiliği gelişirken, bu kişilikte sizlerin emeğiile
kendi kültürlerinin motifleri de oluşur, yarın

- büyüdüklerinde kendileri ile en çök gurur dur-
yacak olan yine sizlersiniz.

Ve siz gençler, güzel bir vatanda, al bayrak
altında yaşıyorsunuz. Bu bayrağın rengini ve-

ren şehit kanlarında en çok senin dedelerinin
kanı var. Vatanın bütünlüğü, bu bayrağın gu-

rurla dalgalanması için her şeyi vereceksin.
Öte yandan beş bin yıldan bu yana atalarının
üzerinde yaşadığı Ata topraklarımızı da hiç
unutmayacaksın. Oradaki soydaşlarının mut-

iuluğu senin de mutluluğun olacak. Varsa so-
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runlarının aşılmasında yardımcı olacaksın. Bu
sorumluluk bilinci ve törelerinin sana sundu-
gu manevi değerlerinle herkesin güven ve saygı

duyduğu bir kişiliğe kavuşacaksın. Bizler her
biri bir üniversite değerindeki büyüklerimizden
yeterince yararlanamadık. Birer birer göçüp
gittiler. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
Ancak siz aynı hatayı yapmayın. Çok okuyun,
araştırın ve büyüklerinizle sıkı ilişkiler kura-
rak kültürel değerlerinizi gün ışığına çıkarma-
ya çalışın ve bunları yazın, yayınlayın, yazılı
hale getirilsin ki herkes istifade etsin. Kültür
değerlerimizin kaybolmasının en büyük nedeni
bu yöndeki çalışmaların kısıtlı olmasıdır.

Kafkasya dışında yaşayan kesimimizin tek
örgütlülüğü olan derneklerimiz, toplumumu-
zun odak noktalarıdır. Herkesin bu odaklar
çevresinde yoğunlaşması gerektiğine inanıyo-
rum. Bu yoğunlaşma; birliği, kuvveti, daya-
nışmayı, paylaşmayı, refahı kısacası en güzel
yaşamı getirecektir. Bu dayanışma dilimizi,
xabzelerimizi, kültürümüzü yok olma, asimile
olma bataklığından çekip çıkaracak.

Bu birliktelik, Abhazya'yı Çeçenistan'ı,

Güney Oseitya'yı koruyacak en güçlü destek
kaynağı olacaktır. Bu birliktelik, diğer cumhu-
riyetlerimize de arzulanan teknolojiyi, serma-
yeyi ve emeği taşıyacaktır. Bu dayanışma,
Çerkes halkını uygar milletler ailesi arasında
hak ettiği kata yükseltecektir.

Bütün milletlerin dillerinde yer alan ve bi-
zim dillerimizde de hak ettiği anlamı bulan bir
özdeyiş vardır; “Dilsiz millet ölüdür” ya da
başka bir ifadeyle “Dili olmayan toplum millet -
değildir”. o

Halkımızın yaşama şansı olan dernekler
çevresinde yoğunlaşarak, koruyabiliriz. Bizim
okulumuz, radyomuz, televizyonumuz, yayın
organlarımız, araşınma enstitülerimiz yok.
Dilimizi korumak için izlenecek yöntemleri
derneklerimizde yoğunlaşarak, güç birliği ya-
parak bulacağız. Yoksulumuzu, yetimimizi,

güçsüzümüzü, hastamızı bu dayanışmalarla
koruyup, kurtarabileceğiz.

Kutsal bir amaçla toplanan siz sevgili kar-
deşlerim, ülkemizde soydaşlarımızın yaşadığı
diğer ülkelerde, Ata yurdumuzda ve giderek
tüm dünyada barışın, erdemin, sevginin sağ-

lanması ve korunmasında en önemli etken ol-
mayı sürdüreceğiniz inancı ve umudu ile söz-
lerime son veriyorum. “Allah bütün milletleri
korusun,fakat bizi de unutmasın”.

Saygılarımı sunarım.
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Sevgili hemşehrilerimiz, sizi candan selamlıyorum. Bu şenlik nedeniyle sizlerle birlikte

ben de çok sevinçliyim. Bütün kalbimle sağlık içinde beraberce yaşamanızı diliyorum.

Tarihte hep zorlukla karşılaştıysak da hep umut ve sevinçle göğüsledik. Böyle sevinçli

günlerde birbirimizi kucaklıyoruz, Bu tür birliktelikler anadilimizin, törelerimizin
korunmasında yararlı olmaktadır. Türkiye?de yaşayan Adığe ve Abazaların derneklerinin

birleştirilmesinde Kafkas Derneği'nin gösterdiği çabaya minnet duymaktayız ve bu

çalışmaların başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Hangi ülkede olursa olsun dayanışma ve birliktelik toplumların yaşamının en önemli

şartıdır.

Dünya Çerkes Birliği'nin amacı da bunu gerçekleştirmektir. Birlikte olmamız bizi daha

kalıcı kılmaktadır.

Dünya Çerkes Birliği Başkanı Akbaş Boris

 

 
 

 

 
Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği'ne, | 11 Temmuz 1998

Düzenlemiş olduğunuz Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği'ne çağrınıza çok teşekkür

ederim.

Ülkemiz zengin bir kültür mozayiğine sahiptir. Farklı etnik yapıların kültür kimliklerinin

var olması,varlıklarını sürdürmesi çoğulcu demokrasinin gereğidir.

134 yıl önce Kuzey Kafkasya'dan göç ettirilmek zorunda bırakılan Çerkesler de,

yerleştikleri toprakları bir vatan toprağı saymışlar, benimsemişler ve o tarihten itibaren:

kültürel kimliklerini yaşatma çabası içerisinde olmuşlardır. Cumhuriyet Halk Partisi,

her kökenden insanımızın kendi ana dillerini daha iyi öğrenebilmelerine,

geliştirmelerine olanak tanınmasını, geleneklerini özgürce uygulayabilmelerini, her

türlü iletişim ortamından yaralanabilmelerine kültürde çoğulculuk anlayışının ve

kültürel kimliğe duyarlılığın gereği saymaktadır.

Çerkes kültürünü yaşatmak ve çocuklarımıza aktararak yaşatılmasını sağlamak için

mücadele veren değerli Çerkes hemşehrilerime bu değerli çabalarından dolayı kutluyor

ve her zaman yanınızdasizinle birlikte olduğumu bilmeniziistiyorum.

Bu düşüncelerle bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri, Pınarbaşı, Şarkışla,

Göksun ve Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneklerini kutluyor, başarılar diliyor, şenliğe

katılan değerli Çerkes hemşehrilerime sevgiler ve saygılar sunuyorum.

Deniz Baykal, Antalya Milletvekili  
 

11 Temmuz 1998 günü Pınarbaşı'nda düzenlenen Kafkas Kultür Şenliği'ne mesajları ile

destek veren Prof.Dr. Hayri Domaniç, Zekeriya Temizel, Önder Sav, Mehmet Aydın Şen,

Sabri Tekir, Sait Açba, Doğan Güreş, Abdüllatif Şener, Saffet Arıkan Bedük, Hayri

Kozakçıoğlu, Veysel Atasey, Abdullah Gül, Arf Sezer,

Kaldırımcı, İbrahim Yılmaz, Salih Kapusuz, Memduh Büyükkılıç, Recep Kırış, Hasan

Çağlayan, Fikri Şahin, Saim Çotur, Ender Şenol ve Yıldırım Kaya'ya teşekkür ederiz.

NART e TEMMUZ AĞUSTOS 1998 e 49

Ertuğrul Eryılmaz, Nurettin  



 

 

“Benbüyük yemin ettim, ulus için varım, yaptıklarımın hepsi UlUSUMUN üzerinedir.”

 

Dirmit Gulya Abhaz halkının tarihsel süreç içeri-
sinde yetiştirdiği en önemli insanlardan biridir, Abhaz
dili ve edebiyatının temelini atmış, onu yüceltmekiçin
olağanüstü çaba harcamıştır. ç

Dirmit Gulya, 21 Şubat 1874 tarihinde, Abhaz-
ya'nın Varça köyünde dünyaya geldi. 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Abhazlar Osmanlı'ya
sürüldüğünde, Gulya ailesi de Trabzon'a geldi. Os-
manlı topraklarında bir yıl geçirdikten sonra Abhaz-
ya'ya geri döndüler ve Azyübja Köyü'ne yerleştiler.

