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Değerli okurlarımız,

Dergimizin "Federasyon'dan" bölümünde de göreceğiniz üzere Kasım

Arahk döneminin önemli gelişmelerinden biri 4 Aralık 201 1 tarihinde

yapılan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) VW. Olağan Genel

Kurulu idi.

KAFECD yeni yönetiminin seçildiği ve Başkanlık görevine Sayın

Vacit Kadıoğlu'nun getirildiği Genel Kurul'da, bu yıl da en çok üzerinde

durulan konu "demokratik hak ve taleplerimiz" oldu. Toplantı salonunda

asılı bulunan pankartlarda verilen mesajlarda olduğu gibi, yapılan konuş-

malarda da sık sık bu hak ve talepler dile getirildi. Ulusal basında da

geniş yer bulan Genel Kurul'da, siyasilerin yaptığı konuşmalar da oldukça

dikkat çekiciydi. Ozellikle AK arti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin

Çelik'in, Adığece ve Abazaca kürsüler ve anabilim dalı kurulması yönündeki

çalışmaların bazı hocaların ırkçı reflekslerinden dolayı engellendiğini söy-

lemesi, görsel ve yazılı basında gündeme oturan başlıklar arasındaydı. Ge-

nel Kurul ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve siyasilerin konuşma deşifrelerini

dergimizin ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz.

Genel Kurul'un hemen ardından yapılan çalışmalar ve sonrasında

gelinen nokta itibariyle Federasyonumuzun şimdiye kadar yaptığı başarılı

çalışmaların, yeni yönetimle birlikte hız kazanacağını söylemek mümkün.

Bunun ilk örneğini Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan

"Yeni inayasa" çalışmaları nedeniyle, yeni yönetimimizin hiç zaman kay-

betmeden, yoğun bir çalışmanın ardından, siyasilerle yaptıkları görüşmeler

ve onlara dosya halinde sunulan "Çerkesler nasıl bir anayasa istiyor?"

başlıklı yazı ıle görüyoruz.

Wart Dergisi olarak KAFFED yeni yönetimine başarılar diliyor,

toplumumuz için faydalı çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz. .

Değerli okurlarımız, her ne kadar bu sayımızda ağırlıklı konu olarak

KAFFED Genel Kurulu'na yer verdiysek de, sizler için hazırladığımız

diğer röportaj, sanat, gelenek, gezi izlenimgibi bölümlerimizi de ilgi ile

o okuyacağınızı umuyoruz. Bu sayımızda sizlere dolu dolu bir içerik

sunabilmek amacıyla da sayfa sayımızı 04'den 68'e yükselttik.

Dr. Muhittin Tolga Ozsağlam'ın Kıbrıs Çerkesleri üzerine Mahmut

Çerkez ile yaptığı röportaj, Kıp Gupse Altınışık'ın KBC'de yaşayan

başarılı dağcı kızımız Mez Karina ile yaptığı röportaj ve kendine özgü

o güzel anlatımıyla Sezai Babakuş'un Abhazya konulu gezi izlenim

yazısı, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer konulardan sadece bir

kaçı...

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...
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Federasyon'dan - Faaliyetler, Gelişmeler/ Filiz Kaplan

 

Başkan'dan - Genel Kurul Süreci ve Halkımıza Hizmete Başlarken...
/ Vacit Kadıoğlu
 

Röportaj - Mahmut Çerkez anlatıyor: "Çerkes(2)ler ve Limasol Çerkez Çiftliği”
/ Dr. Muhittin Tolga Ozsağlam
 

Pselhap'e - Çerkesçede Şaşırtan Türkçe Sözcükler / Murat Papşu

 

Gezi İzlenim - "Tanrı'nın Ülkesi"nde İşler Yolunda / Sezai Babakuş

 

Röportaj - Babug Özcan Özdemir ve Ailesi/ Kıb Gupse Altınışık.
 

Mitoloji — Seteneyile Eğerci Ustası / Çev. İlkay Karaduman
 

Röpertaj - Dağların yürekli, Adığe kızı “Mez Karina” / Kıp Gupse Altınışık

 

Gezi İzlenim - Anavatan, Anadil, Tiyatro / İlkay Karaduman

 

Kültür / Sanat - Geleneksel Adığe Koreografisi / Nafiset Shkhalakho -
Çev: Şaguj Hale Aktaş
 

Kültür / Gelenek - Adiğe Kızları Kaçmaz, Kaçırılırlar / Kıp Gupse Altınışık

 

Köylerimiz - Mahmudiye — Hajemikohable / Mustafa Gür

 

Tarihçinin Mutfağı - Prusya Elçisine Verilen Nota../ Çev Kıp Gupse Altınışık

 

Haber - Derneklerimizden Etkinlikler...

   



Vebain 5. dönemindegörev yapacak olan yeniYönetim KuruluYE
| GenelBaşkanVacitKadıoğluile birlikte... 

Genel Başkanlığa Vacit Kadıoğlu'nun seçildiği genel kurul, siyasi partiler, yurtiçi ve yurt
dışından çoksayıda protokol davetlisi, üye demek yöneticileri, delegeler ve hemşehnlerimizin

yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kafkas Demekleri Federasyonu'nun 5. Olağan
Genel Kurulu, 4 Aralık 201 | Pazar günü Tes-İş Sen-
dikası Kongre Salonu'nda yapıldı.

Gün boyu süren genel kurulda Vacit Kadıoğlu
ve Yalçın Karadaş'a ait iki liste oylamaya sunuldu.
Federasyonun Türkiye genelindeki üye dernekle-
rinden gelen 146 delegenin 122 oyu ile Genel Baş-
kanlık için Vacit Kadıoğlu ve 2 yıl boyunca görev
yapacak olan yeni yönetim kurulu seçildi.

Kongreden bir gün önce, 3 Aralık Cumartesi
günü Federasyon yönetiminin, üye derneklerin,
delegelerin katıldığı, halka açık bir değerlendirme
ve istişare toplantısı yapıldı. Burada da görüş, düşünce
ve öneriler paylaşıldı.

Ertesi gün yapılan kongrede, siyasi parti temsi|-
cilerinin konuşmaları kadar, geçen seçimlerde de
olduğugibi, salonaasılan ve toplumumuzun sorun-

larını, görüşlerini özetleyen pankartlar katılımcıların
ve basının ilgi odağı oldu.

GenelKurulsiyasi partiler, yurtiçive yurt dışından
çoksayıda protokol davetlisi, üye dernek yöneticileri,
delegeler ve hemşehrilerimizin yoğun katılımı ile
gerçekleşti.
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Saygı duruşu veİstiklal Marşı'nın okunmasıyla

başlayan Genel Kurul'da divanın seçimi ve divana

toplantı tutanaklarını imzalamayetkasinin verilmesinin

ardından açılış konuşmasını, Kafkas Dernekleri Fe-

derasyonu 4. Dönem Genel Başkanı Cihan Candemir

yaptı. Candemir, tüm katılımcılara teşekkür ederek

başladığı konuşmasında toplumumuzun, Türkiye'nin

ve dünyanın gündemdekibazı güncelsorunlara, en-

dişelere değindi. Tarih boyunca çok büyük acılar

yaşamış, soykırıma uğramış, anavatanından dünyaya

savrulmuş Çerkes toplumu olarak, yeniacılar yaşamak

istemediklerini anlatan Candemir: "Biz, hiç bir ülkenin

Iç Savaş yaşamasınıİstemiyoruz. Hiçbir insanın ye-

rinden yurdundan olmasını istemiyoruz. Çünkü biz

her sabah, "Tanrı, tüm halkları özgür ve mutlu kılsın,

bizleri de unutmasın" diye dua eden bır toplumuz.

  

NART 4

Savaşın yıkıcılığını, anavatanını kaybetmenin yakıcılığını

en iyi biz biliriz" dedi.

Konuşmasının devamında, demokratikleşme sü-
recinde Türkiye'de yaşanan gelişmelere,dil ve kül-

türün önemine,farklılıkların bir zenginlik olduğuna
değinen Candemir: "Dilimizi öğrenmek ve öğretmek
adına çabalarımız mevcut bürokrasiyi ve bağnaz
milliyetçilerin engellerini aşamıyor. Bu.konuda Sayın
Hüseyin Çelik'in geçen dönemde samimi destekleri

o oldu. Buna rağmen 6 yıldırMilli Eğitim Bakanlığı en-
gellerini aşıp, derneklerimizde kurslar açamadık.

YÖKBaşkanının desteklerine rağmen,rektörlerin
çabalarına rağmen, Samsun I9 Mayıs ve Kayseri Er-
ciyes Üniversite senatolarında "Adığece-Abazaca"
dil bölümlerinin, Dil ve Edebiyat Fakülteleri bünye-

sinde kurulması reddedildi." dedi. (Cihan Candemir'in
konuşma metninin tamamınıilerleyen sayfalarımızda
okuyabilirsiniz).

Candemir'in ardından Avrupa Çerkes Kültür
Dernekleri Adına Ömer Faruk Tamzok Adığece

bir konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye çıkan AKP Genel Başkan

Yardımcısı Hüseyin Çelik de konuşmasında, Çerkes
toplumunatek parti iktidarları döneminde asimilasyon
politikaları uygulandığının altını çizerek, "Kültürleri,

dilleri yıkmaya yönelik ne kadarfaaliyet varsa bunu
elimizin tersiyle itiyoruz, bu politikaları ayaklarımızın
altına alıyoruz" dedi.

Federasyon yetkilileri ile daha önce yaptığı gö-

rüşmeler sonrası, Erciyes Üniversitesi ve Samsun
I9 Mayıs Üniversitesi rektörlerini bizzat arayarak
üniversitelerde Adığece ve Abazaca kürsüler veya

ana bilim dalları kurulması yönünde görüştüklerini
de sözlerine ekleyen Çelik şunları kaydetti: "Ben

rektörlerin samimi olduğuna inanıyorum. Ama
maalesef milliyetçi diyemeyeceğim bazı hocaların
ırkçı reflekslerinden dolayı bu engellendi. Adığece'nin
ve Abazaca'nın bu ülkenin üniversitelerinde kür-

sülerde okutulması, yükseklisans ve doktoralara



konu olması veya kurslarda öğretiliyor olması Türk-
çeye karşıbir alternatif, ana dile karşı bir zararziyan
manasına gelmez. Türkiye'deki Çerkes topluluklar
kendi anadillerini öğrenmelidir, öğretmelidir, müziğini
yapmalıdır, yayınını yapmalıdır. Devlet buna köstek
değil destek olmalıdır (Hüseyin Çelik'in konuşma
metninin tamamını ilerleyen sayfalarımızda okuyabi-
lirsiniz). i

AKP Genel Bâşkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in
ardından, CHP GrupBaşkan Vekili Emine Ü. Tarhan
yaptığı konuşmada, Çerkeslerin uluslararası anlaş-
malardan kaynaklanari taleplerinin yok sayıldığını
belirterek; "Anayasa maddelerini, özellikle 90. mad-
deyi içi boş bir bidon gibialgılayanlar ve hiç uyma-
yanlar gibi, bu talepler de yokmuş gibi davranılıyor..
Özverili, kadını, erkeğiile omuz omuzabir kardeşlik
ve birliktelik kurmuş olan sizlere, dayanışma ruhu
ile namuslu, dürüst, topluma örnek gelenekleriile
bizi gün be gün destekleyen bu barış toplumuna,
Çerkes köylerine açılım fazla görülüyor" diye konuştu.
(Emine Ü. Tarhan'ın konuşma metninin tamamını
ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz).

Yapılan bu konuşmaların ardından 6 yıldır
KAFFED Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Cihan
Candemir'e Federasyona yaptığı katkılardan dolayı
teşekkür plaketi verildi: Candemir burada yaptığı
konuşmada"Babam Adil Candemirvefat ettiğinde
bize kazandığı şampiyonluk ödüllerini bıraktı, bu
bizim için çok önemlidir. Ben de çocuklarıma bu
plaketi bırakacağım" dedi. Salonda bulunanlar Can-
demir'i uzun süre ayakta alkışladı.

«Daha sonra CHP Sakarya Milletvekili Engin Öz-
koç kısa birkonuşma yaptıve şunları söyledi. “Benim
ülkemin insanlarınıbana soruyorlar "Senin ülken
nedir, nasıldır, insanların kimdir?" dediklerinde ben
çokkısa cümlelerleifade ediyorum, paylaşıp aranızdan
ayrılacağım. Benim ülkemin insanları benim ülkemin
adına 'Absadgıl' koymuşlar yani 'candan insanların
ülkesi". Kendi adlarına da 'Apsuva' koymuşlar yani

'candan' insanlar": Birisine güzelbir sözsöylenmesi

 

CHPSakarya Milletvekili Engin Özkoç

 

N 
gerektiği zaman "candan biriki kelime et" derler.

Benim ülkemin insanları dünyayı istemiyor, benim

ülkemin insanları ufacık olan ama candan olan, yü-

rekten olan ülkelerinde onurlarıile guruları ile ya-

şamakistiyor. Benim ülkemin insanlarıbirlik vebe-
raberlikiçerisinde yaşamakistiyor.Nerede olurlarsa

olsunlar, kardeşleriyle beraber, Kafkashalklarıile

beraber dünyaile beraberbarışık olmakistiyor. Bu
birlikteliği sergileyen, bubirlikteliğe güç veren şimdi

bulunduğum kültürün demeğine saygılar sunuyorum.

Umarım ben bulunduğumyerde bana öğrettiğiniz

bu duruşu ömrüm boyunca Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nde layığıile yerine getiririm."

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da kısa

konuşma yaparak geçmiş yönetime emeklerinden

 

“CHPAnkara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
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- Vacit Kadıoğlu

dolayı teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar di-
ledi. e

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 2010-
2011 dönemiFaaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu
Raporunun okunmasının ardından raporlar üzerinde
görüşmeler yapıldı ve raporlar ayrı ayrı oylandı.

Tüzük değişikliği önerilerinin de kabulünden
sonra diğergündem maddeleri görüşüldü vese-
çimlere adaylığını koyan heriki liste tek tek okunarak

 
NART 6

  

   
© Yalçın Karadaş

Genel Başkan adayları Vacit Kadıoğlu ve Yalçın Ka-

radaştarafından yönetim kurulu adaylisteleri tanıtıldı,

seçilmeleri halinde yapmayıplanladıkları icraatları
anlattılar. Ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama

sonucu seçimde Genel Başkan, Yönetim Kurulu,
Denetim ve Onur Kurulu üyeleri seçildi ve DÇB

delegeleri belirlendi. Dilek ve tememni, eleştiri ve

öneri konuşmalarının ardından genel kurul sona

erdi. © Fotoğraflar: Oğuz Demir - Umut Baykaldı



 

Başkan'ın Teşekkür Mesajı

 

Aralık 2011 Pazar günü KAFFED 5.Olağan
GenelKurulu, bizlere yakışan olgunlukta demokratik
teammüllerin işlediği bir yapıdagerçekleştirilmiştir.

 

Genel kurulumuza katılan sayın diplomatik
temsilcilere,siyasi partilerin sayın temsilcilerine, basın
mensuplarına, genel kurulumuzun yapılması esnasında
tüm fiziki desteği veren Çerkes Demeği(Ankara)
yönetimine ve genç kadrolarına, görevbilinci ve so-
rumluluğu ile kurula katılan değerli Çerkes halkının
delegelerine,yurt içinden ve yurt dışından gelen sa-
yın misafirlerimize fikirlerini ortaya koyan tüm ka-
tılımcılara, genel kurul öncesi ve sonrasında telefon
ve yazılı olarak başarı ve tebrik mesajı gönderen
bizleri yüreklendiren hemşerilerimize, birlik ve be-
raberliğimizin daim olmasıdileğiile birlikte başa-
racağımıza olan inancımla saygı sevgi ve teşekkürlerimi
sunuyorum.

Vacit KADIOĞLU
Genel Başkan

  

KAFFED'in Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
ve Görev Dağılımını Belirledi

— KAFFED'in yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını
18 Aralık 2012 tarihinde yaptı. Yönetim Kurulu
görev dağılımının belirlendiği toplantı, yeni dönemde
yapılacakçalışmalar hakkında görüşme ve kararlarla
sürdü. Yönetim Kurulu görev paylaşımı aşağıdaki
şekilde yapıldı:

- Genel Başkan Yardımcısı Doğan Duman

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen

Genel Sekreter Murat Canlı

Genel Mali Sekreter Hasbi Yılmaz

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Filiz Çelik

Sosyalİşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreteri Erdoğan
Yaşar

Üyeler: Aydın Aydemir, Bekir Sami Yavuz, Bersis
Karabulut, Erol Taymaz, Gürbüz Hakan Alpaslan,
Necmettin Tanbova, Ozkan Çoklar, Yıldız Şekerci

Toplantıda ayrıca, IV. Dönem Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulan ve halen görevine devam
eden "Abhazya Çalışma Grubu, Adıgey - Kıyıboyu
Şapsığ Çalışma Grubu ve Kabardey - Balkar & Kara-
çay - Çerkes Çalışma Grubu'nun yeni dönem kad-
rolarının belirlenmesi ve çalışma gruplarının Yönetim
Kurulu ile koordinasyonun sağlanmasıiçin aşağıdaki
üyeler görevlendirildi,

Abhazya Çalışma Grubu Özkan Çoklar, Adıgey
-Kıyıboyu Şapsığ Çalışma Grubu Yıldız Şekerci,
Kabardey-Balkar & Karaçay-Çerkes Çalışma Grubu
Bersis Karabulut

Yeni Anayasa Süreci'ne Çerkes halkının talep
ve beklentileri ile katkı sağlamak amacıyla çalışacak
Anayasa Çalışma Grubu için aşağıdaki isimlerbelirlendi.

Cihan Candemir, Vacit Kadıoğlu, Ömer Küçük-
özcan, Doğan Duman, Hasan Seymen, Erol Taymaz,
Murat Canlı, Bersis Karabulut, Birgül Asena Hızal,
Cevat Bage, Sezai Babakuş.
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KAFFED V. Olağan Genel Kurulu Açılış Konuşmasını
Genel Başkan Cihan Candemir Yaptı:

 

Türkiye Büyük Millet Medlisimizdekiiktidar, ana
muhalefet ve diğer partilerimizin çok saygıdeğer
temsilcileri, kıymetli yerel yönetim başkanlarımız,
Rusya Federasyonu Elçiliği'nin saygıdeğer temsilcileri,
sayın delegelerimiz ve Genel Kurulumuzu yurt dı-
şından, Almanya'dan ve Ürdün'den gelerek onur-
landıran değerli misafirlerimiz, hepiniz 5. Olağan
Genel Kurulumuza hoş geldiniz.

Sayın Misafirler, Genel Kurullar, kurumların ye-
nilendiği yasal platformlar olduğu kadar, topluma
ve siyasetçilere mesajlarıniletildiği, onların da topluma
mesajlarının seslendirildiği çok önemli toplantılardır.
Sizler bizim misafirlerimiz olarak katılımınızla bu
önemli toplantımızı şereflendirdiniz, bizleri onurlan-
dırdınız. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 4. Dö-
nem başkanı olarak ben, yönetim kurulumuz ve
tüm Çerkes toplumu adına sizlere teşekkür ediyor,
şükranlarımızı sunuyorum.

5. Olağan Genel Kurulumuzun, Federasyonumuz
açısından ve Türkiye'mizin demokratikleşme sürecine
yapıcı katkıları açısından hayırlı olmasınıdiliyorum.

Ben bu gün başkanlık görevimi sona erdirirken
güncel sorunlarımızı ve endişelerimizisizlerle pay-
laşmakistiyorum.

Biliyorsunuz dünyada çok önemlibir süreçten
geçiyoruz."Renkli Devrimler"bitti. Çoğunun nasıl
başarısızlıkla'sonuçladığını gördük, görüyoruz. Şimdi
"Arap Baharını" yaşıyoruz. Bir-çok Arap ülkesinde
ciddi rejim veiktidar değişiklikleri: olmakta, çok kanlı

süreçler yaşanmakta. Değişimlerin olduğu ülkelerde
otoriter yönetimler olduğunu biliyoruz.-Ancak bu
ülkelerde değişim isteyen ve müdahil:olânülkelerin
samimi olarak demokrasiyi yerleştirmek.peşinde Mi,
yoksa ülkelerin zenginlikleri üzerine yerleşmek pe-
şinde mi olduklarıkonusunda ciddi kuşkularımız var.
Önümüzdeki süreçte Suriye'de veİran'da neler.o
cağımeçhulürnüzdür. Bir de "Kafkasya Baharı"s
naryoları konuşulmakta. Tüm bucoğrafya:Türkü
ye'mizinçevresinde. Buülkelerle çok yakih.komşuluk
ve: akrabalık ilişkilerimiz"var. Ayrıca birçok Çerkes
soydaşımız yaşamakta. Üstüne üstlüktümbu siyasi
gelişmelericiddi bir.küresel ekonomikekfizortamında
yaşamaktayız. Dünya:ekonomilerindeki olumsuz ge-
lişmeler; bazı ekonomistlerin,“2009.yılındabaşlayan
ekonomikkriz sürecinin2017.yılınakadar devam
edeceği"Kehanetini doğrulamakta.Dolayısıyla4tarih
boyunca çokbüyükacılar yaşamış,soykırımauğramış,
âriavatanından dünyaya savrulmuş:Çerkes toplumu
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olarak, yeni acılar yaşamakistemiyoruz.Biz, hiç bir
ülkenin içsavaş yaşamasını istemiyoruz. Hiçbirin-
sanın yerinden yurdundan olmasını istemiyoruz.
Çünkü biz her sabah, "Tanrı, tüm halkları özgür ve
mutlu kılsın, bizleri de unutmasın" diye dua eden bir
toplumuz. Savaşın yıkıcılığını, anavatanını kaybet-
menin yakıcılığını eniyi biz biliriz.

Türkiye için de endişelerimiz var. Demokratik-
leşme sürecine rağmen, terörün her gün ocakları
söndürdüğü günlerden geçiyoruz. Terör, Türkiye'deki
etnik ayrışma ortamını körüklemekte. Toplumları
ayakta tutan en önemli üç ayak,karşılıklı sevgi- gü-
ven-hoşgörü'dür. Bunlardan birisi olmazsa hiç biri
olmaz. İlköğretim kitaplarımızda "Millet olmanın"ta-
rifini yaparken "tarih birliğine sahip olmak, kederde
tasadabirlik olmak, ülkü birliğine sahip olmak" ge-
rektiğini çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama milli maç-
larımızda bile kendi milli sporcularımızı yuhalayacak
kadar kulüp bazında ayrışmışız. Kimse bu olayları
basite almasın. Ülkemizin etnik olarak, inanç olarak,
hatta takımlar bazında ayrıştığı, hoşgörüyüyitirdiği
bir ortamda, geleceğimiz için, çocuklarımızın gele-
ceğiiçin, elbette endişe ediyoruz. Ancak tüm bu o-
lumsuzluklara rağmen biz ümidimizi yitirmiyoruz.
Ülkemizde yeterince akıllı ve sağduyulu insanın ol-
duğunainanıyoruz. Demokratikleşme sürecinin, yeni
anayasa yapım sürecinin bu derde deva olacağına
inanıyoruz. Sevginin-Güvenin-Hoşgörünün egemen
olduğu, "kederde ve tasada ortak,ülkü birliğine sa-
hip" Türk vatandaşlarının oluşturduğu bir Türkiye'nin,
kuruluşunun 100.yılında, 2023'te bir dünya ülkesi
olacağına yürekten inanıyoruz. Biz Çerkesler olarak,
yüreği insan sevgisiyle dolu,hiç bir ırk ve din mensubu
ile çatışmayan, hoşgörü ile birlikte yaşamasınıbilen
birtoplumuz. Onuniçin bu gün sloganlarımızda
"TÜRKİYE HEPİMİZİN; Etnik-Dini Bölünmeye Hayır,
Demokratik Uzlaşıya Evet" diyoruz. Biz, sözümüzün



arkasındayız. Ülkesini seven, Türkiye'nin birlik ve
beraberliğine inanmış her vatandaşı aklıselime, sev-
giye ve hoşgörüye davet ediyoruz.

Sayın misafirlerimiz, Çerkes insanını ve kültürünü
tanımakiçin lütfen Türkiye coğrafyasında dağılmış
Çerkes köylerinin sicilini tek tek tarayınız. Bu köylerin
adli sicilinde hırsızlık, tecavüz, kadına çocuğa şiddet,
uyuşturucu kullanmak, ticaretini yapmak gibiyüz kı-
zartıcı suçlar yoktur. Hatta köylerimizin birçoğunda
kurulduğu günden bu güne kadar hiç vukuat olma-
mıştır. Çünkü bizim yasalardan daha güçlü olan, sos-
yal yaşamda düzeniveeşitliği sağlayan "Khabze" de-
diğimiz kurallarımız var. Ancak biz başkalarının gıpta
ettiği, toplumların özenle korumaya çalıştığı bu eşsiz
hasletlerimizi gün be günyitiriyoruz. Dünya mirası
olan binlerce yıllık geleneklerimizi ülkemizin bir
zenginliği olarak görüyoruz ve diyoruz ki: "FARKLI
LIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ; BİRLİGİMİZ GÜCÜMÜZ.
DÜR"

Kültürleri yaşatan dildir. Günlük kullanamadığımız,

ana okullarda öğretemediğimiz, televizyonlarda din-
leyemediğimiz dillerimizi çocuklarımıza öğretemi-
yoruz. Anadolu'da yaşamış en eski medeniyetin dil-
leri olan dillerimizi yine bu topraklarda yitiriyoruz.
Dünyanın en zengin sesli dili, Ubıh dili, 1992'de A-
nadolu topraklarında "ölü diller"sınıfına girdi. Ünes-
co, Adığe ve Abaza dillerini de "Türkiye'de yok ol-
ma tehdidi altındaki diller" sınıfına aldı. Geçenyılki
sloganımız, "Biz Bu Topraklar İçin Ölürken Türkçe
Bilmiyorduk; Şimdi Ana Dilimizi Bilmiyoruz" çok be-
enilmişti, bu yılda tekrarlıyoruz: "Biz Bu Topraklar
İçin Ölürken Türkçe Bilmiyorduk; Şimdi Ana Dilimizi
Bilmiyoruz." |

Çerkes toplumu olarak vatandaşı olduğumuz
Anadolu'da dilimizle, kültürümüzle süratle asimile
oluyoruz. Bu güne kadar sürdürülen,tekdilli, tek
dinli ulus yaratma politikaları yüzünden yok olma
noktasına geldik. Dilimizi öğrenmek ve öğretmek
adına çabalarımız mevcut bürokrasiyi ve bağnaz mil-
liyetçilerin engellerini aşamıyor. Bu konuda Sayın
Hüseyin Çelik'in geçen dönemde samimi destekleri
oldu. Buna rağmen 6 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı en-
gellerini aşıp, derneklerimizde kurslar açamadık.
YÖK Başkanının desteklerine rağmen, rektörlerin
çabalarına rağmen, Samsun 19 Mayıs ve Kayseri Er-
ciyes Üniversite senatolarında "Adığece-Abazaca"
dil bölümlerinin, Dil ve Edebiyat Fakülteleri bünye-

sinde kurulması reddedildi. Biz bağıran, çağıran bir
toplum değiliz. Bizim kültürümüzde bunlar ayıptır.
Ancak duyulmuyoruz ve haykırmak kaçınılmaz olu-
yor. Buraya bu gün Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın sözünü slogan olarakaldık. "ASİMİLASYON

 

İNSANLIK SUÇUDUR"dedik. KAFFED'in 10 yıl ön-
ce ilke olarak benimsediği bu doğruyu bir kez daha
buradan seslendiriyoruz. Hükümetimizi ve tüm par-
tilerimizi yeni anayasa yapılması sürecinde çare bul-
maya çağırıyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil,
dilini kültürünü yaşatmakaygısı olan, Türk, Kürt, Laz,
Çerkes, Arap, Alevi, Süryani ayırımı yapmadan tüm
vatandaşlarımıziçin istiyoruz.

KAFFED olarak biz taleplerimiziyıllardır somut-
laştırdık. Hükümetimizden ve diğer partilerimizden
beklentilerimiz çok açık ve net. Bunları paylaşmak
istiyorum:

|. İnsana saygılı yeni bir anayasa hazırlanmalı:
Temel hak ve özgürlükleri temel alan, evrensel
normlara uygun, sivil, çağdaş bir anayasa hazırlanmalı,
yurttaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini istedikleri
gibi yaşamalarını engelleyen tüm yasaklar kaldırılmalı,
ınsan hakları ile dil ve kültürel hakların geliştirilmesini
güvencealtına alan tüm uluslararası sözleşmelerhiç
bir çekince konulmadan onaylanmalı ve uygulan-
malıdır. Bu özlemimizi de bu gün sloganlaştırdık:
"DEMOKRATİK ANAYASA; Herkeseeşitlik, özgürlük
ve refah" dedik.

