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Bu heyecanı hep birlikte yaşamaya

rkiye'den 100 kişilik bir grupla katılmaya,

 

“Wwww.kafkasfecerasyonu.ors”da...

 

 

 

 

 
 

 



 
 Suriye'deki iç savaş nedeniyle

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne 230 kişi, Adıgey'e 60 kişi döndü...

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ne dönüşiçin
1200 kişi daha başvuru yapmış durumda...

Dönüş yolunda zor durumdaki soydaşlarımıza,
karınca kararınca bir merhem,bir çare olabilmekiçin...

 

kafkas dernekleri federasyonu
Banka hesap numaraları ve Ayrıntılı bilgi için:
www.kafkcsfederasyonu.org
info(dkafkasfederasyonu.org - Tel: 0312 222 85 89
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Merhaba,

Oldukça yoğun bir dönemi geride bıraktık. Federasyonumuz yeni

çıkacak Anayasa ile ilgili çalışmalarını toplumumuzla paylaşmak ama-

cıyla bölge bölge, il il gezerek, halkımızla bir araya gelerek, bilgilen-

dirme toplantıları yapıyor. KAFFED çalışma masaları da anavatanla

bağlantıları sıklaştıracak faaliyetler peşinde yoğun çalışmalarına devam

ediyorlar.

KAFFED başkanı Sayın Vacit Kadıoğlu ve eski başkanı Sa-

yın Cihan Gandemir Abhazya, Kabardey Balkar ve Adıgey'e gide-

vek önemli bir dizi temaslarda bulundular. Bu temaslarla ilgili ayrın-

tıhı bilgileri ve Federasyonumuzun bölge bölge yaptığı halk toplantıları

ile ilgili ayrıntıları bu sayımızda okuyabılırsınız.

Yine bu sayımızda ağırlıklı olarak #dığe yazarımız Valbiy

Kuyok'a yer verdik. Bu büyük değerimizi daha yakından tanıyabilmek

amacıyla hem hayatını, hem birbirinden değerli eserlerini ve hem de bir

hikayesini sizlerle paylaşıyoruz. Kapak konusu olarak da yer verdiğimiz

bu büyük değerimizle ilgili yazıları da ilgi ile okuyacağınızı umuyoruz.

Uluslararası arenada azınlık kavramının ilk ortaya çıkışı ve ya-

yılması ile ilgili tarihçeyi de içinde barındıran "Bireysel ve Kolektif

Haklar Bağlamında Azınlık Hakları" mutlaka okumanızı önerdiğimiz

yazılarımızdan.

Geçen sayımızda Gaziantep'te fili Şefik Özdemir Bey Dark ve

Anıtının açılış töreni hakkında haber yayınlamıştık. Ozdemir Bey

ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla oğlu Belligün Bey ile

güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bilginize sunuyoruz.

Diğer sayılarımızdan farklı olarak bu sayımızla "Osmanlıda İz

Bırakanlar" başlığı ile yeni bir bölüme başladık. Değerli büyüğümüz

Zeçekho İsmail'in hazırlayacağı bu bölümü de beğeninize sunuyoruz.

Geçen sayımızda anadilde yayınladığımız, değerli yazar ve şairi-

miz Cikoj Veli'nin Adığece konulu yazısına gelen beğeniler ve istek-

ler nedeniyle bu sayımızda çevirisini de yayınladık.

Bunların dışımda Abhazya'nın yasal statüsü, Kabardey'de düğün

törenleri, Çerkesçede etnik adlar, anavatana dönüş yapan bir karde-

şımızle yaptığımız röportaj ve bıldığınız diğer bölümlerle hıkaye, çeviri,

kitap tanıtımı gibi yazılarımızı da sayfalarımızda bulabilirsiniz.

85. sayımızda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle,

Csen kalın...

Eğe
ALAMZİ

 



 

 

ırkıma - Bireysel ve Kolektif Haklar Bağlamında Azınlık Hakları / Erdoğan Boz

 

 

 

dam - Faaliyetler, Gelişmeler..

 

 

ırıma Abhazya Cumhuriyeti'nin Yasal Statüsünün Uluslararası Hukuk
Açısından Değerlendirmesi/ Filiz Cicioğlu - Muharrem Saran - Sezai Babakuş

 

  Röportaj Ali Şefik Özdemir Bey'in Hayatı ve oğlu Belligün Özdemir
ile Söleşi/ filiz Kaplan

 

 

Hilkaye - Üç Damla Gözyaşı Kadar Hayat Suyu / Dilek Oudey

 

 

Biri - Nalbiy Kuyok / Kutas Paranuk - Çev: Çetao DenefKayhan

Kendi Kaleminden Nalbiy Kuyok - Çev: Fahri Huvaj

Hikaye - Konuk / Kuyok Nalbiy - Çev: Çetao DenefKayhan
 

Röportaj Sehu Tamer Yavuz ve Ailesi / Kıp Gupse Altınışık

 

Pselhap”?e - Çerkesçede Etnik Adlar / Murat Papşu
 

 

Osmanlıda İz

 

Bırakanlar - Abaza Mehmet Paşa — Zeçekho İsmail

 

Çeviri “Manto” İle Gelen Kuşatma — Prof. Tek'uy Madina / Çev: Haşhoj Viktorya
 

 

Kültürümüz Geleneğimiz - Kabardey'de “Kız İsteme, Gelin Alma ve
Düğün Törenleri” / Kıp Gupse Altınışık
 

IKitap Haremden Sürgüne Bir Osmanlı Prensi / Tanıtım: Cihan Candemir
 

Görüş - Düşünce - Dünya Görüşü / Likoj Neli - Çev: Kıp Gupse Alünışık

 

Derieme -ILiypgbim Oubimaxya A Yapan / Ta6biuy Mypar
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5 endisinden binyıllar sonra Rosa Lüxem-
burg'un Alman Komünist Partisi'ne ilk
adını verecek olan İrakyalı Köle Sparta-

küs'e kadar götürülebilecek olan özgürlük dü-
şüncesiyle bağlantılı şekilde akla gelen İnsan Hakları
kavramı temelde bireysel ve kolektif haklar olmak
üzere iki farklı düzlemde incelenebilir. Dolayısıyla,
hem bir ideal hem de özellikle uluslararası hukukun
konusu olarak azınlık hakları da bu iki farklı düz-
lemde ele alınabilecek ve tartışılabilecek bir ko-

nudur.

  

Her ne kadar günümüzden yaklaşık 350 yıl
önce dinselazınlıkların hakları bağlamında 1532
tarihli Nümberg ve 1552 tarihli Passau Anlaşma-
larının öncelediği 1555 tarihli Augsburg Din An-
laşmasıyla! birlikte uluslararası metinlere girmiş

olsa da azınlık, dolayısıyla da azınlık hakları meselesi
temel olarak modembir meseledir.

Modem devlet aslen bir ulus-devlettir ve bu
ulus-devletin üzerinde kurulu olduğu topraklarda
yaşayan etnik gruplar genellikle o ulus-devletin
kurucusu olduğu düşünülen tek bir etnik grup
lehine ve bütün diğer etnik grupların aleyhine
olacak şekilde görmezden gelinir. Bu nedenle, bu
etnik grubun devletin bütün kaynaklarını kendi
lehine kullanması kaçınılmaz bir durumdur. Sonuç

olarak ortaya çıkan şey etnik gruplar arası ada-
letsizliktir. Bu bağlamda,azınlıklar ve azınlık hakları
meseleleri ulus-devlet tarihinden bağımsız olarak
düşünülemez.

 

1789 Fransa'sında devrimci doktrin halk ve
devleti neredeyse aynışeyler olarak ortaya koyar.
Halkın egemenliği böylece devlette somutlaşırken,
devletin idari aygıtı da, sınırları içindeki nüfusu
homojenleştirme, halkın "milli" duygularını güç-
lendirme amacına hizmet eder. Bu durumda or-
taya çıkan milliyetçilik etnik bir ideoloji ile bir dev-
let aygıtının birbirine eklemlenmesini gerektirir.
Ulus-devlet siyasi sınırların kültürelsınırlarla ör-
tüşmesin gerektiğini varsayar. Sonuç olarak mo-
demleşme ve ulus-devletlerin kurulması "etnik a-

zınlıklar" olarakbilinen durumuyaratır ve "azınlık
haklarının" korunmasıda ulusal ve uluslararası hu-
kukun konusu haline gelir.

Azınlıklar ve azınlık hakları meselesinin ulus-
lararası arenada yaygın olarak ele alınmaya baş-
laması |. Dünya savaşı sonlarına denk gelmektedir.

 

|. Evans, M. D.(1997). Religious Liberty and İnternational Law in Europe, s. 45

2. Dieckhoff, A., & Jaffrelot, C.(2010). Giriş. Dieckhoff, A. & Jaffrelot, C.(Dü) içinde, Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek,s.12
3. Eriksen, T. H. (2002). Etnisite ve Milliyetçilik, s. 66
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Azınlıklar ve azınlık hakları
meselesinin uluslararası arenada
yaygın olarak ele alınmaya
başlaması 1. Dünya savaşı
sonlarına denk gelmektedir. Bu
savaş sonrasında "azınlıkların
korunması, sınırların yeniden
çizilmesine bağlı olarak,
Avrupa'da genelbir sorun olarak
benimsenmiştir”.

Bu savaş sonrasında "azınlıkların korunması, sı-

nırların yeniden çizilmesine bağlı olarak, Avrupa'da
genelbir sorun olarak benimsenmiştir". ” Savaşın

sonuçlarından bir tanesi olarak Avrupa devletlerinin
sınırlarının yeniden çizilmesi ve bu yeni sınırlardan
hoşnut olmayan grupların ortaya çıkmış olması
nedeniyle, bu hoşnutsuz gruplar arasında olası
savaşların önlenmesi sorunu ortaya çıkmıştır.

Milletler Cemiyeti'nin (MC) kuruluşu işte bu
sürece denk gelmektedir. MC'nin bu süreç içindeki

misyonu bu grupların üyelerine tanınacak yurttaşlık
ve siyasi eşitlik hakları sayesinde ulusal ayrılıkçı
hareketlerin önlenmesidir.

I919 tarihli Versay Barış Konferansı'nda azınlık
kavramıilk olarak bir uluslararası belgede kullanılmış
ayrıca azınlık hakları MC ve Uluslararası Adalet
Divanıaracılığıyla ilk kez uluslararası bir denetimine
konu edilmiştir. Konferans sonrasında imzalanan

barış antlaşmalarında bir azınlık tanımlaması ya-

pılmamış olsa da,ırksal, dinsel ya da dilsel azınlıklara
att kişilerden bahsedilmektedir.

1923'te Türkiye'nin Avrupa devletleriyle
imzalamış olduğu Lozan Antlaşması'nda da olduğu

gibi |. Dünya savaşı sonrasında devletlerarası ant-
laşmaların ortak özelliği, ulus devletsınırları içindeki

azınlıkların haklarının korunmasına yönelik
maddeler içermeleridir.

Lozan Antlaşması'nda her ne kadar sadece

Müslüman olmayan azınlıklar söz konusu edilmiş
olsa da, bu azınlıkların diğer "Türk tebaaya tatbik
edilen ayni muamele ve ayni teminattan müstefit
olacakları" ve gerekli dini, toplumsal ve dilsel
özgürlüklerinkendilerine tanınacağı hüküm altına
alınmaktadır.”

Azınlık hakları konusunda ikinci bir dönüm
noktasıise İl. Dünya Savaşıdır. Bu savaşın yolaçtığı
yıkım ve savaş öncesinde azınlıklara sağlanan
hakların bu savaşları önlemede başarısız olması

azınlıklar ve azınlık hakları meselesinin yeniden
ele alınmasını getirmiştir. Kuçuradı'nın' de ifade

ettiği gibi İl, Dünya savaşı sonrasında kurulan
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan
ınsan hakları belgeleri bu savaşın yol açtığı olumsuz
durumlara bir tepki olarak ortaya çıkmış belgelerdir.

Bu dönemde kabul gören yeni bakış açısı,
bireyseleşitlik ilkesine dayalı olarak, her bir yurttaşın
temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının
sorunları çözeceği ve böylece kalıcı bir barış
sağlanacağı şeklindedir. 1948 tarihli İnsan Hakları
EvrenselBildirgesi'nde azınlık haklarına yer veri|-
meyişinin altında yatan temel düşünce budur.

Başka bir ifadeyle azınlık haklarıylailgili endişeler
daha geniş bir bağlamdaele alınan bireysel haklar
kapsamına alınarak ikincil bir konumaitilmiş,
"kolektif haklar" bağlamında ele alınması gereken
azınlık hakları kendi bağlamından kopartılarak"kişi
hakları" bağlamında değerlendirilmeye başlanmıştır.
Savaş sonrasında azınlıkların sorunları acil bir

nitelik kazansa da, azınlıkların korunmasıylailgili
çalışmalar bireysel insan haklarının korunması ve

ırk ayrımcılığının önlenmesi alanına kaymıştır.

Il Dünya savaşı sonrasında uluslararası
belgelere azınlıklarla ilgili olarak giren ilk madde
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27.
Maddesidir. İlgili madde şöyledir:

 

4. Çavuşoğlu, N.(2001). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s. 21

5. İnanç, Z. (2004). Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları, s. 18

6. Krasner, S. D., Froats,D. T. (1998). The Westphalian Model and Minority-Rights Guarantees in Europe,s. 240

7: İnanç, Z. (2004). A.ge., s. 19
8. Düstur, Tertip 3, Cilt 5, s. 38

9. Kuçuradi,İ. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 20
10. İnanç, Z. (2004). A.ge,, s. 20
11. Vijapur, A. P. (2006). İnternational Protection of Minority Rights. İnternational Studies, s. 391

12. Arsava, A. F. (1993). Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar

Sözleşmesinin 27. MaddesiIşığında İncelenmesi, s. 53
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©Azınlık hakları konusunda
ikinci bir dönüm noktasıise
(1. Dünya Savaşıdır. Bu
savaşın yol açtığı yıkım ve
savaş öncesinde azınlıklara
sağlanan hakların bu
savaşları önlemede
başarısız olması azınlıklar
ve azınlık hakları
meselesinin yeniden ele
alınmasını getirmiştir.

"Etnik, dinsel ya da dil azınlıklarının bulunduğu
devletlerde, bu azınlıklara mensup olan kişiler,
kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte, kendi
kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma
ve bu dine göre ibadet etme, ya da kendidillerini
kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaklardır."

Bu maddeye göre azınlıklara kolektif haklar
sağlanması düşüncesi "gruplarının diğer üyeleriile
birlikte" ifadesi kullanılarak kısmen kabul görse
de, madde esas olarak bu gruplara "mensup olan
kişilerin" haklarının korunmasıylailgilidir. Ayrıca,
İnsan Hakları Komitesi 27. Maddeyeilişkin Genel
Yorum'da bu maddenin de Sözleşmenin diğer
maddeleri gibi bireysel hakları korumaaltına aldığı
yorumu yapmıştır.

Azınlıklara yönelik özel haklarla ilgili olarak
düzenlenmiş tekBM belgesi, "Ulusal veya Etnik,
Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Bireylerin
Haklarına Dair Bildirge"dir. Bildirge, azınlıklara
mensup bireylerin kendi kimliklerini korumaları
ve geliştirmeleri yönünde haklartanırken devlet-
lerin bu konudaki yükümlülüklerine de değinmekte,
aynı zamanda bir bütün olarak ulusun bağımsızlığını
da gözetmektedir. Bu bildirgede yer alan hükümler
de azınlık haklarını evrensel olarak tanınan insan
hakları bağlamında ele almaktadır.'“ Söz konusu
Bildirge'nin azınlık haklarının kullanımından
bahsedilen bütün hükümlerinde "azınlıklara men-
sup bireylerden" bahsedilmektedir.

BM'in 1965 tarihli "Her Türlü Irk Ayrımallığının
Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Söz-
leşme"azınlık haklarıile ilgili olabilecek hükümler
içeren bir başka uluslararası belgedir. Bu Sözleşme

temelde bireylerin ırk, renk, soy, ulusal ya da etnik
köken gözetmeksizin "insan hakları ve temel öz-
gürlüklerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak

amacı"nı (Madde 1/4) taşımaktadır. Söz konusu
sözleşme etnik ayrımcılığa karşı oldukça önemli

pozitif bir yaklaşım sergilese de, söz konusu
hakların kullanımında kolektif olmaktan çokbireysel
bir yaklaşım sergilemektedir.

BM Genel Kurulu'nun 7 Kasım 1989 tarihinde
kabulettiği ve AB üye ülkelerinin tamamıtarafından
imzalanan "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin 17, 29

ve 30. maddeleri azınlıklara mensup çocukların
anadilde eğitim görme hakkını güvencealtına al-
maktadır. Söz konusu maddeler azınlıklara men-
sup çocukların temel insan haklarından eğitim
hakkıyla bağlantılı olarak değerlendirilmektedir.

1960 yılında kabul edilen "Eğitimde Ayrımcılığa
Karşı UNESCO Sözleşmesi'nde azınlıklarla ilgili
hükümler 5. Maddenin (c) fıkrasında ve bu fıkranın
(0) bendinde düzenlenmektedir. Buna göre:

(c) "Ulusal azınlık üyelerinin, okullarının
yönetimi dahil kendi eğitim etkinliklerini yürütme

ve her devletin eğitim politikasına bağlı olarak

kendi dillerini kullanma ya da öğretme haklarını

tanımak temelilkedir. Bununlabirlikte:

(i) Bu hak, bu azınlık üyelerini bir bütün olarak

topluluğun kültürve dilini anlamaktan ve topluluk

etkinliklerine katılmaktan alıkoyacak veya ulusal

egemenliğe zarar verecek biçimde kullanılmaz."

Yukarıda bahsedilen uluslararası belgelerdeki
bir diğer önemli sorun ise "azınlık" kavramının bir
tanımının yapılmamış olması, yani devletlerin hangi
grupları "azınlık" olarak kabul edeceklerinin net
olarak ortaya koyulmamış olmasıdır. Bu nedenle
azınlıkların tanımı sorunu, etnik grupların korun-
masına ilişkin tartışmaların hareket noktasını

oluşturmaktadır.

 

13. Çavuşoğlu, N. (2001). A.ge,,s. 58
14. UN Office of the High Commissioner for Human Rights.( 1998, Şubat) Fact Sheet No. 18(Rev.1), Minority Rights, s.3

15. Arsava, A. F. (1993). Age. s. 54
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Avrupa Bölgesel veya Azınlık
Dilleri Sözleşmesi'nin giriş
bölümünde atıfta bulunulan
uluslararası sözleşmeler
itibariyle "bir bölgesel veya
azınlık dilini kullanabilmenin"
kişisel bir hak olduğu
vurgulanmakta ve yukarıda ele
alınan belgelerde yer alan
bireyselci tutum devam
ettirilmektedir.

Azınlık tanımının belirsizliği, azınlık sorununun

siyasi yönü göz önünde tutulduğunda devletlere
kendi ülkelerindeki "azınlıkların" varlığını reddetme
ya da "azınlıkların" kimler olduğunu belirleme
imkânı sağlamaktır. Bu bağlamda, azınlıkların
korunmasına yönelik belgelere imza atmış olan
pek çok devlet bu belgelerde yer alan azınlık ifa-
delerini kendi ulusal yasalarına göre yorumladıklarını
açıklamakta,“ dolayısıyla bahsi geçen "azınlık hak-
ları" pratikte karşılığını bulamamaktadır.

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan,
azınlık haklarına dair hükümler içeren ya da genel
olarakazınlık haklarına dair olan belgeler her ne
kadar azınlık haklarının kolektif kullanımını garanti
altına almasa da BM belgelerinin aksine hakların
grup halinde kullanımı ve azınlık tanımlamaları
açısından yeni açılımlar içermekte, bu anlamda

azınlık haklarının korunmasına yönelik daha pozitif
bir tutum içermektedir.

Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Sözleş-
mesi'nin giriş bölümünde atıfta bulunulan ulus-
İararası sözleşmeleritibariyle "bir bölgesel veya
azınlık dilini kullanabilmenin"kişisel bir hak olduğu
vurgulanmakta ve yukarıda ele alınan belgelerde
yer alan bireyselci tutum devam ettirilmektedir.
Bu sözleşmenin önemi uluslararası alanda azınlık

dilleri eğitimi hususunda önemli bir açılım sağla-
masıdır. Ayrıca azınlıklara ilişkin başka metinlerde

azınlık dillerinin belirli bir coğrafi alanda yoğun
olarak kullanımı üzerinde durulurken bu belgede
dağınık kullanımları da göz önüne alınmaktadır.

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve
995 tarihinde imzaya açılan Ulusal Azınlıkların

Korunması Hakkındaki Çerçeve Sözleşmesi,azınlık

hakları konusunda oldukça önemli hükümler

içermektedir. Sözleşmenin ilk maddesi şöyledir:

"Ulusal azınlıklar ve bu azınlıklara mensup
fertlerin hak ve özgürlüklerinin korunması, insan
haklarının uluslararası korunmasının ayrılmaz bir

parçasıdır ve böylelikle uluslararasıişbirliği alanında
yeralır."

Bu ilk maddede ulusalazınlıklar ve bu azınlıklara
mensup fertler arasında bir ayrım yapılarak azın-
lıkların kolektif haklarını çağrıştıran bir giriş yapılsa
da müteakip maddelerde bu haklardan faydala-
nacakolanların bu azınlıklara mensupfertler oldu-
gunun vurgulanması bütün uluslararası belgelerdeki
genelbireysel eğilimin devam ettiğini göstermek-
tedir.

Aslında"azınlık haklarının" kolektif haklar olarak
değil, kişi haklari olarakele alınmasının altında ya-
tan en önemli nedenlerden bir tanesi bu hakların
kolektif haklar olarak ele alınması halinde halkların
kendi kaderini tayin hakkına kadar gidebilecek
olan bir haklarsilsilesini beraberinde getirecek
olmasıdır. Bu durum ulus devletlerin bölünmeyle
sonuçlanabilecek ayrılık yaşama korkularını tetik-

lemekte, diğer taraftan bu hakların kişi hakları
bağlamındabireysel birer hak olarak kullanımının
devletin varlığına ve bütünlüğünebir tehdit oluş-
turmayacağı düşüncesi hâkim olmaktadır.

Bu kaygılar göz önünealınarak, uluslararası
sözleşmelerde azınlıkların korunmasına dair özel

önlemlerden bahsedilse de, bu önlemlerin nasıl
alınacağı konusu sözleşmelere imza atan devletlerin
kendi inisiyatifine bırakılmaktadır.

Türkiye yukarıda adı geçen sözleşmelerin ya
da belgelerin pek çoğunu kabul etmemiş, kabul
ettiklerindeise ister bireyselisterse kolektif haklar
olarak düzenlensin,azınlık haklarıyla ilgili hükümler
içeren maddelere ya çekince koymuşya dailgili
hükmü Lozan anlaşması kapsamında uygulayacağını
belirterek "azınlık" tanımlarını bu bağlamda
yorumlamıştır.

| Örneğin Türkiye Medeni ve Siyasi Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olurken 27,

 

16. Çavuşoğlu, N. (2001). A.ge,, s. 28

17. İnanç, Z. (2004). Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları, s. 45
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Maddeye şöyle bir çekince koymuştur: "Türkiye
Cumhuriyeti, Sözleşme'nin 2/. Maddesini, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nın ve 24 Temmuz 1923
tarihli Lozan Barış Andlaşması ve Ek'lerininilgili
hükümlerineve usullerine göre uygulamahakkını
saklı tutar".©

Yine BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin te-

melde bir bireysel hak olarak düzenlenmiş,azın-

lıllara mensup çocukların haklarıylailgili hükümler
içeren 17, 29 ve 30. maddelerine Türkiye'nin
koyduğu çekince devletlerin ilgili yasal düzenle-
meleri kabul etmek konusundakiisteksizliklerine
bir ömekteşkil eder. Bu uluslararası sözleşmelere

katılım zorunluluğu olmamasıve katılım halinde
kimi hükümlere çekince koyulabilme özgürlüğünün
devletlere sağlanmış olması azınlıklara sağlandığı
belirtilen hakların gerçekte pratiğe geçirilmediğinin
bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Azınlık haklarını konu alanilk uluslararası belge
olması nedeniyle büyük önemiolan "Ulusal ya

Kaynakça

da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişi-
lerin Hakları Bildirgesi," azınlık haklarını temelde
bu azınlıklara "mensupkişilerin" sahip olduğu hak-
lar bağlamında bireysel haklar olarak ele almasına
rağmen, İürkiye tarafından yine kabul edilmemiştir.