Dirmit Gulya 1883'de Akua'daki Dağlılar Okulu'nda
öğrenime başladı. 1889'da Goride'deki Kuzey Kafkas

 
Öğretmenler Semineri'ne katıldı. Annesi ve babasını
kaybettiği için seminere devam edemedi ve bundan
sonra kendi kendini yetiştirmeye karar verdi. Dil öğ-

reniyor, geziyor, gözlemlerde bulunuyor yani yaşaya-
rak öğreniyordu. Halkı yakından tanıyor, onlarla kay-
naşmasını biliyordu. Böylece Abhaz aydınlarının için-
den halk önderi olarak sivrildi.

Gulya'nın amacı; Abhaz kültürünü yeniden can-
landırmak, bunun için her şeyden önce en büyük
problemleri olan eğitim ve öğrenim problemini çöz-
mekti. 1891'de Gürcü Tarihçi Macavaryan'ın yardı-
mıyla ilk kez halka inen bir Abhaz alfabesi hazırladı

ve ders kitapları yazdı. 1912'de Abhaz edebiyatının
ilk basılı ürünü olan “Arpızbey-Abhüzbe Rüşku-

;. |. Delikanlı ile Genç Kızın Kitabı” isimli şiir kitabını ya-
“1yınladı. Aynı yıl Gürcistan'da şiirleri, Ajüaynraalaku-

aey Axizırarakuaey adıyla toplu halde basıldı.
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Nejan Huvaj

1919'da Apsnı-Abhazya adlı bir gazete çıkardı. İlk

Abhaz tiyatrosunu yazan Gulya, Ikinci Dünya Savaşı
günlerini yansıtan piyesler, şiirler de yazmıştır: Sara

© Sıxuştaara-Benim Ocağım (1955) adlı şiiri, Çaurata-
galan kıta-Sonbaharda Köy poemi ve Anavurkua-
Gölgeler adlı felsefi ve psikolojik piyesi bu çalışmala-
rına örnek verilebilir. Gulya, şiirlerinin ve bilimsel
çalışmalarının yanı sıra yüzü aşkın öyküsü ve Kamaçıç
adlı romanı ile Abhaz nesr'ine yön vermiştir. Abhaz
kadınının yaşantısını anlatan ilk Abhaz romanı olması
Kamaçıç'ın en önemli özelliğidir. Aynca eser,
Abhazların geleneksel yaşantılarını, törelerini, tören-

sel kutlamalarını, at ve silah kültürünü, düğün ve ce-
naze törenlerini, danslarını, şarkılarını yansıtması ba-
kımından son derece ilginçtir.

Gulya birçok savaş ve kahramanlık öyküsü de
yazmıştır. Hara Hkavkaza-Bizim Kafkasyamız, Axat-
sa-Erkek ve Afırxata-Kahraman en güzel örneklerdir.

1950 yılından sonra özellikle şiire ağırlık veren
Gulya'nın diğer bazı eserleri de şunlardır: Abrıskil,
Ajutwaa Rıhatır Eykutşaşa-Atalarımızın Birbirlerine
Saygılı Davranışları, Ajut-Geçmiş, Yuşütit Aşxakua-

Dağlar Çiçeklendilşiir), Atüm Jyüen Atzaka-Yabancı
Gök Altında, Sıpsıadgil-Yurdum...

Gulya 7 Nisan 1960 tarihinde hayata gözlerini
yumdu. Ölümünden sonra Tiflis'teki Bilimler Akade-
misi'nin Abhaz Dili Edebiyatı ve Tarih Enstitüsü'ne ve

Abhazya'nın Tamş Köyü ortaokuluna Abhaz Ulusal
Şairi D.Gulya adı verildi. Bütün eserlerini toplayan bir
kitaplık inşa edildi ve Sohum'da gömülü olduğu yere
büstü dikildi.

Gulya öğretmendi, şairdi, yazardı, redaktördü, ti-
yatrocuydu, oyun yazarıydı; kısacası Gulya tarihin
karanlık sularına gömülmemek için azgın dalgalarla
boğuşan Abhaz Ulusunun önderiydi.

CANIM YURDUM

Benim tatlı, canım yurdum,
Ne var? Ne oldu?

Ne arıyorsun? Bir şeyini mi kaybettin?
Neden böyle üzgünsün?!

Karşıya gidenleri mi dert ediyorsun?
Yoksa denizin ötesindekiler için mi kaygılısın?
Işığım, canım yurdum!
Neden böyle üzgünsün?

Okuma-yazmam yok diye mi utanıyorsun?

Yoksa başka bir şeye miiçerliyorsun?
Işığım, canım yurdum!
Neden böyle üzgünsün?

© Dirmit Gulya, 1920



 

 

Tan vakti dağların ulu ormanı

Pencerenitıklayıp giderse,

Bir an olsun daldığını sanma.
Ağaçlar gezinir.

Dikilirlerken görürüz ya onları
Yorulduklarında.
Yapışarak toprağa,
Dinleniyor, su içiyor, güç topluyorlar.

Yahut düşünüyorlar.

Başları, görmüyor musun, yücelerde,

Bu gün avlumu terkettiler,
Bal kabaklarını tarlamdan

topladığım için.

... Kediler de nereden çıktı?

Işte, şürime girdiler...

Bir ağaç devrildi.

Diğerleri onun başucuna dikildiler.
Erinç vermeyen düşünceleri
Sürgün verene dek
Dikilecekler.

  

Hağmrborbo MacoM KbYUTbXb9 YbbIr JTbar9p
YunıbXbaHbirbyrlb9 KbbIT9OY İYKİBIKbM9,

Tlekly yıupıyarboy Kbbı3ulombirboll.
Üpbirxop KBOKİOKİKK. |

T9 1ibiTX9Y 3BILUBITTbOTbYIbOX9P
AbILUBINLIbbITbirb9X9p apbL
dbiXaTboXarb9y UlbiryM,

3aTDIMCIĞBI, TICbI OLLbOX, Kloulakla anılpı.
İİ. MSTYIMIBIC3X. |
Anrbxbanox9p, ONborbya, 3913X'bbIATbIX.
Hons culary asklbikbbirb3x,
Kb90 dbi2KbX9p TUXAT3 3bIA3CIXbIZKEX9M.

.İ9TBIYX9P TBLA9 KBOKİBIMbOX?
Mapbi c3 cuycu Kbbixoklonrbarb3x...

İbi YbbİM SÖ9AZXBIMP.
Aapsxap bilirbxbarb Uyuyarb9X.

Uyrunsc3 Klbıxboy 3bIDBIBXSPOM
Jİb9ric3 A9Yb3X KBOTbDKEBIDO

blurbxbarb HTBUNTBIX.

Koyekue Nalbi
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YENİ YAYINLAR

Leonti Lyulye, Çerkesya, Çiviyazıları, İstanbul 1998, 103

sayfa. Çeviri: Murat Papşu

Kitap, 19. Yüzyılın ilk yarısında (1820-1860) Çerkesya'da,
Rus hizmetinde “özel görevli memur" olarak görev
yapan Fransız asıllı Leonti Lyulye'nin kaleme aldığı dört

makaleden oluşmaktadır. Lyulye, Çerkesya'yı ve orada

yaşayan halkları genel olarak tanıttıktan sonra, özellikle

sahilde yaşayan Çerkes boylarının, Natuhay, Şapsığ ve.

Abadzehlerin geleneklerini, dini ve batıl inançlarını,
toplumsal kurumlarını ve hukuk sistemlerini incelemek-

tedir. Bu makalelerin, onlara büyük önem kazandıran

özelliği, yazarının o dönemde toprakları Rusya tarafın-

dan henüz işgal edilmemiş olan ve Rusya etnografya-

sında az tanınan Çerkes boylarının -Abadzeh, Şapsığ ve

Natuhayların- arasında bizzat kalarak dillerini öğrenmiş,

yaşam tarzları hakkında doğrudan gözlem yapabilmiş

olmasıdır.

Murat Papşu'nun özenli çevirisiyle hazırlanan, Çerkes

Tarihi açısından büyük önem taşıyan bu eserin ilginizi

çekeceğine inanıyoruz. —

 

Musa Uysal, Üç Atlı, Ardıç Yayınları, Ankara 1998, 247

sayfa.

“Nereden Nereye" ve “Sokakta Sözleşmiştik" adi.
kitaplarıyla tanıdığımız Musa Uysal, yine bu eserinde o

sıcak anlatımıyla ilginç olaylar anlatiyor. Kafkas-Rus .