2. Kimlik ve kültürel haklar güvence altına
alınmalı: Çerkes kimliğinin ifadesi ve yaşatılmasına
ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılmalı, bir toplum
ve kültür olarak Çerkeslerin varlığı kabul edilmelidir.
Çerkesler, çocuklarına ve yaşadıkları yerleşim bi-
rimlerine istedikleri isimleri koyabilmeli, Çerkes köy-
lerine eski isimleri verilmelidir. Ayrımcılık ve her
türlü ırkçılık ile aktif bir şekilde mücadele edilmeli,
özellikle ders kitaplarından dil, din, etnisite ve cinsiyet
farklılığı temelinde ayrımcılığı ve nefreti körükleyen
tüm ifadeler çıkarılmalıdır.

3. Anadili eğitimi yaşama geçmeli: Devlet, yurt-
taşlarındillerini ve kültürlerini korumaları için sadece
izinvereri.değil;'deştekleyen bir konumdaölmalidır.
Bü:Kapsamda ilöğretimdenitibaren Çerkesçe seç-
meli dil'detsleri yaşama geçirilmeli,anaokullarında
ve.derheklerde'di! .öğretiminin önünde:engel.ölan
tÜMA,kısıtlamalar.kaldırılmalı, halkeğitimmerkezleri
vee benzeriylaaaracılığıiletdilKursları açılmalı,

İ ilelerde

  
    

 

 

4,| ÇerkesceTw verâ yo:yayıhlarıya i
Münhasıran Çerkesdillerinde tam gün radyovve te-
levizyon yayını yapılmalı, Çerkesce yayın yapan özel
basın/yayın organları desteklenmelidir. Bu sayede
Türkiye milyonlarca soydaşımızın yaşadığı coğrafyaya
da sesini ulaştıracaktır.
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5. Çerkes kültürüne yönelik sivil toplum ku-
ruluşları desteklenmeli: Çerkes kültürünün korun-
ması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren
tüm sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmalıdır.

6. Dönüş hakkı tanınmalı: 2 | Mayıs Çerkeslerin
Soykırım ve Sürgün'ünün simgesel tarihi olarak kabul

edilmeli ve bu tarihsel gerçek tanınmalıdır. Çerkesler,

anayurtlarından sürgün edilerek zorla çıkarıldıkları

için, tarihsel olarak anayurtlarına dönüş hakkına

sahiptir. Rusyaile çifte vatandaşlık anlaşmasıyapılarak

Türkiye Çerkeslerinin anayurtları ile olan bağları

yasal olarak da sağlanmalıdır. Kafkasya'ya dönerek

yerleşmekisteyenler için sosyal hakların transferi
sağlanmalı, bunun için Rusya ile Türkiye arasında

“Sosyal Hakların Transferi” anlaşması yapılmalıdır.

7. Kuzey Kafkasya cumhuriyetleriile ilişkiler

güçlendirilmeli: Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin ak-
rabalarının bulunduğu Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri,

özellikle Adıgey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar

Cumhuriyetleri ile ekonomik ve kültürelilişkiler

geliştirmeli, Kuzey Kafkasya'ya yerleşen veya iş kuran

vatandaşlarımız desteklenmeli, buradaki üniversite-

lerde okuyan öğrencilere kredi ve burs verilmelidir.

8. Abhazya ve Güney Osetya tanınmalı: Ab-

hazya ve Güney Osetya egemen devletler olarak

tanınmalı, Abhazya ve Güney Osetya'ya yönelik
izolasyonlar kaldırılmalı, Trabzon-Sohum arasında
gemi ve İstanbul-Sohum arasında uçak seferleri

 

acilen yeniden başlatılmalı, Gürcistan'a yapılan askeri
yardımlar durdurulmalı, Abhazya/Güney Osetya ve
Türkiye'deki kunum ve kuruluşlar arasında ekonomik,
kültürel ve eğitsel alandaişbirliği geliştirilmelidir.

Son olarak Rusya Federasyonu temsilcilerine
seslenmekistiyorum. Biliyorsunuz 2014 yılında So-
çi'de kış olimpiyatları yapılacak. 2014 Yılı ayni za-
manda "Büyük Çerkes Soykırım ve Sürgünü'nün
150. yıldönümü. Soçi Olimpiyatlarının yapılacağı
dağlar ve vadiler, büyük Rus-Kafkas savaşının sona
erdiği, son direnişçilerin katliamla yok edildiği yerler.
O topraklaratalarımızın kanlarıyla sulandı, kemikleri
hala orada. Belki bir çoğu inşaat temelleri açılırken
yokedildi. Dolayısıyla Çerkes toplumu bu konuda
büyükhassasiyet gösteriyor. Birçok insanımız "No
Soçi" diye haykırıyor. Rusyaile çatışan ülkelerin de
bu hassas konuyu kaşıdığını biliyoruz. Biz Çerkes
Diyasporası olarak kin gütmüyoruz. Kardeşlerimiz
o topraklarda hala yaşamakta.İntikam ve tazminat
peşinde hiç değiliz. Ancak tarihin en eski zamanla-
rından beri o topraklarda yaşayan insanların da ta-
rihte hiç yaşamamışça yok sayılmasını hazmede-
miyoruz. Bunun için Rusya Federasyonu'nun
yöneticilerine sesleniyoruz. Aynen bir önceki Kış
Olimpiyatlarında, Montreal'de yapıldığı gibi, siz de
tarihle barışınız. Çerkes toplumuna Çarlık döneminde
reva görülen trajedinin özürünü dileyiniz. Soçi
topraklarının mazlum çocuklarına tarihi haklarını
tanıyınız. İnanıyoruzkitarihle barıştığınızda, diaspora

 

KAFFED V. Olağan Genel Kurulu'nda AKP Genel Başkan

Yardımcısı Hüseyin Çelik'in Yaptığı Konuşma:

  

Çok değerli divan, çok değerli Federasyon

başkanı, yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer milletvekili
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili
derek başkanları...
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Bugün Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 5.
Genel Kurulu'nda burada bulunan varlıklarıile katkı
sağlayan değerli dostlar. Bende tıpkı 4. GenelKurul'da
olduğu gibi 5. Genel Kurul'da da bu seçkin heyet
ile birlikte olmaktan bu değerli toplulukla gönül
bağlılığı kurmaktan büyük bir keyif, büyük bir haz
duyduğumuifade etmekistiyorum. Hepinize söz-
lerimin başında saygılarımı sevgilerimi sunmakisti-

yorum, 5. Genel Kurulunuz hayırlı olsun.

Öncelikle bir şeyin altını çizmekistiyorum, bu
sahneyi süsleyen bazı özlü sözler, bazı sloganlarvar.
Bunların hepsine her kelimesine herharfine katıldığımı
belirtmek istiyorum. Geçen Genel Kurul'da da
belirtmiştim. Özellikle ön tarafta yazılı bulunan "Biz

bu topraklariçin ölürken Türkçe bilmiyorduk, bugün
kendi dilimizi bilmiyoruz!" ifadesini maalesef gelinen



ile barışacak, Kafkasya bölgesinde barış ve huzuru
sağlayacaksınız. Tarih önümüze barışmak için önemli
bir firsat çıkarmıştır. Büyük devletlere yakışır şekilde
bufırsatı eniyi şekilde değerlendireceğinizi umuyoruz.

Sayın katılımcılar, değerli misafirler. Bu konuş-
mayla ben, 6 yıldır üstlendiğim başkanlık görevini
bırakıyorum. Geçen yılki konuşmamda çoknet ifa-
de etmiştim. Demiştim ki: "Değerli kongre katılım-
cıları, konuşmama son vermeden önce kendi şah-
sım ile ilgili düşüncelerimi de paylaşmakistiyorum.
Biliyorsunuz geçen yılbaşında ben bu genel kurulda
görevden ayrılmakistediğimi açıklamıştım. Bu dü-

şüncemi ortaya koyarken gerekçelerim şunlardı:

Birincisi, başkanlık görevini yerine getirdiğim sü-

re içinde, temsil görevimizi elimizden geldiğince

yaptık, maddi sorunları topluma yansıtmadanbir
şekilde çözdük. Ancak bunun karşılığında, içinde bi-

raz güven olsa da toplumsalbir atalet oluştuğunu

gözlemledim. Bu toplumsal atalet duyarsızlığa dö-

nüşmeye başladı. Dolayısıyla kısa vadede toplumu

yönetiyor gözükürken, uzun vadede tehdit oluşturan

toplumsal ataletin kaynağı durumuna geldiğimi
gördüm. Toplumumuzun yeniden dinamizm kazan-

ması gerekiyordu. Yeni bir başkan arayış ve tar-
tışmasının toplumda yenibir dinamizm yaratacağını
düşündüm.

İkinci olarak, kurumları yöneten insanlar fanidir,
ama kurumlar kalıcı olmalıdır. Toplumlar ve kurumlar

noktaitibari ile çok trajik, çok talihsiz bulduğumu

belirtmekistiyorum. Kafkas toplulukları, Çerkes
toplulukları kendi özgürlüklerini kaybetmemekiçin
Ruslarla çarpıştılar ve hürriyete aşık olduklarıiçin

"Ekmeksiz yaşarız, ama hürriyetsiz yaşamayız" dedikleri
için başkaldırdılar. Onurlu ve eşsiz bir mücadele
verdiler, kanlarını o dağlara döktüler, buralara geldiler.

Özgürlüğünü, özgür yaşama arzusunu, namusunu

korumakiçin bu mücadeleyi veren, bu seçkin top-
lulukların anavatanda değil, ama yaşanan vatanda
kültürlerini kaybetmelerini çok dramatik ve trajik

bulduğumuifade etmekistiyorum. Dil, bütün kültürün
en önemli taşıyıcı unsurudur, dil kaybolduğu zaman
geride bir şey kalmaz, kaybedersiniz. Peki niçin kay-
bedildi? Sayın Başbakanımızın söylediği bir söz yine

sahneyisüslüyor "Asimilasyon insanlık suçudur!." bir
ayıptır, çünkü bizler kendi tercihlerimizle, haşa Allah'a
sipariş verip dünyaya gelen insanlar değiliz. Etnik
kökenfarklılıkları yeryüzünün zenginliğidir, farklılık-
larımız zenginliklerimizdir. Bireysel farklıklılarımız

 

ise yeniyüzler, yaratıcıfikirler çıkartabildikleri ölçüde
kalıcı ve ölümsüz olabilirler. Tam 40 yıldır dernek-
lerimizde birşekilde yönetici konumlarında bulun-
dum. Artık bizim de yeni yüzlere vefikirlere ihti-
yacımız var. İoplumsal dinamizmin önünü tıkayan
birisi haline gelmemekiçin ayrılmamın doğru olacağını
düşündüm.

Üçüncü neden olarak da, ne kadar prestijli, ne
kadar onurlu makam olursa olsun, makam ve kol-

tukların da bırakılabileceğine örnek olmakistedim.

Bu düşüncelerle geçen dönem görevimi dev-

retmekistemiştim, ancakbilinen sebepler nedeniyle

bir dönem daha devam etmek zorunda kalmıştım.
Ama bu 5. Genel Kurul da, kendiisteğimle, yukarıda

ifade ettiğim samimi gerekçelerim nedeniyle görevi

genç arkadaşlara bırakıyorum. Görevim süresince

bana destek veren her kese teşekkür ediyorum.
Kırdığım insanlar olduysa onlardan özürdiliyorum.

Toplumumuzun bana verdiği görevi çok onurlu bir

paye olarak değerlendiriyor, benden sonra yeni

seçilecek kardeşlerimizin emrinde bir nefer gibi

çalışmaya, yardımcı olmaya, amade olduğumu da

huzurlarınızda beyan ediyorum.

5. Olağan Genel Kurul'umuzun Türkiye'ye, Çer-
kes toplumuna hayırlar getirmesini dileyerek, yeni
seçilecek yönetim kurulunu şimdiden kutluyorum.
Katılımınız için hepinize sonsuz şükran ve teşekkür-
lerimi sunuyorum.”

  

nasıl ki bizde farklı bir şahsiyet oluşturuyorsa, şu sa-
lonu dolduran değerli seçkin heyetin hiçbirinin yüzü

birbirine benzemiyorsa, Hazreti Adem'den bugüne
kadar yaratılan bütün insanların parmakizifarklı ise
hepimizin yine Hazreti Adem'den bu yana hiçbi-
rinizin saçının telinin DNA'sı aynı değilse, bu yaratılışın
büyükbirfaklılıkla bizi yarattığını ve bu farklılığın bü-
yük bir zenginlik olduğunu, tabiatın özü olduğu,
tabiatın vazgeçilmez kanunu olduğunu gösteriyor.

Bireysel farklılıklarımız gibi, değerli dostlar, bizim
toplu farklılıklarımızda aynı derecede saygı değerdir,
bizi toplu şahsiyetler yapar. Etnolojide kullanılan bir
soğan benzetmesivardır; soğanın ortasında soğanın
cücüğü dediğimiz bir kısım vardır, o bireydir. Onun

üstündebir tabaka vardır, o sizin çekirdek ailenizdir.

Sonra onun da üzerinde bir tabaka varaşiretinizdir.
Sonra bir etnik gruba mensupsunuz o bir başka
tabaka oluşturur. Bir millete mensupsunuz o daha
üst bir tabaka oluşturur. Bir inanca, mezhebe,dini

gruba mensupsunuz o bir üst kimlik oluşturuyor ve
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hepsinin üzerinde insanlık aleminin bir ferdi, bir

mensubu olmakgibi bir üst kimliğimiz var, o da so-

ğanın en üst tabakasını oluşturuyor, ama soğanbir
bütündür. Bizim farklı farklı kimliklerimiz toplanırbi-
zim şahsiyetimizi oluşturur, topluluk şahsiyetimizi,

milli dediğimiz şahsiyetimizi oluşturur. Birisi diğerine

engel değil, "Şu anne babanın çocuğuyum, şu boya

mensubum, şu etnik kökene, aşirete mensubum,

şu ulusa mensubum, şu millete mensubum, şu dine

mensubum ve beninsanım." dediğiniz zaman bunların

hiçbirisi diğerinin alternatifi değildir değerli dostlar.

Bunların hepsi toplanırve sizin kimliğinizi oluşturur.
Türkiye'deki Çerkes topluluğunun anavatanile ilgili
olması, ecdadının mezarının ve kemiklerinin bulun-

duğu topraklara özlem duyması, Türkiye'ye olan

sevgiyi Türkiye'ye olan bağlılığı azaltmaz,ikisinin de
bir arada olmasıda asla birbirine aykırı bir durum

değildir, bunu anlamaklazım.

Değerli dostlar, mensubiyet duygusu diye bir

şeyvar, ait olduğunuz topraklar her zaman celbeder,
cezveder. Bunlar dağlık arazilerde olabilir, ot bitmeyen
yerlerde olabilir ama orada sizin ecdadınızın mezarı
varsa, orada hatıralarınız varsa dünyaya gözünüzü
açtığınız zaman ilk defa havasını ciğerlerinize teneffüs

ettiğiniz, çocuklukhatıralarınız, babanızın çocukluk
hatıraları, dedenizin çocukluk hatıraları varsa oraya
ilgi duymakinsanibir tepkidir... Taşradan İstanbul'a,
Ankara'ya göç eden insanlar aynı duygularyaşıyorlar,

Çorumlu Dernekleri var, Çorumlu Demekleri Fe-
derasyonu var, Rizeliler Demekleri var, Trabzonlular,
Erzurumlular... Onların dayanışması Erzurumluların

Erzurumluları sevmesi eğer Diyarbakırlılara düşmanlık

içermiyorsa bundan daha güzelbir dayanışmaolabilir

mi? Hatırlar mısınız? Bir zamanlarbir şarkı çok moda

oldu "Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar". İs-

tanbul' da Ankara 'da su mu yok kardeşim? Mesele

o değil. Bu bir aidiyet duygusudur. Bu son derece

insanidir ve son derece saygı değerdir. Bu açıdan
Türkiye'de milyonlarca Çerkes, Kafkas kökenli va-
tandaşımız var. Onlar bu ülkenin birinci sınıf, başı

dik, onurlu vatandaşlarıdır. Amaüzülerek bir şeyi
ifade etmekistiyorum. Buülkedeki tekpartili zihniyet
tarafından asimilasyon politikaları uygulanmıştır, inkâr
politikaları uygulanmıştır ve insanlara dilleri unuttu-

rulmuştur. 30 'lu yıllarda Trakya' dan Yahudileri gö-
çe zorlayan uygulamalar yapılmıştır. |942'de Varlık
Vergisi çıkarılmış, gayri müslimlerin malına göz dikil-
miş ve o ödemeyi yapmayaninsanlar Aşkala'de yol-

larda taş kırmaile görevlendirilmiş, yollarda telef

edilmiştir. 955'de Selanik'te büyük Atatürk'ün evi-
ne bombaatıldı şeklindeki yalan bir ihbarla gazetelere
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haber yaptırılmış ve gayri müslimlerin 6-7 Eylül
olayları ile malları talan edilmiş, canları gasp edilmiştir.
Bakın, ister şu parti döneminde, ister bu parti dö-
neminde, şu iktidar döneminde, bu iktidar döne-
minde bu memlekette kültürleri yok etmeye,dilleri

yok etmeye ve insanların atalarından kendilerine

miras olarak kalan kendilerine has özelliklerini ve
güzelliklerini yok etmeye yönelik ne kadarfaaliyet

varsa uygulama varsa bunu elimizin tersiile itiyoruz,
bu politikaları ayaklarımızın altına alıyoruz. Bu mem-
lekette değerli dostlar, gök kuşağı bir adettir, fakat
bu gök kuşağındafarklı renklerde var, bütün renkler
var. Sarı var, kırmızı var, mavivar, yeşili var ve bu
renklerin birbirine dönüşme mecburiyeti yoktur.
Demokratik toplumlarda renklerin birbirine dönüşme
mecburiyeti yoktur. Sarının kırmızıya, kırmızının ma-
viye, mavinin yeşile dönüşme mecburiyeti yoktur.
Ve Çerkes topluluğu bu gökkuşağıiçerisindeki mu-

tena ve güzel renklerden birisidir. Bu renk yok
edilmemelidir. Bunusizlere şirin görünmekiçin söy-
lemiyoruz, tıpkı tek başımıza çıktığımız televizyon

programlarında, her zeminde de bunu söyledim.
Değerli dostum Cihan Bey bunu çokyakından bilir,

yönetim kurulu ile birlikte geldiler. Ben Erciyes
Üniversitesi rektörünü aradım, özellikle rica ettim.
I9 Mayıs Üniversitesi Samsun rektörünü özellikle
aradım rica ettim. Dedim ki, Adığece, Abazaca mil-

yonlarca vatandaşımızın anadilidir, o vatandaşlarımıza
saygının, bu kültüre olan saygının bir ürünü olarak

üniversitelerde bir kürsü.kurup,bir ana bilim dalı
olabilir, bölümde olmayabilir ama bir başlangıç yapın.
Bunu yapacağız dediler ve rektörlerin samimiol-
duğuna inanıyorum. Ama maalesef milliyetçi diye-
meyeceğim bazı hocaların ırkçı reflekslerinden dolayı

bu engellendi. Yalnız şunu unutmamanızıistirham
ediyorum, Adığece'nin ve Abazaca'nın bu ülkenin
üniversitelerinde kürsülerde okutulması, yüksek İi-

sanslara doktoralara konu olması veya kurslarda
hatta Halk Eğitim Merkezleri'ndeki kurslarda öğre-
tiliyor olması Türkçeye karşı bir altematif, ana dile

karşı bir zarar ziyan manasına gelmez. Dünyanın
her yerinde memleketlerin, milletlerin resmidilleri
vardır değerli dostlar, bir de insanların anadili vardır.

Devletin ana dili olmaz. Adı üzerinde ana dil, anamızın
dili, ağzımızda anamızın ak sütü gibi güzel olan anadil

gerçeği vardır. Bakın değerli dostlarımızbilirler, İngi-
İizcede "bilingual"diye bir kavram vardır. Bilingualiki
dillilik demektir.İngiltere'de yaşayan Bengoriler yani

Bengladeşliler kendi dillerini öğrenirler, öğretirler.
Kendilerinden sonrakinesillere de aktarırlar. Pakis-
tanlılar kendi Urduca dediğimiz dillerini öğrenirler,

öğretirler, kendilerinden sonraki nesillere aktarırlar,



bunun önünde de en ufak bir engel yoktur. İngil-

tere'nin resmidili İngilizcedir. AmerikaBirleşik Dev-

letleri'nde resmi dil gene İngilizcedir. Amasiz İs-

panyolsanız, İtalyansanız veya Arapsanız kendidilinizi

tercihli dıl olarak da öğrenebilirsiniz, oradaki tele-

vizyonlarda bu dillerde yayında yapılabilir, bu dil-

lerde çok sayıda eserde basılabilirsiniz. Bunun ö-

nünde de en ufak bir engel yoktur arkadaşlar.

Dolayısıile biraz önce değerli dostum Cihan Bey'in

ifade ettiği 8-9 maddenin hemen hemen hepsine
katılıyorum. Bugüne kadar bunların gerçekleşmemiş

olması, bundan sonra da olmayacağı anlamına gel-

mez.

Değerli dostlar, demokratik mücadele kolay

değildir. Demokratikişleyiş yavaştır fakat sağlamdır.

Sabır gerektirir,sinirlerinizin sağlam olmasını gerektirir.

Diktatörlüklerde "fermanımdır, böyle buyurdum"

dersiniz olur. |2 Eylül'de darbenin lideri Kenan Ev-

ren "şu olsun" diyordu oluyordu ama demokratik

işleyişte böyle olmuyor. Sadece kanunlarda bazı

maddeleri değiştirmek de yetmiyor. Bizim bir zihniyet

devrimine ihtiyacımız var. Farklılıkları gerçekten gü-

zellik olarak kabul eden bir zihniyete ihtiyacımız var.

Arkadaşlar ben, Türk Dili ve Edebiyatı hocası, Türk

Dili ve Edebiyatı doçentiyim. Fakat ben de okula
gittiğim zaman Türkçe bilmiyordum. Ben ana dilin

ne olduğunu bilenlerden birisiyim. Dolayısıile biz

demokratikaçılım dediğimiz zaman, şununiçin bu-

nun için demokratik açılımı bende sizin gibi redde-

diyorum, herkes için demokratik açılım olmalı. Eğer

biz, bu salonuniçini herkesin rahat nefes alabileceği

kadar bol oksijenle doldurursak, Ayşe Hanım rahat

nefes alsın, Mehmet Bey rahat nefes alsın, Cihan

Bey rahat nefes alsın demeye gerek yok. Ben yine

böyle seçkin bir topluluk karşısında, bir-bir buçuk

saat süren,insan haklarıile ilgili bir sivil toplum ku-

ruluşunda konferans verdim. Toplantının sonunda,

soru cevapfaslında birisi kalktı dediki "Sayın bakan”

dedi, “siz 2 saattir insan haklarından bahsediyordunuz,

hiç Kürt halkından bahsetmediniz?" Dedim ki “Sevgili

kardeşim ben insan haklarından söz ediyorum.İnsan

dedikten sonra Kürt, Çerkes, Arap, Laz demenin

anlamı var mı?" Netice itibariyle bu kümenin içe-

risinde herkes vardır. Askerde komutan “Marş marş”

demiş biri yerinde sayıyor. Demiş ki "Sen niye yü-

rümüyorsun oğlum? Bu Kandıralıymış, İzmit Kandıra,

Demiş ki, “Komutanım, 'Kandıralı sen de yürü' de-

medin ki", Kandıralı sende yürü demenin gereği yok

ki değerli arkadaşlar. Netice itibariyle insan hakkı,

demokratik açılım dediğiniz zaman bu herkesiçindir.

Türkiye'deki Çerkes topluluklar kendi anadillerini
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öğrenmelidir, öğretmelidir. Müziğini yapmalıdır, ya-
yınlarını yapmalıdır. Devlet buna köstek değil, destek
olmalıdır. Arkadaşlar Sayın Başbakan “tek millet,
tek devlet, tek vatan, tek bayrak” dediği zamanda
birileri de rahatsız oldu. Bakın burada birifade var,
"Etnik ve dini bölünmeye hayır Demokratik uz-
laşmaya evet!". Bizim söylediğimiz şudur, biraz ön-
ce Cihan Bey bize milletin tanımından bahsetti, o-
kulda anlatılan tanımından. Millet şudur arkadaşlar;
millet eşittir ırk değildir. Millet ortak bir tarihi olan,
ortakbir vatanı olan, ortak bir gelecek tasavvuru

olan ve onları millet yapan ortak değerlere sahip
olan insanların gönüllü birlikteliğinin adıdır. Bir buçuk
asırdan beridir, Çerkes toplumu,yani yaklaşık bir
buçukasırdan beridir, 2014'de bunun bir buçuk

asrı dolacak, Çerkes toplumu anavatanından .kop-
muştur ve Türkiye ile Türkiye'deki halklarla gönüllü
bir birliktelik sergilemektedir. Ve bizi biz yapan ortak
değerlerimiz var. Bunları muhafaza edeceğiz, ama
farklılıklarımızı yok etmeyeceğiz. Farklılıklarımızı ko-
ruyarak yola devam edeceğiz. Tek partili dönemin
adalet bakanı, Türkiye'deki militan adaletin şekillen-
diricisi Mahmut Esat Bozkurt ne diyorbiliyor mu-
sunuz? "Bu ülkenin efendisi Türk'tür. Öz Türk ol-
“mayanın bu vatanda bir hakkı vardır, o da hizmetçi
olmaktır, köle olmaktır" diyor. Üzücüolay şu; bu
adamın adı halen parklara ismi veriliyor ve parklara
heykeli dikiliyor.

Şimdi değerli dostlar, tarihin derinliklerinde şu
veya buacılar yaşanmış olabilir, tarihin derinliklerinde
şu veya bu hata yapılmış olabilir. Biz bu hatalardan
dönersek bu bizim için bir erdemdir. Tarihteki yan-
lışlıkları bugüne taşımak zorunda değiliz ve netice
itibariyle birbirimize yaslandığımız zaman, farklılık-
larımızı muhafaza ederek bir olduğumuz zaman,
gerçekten bu ülkenin geleceği çok çok daha parlak
olacaktır. Aynileştirmekve tep tipleştirmek yeryü-
zündeki bütün uygulamalarlaiflas etmiştir. Mau Çin'-
de sokaktaki insana tek tip elbise giydirmiştir ama
insan standardizasyonu denen hadiseyi gerçekleş-
tremedi. Dolayısıile bir Türk milleti vardır, bir Tür-
kiye halkı vardır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var-
dır ama bu sadece Türk etnik kökenine dayalı
değildir. İster Rumeli'den gelen göçmenler olsun,
ister Kafkaslar'dan gelen göçmenlerolsun, ister kay-

bettiğimiz Arap Yarım Adası'ndan gelmiş Türkiye'-
ye yerleşmiş insanlar olsun, Türk dünyasından,di-
ger yerlerden gelmiş olsun, burada yaşayanlarla
birlikte herkes bu ülkenin birinci derece ev sahibidir
ve kimse kimseye kiracı muamelesi yapamaz.

Şimdi ben Cihan Bey dostuma özellikle bu ça-

balarını ortaya koyarken şunu söyledim, dedim ki
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"Cihan Bey ümitsizliğe kapılmayın, her sondajdan

petrol çıkmaz ama petrol çıkana kadar sondaja de-
vam edilir. Bir sefer teşebbüs ettik olmadı, vazgeç-

meyeceğiz." Cenap Şahabettin'in bir sözü var diyor
ki, "taşı delen, mermeri oyan düşen su damlalarından
ziyade, onların sürekliliği ve aynı noktaya vurmasıdır",

Altı ayda bir oraya 50 ton su dökseniz hiçbir değişiklik
yapmaz, ama tecrübeile sabittir ki, iki ay boyunca
damlaya damlaya düşen su graniti, mermeri deler.

Çerkes topluluğu barışçı bir topluluktur, kavgacı
bir toplum değildir. Hürriyetine kastedildiği zaman,

karşısına düşman olarak geçen birileri olduğu zaman,

tarihte Şeyh Şamil 'in şahsında cisimleşen kahramanlığı

ortaya koyar. Yaşadığı topraklarda barış içerisinde

yaşar bu insanlar. Ben Cihan Bey'in dediklerine ay-

nen katılıyorum. Çerkes köylerini biliyorum, suç

oranları oldukça düşüktür. Bakın şu anda kadın hak-
ları, kadına şiddet bugün toplumun gündemindedir.

Ben Çerkes toplumu kadar hanımlarını el üstünde

“ tutan, onlara olması gereken saygıyı gösteren, değeri

veren çok az toplum tanıyorum değerli arkadaşlar.