Özetle, azınlık haklarının uluslararası düzen-
İemelerdeki yerinin iyi anlaşılabilmesi, bu belgelerde
azınlık haklarının hangi temelde ele alındığının
bilinmesini gerektirir. Bu düzenlemelerin altında
yatan temelilke "devletlerin ülkesel bütünlüğünün,
politik bağımsızlığının korunmasıdır". ” Yani, şu
anki yaygın anlayışa göre azınlık haklarının ön
koşulu ulus-devletin bir güvencesi olarak "kurucu
etnik grubun" "devlet olma hakkının" korunmasıdır.
Azınlıkların gerçek anlamda korunabilmesi ve

azınlık haklarının güvence altına alınabilmesi için
bu anlayışın terk edilerek eşitlikçi, bütün azınlıkları

aynı düzlemde ele alan bir anlayışın benimsenmesi
gerekmektedir.

Arsava, A. F. (1293). Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. MaddesiIşığında İncelenmesi. Ankara: A. U. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Basımevi.

Çavuşoğlu, N. (2001). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, İstanbul: Su Yayınları,

Dieckhofi, A., & Jaftrelot, C. (2010). Giriş. Dieckhofi, A. & Jafirelot, C. (Dü) içinde, Milliyetçiliği Yeniden

Düşünmek (D. Çetinkasap, Çev,, s. 9-19). İstanbul:İletişim.

Krasner, 5. D., Froats, D.T. (1998). The Westphalian Model and Minority-Rights Guarantees İin

Europe, Lake, D. A,, Rothchild, b. 5. (Dü) içinde The Intemational Spread of Ethnic Conflict: Fear,
Diffusion, and Escalation, ss. 227-250.

Düstur, Tertip 3, Cilt 5.

Friksen, T. H. (2002), Etnisite ve Milliyetçilik. (E. Uşaklı, Çev.) İstanbul: Avesta,

Evans, M. D.(1997). Religious Liberty and International Law in Europe. Cambridge: Cambridge

Üniversity Press.

Kuçuradı, İ. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Terzioğlu, S. S. (2007). Uluslararası Hukukta Azınlıklar ve Anadilde Eğitim Hakkı. Ankara: Alp Yayınevi.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights. (1998, Şubat). Fact Sheet No. 18 (Rev. DI

Minority Rights. Nisan 14, 2011 tarihinde http://www.unher.org;

http://www.unher.org/refworld/docid/4794773e0.html adresinden alındı

Vıjapur, A. P. (2006). International Protection of Minority Rights. İnternational Studies , 4 (43), s.
367-394.

 

18. Terzioğlu, 5. S. (2007). Uluslararası Hukukta Azınlıklar ve Anadilde Eğitim Hakkı, s. 23
19. İnanç, Z. (2004). A.ge,, s. 27
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Dışişlerinde Suriye Buluşması

Suriye'de yaşayan soydaşları için aylardır yoğun
diplomatik girişimlerde bulunan Kafkas Dernekleri
Federasyonu (KAFFED), Dışişleri Bakanlığı'nda Müs-
teşar Yardımcısı Halit Çevik ve Türkiye'nin Şam
Büyükelçisi Ömer Önhonile bir araya geldi.

KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ile birlikte
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve Yönetim
Kurulu Üyesi Yıldız Şekerci'nin katıldığı görüşmede,
KAFFED'in bugüne kadarçeşitli platformlardadile
getirdiği talepler yinelendi. Müsteşar Yardımcısı
Çevik'in davetiyle gerçekleşen görüşmede söz alan
Kadıoğlu, Suriye'de yaşayan 500 Çerkes'in anava-
tanına dönüş için başvuruda bulunduğunu, bunun
yerel parlamentolarda kabul edildiğini, merkezi
hükümetin tavrının beklendiğini anımsattı. Bu ülkede

 

Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği, Siyasi İşler
Bölümünden Jamie L. Shufflebarger Kafkas Demekleri
Federasyonu'nu ziyaret etti.

Ziyarette KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu,
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Genel
Sekreter Murat Canlı, Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız
Şekerci ve Koordinatör Betül Dinçerile görüşen
Jamie L, Shufflebarger Federasyonun Kafkasya'ya
nasıl baktığını, kısa dönem öngörülerini, KAFFED'in

 

KAFFED yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Çer-
kes Demeği Gençlik komisyonu üyeleriile bir araya
gelerek 2! Mayıs Sürgün ve Soykırımı anmaetkin-
likleri, Soçi Olimpiyatları, Suriye'deki Çerkeslerin
durumu gibi konuları görüştüler.

KAFFED yetkililerinin çalışmaları hakkında ayrıntılı
bilgiler verdiği toplantıda gençler de görüş ve öne-
nilerini dile getirdiler. Merak ettikleri konular hakkında
sorularını yönelten gençlerinilgili ve hevesli oldukları
gözlendi. Çalışmalara katkı sunmakistediklerini dile
getiren gençler, toplantı sonunda "KAFFED'in aslında
pek çokiş yaptığını, bunu bu toplantıda daha iyi öğ-

rendiklerini, ancak KAFFED'in kendiniifade etmekte

ve faaliyetlerini duyurmakta zayıf kaldığını düşün-
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yaşayan Çerkeslerin, Türkiye'de de çok sayıda ak-
rabası bulunduğunu belirten Kadıoğlu; "Oradaki ak-
rabalarımızdan da sağlıklı haber alamıyoruz" dedi.

KAFFED heyetini dinleyen Çevikise, kendisinin
de eski Şam büyükelçisi olduğunu ve bu ülkede ya-
şayan Çerkesleri yakından tanıdığını belirterek, Tür-
kiye'nin sıkıntıların aşılması konusunda elinden gelen
her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Büyükelçi
Önhonda Suriye'deki Çerkeslerin bir bölümüyle
birebir iletişimlerinin olduğunu, kendilerine ulaşan
her konuda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

KAFFED heyeti daha önce Suriye raporunu,
talep ve beklentilerini Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu'na ve Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası
yetkililerine iletmiş ve IBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı AKP'li Volkan Bozkırile bir araya gelmişti.

 

Gürcistan ve Rusyailişkilerinin düzeyini, Türkiye -
Gürcistanilişkilerine nasıl baktığını sordu.

Sayın Shufflebarger'e KAFFED'in Abhazya'nın
bağımsızlığını savunduğu, bağımsızlığın tanınması ve
ambargonun kaldırılması için çabalarının devam
edeceği anlatıldı, Gürcistanile ilişki kurulmasının yo-
lunun saldırmazlık anlaşmasının imzalanması ve
Abhazya'nın bağımsızlığının tanınması ile mümkün
olabileceğiiletildi.

 

düklerini söylediler. Oldukça verimli geçen bu gö-
rüşmenin belli periyotlar halinde tekrar edilmesi

gerektiği toplantı sonunda tüm katılımcıların ortak
görüşüidi.  



 

   

 

AB desteğiile Kafkas Dernekleri

Federasyonu (KAFFED) ve Laz Kültür
Derneği'nin proje ortaklığında gerçek-
leştirilen, "Farklılıklarımızla Var Olmak
istiyoruz." isimli projenin son etkinliği
"Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi" 3 |
Mart - | Nisan 2012 tarihinde Bolu
Koru Otel'de gerçekleştirildi.

Nejat laştan'ın verdiği eğitime,
Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Laz
Kültür Demeği Yönetim Kurulu üyeleri
katıldı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen
Eğitimin |. gününde; Savunuculuk nedir? Ne tür Savunuculuk yapılır? Savunuculuk süreci nasıl işler?
Savunuculuknasıl planlanır? Savunuculuğun araçları nelerdir? Konuları işlendi, sonrasında grup çalışması
yapıldı. 2. Gün Lobicilik nedir ve nasıl yapılır anlatıldı, ardından grup çalışması yapıldı.

 

   
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED),

toplumumuzun gündemineilişkin konular hakkında
görüşmek,fikir almak ve faaliyetleri hakkında bilgi
vermek üzere planladığı "Doğu Marmara Bölge
Toplantısı'nı | l Mart 2012 tarihinde Sakarya Kaf-
kas Kültür Derneği'nde gerçekleştirdi. Toplantıya
KAFFED'i temsilen Genel Başkan Vacit Kadıoğlu,
Genel Başkan. Yrd. Hasan Seymen, Genel Sekreter
Murat Canlı, Eğt. ve Teşkilatlanma Sekreteri Hliz
Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Şekerci

katıldılar.

Bölge derneklerinin, köy ve mahalle muhtar-
larının yanısıra halkımızın da geniş katılımı ile coş-

kulu bir şekilde yapılan toplantıda, Sakarya Demek

Başkanı Muharrem Saran bir açılış konuşması yapa-

rak KAFFED'in kuruluş sürecini anlattı.

KAFFED'in yeni anayasa yapım süreciile ilgili
yaptığı çalışmalar ve |BMM Anayasa Komisyonu'na
verdiği taslak anayasa metni, KAFFED Genel Baş-
kanı Vacit Kadıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Seymen tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı.

Sonrasında soru cevap şeklinde devam eden
toplantı sonunda katılımcılar; KAFFED'in bu çalış-
malarını takdirle karşıladıklarını ve olumlu bulduk:

larını dile getirdiler.

Ayrıca Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nin ön-
cülüğünde, engellilerimiz için yürütülen "Her Köyden
Bir Sandalye" kampanyasına da start verildi. Bu

bağlamda Adapazarı Sakatlar Derneği Başkanı3

adet tekerlekli sandalye ile kampanyaya katılırken,
KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu da KAFFED
yönetimi olarak 5 tekerlekli sandalyeile kampanyaya
katıldıklarını ve Federasyonun bu kampanyayı des-

tekleyeceğini söyledi.
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Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED),

bölge toplantılarının ikincisi Marmara Bölgesi'nde

gerçekleştirdi. Türkiye'deki Çerkeslerin en güçlü

yapısı olan KAFFED'in, gücünü aldığı tabanıyla
buluşmasında yaşanan görüntüler, yıllardır özlenen
birlik-beraberlik tablosunun güzel bir örneği oldu.

KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ve yö-

netim kurulu üyelerinden oluşan heyet, cumartesi

günü önce Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Da-
yanışma Derneğiniziyaret etti. Dernek Başkanı ve

Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen KAFFED
heyeti adına konuşan Kadıoğlu; yeni seçilen yönetimi

kutlarken, Eskişehir'de geçmişte var olan güçlü ya-
pının yeniden oluşturulmasının en büyük temennileri

olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Hasan

Seymen de; yeni anayasa sürecinde KAFFED'in yü-
rüttüğü çalışmaları özetleyerek, bu süreçte Eskişehirli

Çerkesler'in de desteğine ihtiyaç duyduklarınıifade
etti.

Oldukça samimibir ortamda gerçekleşen gö-

rüşmenin ardından KAFFED heyetinin ikinci durağı,
Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği oldu. Bu-

rada da kalabalık bir grup tarafından karşılanan

KAFFED Yönetim Kurulu, Bozüyük Demeği'nin ye-
ni yapılan binasını gezdi. KAFFED'in çalışmaları hak-

kında demek yönetimine bilgiler verdi.

Çerkeslerin en büyük çatı örgütü olan KAFFED'-

in gücünü aldığı, tabanıyla buluşmasında üçüncü

durak İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği oldu.
Burada KAFFED Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri

Filiz Çelik, İnegöl Çerkes Adığe Kültür Demeği Baş-
kanı Osman Kardaş ve dernek yönetim kurulu ta-

rafından karşılanan heyet, soydaşlarıyla dernekbi-

nasında uzun bir sohbet toplantısına katıldı. Demek

yönetimiyle KAFFED heyeti daha sonra yerel

medyaya yönelik bir basın toplantısı düzenledi.

KAFFED Genel Kurulu'nda Federasyonun

isminin Çerkes Dernekleri Federasyonu olarak de-
giştirilmesi talebini gündeme getirdiklerini belirten

demek yöneticileri, bu talebe yönelik tepkiden duy-

dukları rahatsızlığı dile getirirken, durumdan duy-
dukları üzüntüyü vurguladılar. KAFFED Genel Başkanı

Kadıoğlu ise; bu talebin olgunlukla karşılanması ge-
reken son derece doğalbir talep olduğunu belir-

tirken, demokratik işleyişte bu talebin yaşama geç-

mesiiçin tabanın onayının ön şart olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, demek başkanını KAFFED başkanlar kurulu
toplantısına davetetti.

NART 10

 

de Yapıldı

     
Yoğunbirtrafiğin ardından Bursa Çerkes Kültür

Derneği'ne doğru yola çıkan KAFFED heyeti akşam

saat 20.00 sıralarında derneğe ulaştı. Burada da

dernek yönetimi ve üyeleri tarafından karşılanan

heyet, Mustafa Kemal Paşa Kafkas Kültür Der-

neği'nin düzenlediği geceye katıldı. M.Kemalpaşa

Belediye Başkanı'nın da katıldığı ve yoğun ilgi gören

gecede, Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Demeği ve

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Demeği'nin ekipleri

tarafından yapılan gösteri hayranlıkla izlendi. Balıkesir
Demeği'nin gençleri tarafından yapılan Akordeon

dinletisi de büyük beğeni topladı. Gecede bir ko-

nuşma yapan Kadıoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak anma

programının Türkiye'deki tüm Çerkesler tarafından

sahiplenilmesinin önemine değinerek, Marmara
Bölgesi'ndeki tüm derneklerden destek istedi.



 

Gecenin sonunda belediye başkanı tarafından

davet edildikleri restaurant da Kemalpaşatatlısı ile
ağızlarını tatlandıran heyet, büyükbir misafirperverlik
ömeğisergileyen başkanın davetinin ardından geceyi

Kemalpaşa'da geçirdi.

Adığece Dua Duygulandırdı

KAFFED heyetinin pazar günkü son durağıise

Biga oldu. Saat | 1.00 sıralarında Biga'nın İdriskoru

Köyü girişinde Biga Derneği Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından karşılanan KAFFEL heyetine
derneğin yeni binasının yapılacağı alan gezdirildi.
Bigalılar ve KAFFED heyeti daha sonra topluca sür-
günde yaşamınıyitiren atalarımız için okutulan mevlid
programına katıldı. Burada okunan Adığece dualar
katılımcıları duygulandırdı. Mevlid sonrasında bir

konuşma yapan Beyazıt Sarı Hoca'nın soykırım ve

anadil üzerine söyledikleri, aydın din adamlarının

toplumumuziçin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İdriskoru Köyü'ndeki programın ardından büyük
bir kalabalık eşliğinde Biga Belediyesi Kültür

Merkezi'ne geçildi. Burada yapılan toplantıya yaklaşık

Kafkas Demekleri Federasyonu (KAFFED), böl-
gelerde düzenlediği geniş katılımlı 'Halk Toplan-

tıları'nın üçüncüsünü Doğu Akdeniz Bölgesinde ger-

çekleştirdi. AB finansmanıile yürütülen 'Smil Toplum

Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO)' projesinin
de katkı sağladığı üç günlük programda, bölge
Çerkeslerinin yoğun katılımıyla son derece verimli
toplantılar yapıldı.

KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ve yö-
netim kurulu üyeleri, 6 Nisan Cuma günü, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleş-
temur'u makamındaziyaretettiler. Erciyes Üniver-
sitesi'nde görevli Çerkes öğretim görevlilerinin de
katıldığı görüşmede, yeni açılan Kafkas Dilleri ve
Edebiyatı Bölümü hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu. Sayın Vacit Kadıoğlu yaptığı konuşmada;
Erciyes Üniversitesi'nde bir ilkin gerçekleştiğini, Çer-
kes toplumu olarak duydukları memnuniyeti belirtti
ve teşekkürlerini iletti. Erciyes Üniversitesi ve Nalçik
Üniversitesi arasında yapılacak olan protokolün
ayrıntılarının konuşulmasının ardından görüşme sona
erdi.

Üniversite ziyaretinin ardından, Kayseri Talas'da
Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Demeğiziyaret

edildi. KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu ve berabe-

rindeki heyet, Demek Başkanı Nejdet Karaçay, yö-

400 kişi katıldı. Vacit Kadıoğlu'nun yaptığı konuşmanın
ardından Hasan Seymen anayasa çalışmaları konu-

sundabir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr.Harun Bay-

tekin ve Prof. Dr. Hakan Turhan tarafından yapılan
sunumların ardından Kadıoğlu, Seymen ve Genel

Sekreter Murat Canlı örgütün talepleri ve beklen-
tilerine ilişkin soruları yanıtladı.

"Varlık Nedenimiz, Tabanımız'

Hafta sonu boyunca süren coşkulu buluşmalar,

Bursa Derneği'nde gerçekleşen akşam yemeğinin
ardından sona erdi. İki günlük programı değerlendiren

KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu; "KAFFED, bu ülkede

yaşayan Çerkesler'in ortak mirasıdır. Bizler sadece

emaneti korumakla mükellefiz. Gücünü tabandan
almayan hiçbir sivil toplum örgütü başarılı olamaz.

Soydaşlarımızın desteğiyle, toplumumuzahizmet
etmekiçin görev üstlenen bizler gördük kı, sinerjimizi

birleştirdiğimiz sürece çok daha güzel çalışmalara

imza atabiliriz. KAFFED varlık sebebi olan tabanıyla
buluşmaya, tabanının istek ve talepleri doğrultusunda

çalışmalar yapmaya devam edecektir" dedi.

 

REYİSVeleyenie

netim kurulu üyeleri, thamadeler ve üyelertarafından
karşılandı. Vacit Kadıoğlu; Kayseri'de yoğun bir Çer-
kes nüfusu olması nedeniyle Türkiye'de önemli bir
yere sahip olduğunu, bölge derneklerini bir arada
ve işbirliği içinde görmekistediklerini belirtti. Daha
sonra söz alan KAFFED Başkan Yardımcısı Av. Hasan
Seymen, KAFFED bünyesinde kurulan Anayasa Ko-
misyonu'nun çalışmaları anlattı. Yeni Anayasaya |liş-
kin taleplerimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgiler
verdi. Karşılıklı soru ve cevapların ardından,iyi di-
leklerle görüşmesona erdi.

Akşam, Kayseri Kafkas Demeği tarafından or-
ganize edilen, "Çerkesler Nasıl Bir Anayasaİstiyor?"
ve "Yeni Anayasayaİlişkin Talep ve Beklentilerimiz"

konulu toplantı gerçekleştirildi. Dernek başkanı
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Nejdet Aşkın'ın yaptığı açılış konuşmasıile başlayan

toplantı, Vacit Kadıoğlu'nun konuşmasıyla devam

etti. Sayın Kadıoğlu konuşmasında; Federasyonu-
muzun yapmayıplanladığı çalışmalar, anayasa çalış-

maları ve Suriyeli Çerkeslerin durumu hakkında

yaptıkları resmi girişimlerden bahsetti. Daha sonra
Av. Hasan Seymen, anayasadan beklentilerimiz ko-

nusundaayrıntılı bilgiler verdi. Toplantı, katılımcıların

soru ve görüşlerini paylaşmalarının ardından sona
erdi. Kayseri programı, gece uzun süren bir yemek
programıile son buldu. Yemekte gündemimize iliş-

kin konular hakkında söyleşi devam etti.

KAFFED yöneticileri Cumartesi günü Adana'ya

geçti, Burada, dernek başkanıİsa Elagöz ve yönetim
kurulu üyeleri tarafından karşılandılar. Bölge demek

başkan ve yöneticileri ile üyelerinin de geniş bir

katılımda bulunduğu gözlenen toplantı saat: | 9.00'da
dernekbinasında yapıldı.

Toplantı dernekbaşkanıİsa Elagöz'ün açılış ko-

nuşmasıile başladı. Daha sonra Vacit Kadıoğlu söz

alarak, Federasyonumuzun yaptığı çalışmalar hakkında

bilgiler verdi. Anayasa ve Suriye Çerkesleri konu-
sundakatılımcıları ayrıntılı şekilde bilgilendiren Ka-

dıoğlu, taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Mayıs a-
yında açıklanacak olan Anayasa Taslağı'nda

taleplerimiz karşılık bulmazsa, her türlü demokratik

hakkımızı arayacağımızı, bu konuda üyelerimize gü-

vendiğini özellikle belirtti. Başkan Yarımcısı Av. Ha-

san Seymen de "Çerkesler Nasıl Bir Anayasaİstiyor?"
ve "Yeni Anayasayaİlişkin Talep ve Beklentilerimiz"

hakkında konuşma yaptı. İoplantı soru ve cevaplar
ile birlikte sona erdi.

Toplantının ardından, KAFFED Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Filiz Çelik, Adana Çerkes Der-
neği gençleriile bir toplantı yaptı. Son derece ka-
labalık bir genç katılımı ile yapılan toplantıda,
KAFFED'in gençlik örgütlenmesi hakkında gençlerle
görüşalışverişinde bulunuldu veiş planı yapıldı.

Aynı saatlerde, KAFFED Kadınlardan sorumlu
yönetim kurulu üyesiYıldız Şekerci, kadın hemşeh-
rilerimiz ile kurulması planlanan 'Çerkes Kadın Ko-
operatifi' hakkında bir toplantı yaptı. Son derece
verimli geçen toplantıların ardından, uzun ve neşeli

bir yemekle gece sona erdi. Yemekte Vacit Kadıoğlu,

demek başkanımız İsa Elagöz ve yönetim kuruluile
katılanlara teşekküretti.

KAFFED heyeti pazar günü sabah erkenden
Kahramanmaraş'a hareket etti. Bölge dermeklerinin

başkan, yönetici ve üyeleri de heyete eşlik ederek,

kalabalık bir grupla Kahramanmaraş Kafkas Kültür
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AdanaÇerkes X türDerneği

 Adana Çerkes KültürDerneği.

Derneği'ne ulaştılar. Burada, dernek başkanımız

Şahver Tuna, yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık

bir hemşehri topluluğu tarafından karşılanan heyet,

önce dernek binasını gezdi ve faaliyetler hakkında
Sayın Şahver Tuna'danbilgi aldı. Daha sonra, bütün
katılımcılarile birlikte demek binamızda yenen güzel

yemeğin ardından, toplantı salonuna geçildi.

Toplantı, Kahramanmaraş derneğimizin yaptığı

başarılı organizasyon sayesinde Çerkes köylerinin

muhtarları, din adamları, thamadeler, kadınlarımız
ve gençler olmak üzere son derece kalabalık bir

katılımla gerçekleşti.

Sayın Nevzat Tarakçı'nın sunumu ve dernek

başkanımız Şahver Tuna'nın yaptığı açılış konuş-
masının ardından, bir thamademizin yaptığı Adığece

'hoh' ile toplantı devam etti. Daha sonra KAFFED
Başkanı Vacit Kadıoğlu ve Başkan Yardımcısı Hasan

Seymen kürsüye davet edildi. Vacit Kadıoğlu; Fe-



derasyon yönetimi olarak göreve geldikleri günden
bu yana, demeklerimizi bizzat ziyaret ederek amaç-
larını ve hedeflerini anlatmayı görev bildiklerini, bu-

nun için bütün hafta sonlarını ayırarak Türkiye'yi
dolaşmaya devam edeceklerini, asıl gücümüz olan
demek üyelerimizle bir araya gelerek onların talep

ve görüşlerini dinleyeceklerini söyledi. Anayasa ça-
ışmaları ve Suriye Çerkesleri konusunda yaptıkları

resmi görüşmeleri katılımcılara anlatan Kadıoğlu,

taleplerimizin takipçisi olacağımızı ve demokratik
haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı burada da
yineledi. Hasan Seymen ise; Yeni Anayasaya ilişkin

taleplerimiz konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi

verdi. Toplantı, katılımcıların soru ve görüşleriyle

devam etti. Daha sonra toplantıya katılan Ak Parti
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Yıldırım Mehmet

Ramazanoğlu söz aldı. Anayasa konusunda kendisinin

de çalışmaları olduğunu belirten Ramazanoğlu,
Çerkeslerin taleplerini partisine ve parlamentoya

taşıyacağını, Çerkeslerle birlikte bunun takipçisi

olacağının sözünü verdi. Daha sonra Kahraman-
maraş derneğimizin gençleri tarafından Adığece
şarklar söylendi ve dans gösterisi sunuldu. Genç

kardeşlerimizin bu başarılı sunumlarının ardından

gençler tarafından Ceug yapıldı.