Savaşları'nın öykülerinibulacağınız bu eserde dilleri ayrı, -

dinleri ayrı insanların nasıl kaynaşıp yaşadıklarına tanık

olacaksınız. Egemen güçlerin nasıl savaş çıkarıp onlari

birbirlerine nasıl düşman ettiklerini de, birbirlerini nasıl

öldürdüklerini de okuyacaksınız. “Ben 130 yıl gerilere

giderek bütün devletlerin vedünyanın gözleri önünde :

Kafkas halklarına, Çerkeslere yapılan soy kırımını.

anlatacağım. Dedemden, ebemden, yaşlı Kafkaslılar--

a e dan duyduğum olayları öyküleştirerek okuyucularıma

Ae sunacağım” diyor yazarımız. Dedesinin, Kafkasya'daki
© köyü Hajemiko Hable hakkında anlattıklarından yola

çıkarak yazdığı olaylar zincirinin birbirini izleyerek,
Osmanlı'ya, Anadolu topraklarına kadar uzandığını

göreceksiniz. Tarihe duyarlı insanlarımızın. zevkle:
okuyacağınıza İnanıyoruz. ni
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“YENİYAYINLAR
  

M. Celal Sarıçam, Ürdün Çerkesleri,Şamil Eğitim ve
Kültür Vakfı Yayınları,1998, 112 sayfa...

Azınlıkların toplumsal bütünleşme ve— devletleşme
sürecine giren devletler için olumsuz bir. faktör olarak

algılanması, modern ulus-devlet oluşma sürecinin ve

azınlık psikolojisinin karşı karşıya gelmesiyle ortaya

çıkar. Modern ulus-devletin oluşumu azınlıkların kim-
liklerinden feragat ederek bütünleşmeye katılmasına
ya da bu sürecin dışında tutulmasına neden olmuştur.
Bu süreç, kimlik ve kültürlerini korumakisteyen azınlıklar
için sorunlar doğurmuştur. Bu da egemen otoriteyle
azınlıkların çatışmasını kaçınılmaz kılmıştır. Azınlık ola-
rak Çerkeslerin bazı  ulus-devletlerdeki . azınlıkların
sergilediği tutum ve davranışları  sergilemediği. göz-

lenmiş, yaşadıkları ülkenin sadık bir vatandaşı: olmayı

reddetmemeleri, o ülkenin oluşturulmasında çoğunlu-

ğu oluşturan toplumsal kesimden geri kalmamışlardır.
İşte tüm bunlar göz önüne alınarak Ürdün'deki siyasi
otoritenin o toplumdaki Çerkeslere bakışının ne şekilde
olduğu Ürdün'lü Çerkeslerin modem ulus-devletlerde
menti bir unsur olarak algılanıp asimilasyona uğratılan

azınlıklarla aynı akıbeti paylaşıp paylaşmadıkları konu-

sundaki sorulara açık ve netbir biçimdeyanıt bbulabi-
leceğimiz bir eser.

 

 

Musa Ramazan, Bir Kafkas. Göçmenin. Anılan,Şami i
Eğitim ve Kültür Vaktı Yayınları,1997,241.sayfa... '

Musa Ramazan 70) yaşında kaleme aldığı buKitapta
çarpıcı olaylarla dolu yarım asırlık. geçmişini anlatıyor.

II. Dünya Savaşı onu, dahayirmi yaşına“gelmişken, çok

sevdiği vatanı olan Dağıstan'dan koparak Alman.

cephesine savruluyor. Almanya, Avustulya ve İtak ©
ya'da yaşanan esaret yıllarındaverdiği yaşamsınavı

ve bu arada Drau faciasına tanıklık... Ardından, yeni
vatanı Türkiye'de iş bulma ve eialiürüniyaş © İİ ON

ma çabaları ilg geçen onyıllar anbazlı a İl e nn

oyunları, kuyumculuk ve sürekli demeklerle çalışma... kere

Kafkas halk oyunlarındaki ustalığı onu1950'lerde tek- b Yl

rar İtalya'ya yöneltiyor. Sovyet rejiminin “yıkılışından

sonra, anavaftanını tekrar görebilmenin COŞKUSU,
mutluluğu ve hüzünü... Acılı ve kimi zaman mutlu
olaylarla dolu, ama her zaman anavatan özlemiyle

geçen bir ömür. e
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KÜLTÜR HİZMETİ
Kafkas Derneği Genel Merkezi, kültür hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İlgili kişi ve ku-

ruluşlar ile yapılan görüşmeler sonucu Kafkas Derneği Genel Merkezi tarafından Kuzey Kaf-

kasyalıların tarihi, kültürü vesorunları üzerine yazılmış ve tercüme edilmiş her türlü eser, ya-

zarından, şairinden, müterciminden veya yayınlayan kurumdan toplu olarak temin edip, kar
amacı gütmeksizin dileyen okurlara aşağıda kayıtlı fiyatlardan ve kargo ödemeli olarak gön-

derilecektir. Yurt dışı siparişlerde de keza gönderme bedeli fiyatlara ilave edilecektir.

Liste fiyatlarına göre Kafkas Derneği'nin 105150 nolu posta çeki hesabına çıkarılacak ha-

valelerkarşılığı istenen kitaplar geciktirilmeden kargoyla gönderilecektir.

Kitapları Genel Merkezimize henüz intikal etmemiş olan yazarlarımızın eserleri geldikçe

listelere ilave edilecek, ayrıca internetdeki sayfamızdan da duyurulacaktır. Bugüne kadar ula-

şamadığımız eser sahiplerinin de ilgilerini ve eserlerinin intikal ettirilmesi konusunda yar-

dımlarınızı bekliyoruz.

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sıra Kitabın Adı Yazarının Adı Satış Fiyatı

I Mitoloji ve Nartlar Özdemir Özbay 800.000-
2 Çerkesya Seyahatnamesi Taitbout de Marigny 750.000-

3 Adığece Sözlük M.Yasin Çelikkıran 700.000-

4 Dili Edebiyatı ve Tarihiİle Hayri Ersoy 750.000-
Çerkesler

5 Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler Bedri Habiçoğlu 650.000-

6 İstanbul Çerkesleri Janet Mayragül Çorlu 350.000-

7 Çerkes Fıkraları Sami Korkut 350.000-

8 Anadolu'da Kafdağı Öyküleri Özdemir Özbay 350.000-
9 Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları Sula Benet 400.000-

Abhazlar |

10 Kafkasya'da Birliğin Zaferi Musa Y.Şenıbe 500.000-

ll Çerkes Soykırımı Ali-Hasan Kasumov 750.000-

|12 Türkiye Çerkeslerinde Sosyo- Kaf-Der Yayını 600.000-

KültürelDeğişme İ

13 Çerkesya Bağımsızlık Savaşı A.Fonvill 450.000-

14 Son Ubıh Bograt Şınkuba 650.000-
15 Muhaceretteki Çerkes Aydınları İzzet Aydeemir 650.000-

16 Çerkes Tarihi Kronolojisi Baturay Özbek 650.000-

17 Abhazlar, Lazlar Gerg Amıcba 600.000-

18 Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkas- Çev:Hasan Aykar 350.000-

yalılar |

19 | Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Özdemir Özbay 600.000-
20 | Lazlar © M.Recai Özgün 750.000-
21 Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların A.İhsan Aksamaz 1.000.000-

Tarihsel Yolculuğu
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22 | Türklerde ve Çerkeslerde Kültür Yaşar Bağ 1.000.000-

Din Tanrı

23 Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar Sefer E.Berzeg 1 1.000.000-

Yazarlar

24 Çerkesya Leonti Lyulye 600.000-
25 Çerkes Masalları Yaşar Bağ 600.000-

26 Çerkesya'dan Savaş Masalları | J.S.Beli 2.000.000-

27 Kafkasya Gerçeği Dergisi (Cilt) S.E, Berzeg 5.000.000-

28 Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler1 S.E. Berzeg 250.000-

29 Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler S.E. Berzeg 250.000-

N | |

30 Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler S.E. Berzeg İ 250.000-

TM

31 Kafkasya Ve Çerkesler Bibliyog- S.E. Berzeg 600.000-

rafyası

32 Ürdün Çerkesleri M.Celal Sarıçam 750.090-
33 Kafkas Halk Dansları Musa Ramazan 1.500.000-

34 Bir Kafkas Göçmeninin Anıları Musa Ramazan 850.000-

35 Sovyet Tarihçiliğinde Şamil Moşe Gammer 450.000-     
 

       
     3 a,

Mya  
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AŞAMBA MÜMTAZ İÇİN
 

ELVEDA
Macellan'ın yoldaşı gibi bir uçtan bir uca sü-

rüklenip duran, bir düş gezginin arkasından
ağladı. 75'te Beşiktaş'ta, bir öğrenci evinde
rastladığım ve sonra tüm sırlarımın ortağı ol-
muş bu "idare eder demokrat'ın arkasından
ağladım. 23 yıldır incelikli ancak çileli yaşamı-
na şahit olduğum Onu, çok uzakta, Mosko-
va'da yitirdiğimi öğrendiğimde; Samsun'da
denizin kenarına oturup ağladım.