Bu topraklarda kadınları tarlada çalıştırıp, efendim
kahvehanede okey oynayan insan sayısı az değildir
değil mi? Çerkesler hanımlarını bu şekilde çalıştır-
mazlar. Dolayısıile arkadaşlar bu topluluk bu ülkenin

dediğim gibi vazgeçilmez bir unsuru ve çokgüzel

bir rengidir.

Dilinin devamına, kültürünün devamına, örfünün

devamına bu toplumla entegre olarak devamına
sonuna kadar evet. Dil talebinde bulunmakırkçılık

değildir. Kültürün devamını istemek bölücülük de-

gildir, bu durum bütününün içerisinde yolumuza

devam edeceğiz.

Son bir şey arz edeyim, demokratik devlet, or-

kestrasyonla ülkeyi yöneten demektir. Biliyorsunuz

orkestrada zilden kemana kadar çok farklı enst-
rümanlar vardır, bu enstrümanların da kendine has

özellikleri ve güzellikleri vardır. Orkestra şefi ma-

haretli, becerikli, kabiliyetli ise o farklı seslerden,

farklı enstrümanlardan hoş bir name, armoniçıkar.

Ama beceriksiz ise oradan kakofoni çıkar. Bu ül-

kedeki temel problem ne biliyor musunuz? Orkest-
ra şefi diye başımıza geçenler herkese demişler ki

- sen Zil gibi, zumagibi ses çılkaracaksın. Yahu keman

zil gibi, zil keman gibi ses çıkaramazki... Bırak ke-

man keman gibi ses çıkarsın,zil zil gibi ses çıkarsın,

klarnet klamet gibi ses çıkarsın ama sen birazcık

usta ol, onu armoniye dönüştür.Farklılıklar yok edi!-
mez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.İnsanlığın idrakını

insanlığın şahsi kimliğini ve topluluk kimliğini yok et-

mediğin sürece siz bunları da yok edemezsiniz. Her
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etnik köken Allah'ın farklı bir ayetidir. Onu ortadan
kaldırmaya teşebbüs etmekaslında Allah'a en büyük
haksızlığı yapmaktır.

4. Genel Kurul'da olduğu gibi 5. Genel Kurul'da
da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da
AkParti camiası adına bükongrenin hayırlı olmasını
diliyorum. Bundan sonra yönetimi devralacak olan
arkadaşların insani, makul, meşru, mantıklı herfaali-
yette ve hertalepte birlikte olacağımızı da burada
ifade etmekistiyorum.

Cihan Bey kendi arzusu ile 6 yıldan sonra “Ben
bu işi gönüllü olarak bırakıyorum, benden sonra
bayrağı başkasına devrediyorum” dediği için de ay-
rıca tebrik ediyorum. Çünkü bu memlekette,bir
yeri eline geçirdikten sonra kolay kolay onu bırak-
mazlar. Ben 99'da ilk milletvekili seçildiğimde, çok
ünlü bir sendika başkanımız, şimdiismini vermeyeyim,
bir panel düzenlenmişti "Demokrasilerde Nöbet
Değişimi". Ben o zaman Doğru YolPartisi'nde mil-
letvekiliyim, Sayın Bülent Arınç ve MHP'denbir ar-
kadaş, o zaman DSP'den kimse yoktu, Toktamış
Ateş Hoca da oturumu idare ediyordu. Efendim,
eski bakanlardan ANAP'dan eskibir bakan var, bu
konuyu tartışıyoruz. Sendika başkanı çıktı dedi ki,
"Biz ne zamana kadar Demirel'e, Ecevit'e tahammül
edeceğiz, ne zaman a kadar Tansu Çiller'e, Mesut
Yılmaz'a tahammül edeceğiz? Niçin değişmiyorlar
artık". Bu manada bir konuşma yaptı oturdu, sonra
sıra bana gelince ben dedim ki "Değerli sendika
başkanımız biraz önce bir konuşma yaptı, ben söy-
lediği her kelimeye katılıyorum, her cümleye değil.
Fakat ortada bir tezat, bir paradoks var. Ben küçük
bir çocuktum, kısa pantolon giyiyordum, bu zatı
muhterem sendikanın başındaydı ve halen başında",
Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Sonra bir şeye
karıştı, bir çete mete işine karıştı oradan ayrılmak
zorunda kaldı.

Değerli arkadaşlar, kendi arzusuyla sivil toplum
örgütlerinde çalışan kişi, gönüllü bir iş yapar, çünkü
size kimse para pul vermiyor. Sivil toplum gönüllülük
esası üzerinedir, kendi gönlünü ortaya koyan, parasını
ortaya koyan bu tip derneklerde, federasyonlarda
çalışan değerli arkadaşlarımın faaliyetlerini çoksaygıya
değer buluyorum. Amayeri, zamanı ve günü gelince
bunu bırakmayı bilmekte bence büyükbir erdemdir.
Bundan sonra görev alacak arkadaşlarımı huzurla-
rınızda tebrik ediyor, yurt dışından gelen, Alman-
ya'dan, Rusya'dan gelen değerli misafirlerimize de
Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum, saygıdeğer hanım-
efendileri ve beyefendileri bu vesile ile şahsım ve

bir kez daha selamlıyorum,saygılar

 



 

KAFFED V. Olağan Genel Kurulu'nda
CHP Grup Başkan Vekili Emine Ü. Tarhan'ın Yaptığı Konuşma:

   
eni

“55 Kafkas Demekleri Federasyonu çok değerli baş-

kanı, dernek başkanları ve değerli konukları:

Öncelikle V. Olağan Genel Kurul'un kutlu ol-
masını diliyorum hepimize. Sayın Genel Başkanımız

bugün, 2 |. yy.ın zamanın ruhuna bizce aykırı, seçilmiş

milletvekillerinin tutukluluğuna itiraz etmek üzere

İzmir mitinginde, Aslında aranızda olmakisterdi

ama onun sevgilerini ve selamlarını size getirdim

ve bunu iletmemi istedi.

Ben Kafkas halklarının Türkiye'de bütünleştiği

bu zeminde olmaktan çok mutluyum. Aslında özel-

likle mutluyum. Çünkü anayurtlarından çeşitli ne-

denlerle ve aslında hiç de adilane olmadan kopar-
tılanların bir temsilcisi olarak buradayım ve çok

heyecanlıyım, bilmiyorum farkediyor musunuz?

Topraklarından koparılıp gelenleriyi bilirlerki,

bizim otantik, kolektif kimliğimiz aslında geçmişin

ruhundan doğar ve ondan beslenir. Tüm yurdundan
koparılmışların, sürgünlerin, mübadillerin, acıların

sadece kendi gücüne güvenerek varolma, zaman

zamanyalnızlık, (bunu çok hissettim; eminim kisiz

de hissetmişinizdir) yalnızlık duygusu çokca direnme

ve yeniden küllerinden doğma azmini ve mücadele

ruhunu kendinde taşıyanlara özgü bir duygu ve du-
yarlılıkla aranızdayım. Denizini arayan akarsulara

benzeyen toplumlar vardır ve işte o toplumlardan

hissediyorum kendimi. Sizler gibi dağların ya da be-

nim gibi suların ardından gelenlerin,sizin gibi benim

gibi olanların yani kendini hep biraz Çerkes hisse-
denlerin duygularıyla buradayım. Selam olsun di-

yorum, kimi dağların ve kimi suyun öte yanından
gelen tüm acı çekmişler, hikayesinin başladığı top-

rakları unutmak zorunda kalmışlara, selam olsun di-

yorum. Tarihin derinliklerinden gelen olağan üstü

ve özgünbir kültürün ve dilin sahipleri, yüzyıllar sü-
ren onurlu bir direnişin temsilcileri, rus emperyalist

politikaları nedeni ile ağır bir baskı ve zulme uğra-

yanlar, acımasız sürgünlerle anayurtlarından kopar-

tılanlar, masalsı Kafdağı'nın, masalsı öyküleriniiçlerinde

taşıyanlar, insan sevgisinin destanı Nart'ın torunları,

mitleri Kafkas dağlarında saklı kalmış bir halkın onurlu
temsilcileri ile birlikte olmak ve duygularımı paylaşmak

inanın benim için bir onur.

Sizleri tanıyorum, sizlerin o her zaman insanı

odağına alan bakış açınızı biliyorum. Zaman zaman

yaşadığınız baskının ve zulmün karamsarlığından

beslenen, o sonsuz umudunuzu da tanıyorum ve

aslında biliyorum ki hep birlikte koparılıp geldiğimiz
topraklara, bu doyduğumuztopraklara pek çokşeyi

de aslında birlikte getirdik, kalbimizile birlikte getirdik.

Ben size bugün yaşadığınız acıları hatırlatmak

ve bir tarihçeden bahsetmekaslında istemiyorum,

bundan bahsetmekistemiyonum amabelkisize sür-
günün hiç de kolay olmadığını anlatabilirim, bazı

şeylerisizinle paylaşabilirim. Başka coğrafyaların to-

runları olarak dünyanın en fırtınalı bölgelerinden

birinde, Anadolu'da zorlu bir tarihsel süreci yaşa-

manın hüznünü ve burada Anadolu'da doğmuş ol-
manın çokça da mutluluğunu yaşadığımızı anla-

tabilirim size.

Dünün Kafkasları ve Ortadoğu'yu ateşe veren
sömürgecilerinin hiç değişmeyen o sömürmeiştahları

ile bugün farklı biçim ve kılıkta sinsi ve yakıcı, etnik,

dinsel, mezhepsel çatışma kuşakları yaratarak ve yi-

ne Kafkaslardan Ortadoğu'ya uzanan ve Türkiye'yi

de kapsayan bu coğrafyayı kuşattığına, hep birlikte

tanık olduğumuzu paylaşabilirim sizinle.

Birleştirmekten çok ayrıştırmada ustalaşanların

yardımıyla körüklenen kutuplaşmalar, bize artık

yaklaşan çatışmasinyalleri veriyor. Ve artık bu sesler,

çok yakın coğrafyalardan geliyor. Bunu söyleyebilirim

size, içerden ve dışarıdan kışkırtmaların sonu yok,

komşularımızdan saatli bombatiktakları geliyor. An-

cak, ne yazık kibizi yönetenler kışkırtmaktan halen

vazgeçmiyor. İşte bunu da anlatabilirim.

Bizim halkımızın halen ne olduğunu anlamadığı

ama Oslo görüşmelerinden özetlikke de Habur'dan

ftırnak içerisinde söylüyorum/ ayarlanan hakimler

söyleminden, bazı ipuçlarına ulaşabildiğimiz açılım-

lardan, özgürlük ve adaletten bahsetmek çok kolay

aslında, çok da güzel bunları dinlemek.

Hep adillerin dünyasında yaşıyormuşuz gibi
bunlardan sürekli haberler vermek, gerçekten güzel
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iş, kolay iş, Ama peki gizli ya da açık hapis isteminden,

basılmamış kitapları dahi imha ederekbirsessizlik
cumhuriyetine dönüştürülmeye çalışmamızdan,

nefretle dolu ırk, dil, mezhep sosuyla donatılan kış-

kırtıcı söylemlerden neden bahsedemiyoruz? Neden

sırf farklı düşünenlerin zindanlara atılmasından bizi,

yani dışarıdakilerin, aslında kafeste özgürlükler ya-

şadığımızdan neden söz edemiyoruz?

İktidar sahipleri sadece adalet, özgürlükveileri

demokrasi illüzyonunu güncel kılmakistediğinden

mi? Bu soruyu da sorabilirim size,

Gerçek demokrasi ve özgürlük yerine, sadece
aldatmacalara oyalayanları ifşa etmeliyiz de diyebilirim

SİZE...

Söylediklerimize, yaptıklarımıza, hatta düşün-
düklerimize doğrudan sansür biçimleri, muhaliflerin

sürgün ceza evi ya da bazen mezar olan kaderleri

üzerine tartışma yapılabilmesi ancak onların yani

iktidar sahiplerinin izin verdiği ölçüde yapılabiliyor
bu ülkede. Dolaylı sansürise daha etkin bir biçimde

işliyor, uymayanlar uyarılıyor, anlamazsan anlar du-

- rumuna düşürülüyor.

İnsan hakları herkes için değil, bazılarıiçin var

sanki. Çerkeslerin uluslararası anlaşmalardan
kaynaklanan talepleri yok sayılıyor aynı anayasa

maddelerinin özellikle de 90. maddeyiiçi boş bir

bidon gibi algılayanlar ve hiç uymayanlar gibi. Bu
taleplerde yokmuşgibi davranılıyor. Özverili, ka-

dını, erkeği ile omuz omuza, bir kardeşlik ve bir-

liktelik kurmuş olan sizlere dayanışma ruhu ile na-

muslu, dürüst topluma örnek gelenekleriile bizi

gün gün zenginleştiren ve besleyen bu barış top-

lumuna, Çerkes köylerine ise açılım fazla görülüyor.

Yoksa fazla barışçı mı oldukları düşünülüyor, diye

de sorabilirim size.

Ama her şeye rağmen pekçokacının, sürgünün,

baskının ve ölümün sonunda sizlerin ve bizlerin
güzellikler karşısında hala hayrete düşebilme ve

alçaklıklar karşısında hala öfkelenebilme yeteneğimizi

nasıl da koruyabildiğimizi de anlatabilirim size.

Ve bunun da ne kadar anlamlı ve değerli ol-
duğunu, olumsuzlukları nasıl da kazanma arzusuna,

yaşam sevincine dönüştürebileceğimizi, bunu top-

yekün sürgün tarihimizin kanıtladığını gösterebilirim

SİZE,

Bakınız,sizler çok önemliydiniz aslında,birbilinci

sömürgeleştirmenin en iyi yolunun onun varlığını

ortadan kaldırmak olduğunu siz çok önceden

biliyordunuz, sezmiştiniz, hissetmiş ve sonra çok

derinden yaşamıştınız. Ö yüzden de size dayatılan
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sahte kültürlere karşı hep direndiniz biliyorum.

Onuniçindir ki ölümden ve acılarla vardığınız o sa-

hillerin, acılar çektiğiniz o mağaraların bulunduğu

yeni yurdunuzun kapısına dayanan emperyalizme

karşı hep birlikte direndiniz. “Tükeniyoruz yazmıştınız

ömağaraların duvarlarına amatükenmediniz; diren-

diniz veonun

  

n &vaf oldunuz bu topraklarda.

SİZ,'Çerkesihalki,yerleştiğiniz.bu yere.vatan de

diniz, onun uğruna Çanakkalede,Sarıkamış'tave
Kurtuluş Savaşı"nda. dilini:dahibilihediğinizbu vatan

için binlerce$ehit verdiniz.Ulusal: direnişte örgüt-

lenmenin:ilsilah arkadaşlari:SİZ.oldunüz. Bağımsızlık

#mücadelesinin her noktasindasizvardınız veher

alandayetiştirdiğiniz faydalı isimlerle bugün saydiğımi

/,9 milyon Kafkas işte sizsiniz. Bu devletin kurucu

temellerinin harcını karanlarsınız. Cumhuriyetin ku-

rulmasında Atatürk'le omuz omuzaverenlerin ara-

sında başta Rauf Orbaygibi birçok Çerkes kökenli

liderin olması gerçekten şaşırtıcı değil. Bu yüzdendir

ki o temelleri laik, demokratik devletini, ulus devletini

ve özgürlükçü cumhuriyeti hep savundunuz. Bu

toprakların üzdüğü günler oldusizi, incittiği günler

oldu sizi ve bizi ve başkalarını da. Belki hatalaryapıldı

zaman zaman, isimler üzerinden bir halk incitildi

belki amaartık bizim yurdumuzdu burası,sizin yur-

dunuzdu. Hepimizin birlikte kurduğu, inşa ettiği yeni

yurdumuz.Birlikte kurduğumuz cumhuriyetimiz ki-

min nereden geldiğinin değil, şimdi artık nereye att

olduğunun önemli olduğu bir yer burası. Burada

yaşamak güzel ama hala anayurda dönüş imkanının

olmaması bence ağırbir insanlıkihlali.

Ve son olarakfarklı kültürlerin zenginleştirdiği

bu topraklara tutunma, sahip çıkma hakikatine inan-

mayı sürdürdüğünü de anlatabilirim size.

Burada doğmanın acısı ve güzelliği demiştim,

bununşarkısını da birlikte söylemeyi de önerebilirim

size, çünkü inanın faydasız değil, çünkü inanın bizim

olduğumuz yerde sizde varsınız.

Selam olsun diye başlamıştım konuşmama bir

selam daha göndermemeizin verir misiniz? Bağım-

sızlık efsanesi, onu yetiştiren bir ulusta, bu topraklarda

gizli bir devrimciye çoğunluğun azınlığa hizmetkarlığına

başkaldıran ve yüreğimize tılsımlı bir bağımsızlık a-

teşi düşürüp de giden kurucubir lidere, ezilenlerin,

emperyalizmin yakıcı kamçısına teslim olmaması uğ-

runa, bağımsızlık uğruna, doğduğu topraklara bir

daha hiç dönemeyen ve aynı sizler gibi ve benim

gibi evini bir daha hiç göremeyen Mustafa Kemal'e

selam olsun.



 

Abhazya Cumhuriyeti Asya-Pasifik Bölgesi Büyükelçisi'nden
KAFFED'e Tebrik Mesajlı

KAFFED 5. Olağan Genel Kurulu nedeniyle Abhazya Cumhuriyeti Asya-Pasifik Bölgesi Büyükelçisi
Juris Gulbis'in Genel Başkanımıza göndermiş olduğu tebrik mesajı aşağıdakigibidir.

Vacit Kadıoğlu

Genel Başkan

Kafkas Dernekleri Federasyonu / Türkiye

Sayın Kadıoğlu,

Kafkas Demekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak seçilmenizden dolayı Abhazya Hükümeti adına
size en içten tebriklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum.

Sizin yönetiminizde Federasyonun gelişeceğine, diasporadakitopluluklarile tarihsel Anayurt arasındaki

bağın korunacağına inanıyoruz. Ayrıca İürkiye'deki topluluklarile Asya-Pasifik bölgesi toplulukları arasındaki
bağların da güçlenmeye devam edeceğini umuyorum.

Saygılarımla,

Juris Gulbis

Abhazya Cumhuriyeti Asya-Pasifik Bölgesi Büyükelçisi

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Dr. Viacheslav Chirikba'nın Genel Kurulumuza Mesajı

5. Olağan Genel Kurulumuz nedeniyle Abhazya Cumhuriyeti Dışişler Bakanı Dr. Viacheslav Chirikba'nın
Federasyonumuza göndermiş olduğu mesaj aşağıdakigibidir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 5. Genel Kurulu'na,

Kafkas Demekleri Federasyonu 5. Genel Kurulu'nun değerli düzenleyicileri ve katılımcıları, değerli

kardeşlerimiz!

Uluslarımız açısından önemli konuları tartışmak ve mevcut sorunlar üzerine görüş alışverişinde

bulunmakiçin Ankara'da Genel Kurul için bir araya gelen Kafkas topluluklarının saygıdeğer üyelerini ve

saygın konularını selamlıyorum.

Bu kongrenin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kafkas topluluklarının kendi aralarındaki ve Diaspora
toplulukları ile Anayurt Kafkasya arasındaki bağlarıve işbirliğini güçlendirecek bir adım daha olacağına

ilişkin inancımı paylaşmakistiyorum. Abhazya Cumhuriyeti'nde yaşayan bizler çeşitli kültürelve eğitsel

faaliyetleri organize etme yönünde gerçekleştirdiğiniz büyükgelişmeyi yakındanilgiile izliyoruz. Küreselleşme

çağında küçük uluslarımız özgün dillerini, kadim kültürlerini ve manevi miraslarını korumaya yönelik çabaları
azimle sürdürmelidir.

Sadece birlik içinde güçlü olabiliriz. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadartatlı bir dil ve vaatler

kullanırsa kullansın, hiçbir kimsenin, hiçbir düşmanın, kan kardeşliği ve ortaktarih ile birleşmiş halklarımız

arasındaki mukaddes kardeşliğe ve birliğimize zarar veremeyeceğinden eminim. Bizler, Abhazlar, Adığeler,
Ubıhlar ve Kafkasya'nın diğer kardeş halkları büyük zorluklar döneminde beraberdik, barış zamanında

da birlikte olacağız.

Hepinize sağlık, mutluluk vetarihimizin bu önemli döneminde Kafkas Diaspora topluluklarının kültürel

rönesansının gerçekleştirilmesinde yönelik zorlu çabalarınızda başarılar diliyorum.

Candan selamlarımla,

Dr. Viacheslav Chirikba,

Dışişler Bakanı

Abhazya Cumhuriyeti, Sonum
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Aslan Thakuşine yeniden Adıgey Başkanı

Adıgey Cumhuriyeti Başkanlık göreviniilk 2007
yılında üstlenen Sayın Aslanceriy Thakuşine'nin
Adıgey Parlamentosu'nda yapılan oylamaile önü-
müzdeki beş yıl içinde Başkanlığı tekrar onaylanmış
oldu.

Kafkas Demekleri Federasyonuolarak kendisini
kutluyor, başta Adıgey Cumhuriyeti Başkanımız
olmaküzere, Adıgey yönetimiyleher zaman olduğu
gibi, her türlü işbirliğine hazır olduğumuzubildiriyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

Sayın Başkan Aslanceriy Thakuşine'ye gönderilen
tebrik mesajı yandaki gibidir.

14.12.2011

Sayın Aslanceri Thakuşinov

Adıgey Cumhuriyeti Başkanı

© Sayın Başkanım,

Adıgey Parlamentosu'nda 12 Aralık 2012
tarihinde yapılan olağanüstü oturumda tekrar Başkan
olarakseçildiğinizi sevinerek öğrenmiş bulunuyoruz.

. Kafkas Dernekleri Federasyonu adına yeni dö-
nemde başarılarınızın devamınıdiler, Adığe Halkı-
na en içten selam ve saygılarımızıiletiriz.

Saygılarımla,

Vacit KADIOĞLU
Genel Başkan

DepremzedeAilelere Yardım Kampanyası Sonuçlandırıldı

23.10.11 Pazar, günü Van'da meydana gelen

7.2 lik deprem hepimizin malumudur. Yaşanan acı

tablo herkesin yüreğinde derin izler bırakmıştır.

Deprem sonrasında Ahlat Kafkas Kültür Der-

neği'nden aldığımız bilgiye göre Van'da ikamet eden

5 Çerkes ailenin evi yok olmuş, 4 kişi enkaz altından

yaralı olarak kurtarılmıştı. Ahlat Kafkas Demeği bu

ailelerin yardımına koşmuş, Ahlat'a getirerek ev-

lerinde misafir etmişlerdi.

Bu ailelere bir nebze destek olabilmekiçin baş-

latmış olduğumuz yardım kampanyası sonuçlandırıldı.

Toplanan 10.000 TL. Ahlat Kafkas Derneği'nin
vermiş olduğu hesap numarasınayatırıldı. Kampan-

yaya destek veren tüm şahıs ve kurumlara çok te-

şekkür ediyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

22.12.2011

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin
Teşekkür Mesajı

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Demeği
olarak 21.12.2011 tarihinde yaptığımız toplantıda,
23.10.11 Pazar günü Van'da meydana gelen 7.2 lik
depreminde evleriyıkılan 2 ailemiz ve daha sonraki
5,6 depreminde de 3 ailemiz (toplam 5 aile) için
KAFFED'in başlattığı yardım kampanyasından ge-
lecek olan desteğin, bu 5 aile için odun kömür ve
beyaz eşya ihtiyaçlarına harcanmasına karar veril-
miştir. Toplantımız toplam 98 üyenin katılımıyla ya-
pılmıştır. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan,
maddi manevi destekleriyle yanımızda olan tüm
kardeşlerimize sonsuz teşekkürler. İnanın bizlere
çok büyük moralverdiniz, yalnız olmadığımızı bizlere
hatırlatınız. Toplantımızda çok duygulu anlar yaşandı
iyi ki varsınız. Ahlatlı ve Adilcevazlı Çerkesler adına
herkese sevgiler, selamlar.

Dernek Başkanı Nuri ALPASLAN

Destek Verenler: Afitap Altan, Ahmet Bersis Karabulut, Ahmet Özden, Akın Bal, Alpay Batur,

Ankara Çerkes Derneği Kadın Komisyonu, Atay Ceyişakar, Atıf Sağır, Ayşe Sezgin, Betül Dinçer, Bilgin
Candemir, Birgül Hızal, Cihan Candemir, Cumhur Bal, Doğan Duman, Düzce Kuzey Kafkas Kültür
Derneği, Erdoğan Ayan, Erdoğan Yaşar, Ergün Ozgür, Erol Taymaz, Ersin Aşan, Esra Sert, Gülşen Nart,
Halit Yaşar Nogay, Handan Demiröz, Hicran Bolat,İlknur Candemir, İsimsiz Destekçi, İsimsiz Destekçi,
İsimsiz Destekçi, Kemal At Süren, Mecit Tav, Mustafa Saadet, Mustafa Sezer, Naim Sarıgül, Namık Nart,
Nart Mert Atalay, Nejdet Aşkın, Neşet Duman, Orhan Erinan, Ömer Aslandok, Ömer Tekin, Özlem
Aydemir, Sakarya Kafkas Derneği, Semra-Yusuf Taymaz, Sevda Alankuş, Sezai Babakuş, Sezai Kaynak,
Tarkan Eyerci, Turan Akın, Uğur Özcan, Uğur Yağanoğlu, UMÖzcan, Üner Özbay, Vacit Kadıoğlu, Yaşar
Aslankaya, Yaşar Güven, Yaşar Yılmaz, Yıldız Şekerci, Yinal Kozok
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isyonu Üyelerine
Yönelik Görüş ve Taleplerimizi İçeren

Dosya Sundu

Siyasi Partilerin Anayas
Yeni Anayasa'ya Y

  

Değerli hemşehrilerimiz,

Çerkes sorunlarına duyarlı tüm kurum,kişi ve

gruplara hitaben 09.12.2011 tarihinde yayınladı-
gımız açık davette, ülke gündeminin en önemli
maddesi olan anayasa değişikliği konusunda TBMM
Başkanlığı'nın 31 Aralık 201 | tarihine kadar görüş
topladığını, Çerkes halkının görüş ve taleplerinin
bir an önce TBMM Anayasa Komisyonu'nabildi-
rilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda hazır-
lanacak yeni anayasaya yönelik görüşve taleplerinizin | .
zaman darlığı sebebiyle en geç 24 Aralık 2011 ta- “T.B.M.M. Başkanı Cemil ÇİÇEK ile ;
rihine kadar Federasyonumuzabildirilmesini talep
etmiştik.

Son derece memnuniyetle ifade etmekisteriz
ki bu kısa zaman dilimi içinde halkımız çağrımıza
duyarsız kalmamış ve Federasyonumuzayüzlerce

görüşiletilmiştir.

Federasyonumuzca oluşturulan komisyon tara-

fından bu görüşlerin tümü hassasiyetle incelenmiş

ve mümkün olduğunca tüm görüşlerin müşterek
kısımları derlenerek bir metin haline getirilmiştir.

Hazırlanan dosya, 29-30 Aralık tarihlerinde

Genel BaşkanımızSn. Vacit Kadıoğlu, Genel Baş- NE Ankara MiKAYARLiEN
kan Yardımcımız Sn. Hasan Seymen, Genel Sek- Ahmet İYİMAYAile görüşme
reterimiz Sn. Murat Canlı, Yönetim Kurulu Üye-

miz Sn. Yıldız Şekerci ve Koordinatörümüz Sn.

Betül Dinçer'den oluşan heyet tarafından ger-
çekleştirilen ziyaretlerle; Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanı Sn. Cemil Çiçek, Cumhuriyet Halk Par-

tisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Sn. Atilla
Kart, Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Uzlaşma
Komisyonu Üyesi Sn. Faruk Bal ve Barış ve De-
mokrasi Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi
Sn. Sırrı Süreyya Önder'e, 5 Ocaktarihinde ise
Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili ve
Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'ya hayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi
sunulmuştur. Atilla KARTile görüşme 
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MHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu 7S
— Faruk BALile görüşme

Bu önemli görevin gerçekleştirilmesinde son
derece duyarlı davranarak katkı sunan öncelikle
üye demeklerimize, kanaat önderlerimize, akade-
misyenlerimize, gazete ve dergilerimize, sosyal

medya gruplarına, derneklerimizin gençlik komis-
yonlarına ve bireysel görüşlerini paylaşarakçalış-
mamıza katkı veren tüm hemşehrilerimize teşek-

kürlerimizi sunuyoruz.