 

Maraş Derneğimiz, KAFFED heyeti ve bölgeden

gelen konuklarını, Maraş'ın ünlü dondurmasıve tat-

lısını ikram ederek uğurladı. Vacit Kadıoğlu burada

 

 
yaptığı konuşmada,başarılı çalışmaları ve son derece
verimli geçen toplantıya ev sahipliği yaptığı için

dernek başkanına, dernek yönetimine ve bölgeden

gelenbütün katılımcılara teşekkür etti.

 

Sabah saat 06.00'da Ankara'dan yola çıkan
KAFFED heyeti (Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ile
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Yönetim
Kurulu Üyesi Yıldız Şekerci) saat 08.00'da Sungurlu
Ocaklı Dinlenme Tesisleri'nde Sungurlu Dernek
Başkanı Ahmet Özsaray, Demekyöneticileri Necati
Nikbay, Necati Pişmaf, Ümit Ocaklı, Özer Özsaray,
eski Belediye Başkanı Fevzi Örslü ve Sungurlulu
hemsehrilerimiz tarafından karşılandı. Hoş bir sohbet
eşliğinde yapılan kahvaltıda 21 Mayıs ve gündemle
ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Yeni anayasa ça-
lışmaları hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Heyet,
iyi niyet dilekleri ile sohbetin tadına doyamadan bir
sonraki toplantıya yetişmek üzere Çorum'a doğru
yola çıktı.

Çorum girişinde Mehmet Bingöl ve arkadaşları
tarafından karşılanan KAFFED heyeti (Genel Başkanı
Vacit Kadıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Hasan
Seymen, Yönetim Kurulu ÜyesiYıldız Şekerci), Ço-
rum Kafkas Derneği yönetim kurulu üyesi Rama-
zan Şahin tarafından ağırlandı.

   Sungurlu KafkasKültür veDay.b

Geniş bir katılım ile dernek merkezinde yapılan
toplantıda KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu,
Federasyonfaaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. 20 Mayıs
2012 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta yapılmasıplanlanan
Sürgün ve Soykırımı AnmaEtkinliği, 2014 Soçi Olim-
piyatları ve Suriye'deki Çerkeslerile ilgili bilgilendirme
ve fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan
Yardımcısı Hasan Seymen, Çerkeslerin yeni anaya-
sadan beklentileriile ilgili geniş bir açıklama da bu-
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lundu. Yönetim kurulu üyesi Yıldız Şekerci, çocuk-
lar için yaz kampı programı, 5 Ekim 2012'de Ana-
vatana yapılacak gezi ve Adıgey Cumhuriyeti'ne
Temmuz 2012'de yapılacak ticari geziile ilgili bilgi
verdi ve çağrıda bulundu.

Ziyaretile ilgili Çorum yerel basınına da kısa
bir demeçte bulunan heyet, karşılıklı sohbet sonra-
sında en kısa zamanda tekrar ve daha uzun görüşme
dileği ile demekten ayrıldı. Demeküyeleri tarafından
Mecitözu yol kavşağına kadar uğurlanan heyet
Turhal'a doğru yolaçıktı.

Turhal girişinde KAFFED yönetim kurulu üyesi
ve Turhal Demeği Başkanı Gürbüz Hakan Alpaslan
ile dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından kar-
şılanan heyet, konvoy eşliğinde Turhal Dernek bi-
nasına gitti. Turhal Derneği'nde kalabalık bir grup
tarafından karşılanan heyet, dernek merkezinde
verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Federasyon he-
yetinin yaptığı bilgilendirmelerden sonra Turhal'daki
Çerkeslerin davetlisi olarak, kalabalık bir grupla yine
bir Çerkes tarafından işletilen harika bir kır lokan-
tasında yemek yenildi. Yemekte geçen verimli ve
eğlenceli sohbet sonrası KAFFED heyetini yalnız
bırakmayan Turhal Demeği üyeleri ile birlikte To-
kat'da yapılacak bölge toplantısı için yola çıkıldı.

Tokat girişinde, Tokat Çerkes Demeği yöne-
ticileri ve özellikle gençlerden oluşan kalabalık bir
grup tarafından coşkuyla karşılanan KAFFED heyetini
karşılaştıkları tablo duygulandırdı. Adığe ve Abhaz
bayraklarıile donatılan araba konvoyu eşliğinde şeh-
re giren KAFFED) heyeti, bölge toplantısının yapı-
lacağı salona gitti.

Salon girişinde milli kıyafetlerini giymiş gençlerimiz
tarafından karşılanan heyet, toplantının yapılacağı
salonda dernek yöneticileri ve Tokat'ta yaşayan
Çerkes halkı ile buluştu. Tokat Çerkes Demeği Baş-
kanı Handan Yeşilyurt'un açılış konuşmasının ar-
dından, KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve Yönetim
Kurulu Üyesi Yıldız Şekerci kürsüye davet edildi.

Federasyon heyetinin burada yaptığıbilgilen-
dirmelerilgi ile dinlendi. Genel Başkan Vacit Kadıoğlu
konuşmasının ardından katılımcılar tarafından sorulan
sorulara, açık yüreklilikle cevap verdi. Özellikle genç-
lerin konulara ilgileri ve sorularıile yaptıkları katkılar
heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. Son de-
rece verimli geçen soru cevap kısmından sonra katı-
ımcılarile birlikte Tokat Demeğine geçildi. Tokat
Derneği'nde nefis ikramlar ile ağırlanan KAFFED
heyeti, dernek üyeleriile çok sıcak ve verimli bir
sohbet yaşadı. Merzifon Derneği'ndeki ziyarete
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gecikmemekiçin Tokat'dan uğurlanan heyeti Turhal

derneği üyeleri Amasya yol kavşağına kadar uğur-

ladılar. KAFFED heyeti Merzifon girişinde dernek

başkanı Hüseyin Bakarslan ve yönetim kurulu üyeleri

tarafından karşılandı ve Merzifon derneğine geçildi.

Dernek merkezinde üyelerile sohbet eden Ge-

nel Başkan Vacit Kadıoğu, Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Seymen ve Yönetim Kurulu ÜyesiYıldız Şe-

kerci'nin bilgilendirmelerinden sonra karşılıklı soru

cevap ve sohbet havasında gerçekleşen toplantı,iyi

dilek ve daha geniş zamanlı bir toplantıyı kısa sürede

yapmakdileği ile sona erdi. Merzifon'dan ayrılan

heyet, geceyi geçireceği Hamamözü'ne doğru yola

çıktı. Merzifon'dan, Merzifon Kafkas Demesi Başkanı

Hüseyin Bekaslan ve demek yöneticileriile birlikte

yola çıkan KAFFED heyetikısa bir yolculuktan sonra

Hamamözü'ne ulaştı. Hamamözü Demek Başkanı

Sedat Candemir ve dernek yöneticileri tarafından

karşılanan heyet, günün yorgunluğunu Hamamözü
Dernek yöneticileri, Merzifon Dernek yöneticileri

ve Hamamözü'nde yaşayan Çerkeslerle yenen

yemekte attı. Kendisi de bir Çerkes olan Serpil

Aydın hanımefendi tarafındanişletilen şirin mişirin

Çerkes lokantasında milli yemeklerimizden oluşan

zengin sofrada konuşulan, yine Çerkes halkının

sorunları ve KAFFED'in faaliyetleri oldu. Yemekten

sonra Hamamözü Demekbinasında sohbete devam

eden grup, gece 12.00'de bir sonraki güne enerji

toplamakiçin dağıldı. Geceyi Hamamözü'nde geçiren



 

KAFFED heyeti, Hamamözü Dernek Başkanı Sedat

Candemir ile birlikte yaptıkları kahvaltı sonrası,

Hamamözü Dernek yöneticileri eşliğinde bölge

toplantısının yapılacağı Samsun'a doğruyola çıktılar.
Gruba, Merzifon Kafkas Demeği Başkanı Hüseyin
Bekaslan ve Havza'da yasayan Çerkesler de katıldı.

Merkez işhanı salonunda geniş bir katılımla
gerçekleşen toplantıda, diğer toplantılarda olduğu
gibi KAFFED heyeti tarafından yapılan bilgilendir-
melerden sonra katılımcılardan gelen soruları ya-
nıtlandı. Toplantı sonrası katılımcılar, KAFFED he-
yetine memnuniyetleriniifade ettiler.

 

Kafkas Demekleri Federasyonu (KAFFED), Ana-
vatan ile birlikte hayata geçirilmesi düşünülen ve
devam eden projelerin temelini sağlamlaştırmak
için atılımlarını sürdürüyor. KAFFED GenelBaşkanı
Vacit Kadıoğlu ve KAFFED eski başkanı Cihan Can-
demir, Kafkasya'ya giderekbir dizi temaslarda bu-
lundu. Kadıoğlu ve Candemirilk olarak Abhazya'ya
giderek, Abhazya Dışişleri Bakanı Viaçeslav Çirikba
ile görüştü. İkili daha sonra Maykop'a geçerek
KAFFED Adıgey Masası Danışmanı Mehmet Yediç
ile bir araya geldi. Heyet, Maykop temaslarının ar-
dından Nalçik'e geçip ilgili kişi ve kurumlarla temas
kurarak daha önce başlayan ve devam eden pro-
jelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İlk Durak Abhazya

Kadıoğlu ve Candemir'in Anavatan ziyaretinde
ilk durakları Abhazya oldu. KAFFED heyeti Abhazya
Dışişleri Bakanı Viaçeslav Çirikbaile bir araya geldi.
Görüşmede Gürcistan politikası değerlendirilirken,
Abhazya'nın Türkiye'ye uyguladığı vizenin kaldırılması
talebi Çirikba'ya iletildi. Adığelere vatandaşlık veril-
memesi ise görüşmenin önemli konuları arasında
yeralırken, Abhazya'da geniş katılımlı uluslararası
bir konferans düzenlenmesi konusunda görüş bir-
liğine varıldı.

Dönüş Konusu Masaya Yatırıldı

Türkiye'den giden heyet daha sonra Demoğrafya
Başkanı Zurab Adleyba ile görüştü.İkili, Abhazya'da
KAFFED'e tahsis edilen arsa konusunda görüştü ve
alt yapısı olan yeni bir arsa talebinde bulundu.
Başkan Adleyba, KAFFED'e arsa tahsisi konusunda

 

olumlu cevap verdi. Kadıoğlu ve Candemir, Başkan
Adleyba'dan Abhazya'ya dönüş yapan ve yapacak
olan vatandaşlarla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Abhazya'ya dönüş yapan insanlarımızla da
bir araya gelenikili, sorunlar ve çözüm önerileri
üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan
sonra Abhazya Televizyonu'na da bir röportaj verdi.

Eğitim Ele Alındı

Abhazya temaslarının ardından Adıgey Cumhur-
riyeti'nin Başkenti Maykop'a geçen KAFFED heyeti,
KAFFED Adıgey Masası Danışmanı Mehmet Yediç'in
eşliğinde bir dizi görüşmelerde bulundu. Adıgey
Devlet Üniversitesi ve Maykop Teknoloji Üniversitesi
Rektörleri Khunago Raşid ve Pafova Fatimaile gö-
rüşen heyet, öğrencilerin eğitim ve yurt sorunları
hakkında görüşmeleryaptı.İkili, bu yıl Türkiye'den
Anavatan'a gönderilecek öğrenciler konusunda ya-
pılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra yurtların
sosyal ve fiziki şartlarının düzeltileceği sözünü aldı.
Adıgey'de çalışmalarına tekrar başlayan DAR
(Adaptasyon Merkezi) Başkanı Abdullah Hızalile
de bir görüşmeyapan heyet, sorunlar ve çözümler
üzerinde konuştu.

Türkiye'de Dil Konferansı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı Bırsır Batırby,
Şhalago Asker, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı
Aliye Mariyet ile de buluşan Kadıoğlu ve Candemir,
Türkiye'de yapılması planlanan dil konferansı, ço-
cukların yaz kampları, hazırlanan materyallerin basımı
konularını ele aldı. İkili, eğitimcilerden dil ve folklor
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konularında uzman eğitimciyetiştirebilecekleri, istekli olanlara eğitim
verebilecekleri sözünü aldı. Görüşmede ayrıca bu yıl Maykopile
karşılıklı yapılması planlanan yaz kampları konusu netleştirildi.

Öğrenciler ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldiler

Kadıoğlu ve Candemir, diasporadan Maykop'a giderek üniversitede
okuyan öğrenciler ile buluştu. Adığe Hase'de yapılan toplantıda
öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. He-
yet, toplantının ardından üniversite ve yurtlardakifiziki şartları yerinde
inceledi. Adığe Hase'nin yeni Başkanı Adam Bogus'u ziyaret eden
KAFFED heyeti, ağırlıklı olarak Suriye konusunun ele alındığı Hase
toplantısına da katıldı. Toplantıya 1ürkiye'den Adıgey'e dönüş yapan
vatandaşlar da katılırken, gündemeilişkin konular hakkında fikir alış
verişlerinde bulunuldu.İkili daha sonra Kültür Bakanı Çemişo Gazi
ile kısa bir görüşme yaptı, ardından Adıgey Devlet Üniversitesi
Rektörü Khunago Raşid ile tekrar bir araya gelerek, Samsun |9 Mayıs
Üniversitesi'nde açılması planlanan Kafkas Dilleri Bölümü hakkında
fikir alışverişinde bulundu.

Son Durak Nalçik

Maykop'taki temaslarının ardından Kabardey Balkar Cumhuriyeti
başkenti Nalçik'e geçen Kadıoğlu ve Candemir, Dünya Çerkes Birliği
(DÇB) yetkilileriyle bir araya geldi.

DÇB Genel Merkezi'nde Kabardey-Balkar Gençlik ve Sivil
Toplumla Çalışma Bakanı Boris Paştov ile Nalçik yaz kampı ve diğer
etkinlikler için görüşüldü. İkili daha sonra Kabardey Balkar Devlet
Üniversitesi Rektörü Barasbi Karamurzov ve Yurtdışı Öğrenciler
Sorumlusu Kozoko Tole ile Türkiye'den giden ve Nalçik
Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin durumunu masaya yatırıldı.
Toplantıda, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde açılan Kafkas Dilleri
Bölümü ile ilgili öğretim görevlisi temini ve verilecek eğitimin prog-
ramlanması konuları görüşüldü.

DÇB Toplantısına Katıldılar

KAFFED heyeti daha sonra Nalçik'te düzenlenen DÇB Başkanlar
Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Türkiye başta olmak üzere
Suriye, Ürdün, Adıgey, Karaçay Çerkes, Şapsığ Bölgesi ve Krasnador
heyetleri ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti Duma Temsilcisi Kajer
Albert, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Parlemento Başkanı Rusya
Federal Ajansı Temsilcisi, milletvekilleri ve diğer temsilciler katıldı.
Toplantıda, 2014 Soçi Olimpiyatları konusunda genel görüş alış-
verişinde bulunuldu, Suriye'den dönenler ve dönecekleriçin yapılan
ve yapılacaklar konusu ele alındı.

Toplantının ardından Nalçik'te okuyan öğrenciler ile rektör
yardımcılarının da katılımıyla eğitim-sosyalve fiziki şartların ağırlıklı
olarak yer aldığı eğitim toplantısı yapıldı. DÇB toplantısında ise DÇB
Kongre Seçim Komitesi belirlenmesi, 150. Yıl Etkinlikleri Komisyonu
Kurulması, 25 Nisan tarihinin Adığe Bayrak Günü olarak kabul
edilmesi, | Ağustos tarihinin Dönüş Günü olarak kabul edilmesi, 28
Eylül tarihinin Adığe Kıyafet Günüilan edilmesi ve bu günlerin resmi
tatil olarak kabul edilmesi için resmi makamlara başvurularının
yapılmasıile Türkiye'de yapılacak dil konferansı konuları görüşüldü
ve karara bağlandı.
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Kafkaslarda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
(Aralık 1991) hemen sonra başlayan Gürcistan-
Güney Osetya ve Gürcistan-Abhazya arasındakı
sıcak çatışma süreci, / Ağustos 2008'de Gürcis-

tan'ın Güney Osetya'ya yeniden saldırısı ve Rusya
Federasyonu'nun Gürcistan'a askeri müdahelesiyle
uluslararası bir boyut kazanmış, nihayetinde 26
Ağustos 2008'de Rusya Federasyonu'nun Ab-
hazya'nın ve Güney OÖsetya'nın bağımsızlığını tanı-
masıyla noktalanmıştı. Rusya'nın ardından Nika-
ragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu ve İuvalu'nun
da Abhazya'nın ve Güney Osetya'nın bağım-
sızlığını tanıması, bu iki ülkeyi uluslararası siyasi
sisteminin bir parçası haline getirmiştir. Bu çalış-

manın kapsamı Abhazyaile sınırlı tutulmuş ve
amacı Abhazya Cumhuriyeti'nin yasal statüsünün
uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi
olarak belirlenmiştir...

Abhazya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-

seyi Daimi Üyesi Rusya FederasyonuveBirleşmiş
Milletler üyesi beş ülke tarafından resmen ta-
nınmasıyla Abhazya ile Gürcistan arasında yepyeni
bir dönem başlamıştır. Öte yandan, başta ABD

olmak üzere Batı'lı ülkelerin hemen hepsi, Rus-
ya'nın ve diğer beş ülkenin Abhazya'yı tanıma

kararını tepkiyle karşılamışlardır. Abhazya'nın
tanınmasına yönelik tepkilere dikkatlice bakıldığında
asıl sorunun ülkenin bağımsızlığının yasal boyutu
olduğu görülebilir. Bu nedenle bu gelişmeyi takıp
eden yıllarda yaşanması beklenen en önemli so-
run, bu tanınma sonrasında Abhazya'nın devlet-
lerarası hukuk açısından yaşayacağı sonuçlardır.

Abhazya'nın resmen tanınmasına karşı çıkanlar

bu tanımanın devletlerarası hukukun ihlali anlamına
geldiğini iddia etmektedirler. Bu nedenle bu
çalışmada devletlerarası hukuk açısından Abhaz-

ya'nın bağımsızlığının yasal durumu tespit edilmeye
çalışılacaktır. Bu anlamda çalışmanın amacı Abhazya

Cumhuriyeti'nin yasal konumu ve statüsünü ulus-
lararası hukuk normları açısından değerlendirerek
bu konudauluslararası alanda oluşan boşluğu dol-

durmaya çalışmaktır. Çalışmada öncelikle Abhazya

Cumhuriyeti'nin tarihi ve bu sorunun temelleri
irdelenecek, ardından 2008 Savaşı sonrasında

ortaya çıkan siyasi ve hukuki durum tespit edilerek,
Abhazya Cumhuriyeti'nin yasal statüsü konusun-
daki tartışmalara yerverilecektir. Son olarak Tür-
kiye'nin Abhazya politikasına tarihsel süreçte de-
ginilecek ve sonuç bölümünde de bundan sonraki
durumailişkin öneri ve değerlendirmelerde bu-
lunulacaktır.
 

* Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Uluslararasıİlişkiler Bölümü

** Avukat, Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı

#8 Gazeteci, Abhazya'nın Dostları Sözcüsü
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Abhazya ve ülkeye adını veren Abhaz halkı
uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Abhazlarilk güçlü

devlet örgütlenmesini M.S. 8'inci yüzyılda ger-
çekleştirmişlerdir. 730'da kurulan Abhaz Krallığı,

Karadeniz'in en güçlü devletlerinden biri olarak
yüzlerce yıl hüküm sürmüştür. 10, ve | |. yüzyıllarda

©Abhaz Krallığı Batı Gürcistan'ı da içine alacak
şekilde genişlemiş ve başkentini Novwy Afon'dan

Kutalsi'ye taşımıştır. Moğolistilası ile bu krallık yı-
kılmış ve Abhazlar yeniden eski topraklarına çe-
kilerek orada egemenlik sürmeye devam etmiştir.
Abhazya daha sonra Arap, Pers, Bizans istilala-
rından sonra 1555'de Osmanlı, 1810'da da Rus-
ya'nın kontrolüne geçmiştir.

Çarlık Rusya'sının Abhazya ve diğer Kuzey
Kafkasya'daki varlığı çatışmalara yol açmış, diğer
Kuzey Kafkas halklarıyla birlikte Abhazlar Rusya'ya
karşı başkaldırmıştır. Onyıllar süren savaşlar so-

nunda |864'de Kuzey Kafkas halkları yenilmiş, bu
yenilgi diğer Kuzey Kafkas halkları gibi Abhazlar
için de tam bir yıkım olmuştur. Çarlık Rusyası'nın
Abhazya'yı işgal ve ilhak etmesinden sonra Ab-
hazların büyükbir kesimi 1864'de, kalanların da
önemli bir kesimi 187/-1878'de (93 Harbi'nden
sonra) anayurtlarını terke zorlanarak dönemin
Osmanlı topraklarına sürgün edilmiştir. Bu iki bü-
yük sürgün sonucu Abhaz nüfusunun 7670'inden
fazlası anayurtlarını terketmek zorundabırakılmış,
boşaltılan topraklara Ruslar, Kazaklar ve Gürcüler
yerleştirilmeye başlanmıştır. Sürgün sonrası dönem-
de Abhazya'da Rus askeri yönetimi kurulmuş,
ülke "Sohum Askeri Bölgesi" olarak tanımlanmış
ve buna uygun bir askeri-idari yönetim aygıtı oluş-
turulmuştur. Çarlık Rusya'sının uyguladığı sürgün
politikası sonucu Abhazların çok büyükbir ke-
siminin Abhazya'dan ayrılmak zorunda kalması,
günümüzdeki Abhaz(ya) sorunun birinci temel
noktasını teşkil etmektedir.

Çarlık Rusyası'nın politikaları sonucunda Abhaz
halkının kendi iç dinamikleriyle ekonomik ve
kültürel gelişiminin engellenmiş olması Abhazların
giderek kendi ülkelerinde azınlık durumuna
düşmelerine neden olmuştur. Çarlık Rusyası'nın

izlemiş olduğu bu sömürgeci politikalarla Abhaz-
ların gelişiminin engellenmesi ve giderek Abhaz-
ya'da azınlık durumuna düşürülmesi de bu sorunun
ikinci temel toplumsal ve tarihsel nedenini oluş-
turmaktadır.”

Abhaz halkı bu politikalar karşısında direnç
göstermiş ve pek çok kez ayaklanmalar yapmıştır.
1917'de Rusya'da gerçekleşen Sovyetİhtilali, Kaf-
kasya'yı da etkisi altına aldı ve Abhazya'ya yeniden
egemen devlet olma şansı getirmiş ve 1921'de

"Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti" kurul-
muştur. |922'de ise Abhazya ile Gürcistan,iki
ayrı egemen devlet olarak "Anlaşmalı Sosyalist
Federal Cumhuriyeti" oluşturmuşlardır. 1931'de

SSCB'nin başına Stalin'in geçmesiile birlikte Ab-

hazya'nın 1Ö yıllık "cumhuriyet" statüsü "özerk
cumhuriyetstatüsüne dönüştürülerek Gürcistan'a
bağlanmıştır. SSCB tarihinde siyasi statüsü düşü-
rülen tek ülke Abhazya olarak tarihe geçmiştir.

Bu tarihten sonra Abhaz halkının aslında var ol-
madığı veya Gürcü halkının bir kolu olduğu şek-
lindeki iddialarla Abhaz halkının varlığını da inkar
eden politikalar izlendi. Geçmişte ve günümüzdeki

Gürcistan yönetimlerinin izlemiş olduğu imha ve
inkar politikaları, Abhazya'daki bütün halkların
Gürcüleştirilmesine yönelik politikalar sorunun
üçüncü temel noktasını oluşturmaktadır.