"Murat Belge de dahil memleketin beş on
demokratından biri" diye iddia ettiğinde bir
arkadaşı, tereddütsüz kabul etmiştim bunu.
Oysa imamlık eğitimi almış bir Abaza köylü-
sünden bahsediyorduk ve o kadar da kolay bir
durum değildi bu. O; Marksizm ve azınlık mil-
liyetçiliği de dahil gezine durduğu düşünce
dünyasının sıkıcı İabirentlerinde dahi, bağımsız .

tarzını koruyabilmiş nadir bir kişilikti. Ne İslam
esir edebilmişti onu ne de Marksizm.

Abhazya'nın işgal edilebileceğini Ardzın-
ba'dan 40 gün önce görmesi ve bütün savaş
yılları ve sonrasında; "kahraman olmamaya"
özen göstererek orada yaşamaya çalışması,
olsa olsa hor görülen halkının sıkıntılarını
paylaşmak için olabilir. Yoksa milliyetçiliğin

sığ kulvarına düşmeyecek kadar zeki ve özgür
olduğunu kim reddedebilir.

Kafkas göçmenlerine ait (pek de güçlü ol-
mayan) düşümce dünyasının, sorgulamayı sü-
rekli sürdüren değerli bir üyesi idi. Onun için

entelektüel demek biraz abartılı olurdu, ama
"entelektüel ruhu'nu kimse reddedemezdi.
1970 öncesi antikomünist ve temelsiz Çerkes
milliyetçiliğine dayalı Çerkes düşün dünyasının
allak bullak olmasında önemli rolü olmuştu.
Eski kuşakça reddedilen (dönüşçüler ve Mark-
sistler) iki grubun içinde bulunmuş, heriki
grupta da, zekası ve analitik düşünme yetene-
ği ile tüm tabu ve kalıpları zorlayan özgür bir
tarz izlemişti. Dönüş teorisyenlerinin ideolojik
rakibi olmasına rağmen, onlardan büyük saygı
gördü. Çünkü tartışmaya kazanmak için o-
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turmazdı, demokratça otururdu ve karşı fikir-
lerin doğru olabileceği ihtimalini peşinen ka-
bul ederdi.

Handan ile evlilikleri ve yaşam tarzları, en

azından içinde yaşadığımız toplum açısından
neredeyse marjinallik sınırlarındaydı. Ameri-
kan Kolejinde okumuş bir Tıp Doktoru ile 20
yılık evliliği, yakın arkadaşlarına bile, çeşitli
"izah"ların gerektirdiği, ciddi toplumsal sınav-
lardan geçmek zorunda kalırdı. Ikisi de çok
onurlu davrandılar, gülümseyerek savarlardı
gelen kaba savları. Yorucu bir durum olsa ge-
rekti bu, herikisi için de bu.

Son iki yıldır, biraz hayatının dışındaydım.
Anlamsız bir serüvenin peşinde koştuğunu
düşündüğümü sezinliyordu. Pek açmıyordu

seyrek görüşmelerimizde.
En iyitarifi belki de Ender yaptı. Kimdi o?

Diye soran bir yabancıya "esas olarak amca-
mın arkadaşıydı, babama sorarsan dostumdu
der, bana göre de benim dostumdur."

Elveda Mümtaz Aşamba.

Erhan Hapae

01.09.1998

 

Veda
ya da bir kuşun kanadında yaşamak
“her ölüm erken ölümdür”
seninki çok erken oldu! l

O, sis içinde zaman zaman belirip kaybo-
lan, anlatılamayacak, yalnız dinlenecek kısa
kısa öykülerdi. Ayla hanımın romanında emir
bey, Gunda'nın biricik babası, benim en yakın
dostum, Handan'ın hayat arkadaşı, Abhaz-
ların Abhazya'ya, Abhazya'nın da buraya
dönmüş yüzüydü. Gültepe'nin Müdürü, emekli
trafik polisi Hasan Abi'nin 'bilge imam'ıydı.
Duruşu bir sözdü. Ama sözünün arkasında
duruşu sözün kendisinden daha önemliydi.
Düşünürdü. Ama onları yazmak yerine yaşadı.
O'nu göçmen ve gezgin yapan herhalde buy-
du.

“Savaşın asıl yıkıcı yanı, benliklerde açtığı
yaralardır' demişti. Ben onu yaşayarak gördü-
ğünü biliyordum. Yaşadığı savaşın özelinde,



 

savaşların ahlakıydı. Üst düzeydeki bir danış-
manken; o, cephedeki bir erin yaşam stan-
dartlarını aşmadı. Tüberkülozu ve kalbindeki
hasar bunun sonucuydu, benimsedi.

Paylaşan bile değildi; verendi.
Göçmen bir ailenin bireyi olarak doğdu ve

yaşadı. Ama kendisi göçmenden çok, gezgin-
di. O hep bir yerlerden gelirdi. Gelirdi ve he-
pimizi arardı. Aramamış ise biliriz ki bir yer-
lerdedir, henüz dönmemiştir. Göçü, köklerine
ve düşüncelerine olan yolculuklardı. Köklerini
ve düşüncelerini besleyen topraklara döndü.
Kültüründen ve duygularından çok ülkesinin
savaşını yaşadı. Savaşın sonuçlarının nasıl
herkesi kirlettiğini yaşayarak gördü. En büyük
düş kırıklıklarından biri belki de buydu. Dür-
şüncelerine ve duygularına üşüdü, geri döndü,
bir süre sonra geri gitti. Ama bu defa çok şe-

yini verdiği Abhazya'yı, tüberkülozunu ve en-

farktüsünü es geçere, sorunların kaynağına,
kalbine, Moskova'ya...

i Ağustosta geri geldi ama, bu defa da
doğduğu toprakları ve bizleri "pas" geçti. Gi-
demeyeceğimiz kadar uzağa, gitsek de bula-
mayacağımız kadar karmaşık bir yere göç etti.
Şimdi gidince arama sırası bizde...

Gençlik yıllarımın oanılarındaki Baron,
dostluğun mütevazı Prensi, en yakın dostum-
la, Mümtaz'la, bir süre için vedalaştım. Bir
tarafımı kaplayan ve dinmeyen sızı uzun süre-

cek gibi..

dostum,

giderken yüzümübırakıyorum kucağına
gördüğün mutsuz insanlara bağışla diye

Mansur Balcı,

1 Eylül 1998, Izmir.

folklorik esintisi ve görüntüsü eşliğinde birbi-
rine susamışlığın hasretini gidermelerine ne-

den olmuştur.
Bıja güzeldi; popülarizme kaçan temenni

konuşması (Hoahoe) güzeldi. Varidade, şark-
lar oyunlar güzeldi. Hepsinden en güzeli de:
on bini aşkın katılımcısıyla sergilenen olgun,
vakarlı birliktelik imajıydı.

Bu nedenle önce, bu fikriyatın sahiplerini;
sonra, titiz çalışmalarıyla Tertip Komitesi'nin;
orjin derlemeleri ve özgün yorumlamalarıyla
RKuşha Doğanile ekibini kutluyorum... Ayrıca,
bütün emeği geçenlere, dernekler çalışanları-
na ve tüm katılımcılara şahsınız ve Merkez

Teşkilatınız nezdinde kalbi teşekkürlerde bu-
lunmak istiyorum. |

Hissiyatımıza tercüman olmanız, geçkin bir

Uzunyaylalı olarak memnuniyetimize neden

olacaktır.
Bu vesile ile hepinize içtenlikle se-

lamlarken böylesine geniş katılımlı bir orga-
nizasyonun ilk oluşu nedeniyle değerlendi-
rileceği ve daha içerik kazandırılarak daha da
kapsamlı bir düzenlemeyle, Uzunyayla Kafkas

Kültür Şenliği'nin geleneksel hale getirileceği
ümidiyle...