 EDzihdyasa yalaka) Komisyonu YE
Sırrı Süreyya ÖNDERile görüşme

Daha çok başında olduğumuz "Yeni Anayasa
Süreci"nde vereceğiniz destek ve katılımla bıkmadan
ve yorulmadan taleplerimizin takipçisi olacağımızı

bir kez daha beyan ediyoruz.

Saygılarımızla

KAFFED Yönetim Kurulu

KAFFED Anayasa Çalışma Gurubu

  

© $

li ANAYASAYA İLİŞKİN TALEP VE BEKLENTİLERİMİZ
ANKARA,2011

Yıllarca süren Rus - Kafkas Savaşları sonrasında,

Çarlık Rusyası'nın uyguladığı, insanlık tarihinin
gördüğü en kanlı ve acımasız soykırımının ardından
Çerkes Halkı 1864 yılında Anavatanı Kafkasya'dan
sürgün edildi. Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu
ve İngiltere gibi dönemin egemen güçlerinin işbirliği
ile |,5 milyonu aşkın insanımız, büyük çoğunluğu
Osmanlı topraklarına olmak üzere, Avustralya'dan
Amerika'ya, dünyanın dört bir tarafına savruldu.
Gümüşhane'den Aydın'a, Balıkesir'den Bitlis'e
Anadolu'nun her bir köşesine, bugünkü Ürdün'e,

Suriye'ye, Mısır'a, Lübnan'a,Filistin'e,İsrail'e, Rumeli
ve Balkanlar'a dağıtıldı. Yüzbinlerce Insan sürgün
yollarında açlık, sefalet ve salgın hastalıklar yüzünden
can verdi.

Biz bu topraklariçin ölürken Türkçe bilmiyorduk,

şimdi anadilimizibilmiyoruz...
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Ayak bastığımız ilk gündenitibaren, vatandaşlık

ve yurttaşlık bağımızın gereği, bu toprakları vatanımız

bildik, yapmamız gereken herşeyi yaptık, yapmaya

da devam ediyoruz. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye,

Gaziantep'ten İlk Kurşun'a, 19 Mayıs'tan Kore Sa-

vaşı'na her yerde biz de vardık, her yerde en ön-

deydik. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm insan-

larımız için, çağdaş, demokratik,sivil, insanı temel

alan yeni bir anayasa için de üzerimize düşeni ye-

rine getirmeye kararlıyız.

1908 yılında kurulan Çerkes Teavün Cemiyeti
ile başlayan, Çerkes Halkı'nın örgütlenme süreci,

ülkemizin yaşadığı badirelerle paralel olarak uğradığı

kesintilere rağmen bugün 60 derneğiçatısı altında

toplayan, Kafkas Dernekleri Federasyonu ile büyük

oranda tamamlanmıştır.



 

  

DURUM

Anayasalar, devletin omurgasını ortaya koyar.

Anayasa, toplumayansıyan yanıyla, devlet ile bireyin,

karşılıklı sınırları belirleyen en temel metnidir. Ana-

yasa, bu sınırları belirlerken, bireyin, insan olmasının
en doğal sonucu olan hak ve özgürlüklerini top-

lumsal yaşam içerisinde güvenle kullanılabilmesini

temin etmelidir. Her ne kadar anayasa olgusu, dev-

let ve birey kutuplarıyla ele alınabilir görünse de

böyle olmadığı açıktır. Anayasa etrafında, o ülkenin

bireyleri sayısınca menfaat kutuplarının olduğu mu-

hakkaktır. Birey de toplum da birbirine geçmiş,bir-

biriyle kaynaşmış çok katmanlı kimliklere sahiptir.

İşte anayasa tam da bu noktada "toplumsalsöz-

leşme" özelliğini kazanır.

Türkiye'deki mevcut anayasa, daha önceki ana-

yasalargibi, farklı olanı inkar, ırkçılık, asimilasyon ve
tektipleştirme politikalarına zemin hazırlamıştır.

Tekbaşına,ırk kimliği ya da etnik kültür, bir devleti

ayakta tutamaz. Çeşitlilik içerisinde,farklılıklarımızı

koruyarak birlik olmak zorundayız. Temelinde ah-

laki, akli, toplumsal ve evrensel değerler olmayan

bir yönetim tarzı, adı ne olursa olsun, yozlaşmaya

mahkümdur. Kendi insanımızla bağdaştırılıp ondan

sonra uygulamaya konulmamış anayasaların, so-

nunda bitmek tükenmek bilmeyen demagojiler

üreten kaotik bir düzene dönüştüğü ve art arda

askeri darbeler devrinin açılmasına adeta doğal ze-

min oluşturduğu unutulmamalıdır.

Her anayasanın bir hareket noktası, ruhu ve
kendisine hakim değerleri vardır ve bu ruh, ancak

evrenselinsani değerlere ve hukuk kurallarına da-

yandığı ölçüde kabul görür.

Demokratik anayasa; herkese eşitlik, özgürlük ve

refah...

TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE
OLMAZSA OLMAZLAR

Sivil ve demokratik bir anayasaiçin, halk kendi

anayasasını yapmalı, cumhuriyet demokratiksıfattan

ayrı düşünülmemelidir. Seçim sistemleri ve siyasi

partiler düzenlemeleri, "bir" seçmenin oyunun bile

temsil edilmemesini veya orantısız temsili engel-

leyecek şekilde yapılmalıdır. Devlet anayasada hiç
bir ideoloji üstlenmemeli, asıl ve yegâne ideolojisi

"insanı yüceltmek" olmalıdır. Halkın iradesi koşulsuz

olarak tüm kararların kaynağı olmalı, hiçbir dogmatik

düşünceyi öncelememelidir. Devlet, tüm din ve

mezheplere eşit mesafede durmalı, toplumdaki
etnik ya da kültürel kimliklerle devlet tanımı bir-

 

leştiriimemelidir. Gerçekçi bir anlayışla "yerinden

yönetimler" sadece belediyecilikte değil her anlamda

sistematiğe bağlanmalı ve etkin bir noktaya taşın-

malıdır. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, "sosyal

devlet" olmanın kaçınılmaz gerekleri yerine geti-

rilmelidir. Geçmişte örneklerini sık gördüğümüz

"çoğunlukçu" anlayış yerine, "demokrasi çoğunluğun

tahakkümü değildir" düşüncesinden hareketle ev-

rensel haklar temelinde çoğulcu, sivil, eşitlikçi, öz-

gürlükçü, demokratik, çağdaş bir anayasa oluştu-

rulmalıdır.

Ülkemiz özelinde yeni bir anayasa, yukarıdaki

nitelikleri ve değerleri taşıyan bir "toplumsal söz-

leşme" olmalıdır. Aksi halde, belli ideolojik, etnik

ve kültürel kesimlerin uzlaştığı mevcut anayasadan

ayrı bir ruh taşımayacak, sorunları çözmeyecektir.

Resmiideolojinin açmazlarını tekrar eden bir ana-

yasadan da kimseye fayda gelmeyecektir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, yeni anayasa

yapma çalışmalarına, çatısı altında bulunan 60 dernek

ve bu dernekler etrafinda veya bağımsız olarak

çalışmalarını sürdürençeşitli yayın organları ve sosyal

medya grupları ile tüm kurum, kuruluşlar ve bireylere

çağrıda bulunarak katılımlarını istemiş, görüş ve

önerilerini almıştır. Türkiye'nin her köşesinden ve her

toplum kesiminden gelen öneriler derlenerek ortak

başlıklar altında toplanmıştır.

Bu bağlamda; dünyadaki en örgütlü ve etkili

Çerkes sivil toplum örgütü olan Kafkas Dernekleri

Federasyonu'nun, Çerkes Halkı adına, yeni anayasada

olmazsa olmazları var diyor, kendimiz, tüm kardeş

halklar ve barış içinde daha zengin, daha mutlu bir

Türkiye için talep ve beklentilerimizi aşağıda sıralıyoruz.

YÖNTEM

Olması gereken, bireyi ve insan haklarını temel

alan, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı,

toplumsalve siyasi temsil gücü yüksekbir anayasanın,

herkesin ve her kesimin, ülkenin gerçek ve birinci

derecede sahibi olduğu algısını yerleştiren bir

anlayışla yapılmasıdır.

Anayasa yapım sürecinin azamikatılım ile ger-

çekleştirilmesi önemlidir. Özellikle farklı kimlikle-

rin, inançların ve farklı sebeplerle azınlıkta kalmış,
bugüne kadar dışlanmış kesimlerin etkin katılımı,

toplumsal meşruiyeti olan geniş bir tartışma ortamı

sağlanması zorunludur. Yeni anayasanın toplumun

tamamını kapsayıcı olması güvence yaratacak, aidiyet

duygusunu arttıracaktır. Yeni anayasa, ancak bu

ülkenin tüm insanları, resmivesivil tüm kurumları
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tarafından samimiyetle sahiplenilebildiği ölçüde

başarılı olacaktır.

TEMEL İLKELER

- Anayasa bir fikir ve ideoloji Üzerine inşaa

edilmemeli, devletin insanlariçin var olduğu ilkesi

üzerine kurgulanmalı, sistem üzerinde askeri veya
bürokratik baskıya zemin hazırlayacak hükümler

içermemelidir.

- Dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yö-

nelim, cinsiyet kimliği, din, siyasal düşünce,felsefi

inanç, mezhep, medenihal, yaş, engellilik vb. hiç

bir nedenle ayırımcılık yapılmamalıdır.

- Kimliklere yönelik her türlü asimilasyon ve

baskı insanlık suçu olarak kabul edilmeli, tüm kim-
likler devlet güvencesialtına alınmalıdır.

- Anayasa bireyi temel almalı, anayasaya ve
tüm yasalara, evrensel insan hak ve özgürlükleri
odaklı bir anlayış hakim olmalıdır.

Farklılığımız zenginliğimizdir, birliğimiz gücümüz...

- Hiçbir toplumsal grubu ya da görüşü dışla-
mayan, çoğulcu ve katılımcı demokrasi esas alın-
malıdır.

- Laiklik net ve açık tanımlanmalı, din ve vicdan
özgürlüğü esas olmalı, devlet tüm inançlara ve tüm
dini kurumlara eşit mesafede durmalıdır.

- Anayasal vatandaşlık temel alınmalı, vatan-
daşlığın hukuki tanımında,hiç bir ırk ya da einisiteye
atıf yapılmadan, "Türkiyelilik veya Türkiye ( Cum-
huriyeti) Vatandaşlığı" kavramlarına vurgu yapılma-
lıdır.

- Temel insan hak ve özgürlüklerineilişkin, "Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi", "Avrupa Sosyal
Şartı" ve "Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu"gibi
Türkiye'nin taraf olduğu hertürlü sözleşme, direktif
ve anlaşmalar referans alınmalı, bu sözleşmeler,
hiçbir çekince konulmadan anayasanın tamamlayıcı
bir parçası olarak benimsenmelidir.

- Anayasada muğlak, soyut ve keyfiliğe açık ifa-
deler yer almamalı, "kamu yararı", "kamu hizmeti"
"genelahlak", "milli güvenlik" ve "kamu düzeni" ben-
zeri kavramlar açık ve net bir biçimde tanımlan-
malıdır, temel insan hakları bu gerekçelerle hiçbir

şekilde kısıtlanmamalıdır. |

- Bireyin ve ailenin mahremiyeti güvencealtına
alınmalı, keyfi ve izinsiz takip, izleme ve dinlemelerin

engellenmesi için caydırıcı ve önleyici tedbirler

alınmalıdır.

- Yeni anayasa, memurlar,işçiler, öğrenciler ve

bu kitleleri temsil edensivil toplum örgütleri, der-

NART 299

 

nekler, sendikalar vb. başta olmak üzere toplumun

her kesiminin siyasetile ilişki kurabilmesinin önünü
açmalı, ülkenin tüm vatandaşlarının kısıtlama ol-

maksızın siyaset yapabilmesini garantialtına almalıdır.

- Herkesin ve her kesimin merkezi ve yerel

yönetimlerde temsil edilebilmesi amacıyla anayasa,

seçim barajı gibi temsiliyeti engelleyen düzenlemeleri
önleyici hükümler içermelidir.

- Sosyal devletilkesi; sağlık hizmetleri, çalışma

koşulları, sosyal güvenlik, eğitim, dengeli gelir dağılımı

ve bölgesel kalkınmada eşitlik benimsenmelidir.

- Hukuk devleti olmanın koşulları teminat altına

alınmalı, yargının mutlak bağımsızlığı ve tarafsızlığı

ile yargıbirliği (eşit şartlarda, aynı usulde, aynı yargı

yerinde) sağlanmalıdır. Adil yargılanma hakkı esas
alınmalı, yargı denetimi dışında hiçbir alan bırakıl-

mamalıdır.

- Yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında

denge,karşılıklı ve sivil denetim koşulları oluştu-

rulmalı, yasama dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı

ile sınırlandırılmalı, tüm kamu kurumları ve görevlileri

için şeffaflık ve hesap verebilirlilik ilkeleri, bilgi edin-

me ve düzeltme hakları teminat altına alınmalıdır.

- Sadece insan ve devlet değil, çevre, doğal

kaynaklar, bu ülkenin tüm canlı ve cansız varlıkları

ile gelecek nesillerin bu varlıklar üzerlerindeki hakları

güvence altına alınmalıdır.

- Merkezi ve yerel yönetimler arasındasiyasi
ve idari yetki, görev ve sorumlulukların dengelendiği,

yerel yönetimlerin güçlendirildiği, katılımcı, yerinden
yönetim ilkesinin uygulanması sağlanmalıdır.

Çerkes Halkı inkar, ırkçılık ve asimilasyon poli-

tikaları sonucunda yok oluşun eşiğine gelmiştir. İn-

sanlık tarihinin ortak mirası, dünyanın en zengin

alfabesine, en çok sessiz harfe sahip dili "Ubıhca"

Anadolu topraklarında yok oldu. Anayasanın ruhu
Çerkes Halkı'na ve benzeri durumdaki diğer halklara

"ozitif ayırımcılık"ilkesini tarif ve kabul etmesiile
belirlenecektir. Pozitif ayırımcılık; insanlık tarihinin
ortak hazinelerine sahip çıkması gereğinden ötürü
eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasada yer almalıdır.

- Hertürlü etnik, kültürel ve düşünce gruplarının,
toplantı ve gösteri yapma, dernek kurma ve ulus-

lararası kuruluşlara katılma hakkı güvence altına
alınmalıdır.

- Sivil Toplum Örgütleri, yerel ve merkeziida-
recilerle desteklenmeli, kamusal karar alma me-

kanizmaları içinde yer alması sağlanmalıdır. Kültürel,

etnik değerlerin korunmasıiçin faaliyet gösteren



 

STK'lar için devletçe destekleyici olanaklar sağlan-
malıdır.

- İnsanlık tarihinin ortak mirası, ülkemizde ko-
nuşulan tüm diller korumaaltına alınmalı, kreş ve

anaokullarından başlayarak anadıl eğitimi devlet
eliyle yapılmalı, üniversitelerde anadillerin korun-

masına ve eğitimine ilişkin bölümlerin açılması sağ-

lanmalıdır.

Ana sütü helal, ana dili haktır...

- Çifte vatandaşlık konusunda kolaylıklar sağ-

lanmalı, yeni anayasada, yurt dışında çalışmakiçin

başka ülkelere yerleşenlerin, akrabalık bağları ne-

deniyle başka ülkelerle bağı bulunan vatandaşların

çifte vatandaşlık alabilmesini sağlayıcı kolaylıklar

yer almalıdır.

- İnsanlara atalarından miras kalan özgünaile

adları, isim, lakap vb. değerlerini soyadı olarak kul-

lanmalarının önü açılmalıdır.

- Yeni anayasa, tarihimizle yüzleşilmesinin önü-

nü açmalı, ırkçı, taraflı, tarihsel ve bilimsel gerçeklere

aykırı resmitarihin tarafsız bir gözle yeniden ya-

zılmasını sağlamalıdır. Tek bir olay ya da şahsiyetten

hareketle etnik veya kültürel olarakfarklı kesimleri
rencide ediciifadeler ayıklanmalı, haksızlığa uğrayan

tarihi şahsiyetler üzerinden farklı etnik kimliklerin
itibarları iade edilmelidir.

- Yerleşim yerleri adlarını Türkçeile sınırlayan

ve bu sebeple yüzlerce yerleşim yerinin orijinal

adlarının değiştirilmesine yol açan yasalarkaldırılmalı

ve buisimlerin korunması teminat altına alınmalıdır.

Türkiye'de sonyıllarda yaşanan siyasi gelişme-
lerden de açıkça görüldüğügibi, yasa ve mevzuattaki

değişiklikler, günlük pratiklerin değişmesiiçin yeterli
olmamaktadır. Siyasi otorite ve genel olarak tüm
toplum demokratik ilkeleri içselleştirmediği, insan
hak ve özgürlüklerinin önemive önceliğine gerekli
önemi göstermediği zaman,en iyi yasalar bile ye-

tersiz kalmakta, siyasi ve toplumsal sorunları çö-
zememektedir. Bu nedenle, yeni anayasanın ha-
zırlanması süreci, basit bir teknik süreç olarak

görülmemeli, genel anlamda demokratikilkelerin,

farklılıklara saygının, evrensel insan hak ve özgür-
lüklerinin anlaşılması ve benimsenmesinisağlayacak
gerçek bir "demokratik açılım" süreci olarak de-
gerlendirilmelidir. Bu sürecin, Türkiye'nin ve Tür-
kiye'de yaşayan herkesin önünü açan, ekonomik
ve toplumsal gelişim için tüm suni engelleri ortadan
kaldıran, hepimizin eşitlik, özgürlük ve refah içinde
yaşamasıiçin gerekli yasal çerçeveyi sunan, "insana
yakışır bir anayasa" ile sonuçlanacağını umuyoruz.

Bu umudun gerçekleşmesiiçin Kafkas Demekleri
Federasyonu olarak, anayasa hazırlık çalışmalarının
her aşamasına katkıda bulunacağımızı, "demokratik

açılım" sürecinin başarıyla sürdürülmesiiçin destek
sağlayacağımızı, insan hakları veözgürlüklerini gü-

vencealtına alacak tüm yasal düzenlemelerin ger-
çekleşmesi ve uygulanmasının. takipçisi olacağımızı

beyan ediyoruz. vE

Yeni anayasanın yapılması, halkın demokratik rüştünün en somut parametresiolacaktır. Demokrasinin

mihenk taşını, ilk defa sürece etkin katılarak kendielleriyle, seçmiş olduğu parlamento aracılığıyla ortaya

koyan halk, ortak ihtiyaçtan doğan, asgari müştereklerini tanımladığı
ile taçlandırmalıdır.

Ve bu başlangıç şöyle demelidir;

N

toplumsal sözleşmesini" bir başlangiç

Tüm insanlık tarihini ortak tecrübe hazinesi alarak görüyor, bu ülkede yaşayan halklar olarak geleceğimizi
"kardeşlik" temelinde bu hazine üzerinde kuruyoruz.

Ülkemizde yaşayan halkların, tek bir dinsel, etnik ve kültürel kimlikle tanımlanamayacağını, geniş bir
komşu coğrafyadakihalklarile yakın dinsel, etnik ve kültürel bağlartaşıdığını bilmekteyiz.

Ülkemizdeki herbirey ve farklı grup, ait olduğu etnik, kültürel ve dinsel kimliğin doğal gereklerini yaşa-
yabilecek ve kendisini şiddete başvurmadığı sürece rahatça ifade edebilecektir.

Bireyin ve farklı olan grubun evrensel kabul gören haklarını şu ya da bu bahane ile tanımayansistemlerin
huzursuzluktan başka bir şey üretmeyeceğine inanarak, "herbireyin, hak ve özgürlükleri en kutsal değerdir"
ilkesine inanmaktayız.

Farklı olanı incitmeyecek ve farklı olandan incinmeyeceğiz. Farklı olan sadece folklorik öğeleriyle değil
bütün özüyle geliştikçe, ülkemiz zenginleşecek ve güçlenecektir.

Ortak geçmişimiz demektedir ki: "Ancak gönüllü birliktelikle var olabiliriz!"

Bu gün bu idrakle evrensel değerleri de dikkate alarak çoğulcu,eşitlikçi, özgürlükçü,sivil ve demokratik
anlayışla bu anayasayı kabul ediyoruz. "
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i Genel Kurul tarihine
daha uzuncabir zaman

varken kendilerini ör-

gütlü kurumlarına karşı

sorumlu hisseden grup-

ar ne yapmalı nasıl yap-

malı, eksiklerimiz ne-

lerdir, yapılabilenler ne-

| lerdir, yapılamayanlar,
VACİT KADIOĞLU yapılabilecekler,ilkele-
KAFFED Genel Başkanı imiz, misyonumuz,VİZ-

yonumuz nedir, ne olmalıdır konuları hakkında

uzunca süren toplantılar düzenledi. Konular

enine boyuna masaya yatırıldı ve tartışıldı.

 

  

    

  
  

    B
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Sn. Cihan Bey'in aday olmayacağının net
olması nedeniyle, ilerki toplantılarda Genel
Başkan adayının kim olacağı, hangivasıflarda ol-

ması gerektiği, becerisi, örgütü tanıması, dil bil-

mesi, vakit ayırabilecek müsaitlikte olması, eko-

nomik rahatlılığının olması vs. vs. gibi bir çok
kriter ortaya konuldu, tartışıldı isimler öneril-

di. Ancak, gerek yapılan toplantılarda, gerekse

yapılan kulislerde konuşulan, önerilen bu görevi

layıkıyla yapabileceğine inanılan bütünisimlerin,

ortaya koyduğu geçerli, ciddi mazeretleri vardı.
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Genel Kurul tarihi gelip çatmış ancak, dünya-

daki en yoğun Çerkes nüfusunun yaşadığı Tür-

kiye diasporası hala bir Genel Başkan adayıçı-

kartamamıştı. Gerek değişik bölgelerdeki der-

neklerimizden, gerek delegelerimizden ve ge-

rekse toplumumuzun örgüte duyarlı farklı ke-

simlerinden insanlarımızın benim adımı ön pla-
na çıkarmaları ve bunun bir görev olduğunu,

bu görevi üstlenmem gerekliliğini netbir şekil-

de ifade etmeleri ve son olarak üyesi olmaktan

şeref duyduğum, daha önce defalarca kez yö-

netimlerinde bulunduğum,iki dönem öncesinde
büyükbir onurla ve şerefle başkanlığını yaptığım

Çerkes Derneği yönetiminin ve Federasyon

delegelerinin aldıkları kararile yayınladıkları bil-

diri neticesinde, benim de birçok mazeretim,

bazı çekincelerim olmasına rağmen, bu onurlu

görevi kabul ettim. Adaylığım bu dayanışma ve
birliktelik arayış sürecinde kesinleşti.

Hemen bu süreçten sonra insanları heye-

canlandıran, bu güne kadar ki KAFFED Genel

Kurullarında hiç görmediğimiz bir olay gerçekleşti.

Aslen Uzunyaylalı olan, İstanbul derneklerinin

emekçisi, Çerkes halkının sorunlarına duyarlı,

düşünceleri ve kalemi güçlü Sn. Keref Yalçın
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Karadaş arkadaşımız “hizmet etmeye ben de

talibim" dedi ve adaylığını ilan etti.

Bu geçirdiğimiz süreçlerden ve gelinen son

noktadan sonra artık yapılması gereken bizleri

biz yapan, değerlerimize yakışan, örgütümüze,

halkımıza yakışan demokratikbir seçim yarışına

girmekolacaktı, bizde öyle yaptık ve adımlarımızı,

birlikte kol kola Genel Kurul salonunaattık.

Genel Kurul sürecinde program konuşma-

larımızda ya da diğer süreçlerde asla hiçbir olayı

kişiselleştirmedik, dedikoduların ve iftiraların

gündeme gelmesine asla mahal vermedik. Bu

verdiğimiz hizmet ve demokrasi mücadelesindeki

olumlu, onurlu davranışlarından dolayı Sn. Ka-

radaş'ı tekrar kutlarım.

Protokol konuşmaları, tüzük değişiklikleri,

ibraz, programların anlatılması derken V. KAF-

FED Genel Kurulunda sıra Genel Başkan ve

Yönetim Kurulu seçimlerine geldi.

Türkiye'nin değişikil ve ilçelerinde ki demek

üyesi hemşehrilerimizin kendilerini temsil et-

meleri için seçtikleri delegelerin layık görmeleri

sonucu bu onurlu göreve getirildik.

Gerek şahsım, gerekse yönetim kurulu üyesi

arkadaşlarım adına hizmet yarışına giren heriki

listeden hangisini desteklemiş olursa olsun,

görevbilinciyle hareket ederek Türkiyenin dört

bir tarafından gelen tüm delegelere ve katı-

lımcıları teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Genel Kurul'dan bir gün önce yapılan değer-

lendirme,bilgilendirme ve programların anlatıldığı

toplantıda görüşlerini ortaya koyan, bildinilerini

salonda paylaşan, fikirlerini anlatmakiçin orada

bulunan tüm gruplara ve bugruplara mensup

arkadaşlara dateşekkür etmeyi borç biliyorum.

Bugünden sonra da yapılması gereken bu-
dur. Herplatformda yüz yüze gelip konuşmak,

bir Çerkes'e yakışan şekilde davranmaktır.

Düşüncelerimiz her ne olursa olsun, kardeşçe,

dostça ne yaparsak yapalım geçmişi ve geleceği

 ön yargısız bir şekilde, tüm fikirle-
 

 
  

 

ortak olacakbir halkın bireyleri olarak, -

BAŞLARKEN.

nmızi karşılıklı ortaya koymak gerekir. Asla hiçbir

kişiye, gruba, kuruma karşı ön yargılı olmadığımızı,

olmayacağımızı, toplumumuzun her kesimine,

örgütümüzün varlığını inkar etmeyen, Çerkes

halkının sorunlarına duyarlı, her görüş ve dü-

şünceden gruplardan ve kurumlardan insanla-

rımızla birlikte halkımızın geleceği için üretmekten

yana olduğumuzu, bunu bir birliktelik çağrısı

olarak kabul edecek herkese kapımızın açık

olacağını özellikle belirtmekisterim.

Hiçbir kısır çekişmenin içerisinde olmaya-

cağız, tahriklere kapılmayacağız. Bizlerin ihtiyacı

birbirimizi üzmek, kırmak, hakaret etmek değil,

birlikte kararlar almak, birlikte sorunlara çözüm

bulmaktır.

Geleceğe umutla bakan dilini, âdetini unut-
mayacak, öğrenecek anavatanına sımsıkı sarı-

lacak genç kuşakların umutlarını yeşertmekve

filizlendirmek olmalıdır.

Genel Kurul'da sunduğumuz çalışma prog-
ramı ve ilkeleri çerçevesinde detaylı çalışma

programları hızla yapılıp görev paylaşımları he-

men Genel Kurul sonrasında birinci günden

başlamıştır. Bu çalışmalarısizlere gerek dergi

yoluyla ve gerekse intemetsitemizden duyu-

racağız. |

Her zamanyapıcıeleştirilere ve önerilere

açık olacağımız unutulmamalıdır. Sizlere iletmek

istediğim en önemli mesajım birliktelik bera-

berliktir. Unutulmamalıdır ki gücün yolu birlikten

beraberlikten geçmektedir.

Değerli okurlar kıymetli hemşerilerim, yeni

yıla girerken herkesin içinde yeni umutlarolur.

2012 yılının umutlarımızın kırılmadığı, barışın

- egemenolduğu,halkların kardeşçe yaşayabıldığı,

insanca yaşamanın hak ve özgürlüklerin kısıt-

lanmadığı, dillerin yaşatılması için çabaların sarf

edildiği bir yıl olması dileklerimle, gerek anava-

tanımızda, gerek anavatanı dışında ya-

şamak zorunda kalmış Çerkes halkının

yeni yılını canı gönülden kutluyorum.
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 Mahmut Çerkez anlatıyor:

Çerkesiz)ler ve
Limasol Çerkez Çiftliği

A

“Geldiklerinden bir süre sonra insanlarımız malaryaya
tutulmuşlardı. Bu yüzden birçok insanımızın öldüğünü söylerdi

büyüklerimiz bizlere...

DR. MUHİTTİN TOLGA ÖZSAĞLAM
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yüzyıl ortalarından itibaren Kuzey
Kafkasya'nın otokton (yerli) halk-

#5 larından Çerkesler içın sürgün artık
kaçınılmaz bir gerçekti. Çarlık Rusya'sı Kuzey Kaf-

kasya'yı işgal ederken, bölgenin otokton halkını
da eski Osmanlı coğrafyasına doğru sürgün edi-
yordu... Çerkesler için bilinmezliğe doğru yolalı-
şın resmen onaylanması |864'tür. Çerkesler Os-
manlı'nın çeşitli bölgelerine yerleştirilmekle birlikte,

kimi Çerkesler bireysel veya küçük topluluklar
halinde süreç içinde dünyanın çeşitli yerlerine de

dağılıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir
parçası olan Kıbrıs'a da belli sayıda bir Çerkes
nüfusun geldiğini biliyoruz. Gelen Çerkeslerin
sayısının o dönemde dahafazla olması mümkün
olmasına karşı, o dönemde gerek Kıbrıslı Rumların,
gerekse Kıbrıslı Türklerin tepkilerinden dolayı,
Çerkeslerin Kıbrıs'a iskanlarısınırlı tutulmuştu.