Abhazya'yı Gürcüleştirme politikaları 193 | -
19/8 yılları arasında en ağır şekilde uygulanmıştır.
Bunun sonucu olarak Abhazların genel nüfusa
oranı 1900'ün başında yüzde 55'lerde iken
|940'larda yüzde 25'lere, 1970'lerde ise yüzde
|8'lere gerilemiştir. Buna karşılık Gürcü-Megrel-
Svan nüfus oranı ise son 50 yıl içinde yüzde
20'lerden yüzde 45'lere çıkarılmıştır. Stalin dö-

neminde Abhaz politikacı ve aydınların pekçoğu
ya öldürülmüş, ya hapsedilmiş ya da sürgüne gön-
derilmiştir. Abhazların mallarına el konulmuş. Ab-

hazca konuşmak, okumak-yazmak yasaklanmış,
isimler değiştirilmiştir. İ

1953'de Stalin'in ölümüyle birlikte Abhazlar
kendi ülkelerinde yeniden söz sahibi olmaya baş-
lamıştır. Ancak Gürcistan'ın Abhazya'yı kontrol
etmek için anayasal haklarını kısıtlama girişimi
yüzünden 1967 ve 1978'de büyükçaplı gerginlikler

 

| Kuzey Kafkas KültürDerneği, "Abhazya Gerçeği", Kafdağı Yayınları, Ankara 1992
2 Kuzey Kafkas Kültür Derneği, "Abhazya Gerçeği", Kafdağı Yayınları, Ankara 1992

NART 18



 

ABHAZYA'NIN YASAL STATÜSÜ

 

 

 

yaşanmış, bunun üzerine 1978'de Abhazya ve
Gürcistan anayasaları, |977'de düzenlenen SSCB
anayasasına paralel olarak yenilenmiştir. Böylece
Abhazya ile Gürcistanilişkileri, Abhazya lehine
nispeten iyileştiriİmiştir.

Sovyetler Bırlığı'nın dağılmasından sonra Gür-
cistan ile Abhazya arasındakiilişkiler yeni bir boyut
kazanmıştır. I991'de Gürcistan yönetimi bağım-
sızlığını ilan etmiş, mevcut anayasa ve yasalarının
artık geçerli olmadığını, bunun yerine 1921'de
Sovyet iktidarı Gürcistan'da kurulmadan önce
yürürlükte olan Gürcistan Anayasası'nın geçerli
olduğunuilan etmiştir. Sovyet yasalarının yürür-
lükten kalkmasıyla Abhazya'nın yasal statüsü de
belirsiz kalmıştır. Gürcistan yönetimi, demokratik
seçimle işbaşına gelmiş meşru Abhazya Parla-

mentosu'nun durumu görüşmetaleplerini kabul
etmeyince, Abhazya Parlamentosu yasal ve self-
determinasyon temelinde meşru siyası haklarını
kullanarak 23 Temmuz 1992'de egemenliğiniilan
etmiş, kendisine bağımsız devlet statüsü veren

I925 Anayasası'na geri dönerek bağımsızlık
yolunda ilk adımını atmıştır.

Gürcistan yönetimi Abhaya'nın bu adımına
silahla karşılık vermiştir. 14 Ağustos 1992'de sal-

dırıya geçen Gürcü birlikleri Abhazya'nın büyük
bölümünü işgal etmiş, başkent Sohum'dan Gudau-

ta şehrine geçen Abhazya yönetimi de işgale karşı
direnişi başlatmıştır. Bu direniş kısa sürede yay-

gınlaşmış, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden,
Rusya'dan ve başta Türkiye olmak üzere Kafkas
diyasporası olan pekçok ülkeden gönüllülerin ka-
tılımıyla büyükbir çatışmaya dönüşmüştür. Bir yılı
aşkın süren savaş sonunda, 30 Eylül 1993'de, Ab-
hazya tarafı Gürcistan birliklerini yenilgiye uğratmış
ve işgal kuvvetlerini sınır dışına sürmüştür.

Bu savaşta binlerce insan ölmüş, onbinlercesi

de yerlerinden edilmiştir. Savaştan sonra Abhazya

ile Gürcistan arasında, Birleşmiş Milletler, AGİT

ve Rusya Federasyonu'nun gözetiminde diplomasi
maratonu başlamıştır. Savaşın bittiği 30 Eylül

1993'ten 2001 yılı ortalarına kadar Abhazya-
Gürcistan anlaşmazlığıileilgili 350'den fazla toplantı
yapılmış ve 400'e yakın belge imzalanmıştır.”

Şevardnadze'nin girişimleri üzerine Bağımsız

Devletler Topluluğu (BDT) Abhazya'ya karşı am-
bargo kararı alınmış ve bunun uygulamasını Rus-
ya'ya bırakmıştır. Rusya, Eylül |994'de Abhazya
sınırını kapatmış, Ekim sonunda ise denizden de
abluka oluşturması sonucu Abhazya dünyadan
tecrit edilmiş,ve ağır bir ambargoyla karşı karşıya
bırakılmıştır. ©

I99/'de, Abhazya Gürcistan'a siyasi bir proje
sundu. Taraflarilişkisini federatif bir yapıya oturtan
ve karşılıklı statüleri belirleyen bu projeye Gürcistan
olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap vermedi. Bu-
nun üzerine Abhazya projesini geri çekti ve ba-
gımsızlığa yöneldi. 3 Ekim |999'da Abhazya'da
yapılan referandumda halkın yüzde 98'i bağım-
sızlıktan yana oy kullandı.

2000'li yılların başına kadar Abhazya'nın dün-
yadan izole durumu devam etmiştir. Buyıllarda
Rusya ile Gürcistan arasındakiişbirliği havası 2003
yılında Gürcistan'daki iktidar değişikliğiyle birlikte
bozulmaya başlamıştır. Gürcistan'daki yeniiktidarın

yüzünü tamamen Batı'ya çevirmesi ve Abhazya
sorununuBatılı ülkeler üzerinden çözme girişimleri

Rusya-Gürcistan ilişkilerini daha da kötüleştirmiştir.

Gürcistan'la ilişkileri bozulan Rusya Abhazlariçin

bir fırsat doğurmuş ve Abhazya Rusya üzerinden
dünyaya açılmaya başlamıştır.

Bu yıllarda Abhazya, demokratik, katılımcıbir
siyasal yapı kurmaya çalışmış, parlamentosuyla
özellikle savaş sonrası dönemde kendi halkına

yeten bır devletleşme sürecini başlatarak ekonomik
yapıyı oluşturma yolunda çaba göstermiştir. 2004-
2005 sonrası dönemde Rusya'nın baskısıyla am-
bargo kalkınca ekonomisi canlanan Abhazya,
2005-2008 arası dönemde de dünyaile iletişimi
hızlandırmış, diasporaile ilişkilerini arttırmış ve

küresel ekonomik düzenin parçası olma yolunda
çaba göstermiştir. Bu süre zarfında Abhazya'da

siyasal partiler kurulmuş, seçimler yapılmış ve top-
lum normalleşen bir hayata doğru adım adım iler-
lemiştir. 2005'ten sonra yaşanmaya başlayan bu
süreç 2008 Ağustos ayında yaşanan "5 gün savaşı"
ile farklı bir zemin kazanmıştır.
 

3 Yenigün Cüneyt ve MehmetAli Bolat, "Gürcistan: Kaf Dağı'nın Ardındaki Çatışma", Dünya Çatışma Bölgeleri, Nobel
Yayınları, 2004, s. 293

4 Yalçınkaya Alaeddin, "Kafkasya'da Siyasi Gelişmeler Etnik Düğümden Küresel Kördüğüme", Lalezar Kitabevi, Ankara
2006, 5.184
5 Çelikpala, Mithat, "Uluslararasıİlişkiler Bağlamında Abhazya", http/www.xabze.net/blog/?p-9 15
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7 Ağustos 2008 gecesi Gürcistan kuwetleri
Güney Osetya'nın başkenti Shinval'de Rus ara-
bulucularvesivillerden oluşan bir gruba saldırdı.
Rus ve OÖset askeri güçlerinin tepkisi hızlı oldu.
Güney Osetya'dakısivilleri koruma gerekçesiyle
Rus kuwvetleri Güney OÖsetya'ya girdi. Rusya Fe-
derasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov barışın
sağlanabilmesi için Rus arabulucuların yetkilerinin
arttırıldığını belirtti.”

Güney Osetya'da yaşanan olaylar üzerine
Abhazya'da da hareketlenmeler yaşandı. Rusya-
Abhazya askeribirlikleri Gürcistan sınırı boyunca
ve Kodor Vadisi'nde biraraya geldi. Abhazlar Gür-
cistan sınırı boyunca oluşabilecek askeri hare-
ketlilikten endişe duyarak Rus yetkililerden yardım
talebinde bulundular.” Gürcistanbirlikleri Güney
Osetyasınırından çıkarıldı ve Rus birlikleri sınırı
korumakiçin Abhaz kuwetlerine destek verdiler.

Yaşanan mücadele Rusya'nın politik bazı
adımlar atmasını gerektirdi. Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Medvedevile Abhazya ve Güney
Osetya'lı liderler Bagapş ve Kokoity'nin 26 Ağustos
2008'de biraraya geldiği toplantı sonunda Abhazya
ve Güney OÖsetya'nın bağımsız devletler olarak
resmen tanınmasına karar verildi.”

Bağımsızlığın tanınmasıile birlikte Abhazya'nın
uluslararası alandaki statüsü birden değişti. Bu de-
gişiklik hem uluslararası, hem bölgesel hem de
özelde Kuzey Kafkasya'daki politikalar bağlamında
önemli gelişmelere sebep oldu. Abhazya, bilin-
meyen, izole ve kapalı bir devletçik olmaktan
çıkıp uluslararası alanda tanınan ve konuşulan, ba-

gımsızlığıyla uluslararası hukukun temelkurallarını
etkileyecek bir takım süreçleri başlatan, küresel

mücadelelerin de merkezinde yer alan bir ülkeye
dönüştü. 2008'den sonra zemin değiştirmiş olan

bu süreçte, günümüze kadar bu bağımsızlık nasıl
yaygın hale gelir, Abhazya uluslararası toplumun

tam ve saygın bir üyesi olarak nasıl uluslararası
sisteme entegre olur ve uluslararası toplum Ab-
hazya'ya ve beraberinde getirdikleriyle Kafkas-
ya'ya yönelik politikalar gerçekleştirir tartışmaları
bugünAbhazya'nın gündemini meşgul etmek-
tedir.

Abhazyaile ilgili tartışmaların bır diğer noktası
da başta Rusya Federasyonu olmak üzere Nika-
ragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu ve Tuvalu gibi
Birlemiş Milletler üyesi ülkeler tarafından tanınmış
olmasına rağmen uluslararası alandaki yasal
statüsüyle ilgilidir. Bir sonraki bölümde bu tar-
tışmalara değinilecektir.

Abhaz
a 8E mir > EE A ğ

uluslararası AUKUX

2008 yılındaki resmi tanıma öncesinde, Ab-
hazya'nın anayasası, bayrağı, milli marşı ve diğer
devlet sembolleri mevcuttur. Seçilmiş bir par-
lamentosu, bir devlet başkanı, başbakan ve ba-

kanlar kurulu, kendi bağımsız dış politikası, küçük
ama etkin bir ordusu, iç ve dış sınır kontrolbir-

likleri, hukuksistemi ve devletin gözetiminde bu-
lunan sosyal ve ekonomik kurumları bulunmaktadır.
Yaşanan sert ekonomik ambargolara rağmen Ab-
hazya karlı turistik altyapısını, tropikal tarım ko-
şullarını ve doğal kaynak avantajlarını kullanmak
suretiyle belli bir ekonomik faaliyet seviyesine
erişmeyi başarmıştır.

Politik açıdan bakıldığında ise, savaş sonrasında

siyasi çoğulculuk sistemine geçilmiş, çok partili
sistem ve canlı bir sivil toplum örgütlenmesi
yaratılmış, devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri
yapılmıştır. Demokratik özgürlükler açısından ba-
kıldığında, Abhazya resmen tanınmasından önce
bile ABD merkezli Freedom House adli sivil top-
lum kuruluşu tarafından "yarı bağımsız" ülke kate-
gorisine alınarak Gürcistan ile aynı seviyede yer
almış ve uluslararası anlamda tanınmış bulunan

pek çok eski Sovyet devletinin de üzerinde bir
konumayerleşmiştir.

 

6 http'//www.un.int/russia/new/Mainroot/docs/warfare/statement090808en.htm
7 http//www.cdi.org/russia/johnson/2008-156-4.cfm
8 Hille, Charlotte, "Devletlerarası Hukukta Abhazya'nın Tanınması", Abhazya'nın Bağımsızlığı ve Kafkasya'nın Geleceği,
Abhazya'nın Dostları, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Düzenlediği Uluslararası Konferans Konuşmaları,

30-31 Mayıs 2009, İstanbul
9 http://english.pravda.ru/russia/kremlin/26-08-2008/1062 14-russiaossetiaabkhazia-0/
10 Çelikpala, Mithat, "Uluslararasıİlişkiler Bağlamında Abhazya", http://www.xabze.net/blog/?p-915
Il http//abkhazworld.com/headlines/706-26th-of-august-201 | -by-richard-berge.html
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Devletlerarası hukukaçısından Abhazya devlet
sayılabilmekiçin aranan tüm kriterleri karşılamak-
tadır. |933 tarihli Montevideo Konvansiyonu'nun
Devletlerin Hak ve Yükümlülükleri konulu | nolu
maddesine göre "devletlerarası hukukun bir parçası
olarak devlet şu özellikleri taşımalıdır. (a) daimi
bir nüfus, (b) tanımlamış bir toprak parçası, (c)
bir hükümet, (d) diğer devletlerleilişki kurabilme
kapasitesi. ©

ABD Dışişleri Bakanlığı Kasım 1976 tarihli bil-

dirgesinde devlet olma koşullarını aşağıdaki şekilde
açıklamıştır. "netbir şekilde belirlenmiş bir toprak

parçası ve nüfus üzerinde etkin kontrol; bu böl-
genin düzenli bir hükümettarafından idaresi ve
dış ilişkileri etkin şekilde yürütebilecek ve ulus-

lararası mükellefiyetleri yerine getirebilecek bir
yönetim kapasitesi. Abhazya bu üç şartın tamamını
karşılamaktadır. Daimi bir nüfus, belirlenmiş bir

toprak parçası, net olarakçizilmiş ve ihtilafsız ülke

sınırları, seçilmiş bir parlamento ve Abhazya Cum-
huriyeti topraklarının tamamı üzerinde tek başı-
na etkin kontrol ve yönetim gücüne sahip bir hü-
kümet. Abhazya bağımsız bir devlet olmakla
birlikte yabancıbir güç tarafından da kontrol edi|-
memesi de devlet olma yönünde önemlibir gir-
didir. Abhazya, Anayasası'nın 47 (8) ve 53 (4)
maddelerinde belirtildiği üzere, uluslararasıilişkileri
yürütebilme kapasitesine sahiptir. Kendi bağımsız
dış politikası ve uluslararası bağlantılar kuran bir
Dışişleri Bakanlığı mevcuttur. Abhazya politik açı-
dan bağlayıcı uluslararası belge, sözleşme ve an-
laşmaları imza yetkisine de haiz bir ülkedir.

Yeni bir devletin tanınması ile ilgili iki ekol
mevcuttur. "açıklayıcı teori" ye göre "yeni bir dev-
letin tanınması, prensipte yeni bir devletin var-
ığından bağımsız politik bir eylemdir." Buna göre
belirlenmiş bir toprağı, daimi bir nüfusu, kendi
kendini kontrol edebilen bir hükümeti, kendi iş-

lerini görebilen ve bunu yapma kapasitesine sahip
olan oluşumlar devlet olarak tanımlanırve bu an-

lamda tanınma zorunluluğu yoktur. Bu teoride

resmen tanınma, temelyasalilkeden çokuluslar-
arası hayatın politik bir gerçekliğidir. Diğer devletler
tarafından tanınsın ya da tanınmasın devlet olmanın
gerektirdiği koşulları eksiksiz yerine getiren her
yeni devlet yürürlüktedir. *

Kabul gören diğer bir tanınmatezi de "yapıcı
teori" olarak adlandırılan muhafazakar görüştür.
Bu teori açıklayıcı teorinin aksine tanınmanın bir
devletin önemli özelliklerinden biri olduğunu
savunur. Bu teoriye göre "devlet olmaklailgili hak
ve yükümlülükler sadece tanınmayoluyla elde
edilebilir. Yapıcı teori bir ülkenin devlet sayılabilmesi
için kaç tane devlet tarafından tanınması gerektiğini
belirtmemektedir. Bu yüzden bu muhafazakar ve
kısıtlayıcı teoriye göre bile, Abhazya, BM üyesiiki
devlet tarafından tanındıktan sonra devletlerarası
hukukaçısından devlet sayılabilmekiçin gereken
resmi kriterleri, diğer devletler tarafından dip-
lomatik tanınma dahıl olmak üzere yerine getirmiş
sayılmaktadır. ©

Abhazya'nın diğer devletler tarafından tanın-
mama gerekçesi, kendilerinin belirttiği gibi konunun
devletlerarası hukuka aykırı olması değil, daha çok
siyasi ve jeopolitik nedenler yüzündendir. Ab-
hazya'nın bağımsızlığının dünyanın Rusya dışındaki
önemli güçleri tarafından hukuken tanınmamış
olması, bu ülkeler tarafından bağımsız Abhazya
Devleti'nin varlığını reddetmekya daitiraz etmek
için kullanılmaktadır. Oysa devletlerarası hukuka
göre BM üyesi iki devlet tarafından tanınmasının
Abhazya'nın kendini yöneten bağımsız bir devlet
sayılması için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Türkiye'nin Abhazya Politikası

Soğuk Savaş dönemi boyunca Türk dış po-
litikası Batı Bloğunda yer aldığından Sovyetler
Birliğiile ilişkileri alt düzeyde tutmuştur. 1990'lı
yılların başında Türkiye'nin bölgeye yönelik izlediği
politikanın temel parametrelerine bakılacak olursa;
(a) Türkiye'nin bölgeyeilgisizliğinden çok, bölgeye
yönelikilgisini yoğunlaştırdığı konuların farklı olması,

 

12 http//www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/0 /1-02/rights-duties-states.xml

13 Chirikba, Viacheslav, "Devletlerarası Hukuk Açısından Abhazya Cumhuriyeti'nin Yasal Konumuve Statüsü", Abhazya'nın
Bağımsızlığı ve Kafkasya'nın Geleceği, Abhazya'nın Dostları, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Düzenlediği

Uluslararası Konferans Konuşmaları, 30-31 Mayıs 2009,İstanbuls. 21

14 Age, s.22

15 Hille, Charlotte, "Devletlerarası Hukukta Abhazya'nınTanınması", Abhazya'nın Bağımsızlığı ve Kafkasya'nın Geleceği,
Abhazya'nın Dostları, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Düzenlediği Uluslararası Konferans Konuşmaları,

30-31 Mayıs 2009,İstanbul
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(6) Türkiye'nin Kafkasya politikası denildiğinde
öncelikle Ermeni meselesinin gündeme gelmesi,
(0) Türkiye'nin bölgede en fazla diyalog kurduğu
ülkenin Azerbaycan olması ve (d) enerji mese-
lesinin Türkiye'nin Kafkasya politikasında öncelikli
alanlardan olmasıdır. Abhazya'ya yönelikilginin
az olmasında Abhazların kendini yeterince anlat-
mamış olmasıda bir etkendir. Toplum seviyesin-
dekiilgisizlik siyasi hedeflerin de anlatılmamasından
kaynaklanmaktadır.

Oysa Türkiye'nin | 990'lardan sonraki Kuzey
Kafkasya politikasında Abhazya ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bunda Türkiye'deki Kafkas diasporasının

da etkisi büyüktür. Türkiye bu yıllarda Kafkasya'daki
temel çatışma alanlarının hepsine bir şekilde

müdahil olmuştur. Ancak bu dahiliyet bilinçli bir

tercihin sonucu değil, ancak konjonktürel geliş-
melerin etkisiyle gerçekleşmiştir. |990'ların orta-
larından itibaren organize bir Kafkasya politikasının
olmaması Türk dış politikasıiçin sıkıntı oluşturmaya

başlamıştır. Bu durum bir taraftan da Türkiye-
ABD, Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABilişkilerini
olumsuz etkilemiştir. | 990'ların ikinci yarısında
Türkiye kendini bölgeden uzaklaştırma politikası
izledi. Ancak bu politikanın bedelleri 2000'li yıllarda
karşısına çıkmaya başladı. 2000'li yıllardan itibaren

Türkiye Abhazya'nın varlığını ve küresel politikadaki
öneminin farkına varmaya başlamış ve bu çerçe-

vede bir politika geliştirmek zorunda olduğunu
da anlamıştır. 2005 yılında Rusya'nın ambargoyu
kaldırmasıyla birlikte Kafkas diasporası Abhazya'ya
yönelik ziyaretlerini arttırmıştır. Bunun üzerine

Türk karar alıcıları bölgeye yönelik olarakpolitika
üretmek zorunda kalmışlardır. Kafkasya'da yaşanan

renkli devrimlerden sonra ABD ve AB'nin Kafkasya
politikası da yeni şekiller almaya başlamıştır. Bu
durumu fark eden Türkiye bir bölge ülkesi olarak
politikasızlıktan politika üretme sürecine doğru
evrilmiş oldu.“

2008yılının Ağustos ayında yapılan savaş Türk
dış politikası açısından çok zorlayıcı bir savaş oldu.

Türkiye bu savaşta Insani önlemler alma (Kızılay
yardımları, zorunlu göçmen akımına karşı önlemler
vb.) dışında genel olarak adım atmamıştır. Savaş

sırasında Abhaz, Gürcü ve Oset'lerin sorunları
yerine enerji hatlarının güvenliğiile ilgilenmiştir.

Savaşın yaz aylarına gelmesi sebebiyle, |IBMM'de
de herhangibir tedbir alınmamıştır. Savaşın başında

bu şekilde pasif bir politika izleyen Türkiye, savaş
bitmeden Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül'ün açıklamalarıile aktif bir politika
izlemeye dönüşmüştür. | l Ağustos 2008'de açık-
lamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Balkan-
lar'daki örneğe benzerbiçimde "Kafkaslarİttifakı"
gibi bir çalışma içine girebileceğini, Rusya Fede-
rasyonu'nun da bu itüfakta yer alması gerektiğini
ifade etmiştir. Bunun benzerigirişimler Cumhur;
başkanı Abdullah Gül tarafından da sunulmuştur.”

Son dönemdeise Türk diş politikasında Kuzey
Kafkasya'ya yönelik ilgide yeniden bir azalma gö-
rülmüştür. Bunda özellikle Kuzey Afrika ve Or-
tadoğu'da yaşanan "Arap Uyanışı" nın etkisi bu-
lunmakla beraber savaş sonrası kurulan dengenin
Türkiye'nin çıkarlarına uygun gözükmesinin de
etkisi bulunmaktadır.

Sonuç

Abhazya self-determinasyonilkesi, tarihi ger-
çekler, siyasi-hukuki normlar ve uluslararası tea-
müllerin hepsi bir araya getirildiğinde bağımsız
devlet olma hakkına sahiptir. Abhazya'nın
(993'den beri sahip olduğu "de facto" bağımsızlık,
Rusya, Nikaragua ve ardından diğer dört devletin
de tanımasıyla "de jure" nitelik kazanmıştır. ABD
ve Batı ittifakı Gürcistan'ı Abhazya ve Güney
Osetya'ya karşı desteklemekle sorunatektaraflı
bir bakış açısı sergilemektedir. Bu anlamda me-

seleye Soğuk Savaş mantığıile bakmakta ve Gür-
cistan'ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Oysa
Abhazya ve Güney Osetya geri döndürülemez
şekilde Gürcistan'dan ayrılmıştır. Uluslararası

toplum da Abhazya'nın bağımsızlığını tanımalı ve
desteklemelidir. Bu destek demokrasiye ve barışa
büyükbirkatkı sağlayacaktır. Uluslar arası topluma
düşen bir başka görev de savaş ve ambargo yü-

zünden mağdur edilen Abhazya'nın zarar gören
altyapısının imarı ve Abhazya halkının refahının
yükseltilmesiiçin acıl ekonomik yardım sağlanmalı
ve Abhazya demokrasisinin güçlenmesine destek

 

16 Çelikpala, Mithat, "Uluslararasıİlişkiler Bağlamında Abhazya", http:/www.xabze.net/blog/?p-95
17 Kanbolat Hasan, " Beş Gün Savaşı Sonrası Kafkasya'daki Yeni Dengeler",, Abhazya'nın Bağımsızlığı ve Kafkasya'nın
Geleceği, Abhazya'nın Dostları, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Düzenlediği Uluslararası Konferans

Konuşmaları, 30-31 Mayıs 2009,İstanbul
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sağlanmalıdır. Zira Abhazya kendisi bu yönde
ciddi çabalar göstermektedir. Abhazya seçimleri
son dönemde Abhazya'da yapılan en demokratik
seçimler olmuştur. Bu durum da uluslar arası

toplumun Abhazya'yaalıştığını göstermektedir.
Abhazya bu anlamda Kafkasya'nın tümüne ömek
teşkil edecek adımlar atmaktadır.