Başarılarınızın devamını ve yaşamınızın
esenlikler dolu geçmesinidiliyorum.

Bıc'ra Saim Tuç
24.7.1998

 

 

UZUNYAYLA ŞENLİĞİ

 

Kafkas Derneği Genel Merkezi
Sayın Genel Başkanlığı'na

Abazaların bir ata deyiminde "Susamışa su
nasıl gelirse, sevdiği de insana öyle gelir"
denmektedir.

il Temmuz 1998 günü, B.Gümüşgün
Köyü kırsalında düzenlenen Uzunyayla Kafkas
Kültür Şenliği: binlerce insanımızın, mazinin

Sayın Başkan,
il Temmuz'da Uzunyaylada gerçek-

leştirdiğiniz Kafkas Kültür Şenliği için şahsım
ve arkadaşlarım adına sizi yürekten kutluyo-
rum. Emeği geçen tüm dernek ve yöneticile-
rine tüm halkımıza teşekkürler ediyorum.

Yıllardır bir türlü kıramadığımız çemberi
kırdık artık dernekçiliğimize kalite geldi, güven
geldi, ilgi arttı. Tutturulan çizgi bence doğru.
Çok güzel şeyler yapılıyor. On bin kişinin üze-
rinde insanımızı böyle güzel bir günde bir ara-

ya getirebilmek o güzel duyguları o heyecanı
yaşatabilmek büyük başarı. Sağ olun, varolun.

Büyük takdir topladınız. Ancak bütün bu
güzel şeylerin yapılabilmesi maddiyata dayanı-
yor. Kaynaklarımız kıt, zenginlerimiz ilgisiz,

bir de bunları uyandırabilsek çok daha güzel
hizmetler olacak.
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Daha güzel hizmetlerin yapılacağına bütün

kalbimizle inanıyor, bu duygularla tüm arka-
daşlara başarılar diler selam ve saygılar suna-
rım.

Muzaffer Kalkan .

 

BEYGUA ÖMER'DEN

Derginiz Nart'ın Ocak-Şubat nüshalarını
aldım, teşekkür ederim. Bazı nedenlerlebiraz

geciktirdim, özür dilerim. |
Bütün yazıları beni çok etkiledi. Çocuklu-

ğumda Kafkasçı'ydım, büyüdüğümde Kafkas
Bilimleri hastalığına tutuldum, resmi görevle-
timin boş vakitleri Kafkas araştırmalarıyla
dolmuştu, emekli olunca da onların birikimle-

rini yayınlamaya başladım, yayınladıklarım bu
mektupla beraber adresinize postaladığım
ABHAZ TARIHININ İSKELETİ adlı kitapçı-
ğımda listelerini göreceksiniz. Henüz yayınla-
dıklarım müsvedde halinde kitaplığımdadır,
daktilolarına vaktimin erişmesini diliyorum,
daktilolarına vaktim erişmezse, bir Kafkas a-
raştırmacısı müsveddelerini kitaplığımdan alıp
yayınlayabilecektir. Başlıcaları şunlardır: Türk-
çe-Abhazca Abhazca-Türkçe Sözlük, Abhaz-
canın Grameri, gerek benim ve gerek
Abhazların bendeki yüzlerce şiir ve ilahileri,
Serencam isimli büyük bir ilahinin aruz vezni
ile Abhazca'sı, Abhazca Mevlid.

Beygua Ömer

 

ANAYURTTAN

Vatanım, umudum, kaderim,

Sık sık düşünürüm, insanlar için toprak,

vatan kavramlarının ne anlama geldiğini.
Kırlangıç her sene yaklaşan kışın korku-

suyla sıcak bölgelere uçar. Peki dönüşünde
nasıl tanır evimizi, evimizin çatısına binbir
güçlükle yaptığı yuvasını, nasıl hatırlar? Aklı,
duyguları, kalbi mi yardım eder?

Ya insan... Ne zordur onun için, ne acı-
larla karşılaşır yabancı topraklarda yaşarken.

Dedem anlatırken duymuştum,
Alman-Rus savaşı sırasında köyümüzden

biri Almanlarla işbirliği yapmış, kendi halkına
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ihanet etmiş, silah sıkmış, sonunda da köylü
tarafından "hain" ilan edilmiş. Hain sadece
yiyeceği ekmek, bir parça rahat uğruna yap-
mıştı bunu. Savaş sonunda Almanya'ya gitmiş
ve hayatının sonuna kadar da yabancı top-
raklarda yaşamış. O, belki yiyecek giyecek
sıkıntısı çekmedi ama hiçbir zaman kendi
dağlarının kokusunu doyasıya soluyamadı,
ırmaklarının şırıltısını dinleyemedi. Nostalji
hastalığına yakalanmıştı. Defalarca köy heye-
tine mektup yazarak af dilemiş, köyünü, vata-

nını son bir kez görmek istemişti.
Ancak affedilmedi.
Köy heyeti: "Ölürsen bile seni mezar-

lığımıza gömmeyiz" dedi. Her şeyerağmen,
hain, uğruna vatanını sattığı imkanlarını de-
ğerlendirdi, kiraladığı özel uçakla köyüne ka-
dar geldi. Köy yetkililerinin önünde diz çöktü
ve bir kez daha af diledi. Yakalandığı çaresiz
hastalığı anlattı ve yolun öbür kıyısındaki me-
zarlığa gömülmesiniistedi.

"Hayır" dedi köy yetkilileri,
yaptın".

Demek ki insanın kendi öz topraklarında
ölmesi bile büyük bir şans ve hiçbir şeyle de
ölçülemez. Fakat bu değeri insanın kendi ha-
yatıyla kazanması gerekir.

Peki ne suçu var acımasız zamanın anava-
tanından uzaklaştırdığı, yabancı ülkelerde ya-
şamak zorunda bıraktığı halkımın? Neden
böyle bir hatanın günahını masum insanlar
çeksin?

Yabancı ülkelerde yaşayan kardeşlerimi
unutamıyorum, İçlerinden bir arkadaşımın
çizdiği resmin altında "Dağların ardından do-
ğan güneş" yazıyordu. Yabancı topraklarda
doğan güneş ısıtmıyordu onu, çılgın fırtınala-
rın kökünden söktüğü çiçeklerini yeşertemi-
yordu.

Tanrım ne olurdu ben ve o bir kez bir ara-
ya gelebilseydik, dedelerimizin yaşadığı top-
rakları nasıl sahiplenir, nasıl özenirdik. Bir
karışını vermezdik kimselere.

"Sen tercihini

Yazan: Adığey Cumhuriyeti Orta Okulu
7.sınıf öğrencisi Xaçemize Mercenet.

Öğretmeni: Vunereko Nuriyet

(Adığeceden Türkçeye çeviren: Şengül İyigün|



Rusya Kosova Adığelerinitahliye
ediyor.
Bert Lanting, Moskova.

DE VOLKSKRANT Gazetesi(Hollanda)
11 Temmuz 1998

Ta

Rusya, Kafkas asıllı 40 kadar aileyi Sırp €-
yaleti Kosova'dan tahliye ediyor. Moskova ilk
defa böyle bir girişimde bulunuyor. Bu aile-
ler, geçen yüzyıl isyan ettikleri için Kafkas-
ya'dan sürülmüş halkların torunlarıdır.

Adığeler, diğer bir kısım dağ halkları ile
birlikte, Kafkasya'yı zapt eden Rus ordusu
tarafından 1864 yılında Osmanlı İmpara-
torluğu'na sürgün edilmişlerdi. Bunlardan
bir kısmı, o zamanlar Türk idaresi altında
bulunan Kosova'ya yerleşmişti.

Hali hazırda Kosova'da ana dilini ve a-
detlerini terk etmemiş 42 aile bulunmakta-
dır. Yerli Arnavutlar tarafından baskı gör-
düklerini söyleyen Adığeler Kafkasya'ya
dönmekistiyorlar.

Arnavutlar'ın bağımsızlığına karşı çıkan
ve onların mücadelesine para vermeyi red-
deden Adığeler ile Arnavutlar arasındaki i-
lişkiler son zamanlarda epey kötüleşmiş

bulunuyor.
Bütün mali sıkıntılara rağmen Moskova,

Adığeler'in vatanlarına sevki için para ayır-
mış bulunuyor. Burada en büyük engel, ge-
ride bırakmak zorunda kalacakları çiftlikleri
için Adığeler'in tazminat istemeleridir. Sat-
maları mümkün değil. Yerli halk onların na-
sılsa kısa zamanda bavullarını ellerine alıp
gideceklerini biliyor ve Yugoslav hükümetin-
de isepara yok.