Kıbrısa gelen bazı Çerkes erkeklerin lejyon
asker olarak Fransız ve İngiliz ordusuna dahil ol-
malarında, o dönemde Larnaka'daki Fransız ve
İngiliz. konsolosluklarının rolü olduğu hala halk
arasında bir söylencedir.İlgili lejyon askerlerin da-
ha sonra dünyanın dört bir yanındaki sömürgelere
dağıldığı düşünülmektedir. Bununlabirlikte, İngiliz
asillerinin güzel Çerkes kızlarını Kıbrıs'tan alma
girişimleri de bilinmektedir. Bu bağlamda P. |.
Barnum'un yanında çalışan ve Kıbrıs'a giden John
Greenwood'a Mayıs 1864 yılında yazdığı mektup
manidardır.

(bkz. http://chnm.gmu.edu/lostmuseumilm!3 1 2)

 

İlk olarak, 15. yüzyılda Memlük Çerkesleriilk
olarak Kıbrıs'a ayak basmışlardı. 19. yüzyılda ise
bir sürgün sonucu Çerkesler yine Kıbrıs'a ayak
basıyorlardı ve yerleşiyorlardı. Kafkasya'nın Çarlık
Rusya'sı tarafından işgalini takiben, uzun bir yol-
culuğun ardından gemilerle Lamaka'ya geliyorlardı
(Karpaz yarımadası yakınlarında da Çerkesleri ta-
şıyan bir geminin de battığı bilinmektedir). Lar-
naka civarındaki köylerin (Arçoz, Tremeşe ve Vu-

da) yanı sıra, bir kısım Çerkes de toplu olarak
Limasol'da daha sonra Çerkez Çiftliği olarak ad-
landırılan bölgeye yerleştiriliyorlardı. Araştırmacı,
yazar Mete Hatay, "Kıbrıs'a gelen Çerkeslerin bü-

yük bir kısmı Müslüman'dı fakat, aralarında Hıris-
tiyan Çerkesler'de vardı" diyor.(Kıbrıs'ta Çerkes
denildiğinde gerek halk arasında gerekse araştır-
macılar arasında hem Adığeler hem de Abhazlar
algılanmaktadır.) |

Çerkeslerle ve Limasol'daki Çerkez Çiftliği'ne

ilişkin hislerini, düşüncelerini ve anılarını Mahmut

Çerkez bizlerle paylaşıyor.

Çerkeslerin Kanson ailesinden olan Mahmut

Çerkez, kapısını ne zaman çalsak bizleri ret etmi-
yor, öncelikle ona bu noktada teşekkürü bir borç
bilirim. Misafirperverliği de tam bir Çerkes mi-
safirperverliği. Bununla birlikte aynı şekilde asil,
ama mütevazi bir yaklaşımı da gözlerden kaçmı-
yor.

Kapısını çalıyoruz Mahmut Çerkez'in eski öğ-
rencim Çağrı Tosun'la birlikte... Çağrı, el öpmeye
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yöneliyor, ben el öpmüyorum ve ekliyorum, “Çer-
kesler el öpmez ve öptürmez” diyorum... Mah-
mut Çerkez hemen söze giriyor. "Doğrudur”, di-
yor “El öpme adedi yoktu bizde, babam ve
dedemin elimi öpün dediklerini hiç hatırlamam,
zamanla değişti işte buralarda" diyor. Mahmut
Çerkez'in ikramlarıyla birlikte sohbetimiz derin-
leşiyor...

Muhittin T. Özsağlam: Öncelikle Çerkez Çift-

liği'nden başlayalım. Nasıl gelindi, nasıl kuruldu bu
çiftlik?

Mahmut Çerkez: Siz de biliyorsunuz ki Kaf-
kas savaşında dağlardan çarpışa çarpışa buralara

geldik. Çerkesler Türkiye'de, Eskişehir, Kayseri,
Adapazarı gibi yerlere yerleştirildiği gibi, Kıbrıs'a
da yerleşti sürgün sırasında. Gemilerle geldi ata-
larımız buraya ve çeşitli bölgelere yerleştiler. Bu
yerleşilen bölgelerden bir tanesi de Limasol'daki
Çerkez Çiftlığı'dir.

Muhittin T. Özsağlam: Kaç kişi yerleşmişti

çiftliğe?

Mahmut Çerkez: Tam rakam veremeyeceğim
ama sanırım 60-70 kişi kadardı çiftliğe yerleşenler.
Geldiklerinden bir süre sonra insanlarımız ma-

NART 28

 
laryaya tutulmuşlardı. Bu yüzden birçokinsanı-

mızın öldüğünü söylerdi büyüklerimiz bizlere.
Çiftlik kayıtlara geçtikten sonra Çerkesler, kendi
birikimleriyle çiftlik içerisine cami ve mezarlık yap-
mışlardır. Çiftliğe muhtarlık yapanlardan birisi de
benim dedemin kardeşi, yani büyük amcam Kır-
mızı Hasan'dı. Kırmızı Hasan camininve mezar-
ığın masraflarından dolayı evkafa devredilmesini
önerdiydi. Sonrâ dedemlekavgaettiler, dedem
istemediydi evkafa devri ve Kırmızı Hasan terk
ettiçiftliği, ailesiyle. Bunun üzerine dedem muhtar
oldu, dedemin ölümünden sonra ise babam muh-
tar oldu. Çiftlikten ayrılmamız söz konusu ol-
duydu, kardeşim vefat ettikten sonra babam çift-
likteki hakkımızısattı ve Muttayaka (Mutluyaka)'ya
yerleştik. Çokiyi hatırlarım ayrılırken çiftlikten,

mezarlığın anahtarı hala daha babamdaydı... La-
nidis almıştı bizim mallarımızı ama Lanidis. orta
vadede tüm çiftliğe sahip oldu daha sonra... Bu
konuya gene döneriz...

Muhittin T. Özsağlam: Gelme sürecine ve ya-
şama dair konuşuyoruz da Çerkesçe (Adığece) na-
sıl oldu da unutuldu hiç konuşulmuyor muydu çif
likte? Siz biliyor musunuz Çerkesçe?



MAHMUT ÇERKEZ
 

 
  

Mahmut Çerkez: Gelelim o konuya evet. Çer-

kes Ethem'i bilirsiniz, vatan haini ilan edildiydi.
Çerkesler Türkiye'de o dönemde bazı çevreler
tarafından hain görüldüydüler. Bizim büyüklerimiz
arasında da bir çekince vardı ve o yüzden sadece
kendi aralarında konuşurlardı Çerkesçe'yi gizlice.
Ben en büyük çocuk olduğum için hatırlarım o
günleri, amcamla babamın Çerkesçe konuşmaları

hala aklımda ve elbette bazı kelimeleribiliyorum.
Daha sonra çevrenin etkisiyle elbette bu dil
unutuldu. Müslüman olduğumuziçin Türk okuluna
gittim ve Türkhalkının içine karıştık. Bak, babam

Rum okulunagitti, etrafta Türk okulu yoktu diye,
onun için babam Rumca okurdu, Rumca yazardı.

O dönemlerde Ethem Bey'i bizler hain sa-
nırdık. Öyle görürdük. Şunu da söyleyeyim hiç
unutamam, 1938'de annem fırına ekmek salardı
ve o gün babam Leymosun (Limasol)'dan geldiydi
ve ağlardı Atatürk ölmüştü diye.

Ethem Bey'i bize vatan haini diye anlatmışlardı.
Bizler Çerkesliğimizi ret etmedik ve çıftlığı terk
ettikten sonra soyadımızı alırken babam "Çerkez"
soyadını aldı. I974'ten sonra, adanın Kuzeyi'ne
geldikten sonra TürkSılahlı Kuvvetleri'nden Çer-
kes kökenli çok komutanla tanıştım. Hemen

hementayini Kıbrıs'a çıkan Çerkes komutanların

tümüyle tanışmıştım. Daha sonra bu komutanların

bazıları bana kitaplar verdiler, Ethem Bey'le ilgili
o kitapları okuyunca anladım ki Ethem Bey'in çok
iyiliği geçmiştir Türk milletine ve hizmet etmiştir
savaşarak Türkiye için. Ünutmayalım ki birçok

isyanı Ethem Bey bastırmıştır. Ne zamanki İsmet
İnönü ikinci adam oldu, ondan sonra Atatürkile
Ethem Bey'in arasıaçıldı.

Elbette Ethem Bey'in kardeşi Reşit Bey'in de
bu süreçte bir rolü vardı.

İnönü ikinci adam olunca, Ethem Bey de hem
o dönemdeki karışıklıktan hem de hasta ol-

masından dolayı Türkiye'yi terk etmek zorunda
kalmıştı. Yaşamını Ürdün'de sürdürmüştü. Bi-

iyorsunuz orada da birçok Çerkes yaşamaktaydı
o dönem ve halen de... Öyle ki kraliyet muhafızları
hala daha Çerkeslerdir... Ben şunu da söyleyeyim;
Türk toplumuna hizmet etmeye çalıştım toplum-
lararası çatışmalar başlayınca. Ziya Rızkı, Sevim

Ebeoğlu ve Kemal Şemiile birlikte çalıştım o

dönemde, Kıbrıs Türk halkının mukavemetiiçin...

Bizler Müslüman oluşumuzdan dolayı Türk halkına
katıldık. Öyle ki 1959'dan itibaren TMT'ye de
katılmıştım. Ama Çerkes olduğumu inkar etmem
ve Çerkes olduğumdan dolayı da gurur duydu-
gumusöylerim.

Muhittin T. Özsağlam: Peki dönelim Lanidis'in
Çiftlik arazisini alma olayına. O noktada az önce
bir şeyler konuşacağız demiştiniz...

Mahmut Çerkez: Evet dönelim o konuya, ba-
bam çiftlikteki mezarlığa, camiye ve geriye kalan
arazilere sahip çıkalım diyordu. Çünkü Lanidis sa-
tın aldığı maldan fazlasına sahip çıkıyordu. Babam
ve ben konuyu Lefkoşa'ya taşıdık ve sürekli
Çerkeslere de söylerdik, “sahip çıkalım ataları-
mızın mallarına” diye. Fakat, o Çerkeslerden ba-
zıları hiç ilgilenmedi. İsimlerini hade söylemeyim...

Bazıarazileri satmıştık ama bazıları satılma-

masına karşın Lanidis bunlara da el koydu.

Bu yüzden İngiliz döneminde babam Lanidis'i
dava eder, Çünkü Lanidis mezarlığın ve caminin
tam olduğu yere domuz mandırası yaptırdıydı. O
dönemdeki İngiliz Mahkemesi'nin kararıyla do-
muz mandırası oradan kaldırıldı. Yetkililerden şim-

di de sahip çıkılmasınıistiyorum, oradaki en azın-
dan mezarlığa ve bununla birlikte camının olduğu
yere. Dedemin ve kardeşimin mezarları hala
orada...

Muhittin T. Özsağlam: Ben çok teşekkür edi-

yorum bu tatlı sohbete ve en son şunu sormakis-
tiyorum; Sizden sonrakiaile fertleri Çerkes kimliğine
sahip çıkıyorlar mı? Biliyorlar mı Çerkes olduklarını?
Ve Kafkaslara gitmek ister miydiniz?

Mahmut Çerkez: Elbette bilirler hepsi de
Çerkes olduklarını, ama bir torunum var, Mahmut

Çerkez Ergoren ismi. İngiltere'de, Leicester'da
doktora yapar, o çok meraklı ve ilgilidir Çerkes-
İiğe,

Kafkaslara tabii ki gitmekisterim, amasağlık
durumum elvermez şu anda gitmek için maalesef...

Daha önce Rus televizyoncularla berabergel-
miştin hatırlarsan, onlara da söylediydim, ne va-
kit duydum Abhazya bağımsızlığını kazandı,
heyecanlandıydım oturduğum yerde...
 

* Yazı 18 Aralık 2011 tarihinde Kıbrıs'ta yayın yapan Havadis Gazetesi'nin Poli ekinde yayınlanmıştır.
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> arihteki ilişkilerin doğal bir sonucu olarak

Çerkesçede çok sayıda Türkçe kökenli söz-

> cük bulunuyor Türkiye'deki Çerkesler üze-
rinden bunların izini sürmenin hem imkânı hem
de anlamı yok. Kafkasya'da konuşulan Çerkesçede

rastlanan Türkçe sözcükler bu anlamda bir şey
ifade ediyor. Bu sözcükleri iki temel gruba ayırmak
mümkün. Kafkasya'da bugünkü temsilcileri Karaçay-
Balkar, Nogay ve Kumuklar olan Kıpçak Türkçe-
sinden geçen sözcükler. Kabardey lehçesinde daha
fazla rastlanan bu sözcüklerin bir kısmı Anadolu

Türkçesinde yok ya dafarklı anlamları var. Anadolu
Türkçesinden gelen diğer grup sözcüklerise Batı

Çerkesçesinde dahafazla, Kafkasya'ya gittiğinizde
ya da gelenlerle konuşurken kolaylık sağlayacağı
sanılan bu sözcükler bazen yanlış anlaşılmalara,
gülünç durumlara yol açabiliyor, çünkü bildiğiniz
kelime farklı anlamlara gelebiliyor.

 

Anlamıfarklı olan bu sözcükler yüzyıllar önce

Türkçede de gerçekten öyle kullanılıyor olabilir.
Alınırken anlam değişikliğine uğramış ya da zamanla

değişmiş olabilir. Bunu tespit etmeyi dilbilimcilere
bırakarak Kabardey İehçesinden ilginç bazı ömekler

verelim.

Nalçik'te çarşı pazarda sık duyacağınız tanıdık
bir cümle 'beriçet besın'dir, yani 'bereket versin",

Türkçede biraz farklı anlamda kullanılan bu kalıp
orada teşekkür ederim' anlamına geliyor. 'Paştıh'

sadece Osmanlı padişahı değil her türlü hükümdar
(kral, çar). Çerkesçe 'keyf'lenirseniz sarhoş olduğu-
nuz anlamına gelir. Çayırda göreceğiniz 'heyvan'lar

sadece sığırlardır. Arabaların 'şarh'ı (çarkı) teker-
leğidir. Pazarda duyacağınız 'ahşe' hala akçe kul-
lanıldığı anlamına gelmez, para demektir. 'Tamam'

kulağınıza çok çalınan kullanışlı bir sözcüktür ama

Türkçedekinden farklı anlamda; doğru, isabetli ve-
ya tam olarak anlamına gelir (jevap tamam - doğ-
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ru cevap). Devlete 'kulluk' yapanlar sadece hiz-
met ederler. "Tarıh'i (tavrıh) Türkçedekiyle aynı
anlamda kullanmaya kalkarsanız anlamazlar, çün-

kü masal demektir. Bir malın 'dert'inden bahse-
debilirsiniz, ama eksiği, kusuru anlamında. Bazen
ses değişikliği yüzünden yanılabilirsiniz. Mesala 'ser-
çe' bildiğiniz kuş değil sirkedir, 'merkep'de mü-
rekkep (ağızlar ve lehçeler arasında k-ç farklılığı
olabilir). Kısa bir listeyle bitirelim.

alavursın - Allah kahretsin (vursun)
anemet - emanet
bay/bey - zengin
çitap/kitap - dua kitabı, dini kitap
dorba - atın yem torbası
duhaşı (duacı) - çok dua bilen
efendi - din adamı, hoca
hal - karakter, mizaç
halabalık - kargaşa, arbede
halamet - çokiyi
harıket - inisiyatif, girişim
jevaplı (cevaplı) - sorumlu
jevapşı (cevapçı) - hazırcevap
jiharme - cehennem

jip - cep
Juma - cuma namazı
kale - şehir
kanlı - gaddar, zalim
kap - çuval
kara - doğan,şahin
kaşık - kepçe
kopek - kahpe,şıllık
kuleysız (kolaysız) - yoksul
kum - çöl
kuzgun - cimri, pinti
lakırdı - alay, ironi
more - kahverengi
nasıp - mutluluk,talih, şans
sabır - uysal, sakin, uslu
satu - ticaret
sıra - raf
tahta - taht
tas - eğen
vonjak (ocak) - baca



 

 

am yirmi yıl sonra Ritsa'nın balkonundan
baktım "Tanrı'nın ülkesi"ne. Zamanın dur-
duğu andı ve herşey yolundaydı... Şafak

vakti, dostlarımın kanadında geldim buraya. Gözle-
rimi kapatıp çıktım balkona, derin bir nefes alıp
denizin ve havanın serin kokusunu çektim içime,

Anılar peş peşe filizlenince, bitmesini istemediğim
bir rüyadaymışçasına uzattım o anı. Sonra, tanıdık
bir sese uyanır gibi yavaşça açtım gözlerimi. Ka-
radeniz'in sisli uzaklığına baktım. Ve asılı duran
bulutların akçalanan yüzüne. Kentin denizle bu-
luştuğu o bildik kıyıya yöneldim; (sağda) tarihibi-

 

 
SEZAİ BABAKUŞ

naları geçip eski kalenin kalıntılarına doğru,(solda)
palmiyeleri ve okaliptüsleri aşıp büyük sürgünün
acısına tanıklık etmiş olan eski limana doğru ve
(arkada) şehrin içine uzanıp botanik bahçesine
ulaşan büyük bulvara doğru baktım. Gündo-
#umuna ramakvardı. Rüzgar uykudaydı, dalgalar
uykuda, Şehir uykudaydı, insanlar uykuda. Ve
balıklar, martılar, kediler uykudaydı. İçten bir
gülüsemeyle selamladım sabahın sessizliğini. Tam
yirmi yıl sonra aynı noktadan baktım "Tanrı'nın
ülkesi"ne. Zamanın durduğu andı ve herşey yo-
lundaydı...
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Evet, tam yirmi yıl önce olduğu gibiyine Rit-
sa Oteli'nin köşe balkonundayım. Buradan bak-
mıştım ilk kez Sohum'a ve buradan tanıyıp sev-
miştim "Tanrı'nın ülkesi" Abhazya'yı.

Öyküyü bilirsiniz: Burası aslında Tanrı'nın bu
dünyada kendisi için ayırdığı yerdir de, yurtsuz
kalmayalım diye biz Abhazlara vermiştir. Bizimkisi
de bir öyküdürya, yine de Papua-Yeni Gine'lilerin
kendi yurtlarını 'cennet' sayan ya da İbranilerin
İsrail'i 'vadedilmiş topraklar' diye kutsayan öykü-
lerinden daha sahicidir. Neyse, öykünün bundan
sonrası bana dairdir.

Ewel zaman içinde birgün, büyük büyük de-
dem (ki, henüz 8-10 yaşlarındaydı) bugünkü Rit-
sa Oteli'nin olduğu kumsalda haylaz haylaz do-
laşıp denizde taş sektirirken(I) savaş başlamış ve
pekçokları gibi salaş bir gemiye bindirilip Osmanlı
diyarına sürgün edilmiştir. Zaman akıp gitmiş, gün
olmuş-yol olmuş ve bendeniz, 1989'un 23 Ekim'in-

de Moskova üzerinden Sohum'a uçup,Ritsa'nın
benle özdeşleşen bu balkonuna bir haftalığına
konmuşumdur. Bu balkondan Abhazya'ya bak-
mışımdır, tanımışımdır ve sevmişimdir.Kısa bir zi-

yarettir ama yüzyıllık hasrete merhem olacak ka-
dar şevkat, devamını şart kılacak kadar davet

yüklüdür. Yine de diaspora defterini kapatıp bu-
raya geri dönmem bir yıldan fazla zaman almıştır,
I991 14 Nisan akşamı yeniden aynı balkona tüne-
yebilmişimdir.

Meraklıların, "Tanrı mı gönderdi, otostopla
mı geldi" bakışları ve fisıltıları altında, |992'nin 28
Mayıs'ına kadar(yani bir yıl, bir ay ve 15 gün) bu
balkonda kurulup "Tanrı'nın ülkesi"ne bakmışımdır.
Otel bakım gerekçesiyle kapatılmamış ve herşey
olurunda gitmiş olsaydı burada kalmayı sürdüre-
cektim ya, maalesef öyle olmamıştı. Otel kapatılmış
ama bakıma alınamamıştı, çünkü (14 Ağustos |9-

97'de) savaş çıkmıştı. Dahası, bombardımandan

fazlasıyla nasibini almış ve yıllarca dört duvarbir
yıkıntı olarak kalmıştı. Savaştan sonra, her önünden

geçtiğimde yüreğim sızlasa da, arada bir dayana-
mayıp yarısı uçmuş balkonatırmansam da, tabanı-
tavanı kalmamış odamı özlesem de nafileydi; giden

gitmişti... Benim düzen de değişmişti, yeniden be-
riye dönüp diasporalı olmuştum. Bu arada, Mos-
kova'da palazlanan bir müteşebbis, bir çuval pa-
rayla gelip otele el koymuş, adam etmiş, müşteri
kabulüne başlamıştı. Abhazya'ya her gidişimde,
aynı odayı tutup balkonunda kurulmaya niyetlen-
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diysem de, cebimde bir gününe dahi yetecek pa-
ra olmamıştır.

Ve en son, 2008'in Eylül sonunda kendimce
hazırlıklı gitmiştim de, zafer kutlamasına bağımsızlık
kutlamasının da eklenmesiyle müşteri bolluğu
yaşanmış ve benim odanın günlük ederi açık ar-

tırmayla dörtyüz dolara kadar çıkmıştı. Mecburen
bir kez daha pas geçmiştim.

İşte bu kez oldu. Sunay Sohum'dan arayıp
davet edince, Handan, Osman ve Betül bu davete
teşne olup beni de sürüklemeye niyetlenince,
dostluğumu pahalıya satmaya karar verdim. Tar-
tışmaya açık olmayan şartım, o otelin o odasında

konaklamamın sağlanmasıydı. Sağolsunlar, nazıma
katlanıp neyse gereğiyaptılar...

Sınırı aşmak...

Kasım'ın 6'sını 7'sine bağlayan gece (12:15)
THY'nın koltukları sıkışık bir uçağıyla İstanbul'dan
havalanıp yerel saatle 03:30 gibi Soçi'ye indik.
Soçi havaalanının yirmi küsüryıldır bildiğim-tanı-
dığım asık yüzlü, paslı-pasaklı ilkel hali uçup gitmiş;
terminal yenilenmiş, 'düşman kapıya dayandı' ruh
halindeki personel değişmiş. Daha güleryüzlü,
modem bir havaalanı olmuş. Belliki Ruslar Kış

Olimpiyatları uğruna Soçi'de bir devrim başlat-
mıştı. Pasaport ve gümrük kontrolünü geçip bizi
karşılayan wan'e bindik ve her yanıyla şantiyeye
dönmüş kenti geçip Abhazya sınırına vardık.
Burada herşey büyük ölçüde eskisi gibiydi. Pso
nehri üzerindeki köprülü sınırda düzen, pas-pasak
aynıydı. Sadece personelde biraz değişiklik olmuştu;
nemrut suratlı kuşkucu bakışların yerini daha la-
kayıt bakışlar almıştı. Gecenin tenhalığı da yardım
edince, 30 dakika gibi rekor bir kolaylıkta sınırın
Rusya tarafını aşıp Abhazya tarafına geçtik. Bu ge-
çiş uğruna 5-6 saat beklediğim zamanları hatırlayıp,

pasaportumu damgalayan kıza abartılı bir cömert-
likle gülümsedim, o da 'benibir de mesaiden son-
ra gör' hınzırlığında göz kırparak karşılık verdi.

Sınırın Abhazyatarafinda da pekbirşey değiş-
memişti. "Ruslardan geçen bizden de geçer" pra-

tikliği devam ediyordu. "Tanrı'nın ülkesi"nde pa-
saporta göz ucuyla bakmakyeterdi, kayıt-kuyut
gibi teferruata ne lüzum vardı |...

Abhazya'nın her karışı muteberdir de, benim
için biricik olan Sohum'durve özellikle de Ritsa'nın

bulunduğukıyı şerididir. O yüzden,sınırdan oraya
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kadarki Gagra-Gudaut-Novy Aphon güzergahına
kayıtsızlığımdan hiç rahatsızlık duymam. Sisli ve
koyu bir tenhalıkta yol alıp, sabahın 06:30'unda
Ritsa'nın kapısına dayandık. Üyku sersemi resep-
siyonistten anahtarları almak epey emek gerektirdi.
Ve sonunda, diğerlerini kendi hallerindebırakıp
odamın yolunu tuttum. Merdivenleri nefes nefese
çıktım, heyecanıma hükmederek kapıyı açtım,
odaya şöyle bir göz attım; herşeyfarklıydı ve her-
şey aynı.

Zamanın durduğu an...

Balkona iskemle çekip,bir sigara tellendirdim.
Ağır bir devinimle görüş alanımdaki herşeyi ye-
niden ve yeniden gözden geçirdim. Hiç hareket
yoktu. Öndeki kahve ocağına (rahmetli Agop'un
yeri) baktım, yanında satranç oyuncularının bu-
luşma yeri olan ağaçlıklı alana. Yeniden denize

yöneldim, geniş bir yay çizip solda koy'un uzak
kıvrımında bambu ormanına gizlenmiş Daça'ya,
devamındaki yamaca ve dahailerde üniversite
binasına baktım. Yeniden, sahıl boyunca uzanan
'piyasa caddesi'ne zoom yaptım. Kimibinaların
makyajlanan yüzünü saymazsak herşey yirmıyıl
öncesiyle aynıydı, yirmiyıl öncesi gibi sessiz ve
kıpırtısız. Zaman durmuştu. Geçmişin kokusunu

duydum,tadını aldım...

O an gözlerimin gördüğüyle, aklımın ve yü-
reğimin yirmiyıl geriden bulup çıkardığı görüntüler
birbirine karışmaya başladı. Hiç ses, hiç hareket

yoktu, ama dalgalar peş peşe kıyıya toslayıp köpük
bırakıyor; martılar kanat çırpıp denize pike yapıyor;
çocuklar kıyıda koşturup çığlık atıyor; rüzgar
ağaçların yapraklarına dans ettiriyor; kuşlar daldan
dala dolaşarakşarkı söylüyor; yeni yetme gençler
ağaçların altında acemice flört ediyordu. Veasıl
cümbüş,iki tarafında deniz kızı heykellerinin olduğu
geniş tak'ın sahanlığında başlattığım kamaval tüm

coşkusuyla sürüyordu; Ardzınba da teşrif etmiş,

çocukların ve gençlerin ortasında Dalida'yla dans
ediyordu.

Önce rüzgar uyandı eskisi gibi, ve deniz ve
martılar. Uzakta, sokakları süpüreniki silüet belirdi,
peşlerinde gölge gibi dolanan küçük bir köpek.
Sabah kahvesi meraklısı yaşlı adamlarağır adımlarla
gelip ocağın önünde sıra tutmaya başladı, eskisi
gibi. Evet herşey aynıydı, amatanıdık kimse yoktu.
Sonra ocağın kepenşgikalktı, eskisi gibi. Ama görü-
nen Agop'un yüzü değildi. Zaman aktı, kalabalık

 
artı. Daur'u, Alık'i, Gunda'yı, Rada'yı, Diana'yı,
Ruslan'ı, Manana'yı, Adgur'u, Mişa'yı, Lena'yı, Vik-
torla'yı ve diğer dostları gördüm, ama görünen
onlar değildi. Ve Elenive İndira, kendilerine katıl-
mam için banaelsallıyorlardı... Ve Elenor, yine
çapkın-muzip bakışlarıyla beni süzüyordu, ama
hiçbiri orada değildi...

Evet, geçmişle şimdi karışmıştı. Şimdiki zamana,

geçmiş zamanın görüntülerini ekip kendimce bir
kolaj yapıyordum. Devam ettim. Çevredeki ca-
fe'ler-restaurantlar açılmaya başladı, eskisi gibi.

Ama hemen hepsisalaşlıktan lükslüğe terfi etmişti.
Otelin yanındaki geniş caddeye arabalar gelip
park etmeye başladı, eskisi gibi. Ama eski-püskü
ilguli'lerin, volga'ların, lada'ların, niva'ların yerini
son model bmw'ler, mercedes'ler, toyoto'lar,
lexus'lar, infiniti'ler, land rover'lar almıştı. Öğleye
doğru kalabalık arttı. Yürüyenler, konuşanlar,
şakalaşanlar, gülüşenler. Baktım yakına-uzağa,

gelen geçene. Bakımlı, pahalı giyimli, kendine
güvenen insan manzaraları. Hepsi oranın insan-
larıydı. Lakin tanıdık-bildik kimse yoktu.