Abhazya'nın siyası, ekonomik ve demografik
yapısını güçlendirmede en büyük rol kuşkusuz
Türkiye'de yaşayan diasporaya düşmektedir.
Abhaz ve Adığe diasporası Abhazya için daha
aktif ve etkin çaba göstermelidir. Diasporadan
Abhazya'ya nüfus akışı hızlandırılmalıdır. Kafkasya'da
barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve
Rusya'ya büyük görevler düşmektedir. Rusya ve
Türkiye'nin bölge politikaları açık ve şeffaf olmalıdır.
Öncelikli misyon bölgedeki ekonomik yapının
güçlendirilmesidir. Abhazya'ya ulaşım imkanlarının
geliştirilmesi, özellikle Türkiye'den deniz ve
havayolunun açılması önem taşımaktadır. Abhazya

Kaynakça

da buna karşılık Türkiye ile ilişkileri kültürel ve
ekonomikilişkilerden siyasi ve güvenlik ilişkilerine
dönüştürmelidir.

Dünya açısından Kafkasya, sadece stratejik
coğrafi önemiile değerlendinilmemeli, bu bölgede
yaşayan halkların haklarını koruyacak politikalar
geliştirilmeli, bölgenin kültürel, ekonomik ve
ekolojik zenginliği desteklenmelidir.

Türkiye'de nüfusu milyonları aşan Abhaz-
Adığe diasporası, Abhazya ve Kuzey Kafkasyaiçin
teminattır. Dlasporanın tarihi misyonunu yerine
getirebilmesi örgütlenmesini güçlendirmesi ve
siyasallaşması ile mümkündür. Diasporanın sahip
olduğu potansiyel tüm zorluklara ve engellemelere
rağmen bir değişim ve dönüşüm sağlayacaktır.
Çünkü eğitimli ve toplumu sürükleyecek elit,
entelektüel grupların sayısı arttıkça ve bu grupların
inisiyatifi geliştikçe süreç doğru yönde işlemeye
devam edecektir.
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smanlı Hükümranlığı esnasında Mısır'ın Ka-
hire şehrinde doğan Ali Şefik Özdemir Bey,
İslam Teoloji Üniversitesi olan Cami-ül Ez-

her'in Edebiyat bölümünden mezun oldu. Mısır Or-
dusunda askeri eğitim aldıktan sonra Mısır Hıdivi
Abbas İsmail Paşa'nın sarayınaintisap etti ve muhafiz
birliği komutanlığına atandı. Daha sonra Teşkilatı
Mahsusa kendisiyle temas kurdu ve Osmanlı Hü-
kümeti tarafından |. Dünya Savaşı esnasında Kıbrıs
ve Filistin'de İngilizlere karşı direniş düzenlemekle
görevlendirildi, Çerkes taburunu kurdu.

 

Kabardeylerin ileri gelenlerinden olan
babası Ahmet Cevdet Bey, Büyük
Çerkes Sürgünü sırasında Bursa'ya
ve daha sonra Sivas'ın Kangal|l-
çesine yerleşmiş ve müteaki-
ben Mısır'a gitmiş ve 12 Vi-
layetin bağlı olduğu bir Bölge
Valiliği görevini üstlenmiştir.
Burada Hacehan Hanımla
evlenen Ahmet Cevdet Bey,
üç çocuk(Ali Şefik, Musta-
fa Cevdet ve Nazik Hanım)
sahibi oldu. Suriye'de bulun-
duğu sırada Mustafa Kemal
Paşa ile tanıştı ve onun tara-
fından İngilizlere karşı Türk-
lerden ve Araplardan öluşan di-
reniş örgütünü kurmakla gö-
revlendirildi. Bir yıl süren bir dire-
nişi yönettikten sonra 1920 yılının Ha-
ziran ayında Atatürk'e bilgi vermek ama-
cıyla Antep'e geldi ve 8 Ağustostarihine kadar An-
tep savunması esnasında gözlemcilik yaptıktan sonra
bu tarihte halkın isteği üzerine Genel Cepheler Ko-
mutanlığına atandı ve kendisine Milis Albayı unva-
nı verildi. |97 gün süreyle Gaziantep Savunmasını
yönetti, şehrin Gazilik Ünvanını almasında büyük
katkısı oldu, savunmanın sonunda Milis Kuwvetlerini
yanına alıp Fransız askeri hatlarını yararak (Huruç
Harekâtı) Suriye'ye geçti, ertesi gün 9 Şubat 1921
tarihinde Gaziantep şehri açlık, cephanesizlik ve An-
tep dışından herhangibir askeri yardım sağlanama-
ması yüzünden Fransızlara teslim oldu.
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K'EBİŞE FİLİZ KAPLAN

Özdemir Bey Suriye'ye geçtikten sonra 192|
yılının Nisan ayında Atatürk'ün emriyle Hatay Sa-
vunmasına katıldı. Kendisine daha önce bu bölgede
Fransızlara karşı cephe gerisinde direniş göstermek
üzere örgütlenmiş olan Cenup akıncılarının komu-
tanlığına getirildi. Gaziantep savunması esnasında
işgalci Fransız kuwvetlerinde görev alan Cezayır,
Tunus, Senegal, Musul kökenli Müslümanlardan ve
Alsas Lorenli, Rus ve Alman kökenli mültecilerden
oluşan bir kuvvet de hayat savunması esnasında
Özdemir Bey'in kuwetlerine katılarak Fransızlara

karşı savaş verdi.

TBMM Fransızlar ile anlaşma imzala-
yınca (Ankara Antlaşması) bu defa

Irak'ın Musul ve Revandiz Bölge-
sinde İngilizlere karşı askeri hare-
kât yapmakla görevlendirildi.
1922 yılı ilkbaharındanitibaren
Eİcezire Cephesi harekâtını baş-
attı, kendi müfrezesiyle ve Os-
manlı İmparatorluğuna sadık
Kürt Aşiretlerinin (Barzan ve
Zeber) katılımı ile Revandizde
başarılı oldu, İngilizlere karşı
Derbent Zaferini kazandı. Daha
sonra İngiliz hava kuwvetleri bu

isyanı bastırmakta başarılı olunca
askerleriile beraberİran toprak-

larına geçerek buradabir süre kaldı
ve daha sonra Türkiye'ye döndü.

İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Mısır'da
olan nüfusunu Gaziantep'e getirdi. Müteahhitlik,

Tekel İdaresinde Müfettişlik hizmetleri yaptı, Ni-
zip'te Çiftçilik faaliyetlerini (Özüm ve Fıstık) sür-
dürdü, TBMM'nin 6. Döneminde Siirt Milletvekili
ve /.Döneminde Gaziantep Milletvekili olarak görev
yaptı. Demiryolu tren hattının Gaziantep'e ulaş-
tırılmasında büyükkatkıları oldu. 1946-1950 yılları
arasında Toprak Mahsulleri Ofisi İdari Meclis Baş-
kanlığını yaptı ve 1951 yılının Mayıs ayında vefat
etti. Vasiyeti üzerine Gaziantep Asri Mezarlığına as-
keri törenle gömüldü ve bilahare bu mezarlık bir
anıt mezara dönüştürüldü.



RÖPORTAJ
 

Gaziantep Belediyesi.
2012 yılı Ocak ayında
Ali Şefik Özdemir Bey
için bir anıt ve park açılışı
gerçekleştirdi.

Federasyonumuzun ve
Gaziantep Kafkas
Derneğimizinde hazır
bulunduğu açılış |

törenlerine Ali Şefik beyin
oğlu Belligün beyde
katılmış, açılış sırasında
duygulu anlar yaşanmıştı.
O nedenle KAFDAV'ada
sık sık geldiğini öğrenince
görüşmek üzere randevu
aldık.

Vakıfbaşkanı Muhittin
Ünalile Araştırmacı

Yazar Av. Sefer Berzeg'in

ve Kahramanmaraşilinin
kurtuluşundabüyük
katkıları olan Aslan
Toğuzata'nın oğlu
Mahmut Toğuzata'nın*
da bulunduğu karşılıklı
sohbet şeklinde süren

söyleşimizin bir
bölümünübilgilerinize
sunuyoruz.

   

 
Belligünoni.>e.Nitarafından hazırlanan çi“|
SnAlanıtı veDKea 
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F.K: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Ali Şefik Bey'in üçüncü oğluyum. Rahmetli
babam 4 kez evlenmişti ve üç oğlu vardı. Mısır Hı-
divi Abbas Hilmi Paşa'nın kız kardeşinin halayığı
Nazlı Hanım'dan (Çerkes kökenli) iki oğlu oldu;
bu ağabeylerim Mısır'da doğdular. Daha sonra ba-
bam Türkiye'de müteahhitlik yaparken Malatya'ya
gitti. Malatya'da annemin evinde, dedemin yanında
kiracı olarak kaldı. Orada annem Zehra hanımı
gördü ve onu çok beğendi. Aralarında 34 yaş fark
olmasına rağmen, çok güzel de bir kadın olan an-
nemle evlendi. O zamanlar Malatya'da ilk defa ba-
şını açan kadın da annem Zehra hanım oldu. Mü-
ezzin olan dedem maalesef annemikız çocuğunun
okumasına ne gerekvar zihniyeti içinde annemi
okula göndermemişti fakat anneannem çokakıllı
bir kadın olduğundan dedemin haberi olmadan
annemigizlice gece okuma yazma kurslarına gön-
derdi ve annem okuma yazmayı rahmetli Turgut
Özal'ın annesi Hafize hanımdan öğrendi. Babamın
annemden üç çocuğu oldu. Bir kız kardeşim ve bir
erkek kardeşim, birisi iki yaşında diğeri üç yaşında
olmak üzere hastalanarak öldüler. Üçüncü olarak
ben 1939 yılında Ankara'da doğdum.

Babam o zamanSiirt'ten milletvekiliydi ve An-
kara'da ikamet ediyordu. Ben doğduktan 3 yıl sonra
annemle babam ayrıldılar. Bir süre sonra son eşi
Gürcü kökenli Belkıs hanımla evlendi. Ben de ondan
sonraki dönemi üvey annemin yanında geçirdim.
Bu Gürcü hanımın da daha önceki evliliğinden Ti-
müuçin adında bir oğlu vardı. Belkıs Hanım bana 8-
9 yıl kadar çokiyi baktı, kendi öz çocuğundan ayır-
madı.İlk okulu Anafartalar caddesindeki Atatürk
ilkokulunda babam hayatta iken bitirdim. Babam
1951 yılının Mayıs ayında vefat edince öz annem
Zehra hanım beni mahkeme kararıile vesayetine

aldı ve Ankara Koleji'ne kaydettirdi.
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Ortaokulve Liseyi (toplam 8 yıl) Ankara Ko-

leji'nde okudum ve bu okuldan mezun olduktan

sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdim ve 3 yıl

okudum. Ancak okulu bitirmeden 1962 yılında as-

kere gittim. O tarihlerde 27 Mayıs Askeri yöneti-

minin yürüttüğü Eğitim Seferberliği kapsamında

yedek subay öğretmen olarak Orduİlinin Korgan

ilçesinin birbirine yakın 4 köyününilkokul öğret-

menliği görevine atandım ve bu görevi bihakkın

yaptım. Daha sonra 1964 yılında Sivas Kabakyazı'da
yedek subay eğitimimi (4 ay) tamamladıktan sonra

teğmen olarak terhis edildim.

Iş Bankası'nda 3 yıl kadar kambiyo memuru

olarak çalıştım. Bu arada bankacılık enstitüsüne de

devam ediyordum. Fakat benim içimde yatan ban-
kacılıktan ziyade mütercimlikti. Türk Hava Kuwvet-
lerinin İngilizce Mütercimliği sınavını kazandım ve
1967 yılında orada mütercim olarak göreve baş-
ladım. 21 yıllık hizmetten sonra 1988 yılında Hava
Kuwetlerinden emekli oldum. Çeşitli firmalarda

mütercim ve dış ilişkiler sorumlusu olarakçalıştım.

15 yıldır da bir arkadaşımın tercüme bürosunda

İngilizce dilinde mütercimlik yapmaya devam edi-

yorum.

F.K: Babanızı kaç yaşında kaybettiniz?

Babam 1951 yılında vefat etti. Ben henüz 12

yaşındaydım.

Babam, ölmesine yakın, her halde içine doğ-
muştu; meclise başvurdu. Benim yetim kalacağımı

düşünerek Hidamat-ı Vataniye'den (vatana hizmet

tertibinden) kendine maaş bağlattırdı. Babam

yalnızca bir kez bu maaşıaldı, ikinciyi alamadan ve-

fat etti. Daha sonra bu maaş, en küçük çocuğu ol-

duğum için bana bağlandı. Ağabeylerimin yaşları

büyüktü ve ikisi de devlet memuruydu.
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F.K. Babanız anadili olan Adığece'yi bildiği
halde siz neden öğrenemediniz?

Babam; Kürtçe,İngilizce, Fransızca ve Arapçayı
çokiyi konuştuğu gibi Adığece'yi de imkân bulunca
dostlarıyla konuşuyordu. Ne varki, üvey annem

olan Gürcü Belkıs hanımla evliliği esnasında evimizde
Adığece konuşulmadı. Babamı kaybettiğimde henüz

12 yaşındaydım. Evde konuşulmuş olsaydı öğre-
nebileceğim bir yaştı. Ama ne yazık ki konuşulmadı.

Babam biraz daha yaşasa ve Adiğelik bilincini o

yaşlarda kazanabilmiş olsaydım öğrenirdim ve ko-
nuşurdum. Ama nasip olmadı.

M.Ü: Sanırım babanız Arapça ve Kürtçe'nin
tüm şive farklılıklarınıbiliyordu.

Babam Mısır'ın İslam Teoloji Üniversitesi Cami-
ül Ezher'in Edebiyat bölümünden mezundu. Bu

üniversitede Kuran tefsir konusunda da Yüksel Li-
sans eğitimi yapıyordu. Bu pekbilinmiyor. Öyle ki,

o zamanlar yani 1940'lı yıllarda Türkiye'de Kuran-
ı Kerim'i Türkçeye çevirerek, tercüme ve tefsir

edebilecek sadece üç kişiyi gösteriyorlardı; bulardan

bir tanesi Elmalılı Hamdi, diğeri gazeteci ÖmerRi-
za Doğrulidi. Bunların ikisi de tercüme ve tefsiri
yaptılar fakat babam yapmadı. Milletvekili olmasından
dolayıişlerinin yoğunluğu engel oldu sanırım. Ancak
hatırlıyorum bize her akşam Kuran-ı Kerim'i açardı
ve oradan bir ayet, bir sure seçerdi, Arapçasını

okurdu. Sonra Türkçeye çevirir ardından da tefsirini

yapardı. Çokileri görüşlü bir insandı, asla bağnaz
değildi, çokaçıkfikirli bir insandı. Annemi çok mo-

dem giydirirdi, öbür hanımları da çok modemdi.

Sigara içmezdi, içki içerdi yeri geldiğinde. Mısır'da

iken gençliği esnasında elfalına bakmayı da öğren-

mişti. İspritizmaya karşı büyükilgisi vardı. O zamanın

en büyüksihirbazı olan Zati Sungur çok yakın dos-
tuydu. Devamlı görüşürlerdi. Arapça ve Kürtçe'yi

iyi biliyor olmasıile üstlendiği görevler arasında da

bağlantı olduğu muhakkaktır.

M.Ü: Ali Şefik Bey'in İnönüailesiyle çok yakın
ilişkisi vardı. Sizin adınız da oradan geliyor. Biraz
bundan sözedelim.

Atatürk tarafından babama, yapmış olduğu hiz-

metler karşılığında, Antep'in Nizip kazasının 13 kö-
yünde zeytin bağları, üzüm bağları verilmişti. Babam

da nüfusunu Mısır'dan Antep'e getirerek oraya

yerleşmişti. Atatürk'ün ölümüyle onunyerine İsmet

Paşa cumhurbaşkanı seçildikten sonra babam Ma-

latya'ya gelmiş ve orada müteahhitliğe devam et-

mişti. İsmet Paşa'nın Malatya'ya gelişinde babam

da istasyonagidip İsmet Paşa'yı izlemiş, babamın 
  

O'nunlaarası her zaman çokiyiymiş. İsmet Paşa

babamı gördüğünde, Özdemir beyi getirin diye ya-
verini göndermiş. O kendi gelmez, inatçıdır, sürük-

İeye sürükleye getirin, demiş. Babam zoraki gitmiş

yanına. Konuşup sohbet etmişler. Babama hanı-
mını da al Ankara'ya hemen gel, demiş. Babam baş-

üstüne komutanım demiş ve sonra da Ankara'ya
gitmiş, İsmet Paşa da onuSiirt milletvekili yaptı.

Ben 29 Ekim 1939 günü doğdum. Ben doğar
doğmaz babam köşke gidip İsmet Paşa'yabir oğlum
oldu, adını siz koyun diyor. O da, bugün cumhuriyet

bayramı Cumhur koyalım diyor. Mevhibe Hanım

Cumhur adı çok var, başka bir şey olsun, Ulu Önder
koyalım mesela diyor. İsmet Paşa'nın annesi Cevriye
Hanım, bugün belli bir gün" Belligün" olsun diyor.

Tamam diyorlar ve böylece benim adım da Belligün
oluyor. Bu güne kadar Türkiye'de ismi Belligün
olan herhangibır kişiye rastlamadım ve bu adı duy-
madım.

Babam 1939 - 42 yılları arası Siirt, 1942 - 46
yılları arasında da Gaziantep milletvekilliği yaptı.

Babam Fevzi Çakmak Paşa'yı çok severdi. Fevzi

Çakmak, çok dindarve ileri görüşlü bir insandı.
Babam da dindar insanları çok sevdiği için ona karşı

büyükbir saygısı vardı. Fevzi Çakmak Paşa'nın ziya-

retine gittiği bazı zamanlar da beni de götürürdü.

O sıralar Çakmak Paşa'yla İsmet Paşa arasındabazı

anlaşmazlıklar vardı. Çakmak Paşa'yı zorla emekli
etmişlerdi. Babamı sevmeyenbazıkişiler İsmet Pa-
şa'ya giderek; "Özdemir bey bizden kopacak, Çak-
mak Paşa'nın yanına gitti, Paşa parti kuracak onu

da yanına alacak", dediler. İsmet Paşa'da soruştur-
madan, söylenenlere inandı ve |946'da babamı

Antep'ten milletvekili adayı olarak göstermedi. Fa-
kat İsmet Paşa çok geçmeden hatasını anlayarak

bunu telafi etmek amacıyla babamı bu kez 1946-

50 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi yönetim
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kuruluna aza olarak atadı. 1950 yılında İsmet Paşa
babamı çağırarak, "Seni Antep'e milletvekili olarak

tekraristiyorum" dedi. Fakat o sıralar Celal Bayar

ve Menderes de babamın peşinde idiler. Onlar
CHP'den kopup Demokrat Partiyi kurmuşlardı.

Sürekli bizim eve binlerini gönderiyorlar ve babamı

ikna etmeye çalışarak, "Sizin partinin devribitti" diye
konuşuyorlardı. Babam ise, "Ben CHP'liyim ve İsmet

Paşa'ya da ihanet etmem,sizin partinize geçmem",

diyerek onların milletvekilliği teklifini çeviriyordu.
Daha sonra babam CHP'den adaylığını koydu.

Ancak Antep'ten bir heyet geldi ve "CHP'nin kazan-

ma şansı zayıf siz bağımsız adayolun, biz size ka-
zandıralım", dediler. Babam İsmet Paşa'ya ihanet

etmeyi hiç içine sindiremedi, adaylığını yine partiden

koydu ve seçimi de kaybetti.

F.K: Babanızın görüştüğü Çerkes büyüklerin-
den hatırladığınızisimler var mı?

Meşhurİsmail Berkok Paşa vardı. Bize de çok

sık gelirdi. Kamil Polat Bey (Kilis bölgesi komutanı)

babamın çokiyi dostuydu. Kamil bey uzun yaşadı,

evine çoksık giderdim. Dini konularda iyi bir uzman

olan Tevfik Çiper(Avukat) gibi Çerkes kökenli baş-

ka insanlarla da temaslarımız oldu tabi ki. Bir de

Çerkes vali vardı görüştüğü. Babam Ankara'da ve-

fat etti ama Gaziantep'e defnedilmesi yönünde

vasiyeti vardı. Bu nedenle Gaziantep'e defnedildi.

F.K: Peki babanız kendiailesinden, sülalesinden

bahsetti mi hiç? Kendi babasından...

Hiç hatırlamıyorum. Yalnız Mısır'daki erkek

kardeşi Cevdet beyden ve kız kardeşi Nazik ha-

nımdan sözederdi. Çünkü babam Teşkilatı mahsusa

vasıtasıyla savaşa katılmakiçin Mısır'dan ayrılarak

İstanbul'a getirilirken, iki oğlunu erkek kardeşine

bırakmıştı. Büyük oğlu Seyfettin'i daha sonra annesi

Nazlı Hanım almış ve İstanbul'a getirerek oraya

yerleşmiş, babam da ona Bostancı'da bir ev almış.

Küçük ağabeyim Burhanise Mısır'da amcamın gö-
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zetiminde okudu. Misir elektronik kolejini bitirdi.
Babam çağırınca Türkiye'ye geldi. Gaziantep'te
babamın evine yerleşti. Hiç Türkçe bilmiyordu.
Çokiyi bir mühendisti, ancak mezun olduğu okulun
Türkiye'de denkliği kabul edilmedi.

S.B: Babanız Balkan harbine katılmış olabilir

mi acaba?

Evet, kendiel yazmalarında var, Balkan ve İrab-
lusgarp harplerine katılmış. Fakat detaylı bir bilgiye

sahip değilim.

S.B: O zaman M. Kemal'le oradan bir tanışıklık

olmalı.

Mümkündür.

M.Ü: Gaziantep'te rütbesi neydi?

Milis albayıydı. Önceleri yarbay diyorlardı, son-
radan da süvarialbayı deniliyor oldu.

M.Ü:Mısır'dan askeri eğitimi mi var?

Evet, askeri eğitimi de var, Prenses Fatma'nın
da emir subayıydı. Bir gün Prenses Fatma'yla bir
bot gezisine çıkmışlar. Aniden bir fırtına patlamış
ve Nil Nehri kabarmış, prenses suya düşmüş. Bo-
gulacakken babam atlayıp Prensesi kurtarmış.

Prenses babama yakınlık duymuş ve evlenme teklif
etmiş. Babam da "ben ülkeme döneceğim" diyerek
teklifi kabul etmemiş. Prenses de madem döne-
ceksin diyerek halayığı Nazlı hanımı evlenmeleri
için babama vermiş.

M.Ü: Düşünüyorum da batı cephesinin olu-
şumunda; kolordu, tümen,alay ve tabur komutanı
gibi rütbelilerle milletvekili oldukları halde cep-

helerde savaşanların önemli kısmı Çerkes, güney
cephesinde de yine öncülerin başlıcaları öyle. A-
ma ne yazıkki tarih kitapları yazmıyor.

B.Ö; Adana, Ceyhan, Saimbeyli gibi kazalarda
Çerkes çoktur. Kamil Polat, babam Ali Şefik, Aslan
Toğuzata bey, Bedri Başakıncı beyilk akla gelen
öncülerdir. Başkaları da vardır. Orada görevli Fransız

komutanı, sonradan yazdığı kitabında Çerkesler
hakkında çok güzel ifadeler kullanıyor. Antep sa-
vunmasında /000 Çerkesin fiilen görev aldığını
Fransız kuwet komutanının kitabından öğrendim..

F.K. Belligün bey, bize zamanayırdığınız ve
sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

B.Ö.Asıl ben teşekkür ederim. Hepinizeiyi
günler dilerim.
 

* Kahramanmaraşilinin savunmasında büyük emekleri olan
Aslan Toğuzata'nın oğlu Mahmut Toğuzataile yaptığımız
söyleşiyi bir sonraki sayımızda okuyabilirsiniz. Ed.
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“Dünyanın bütün hikayelerini anlat bana” dedi.