Rusya'nın güneyindeki Adığey Cumhuri-
yeti gelecek olanlar için şimdiden toprak a-
yırmış bulunuyor. Adığey otoriteleri, Adığe-
lerin Kosova'dan tahliyesi için epey zaman-
dır Moskova'ya baskı yapmakta idi. Bu in-
sani operasyon bu arada Rusya'da eleştirile-
re neden oldu. Eleştirenlere göre Moskova,
Kafkas halklarına şirin görünmekiçin böyle
davranıyor. Bazı gazeteler, Çeçenya ve Taci-
kistan'daki Rusların niçin böyle bir mua-
meleye laik görülmediğini soruyor.
(Çeviren: O. Bleda)

DÇB tarafından altı komite kuruldu
26 Şubat-4 Mart 1998 tarihlerinde Amman'-
da yapılan toplantılarda belirlenen çalışma
konularına paralel olarak DÇB tarafından 6
ayrı komite kurulmuş ve çalışmalara başla-
tılmıştır.

kanlığında oluşturulan komiteler şunlardır:
Genellikle akademisyenlerin ba-

HABERLER

1. Adığe ve Abaza dillerinin canlandırılması
komitesi, o
2. Tarihle ilgili araştırma komitesi,
3. Geri dönüş komitesi
4. Medya ve iletişim komitesi

o5. Dönenlerin yerleştirilmesi ve yatırımlar
komitesi
6. Gençlik, kültür ve eğlence komitesi

Adığey Cumhuriyeti Parlamentosu-
XASEİnternete giriyor
Adığey Cumhuriyeti Parlamentosu-Xase'nin
internette yer alınmasına ilişkin öneri Rusya
Federasyonu federal Parlamentosu Duma'da
kabul edildi. Xase'nin internet sayfasının
hazırlanması için hazırlıklar sürdürülüyor.
Bu sayede Xase'nin çalışmaları, sorunları
tüm dünyada kolaylıkla izlenebilecek. Adığey
Cumhuriyeti Anayasası, parlamentosu, dev-
İlet başkanıile ilgili bilgiler, ekonomik, sosyal
ve kültürel gelişmeler, Adıgey Cumhuriye-
tinin ulusal marşı ve devlet arması da bu

sayfada yer alacak. Rusya Federasyonu'nu
oluşturan Federe Devletler arasında internet
sayfasına ilk giren devlet, Adığey Cumhuri-
yeti oluyor. (Nebziy, Sayı 4, Ağustos 1998)

Khuyekho Nalbiy 60 yaşında
20 Temmuz 1998 günü, ünlü Adığe yazarı ve
ozan KHUYEKHO Nalbiy'in 60.doğum günü
kutlandı. Dergimizde de şiirlerine sık sık yer
vermeye çalıştığımız bu büyük ozanımız, €-
serlerinde, halkımızın tarihini, dilini, kültü-
rel zenginliğini ve kaybolmaya yüz tutan
manevi değerlerini işlemiştir. Onun birkaç

kitaba sığmayan şiirleri, tiyatromuza azık
olan piyesleri, tarihsel ve sosyal içerikli uzun
öyküleriyle Khuyekho Nalbiy kendi özgün "
damgasını taşıyan eserler vermiş, Adığey
Edebiyatı'nda bir ekol olmuştur.

Değerli ozanımıza, tadına doyulmaz eser-
lerinin devamını bekleyerek, uzun ömürler
diliyoruz.

Kosova'dan Anayurda Hoşgeldiniz
Adığey ve Rusya Hükümetleri ile Yugoslavya
Hükümeti arasında yapılan görüşmeler ve
sağlanan anlaşma sonucunda Kosova'da
yaşamakta olan Adığelerden 72 kişilik bir
grup. I Ağustos 1998 günü Kuzey Kafkas-
ya'daki Minvod Havaalanına indi. Soydaşla-
rımız burada Adığey Cumhuriyeti Başbakan
yard. Nikolay Avdiyenko, Rusya Devlet
Duması'nda milletvekili Ts'ık'u Kazbek, DÇB
Başkanı Akbaş Boris ve Khabardey Adığe
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HABERLER

Xase Başkanı Hatejıkho Valeri ve çoksayıda .

Daha sonrasoydaş tarafından karşılandı.
grup Maykop'ta kendileri için hazırlanan
konaklama yerine yerleştirildi. 2 Ağustos |
1998 günü Cumhurbaşkanı Carım Aslan
soydaşlarımızıziyaret etti.

Rusya televizyon kanalları, Moskova Rad:
yosu, MoskovaGazeteleri başta olmaküzere
pek çok basınyayın organı bu olaya geniş
yer verdiler. Bugünlerde Kosova Adiğeleri
için Maykop yakınlarında kurulacak olan
yerleşim yerinin seçimiiçin çalışmalarsürü-
yor. Eşyalarını yükledikleri kamyonlarla dö-
necek olanlarla birlikte dönenlerin- sayısı
75'e ulaşacak. Bu sayının 100'ü |
bekleniyor. Grubun en yaşlısı 97 yâşındaki
JEW Şuayp, ayrıca özel bir saygı ve takdirle
karşılanıyor.

Adığey Halkı onları asla yalnız bırakmı-
yor. “Diaspora Konağı” her akşam ziyaretçi-
lerle dolup taşıyor. İslamey, Nalmes: gibi
Adığey Halk Oyunları Toplulukları ile ses
sanatçıları onlar için program ve. gösteriler
düzenliyor. Anayurda Dönenler Adaptasyon

aşması

 

  

olanağı buldu. Köprübaşı'nda yoğun ilgiyle
“karşılanan gençler, orada hemşehrilerimizin
-evlerine konuk oldular ve sıcak dostluklar
“kurdular. Aynı akşam, köyün meydanında,
hemşehrilerimize oyunlarından örnekler su-
onanekipçiler, gecenin ilerleyen saatlerine
kadar düğün yaparak, çeşitli oyunlar oyna-
yarak hoşça vakit geçirdiler. Ankara Şube-
sinden Münevver Aykaç, Kaya Şenvar, Hayri
Kazbek ve değerli ekip hocamız Allo Nehu-

- ne'nin de katıldığı etkinlik, gençlerimizin
- tanışıp kaynaşmasına vesile oldu.

Derneği(DAR) üyeleri de kalabalık bir grup
halinde 6 Ağustos'ta Kosovalı Adığeleri ziya-

ret ederek bir süre sohbet ettiler. (Nebziy,
Sayı 4, Ağustos 1998)

Gençler Bodrum'da Buluştu
Ankara Kuzey Kafkas Derneği tarafından ©
organize edilen Bodrum gezisi 26-30 Eylül
tarihleri arasında Afrodit Otel'de gerçekleşti-
rildi. Gezi tarihinin sezon alarak tatil sonu-

ve üniversitelerin kayıt iş-
lemleri nedeniyle katılımın beklenenden az
olması üzücüydü, fakat buna rağmen İstan-

narastlaması

bul, Adana, Tokat ve Samsuri'dan geziye ka-
tlan hemşehrilerimizle gerek kültürel, ge-
rekse sosyal anlamda,farklı bir mekanda
ama aynı amaç etrafında oldukça güzek.bir
'gezi imkanı bulmuş olduk. Sahil kenti Bod-
rum'unverdiği güzellikler olandeniz, güneş
ve su sporlarından olabildiğince yararlanıp
vetabii ki biz Çerkesler'in vazgeçilmez adeti
düğünlerimizi de oralara kadar taşımış ol-
duk. Oldukça sıcak ve hoş bir ortamda,güzel
beraberlikler kurarak ve bu birlikteliği daha
da artan bir sayıyla gelecekyıllara taşımak
umuduyla bu organizasyona katılımlarınızı
bekliyoruz.