Herşey değişir...

Evet, "Tanrı'nın ülkesi"nde işler yolunda gibiydi,
herkesin keyfi yerinde gibi. Herşey eskisi gibiydi,
ve herşey yeni. Öğleden sonra, şehrin içlerine
yürüyüp tanıdık avına çıktım.

Şehir genel hatlarıyla aynı gözükse deiçin için
çok şey değişmişti. Yirmiyıl önceki entelektüel
ehlikeyfin saltanatı bitmiş, girişimciliğin devri baş-
lamıştı. Eskinin ürün kıtlığı yaşayan dükkanlarına
bolluk yağmıştı. Bu, doğal bir süreçti. Ayak uydu-
ramayan 'eski'ler çekilmiş, meydanı değişimin öne
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ittiği 'yeni'ler doldurmuştu. Tanıdıklarımın çoğu
kayıptı. Bulabildiklerimin çoğu ise,yirmiyıl önceki
değildi. Zaman herkesi değiştirmiş, dönüştürmüştü.

En acısı da, yirmi yıl önce yüreğimi hoplatan genç
kızların yaşlanmış kadınlar olduğunu görmekti. Es-
kisi gibi "Sizaaay" diye seslenip kucaklasalar da,
bana kattıkları burukbir tattan ibaretti...

İlk günkü aramalarımı tesadüfi karşılaşma

metodu üzerine sürdürdüm. Gazetecileri, yazarları,
şairleri, ressamları, müzisyenleri, akademisyenleri,
öğretmenleri... Müdavimi oldukları mekanlarda
aradım. Çokazına rasladım. Evet, entelektüel

dostlarımın bir kısmını zaten savaş sırasındaya
da sonrasında yitirmiştim. Kalanlar ise ya makas

değiştirip girişimciliğin rüzgarına tutunmuşlar ya
da yoksunluğun ve tükenişin tenha köşelerine sü-

rüklenmişler. Kimileyin samimi ama çaresiz, kimi-

leyin gururlu ama kof kucaklaşmalar yaşadım. Ha-
yat böyleydi...

Neyseki, kadim dostlar Ardaİnalipaile Liana
Kvarçelia (ve Asida Şakrıl) ile programlı bir gö-
rüşme ayarlayıp moralimi düzelttim. Her üçü de
Abhazya'nın yetiştirdiği en önemli. orta kuşak
yurtsever aydınlarındandı. Savaştan hemensonra
kurdukları vakıfla topluma ve ülkeye çok değerli
katkılarda bulundular. Halen canla başla çalışıyor-

lar, makas değiştirmeden ve enseyi karartmadan...
Onları her gördüğümde iyimserliğim kamçılanıyor.
Keyifli, gündemli ve verimli bir buluşmaydı. Ortak
projelere devam kararıaldık.

Gunjia'dan Chirikba'ya...

“Halk cephesinde durum böyleydi, devlet ce-
nahına yöneldim. Evet, burada da pekçok değişiklik
olmuştu amayeni gelenleri de gidenler kadariyi
tanıyordum. Önce, savaşsırasında ve sonrasında
(4-5 yıl) bünyesinde görev yaptığım Diışişleri'ne
uğradım. Çiçeği burnunda bakan Viacheslav Chi-
rikba henüzkoltuğunaısınıyordu.İşinibilen, insana
güven veren, samimi ama ölçülü biri. Akademik
bilgisi kadar diplomatik deneyime de sahip. Eski
bakan Maksim Günjia'yı da severdim, başarılı bu-
lurdum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu koltuğun
Chinikba'ya daha çokyakıştığı kanısındayım; Abhaz-
ya için iyi işler yapacağına ve çok yönlü dış politika
açılımları sağlayacağına güveniyorum.

Chirikba ile etraflıca konuşma imkanı oldu.
Zamanın büyük bölümünü, Amerika-Gürcistan
ittifakının Kafkasya'da ve diasporada Abhazya
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aleyhine yürüttüğüsiyasi çalışmaları değerlendir-
meye ve buna karşı ne yapmalı sorusuna cevap
aramaya ayırdık. Biran önce karşı politikalar geliş-
ürerek, özellikle Abaza ve Adığeleri birbirinden
uzaklaştıran sürece müdahale etmek gereğinde
birleştik.İlk adım olarak da, Kuzey Kafkasya'dan
ve diasporadan temsilcilerin katılacağı geniş bir
toplantı (konferans) yapılmasında mutabıkkaldık.

Benim dönemimde Dışişleri kadrosu 3-5

kişiden ibaretti. Şimdiyse 15-20 kişiye ulaşmış.

Hemen hepsi 20'li yaşlarda, genç, dinamıkvepır
pınl bir kadro. Geçen yıl UNPO başkan yardım-
cılığına seçilmiş olan Lana Agırba da dahil olmak
üzere bu genç ekibin, Chirikba'nın şefliğinde çok

iyi işler başaracağına inanıyorum.

Önceki bakan Gunjia ile de görüşüp kucak-
laşma şansımız oldu, Abhazya Ticaret Odası'nın
uluslararasıilişkilerden sorumlu yöneticisi olmuş.
O da yeni dünyasına alışmaya başlamış,

Meclis'in bilge başkanı...

Abhazya'da olup bitenleri siyasi ve felsefi
derinliği ile öğrenmenin eniyi yolu, Parlamento
Başkanı Nugzar Aşubaile konuşmaktan geçer.

Buraya ilk geldiğimde Kültür Bakanı'ydı, savaş
döneminde Geriye Dönüş Komitesi Başkanlığı

yaptı, daha sonra Meclis'e girdi ve dört dönemdir
başkanlık koltuğunda oturuyor. Toplumu çokiyi
tanıyan, siyasi bilgi ve deneyimi ile bulunmaz
biridir. O, Meclis'in bilge başkanıdır...

Görüşmemizi, kendi bahçesindeki küçük bağın

hasadından demlediği şaraptan ikram ederekısıttı,
yeni dönem beklentileri üzerine etraflıca konuştuk.
Abhazya'da, modem devlet yapısını oluşturan üç
sac ayağındanikisinin (yasama-yürütme) iyi-kötü
işlediğini, üçüncü ayağın ise (yargı) eksik-yetersiz
kaldığını söyledi ve yeni dönemde parlamentonun
en öncelikli görevinin bu yönde reformlar yapmak,
yasalalt yapıyı kurmak olacağını söyledi. Aşuba,
yasamanın da eksikleri olduğunu,yine de pekçok
olumlu kanun çıkarılmış bulunduğunu, ancak bu

kanunların güçlü bir yargı olmadığı için doğru ve
adil uygulama alanı bulamadığını, yargı denetimi
olmadığıiçin de yolsuzluğun önünün alınamadığını
belirtti. Yeni Devlet Başkanı Aleksandr Ankuab'ın

yargıyı güçlendirerek devleti kurumlaştırmak ko-
nusunda kararlı bir duruşu olduğunu, devletin
baştan aşağı yeniden şekilleneceği bir dönem ya-
şanacağını, bu bakımdan kısa süre sonra yapılacak



 
  

“TANRININ ÜLKESİZ..
 

 

(Mart 2012) parlamento seçimlerinin kritik öneme
sahip olduğunu, daha etkin ve üretken bir parla-
mentonun oluşmasıgereğiniişaret etti. "Çekişmeli,

zorlu 'bir parlamento seçimi olacak' dedi...

Aşuba, Abhazya'nın ciddi derecede yetişmiş
siyasi ve idari kadro sıkıntısı çektiğini, halen yönetimi
60'lı-70'li yaş kuşağının sırtladığını, bugünasıl etkin
olması gereken 40'lı-50'li kuşağın savaş ve sonraki
olumsuzluklar nedeniyle büyükölçüde 'kayıp ve
savrukbir kuşak' olduğunu söyledi. Aşuba'ya göre,
yetişmekte olan 20'li-30'lu kuşak büyük umut
vaadediyor ve bu kuşağın daha etkin ve daha yet-
kin görevlere gelmesiyle Abhazya büyüksıçrama
yapacak.

Ankuab'ın yolu...

Bu kısa süreli ziyaretimiz.tam da Rusya'nın
Dünya Ticaret Örgütü'ne girmek uğruna Abhazya
ve G.Osetya üzerinden (ve onlara danışmadan)
verdiği tavizin telaşına ve yoğunluğunarastlıyor.
Moskova'dan gelmiş pekçok resmi heyet Devlet
Başkanı Aleksandr Ankuabile görüşmek üzere

sıra bekliyor. O yüzden, Ankuab'ı görmeisteğimizi
bir dahaki ziyaretimize bırakıyoruz.

Ankuab, 26 Ağustos 201 |'de yapılan seçimi
kazanarak Abhazya'nın üçüncü başkanıoldu. Vla-

dislav Ardzınba "Abhazya'ya zafer ve özgürlük
kazandıran kurucu başkan'dı, Sergey Bagapş ise
"Abhazya'ya bağımsızlık kazandıran başkan"ol-
muştu, Şimdi sıra Ankuab'da. Peki Ankuab, ne

yaparak kendinden önceki başkanlar gibi adını
Abhazya tarihine altın harflerle yazdırabilir? Bunu
nasıl yapabilir?

Sorunun cevabı, Parlamento Başkanı Nugzar
Aşuba'nın sözlerinde: Abhazya'nın devlet yapısını
kurumlaştırmak, hukuka dayalı eşitlikçi demokratik

bir sistemi geçerli kılmak... İşte Ankuab'ın yolu
bu. Şayet bunu başarırsa, yargıyı güçlendirerek
şeffaf bir yönetim modeli kurabilirse, "Abhazya'yı
çağdaş devlet seviyesine ulaştıran başkan" olarak

tarihe geçecek. Aksi halde, kendisi için de Abhazya
toplumuiçin de hayalkırıklığı olacak.

Yeni devlet başkanı ve kurduğu yönetim ekibi
ile ilgili değerlendirmeler muhtelif. Ancak genel
kanı, daha düzenli ve dahasıkı bir kanun devleti
olacağı yönünde, Kimileri bunu olumlu karşılıyor,
kimileri ise otoriterliğe gidiş olarak değerlendiriyor...

Ankuab'ı, 1992-93'de İçişleri Bakanı'yken ta-

nıdım, o zaman güçlü bir devlet adamı nosyonu-
na sahip olduğunu göstermişti. Şimdi çok daha
büyükve çok daha zor bir sorumluluk üstlendi.
Başaracağına inanıyorum. Aksi, benim için de ha-
yal kırıklığı olacak...

Ve herşey aynı kalır...

Üç geceye ve dört günesığan bu kısa gezinin
- son akşamınıyine Ritsa'nın balkonunda geçiriyo-
rum. Anılar eşliğinde,yalnız. Burada yaşadığım yıl-
lar akıp geçiyor gözümün önünden. En güzel, en
neşeli, en heyecanlı, en muzip... Ve en zor, ensi-
kıntılı günleri hatırlıyorum,birbir. İyiki gelmişim,
görmüşüm,tanımışım, sevmişim.İyi ki buranın ta-

dına ortak olmuşum...

Artık veda vakti. Ortalık sessiz, sakin. Biraz
yağmur,biraz rüzgar. Sahile beyaz köpüklerbırakan
dalgalareşlik ediyoryalnızlığıma. Ve sokak lambaları
göz kırparak uğurluyor beni. İ

İşte, yirmi yıl aradan sonra aynı noktadan
bakarak gördüğüm Abhazya. Herşeyin hızlandığı,
dur durak bilmez bir koşturmacanın hüküm

sürdüğü,hızlı üreten vehızlı tüketen, hızla değişen
ve hızla değiştiren bir dünyadayaşıyoruz."Tanrı'nın
ülkesi"nde de zaman akar ve herşey değişir. Ama

burada zamanın ruhu bir başkadır; herşey değişir
ve herşey aynı kalır, burada...

Biraz yağmur, biraz rüzgar. Akşam vakti, veda
vaki... |
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“dion çalıyordum. Sanki bunlar da motivasyonumu
olumlu olarak etkiledi gibi geliyor bana. Buradaki
sistem değişikliğiilebirlikte, hani derler ya "kapılar

— açılınca", 1991 yılında buraya gelerekyerleştim.
© Oturumüznimiise 1992yılının Nisan ayında aldım.

Önce Nartkaleşehrinde 6 ay kadar yaşadım

daha sonra:Nalçik'e taşındım. Halen de ailemle

birlikte Nalçik:teyaşıyoruz.

Kendime üygun olduğunu düşündüğüm bir
kaçişte çalıştım, birsüre sonra da kendi başıma

© ticaret yapmayamlen debuiişi yapı-
yorum. | |

Buraya nasıl, hangbeklentleriegeldin, ne
— buldun? i

o Geldiğimden tibarsii 2 yıl eye uyum
“sorunları yaşadım. Çünkübilmediğim bir ortam,
tanımadığıminsanlar, mentalite farklılıkları biraz
etkiliyor insanı, Ancak zamaniçindeyoğruluyor
ve alışıyor insan,bir de bakıyorbüralı olmuş. Ça-

 İlşirken de uyum hızlanıyor zaten.

Bekar olarak gelenleriçinadaptasyon çok
daha.kolay ve hızlı oluyor bence.

“ Buraya gelirken pembe hayallerim, MUCİZE
“beklentilerimyoktu. Sanırım bu nedenle degör:
“ meyi, yaşamayı umduğum şeyleri buldum. Beni

Şaşırlar çokşey olmadı hayatımda.Bilinçli geldim.

Özcan hala bekarken:''yeter artık, neyi bek-
- iyorsun! Yaşın geldi de geçiyor, evlen artık" şek-

— İlindeki bekarlara uygulanan klasik pres söylemini
- çekerdik. O da her seferinde. "bakıyoruz,yakındır

vs. vs." atlatma kelimeleriyle geçiştirirdi. Bir gün
— yine tarafımızdan uygulanan böyle bir pres anında
— “bakın kaşınıyorsunuz,kızı size getirirsem görürsünüz
“işte o zaman, benden söylemesi!..." tehtidini sa-

- vurunca tabi ki inanmadık ve gülüştük. Bir kaç

- gün sonra ise habergeldi: "hazırlanın misafir ge-
- triyoruz" dedi gençler.Bizi bir sevinç bir telaşdır

— sardı tabiki. Özcan nihayet harekete geçmişti.
Kısa bir süre sonra dünyatatlısı Karden Zareta
“bizdeydiartık. Güzel kalpli, sevecen, yumuşak
başlı bu tatlı kız ev halkındanbirisiydi artık. Bir

- kaç güniçindebilinen seramoniler yerine getirildi
ve düğünleri yapıldı.

- Özcan'a hep söylerim "sen iyi bir insansın
ama Zareta'yı seçmekle akıllı olduğunu da kanıtladın"
de

1998 yılında evlendiler. Karden Zareta'nın
ailesi Yetakho köyünden. Şimdi Özcan ve Zare-
ta'nın kızları Naljan Iİ yaşında ve oğulları Yinal
7 yaşında. Bu şeker tadındaki çocuklar ve anne-

lerinin doğum günleriilginçtir aynı tarihe denk
gelmiş. Genç, olgun ve harika bir anne olan Za-
reta eşiyle birlikte çalışıyor."

Buradan evlenmenin senin için bir avantajı
oldu mu?

Tabiki oldu, Doğru bir karar olduğunu dü-
şünüyorum. Erkekler buraya bekar olarak gelip
buradan evlenirlerse uyum süreci dediğimiz süre
çok daha kısa ve rahat yaşanıyor. Aileler yani ço-
cuklu gelenleriçin biraz daha zor oluyor. Çocuk-
ların okul durumları, evrak işleri. vs. derken daha

fazla çaba harcanması gerekiyor. Ancak bunlar
da olanaksız şeyler değil tabiki. Yalnızca iki duru-
mu kıyaslamakiçin söyledim, Başlangıçta kimsenin

sorumluluğunu taşımamakinsana hareket özgür-
lüğü veriyor, bazı şeyler daha hızlı çözülüyor. Sü-
rekli vurguluyorum bunu, bekar gençlerin gelerek
buradan evlenmeleri bazı şeyleri çok kolaylaştı-

racak.

Buraya geldiğin ilk zamanlarda seni şaşırtan
şeyler oldu mu?

Günlük yaşamda Türkiye'den çok farklı olan

şeylere şaşırdığımı hatırlıyorum. Örneğin hiçtrafik
olmaması, insanların çok sakin yaradılışlı olmaları,
dostluk duygularının yoğunluğu, insanların daha
paylaşımcı oluşları gibi şeyler ilk aklıma gelenler.
Bunlar beni çoketkilemişti. Ayrıca bugünkünden

farklı olarak o zamanlar insanlardaekonomik Kay-
gılar da yoktu. Zamanla tüm dünyada olduğu gi-
bi burada da değişiklikler oldu haliyle. |

Herhangi bir konuda kimseden destek,
yardım talebin oldu mu, yardım gördün mü?

Evet.İlk geldiğimde burada bir aile 3 ay ev-
lerinde beni misafir ettiler ve belgelerimihazırlarken
çok yardımcı oldular.Onlara her zaman minnet
duygularım taze. Bu aile daha önce Çorum'a gel-
mişti. Onlarla orada tanışmıştık. Sıradan bir tanı-

şıklıkla benim iiçin çok şey yaptılar.

Türkiye'deki senin geldiğin ortamla burada |
gördüğün ortamı karşılaştırdığında neleri
vurgulardın?

Orada insanların birbirlerine karşıbiraz önyargılı |
olduklarını düşünüyorum.Karşısındakini dinleme
ve anlamaya çalışma konusunda buradaki insanları
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#teneyilie Nariların eğerustasıkarşılaşır.
Seteneye sorar usta;eğerci:

"Neyiiyi yaparsın,ustalığın nedir Seteneyl”o

 

"Ben de günde bir eğer yaparım o zaman"
“der usta eğerci ve bu ustalıkları üzerine iddia-
laşırlar. Seteney kıyafet için kesim yapar, eğerci
de işinin başına geçer. Usta eğerci çalışkan olduğu
için hemenbitirir eğerini. Seteney kıyafeti dikmeyi
bitirememiştir ve güneş batmak üzeredir. Te-

İaşlanan Seteney güneşe bakarak "duraklasana
biraz; rezil olacağım" der.

Güneş, Seteney'in hatırına olduğu yerde do-
narkalır. Kıyafetin dikimi tamamlanana dek kı-
mıldamaz güneş. Seteneydikimi tamamlayınca
batar güneş. Güneş batınca eğerci ustası eğeri
omzuna atıp, Seteney'in yanına gelir ve şöyle
der "Kaybettin iddiayı". Bunun üzerine Seteney

"Çerkeskayı üstünde görelim, sana yakışıyormu
yakışmıyor mul" diyerek ustaya giydirir bitirdiği
Çerkeskayı. Eğerci ustası kıyafeti çok beğenmiş

olarak "Söyledikleri kadarvarsın Seteney" der.

Güneş o günden beri, batmadan öncebir
süre yerinde donup bekler; Seteney Guaşe'nin
hatırına,
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oya lamlarsa?-
"Gündebbir Çerkeskadikerim.”"diyecevaplar

“Seteney. Xi

ÇEV: İLKAY KARADUMAN 
9T9HEHp9 HapTX9 A yayamlompa
3opHXb9lanı .

— Cpir rxy3eyi Cororefi? Cer
Szeymmlamı, HapTX9 A

yanamlop.

— Maxysm351 ei con; ulan Csrskehi.

—- ÂpM9, C3 MaxyoM 3bi yama cmlpiHm,
xulam yaHanılom. AObıkla soruxeopu, CoToHefi
ryaı3 Hip MO3anı, yaHamlopu H İyoxy H
y2Kkb HxXball. YaHalıap 2KaH TYOPTU, yaH3p
umlpu Tİpcp>kam.CorToHei neip AbIH
UMbIyXay9, AbIMb9 KbYXBorby9 Xbyallı. raci
KDOTY39BANI, AbIMDOM XYA9ILTBefipH >ulanr

—- Y3sTeyBbilapk»3! Cu Hanop TOKİ!

CoT9Hefi H Xb9Tbip KbWUTbarbypHU, AbIrb9p
H nl9 ukpıxbam, CoT9Hefi Uf AKH UYXBIXY,
H nlo uklakpbıM, ueip abii Uyxa H9YXbUL
AbIMbop MBIKLYXbap . YaHop M AaMalıXb9M
TDWTbXbOpH, yaHamlap CoToHefi ryanı9 19X
Klyanı, Abirbop YIKBYXBOM:

— Ykrocxbakp9, CoroHefi! — xopU, —
İHsfp yoklyps yomsıklyps corborurb,

- >xapu mofp yakanılaM mpurporlorpanı
CoroHefi ryamo.

— dopbokalom yxyononı, Coronei! —
xulamı yaHamlaM mp ury upuxbay9 .

İlbirboM KbyXb9H u nolyokla, u nls
HOXKbIXLPH 3ayıpa 3elo2kb3 a6b1 rbaHopo -
CoroHefi ryam3 H XB3TBIPKİ3.



Dağların
yürekli,
Adığe kızı (Gi) KıP GUPSE ALTINIŞIK

gl a,

  

Yer: Everest Dağı yükseklik: 8848 metre, dünyanın enyüksek noktası.

Tarih: 21 Alayıs 2011 saat: 01:10 (| e
Kim gururlanmazki! >

Ö yüksekliğeçıkmayı başarabilen dünyadakisayılı dağcıların arasına girdi Karina, hem
de21 Mayis'ta! » O ie

AslındaKabardey-BalkarCumhuriyeti Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezunu ve
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Dağcılığa nasıl başladın Karina?

Babam teknik personelolarak dağ turizminde
hizmet.veren tesislerde çalışırken, ben de küçük

yaşta dağlarla tanışmış oldum. Küçükken İngilizce

tercümanlık yapmayı hayal ederdim,alpinist olmak
gibi bir hayalim yoktu açıkçası.

Ailecek yaptığımız dağ gezintileri ile babamın
biraz teşviği oldu aslında. Her ne kadar annem
endişelense de dağcı ruhu sardı beni yavaşça. Kü-.

çük yaşlarda dağlarla, kayakla tanışmış olsam da

kendime"alpinist "diyebildiğim zaman aslında | 7-
18 yaşlarımdır. Hobi olarak dağcılık yaparken bu-
nu bir "iş" olarak yapmaya rehberlik ile başladım.
Yani dağa tırmanacak turist gruplarına rehberlik
yaparak. i
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Elbrus'a kaç kez çıktın? Ne kadar sürede çıkı-

labiliyor? Rehberlikten biraz sözeder misin?

Elbrus'a (5.650 m) 100 den daha fazla kez
çıktım. Rehberolarakturist dağcı grupları çıkarttım.
Bu gruplar 5-6 kişiden 20 kişiye kadar değişik
sayılarda oluyor. Bu tırmanışıilk kez yapacak olan-
lar için | haftalık hazırlık süresi yeterli oluyor. Ba-
zıları ise hiç hazırlanmadan da çıkabiliyorlar. Grubun
kapasitesine ve hava koşullarına göre, çıkışt-iniş

8 saat ile |4 saat arasında değişebiliyor.

Yılda 5 binden fazla tırmanış oluyor Elbrus'a,
Sayı bu kadar fazla olunca tırmanışta ya dainişte
karşılaşılan olumsuzluklar da fazla oluyorhaliyle.
Hatta ölümle sonuçlanan durumlar da olabiliyor.

Elbrus kadar yüksek olmasa da ondan çok
daha zor tırmanışı olan Gürcistan'daki Uşba dağına

da (4.700 m) çıktım. Bu zorlu dağa çıkmakalpi-
nistler için prestijdir. Hatta bu zorlu çıkışı bilen

alpinistlerin tüm dünya genelindeki katılımla kur-
dukları bir de "Uşba klübü" var. Hatta K-2 kadar

zor bir dağ diyebilirim.

Gençve üstelikte güzel bir bayan dağcı olarak
rehberlik yapacağın turist dağcıların sana güven-
mediklerini hissettiğin oldu mu?

Tabiki. Özellikle de erkekturistler güvenme-
diklerini bir şekilde belli ediyorlar. Ben de 5.000
metre tırmanışa kadaristedikleri şekilde düşün-

melerinefırsat veriyorum ancak, bu yükseklikten
sonra tırmanma koşulları o kadar çetin oluyorki

işte o zaman herkes yerinin farkına varıyor ve gü-
cün kimde olduğunu gösteriyorum. Onlar da da-
ha sonra saygı ve güvenlerini açıkça gösteriyorlar
zaten.

Tırmanışlarda ciddi tehlikeler yaşadın mı?

Hava koşullarından dolayı bazen beraberim-
deki insanlar için endişelendiğim zamanlar oldu.

 



Başkalarının sorumluluğunu taşırken, onlarsize
güvenirken iş daha da zorlaşıyor. Aşırıfırtınalı ha-
valarda görüş mesafesisıfır oluyor. Endişelenme-

mek mümkün değil haliyle.

Alpinizm gibi extrem sporları yapan insanlar
da adrenalin tutkusu oluşuyor ve hep bu duyguyu
yaşamakisterler diye duymuştum, gerçekten böyle
mi, sende de var mı bu?

Evet doğru. Bende de var.

Everest 8.848 metre ile dünyanın en yüksek
noktası, çıkmaya nasıl karar verdin?

Tamamen kendi irademle karar verdim. Her-
kes bilir, bu tırmanış pahalı ve çok zordur. Çok

istersin ancak olanakların yoktur yapamazsın, ya
da olanaklar vardır gözün yemez,yani istemezsin,
Ben hem istedim hem tecrübem vardı hem de
olanaklar oluştu. Bunlar bir araya gelmeden ba-
şarmak mümkün değil. Bir de insanların dağcılığa
ilgilerini çekmekiçin zaten çarpıcı bir şey yapmak
istiyordum bugerçekleşti. Yalnız şunu da belirtmek

isterim bu zorlu tırmanışta sadece istek ve tecrübe
de yeterli olmuyorbence. İnsanda "yüksekliği kal-
dırabilme potansiyeli" doğuştan olmalı diye dü-
şünüyorum. ii i

 7

Hem çok istemek hem de yapabileceğinin
bilincinde olmak lazım. Ayrıca bu zorlu tırmanış
için 6 ay - | yıl gibi bir hazırlık sürecini de göze
alabilmek gerekli. Tabiki finansmanıda. İşte tüm

bu nedenlerle Everest'e fazla sayıda dağcı çıka-
miyor.

O yüksekliğe bizler ya rüyalarımızda ya da
uçaklarla çıkabiliyoruz, öylesi bile korkutmaya yeti-
yor insanı, sen korkmuyor musun Karina?

Herkes gibi ben de korkuyorum.Bizim işimizde
korkuyu sevenler ve korkudan korkanlarvar. Çok
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emin değilim amasanırım ben de korkuyu seven-
lerdenim. Bazen tehlike karşısında organizma ken-

disini kitliyor, bazen de korkuyu yapaybirşekilde
bertaraf ediyor ve işte o zaman büyükbir rahat-
lama doğuyor. Ben kendim için yoğun korkular
yaşamıyorum. Ya benim yüzümden başkaları zarar
görürse endişesi oluşuyor.Özellikle de grup reh-
berliği sırasındasorumluluğunu taşıdığım, bana

güveneninsanlara sıkıntı yaşatmaktankorkuyorum.
Herhangi birdikkatsizliğin doğurabileceği so-
runlardan ya dayanımdaki insanlarda oluşabilecek
sağlık sorunları beni endişelendiriyor.

© Örneğin Everest'de bizim grubumuzda bir
“kişi gözümüzün önündehayatını kaybetti. Ona
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yardım edemedik çünkü enjekte edilecek ilaç
donmuştu. İşte böyle şeyler insanı çoketkiliyor

ve korku yaratıyor. |

Everest'de pek çok dağcının kaldığını okuyoruz.
Neden orada can verenler aşağıya indirilmiyor?

Doğru. Hatta orada can veren dağcıları göre-
rek tırmanıyorsun ve bu çokacı veriyor insana..
Hatta bazılarının bu yüzden psikolojileri de bo-
zuluyor,

Ben de onların orada kalmasının onlaraçısın-

dan anlamlı olduğunu düşünüyorum.Aileleriillaki
mezarlarına çiçek bırakabilsinler diye aşağıya taşın-
maları gerekmemeli.

Dağda ölenkişiyi aşağıya indirmek hem çok
sayıda insan gerektiren bir iş hem de bu insanlar
için de ciddi riskler taşıyan bir iş, ayrıca da çok

maliyetli. Bu yüzden olsa gerek.

Everest'e çıkış programını anlatır mısın? Nasıl

hazırlık yaptın?