Nefes alırken öylesine yoruluyordu ki günlerdir

yaşamın kendisiiçin son bulmasını

yolculuğuna çıkmayı bekliyordu. Akşam

güneşinin kızıl ışıkları pencereden süzülerek

ölüm yolcusunun yüzünü aydınlatıyordu.

Sonbaharın rüzgarı yapraklarını dökmekiçin

uğraşan ağaçlara esintileriyle yardım ediyordu.

Şömineye birkaç odun daha atıp yatağa yaklaşan

ve yeni hayat

kadın, son nefesini güçlükle almaya çalışan adamın belki de son isteğini yerine

getirmek üzere ahşap iskemleye oturdu ve anlatmaya başladı.

ayatı çok merak edip yollara düşen bir
çocukvarmış. Sihirli ormanın en bilge a-

7 Sacını bulup ondan hayatın sırlarını öğ-
renmek istiyormuş. Dağlar, dereler aşmış, mev-
simler mevsimleri kovalamış, ormandaki yolculuğu
asırlarca sürmüş. Bu yolculuk esnasında insanlığın
tüm serüvenlerini yaşamış tabiatın binbir çeşit

rengini görmüş ve karanlığın gölgeleriyle savaşmış,
Yaşadığı her macerada bedeninde bir değişiklik

oluyormuş. Yolculuğun sonunda bilge ağacı bul-
mayı başardığında,yaşlı bir adam olmuş. Anlatacak

çok şey biriktirmiş. Ölmeden önce gördüklerini
duyduklarını diğer insanlara anlatması gerekiyor-
muş. Yolculuğunun son durağı olan ülkede tıpkı
kendisi gibi herşeyi merak eden serüvenlere atılan
korkusuz bir kız yaşarmış. Öğrendiği herşeyi taş

kömüründen yontarak elde ettiği kalemlerle Ak-
çaağaçların ince kabuklarına yazar, bır gün insanlar
okuyup öğrensinler diye sedef sandıklarda sak-
larmış. Yaşlı adam kıza haber gönderdiğinde sanki

bunu uzun zamandır bekliyormuş gibi gözleriışıl-
dıyan kız, bütün yazı takımlarını bir aygıra yükleyip
hemen yola koyulmuş. Uzun yollar ve aylardan

 

sonra ülkenin en uç noktasındaki köyde bulunan
bilgenin evine ulaşmış. Dev bir çınar ağacının en

büyükdalına yaptığı ağaç evinde oturmakta olan
yaşlı adam ona yukarı gelmesini söylemiş. Genç
kız ağaç merdivenlerden tırmanarak eve girmiş.

"Demek dünyanın öbür ucunu merak eden se-
rüvencikız sensin? Üzun zamandır seni arıyordum.
Fazla zamanım kalmadı sana anlatacak hikayelerim
var." Kız ağaç evin bir köşesine oturarak yazıta-

kımlarını çıkarıp heyecanla beklemeye başlamış.

Yaşlı bilgenin sunduğu koyu kıvamlı mayalanmış
kefiri bir dikişte içip bitirmiş. Gözlerinden bütün

sorularına cevap bulmak üzere olmanın sevinci
okunuyormuş,. "Daha çocuk yaşta düştüm yollara.
Bütün insan ırklarını tanıdım, savaşlara keşiflere

tanıklık ettim. Çok yaralar aldım. Dünyada acı
çekmemiş haksızlığa uğramamış hiçbir halk göre-
medim. Gördüğüm her milleti, ülkeyi ve yaşa-
nanları, tüm insanlık serüvenlerini senin gibi seçilmiş

insanları bularak ayrı ayrı anlattım. Son olarak sa-
na dünyanın en eski insanlarının hikayesini anla-
tacağım." Yaşlı bilge ağır ağır anlatmaya başlamış.
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“Tanrı yeri ve göğü yarattıktan sonra bereketli
topraklarında en iyi cinsten insanlar yetiştirdi. Bu
insanlar dağların eteklerinde nehirlerin kıyılarında
yaşarlardı, korkusuz ve çevik yapılıydılar. "Göz-
lerinde korku olmayan kahramanlar" manasına
gelen adları vardı. Nart denirdi onlara. Adığelerin
atalarıydılar. Nartlar toprak sürer ekin eker, hayvan
yetiştirirler, avlanır ve savaşırlardı. Yer, gök,ay,

güneş, ağaç, toprak ve demir tanrılarıyla birlikte
yaşarlardı. Elbruz dağı gök kubbeyi tutardı. Nehirler
çağlar, topraklar bereketlenir, analar topaç gibi
oğlanlar doğururlardı. Dünyanın ılk zamanlarıydı.
Kuşlar koyun, koyunlar da bizon büyüklüğündeydi.
Ejderhalar ve devler dünya üzerinde ateş saçıp
cirit atarlardı. Kafkasya'ya 'Altın Ülke' manasında
Odış'e diyorlardı. Nart destanlarına göre Tanrıların
tanrısı Tha'nın aslında kendisi için ayırdığı bu be-
reketli toprakları doğru sözlü insanlar oldukları
için ve onların arasında beraber yaşamakistediği
için Adığelere verdiği anlatılırdı. Nartlar yaşadıkları
çağların serüvenlerini nesilden nesile aktarmak
için destanlar üretir, müzikli şarkılar, voredler söy-
lerlerdi. Kullandıkları dil doğadaki seslerin yansı-
malarından oluşurdu. Nehirlerin şırıltıları, rüzgarın

uğultusu, yaprağın hışırtısı, kuşun cıviltisi, yılanın
tıslaması, kartalın kanat çırpışı Nartların dillerinde

yeniden can bulurdu. Yeryüzününilk insanlarından
oldukları için destanlar sayesinde zorlu doğa olay-
larını, yaşam biçimlerini anlatmanın ve yorumla-

manın yollarını bulmuşlardı.

Bilge hayat ağacını aramak için uğradığım Pers
topraklarından henüz çıkmıştım ki, Kaf dağının ar-
dında yaşayan kuşların şahı Anka'yı bulmakiçin
yola çıkan kuş sürüleriyle karşılaştım. Dünyanın

bütün kuşlarından sadece otuzu bu yolculuğu de-
vam ettiriyordu, SİMURG demek Otuz Kuş de-
mekti! Onlar Kaf dağına ulaştıklarında buz kris-
tallerinden yapılmış dev bir ayna gördüler.
Etraflarına bakındılar, büyükbir heyecanla kuşların
şahını aradılar. Anka-Simurg-Phoenixs veya Züm-
rüd-ü Anka diye anılan padişahlarını göremediler.
Kuşlar aynada gördüklerinin Simurg olduğunu
anlamışlardı. Otuz kuş Anka'nın ta kendisiydi. Ve
Nartların ülkesi yolculuklarının son durağıydı.
Rehberleri olan Hüdhüd kuşu kendilerine doğru
yaptıkları zorlu varoluş yolculuğunun sonunda
Anka olarak nasıl yanıp sonra da küllerinden ye-
niden doğduklarını kanat çırparakgittiği tüm ül-
kelerde anlattı.
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Kafkas ülkesinde dolaşırken gözlerimi ka-
maştıran bir ışık topuyla karşılaştım. Bana yaklaştıkça

insan görüntüsü alan karşımdaki bu genç adamın
Sosruko olduğunu nice sonra öğrendim. Demirci
Tlepş'in çeliklediği, bilge kadın Setenay'ın annelik
yaptığı ateşin oğlu Sosruko banainsanlık için çok
şeyler yapmakistediğini anlatırdı. Ateş ilk çağların
en önemli buluşuydu. Sosruko Nartlar'ın mallarını
yağmalayan tek gözlü Yınıj'ı (dev) öldürerek Nart
ateşini halkına nasıl getirdiğini anlattığında, onun
insanlık için büyük Iş yağtığını söylemiştim. Biz
ceviz ağacının altında öyle otururken efsunlu bir
müziksesi ulaştı kulaklarımıza. Ruhu kanatlandıran

bir melodiydi bu. Sosruko "Bizim Aşemezyine
yaptı yapacağını, Bjamiy'in (kaval) sesine şimdi de
pheç'ıç (şak şak) sesini eklemiş. Bizim gezgin
müzisyenimizdir o. Yiğitliğine de diyecek yoktur.
En güzel voredlerimizi söyler." dedi. Bana destanlar
anlattı. Şebatinako'yu Abrıskil'i, Nesren Jake'yi,
Peterez ve daha nicelerinin serüvenlerini... Tlepş'in
demiri bulup ondan neler yaptığını, hatta onun
yaptığısihirli kılıçla Yınıj'in Ejderhasını nasıl öldür-
düğünü anlattı. Şebatınıko türküsünün söyledi
bana dinle bak şöyleydi :

"Manda gönündenkırbacını sallıyor,
Dolandırıyor boynundaatının,
Tozutuyor,
İki burnundan
Fışkıran solukları atının,

Kavuruyorotları,
Delikanlı kavrularaktan,
Oturuyor eğerinde,
Sol omzundan
Güneş doğarken,
Sağ omzundan
Çiğ yağıyor..."

Onu dinlerken ormanda kaç yıl kaldığımı ha-
tırlamıyorum. İhojı, Sosruko'nın atıydı, sadece
bir hayvan değildi. Tha'nın hediyesiydi. Bir insan
gibi konuşur, kartal gibi de uçardı. Nartlar atlarıyla
yek vücut yaşarlardı, atları onların arkadaşı yoldaşı

herşeyleriydi. Sosruko bana "Bu anlattıklarımı
herkese anlat, Tha'nın uzak diyarlarındaki tüm
devler ve insanlar bizim kahramanlıklarımızı ö$ğ-
rensinler. Voupsov." deyip vedalaşarak atı Thojı'ye
uçarcasına atladı ve Setenay'ın yanına doğru ka-
natlanırcasına dört nala gitti.



 

   
 

Nartların ülkesinde asırlarca yaşadım. Onların

savaşlarına tanık oldum.Salgın hastalıklarla kırıl-
dıklarında, ilaç yapmakiçin şifalı bitkiler toplayıp
Setenay Guaşe'ye yardım ettim. Birbirlerini kırıp
geçiren Nart kabilelerinin Thamadeleri'nin meclis
toplantılarında bulundum. Misafir olduğum için
baş köşelerde ağırlandım. Misafire nereden geldiği,

nereye gittiği, nereli olduğu, ne zaman yolaçıkacağı
gibi konuların sorulması çok büyükayıp sayılrdı.
En güzel Sane'yi (üzüm içkisi) bronz boynuz ka-
dehlerde içtim... Bu güzel ülkede her zaman savaş

oluyordu. Yüzyıllarca sürdü savaşlar. Ama en kö-
tüsü Adiğelerin topraklarından sürüldüğü Rus sa-
vaşlarıydı. Bu yolculuğa çıktığımdan bu yana böy-
lesine bir soykırıma tanık olmamıştım. Ölenler
ölüyor,kalanlar soylarını yaşatmakiçin yeryüzüne
dağılıyorlardı. Kahramanca savaşmalarına rağmen
yurtlarını terk etmek zorundabırakıldılar. Yıllarca
sürecekolan büyük sürgün başladı. Gökyüzündeki
yıldızlar ateş topları gibi kayıp saçıldılar yeryüzüne.
Adığeler bilmedikleri, duymadıkları ülkelere doğru
yolaldılar. Büyükbir kafileyle birlikte sultanların
ülkesine giden gemilere bindirildik. Gemiler
gereğinden fazla doluydu. Güneşin çocukları Nart-
lar karanlığa doğru yelken açmıştı. Fırtınalar, kasır-
galar gemiden bir sürü insanı alıp götürüyordu.
Denizler ölen insanlara mezar oluyordu. Nartlar,
Tha'nın ve diğer tanrıların onları terk ettiğine ina-
nıyorlardı. Onlar da tanrılarını terkettiler. Yeni
hayat yolculuğunda karşılarına çıkanlardan, koru-
yucu tekbir tanrı olduğunu öğrendiler ve ona
yöneldiler. Çağ savaşlar ve yıkımlar çağıydı. Git-
tikleri her yerde hem o ülke için hem de hayat-
ta kalabilmekiçin savaşmak zorundaydılar. Adı-
gelerin topraklarına başka Insanlar yerleştiler.
Geriye kalanlar gidenlerin dönmesini bekledi, gi-
denler ise birgün anayurtlarına dönmeyi istedi.
Amane yaparlarsa yapsınlar hiçbir şey eskisi gibi
olmadi..."

Kadın anlatmaya ara verip ölüm döşeğindeki
adamasu içirmeye çalıştı. Suyu içmekte zorlanan

ölüm yolcusu zor nefes alarakhırıltıyla konuştu
"hadi devam et, bitir hikayeyi." Kadın anlatmaya
devam etti...

Yaşlı bilge günlerce anlatmış. Adığelerin sürgün
hayatlarını, yaşamakiçin isimlerinitarih sayfalarından
sildirmemekiçin verdikleri savaşları, anayurtlarından

gelen haberleri anlatmış bıkmadan usanmadan.
Genç kız da günlerce yazmış. Ağaç kabukları bit-

 

tikçe ormandan yenilerini getirip yazmış. Yaşlı
adam yorulmuş ve artık söyleyeceği çok az söz
kalmış. "Yolculuğumun sonuna geldim,şimdielimi
tut ve beni dışarıdaki bilge ağacın yanına götür,
vakit tamamdır." demiş. Genç kız üzgün ve biraz
da korkarak dev ağaca kadar götürmüş onu. Ağa-
cın gövdesindeki kovukiyice büyümüş.Kızın el-
lerini tutarak; "Dünyanın bütün halklarını tanıdım,
bütün zamanlarına tanıklık ettim. Her gittiğim ül-
kede yaşadıklarımı senin gibi genç kızlara anlatıp
yazdırdım. Nartların hikayelerini de sana anlattım
bundan sonraki nesillere aktarasın diye. Sen bir
ANLATICISIN. Sana vereceğim bu iksir Setenay
Guaşe'nin uzun hayatiksiridir. Beş yılda bir, bu
iksirden üç gözyaşı damlası kadarını içtiğin suya
katacaksın. Hayat suyun olacak bu. Yeryüzünde
dolaşıp anlatacaksın ta ki mahvolmuş ruhların ke-
limeleri ölümcül kullandıklarını farkettiğin güne
kadar! Sonra sen de susacaksın." deyip küçük
kristal şişedeki iksiri kızın avuçlarına bırakmış.

Son bir güçle dev ağacın kovuğundan içeri
girmeyi başarmış. Arşın derinliklerine doğru hızla
ilerlerken hayatın sırlarını öğrenmek üzere olduğu
için huzurla gözlerini kapamış... Genç kız kovuktan

yansıyan ışık süzmelerine bakmış saatlerce. Sonra
da ağaç eve giderek yazı takımlarını toplayıp ay-
gırına yüklemiş ve yolculuğuna kaldığı yerden de-
vam etmek üzere yola koyulmuş...

Gece siyah örtüsünü pencerelere örtmüştü,
şöminedeki ateş sönmeküzereydi. Ölüm yolcusu

kadının ellerini tuttu ve son bir güç toplayarak
"Vuopsoğ ANLATICI " dedi ve gözlerini yavaşca
kapadı. Yüzüne acılarının dindiğini belli eden bir
huzur ifadesi yayılmıştı.

Kadın bir müddet öylece oturdu, sonra usulca

kalkıp sedef sandığının yanına gidip kapağını açtı
ardına dek. Kuzeyden esen yel bacadan süzülüp
şöminenin ölgün ateşini harlandırdı. Sandığın
içindeki Akçaağaç kabuklarına yazılmış yüzlerce
hikayenin ışığı birden odayı aydınlattı. Kristal iksir
şişesini aldı. Üç gözyaşı damlası kadarını suyuna
damlatıp içti. O yeryüzündeki milyonlarca AN-

LATICI'dan sadece bir tanesiydi. Uzak diyarların
yağmurlarıyla yıkanıp, rüzgarlanıyla kurulanır, çöllerin
sonsuzluğunda kaybolup bir serapta yeniden
doğardı. Onun gibi dolaşıp duran ruhların fısılda-
dıklarını kelimelerle dans ettirip, insan hikayeleri
anlatırdı hepimize aşına..
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Çev.Çetao Denef Kayhan

 

Ünlü Adığe yazarı Nalbiy Yunusoviç
Kuyok sadece Adıgey'de degil, tüm

Kuzey Kafkasya'da ve Adığe dünyasında
çokiyi tanınır. Sanatçı, yaşamını ve

sanatını sınırsız bir aşkla bağlı olduğu
Adığe halkına adamıştır. Sanatı adeta
halkının kültür ve dünya görüşüne

adanmış bir şarkıdır.

Yazar, yeteneğini edebiyatın çok farklı alanla-
rındasergilemistir. Kendisi şair, yazar, dramaturg,
çevirmen ve en nihayetinde cok önemli bir düşü-

nür, filozoftur. Maykop, Krasnodar, Kiev, Moskova
ve Prag'da yayınlanmış onlarca şiir ve düzyazıki-
tabına sahiptir.

Nalbiy'in çok zor ve zengin bir sanat yaşamı
olmuştur. Okuyucularını şaşırtmayı her zaman

başaran sanatçı, bu yolda kimi zamanalışılagelmiş

gelenekleri yıkmış kimi zaman da yeni metodlar
denemekten kaçınmamıştır. Şiirsel üslubunu bir

başkasıyla karıştırmak hemen hemen imkansızdır.

N.Kuyok, 20 Temmuz 1938 tarihinde Adı-
gey'in doğa harikası köylerinden Pşiş nehri kena-
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rındaki Kunçukohable köyünde dünyaya gelmiştir.
Yazar doğduğu bölgeden şöyle bahseder: "Bjedug
diyarı Adıgey'in söylenceleri, masalve efsaneleriyle
en zengin bölgesidir. Gençliğimde köyümüzde
öyle ihtiyarlar yaşardı ki anlattıkları hikayeler on
gün sürer, onları dinlemeye en saygıdeğer ınsanlar
gelirdi. Biz çocuklar bu hikayeleri misafirhanelerin
kıyısında köşesinde saklanarak dinlerdik."

Pedagoji kolejindeki eğitiminin ardından bölge-
sel ve yerel gazetelerin yazı işlerinde, bölgesel
radyo ve televizyon kurumlarında gazeteciolarak
çalışmıştır. | 998 yılından, yaşamının son günlerine

kadar Adığey Cumhuriyet Yayınevi baş editörü
olarak hizmet vermiştir.

Edebiyat hayatına 60'lı yıllarda adım atan sa-
natçıilk. olarakşiirlerini yayınlamış, bir şair olarak

kimseyi taklıt etmeyip, kimseye benzemediğini
hemen kanıtlamıştır. Şiirlerini yazarken sözlü halk
edebiyatından ilham alan sanatçı, memleketinin
güzelliğini, halkının gelenek ve göreneklerini, milli
kıyafetlerini, danslarını ve Adığeceyi konu almıştır.
Altını çizmek gerekir ki Nalbiy, ana dilini çokiyi
bilen, dilin inceliklerine hakim bir yazardır.

Yazar, öykü, roman ve hikayelerinde XX.
yüzyılın, insan ve tarih, insan ve doğa, savaş ve
barış gibi global problemlerine de değinmiştir. Bu
eserlerin arasında öyküleri "Muhteşem At Beçkan,

Kara Dağ, Yanlızlık Ormanı" ve ünlü romanı"Ölü-
lerin Şarabı" yer almaktadır. Adı geçen eserlerde
yazar, Adığe halkının acılarla dolu tarihini anlatmış,
bütün dünyaya dağılmış olarak yaşayan halkının
herşeye rağmenküllerinden doğduğuna değinmiş
ve halen güzelliği, dünya görüşü ve yaşam tarzında
saklı bilgeliği ile dünyayı şaşırtmaya devam ettiğini
anlatmıştır.

"Abzehlerin Annesi" hikayesi sanatçının öne
çıkan eserlerindenbiridir. Olaylar bütün oğullarını
savaşta kaybetmiş bir anneile ilgili eski bir halk
söylencesine dayanır. Nalbiy bu hikayesinde kısa
ama derin cümlelerle Abzeh bir kadının kaderini
kalemealır. Bu annenin özelinde, bitmek tükenmek
bilmeyen özgürlük savaşlarında oğullarını veeşlerini

kaybeden binlerce kadının trajik hikayesini anlatır
yazar. Geleneksel destansı halk sanatı tarzında
yazılan eser, Adığe dilinin gizli kalmış imkanlarını
ve kaynaklarını göz önüne sermiş, yazariçin şüphe-
siz çok önemli bir başarı olarak edebiyatta yerini
almıştır.

I997 yılında yayınlanan uzun öyküsü "Kara
Dağ" bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kitabın önsözünde yazar, halkını kastederek şu
cümleyi kullanmıştır. "Ben onun oğluyum, ben
onun babasıyım". Ardından Adığe tarihinin en
trajik ve zor dönemlerinden,halk olarak neredeyse
dünya yüzündensilindikleri o zamanlardan bahse-
der. Bu kısa kitap çok derin felsefi düşüncelerle

doludur. Yazar, sadece insanların yangın içindeki
köylerini terk edip Osmanlı'ya sürüldüğü günleri
anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda böyle birşeyin
nasıl mümkün olduğunu da sorgular. "Kötülük"
nedir ve onunla nasıl başaçıkılır sorularına yanıt
arar. Roman kahramanları, iki yüz yaşındakibilge
ihtiyar Mazağ, güçlü ve akıllı adam Narıç ve onaltı
yaşındaki oğlu Neşar'dır. Ata topraklarında kalmayı
başaran çok az Adığe'den biri olan Neşar'ın Adı-

ge soyunu devam ettireceğine inanılır. Neşar Adı-
ge halk masallarında doğaüstü güçlere sahip kahra-
manları anımsatır; rüzgarla birlikte uçar, akıntıyla
beraber yüzer, en önemlisi insanların geçmişini

görebilen; insanların, hayvanların ve bitkilerin dü-
şüncelerini ve hislerini okuyabilen biridir. Rus-
Kafkas savaşlarında anne ve babasını kaybeden
kahraman, diğerleriyle beraber Türk topraklarına
göç etmeye karar verir ve Karadeniz kıyılarına
yönelir. Ancak bir zamanlar Adığe köylerinin
yeşerdiği topraklarda sadece "kan, gözyaşı, ceset,
siyah ağaçlar ve siyah gökyüzü"ile karşılaşır. Dehşet
içindeki delikanlı doğru düşünme yeteneğini
kaybeder, kalbi kör ve sağır olur.

Yazar, Neşar'ın küller içinden denize doğru

yaptığı zor yolculuğu anlatır. Farklı insanlara ve
çeşitli soyut imgelere de rastlar Neşar, mesela
herşeyi yutup içine alan Kara Dağ gibi.

Rus askerleri tarafından iple ata bağlanarak
yerlerde sürüklenen ve eğlence malzemesi edilen
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/ yaşında bir kız çocuğuna rastlayana kadar Ne-
şar, birçok imtihan ve acı olay daha yaşar. Yaşa-

dığı tüm acı deneyimlere rağmen bu küçük kız
temizlığını ve iyi başlangıçlara olan inancını
yitirmemiştir. İşte bu küçükkız çocuğu Neşar'in

yeniden görebilmesini ve hayat sevincine kavuş-
masını sağlar.

Nalbiy Kuyok'un bir sonraki romanı"Ölüler
Şarabı" Adığe Edebiyatıiçin çok önemli bir dönüm

noktasıdır. Roman, Adığe tarihini Nartların yaşadığı
antik dönemlerden günümüze kadar geniş bir
yelpazede ele alır. Yazar eserine neden"Ölülerin
Şarabı" ismini vermiştir. Çünkü sanatçıya göre in-
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san ölünce hiçbiriz bırakmadan yok olmaz,ardın-
dan fikirleri, düşüncelerive hislerinden oluşan bir

pıhtı kalır. Yıllar içinde eskimeyen, sadece yıllanan
ve keskinleşen bir şarap gibi bu pıhtı da insanları
ısıtmaya devam eder.

7 ayrı bölümden oluşan roman, Hatların
torunları Hatkoyes sülalesinden kahramanların
hikayelerini anlatır. Bütün bu hikayeler tek bir or-
tak noktada buluşur, Adığelerin bu topraklar üze-
rinde varoldukları günlerden günümüze kadar
olan tarihlerini anlatır. Nartlar, Memlüklerin Mısır'da
hüküm sürdüğü yıllar, feodal Çerkesya, 19. yüzyıl
Rus-Kafkas savaşları, Egemenlik Savaşı, 2. Dünya
Savaşı ve modem dönem. Roman kahramanları

hem geçmişte hem bugün hem de gelecekte ya-
şar, olaylar bu zaman dilimlerinin hepsinde birden
geçer.