Ankara Gençleri Düzce'deydi
Kaf-Der Ankara Şubesi folklor ekibi, 22 -A-
Bustos 1998 günü Düzce'nin Köprübaşı Kö-
yü'ne giderek, hemşehrilerimizle tanışma
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5. Geleneksel| Sakarya Kafkas Kültür
“Şöleni düzenlendi.
23 Ağustos 1998 günü Adapazarı'nın Akbağ
lıkKöyü'nde düzenlenen şölene çeşitli iller-

“den katılım oldu. 1992 yılında ilki düzenle-
o Zamandan itibaren

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinden
katılan konuklarıyla ve coşkusuyla adını
duyurmuştur. Şölenin amacını tertip komi-

o tesi şöyle ifade etmektedir: “örgütlü toplum
"olmanın bilinci ile, erozyona uğrayan kültür
değerlerimize sahip çıkarak, toplumsal ve
kültürel dayanışmanın zirvesini zorlamak”

- Konya'dan ABREK müzik grubu, İzmir Şu-
. besiFolklor Ekibi, Ankara Şubesi Ekibi, Es-
kişehir'den minikler ekibinin gösteriler sun-
duğuorganizasyona, İzmir'den Rahşan Er-
doğan vedeğerli büyüğümüz Kuşha Doğan



 

 

da woredleriyle renk kattılar. Şölen sonuna
doğru başlayan coşkulu düğünde büyükle-
rimizin de yer alması, yaşlı nenelerimizin
ellerinde mızıka absuva oynamasıbüyükilgi
topladı. Düğün, geniş katılımla uzun süre
devam etti ve şölen yavaş yavaşsona erer-

ken, hemşehrilerimiz bir dahaki sene bu-

luşmak üzere sözleştiler.

30 Eylül Abhazya Günü kutlandı.
14.8.1992 tarihinde Gürcüstan'ın işgaline
uğrayan Abhazya'nın, Gürcü askeri birlikle-

rini kendi topraklarının dışına çıkartıp sava-
şı fiilen kazandığı 30 Eylül 1994 tarihinin
5.yıldönümü Kafkas Derneği Genel Merke-
zi'nde çok sayıda hemşehrinin katılımıyla

kutlandı.
Toplantıda söz alan Dernek Genel Baş-

kanı Muhittin Ünal; Gürcüstan ve Abhazya'-
nın tarihi ve hukuki ilişkileri, geçmiş 4 yılda
Abhazya sorununun uluslararası kuruluş-
lardaki (AGİT, Avrupa Konseyi, UNPO, Bir-
leşmiş Milletler) gelişimi ve Türkiye'nin
Abhazya sorununa bakış açısı gibi konular-
da bilgi verdi.

Daha sonra söz alan değerli büyüğümüz
Saim Tuç, Mikail Çikudum'ın Abhazya'da
savaşan bir gencin anne ve babasına yazdığı
duygu yüklü şiirini Abazaca okuyup, Türkçe
tercümesini yaptı.

İki büyüğümüzün konuşmalarından son-
raAbhazya onuruna uzun süren bir düğün
yapılarak gece sona erdirildi.

Kosova'dan Adığey'e dönenlere yar-
dım kampanyasıaçıldı
Bilindiği üzere Kosova'daki savaş alanının
ortasında kalıp hem Sırpların hem de
Arnavurtlar'ın baskınları karşısında her
şeylerini terk edip Adığey Cumhuriyeti'ne
dönen 31 aileye kış gelmeden önce ev yapı-
labilmesi için dünyada yaşayan tüm Çerkes

Halkları'na çağrıda bulunularak bu felaket-
zedelere yardımda bulunulmasıistenmiştir.

.Adığey Cumhuriyeti Başkanlığı ve DÇB
tarafından yapılanyardım çağrısında dileyen
yardım sever tüm insanların aşağıda kayıtlı
banka hesap numaralarına havalede bulu-
nabilecekleri bildirilmektedir.
RusyaFederasyonu Adığey Cumhuriyeti
Adığe Bankası -Maykop
Hesap NO:
Ruble için: 40703810401020100328
Dolar için: 40703840701020100328

Mark için: 40703280701020100328

Yazışımak için:

Adığey Cumhuriyeti Geri Dönüş Sosyal Fonu
Başkanlığı Maykop, ADIĞEY
Başkan: Boris Bzemuhov

Tel- 007.87722.23244
Sekreter: Abrek Chick
Tel: 007.87722.25962

Abhazya'da görkemli kutlama
Haksız yere saldırıya uğrayan Abhazya'nın
savaşı barışı ile tamamladığı 30 Eylül 1994
gününün 5. yıldönümü tüm dünyadaki
hemşehri örgütlerde kutlandığı gibi Abhaz-
ya'dada görkemli bir törene vesile oldu. Tö-
rende Çeçenistan hariç tüm Kuzey Kafkasya
Cumhuriyetleri'nin üst düzey temsilcileri
hazır bulundu ve Abhazya'nın haklı dava-
sına destek verildiği bir kez daha resmen
dile getirildi.

Sohum'da 30 Eylül 1998 günü yapılan
törenlere katılmak üzere Abhazya'ya gitmek
isteyen Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin'e
giriş vizesi verilmedi ve zorunlu olarak May-
kop'ta kaldığı öğrenildi. DÇB Genel Yönetim
Kurulu da ikinci toplantısına 29 Eylül
1998'de Sohum'da yapmak suretiyle Abhaz-
ya'nın yanında olduğunu bir bildiriyle kamu
oyuna duyurdu. (Son aldığımız haberlere gö-
re Prens Ali ve yanındaki atlı grup, Abhaz-
ya'ya geçmek işlemleri tamamladı. Prens A-
li'nin 16 Ekim günü Abhazya'ya geçeçeği
açıklandı.)

- Öte yandan Nalçık kentinde de Abhazya'-
nın savaş alanındaki zaferinin 5. yıldö-
nümünü kutlayan özel bir törenin düzen-
lendiği bildirildi. Çok sayıda insanın katıldığı
törenlerde Abhazya ile dayanışma içinde o-
lunduğu vurgulandı ve Abhazya'ya yönelik
haksız ambargonun bir an önce kaldırılması.

talep edildi..

Abhazya yardım kampanyası
Ambargo altındaki Abhazya'nın acil insani
ihtiyaçlarına katkıda bulunmak maksadıyla
resmi mercilerden izin alınmak suretiyle İs-
tanbul Abhazya Dayanışma Komitesi tara-
fından makbuzla para toplama kampanyası-
nın çabuklaştırılmasının talep edildiği anla-
şılmıştır. Uhdesinde makbuz bulunan kişi ve
kurumlarımızın konuyu bir an önce çözüme
kavuşturmaları zorunlu hale gelmiş bulun-
maktadır.

30 Eylül 1998 tarihinde Sohum'da yapı-
lan kutlama törenleri vesilesiyle Abhazya'da
bulunan kardeş cumhuriyetlerin temsilcileri
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tarafından aşağıda kayıtlı yardımların yapı-
lacağının açıklandığı öğrenilmiştir.

- e Krasnodar Eyaleti: 1000 ton buğdayve
50 ton ayçiçeği yağı

e Adığey Cumhuriyeti: Acilen 200 ton un,
e Khabardey-Balkar Cumhuriyeti: Tam

teşkilatlı bir ambulans.

Sivas Kafkas Derneği Genel Kurulu
13 Eylül 1998 tarihinde olağanüstü genel
kurul yapan Sivas K.Kafkas Kültür Derneği
kongresinde yönetim şu şekilde oluşmuştur.
Yeni yönetime başarılar dileriz:

Yönetim Kurulu
Başkan Aydın Aydemir,
Başkan Yard. Albuz Işık,
Genel Sekreter Faysal Ergan,
Mali Sekreter Fikret Yıldız,
Üye Vedat Efe,
Üye Ersin Eser,
Üye Aydın Aycan,
Üye Recep Yılmaz,
Üye Ünal Dönmez,

KAFİAD Genel Kurulu
Kafkas kökenli iş adamlarının kurmuş ol-
dukları KAFİAD'ın ilk genel kurulu 20 Eylül
1998 tarihinde Çankaya'daki Dernek Genel
Merkezi'nde yapıldı. Kongreden sonra verilen
kuruluş kokteyline çok sayıda hemşehrimiz
katılarak başarılı icraatlar dilediler. Dilek ve
temennilerde konuşan sayın üyelerden üç

tanesinin dikkat çeken temennileri özetle

şöyledir;
se Sezai Kaynak:'“Bu dernek ticari kural-

lara göre çalışmalı; demokrat ve laik çizgide
ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne sıkı
sıkıya bağlı olmalıdır.”

e Cengiz Gül: “Bu dernek sadece Kafkas
kökenlilerin iş yapacağı bir dernek olarak
kalmamalı, Türk ve yabancı kökenli girişim-
cilerle de iş birliği halinde çalışmalıdır.”