O bölgede hazırlık çalışmalarımız |,5 ay sürdü.
Hazırlık ve adaptasyon kapsamında önce Çang-
ze adındaki 7.543 mt. yüksekliğindeki dağaçıkıp
indik. Bir süre sonra da Everest tırmanışımız

başladı.

Çamalungma adındaki en yüksek nokta olan
8.848 metreye 4 günde ulaştık. 10 kişilik bir gru-
bumuz vardı. Ben grubun tek bayanıolarak3 ki-
şiden sorumlu olan bir rehberile, diğer 7 kişide

| rehberle olmak üzere hepimiz peşpeşe çıktık.
Tırmanışımız 4 gün sürdü. Zirveye 4. gün, -45
derecede, 6,5 saatte, 2l Mayıs saat sabaha karşı
İ'1 10 gece ulaştık. Herşey yolunda gitti ve planla-
dığım gibi bu tarihe denk getirebildim.

İnişi ise | günde yaptık. Yapmak zorundaydık
da. Aksi halde oksijen yetersizliği organizmayı çok
olumsuz etkilediği için insanı ölüme dahi götüre-
biliyor. Normalolarak gerçekleşmiş olan çıkış iniş-

lerde bile bir süre sonra beyin hücreleri ölebildiği
için, bazı dağcılar uzun süreler tedavi olmak zorun-
da kalmışlardır.İniş sonrası organizmanın uyumu
için uyurken de düşük ayarda oksijen maskesi
kullanmak gerekiyor.

Dünyanın en yüksek noktasına çıktın. Bundan
sonra ki hedefin nedir?

Everest çıkışı ile benden beklentiler de arttı.

Yaniçıta yükseldi. Dolayısıyla benim sorumluluk-
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larım da arttı. Everest en yüksek nokta ama daha

zorları da var. Benim daha zorunu başarabilece-

gime inanan insan sayısı arttı. Bu da beni motive
ediyor. Ayrıca intemette de sosyal paylaşım grup-
larında düşüncelerimi paylaştım ve çokkişi beni

yüreklendirdi ve güç verdi. Önümüzdekiyıl Ocak
ayında yani 2012'de Afrika'daki Klımanjaro dağına
(5.895 m) tırmanacağım. Yüksekliği fazla değilse
de çok zorlu bir tırmanış olacak,

Her dağ için, her tırmanış için tehlike vardır.
Dağlariçin senin daha önce nerelere tırmandığının
bir önemiyoktur. O seni 2.000 metrede de yene-
bilir. 5

Daha sonra ise Himalayalardan Pakistan'daki
KIzirvesine (8.61 | m)tirmanmakistiyorum. Aile-
min sorumluluğunu taşıdığım için şu anda biraz
erteliyörum bunu. Çünkü K2 ye çıkmayı son elli
yılda başarabilen kadar da başaramayaninsan var.

Dünyada sadece 7 kadın zirveyi görmeyi başa-
rabilmiş. Yedinci kadın ise ancak 7 yıllık bir mü-
cadeleden sonra başarabilmiş. ii

Bu dağın yüksekliği Everest'tendaha azolma-
sına rağmenteknikolarak kıyaslanamayacak kadar
zor. Everest'e çikış sana bağlı, oysa K2 de tama-

men dağa teslim oluyorsun. Eğerki o isterse seni
kendine alıyor. Ancak kanımın beni oraya çektiğini
hissediyorum. Çok zor ama yapılabilir de. Bence
K2 kaderçıkışıdır. Kaderimde varsa başarabilirim.

Oksijen maskesi kullanmadan daçıkış planları
yapıyorum. 7.600 metreye kadar maskesiz çık-
tım. Kalan 400 metreyi de maskesiz çıkabileceğimi
düşünüyorum. Yani Everest olmasa da 8.000
metrelik bir başka zirveye de maskesiz çıkmayı
planlıyorum.

Ayrıca Sovyetler Birliği zamanındaalpinistler
arasında düşünülmüş olan ve halen geçerliliği bu-
lunan "Karların Pars'ı" ünvanını haketmek istiyorum.
Bu ünvan en az 7.000 metre yüksekliğinde ve
belirlenmiş olan 5 dağatırmanabilenlere veriliyor.
Ben bunlardanbirisi olan Tiyanşan dağına (7.010
m) çıktım. Diğerlerine de çıkmakistiyorum.

Asıl önemli olduğuna inandığım bir başka pro-
je de Spor Bakanlığımızın. şimdihayata geçirme-
ye hazırlandığı dağcılık okuludur. Benimtalebim-
le gerçekleşiyor bu proje. Ben de orada eğitmenlik
yapacağım. Çocukların, gençlerin bu konuyailgi
duymaları benim için-çok önemli. Bizim dağları-
mızın rehberliğini şu anda başka yerlerden gelen
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Alpinist olmak sana ne gibideğerler kattı?

Dağlar insanı yeniliyor, sağlık veriyor. Ayrıca
dünyanın hemen heryerindeki dağcılarla güzel
dostluklar kurabiliyorsun. Rehberlik yaparken in-
sanların sana güvenmeleri, kendilerini sana emanet
etmeleri insanın kendine olan güveninitazeliyor.

 

 

      

    

yabancılar yapıyorlar. Bu kadarişsizlik varken Yani kendimiiyi hissediyorum.
neden bizimgençlerimiz buişi yapmasınlar. Kesin- Karina, seninle gurur duyuyoruz.
likle bizim insanımız yapmalı diye düşünüyorum.
İşte bu nedenle onları yetiştirmek beni çok mutlu
edecek. Dahaçok insanımızın bu sporailgi duy-
masını sağlamakasıl hedefim.

 
Başardıkların için seni kutluyor, başarmak

istediklerin için de şansın açık, kader de hep senden

yana olsun diliyoruz. 
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7 Kasım sabahı... Maykop'ta Adığe Devlet Tiyatrosu'nun oyuncularıyla güne başlamak!

Tiyatronun en-leriyle kucaklaşmak. En etkin danışmanından en kıdemli oyuncusuna, en yetkin
opera yönetmeninden rejisörüne kadar, tüm yıldızlarla sohbet edebilmek; Adığece!

"Sıtu si goa'petfızerıslağur - Ne kadar seviniyorum sizi gördüğüme" diyerek kucaklıyorbizi,
aktör Dz'ıha Zavurbiy. İnsan Zavurbiy'i görünce anayurdun tüm güzelliklerini görmüşçesine kocaman
bir gülüşle kalakalıyorbir süre,Elini kaldırmasıylatüm sahneyi doldurabilen, bu nİpixBy>kb- I'ıhujın,
bu 'mavi gözlü devin' odasındaki sohbetimize kahkahalareşlik ediyor. Oyunumuzda kullanmak üzere
bir Çerkeskaya ihtiyacımız olduğunu iletince, AdığeFaşenin (Adiğe milli giysisi) insana ne kadar
yakıştığını, kendine olan güvenini arttırdığını söyleyip,bir anısını paylaşıyor. Bir film çekimiiçin giydiği
Adiğe giysisiyle, Kremlin Sarayı'nın önündeyken, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, biranda
objektiflerini Kremlin sarayından Adığe Faşeye, Zavurbiy'e doğrultmuşlar. " Görkemli sarayı unutmuşlar,
bir Adiğe insanına çevirmişlerdi objektiflerini. Bende öyle dimdik, gurur doluydum ki kimse düğmeye
dokunma cesaretini gösteremiyordu.Bir an dönüp gülümseyince; aynı anda kaç flaş yandıbilemiyorum."

Kültür Bakanı Danışmanı Şhalağoe Svete bizim için neler'yapabileceğini soruyor. Grubumuzun

çalışma koşullarını, eksikliklerimizi, sahnelediğimiz oyunlarıiletiyoruz. Bufestivale çocukların da rol
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aldığıbir oyunla da katılma hayali kurduğumuzu,
Kayseri'de en son sahnelediğimiz oyunda, anadil-
leriyle konuşan çocukların rol aldığını iletince.
svete çok mutlu oluyor. |

: Titremeyi bilmeseydik...

Maykop soğukbir rüzgârile karşılamıştı bizi.
Zavurbiyve Svete; “üşüyor musunuz?” diye so-
runca "kla3hibikls apımpımlam9 apınr noTar -
Çezızıçe dımışamedışt patat". (Titremeyibil-
meseydik az kaldı donuyorduk.) diyorum,ikisi
de gülmeye başlıyor. Ragıp'tan çalıp, havamı bas-
tığım titremesinibilmeseydik donabilirdik' lafı, bir
gün sonra karın yağmasıyla daha çokkullanılır o-
luyor. Zavurbiy her karşılaştığına bu sözü söyleyip
kahkahalarla gülüyor.

Maykop soğuğu, bu güzel insanların sıcak
sohbetiyle etkisini yitiriyor. Anayurttakiilk günü-
müzü müze gezisiyle tamamlayıp, akşam kaldı-
gımız otelde oyunumuzun provasını yapıyoruz.

Oyunumuzu sahneleyeceğimiz yer olan Nal-
mes Konser Salonu'nda prova yapıyoruz, 8 Kasım
sabahı. Bize Yunus Süleyman (İslamey Grubuyla
da çalışan yönetmen) yardımcı oluyor. Provanın
hemen ardından Adığe Ulusal Radyo muhabiri
Bağ Sim'in bizimle röportaj yapmakistediğini öğ-
reniyoruz. Nedentiyatro yaptığımızı, hedeflerimizi
anlatıyoruz muhabire,
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"Kayserideniiş adamlarıyla görüşmüştüm.İlk

kez tiyatro yapan, anadili dert edinmiş bir grupla
görüşmekteyim. Bu mutluluk veriyor" diyor. :

3. Adiğe-Abhaz.Tiyatro Festivali”nin Açılışı

© Adıgey CumhuriyetiKültür Bakanlığı"nın davet-
lisi olarak katıldık 3. Adığe-Abhaz Tiyatro Festi-
valine. Açılış seramonisifarklı sanatçıların tiyatronun

bir kültür için önemini anlatan sunumlarıyla başladı.
Bu sunumların birinde "Bir ulusun tiyatrosu yok
oluyorsa, o ulus da yok olacaktır" diyordu.Tiyat-
ronun anlamını, öneminianlatan bu sunumun ar-
dından, festivale katılan gruplarının yönetmenleri
ve jüri üyeleri tanıtılarak sahneye davet edildi.
Programıarka sıralardan, halktan biri gibi izleyip
alkışlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanı Thakuşine
Aslan kürsüye davet edilince, "Tiyatro sanatçıları
kadar güzel konuşamam endişesiyle hazırlanıp
geldim bu güzel akşama" diyerek, esprilerle başladı
sözlerine, Festivalin açılışında bulunmaktan onur

duyduğunu belirtti. Diasporadan anadilde tiyatro
yapan bir grubun festivale katılmasının aynca gurur
verici olduğunu söyleyerek, güzel dilekleriniiletti.

Gece, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nden ge-
len tiyatro grubunun sahnelediği oyunla tamam-
landı.

Oyunumuzu sahnelediğimiz 9 Kasım günü!

Şermet Ludeile (Kabardey Balkar Cumhuriyeti
Şocentsuk Ali Tiyatrosu sanatçısı) kaldığımız otelin
lobisinde karşılaşmakçok güzel bir sürprizdi.
Kendisini kahvaltı masamıza davet ediyorum.
Lude, anlattığı anektodlarla, Türkiye anılarıyla çok
güzelbir sabah yaşatıyor. Sahneleyeceğimiz oyunun
konusunun 'İstambulako' olduğunu öğrenince
"Dilerim bundan sonra hep anavatana dönüş
hikâyeleri anlatırsınız" diyor,

Yunus Süleyman ve Adığe Devlet Tiyatrosu
sanatçısı W'cuh Mariyatile yapıyoruz; oyun öncesi
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son provamızı. Saat |5.00'da sahneye çıkacağız.
Heyecanla kuliste hazırlıklarımızı tamamlamaya
çalışırken, Adığe Devlet Televizyonuikincibir çe-

kime geliyor. Daha önceki çekimde, diasporadan
katılan tek grup olmamızdan dolayı uzun bir soh-
bet etmiştik. Şimdi tam sahneye çıkacakken duy-

gularımızı öğreniyor, hazırlıklarımızıizliyor. Yedi
kişilik bir kadroyla gidebildiğimiz anayurdumuz
daki bu festivale, figüran oyuncularla on ikiye ta-
mamlanıp oyunumuzu sahneliyoruz.Seyircilerimiz
arasında Kültür Bakanı ve danışmanı, İslamey Gu-
rubunun Solistleri, 3. Adığe-Abhaz Tiyatro Festivali
Jüri üyeleri ve diğer cumhuriyetlerden gelen tiyatro
sanatçıları da var. Oyunumuzutekbir sesin ol-

madığı, pür dikkat bir seyirciye sunuyoruz.

Selama çıkışımızla bizi çok duygulandıran

konuşmalar yapılıyor. "Adımınızı attığınız her yerde
güzellik, şans, sağlık karşılasın sizi. Bizi gurur-
landırdınız; gurur dolu olsun yaşamınız." Bu güzel
dilekler, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti sanatçısı
Tut Tezade'ye ait. Zcıha Zavurbiy, "Sürgünü
hatırlatıp sarstınız bizi. Daha çok kişiyle, daha
güzelbir çalışmayla geldiniz bu festivale. İiyatro
kocaman bir dağ, Guğe Tiyatro bu dağı gururla
tırmanıyor." diyor. Çemişo Gazi, Necdet Hatam,

Ağurmoko Sime, oyun sonrasında konuşma ya-

    
panlardan. Birbirinden güzel dilekleriyle bizi
mahcup ediyorlar. Sahneye gelerek tebrik eden
Batıray Özbek ve Mehmet Yediç, Paştı Madina,
Çetao Nadir, Ju grubu ve ismini sayamadığım bir
çokkişi; duygulu anlaryaşattılar bize. Fıpso, Fıthaji

Guçe Zamudin ve Öğrencileri

Adığe Kültürüne çok emekleri olan değerli
insan Güçe Zamudin, sanatla buluşturup kültü-
rümüze kazandırdığın gençlerle bin yaşa!

Aydınlığı ve tevazusuyla insanı saran, yanında
oturdukça ne kadar 'az yaptım' mı düşündürten
ADİGE

Atölyesinde öğrencileriyle karşıladı bizi Za-
mudin. Grubununiçinde, İürkiye'den dönüş ya-
pan ailelerin gençleri var. Herbiri Şiçepişine çalan,

vored söyleyen, söyledikleri voredlerin Adığe
kültüründeki yerini bilen aydın gençler. Zamu-
din'in çalışmaları arasında en eski Çerkes enst-

rümanlarını, el sanatlarını hayata geçirmek devar.

Festival kapanışı; Yirepso Adığe Tiyatırır!"

Kapanış akşamısalon kalabalıktı. Önce grupların
performanslarını değerlendiren jüri üyeleri ve
tiyatro eleştirmenleri sahnede yerlerini alıyor.
Sonrasında yönetmenler sahneye tek tek davet
edilerek, aldıkları ödüller takdim ediliyor. Festivalın
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en iyi oyunu olarak Tsey İbrahim'in yazdığı ve A-
dıgey Ulusal Tiyatrosu'nun sahnelediği "Koças"
isimli oyun seçiliyor. En iyi erkek oyuncu ve kadın
oyuncu ödülü, bu oyunun başrol oyuncularına
gidiyor. Kukan Murat (Adıgey Devlet İiyatrosu
sanatçısı) 'Guğe' kelimesinin anlamına vurgu yapıp,
grubumuzun anadili kullanışındaki yetkinliğinden
bahsederek, oyunumuzun konusunun öneminin
altını çizip, salonda yarattığı büyük coşkuyla davet
ediyorbizi sahneye. Çemişo Gazikısa, anlamlı bir
konuşma yaptıktan sonra, ödülümüzü verip sözü

bana bırakıyor. "Bu anlamlı gecede bu kadar güzel
insana ne söylesem eksik kalır sanırım. Dilerim,
hep çok güzel şeylerle vesıksık bir araya geliriz."
diyorum. Bu sözün bitimiyle sahnedeki herkes
"Yirepso Adiğe Tiyatırır" diyor hep bir ağızdan.

Aynı akşam dönüşiçin yola koyulmak zorun-
dayız. Başta Kültür Bakanı ve tiyatro oyuncuları
olmak üzere, herkes çokiçten dileklerle bir sonraki

festivale tekrar beklediklerini iletirken, Zavurbiy;
"Sakın vazgeçmeyın,sizin yaptığınızı yapan yok.

Mutlaka bekliyoruz sonraki festivale" diyor.
Ayaklarımız geri geri gidip otelden ayrılacağımız
vakıt, oyunumuzun yazarı Tabısh Murat arıyor.
Bizi izlemeye gelemediği için Üzgün olduğunu

fakat, grubumuzve sahne performansımızla ilgili
iv'den çok güzel şeyler duyduğu için çok mutlu
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olduğunu, gurur duyduğunu belirtiyor. Bu dilekten
sonra çok daha zor oluyor ayrılmak.

Tabısh Murat'ın döndükten sonra yolladığı
mailden aşağıdakisatırları ve Adığe MakGaze-
tesi'nin grubumuzlailgili haber başlığını da paylaş-
madan edemem:

“Cu rpanil9MHIBHIY 351 bluruya ulbrxy
UMbUTbOrbya >Kbıxyalam by9n9y culon. A6bı
Kbbix9CXA UİBbyrLOM MH JTb9Yy2KDI Mbi “İ'yrBoM
HU JTbarbyopM”, ybilo HMbiloy roxbıpbizbın Mika,

CH LUKNXDY, JiyHefi dleireyop TxboM Kbb16Orb3—
AMIIbXL9” (Çok kolay kimsenin yaşayamayacağı,
hayatımın çok güzel bir dönemioldu.İşte o güzel

yaşam diliminden çıkardığım insanlığın bir sonucu
dur "İ'yr»oM H irbarry9" de. Durmadanileriye
gidenİlkay, kardeşim, dünyanın tüm iyiliklerini tha
sana versin.)

Adığe Mak Gazetesi'nin haber başlığı:

“İ'yroM urynubicokl9 yerboryrr9” (Gu-
gem Yigupsıseçe weğeguğe: Umudun düşünüş

şekli umutlandırıyor.)

Guüğe grubunun festivale katılımında maddi
destek veren Sayın Sabahattin Diyner'e, Mejit
Tav'a, Demir Gruba, Doğan Koçer'e, Adil Taş'a,
Hüseyin Kılıç'a teşekkürlerimizi sunarız. Tham
Fiğapsol!

 



 

 
dığe Koreografi Sanatı Geç Aniik'e kadar uzanır.
Dansçıların seyirciler üzerinde özel bir etkiye sahıp

olduğunu fark eden Aristo "Poetika"da (Sanat Öğretisi)

şöyle der "Onlar ntmik hareketlerle karakterleri, ruhsal durumları

ve eylemi tasvir ediyorlar." Adığe dansının ulusal karakteri ve

bu milletin kendisine özgü olan özsaygısını içerdiğini vurguladı.

 

Geleneksel Adığe Koreografi Sanatında bazı kurallar ve
bireysel plastik şekille Adığe danslar birkaç çeşide ayrılabılır:

Zefagh, Kabardey Kafe, İslamey, Kabardey İslamey, Zığetlat,

Vuic, Tihepeças. Antik Adığe danslarından biri Achekash en

eski pagan döneminde bereket ve tarım tanrısı Thağelec onuruna

düzenlenen dini bir ritüelle ilişkili olarak ortaya çıktı. "Achekashu"

nun çevirisi Keçi dansıdır. Her kutlama vuide bitirilindi - Dairesel bir danstı. Bu dansta daire içerisinde

birbirlerinin ellerini tutarak, belirli bir ritimde hareket ederek yürürlerdi. Diğer danslarda temas
yasakdı. Vuic? Antik Adığe Dansları "Ulusal Adığe Dansları" kitabında Araştırmacı Ş. S. Şu; Kendini
güneşin çocuğu sayan Adığeler güneş şekli gibi olan daireye büyüsel değerverirlerdi. Hemen hemen
birçok sayıda ve farklı modern Adığe halk danslarında, güneşe doğru hareket tarzında dansın hareketi
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izlenir. Böylece nesilden nesile aktarılan kareografık
figürlerde yansıtılan güneş kültü yankısı modem
Adiğe sanatına girmiştir.

Adığe Khabzeiçerisinde insana, kendi duygu
ve durumlarını gösterebilen Çerkesler'in dansı
çoketkileyiciydi. Özellikle bu gençlerin kendilerini
beğenen kızları davet edebildikleri eşli danslarda
belirgindir. Gerçek hayatta olduğu gibi dansta da
erkekler asil ve ölçülü, kadınlar ise zarif ve şıktı.

Genç adam bir şövalye, genç kadın ise prenses
idi. Adığe dansıiletişimibelirli düzeydeki birbirlerine
bağlı gençlerin tanışma ve sosyalleşme biçimiydi.

Örneğin, Zafagh kızla gencinilk karşılaşmasıydı.
Onun kareografik figürü, dansçıların yakınlaşma
ve uzaklaşması mutlu bir gösteriydi. Bu dansın
adı Türkçeye "karşılıklı gitmek"gibi çevirilir. İslamey
en romantik danslardan biridir. Bu dansta çemberin

etrafında birbirine büyükbir güvenle hareket ede-
rek dans eden bir çift vardır. Çerkes Profesyonel

ÇağdaşPlastik Sanatı alanında, bu temel dansların

eski Çerkesfigürlerinin güncel yorumuyla, Adıgey
Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "Nal-
mes" ortaya çıkıyor. Rusya Federasyonu ve Adıgey
Cumhuriyeti devlet sanatçısı ve grubun sanat yö-
netmenliğini yapan Muhamed Kulov, intemet
portalı "Roskultura" için Adığe dansı hakkında ko-
nuştu. Baştan pagan bir karakter taşıyan dans,in-
sanın ortaya çıkışıyla doğdu.İnsanlar profesyonel
kareografık bir sanat olmada yeni yollar düşünmeye
başladı, geliştirdi. Adığelerde putperest inanışlar
ve şıble gibi dinsel karakter taşıyan ayin olarak
yapılan ilk dansları da vardı. Şimdiki günde biz,
koruduğumuz, savunduğumuz, yeni kompozis-
yonlar ve görüntüler oluşturduğumuztarihsel dini
danslar temelinde geliştirilen zengin bir kareografik
kültüre sahibiz. Nalmes, 75 yıldır var olan Çerkes
gençlerinin favori topluluğu olarak plastik sahne

ve kostümler aracılığıyla geleneksel tarzda müzikal
formlu danslarda, koreografilerde çok deneyim
kazanmıştır. Topluluk tumelerle dünyanın hemen
hemen herkıtasında bulundu. Fransa,İtalya, Çek,
Türkiye,İsrail, Amerika, Japonya, Hindistan,Birleşik
Arap Emirlikleri, Libya ve Suriye vs. ziyaretetti,

Tarih, ayin ve dini Çerkes dansları hakkında
bilimselbilginin yardımıyla inşa edilen "Nalmes"in
oynadığı tüm oyunlar, bu yüzden eski orjinaline
en yakındır. Topluluk kostümleri oluştururken
Ulusal Adıgey Müzesi'nden malzemeleri kullanır.
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ürkiye'de gençkızlar için "kaçmak", her-

kesin bildiği gibi, ailenin rızası olmadan ev-
lenmek üzere habersizce evden ayrılmak

anlamına gelir. Kendi vunafesini yaparakailesine
karşı gelen asi kızın üzerine bir çizikatılır ve uzun
süreler adı anılmaz. Pek çok sülalede örnekleri

vardır bu durumun.

 

Gençkız kendiiradesi ve aklıyla vunafesini ya-
par ve ailesine durumubildirir. Bu kararda ailenin
beğenmediği bir durum varsa, kendince neden-
ler sıralayarak kızın tercihini yok sayar, onun ka-
rarını onaylamaz. Yaşı da küçük değildir kızın ama
aile en doğrusunu bildiği için kızlarının yanlış! yap-
masına izin vermez. Sonrasında da malum kaçış

gerçekleşir. Küslükler, barışmalar birbirini izler.

 

Türkiye'deki boyutunu herkes bildiği için ora-
daki eğrisini doğrusunu tartışmadan anavatanda
Adığe kızlar neden ve nasıl kaçarlar- kaçırılırlar

bunu anlatmakistiyorum.

Genç Kızın kendirızası ile kaçırılması:

Türkiye'deki "kaçtı!" kelimesi, bu olumsuz
eylemi doğrudan kıza yükler ve aile-sülale-toplum
nezdinde bunun bir "suç unsuru" olduğunu da
vurgular.

 
Oysa anavatanda kızlar kaçmazlar, kaçırılırlar!

Evlenme talebi olan bir genç tarafından götürü-
lürler. Adığece "yadığuas": çalındı, "yahas": götürüldü
kelimeleriyle ifade edilir kaçırılma eylemi. Bu ne-
denle de suç yoktur. Yani genç kız ailesine karşı
iteatsiz, asi olarak suçlanmaz.

Evlenmek üzere anlaşan gençler, "evlenme

merasiminin" aşamalarının nasıl olacağına biraz
kendileri biraz da aileleri ile beraberce karar verirler.

Kızın ailesinin maddi durumu, kız isteme ve

gelin almafasıllarının masraflarını, eziyetini karşı-
İamaya uygun değilse veya ailede ya da vakınlarda
eğlenceye engel bir yas durumuvarsa kızın kaçı-
rılması çok kabul gören bir uygulamadır. Kız ve
oğlan bu durumaaçıkça konuşarak karar verirler

Aileler de bunu bilir ve onaylar.

Kızın kaçırılacağı - getirileceği zamanı çoğunlukla
aileler bilse de bazen ailelerin tam olarak zamandan
haberi olmadan da gerçekleştirilebilir.

Delikanlı bir ya da bir kaç arkadaşıile birlikte,

genç kızı anlaştıkları yerden alarak oğlanın ailesinin
evine götürürler (bazı bölgelerde oğlanın akraba-
larından birinin evine götürülür). Kısa bir süreiçin-
de kızın ailesine haberciler gönderilir. Haber üze-
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rine kızın ailesinden, akrabalarından bir grup oluş-
turulur ve bir kaç saat içinde oğlan tarafına ge-
lirler. Bu arada oğlan tarafı da hazırlıklarını yapmış-
tır. Sofralar kurulmuş, Adığe nikâhı(dini nikâh) için
hoca çağrılmıştır. Kızın yakınlarından birisi kuzeni,
dayısı vs. kim geldiyse kızın bulunduğu odayagi-
rer ve kızlarına: "Kendi isteğinle mi geldin, ger-

çekten kalmakistiyor musun?" diye burada çok
meşhur olan kader sorusunu sorar. Bu danışıklı
döğüşün aktristi tabi ki "evet" der. Buyanıtı alan
temsilci akraba huzur içinde odadan çıkar ve ke-

yifle sofraya yönelir. Durumu yanındakilere açıklar
ve nikah kıyılır. Dilek ve temennilere boğulan sof-
rada taraflara uygun olan düğün tarihi belirlenir
ya da bu iş de oğlan tarafına bırakılır. Böylece kız
isteme ve gelin alma seremonisinin masrafve sı-
kıntısından kurtulan kız tarafı sevinçle oradan ay-

rılır. Gençler o andan itibaren evlenmiş olurlar.

Düğüntarihi belirlendiğinde kız tarafına da ha-
berverilir. Düğün yapılacakise kesinlikle yemekli
olur. Restaurant, otel, gibi salonu olan mekânlarda
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ya da erkek tarafının evi uygun ise evde düğün
yapılır. Kız tarafından da 50-60 veya bazen çok
daha fazla sayıda katılımla düğün olur. Resmi nikâh
ise düğün saatinden önce, gelin ve damadın ak-
ranlarından oluşan akraba ve arkadaşlarının eşli-
inde, nikâh salonunda standart bir törenle kıyılır.
Daha sonra nikâhta bulunanlar konvoy halinde
arabalarıyla şehir turu yaparak,kızın ailesinin evinin

önünden klaksonlar çalarak geçerler, Abhaz mey-

danındakısa bir düğün yapıp,asıl düğünün yapılacağı
salona ya da eve giderler. Düğün sahibi erkekta-
rafıdır ve kız tarafı misafir olarak gelir ve ağırlanırlar.

Burada Türkiye'deki gibi bir çeyiz ya da eşya
mentalitesi yok.

Yukarıdaki "kaçırma ve kızın rızasını sorgulama"

seramonisi bittikten sonra bir kaç gün içinde kızın
ailesine alış-veriş için haberverilir. Alle kızlarının

giysi, ayakkabı vs. tüm ihtiyaçlarını beraberce git-
ükleri yerlerden alırlar. Bunların dışında kızın çeyiz
olarak herhangi bir öteberisi olmaz, götürmez.
Sadece kızın tarafından düğünde hediye gelirse
onlar verilir. Bazen de ailenin maddi durumuyla

ya da gösteriş kapasitesiyle orantılı olarak değiş-
mekle birlikte, damada ev veya araba hediye e-
den aileler de vardır.