Yazar hikayesinde güçlü, cesur, korku nedir
bilmez savasçı kahramanlar kullanır. Bu kahraman-

lar, işlerine, vatanlarına ve ata topraklarına ölesiye
bağlıdırlar. Nart Kuntabeş (Şebatnıko isminin ters-
ten yazılmış hali), Memlüklü Deder ve Kangur,li-
der, Redad, Çetav, Tepsav kardeşler ve diğerleri.
Hayatlarını savaşmaya ve topraklarını korumaya
adamış bu kahramanların sonu hemen her sefe-

rinde bu uğurda can vermekle sonuçlanıyor.

Bu kahramanlar arasında Şair Laşın, Bilge
Fenes (Senef- aydınlık şarap- isminin tersten yazıl-
mış hali), Üç Nene (Neniş- büyük büyük anne
anlamında) gibi çokilginç kişiliklere rastlamak da
mümkündür. Romanın her aşamasında varolan

bu karakterler ölümsüzdürler her daim yaşarlar.

Hatkoyes sülalesinin büyük büyük annesi bilge
Üç Nene,sülalesinin temsilcilerinin rüyalarınagiri-
yor ve hayatlarının zor anlarında onlara öğütler
verir. Hatkoyes sülalesinin hikayesine paralel olarak
yazar, Adığe kültürü, gelenekleri ve dünya görüş-
lerine de değinir. Mesela Adığe dansları İslamey,
Zefak ve Zeğatlat'ın güzelliğini tasvir eder. Sadece
dansların kurulumunu ve oynanış şeklini anlatmaz,
aynı zamanda bu dansların felsefesini ve diğer
dünya danslarından onları ayıran yönlerini de göz-
ler önüne serer. Danslarda kadın ve erkeğin; eşit
şartlara sahip olduğunu,birbirlerine saygıyla yaklaş-
tıklarını, sırtlarının ne kadar dik olduğunu, parmak-
larının uçlarında sankibir kuş gibi gökyüzüne yük-
selmek, tanrıya ulaşmakiçin dans ettiklerini söyler.
İslamey dansının tüm Kafkas halkları arasında sade-
ce Adiğelerde olduğu söylenir. Dansta, gökyüzün-
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  de halkalar çizerek süzülen iki kartalın hareketleri

resmedilir. Nalbiy bu romanında baş döndürücü
bir dünya yaratmıştır. Burada bilge ihtiyarlar yaşar,
korkusuz kahramanlar, güzeller güzeli kadın kahra-
manlariçin gözlerini kırpmadan fedakarlıklar yapar,
cesaretlerini gösterirler

Yazar, çocuk okurları için de sayısız eser bırak-

mıştır. Adığe Khabze dersiiçin hazırlanmış okul

müfredat kitabının yazarıdır.

Kuyok Nalbiy'in piyesleri ve senaryoları günü-
müzde halen sahneye konmaya devam etmektedir.
Bu piyeslerden; "Yalvarırım Beni Gömün", "Biziyuko
Savaşı", "Atalarımızın Şarkısı" en önemlileri olarak

gösterilebilir.

“Ölülerin Şarabı” romanı için yazar, Adıgey
Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görülmüştür.
Yazar aynı zamanda “Muhadin Kandur” ödülüne
de sahiptir. Kuyok, Adıgey Cumhuriyeti Saygıdeğer
Sanat Çalışanı, Rusya Federasyonu YazarlarBirliği
Üyesi, Uluslararası Adığe Akademisi'nin (AMAN)
saygıdeğer üyesidir. Nalbiy'in eserleri bir çok dün-
ya diline çevirilmiştir. Gürcüce, Bulgarca, Çekce,

Almanca, Arapça ve diğerleri.

Nalbiy Kuyok /0 yaşına çok az bir zaman kala
aramızdan ayrılmıştır. Kuşkusuz, ruhunun bırak-

tığı aydınlık, ömrü boyunca özveriyle hizmet et-
tiği ve ona layık bir oğul olmayı başardığı Adığe
dünyasınıısıtmaya devam edecektir.
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dıgey Cumhuriyeti Tewiçüej Rayonu
Khunçıkhohable köyünde doğdum.

 

Köyün adı, Bjeduğların en büyükPşile-
rinden (Prens) olan Khunçıkho Pşımaf'den geliyor.
Onların Khunçıkholerin soyundan, Khuyekholerin
gelini bir anne süt verdi bana,

Böylelikle belki de Khunçıkho pşileri için yeni

bir güç olabilirdim ama Sovyet düzeni tez yetişti,
bize ne getirdiği pek bilinmez amapşilerin ocağına
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incir ağacı dikti. Khuyekho'lerden birinin pşı soylu
bir kadının kucağında büyüyüp yetişmesi, belki
daha iyi de olabilirdi...

Asıl mesleğim öğretmenlik. Bununla birlikte
birçokiş değiştirdim ama en uzun süre yaptığım
iş gazetecilik oldu.

Küçüklüğümde resim yapardım, resim öğrenimi

de görebilirdim ama her şeyden çok ilgimi çeken
şey sözdü, hep yazmakistedim. Bununlabirlikte

 

 

 



 

 
 

yazmaya ancak Enstitü'yü bitirdikten sonra baş-
layabildim, o zaman 23 yaşımı geride bırakmıştım.
Yazdığım ilk şiir Adıgey dilineilişkindi, ilik yayımlanan
şiirim ise Tanrı ve insana dairdi, o zamanlarbizi

Tanrının olmadığına inandırmaya çalışıyorlardı. Bu
yüzden olsa gerek; bu şiirimde Tanrıile insanı
karşılaştırmış, insanı daha üstün göstermeye

çalışmıştım. O günden beri düşünmeye başladım:

şayet Tanrı yoksa, onunla mücadele etmekiçin
bunca çaba niye, niçin bunca eziyet çekiyorlar?
Aradanyıllar geçti, Kur'an-ı kendim için çevirdim,

Tanrı elçisi Muhammed hakkında Adığece küçük

bir kitap da yazdım.

Yazarın yazmaya niçin başladığını saptamak
da, anlatmak da kolay değil; bunun Tanrıişi ol-
duğunu söylemek belki de en doğrusu. Genç in-
san, taydaşları arasında sivrilmek, seçilmek, kendini

göstermekister; tanınmak, ünlenmekister. Peki
bunun yolu yalnızca yazmaktan mı geçer?! Hayır,
ama sözden daha değerlisi, daha güçlüsü yok,
dolayısıyla insanın onu sevmesi de onunla yaşama,
çalışma, onu kullanarak mücadele etme gücü de

Tanrıvergisi olsa gerek.

İlk öykündüğüm yazartar Rus yazarlarıydı, ama
işin içine biraz dahagirince Adığeceyazılar, özellikle
söylenceler bana rehberlik etmeye başladı; bugün
bile her yıl en az bir-iki kez dönüp onları gözden
geçiririm; bana göre onlar; yeryüzünde anlatılmış,
yazılmış şeylerin en ilginçleri, en bilgelik dolu, ge-
İeceğimize yönelik ipuçları da içeren en şaşmaz
rehberleri arasındadır ve bunda hiç de yanılma-
dığımı düşünüyorum. Dünyada yaşamış ve yaşa-

makta olan en ilginç yazarları, en büyük düşünürleri
izlerim.

Şiir, düz yazı, dramaturgi, mizah ve çocukya-
zıları. Her gün aklıma gelenleri, gönlümden ge-
çenleri hangi janra daha uygunsalar o janrda ya-
zıyorum, bu da bana büyük kolaylık sağlıyor, zira
her şeyi aynı janrda yazmak kolay değil.

"Daha çok ilgimi çekiyor" diyebileceğim belirli
bir konu yok; insanın başına gelecekleri bilememesi
gibi bir şey bu;ileride ilgisini çekecek, kafasına
takılacak şeyleri insan öncedenbilebilir mi? Ama
bu son yirmi yıl içinde daha çok; Adıgey halkının
düşüncesi, dünya görüşü,tarihi ve bugünkü yaşamı

gibi konular üzerinde duruyorum. Bu, düz yazı
türünde hazırlamakta olduğum son çalışmamda

daha net olarak görülecektir. Yazdıklarımdan
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yalnızca birini Huşha Yabge'yi/Hırçın kaya'yı
kendim Rusça'ya çevirdim, diğerlerini hep Ruslar
çevirdiler. Yani, benim silahım da, araç-gerecim

de yalnızca Adiığece; bana göre Adığece'nin
kapsayamayacağı ne bir görüş ve düşünce, ne bir
seziş ve anlayış, ne de bir duygu ve duyum yoktur.
Çevirmektense kendi anadilimle yazmak bana
hem daha kolay geliyor, hem de daha büyük haz
veriyor. Yalnızca iyi çevrilmeyebileceğinden endişe
duyduklarımı kendim çeviriyorum ama öylesi de
pekfazla çıkmıyor.

İlginç bir edebiyatımız olmaya başladı, güçlü,
genç yetenekler katılıyor aramıza, ama birçoğu
Rusça'ya yöneliyor. Bu üzücü elbette ama ney-
lersin... Edebiyatımız daha iyi olacak, bundan hiç
kuşkum yok. Dilimiz güç bir dönemeçte. Öyle
ya, tamamı yüz bini geçmeyen bir halkın dilini
koruması kolay mı? Her şeye karşın, çok büyük
bir engel çıkmadıkça bu halk dilini kaybetmeyecek.
Yeni başka ürünler verilmese dahi, bugüne değin
Adığece olarakanlatılmış olanlarla -Nart destanları,
halk söylenceleri, ağıtlar, kahramanlık şarkıları vb.
Tanrı'nın kendilerinden beklediklerini başarmış

sayılabilirler, kaldı ki ben O'nun bizi tümüyle terk
etmiş olduğuna inanmıyorum.

Adıgey halkının beyni ve gönlüyle kararlı
biçimde uzunyıllar yeniden kendisini eğitmesi ve
yetiştirmesi gerekiyor. Günümüz dünyasında
büyükulusların eriştiği kabul edilen başarılar içinde,

geçmişte Adıgey halkının ürettiklerinin de payı
var elbette, ama artık bunu bugün kim takdir
edebilir, değerlendirebilir?! Bugün artık her ulus,
kendi yaşamını kendi kuruyor ve koruyor. Sayıca
çok az bir halkız; bu yüzden bilimde, sanatta,
politikada, her alanda başarabildiklerimiz de az,
ulusal duygu, düşünce ve anlayışların sönme teh-
likesi de yok değil. Ama bence Adıgey halkı, pek
çok şeyi başarabilecek, pek çok şeyin üstesinden

gelebilecek biçimde yaratılmış bir halktır. Kendisini
pek çok güçlüğün, zorluğun beklediğini bilmekle
birlikte O'na güveniyorum ve umudumuhiç yitir-
miyorum.

Anayurduna dönebilecek durumda olanlar
ilk firsatta dönsünler, en önemlisi ve en doğrusu
budur. Bugün dönebilecek durumda olmayanlar
da, bulundukları yerlerde dillerini ve kültürlerini
koruyabilirlerse, ulusal kimliklerini unutmazlar ve
bir gün onlar da atayurtlarına kavuşabilirler...
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Rusçadan Çev: Cetao Denef Kayhan
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Yolcu derenin kıyısında diz çöktü ,
ellerini suya daldırdı ve suyu yüzüne çarp-
ti. Gün batmak üzereydi ama su damlaları
yüzünde çabucak buharlaştı. Sıcaktan
yoğunlaşmış buhar yanaklarını nemlendirir
gibiydi. Suyun yüzeyi duruldu. Yolcu sudaki
yansımasına baktı. Yüzü zayıflamış, şehir
hayatına özgü o yumuşak, bakımlı izler
silinmişti. Dağlarda ve uzun yollarda ku-
rumuş yanmış yüzünüinceledi. Yüz hatları

sert, düşünceli ve kararlıydı.

Burada Bjeduğ ülkesinin stepleri baş-
iyor, dağ yamaçlarından kopup gelen
rüzgar özgürce dolaşıyor, ovaların geniş
ve hür nefesiyle birleşiyor, insan kendi-
ni farklı hissediyor; gerginlik heran tetikte
olan vücudu ve gözleri terk ediyor, yerini
beklenmedik bir şekilde elde edilen öz-
gürlük hissine bırakan yalnızlık duygusu
alıyordu. Herkes ve herşey seni görebi-
iyor ama bu rahatsız etmiyor çünkü sen
de artık herşeyi görebilme yeteneğine
sahiptin.

Şarkı yalnızlığa verilen bir cevaptır.
Şarkı söyleyen de bir cevap bekler. Kim
yalnız değildir ki? Sadece şarkılar yalnızlık
anlarında etrafında olup biteni anlamana
yardımcı olabilir. O, seni çevreleyen her
şeye kendine özgü bir şekilde ulaşır; taşa
ayrı ağaca ayrı insana ayrı. Şarkı senden
uçar gider ve kimbilir ne zaman ve ne
şekilde geri döneceğini: belki otların hı-
şırtısı belki yağmurun gürültüsü olarak...

Damla yolcunun çenesinden suyun
sakin yüzeyine düştü, dağıldı, bölünerek
ve çoğalarak kaynağı çevreleyen yüksek
otların gölgesinde kayboldu."Bizler suyun
hafızasında yer ediyoruz. Acaba Insan ha-
fızası Insanla birlikte ölür mü?", diye dü-
şündü yolcu.Ellerini ıslatıp, traşlı başında
gezdirdi. Güneş ufukta kaybolmaya yüz
tutmuş, köye çokaz bir yol kalmıştı. Yol-
cu, yanında sakince duran atına bindi, o-
na su içirdi ve yolunun üzerindeki son
nehir olan Psekups'u geçti. Atı karşı kıyıda
taze ve lezzetli otların arasında otlarken
iki saat kadar söğütlerin gölgesinde din-
lendi.

At köyün yakınlarda olduğunu his-
sediyor ancak sahibine sadakatini koru-
yarak sadece aradasırada kulaklarını dik-
leştirip homurdanaraksesleri ve kokuları
algılamaya calışıyor, sakince yoluna de-
vam ediyordu. İşte ormanda kesim için
ayrılan ağaçlık bölgeler ve saman yığın-
larına rastlamaya başlamıştı. Ormanın ar-
dındansa işlenmiş tarlalar uzayıp gidiyordu.

Yolcu, kendini Allah'ın hizmetine ada-
mış seksen yaşlarındaki Imam Alec'in e-
vinde konakladı. Imam, tanrının varlığından
asla şüphe duymaz, böyle bir sorunun
yöneltilmesinden bile rahatsız olurdu.
"Yaşıyor muyum),işte sorulması gereken
soru bu. Eğer Allah'ın varlığına inanıyor-
sam O zaman yaşıyorum demektir, işte
tek inanç budur." diye düşünürdü. Ken-
disini anlayan bir sohbet arkadaşı bulduğu
içinde memnundu.

- İnançları olmayankişi bu dünyada
mevcut sayılmaz, diye sakince söze başladı
konuk.

- Çok az insan doğru inançlara sahip.
Aksi taktirde Allah'a olan inancın gerekliliği
kalmazdı.

- Peki din bir inanç mıdır?

Dikkatlice sordu konuk. İhtiyarın sı-
radışıkişiliğini farketmişti, kendine sakladığı
fikirlerini sezdiğini anlayarak devam etti:

- Tanrı'nın varlığına inanmak ve dine
hizmet etmek eşdeğer midir? Tanrı'nın
varlığına inanan ve emirlerini yerine ge-
tiren birçokkişi var ama bu insanların et-
raflarındaki diğer insanlara hiçbir faydası
yok.

- Din gerçektir. İnançlar ise değişti-
rilebilir. Anne çocuğunu terk ediyor, oğul
babakatili oluyor, arkadaş arkadaşa ihanet
ediyor. Adına dualar edilen krallar, ka-
nunları kendileri koydukları halde kullarını
idam ettiriyor. Din tek gerçektir.

- O zaman ne kadar din varsa o

kadar gerçek var demektir.

- Birçok kişinin böyle düşündüğünü
biliyorum. Belli ki sen de yanılanlardan
birisin. Dinin özü birdir, gerçek tektir ama
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Tanrılar farklıdır. Dinler farklı ama Tanrıtektir di-
yenlerin karşısındayım ben. Farklı halkların farklı
Tanrıları olabilir, ama işin özü değişmez, o da Tan-
rı'nın varlığı tartışılmazdır. Diğer herşey insanlar ta-
rafından uydurulmuştur, cahil ve hayatın zorlu yo-
larında yolunu kaybetmiş insanlartarafından. Tanrı
insanlara, onların kendisini anlayabileceği şekilde
görünür, bu yüzden insanlar O'nu farklı şekillerde
görürler.

"İlginç bir ihtiyar. Böyle bir Adığe imamarast-
lamak çokzor." diye düşündü konuk, belki kendisi
de düşüncelerinin kendisine anlatılan İslam öğreti-
leriyle uyuşmadığının farkında değildi. E&er tanrılar
farklıysa içlerinden birisi daha gerçekçi olmalı ama
imam tüm Tanrıların- Tanrı inancı demek olduğunu
iddia ediyor.

- İmam Efendi, hayat devam ediyor, halklar din-
lerini değistiriyor.

- Hayır, halklar dine olan bakış açılarını değiş-
tiriyorlar, dinin varlığını inkar etmiyorlar. İnsan sadece
Tanrı'ya daha yakın olabileceği şekli arıyor.

- Peki inanç insanla birlikte doğmamış mıdır?

Konuk, dini insanların icat ettiğini söylemek
istemişti ama kendinituttu. Ancak imam misafirinin
düşüncelerini okuduveitiraz etti:

- Hayır. İnsan bebek olarak dünyayagelir, din
nasıl bir bebekte vuku bulabilir? Tanrı gerçekliği her
zaman vardı. İnsan büyüdükçe akıllandıkça onu
algılamaya başladı ama bu herkese nasip olan bir
özellik değildir.

- Peki bu gerçeği fark edemeyenler? Gerçek
herkese açık ve herkes tarafından anlaşılır olmamalı
mı?

- Gerçek kadar insandan gizlenen başka birşey
yoktur. O tıpkı bir tohum gibidir. Insan onun sadece
toprağın üzerinde kalan kısmını görür. Tohumdan
fışkıran filizin kime nasip olacağı ise belli olmaz.
Insana mı bir hayvana mı yoksa başıboş gezen rüz-
gara mı? Tohum toprağın üzerine çıkamayabilir bile
ama onafilizlenmeyetisini veren güç inkar edilemez.
Biliyorum ki sen eğitimli bir kişisin. Kitaplarda birçok
hikmetli fikre rastlamak mümkündür. Bu farklı fikir-
leri birleştirense tek bir noktadır. Tüm kitaplar ha-
kikati kendi kabulettikleri şekilde ifade ederler. Bu
her zaman böyleydi şimdi de böyle.

"Kendi kendine eğitilmiş aklı aksine inandırmak
çok zor" diye düşündu konuk. Dinile ilgili modem
bakış açılarınıiyi biliyordu ama bu ihtiyar tartışmak
istemezdi. Aslında kendisi de tartışmaya pekeğilimli
değildi sadece karşısındakinin fikirlerini anlamaya
calışıyordu. İmam, savunduğu şeylerin "gerçek" değil

kendi fikirleri olduğunun farkında değildi. Oysa ki
insanın düşünceleri gerçekten çok uzakolabilir veya
en iyi ihtimalle onun sadece çok küçük bir parçası
olabilir. Heralde bu tür konular hakkında konuşmayı
seviyor ama çoğu zaman içten değil alışkanlık ve
görevi gereği konuşuyordu.

Konuk, ev sahibinin Bjedug ülkesinde cok ta-
nınmış bir imamı olduğunu ve herkesin onu saydığını
biliyordu. Gelecekleilgili planlarında kendisiiçin bir
yoldaş olamayacağının farkındaysa da en azından
popülaritesinin sebeplerini anlamaya gayret ediyordu.

- İnsan herzaman gerçeğe karşı savaşmıştır..

- İnsan herzaman gerçeği arar ve onu kendine
göre işler.

Konuk imamın sözünü kestiğine pişman olduysa
da karşısındakinin yüzünden kendisini anladığını ve
affettiğini okumuştu.

- Bu konulardan bahsettik zaten. İnsan gerçeği
değiştirmeye çalışmaz, sadece onu tanımadan ona
karşı savaşır. İşte bu yüzden tanrılar farklıdır, O'na
farklı isimler verilmiştir. İnsanlar tanrıyı çoklaştırırlarsa
onunla daha iyi mücadele edebileceklerini san-
mışlardır.

- Alec Efendi eğer gerçeğe sahip değilsek bizleri
ne birleştirebilir ki? Peki o zaman neden uğraşıyoruz
hayatın çocuklarımızda devam etmesiiçin? Demek
ki bizler hayat yolunda körü körüne ilerleyen yol-
cularız. Bize konuşma yeteneği veren karakter ve
dış görünüşlerimizibelirleyen ne yaptığını biliyordu.
Bize verilen bu özelliklerle yaşıyoruz, dünyayı algı-
İiyoruz, dağlarda yaşamayı öğreniyoruz, toprağı suyu
işliyoruz, gökyüzünü tanımaya çalışıyoruz. Yaratıcı
bize dünya üzerinde yaşayan başka halklar olduğunu
anlama imkanı da verdi.

- Farklı halklar, farklı hayatlar birbirine uzanır,

birbirlerinin kuvvetli ve zayıf yönlerini anlamaya ça-
lışır. Tanrı insanlarıfarklı yaratmıştır. Her halk O'nu
arasın ister kendisini bulanı diğerlerinden üstün tutar
diğerlerine karşıiktidar verir ona. Hayat masal veya
şarkı değildir... Duydum ki masal ve hikayeler ka-
leme alıyormuşsun.

İmam'ın sesi sert çıkıyordu.

- Şarkıiyi bir ruh hali veya arkadaş için söylenir
peki ya sen, sen kim için söylüyorsun şarkılarını?

- Ben şarkıcı değilim, şarkıları zamanonlarıalıp
götürmesin diye kaydediyorum.

- Peki bu senin elinde mi? Bir şarkı unutulur
diğeri söylenir. Şarkı söylenmesse ölür gider. Sen
şarkılar için mezarlık mı kuruyorsun yoksa şarkılar
yoluyla kalbimizi düşmana mıaçıyorsun?

- Şarkıelçi olabilir.
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- Peki kimi getirecek şarkı evimize? Dostu mu,
düşmanı mı?

- Yalnız kişi şarkı söylemek zorundadır.

Konuk bu sözleri içinden söylemek istemişti
ama onlar dudaklarından dökülüvermişti.

- Yalnız kişi mi? Eğerkişi yalnız ise bu Allah'ın
isteğidir. İmam bacaklarının arasında tuttuğu sopayı
yere vurdu.

- Bir tek O bilir neyin ve kimin ne olacağını.

Konuk, imamın nereye ulaşmaya çalıştığını an-
lamıştı. O da insanların Tanrılara ihanet ettiğinin far-
kındaydı çünkü hayat değişiyor ve insanlar da de-
gişiyordu ama imam insanlar için birşeylerin yasak
olarak kalmasını istiyordu. İnsanların hiçbir zaman
gerçekleri sonuna kadar anlamamasını, bunun onların
elinde olmamasınıistiyordu. Herşeye muktedir olan
Allah ama imam O'nun adına insanlarla konuşuyor
diye düşündü konuk. Oysa ki Allah, insanlar emir-
lerine sadık olduğu sürece onları hiçbir konudakı-
sıtlamıyor.

- Adığeler özel bir halktır ve Adığe gibi yaşa-
malıdırlar. Yabancı olan hiçbirsey onlara dokunma-
malı.