e Hakkı Kurmel: “İşim nedeniyle Kuzey
Kafkasya'ya çok sık gidiyorum. Oradaki yö-
neticileri de, sosyal ve ekonomik yapıyı da
iyi biliyorum. Bu nedenle özellikle istirham
ediyorum. Hiçbir KAFİAD'ı Kuzey Kafkas-
ya'nın içişlerine yönelik anlamlar içeren ko-
nuşma yapmamalı ve bilmeden de olsa onla-
ra Zarar vermemelidir.”
Kongre sonucunda iki yıllığına seçilen

yeni:yönetim kurulu aşağıda isimleri yazılı
üyelerden oluştu. Yeni yönetim kuruluna
çalışmalarında başarılar dileriz.
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Yönetim kurulu
Başkan Cihan Candemir
Başkan Yrd. Hakkı Kurmel

Genel Sekrete Erol Özel
Genel Sayman Bahri Kazbek
Üye Sadullah Güneş
Üye İrfan Argun
Üye Ersin Aşar
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Denizli Kafkas Derneği Spor Kulübü
Denizli Kuzey Kafkas Derneği bünyesinde
kurulan spor kulübü 4 Ekim 1998 tarihin-
den itibaren çalışmalara başladı. Spro Kulü-
bü bünyesinde tekvando, atletizm, futbol,
hentbol, basketbol ve halk oyunları kursları
düzenleniyor. Sporcularımızın tekvando da-
lında dünya 1., 4. ve 6.'ıkları bulunuyor.
Çok sayıda küçük hemşehrilerimizin kayıt
olduğu ve çalışmalarına katılmaya başladığı
bu güzel girişim nedeniyle yetkilileri tebrik
ediyor, çalışmalarına başarılar diliyoruz.

Ürdün PrensiAli Akşama Doğru
programına konuk oldu
TRT 2'nin sevilen ve Seynan Levend'in ha-
zırlayıp sunduğu programına 25-09-1998
tarihinde konuk olan Prens Ali bin AL
Hüseyin ile Seynan Leved'in söyleşisi tüm
izleyenlerin beğenisini kazandı Çerkes Kül-
türüne ve Çerkesler'in sorunlarına hakimi-
yeti, kendinden emin ve sempatik konuşma
ve tavırlarıyla dikkati çeken genç Prens ile
birlikte her zaman kaliteli programlar yapıp
sunan Seynan Levend Hanımefendi son
günlerde tüm hemşehrilerimizin gündemin-
dedir. Programıizleyemeyen hemşehrilerimiz
için en kısa zamanda kaliteli stüdyo prog-
ram kasetleri çoğalttırılıp bedeli mukabili
dernek merkezinden temin imkanı yaratıla-
caktır. Derneğimize ulaşan telefon ve faks-
larda bu programın tekrarı ısrarla isten-
mektedir.



Kafkasya Araştırmaları Grubu kuruldu
Kafkas Araştırmaları Grubu, bilimsel alanda
Kafkasya ve çevresini, kültürünü, coğrafya-

sını insanlığa “herhangi bir ideolojik yakla-
şımda bulunmadan” tanıtmak amacıyla kur-
rulmuştur.

KAG bünyesinde araştırmacı, danışman,

fahri üye olarak katılabilinir. KAG tarafın-
dan yapılan araştırmalar, gezi ve gözlemler,
bilimsel ağırlıklı yazlı ve görsel yayınlara dö-
nüştürerek Kafkasya Araştırma Yıllılığı'nda
tamamen tarafsız ve objektif olarak değer-
lendirilip yayınlanacaktır. Amatör ruhlu gö-
nüllü araştırmacılardan oluşan KAG ile ileti-
şim kurmak için adres:

Kafkasya Araştırmaları Grubu
Cezmi Kartay Cad. Kayısıcı İş Mer. 81/2
Malatya

Sait Açba'nın örnek çalışmaları
Fazilet Partisi Afyon Milletvekili Doç.Dr.Sait Açba,
Abhazyaile ilgili İçişleri ve Dış İşleri Bakanlığına
çeşitli sorular yöneltmiştir.

Soru: 24 Mayıs 1998 Pazar günü Ankara
Kafkas Derneği, düzenlediği piknikte
Abhazya'dan gelen bir misafirin konuşmacı
olması nedeniyle izin isteğinin reddedildiği
doğru mudur, gerekçesi nedir? Düzenlene
piknikte misafirin konuşmasının engellen-
mesi demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle
bağdaşmakta mıdır?
Cevap: Birleşik Kafkasya Konseyi Derne-
gi'nin 24.05. 1998 tarihinde Ankara'da dü-
zenlemek istediği “Kafkas Şöleni”nde Abhaz-
ya Cumhuriyeti temsilcisinin konuşmasının
da yer aldığı, ancak ülkemizde böyle bir
temsilciliğin bulunmadığı gibi bu sıfat altın-
da her hangi birinin söz konusu toplantıda
söz almasının da uygun olmayacağından,
2908 sayılı Dernekler Kanununun 37. Ve
43. Maddeleri gereğince izin verilmemiştir.
İç İşleri Bakanı Murat Başesgioğlu

Soru: Abhaz-Gürcü ihtilafında Türkiye'nin
bu güne kadar izlediği politikanın esası ne-
dir? Bu uyuşmazlığın giderilmesi için neler
planlanmış ve bu güne kadar hangi sonuçlar
alınmıştır?
e Ekonomik ambargo altında:'yaşam savaşı
veren Abhaz Halkı'na insani yardım niçin
yapılmamakta ve yapmak isteyenlerin yolu
niçin kesilmektedir?
e Türk dış politikasının Abhazya'yı görmez-
den gelip, Gürcüstan lehine tavır takınma-
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sında Rusya Federasyonu'nunu etkisi var
mıdır? —
Cevap:Türkiye, Abhazya sorununun başın.
dan beri Gürcüstan'ın egemenliği ve toprak
bütünlüğü korunarak müzakereler yoluyla
barışçıl bir şekilde çözümlenmesini savun-
makta ve taraflara bu yönde telkinlerde bu- -
lunmaktadır. Uluslararası ve ikili düzeyde
yürütülen tüm girişimlere rağmen bu güne
kadar sorunun çözümü hususunda öneml
bir ilerleme kayıt edilememiştir. .

Türkiye bu güne kadar Abhazya'ya top-”
lam 887.370 ABD Doları tutarında insani
yardımda bulunmuştur. Kafkas kökenli va-
tandaşlarımız tarafından doğrudanyapıl-*
makta istenen yardımların engellenmesi hiç
bir zaman söz konusu olmamıştır. Aksinebu
tür yardımların Abhazya'ya ulaştırılması a-
macıyla Kızılay öncülüğünde çalışmalar ya-
pılmaktadır.

Türkiye'nin Abhazya sorununa yönelik
politikası, ülkelerin iç işlerine karışmama,
sınırların kuvvet kullanarak değiştirilemeye-
ceği, toprak bütünlüğüne saygı gibi ulusla- -
rarası hukuk kuralları ile BM ve AGİT çerçe-
vesindeki taahhütlerimiz, insan hakları ve'
bölgedeki çıkarlarımız gözetilerektespit e
dilmektedir.
Dışişleri Bakanı İsmail Cem

Abhazya sorununu gündeme getiren değerli milletve-. -
kilimiz Sait Açba'ya duyarlılığından dolayı teşekkür
ederiz.

* Değerli hemşehrimiz Münibe İyigün Kayse-
ride vefat etmiş ve 23.8.1998 günü Akviran
Köyü'nde toprağa verilmiştir.

* Emekli öğretmen Tırıpşı Zihni Erkaymaz ,
vefat etmiş ve Sinop'ta toprağa verilmiştir.

* Uzunyayla kökenli değerli büyüğümüz Kemal

Tok vefat etmiş ve 25.09.1998 tarihinde
Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir.

»* Uzunyayla'lı hemşehrilerimizden Nurettin .

Kaplan, 9.10.1998'de Çorlu'da vefat etti. 37
yaşında kalp krizi geçirerek hayatını Kaybeden a
Kaplan, Bursa'da toprağa verildi.

Kayıplarımızın yakınlarına baş sağlığı, kendile- o
rine de Tanrı'dan sonsuz rahmet diliyoruz. » > ©
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Yalyarırım dur,

Koru,

İLCEİTCIKTAAYI

PUTGT

Sana yeryüzünde,

Oğullar bulmak için,

OTM

Ve başuçlarında,

Bekleyeyim diye;

Krl IYİ! uğruna,

Yer düşenlerin.

  

  

  

    

   

  