Sonuç: Kız kendi isteğiile kaçırılmış-götürül-
müştür. Aileler razıdır. Kız tarafında masraf yoktur.
Oğlan tarafı her durumda zaten yapacağı masraf
yapacaktır.



KAÇIRMA GELENEĞİ
 

 
 

Yaşı kücükolan kızlarda bazen kendi istekle-

riyle kaçınılıyorlar. Bu durumdakızın ailesi haliyle
evliliğe karşı çıkıyor ve o meşhur "hür irade" içeren

kader sorusunu kıza sormadan -kızları gittiği yerde
kalmayı çok istese de- kızgınlıkla ve hışımla kızlarını
geri götürüyorlar. Dolayısıyla evlilik konusu da ka-
patılmış oluyor. Taki bu kaçırmalar bazen 3-5

sefere ulaşıncayılgınlık içine düşenkızın ailesi pes
ederekevliliğe razı oluyor.

Genç kızın zorla kaçırılması:

Bu durum biraz eski Türk filmlerini çağrıştırsa
da aynen olduğugibi aktaracağım hiç bir abartısı
olmadan;

Bir delikanlı bir kızı beğeniyor ve bunu ken-
“disine ifade ediyor. Kız istemiyorsa o da bunu be-
lirtiyor haliyle. Uğraşlar kısa ya da uzun birzaman
erkek tarafından değişik şekillerde gösteniliyor. Ki-
zın olurunu alamıyor ya da kız istiyorsa dahi za-
manı, koşulları o anda uygun bulmadığıiçin hayır
diyorvs. Sonuçtadelikanlı bir ya da bir kaç arkadaşı

ya da yakınıilekız kaçırma timini oluşturup,kızın
hareket güzergahında mevzileniyor. Genç kıztam
anlamıyla yaka-paça derdest edilip arabaya tıkı-
lıyor vedelikanlının (ailesinin) evine götürülü-
yor. Bazen kapı önünde eşofmanlarıyla, bazen
direnme esnasında ayakkabısının teki ayağından
çıkmış olarak, ama bunlar da çok önemlihaller

sayılmıyor.

 

“Kız arabadafigan feryat ederken hemenara-
badakıler tarafından: "bizim oğlan bir tanedir, dün-
yada eşi benzeri yoktur, bir elin yağda,bir elin bal-
da olacak “ türündeki çok ikna edici söylemlere
başlıyorlar. Bu arada kız da boş durmuyortabiki:
"beni hemen geri götürün, yoksa boksör ağabeyim
sizi gebertir” şeklindeki tehditlerini savuruyor an-
cak arabadakileri vazgeçirmeyi başaramıyor. Oğ-
lanın ailesiyle birlikte yaşamakta olduğu.eve ula-
şiyorlar.

Ev halkı kızın getirileceğinden bazen haberdar
bazen de değildirler. Gerçi haberli ya da habersiz
olmaları bir şeyi değiştirmiyor. Aile fertleri hemen
bir araya gelerek, zorla getirilmiş olan kızı ikna
etmek üzere varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu
arada zaman geçirmeden kızın ailesi yukarıda an-
attığım gibi haberdar ediliyor. Kız tarafi geleneka-

odarkız ikna edilemediyse -ki bu zorla kaçırmalar-
da pek ikna edilemiyor- kızın yakınları geldiğinde
kıza: "Kendiisteğinle mi geldin, kalmakistiyor
musun?” kadersorusunusoruyorlarvekız: “Hayır,
asla, hemensizinle geliyorum" yanıtını veya.ise
hemenkızıalıp oradan ayrılıyorlar.

Burada gayet olağan karşılanıyorbudurum,
herkeshayatına bıraktığı yerden devamediyor.
“Kız için de oğlan için deciddibirolumsuzluk do-

gurmuyor bu durum. Hatta kaçırılıpta gerigelen
kızlar "talipsiz" olmadıklarını, beğenildiklerini de
ispatlamış oluyorlar bir nevi.
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Gelelim diğer duruma. Yani zorla kaçırılıp da
oğlanın yakınları tarafından kalması (evlenmesi)
yönünde ikna edilen kızlara.

Zorla kaçırılmış olan kız, hane halkı ya da ora-
da bulunan yüksekikna kabiliyeti olan kişilerin bas-
kılarına dayanamayarak bazen de "tamam" diye-
biliyor. Bunun üzerine kızın yakınları meşhur ka-
der sorusunu sorduklarında "evet" yanıtını alı-
yorlar. |

Kızlar tabiki hiç tanımadıklarıbirisiyle evlenmek
üzere ikna olmuyorlar. Kaçıran kişiye direniyorlarsa
eğer; ya oğlanı çok fazla beğenmedikleriiçin, ya
beğenseler de kaçırıldıkları tarih kendilerine uy-
madığı, evlenme hazırlığı yapmadıkları için vs. ne-
denler söz konusudur. Bunları es geçebilenler ya
da başka bir kısmet çıkmazsa endişesi taşıyanlar
kalmaya ikna oluyorlar ve kendirızasıile kaçırılanlar
gibi Adığe nikâhı ve sofra seramonisi başlatılıyor.
Sonuçta da gençler evlenmiş oluyorlar.

 

Bunun peşinden aynen yukarıdaki gibi diğer
uygulamalar başlatılıyor. Yani alış-veriş, düğün,
resminikâh vs.

Aynıkişi tarafından ya da farklı kişiler tarafından
defalarca kaçırılıp evlenmeyi kabul etmediğiiçin
geri gelebiliyor genç kızlar. Kimse kimseden şikâyetçi
olmuyor. Gelenek, alışkanlık böyle diyorlar. Sıfırdan
ev kurma maliyetinin oluşturduğu baskı yok genç-

lerin üzerinde. O yüzden debirine talip olmakhiç
zor değil. Çeyiz kavramı da olmadığıiçin, kızlar
için de evlenmek zor değil.

Kaçırarak evlenme burada oldukçasık rastlanan

bir durum olsa da "gelin alma" seremonisiyle ya-
pılan düğün törenleri de vartabiki.

 

* Bu yazıda kullanılan fotoğraflar Şıbzıhno Çağlayan ile Tsrım Zalina'nın düğününde çekilmiştir. Bu düğün ise
normalgelin alma merasimiile gerçekleşmiştir.
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Köyün ekonomisi çoğunlukla tarım ve hay-
vancılığa dayalıdır. Büyük ve küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliği ve besicilik yaygındır. Arazisinde arpa,
buğday, nohut ve fasulye gibi tarım ürünleri, elma,
armut, erik dut, kayısı gibi meyveler yetişmektedir.

Köyümüz Çorum'un en büyük Çerkes köyü-
dür, fakat son 10 yılda daha eskiye nazaran dışa-
'rıya çokfazla göç olmuştur. Yoğunlukla Çorum,

Ankara ve Kırıkkale illerine çok göç vermiş, bu

da köy nüfusunu hemen hemen yarıya indirmiştir.
Köy dışında başkaillerde yaşayan ancak köyden

kopmamış yaklaşık | 00'e yakın hane bulunmak-
tadır.

0 yıl öncesine kadar 60 hane olan köy, bu
gün kış aylarında 25 haneye kadar düşmektedir.
Ancak, köy kent projesiyle köy dışında yaşayanlar
tarafından köyümüzeyazlık şeklinde şu aniçin 22
adet (20 tane daha yapılması projeaşamasında)
ev yapılmaktadır... >>>
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Köy kent projesiyle yeni yapılan evler ve köy-
de yaz aylarında kalanlarla birlikte yazın köyümüz
dolu hane sayısının tekrar 50-55 civarında olması
beklenmektedir.

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği almasıile
birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesiiçin

köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

© Köyümüzün yol,iiçme suyu, kanalizasyon,
elektrik, telefon,intemet gibi gerekler açısından

son yıllarda köy halkının çabaları ve devlet
desteğiyle birlikte pek fazla sorunu kalmamıştır.

Meretıko, Avulh, Şaguj, Tuğ, Siug , Anzavur,
Dzibe, Hatko, Hokon, Gube, Vuneruv, Çetav

gibi Abzeh sülaleleridir.

© Köyümüzde 22-23 yaşve üstü herkesAdı

dece konuşabilmektedir.

 



Köyümüzde, heryıl mayıs ayında geleneksel
hale gelmiş "Köy buluşma günü ve Adiğe Şenliği"
adıaltında geniş katılımın yaşandığı, gün boyu sü-
ren bir toplantı organize edilmektedir.

Toplantımızın kesin tarihi internetaracılığıile
ve yurt genelinde derneklerimize davetiye gön-
derme şeklinde ilanedilmekte vetümhemşeri-
erimiz aileleri ilebirlikte davet edilmektedirler.
  



 

Köyümüztarihi yönden de oldukça zengindir.

Urartu ve Hitit dönemlerinde kale olarak kul-
lanılan anıtsal yapının zirveye çıkan yolu üzerinde
yapısalkalıntılar bulunur. Kaleye çıkış, yarıya kadar
tarihi taş merdivenlerle mümkündür. Zirvede su-

nak ve eskiden taht olarak kullanıldığı tahmin edi-
len kayadan oyma yapılar mevcuttur. Bir rivayete
göre, kalenin içine açılan mağara tünelden Hat-
tuşa'ya yol gider.

 

   

Kalehisar Medresesi (Behramşah Medresesi)-
Anadolu Selçukluları döneminde Muradiye kasa-
bası olan köyün şu an ne yazıkki yıkılmakta olan
bir tarihi eseri de mevcuttur.

Mahmudiye Köyü'nün 2-3 km. güneyinde Ka-
letepe Mevkii'nde bulunan bu medresenin bir
külliyeye ait bölümlerden olduğu sanılmakta.

Yapım tarihi belli olmamakla beraber, miman
üslubundan X1lİ.yüzyıl >elçukliyapısı olduğu tah-
min ediliyor.

“Külliyenin hamamı:in güneydoğu-
“sunda kalmaktadır. Kareyeyakınplanlı yapınınba-
bduyarlar temele kadar.yıkılmıştır.

 

“mektedir. Giri'eyvanınınahiiEM
dershane odası, giriş.ekseninde mihrap'n
“eyvan ve heriki yanındabireroda yer alm

— Avlunun her iki taralında,e|

biriIZ almamış. 



   
   

 

sine Verilen Neta...

 

Elçi  

 

i 760 yılı

Kabardey'e özgürlük tanıyan Rus-Osmanlı
anlaşmasına, Rusya'nın uymaması nedeniyle,

 

  
   

Rusya'yı bundan vazgşeçirme çalışmaları

konusunda Prusya Kralının çabaları (katılımı)

hakkındaki olumlu değerlendirme notası.

  
  
  
 

 

©Hazırlayan:KIP GUPSEALTINIŞIK  

 

Değerli arkadaşımız Elçi'nin, bize vermiş olduğu notaya göre, şimdiki gibi Rusya
ile Osmanlı arasında bir anlaşmazlık meydana gelirse, o anlaşmazlıktan dolayıiki
devlet arasında bir güvensizlik doğarsa, Prusya Kralı iki devlet arasındaki anlaşmazlığı
gidermek üzere arabulucuk yapacak ve tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak .

üzere çaba gösterecek,iki devletin birbirleriile ilişkilerinin düzelmesini sağlayacaktır.
Elçi bu haberi duyurmak üzere Osmanlı'ya gönderilmiştir. Prusya Kralı, bundan
sonra heriki devletin, barış ve dostluk tesis etmekiçin vardıkları anlaşmayı dostluk

ve kardeşlikile sağlamlaştıracaklardır. Bunlarla beraber, anlaşmazlığa neden olan
konuları çözümlemek üzere, Prusya Kralı tüm gücünü kullanacaktır. Böylece
notanızda belirtmiş olduğunuz sorunların çözümleneceğine inanıyoruz. Ayrıca,
hiçbir şüphemiz yoktur ki, dostumuz Elçi, herkesin malumu olan doğrulardan
haberdardır. Bu şekildeki sorunlarla karşılaşıldığında ortaya çıkacak sonuçları

görmeden insanın inancı hemen kaybolmamaktadır.

 

  
   

 

  

      

   

   

Saygıdeğer Han'ın şimdi de daha önceleri de İstanbul'a göndermiş olduğu
mektuplarda, Osmanlı ve Rusya devletlerinin yapmış olduğu anlaşmalarda, Kabardey

 



                              

  

 

  

halkına özgürlük verileceği, onlara saldırılmayacağı ve heriki devletin Kabardey
halkına ait esirleri alıkoyabilecekleri maddesi bulunsa da Osmanlı tarafı esir almamıştır.
Rus tarafi esir almıştır. Bundan başka imzalanan anlaşmaya uymayan durum, köyde
Kabardeylerle birlikte bir Rus yüzbaşı ile bir kaç Kazağın kalıyor olmasıdır. Bunlar
yılda bir kez oraya gidip dönmektedirler. Kabardey'de istihbarat yaparak üç yerde
kale kurmak suretiyle Küçük Kabardeyile Büyük Kabardey'i ele geçirme planları
vardır. Küçük Elbrus'a papazları ve Kazakları yerleştirmişlerdir. Dağıstan tarafına
bağlantı yollarını kapatmışlardır. Gürcistan'dan getirilen esirleri kaçırmışlardır. Rus
ordu birlikleri Ozi ırmağı kenarlarına kadar kalelere dağıtılmışlardır. Bunlardan başka

almış olduğumuz haberlere göre Aksu çevresinde üç Rus kalesinde Rus ordu

birlikleri ve silahları dağıtıldığı için Tatarlar başkaldırmışlardır. Ayrıca mektupta
belirtilmektedir. Heriki tarafın da güvenliğinin teminiiçin, her iki tarafın da rızasıyla
Rus tarafından bir subay, Osmanlı devletinden bir kaç kişi Kabardey tarafından esir

alacaklardır veya Osmanlı devleti esir almıyorsa Rusların elinde bulunan Kabardey
esirleri de serbest bırakacaklardır. Bundan başka Kabardey'de bulunan Rus subay
da geri çekilecektir. Bundan sonra Kale yapmayacaklardır.

Yapılan anlaşma kapsamında olmak üzere heriki devlette Kabardey'e bağımsızlık
verilmesi maddesine uyacaklardır.

İstanbul'da bulunan Rus elçisine sözünü ettiğimiz sorunları sorduk: Elçinin

ifadesine göre, böyle bir sorun bulunmamaktaymış. Ancak Han, bu konununaslını
tamamen araştırıp öğrenmeden herhangibir girişşmde bulunmayacaktır. Osmanlı
devleti ile Rus devleti arasında anlaşmazlığa konu bir durum meydana gelmemiştir.
Ancak Han'ın mektubunda belirtilen sorunların çözümü ile onun cevabının

gecikmesinden kaynaklanan nedenlerle Prusya Kralı'nın olaya müdahale etmesi
gerekmiştir. Bu şekilde devam edecekolursa,iki devlet arasında güven duygusu
sarsılarak yok olacaktır.

Saygıdeğer bay dostumuzElçi! Sizinle olan dostluğumuzaistinaden, Çar'ınıza
hitaben, Rusya'nın yapmış olduğu anlaşmaya uymayan, Kabardey sorunundaesirlerin
durumuile ilgili hareketleri sona erdirmesi konusunda, bir mektup yazabilirseniz,
aramızdaki anlaşmanın sürekliliği için, Rusya'nın amaçlarını öğrenerek İstanbul'a

haber verebilirsiniz.

 

(Kabardey Balkar Cumhuriyeti Merkez Arşiv Kurumu yayını,
Osmanlı Devlet Arşivi Belgelerinde Adığe Tarihi, cilt I,sa:1 4, belge no:|, İE.HR,1445)
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30 Ekim Pazar günü yapılan "Olağan Genel Kurul" sonucunda seçilen Yönetim Kurulu aşağıda

bilgilerinize sunulmuştur.

Göreve gelen arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© Yönetim Kurulu: Başkan Ümit Duman, Bşk.Yrd: Birgül Asena Hızal, Sayman: Hande Haratoka Yılmaz,
© Yazman: Ergün Utku, Üyeler: Özlem Aydemir, Yaşar Güven, Janberd Dinçer

 

  Yaptı
Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği 13 Kasım 2011 Pazar günü Genel Kurul yaptı. Göreve gelen

arkadaşlara çalışmalarında başarılar dileriz. Yeni yönetim kurulu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulu: Murat Caymaz, Muharrem Seçgin, Uğur Nemlioğlu, Setenay Yıldız, Sinan Özmeç,
Enes Oz, Davut Yıldırım
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Kocaeli Kafkas Kültür Demeği Genel Kurulu 19.11.2011 Cumartesi günü yapıldı. Göreve gelen arka-

daşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz. Kocaeli Kafkas Kültür Demeği Yönetim Kurulu aşağıda bilgilerinize

sunulmuştur.

Yönetim Kurulu: Başkan Sami Korkut (Guğoj), Başkan Yrd Erdal Çatan (Çatanaa), Sekreter H.Tolga

Asalkan (Ubıh), Muhasip Cengiz Hurma (Hurime) Ö,Susran Hunca (Hunca), İbrahim Uygun (Abrek),

İskender Öztekin (Pasaniya),

 

 

Avrupalı Çerkesler Federasyonu'nun organizasyonunuüstlendiği "Avrupa Parlamentosu'nda Çerkes Günü"

etkinliği 7 Kasım 2011tarihinde Brüksel'de yapıldı. Çerkesler'in karşı karşıya olduğu sorunların konuşulup
© görüşüldüğüetkinliğin ana başlığı "Diaspora Çerkes Örgütleri, Sorunları ve AP'den Beklentileri" idi. Adıgey,

© Amerika, Avustralya, Türkiye, İngiltere,İsviçreve flmanya Çerkes Örgütleri ve Çerkes Hareketi dostları olan

© akademisyen vesiyasetçilerin katılımı ile tamamı “Çerkes kimliğinin bugünü ve geleceği"neilişkin plan ve

programlan ihtiva eden toplam || bildirinin sunulduğu etkinlik 6 saat sürdü.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu parlamenterlerinden Sika KELLER (Almanya) tarafından yapılan

konuşmayla başlayan etkinlikte bildiri sunanlar: Ska KELLER-(Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Milletvekili-

manya), ProfDr WulfKÖPKE-(Hamburg Etnografya
Müzesi Müdürü - Almanya), Admiral DAŞDEMİR-
(FECAvrupalı Çerkesler Federasyonu-Genel başkanı),

Cihan CANDEMİR-(KAFFED Genel başkanı-Türkiye),
John HAGHOR-(California Üniversitesi-California Adığe

Hase), Çiçek CHEK-(Adığe Hase-Californiya-ABDİ),
Asker SOKHT-(Adığe Hase-Krasnodar - RE), Alan
DJAMIRZA-Adığe Hase-Avustralya), Yaşar ASLAN-.

KAYA-(FEC-Avrupalı Çerkesler Federasyonu-Türkiye),

Yalçın KARADAŞ-(Kafkasyalı Yazarlar Birliği-Türkiye),

Sencer BUSUN-(Kafkasya Forumu - Almanya)
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AHLAT KAFKAS |
KÜLTÜR veDAYANIŞMA

  

 

 

— esnasında ise oldukçaduygulu anlar yaşandı.

e © İnegöl eke Adiğe Kültürir Demeğinin çabalar
ile Adigey Cumhuriyeti folklor ekibi, 2001a

© yapılan Uluslararası Kültürve atFi
|a2007 yılından |

ile demek yöne-

Adıgeyegitmiş

eraldığı Üstdüzey yetkiler tarafından kekarşılanmış-

 

  

    

  

  

Yapılan görüşmelerde Kipey Devlet Başkanı,

ülkesinin yabancıyatırımcılara kapısını açtığı, vergi

ve ticari kolaylıklar sağladığını, Türk yatırımcıları

ülkesinde görmekten son derece memnuniyet du-

yacağını belirtmişti.

Şubat 201 | tarihinde de Adigeyli Ticaret Bakanı,

“ Kültür Bakanı ve Başbakan Danışmanı İnegöl'e bir

ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerden, İnegöl ile

ilişkilerin sadece kültürle kalmayıp,ticari boyutta da

devam etmesikararıalındı.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Adıgey Iahtamu-

kay Rayon Başkanı Rızo Pşıdateko'nun daveti üzerine

 

Büyükacıyı yüreğinde hissederek Van'daki dep-

remzedelere yardım elini uzatan K.Maraş Demeği,

kardeşliğin ve dayanışmanın gereğini yerine getirmek

için Dernek başkanı Şahver Tuna ve beraberinde

üyeleri temsilen Nebahattin Elagöz ve gençlik kollarını

temsilen Mahmut Dumanile Ahlat'a giderekacılı

soydaşailelerle görüştüler, yaralılara geçmiş olsun

ziyaretinde bulundular.

Ahlat Kafkas Derneği başkanı Nuri Alparslan

tarafından karşılanan K.Maraş Derneği başkan ve

temsilcileri depremde yaralanan Yıldız, Oğuzhan,

Yasin ve Setenay Aktekin, depremde evleri hasar gören soydaşlarımız Necmi Aktekin, Enver Doğan,

© Nurettin Alptekin, Giyasettin Gündoğan' ınziyaret etüler. Enkaz altından çıkarılan küçük Setenay'ın ziyareti

e hayırsever üyelerin katkılarıyla toplanan nakit ve kuru gıda depremzede ailelere ulaştırıldı.

© Daha sonra Adilcevaz"a bağlı Çerkes Yolçatı köyü ziyaret edildi. Ahlat'a bağlı olan ancak şu anda

boşalmış Manik, Develik, öğüriyemez. Akçaören ve Hulik isimli Çerkes köyleri bulunmakta.

İnegöl Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odasıtarafından

oluşturulan 23 kişilik delegasyon, 13-17 Aralık

tarihlerinde Adıgey'e bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Heyet, Adıgey Devlet Başkanı Tİhakuşine Aslan,

Tahtamukay Belediye Başkanı ve Ticaret Odası,

Kültür Bakanı Çemişo Gazi, Ticaret Bakanı Tlıhase

Mahmutile temaslarda bulundu, kültürel, ticarı ve

ziral konularda çalışmalar yapıldı.
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| ıl kokteylinin ardından LDemeğin
kuruluşundanb üne demeğe üyül j

o mişolanAslanAn,FahriHuvaj, Bi
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o Nibjegu TiyatroTopluluğu 
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e demir Özbay'ın50. YIYıl An ına Yazdığ
>, "Anılarım"“İsimli Kitabı İçin İmzaGünüDüzenledi

   
     

16Aralık Cuma akşamı saat 70.00'dedeğerli
büyüğümüzSayın Özdemir Özbay'ın Çerkes Der-

“ neği'nin 50.yılı anısına yazdığı ve derneğimiz tara-
fından yayınlanan "Anılarım" isimli Kitabiiiçin bir imza

“ günüdüzenlendi.

Özdemir Özbay'ın kohuşmasyla basyanet-
kinlikte, Sayın Özbay'a uzunyıllar derneğe sunduğu
hizmetleri için bir plaket takdim edildi. Özdemir
Özbay geleceknesillere miras niteliğindekianılarını

yazdığı kitabını katılımcılar için imzaladı. Daha sonra
Elbruz Müzik Grubu, dernek gençlerinin dansları
eşliğinde coşkulu kalabalığa harika bir müzik ziyafeti
verdi.

50. Yıl Gala Gecesi

Çerkes Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü
nedeniyle düzenlenen etkinlikler Anadolu Gösteri
ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gala ile sona
erdi.

    

 

  

     

  

 

“Demeğin kurucu üyelerindenİhsan Sabri Bu-
lur'un yaptığı konuşmaile başlayan gecede, Çerkes
Demeği (Ankara) Başkanı Yinal Kozok, eski Başkan

“Aslan Arı ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanı Vacit Kadıoğlu da gecenin anlamına dair bi-
rer konuşma yaptılar.

  

   

  

Yapılan konuşmaların ardından Gk Demeği
Elbruz Müzik ve Halk Dansları gruplarıileetnik
müzikler seslendiren FolketnikaMüzikGrubusahne
aldılar. Elbruz Minikler Ekibinden Dijandases
lendirdiğiiki Çerkesce şarkıyla|bü ükbeğeni topladı

“Dünden Bugüne50 Yıl,Çerkes Demeğiliadl
demeğe emekvermiş insanların anlatımlarına«
yanansinevizyongösterimi sonrasında Kafkasya'd i
davetedilen sanatçılar Dzıbe MuhammedveTe

Aslan sahne aldılar. Büyük coşku iledevam eden
gece, Türkiye'den anavatana giderek Nalmes Halk
Dansları Topluluğu'ndayıllarca başarıyla görev yapan
ve Adıgey Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanı
kazanan Şhaguj Baturay'ın kama gösterisi ile son

buldu. © Beğ Gugeç - Ankara
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mnrGaziantep Kuzey Kafkas
© Kültür Derneği ve Çerkes Ali Şefik Özdemir Bey

- Anıtı'nın açılış törenleri,24 Aralık 2011 tarihinde
gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Ali Şefik Özdemir Bey'iin oğlu
've yakınlarının katılımları ile birlikte Gaziantep AK
Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Vali Vekili Ce-
malettin Özdemir,Gamizon Komutanı Tuğgeneral
Kahraman Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
AsımGüzelbey, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhu-
riyetBaşsavcısı Esat Semercikatıldılar. Aynca Törene
KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ve eski Baş-

kan Cihan Candemir, Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür
Demek Başkanı Hakan Aydemir ve yönetim kurulu
üyeleri, Kayseri Demekleri Başkan ve yönetim kurulu
üyeleri ile Doğu Akdeniz Bölge Dernek başkanları
ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar. |

Tören sonunda çevre il ve ilçelerden gelen
misafirlere yemek ikramının ardından Gaziantep
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“Gaziantep'te yaşayan hemşerilerimiz ve çevreillerden
“gelen misafirlerin yoğunkatılımı ile gerçekleştirildi.

 

Kuzey Kafkas Kültür Dereğinin hdi binasının
açılış töreni yapıldı. Derekaçılışı Gaziantep Vali
vekili Cemalettin Özdemir, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi genel sekreteri Fuat Özçörekçi, KAFFED
Başkanı Vacit Kadıoğlu, eski Başkan Cihan Candemir,

 

  

 

İ İstanbul Dostluk Kulübü, 24 Aralık 201 | akşamı

Istanbul Dedemanotelde KAFFED yararına Yılsonu

Balosu düzenledi.

Ünlü Çerkes ressam Faruk Cimok'un bir tab-
losunu bağışladığı gecede, bu tablo için bir açık

arttırma düzenlendi. Müzayede Sezai Babakuş

tarafından yönetildi ve tablo değerli iş adamımız

Doğan Özdentarafından satın alındı.

Geceye katılan Folkethnica Müzik Grubu'nun

şarkılarıyla renkkattığı davet, tüm davetlilerin katıldığı
yerel Çerkes danslarıile saat 02.00'ye kadar sürdü.



     Im hemde
syor | | uş olun...
  

   
indirimli alışverişlerinizde kullanacağınız Avantaj Şifresi: KAFFED

Na

  

 

ciceksepeti.com'dan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde 9010 indirimden yararlanabilmekiçin

siparişleriniz esnasında “Avantaj Şifresi” bölümüne KAFFED yazmanız gerekmektedir.

  



TNARM TOUR
NART8TOUR

 
BİLETLERİ

OTEL
REZERVASYONU

|

ei

HAVACILIK,
İZMETLERİ   

    

   
   

<< TRANSFER
M2 HİZMETLERİ

e

   

  
VİZE

İŞLEMLERİ

KY

   

  Sİ

“KARGO
HİZMETLERİ 44”: 77

“BiletSeli www.biletseli.com
NART TOUR markasıdır.

seyahate dair herşey

Gideceğiniz şehrive tarihi siz belirleyin “BiletSell. com” tüm havayollarının en uygunfiyat ve
uçuş alternatiflerini tek TIK'la önünüzegetirsin.
Siz beğendiğiniz uçuşu seçin ve biletinizi kimseye ihtiyaç duymadan kendiniz düzenleyin.

 

WWw.narttour.com.tr >

İSTANBUL Aksaray ANKARA 190 (212)M.Kemalpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 29/B 34300 Aksaray -İST. Mithatpaşa Cad. No:58/3 Kızılay - Ankara

Tel: 490 (212) 6331383 Fax: #90 (212) 683 1389 Tel : 490 (812) 42614 50/54 Fax: #90 (312) 4197356 633 13 83
Acil Gsm: 490 (533) 283 16 14  