- İmam biraz sakinleşmiş bir şekilde devam etti:

- Adığeler çok uzun zamandır, dünyada sanki

onlardan başka kimse yokmuş gibi yaşıyorlar. Peki
ne elde ettiler? Sahip olmadıkları şeylerin bolluğu
içinde sandılar kendilerini. Bizim dostumuz olamaz.
Çoksaf ve sayıca çok azız. Tek ihtiyacımız olan
merhamet. Peki kim merhamet gösterir bize? Bu
şarkıları derlediğin kişiler onları dinlemeyecek,
öğrenecekler ama söylemeyecekler. Şarkılar yoluyla
sesinin gücünü ölçecekler, zayıf yönlerini anlamaya
çalışacaklar sonra da bu izlerden yola çıkarak seni
avlamaya kalkacaklar. Bizim yolumuz kimseyle bir
değil bizim yolumuz kendimize ait. Konuk, ev sa-
hibinin kendine güvenen öğretici konuşmasını din-
lerken düşündü "Rus Çarı beni Çerkes Karamzin
olarak adlandırıyor. Çar'ın desteği çok önemli. Bu
desteği hak etmekiçin ona bazı hizmetlerde bu-
lunmak gerek. Halkım için ne yapmalıyım? Mil-
yonlarca nüfusu olan halklar bile yok oluyor. Adıgey'i
baştan sona gezdim,halkımın herhaline tanık oldum,

her seferinde kalbinin temizliğine, ince ve insani
geleneklerine hayran kaldım.Şarkıları uzun ömürlü,
yüzlerce yıl daha yaşayacaklardır. Onlar halkın kalbinin
sesi. Peki ya akıl... Şarkılar kalbi sakinleştirir ve umut
etmeyi ögretirler, ama günümüzşartlarında yaşamayı
öğretemezler. Kötülük çoğu zaman hayatımızı yönetir
ama insanlar bunu fark edemez. Zaman içinde in-
sanlar suçlu ve suçsuzu ayırt edebilecekler ama
bunun kime ne faydası olacak? Geçmiş insalara her-
zaman doğru yolu gösterebilir mi?
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Ben Ruslara Adığelerin gerçek yüzünü göstermek
istiyorum. Bu görevi tek başıma yerine getiremem
ama ilk adımı atabilirim.

İmamın haklı olduğu konularolabilir. Belki de
her halk geçti bu yoldan, uzunyıllar boyunca yüreğini
ve ruhunu anlatarak böylece tabiatta ve yaşamda
bir şeyleri telafi ederek. Geleceğin sarsıntıları ve
afetleri bu şekilde sezildi ama onlardan sıyrılmak
mümkün olmadı yine de. Bazen kimiipuçları verilse
de insana, o bunların bilincine varamaz ve kimse ve
hiçbir şey büyükfelaketlerden koruyamaz insanları.
Şarkı ve söylencelerse tıpkı tohumun filizlenmeden,

güneşin doğmadan duramayacağıgibi insanların da
şarkı söylemeden duramayacağınıfısıldarlar.Birçok
halk bu dönemlerden geçmiş sadece kalpleriyle
değil akıllarıyla da dünyayı kavramış ne kadar büyük
olduğunu,tek bir halkın bakışına ve zihnine sığama-
yacağını anlamıştır. Dünya devasadırfarklı renklerden
ve halklardan oluşur. Akıl başa geçmiş kalbin açtığı
patikalarda yol almış kendi halkını ve diğer halkları
tanımakiçin emek harcamış ve onların birbirlerinin
deneyiminden faydalanmalarını sağlayarak kendinin
ve insanoğlunun ömrünü uzatmıştır bu topraklar
üzerinde... Adığeler diğer halklariçin ne yapmıştır?
Bizim tarihimiz karanlık, bugünümüz kederli, yanınımız
tam bir yokoluştan ibarettir. Duygular ile yaşamak
mümkün müdür günümüzde? Halkımızın kurtuluşu
için kalbimizi diğer halklar, onlardan birşeyler öğ-
rensinler diye Adığe'nin o muhteşem kalbini diğer
halklara açmamız gerek. Başka ne verebiliriz ki
onlara? Şarkılar yoluyla ulaşmalıyız insanlara. Onlar-
dansa kendi kendimize öğrenemediklerimizi öğren-
meliyiz.

Ruslar- çok nüfuslu büyük bir halk. Eğer Çarbi-
zi anlarsa onların şarkıları bize de yeter."

Kendisi, Çar'ın politikalarını iyi bilen, iyi bir
eğitime sahip orduda eski bir albaydı. Bilgilerini her
geçen gün katlamayaçalışırdı. Çar'ın ve bakanlarının
binlerce insanın ve halkların kaderiyle nasıl oynadığını
iyi bilirdi.

“Bizi anlayacaklarını umut ediyorum, peki biz
onları anlamayı başarabilecek miyiz? Biz barışçıl bir
halkız, bazen tutkulu olsak da çakmaktaşından

sıçrayan ateş gibiyiz, hızla vursan bile kolay kolay
alev almayız. Ateşli olmamız kahramanlığımızın bir
göstergesi, büyük bir adım atarken bize güç veren
enerjidir. Yalnız kişi şarkı söylemelidir Neile çıkacağız
diğer halkların önüne, elimizdeki tek şey temiz
kalplerimiz değil mi? "

İmam devam etti:

- Başlangıcı olanın elbet sonuda gelir. Hepimiz
birgün bu dünyayı terk edeceğiz; bu yüzden Allah'ın
emirlerine göre yaşamalıyız. Sen gözü açılmamış
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tayı kurt sürüsüne emanet etmekistiyorsun. Eğer
biri seni yerinden etmekiçin itiyor ve sen buna kar-
şı koyma gücüne sahip değilsen o zaman hiç değilse
kenara çekil yoksa hem yerinden olursun hem
canından. Kendi toprağın altındır ama canın ve
Allah'a olan inancın her şeyden üstün gelir. Allah
inancı içindeyse gurbette bile olsan diğer dünyada
mutlaka cennete kavuşursun.

- Evet, dünya çok büyük ama bu koca dünyada
kendimize bir yer bulamayabiliriz, diye itiraz etti
konuk. Toprağını terk ederken köklerini yanına
alamazsın, rüzgar nereye sürüklerse oraya savrulmak
zorundakalırsın.

- İçinde Allah sevgisi olan temiz kan ve akıl ta-
şıyan her halk her yere taze kökler salabilir. Aksi
gerçekleşirse şayet Allah'ın isteği bu yönde değil
demektir.

- Şarkılar ve söylenceler, hayatta kutsal olan de-
gerlerin sadece kendi öz topraklarında köksalıp
ayakta kalabileceğini söylerler.

- Zamanla eskimeyen hiçbir söylence yoktur.
İnsan çığlık atarak doğar, acılar içinde ölür. Ölen
insandan geriye sadece acılar kalır. Şarkı akıl değildir;
şarkı, akılsız kalbin cevapsız çığlığıdır.

İmam, vücudundabir yorgunluk belirtisi olma-
masına rağmen bitkin bir ses tonuyla konuşmaya
başlamıştı. Belki o da birçıkış yolu olmadığını seziyor
ama düşüncelerine düşman gördüğü misafirinin
önünde bunu itiraf etmekten çekiniyordu. Karşı-
sındakinin kendisiyle aynı fikirleri paylaşmaması as-
lında kendi içinde bile barışık olmaması imamı si-
nirlendiriyor, gerçeğin buralarda bir yerlerde ama
ulaşılmaz olduğu hissini veriyordu. Misafir bugün
buradaydı yarın değil ama onu rahatsız eden fikirleri
kalıcıydı. Adığeler ve Rusların yolları bir değil ama
başka bir yol da yoktu. Başka yollar büyük suların
ardında... İnançlar aynı ama hayatlar farklıydı. Ga-
vurların, inançsızların yanındaişimiz neydi?

Konuksa başka şeyler düşünüyordu."İmam aptal
değil kendisi de bunun farkında, Akıllı olmayaçalışıyor,
içine bir ışık doğsa bile (nasıl da yanılmışım!) bunu
itiraf etmeyecek ve bütün gücüyle fikirlerini başka-
larına empoze etmeye devam edecek. Kendiniin-
sana özgü gündelik sorunların üzerinde tutan herşeyi
anladığını idda edip insanların arasına nifak tohumları
eken kötülüğünü "büyük meşguliyetlerin" arkasına
gizleyen zararlı akıllar vardır. İmam onlara benzemiyor.
Onlarla tek ortak yanı ise zararlı bir akla sahip ol-
ması. Kendini bile düşünmekten aciz, inançları ol-
mayan, çözüm bulamadığıiçin elindeki beyaz bastona
kör gözle güvenmeye çalışan birisi imam"

Konuk kendisiniyalnız hisetti. Gece çok karanlık,

camlar ışık geçirmezdi. Dağlarda yalnız geçirdiği

geceler geldi aklına. Gökyüzünde tek bir yıldızın bile
olmadığı karanlık geceler. Hiç birşeyin görünmediği
yerde sanki insan kendisi de görünmez oluyor,
korku beliriyor. Bu şekilde Insan bir ay yaşasa ya
vahşi bir hayvana dönüşür ya da tamamen aklını
kaybederdi.

- Değerli misafir, yatağın hazır. Yarın yola çıka-
cağını söyledin, eğer görüşemezsek affet ben de
yarın İemirgoy'a gideceğim. Gün ışımadan yola çık-
mış olurum.

Konuk ev sahibinin arkasından baktı. Misafirha-
nede hüküm süren karanlık da sanki adamın ar-
kasından boğukbir sesle süzülüp gitmişti. Ölümünün
ardından bu dünyada ne bırakacağını umuyordu?
Kendisi de kendine bu tür sorular soruyor olmalıydı.
Konukbir Şapsığ ihtiyarla arasında geçen konusmayı
anımsadı. Zihin ölümle savaşmamalıydı, ölüm insan

hayatının değil dünyanın bir parçası olarakalgılan-
malıydı. İşte o zaman herşeyin seninle başladığı ve
senin ölümünle sonlanacağı fikrinden kurtulursun.
Sen gürültülü denizin bir dalgası, parçası, damlacığısın;
bir dalganın bittiği yerde bir diğeri başlar. Deniz
sayısız damlacıklardan oluşur, onlar herbiri kendine
özgü kanunlara göre değil tüm damlacıkları birleştiren
denizin kurallarına göre varlıklarını sürdürürler. Eğer
bir parmağımız acırsa bu acıyı bütün vücudumuz
hisseder. Ancak parmağı keserlerse vücudun kalanı
yine de yaşamaya devam eder.

Şarkı ve masal kahramanları korkusuzca ölüme
karşı gelirler, kendilerini halkları için feda ederler.
Bu kahramanlık anlarında ne düşünürler, onları
harekete geçiren duygu nedir? Sanırım bu anlarda
halkla bütünleşmişlik duygusu en üst seviyedir. Ölüm
ancak herkese geldiğinde gerçek ölümdüryani
felaket bütün bir halkın başına gelir ve sen ona
yardım etmekiçin herşeyi gözealırsın.

Konukayağa kalktı, imamın oturduğu yerde bir
parça karanlık kalmış gibi hissetti. Yan odaya geçti,
orada kendisi için hazırlanan yatağın yanına bir
tabure çekti ve çantasından kağıtlarını çıkarttı. Biraz
çalısmaya karar vermişti. Rus Çarı ikinci kitabını
basmasına izin vermemiş kitabın içinde onlarcayıldır
savaştıkları halka karşı fazlaca sevgi olduğunu öne
sürmüştü. Boşuna Çar'ın iyi niyetine güvenmişti.
"Çok az insan arzularıma değer veriyor, ama ben
artık bunaalıştım"'diye düşündü konuk. "Birçok Rus,
özellikle de Rus yazarlar makalelerimi okudu ve
onlarlailgilendi. Eğer bu insanlar bizim tarafımızda
olsalardı ve seslerini bizden yana yükseltselerdi bize
çok yardımları dokunabilirdi. Ne ilginçtir ki içlerinden
hiçbiri Çar'ın Adığe halkının varlığını tehdit eden
Kafkasya'da ki yayılmacı politikalarını toplumsal bir
problem olarak görmüyor."
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Konuk kağıtlarını karıştırdı, notlarını kontrol etti,

bunlardan iki kitap daha çıkardı.

Kapı sessizce açıldı, içeri yaşını tahmin etmesi
zorzayıf bir erkek girdi. Üzerinde solukgri renkte
bir çerkeska vardı. Kulpsuz tahta bardağı ve içinde
birkaç şelame olan tabağı konuğa uzattı.

- İmam efendi "Konuğumuza ayran ve şelame
götür, kendisi biraz daha oturacak" dedi diye ekledi.

Adam konuğun gözlerinin içine bakıyordu.
Yüzünde hiçbirifade yoktu ve yanlış anlaşılacağından
çekinmiyordu.

- Teşekkür ederim, - dedi konuk. Evet, bir süre
daha çalışmayı düşünüyorum.

Adam ayakta durmaya devam ediyordu, konuk
oturmasıiçin yer gösterdi. Oturduğu yerden gözlerini
kırpmadan konuğa bakmaya devam etti.

- Ayran lezzetli mi? diye sordu konuk bardağı
eline alırken.

Adam hemen cevap vermedi. Bakışlarına bir
merak, bir canlılık gelmişti.

Kararlı bir şekilde konuştu:

- Efendimizin sevdiği gibi.

Konuk ayranın yarısını içti.

- Lezzetliymiş.

- İç yine getiririm,- hizmetkarın yüzünden bir
parıltı geçti.

Konuktüm bardağı kafasına dikti ki adam başında
beklemesin.

- Sağol, yeterli.

- Daha sonra getiririm o zaman.

Adam dışarı çıktı. Konuk yeniden kağıtlarına
daldı. Yarım saat geçmesine rağmenbir türlü kon-
santre olamıyordu. Yorulduğunu düşündü,son yol-
culuğu oldukça ağır geçmişti. Açık havaya çıkmak
istedi, başı dönergibi olunca yeniden oturdu. Son
yıllarda çabuk yorulur olmuştu. Ama bu kadar ani
bir bitkinlik hiç hissetmemişti. Vücudu uyuşurgibi
olmuş, nefesi ağırlaşmıştı. Yatağa uzandı. Kapısı ye-
niden aralandı, adam geri dönmüştü. Oturmaya
çalıştı. Adam yenibir şey görmekistercesine konuğu
süzdü. Elinde bir bardak tutuyordu.

- Ben Alec Efendi'nin adamıyım, dedi. Sanki bir
soruya cevap verir gibiydi. Beni Türkiye'den getirdi,
orada zengin bir Türk'ün eşleriyle ilgileniyordum.
Çok zor zamanlardı. Allah'tan korkmasam kendimi
öldürürdüm. Imam beni kurtardı... Sen İmam'ın
hoşuna gitmedin, bu çok kötü. Senin için kötü. Sen
uyumadan imam uykuya dalamayacak.
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Konuk giderek nefes almakta zorlandığını his-
sediyordu.

- İmam'ın hoşuna gitmeyen ne?

- Bilmiyorum, ama seni sevmedi.

- Biz sadece sohbet ettik, biraz tartıştık o kadar
ne var bunda?

- İmam her zaman haklıdır, onunla tartışmak
neden?

- İnsan her zaman haklı olamaz.

- Olabilir. Efendimin söylediği her şey doğrudur.

Konuk kuwvetli bir baş dönmesihissetti ve ko-
nuşmasına ara verdi.

- Biraz rahatsızlandım, bağışla.

- Belki de ayran dokunmuştur.

- Hayır

- Sen şehir insanısın, Rus yiyeceklerine alışkınsın.
Dediklerine göre oralarda büyük bir adamımışsın.

- Bunu kim dedi?

- İmam efendi.

- Bir görevim yok,istifa ettim.

Adam bir an düşündü.

Konukbiran bilincinin yeniden netleştiğinihissetti.
Halsizlik ve baş dönmesi azalmış, içinde hizmetkarla
konuşmaisteğibelirmişti.

- Adını bilmiyorum. ..- diye başladı (adam cevap
vermedi). Şehirde önemli bir görevim vardı, Ruslar
tarafından bir Adığe'nin böyle bir göreve getirilmesi
per sık rastlanan bir durum değil. Rus Çarını da
tanırım. Ruslar benim için büyükiyilikler yaptılar.

- Ruslariyi şeyler de yapabilir mi?

- Dur...Onlar bize yardım edebilirler. - Konuk
ateşinin yükseldigini hissediyor, bir şeylerden korkar
gibi aceleyle konuşuyordu.

- Dinle, beni kardeşin say...

- Ne?- adam anlamamıştı.

- Beni kardeşin say...

- Hayır! diye cevap verdi zayıf adam.

- Benim kardeşim yok, tamamen yalnızım...
Hayır, ölümden korkmuyorum. Zaten bütün Adığeler
yalnızdır. Böyle olmamalı! Yalnız kişi şarkı söylemelidir
kardeşi- konuğun güzel yuvarlak yüzü solmuş,terle
kaplanmıştı. Yalnızlar karanlık ormanda şarkı söyle-
melidir.

- Şarkı söylersen aç kurtlar üstüne saldırır!

- İnsanlar kurt değildir kardeş...



 

 

- Ben senin kardeşin değilim, bana böyle ses-
lenmel

- Kardeş...hiç şarkı söyleyene saldınlır mı? Kö-
tüyüm... çok kötü, bağışla. Açık havaya çıkmalı ve
şarkı söylemeliyim. ..bekle...henüzişlerim bitme-
di. Sana güveniyorum.

- Hayır, bana güvenme!

- Sana güveniyorum kardeşim. Kağıtlarımı sakla,
onları efendine verme, okur-yazarbirine ver. Çan-
tamda para var, çok para var, onları sana veriyorum.
Görüyorum ki mutluluk ne bilmemişsin. Mutlu ol,

kamamı da al, çok değerlidir - aceleyle kamasını
çıkartmaya başladı. Al, lütfen al!

- Ben kama taşımam.

- Hatıra olarak sakla o zaman.

- Onu almaya layık değilim ben. Sanırım sana
zarar verdim.

- Hayır! Sen benim kardeşimsin, Adığe kardeşim,
Adığe Adığe'ye kötülük yapmaz.

Konuksık ve ağır nefes alıyordu. Hizmetçiilk
defa konuğa acıma duygusuyla baktı ve ona doğru
bir adım attı.

- Paraları al ve imamdan kaç. Yeni bir hayata
başlamana yetecek kadar para var çantamda.

- Evlenmem mümkün değil ama dört çocuklu
dul bir kız kardeşim var...

- Parayla ne istersen yap!

- Sana zarar verdim, ben...

- Böyle söyleme! Hiçbir zaman kimseye böyle
birşey söyleme, bunu kardeşin için yap...

Ölümün yaklaştığını hisseden konuk dahahızlı
konuşmaya başladı.

- Dinle beni, kardeşim! Bunu çok düşündüm
ama hiçbir zaman bu kadar inanmadım. Bunu yaz-
maya zamanım olmayacak... Yalnız kişi şarkı söyle-
meli. Şarkılar Insana yol gösterir, şarkı insandan uzağı
görür. Adığeler sadece kendi içlerinde yaşamayı
bildiler, şarkılarsa onları çağırıyor. Kendilerine içine
kimsenin giremeyeceğibir dünya yarattılar ama artık
bu küçük dünyada yaşayamayacak haldeler. Başka-
larının arasına karışma vakti geldi...

Konuk daha söylenecek ve yapılacak çok şeyin
olduğunu düşünerekacı çekiyordu.

- Evet, durumum çok korkunç, insan bu şekilde
ölünce berbat bir halalıyor. Sözlerimizayıflık olarak
algılama, ölüme defalarca şahit oldum. Ben askerim,

acıya son vermekiçin kendini öldürenleri gördüm.
Ölümden korkum yok amasenin aklında, kardeşimin
aklında ölümünçirkin yüzüyle hatırlanmakistemiyo-

  
KONUK

rum. İşte...- titreyen elleriyle çantasına atıldı, bir
ilaç buldu ve ağzına attı, ardından bardağıeline aldı.

- İçme! diye bağırdı adam ve bardağı elinden
çekip aldı.

- Artık farketmez, konukyatağına uzandı- affet..!

- Adam, konuğun yüzünde beliren ölüm ifadesini
gördü. Olümün ne kadar çirkin ve ağır olabileceğini
biliyordu ama hiçbir zaman bir insanda bu kadar
güç ve sabrıbir arada görmemişti. Konukbaygınlık
anında göz kapaklarını araladı, gözleri o kadar
büyümüştü kı yuvalarındanfırlayacak gibiydi. İnsanüstü
bir güçle kendini kontrol etmeye ve gözlerini ka-
patmaya zorluyordu;elleriyle yatağın kenarlarına
tutunuyor, göğsü ağır ağır inip kalkıyor, ayakları
yatakta kendisineyer bulamıyordu... En sonunda
tamamen kendini kaybetti, iç tırmalayan bir sesle
inledi, bütün vücuduyla titreyerek yataktan düştü
ve ruhunu teslim etti. Biran önce ölmekistemişti.
Ağırbirsessizlik çöktü odaya. Adam konuğun göz-
lerini kapattı, vücudunu yerden kaldırıp özenle
yatağa yerleştirdi. Ardından kağıtları toplayıp çantaya
koydu. Yatağın başucunda oturduğu yerde donakaldı.
Horozların sesinin geldiği o ilk saatlere kadar yerinden
kımıldamadan ölünün yüzünü seyretti. Bu hoşuna
gitmişti. Ölüm onu çirkinleştirmemişti. Kısa kesilmiş
sakalı ve bıyıklarına henüz ak düşmemişti. Sık siyah
kirpikleri gözlerini çevreliyordu. Geniş omuzlu, ince
belliydi. Kardeşi yakışıklı, genç ve güçlüydü.

Kim bilir başka neler geçmişti adamın aklından
orada oturup durduğu saatler boyunca. Hiç kimse
bugüne kadar onunla ilgilenmemişti. Daha küçük
bir çocukken hadım edilmişti. Köleydi, herkesten
önce kalkar, herkesten sonra uyurdu; uykuda bile
tek gözü açık olurdu. Bugünilk defa onunla insan
gibi konuşmuşlardı, kardeş diye çağırmış, güvenmiş-
lerdi. Onakarşı samimi olmuşlardı. Böyle bir davranışa
layık olup olmadığını düşünmemişlerdi. Onunlaeşit
şartlarda konuşmuşlar, varlığının farkında bile olmadığı
aklına ve kalbine hitap etmişlerdi.

"Konuk başına neler geldiğini anlamamış olamaz.
Peki neden hiçbirşey söylemedi. Hiç birsey bil-
miyormuş gibi yaptı. Kardeşi hakkında kötü düşünmek
istemediğinden mi? Ardından sadece biryığın kağıt
bırakan bu adam ne istedi? Neden imam ondan
korktu? Allahım neden bu kadar akılsızım, ne günah
işledim?"

Hiçbir zaman ağladığını gören olmamıştı. Şimdi
ağlıyordu. Omuzlarıtitriyor, başı öne eğik ellerinin
arasında ağlıyordu. Kardeşi acılarına tanıklık etme-
meliydi. Ayağa kalktı, ayran bardağını eline aldı ve
sonuna kadariçti. Yatağın yanında yere uzandı. Yü-
zünü ölmüş kardeşine çevirdi. Başını başına dayayıp
gözlerinin içine bakarakyattı kaldı.
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Sehu Tamer: “İnsanın yaşamaya
alışmış olduğu yerlerden farklı olarak
gittiği her yerde bazı sorunlarla
karşılaşması doğaldır. Huzurlu bir
yaşam sürmekistiyorsanız, bunları
kendinize deri etmeden, mevcut

koşullardan kabul edilebilir olanlara
uyum sağlamaya çalışarak, diğerlerini
de kendinize uygun hale getirmeye
çabalamanız gerekiyor.

Nart okurlarıiçin kendini ve aileni tanıtabilir

misin?

Maraş-Göksun-Fındık köyünde doğdum. Ba-
bam Sehu, annem Smıha sülalesinden.

21 yaşına kadar orada yaşadım. Ailemin diğer
fertleri de halen orada yaşamaya devam ediyor.
Şu anda 40 yaşındayım.
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997 yılında, 21 yaşında iken anavatana gelerek
yerleştim. Yani 20 yıldır da Nalçik'de yaşıyorum.
Banaait olan atölyemde ev mobilyaları üretiyorum.

Tamer'in eşi Aksana Zeyıko (Hatukşukhey)
köyünden, Kuşha sülalesinden. Ailesi şu anda

Baksanyonak'ta (Kaseyhable) yaşıyor. Çiftin Talat
(15) ve Alisah (12) adında iki oğulları var.



 

i
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SEHU TAMERVEAİLESİ
 

Anavatana gelmeye nasıl karar verdin, buraya
nasıl yerleştin?

992 yılında eniştem anavatana gidiyordu,

bana da "Hadi seni de heku'e götüreyim, dede-
lerinin yaşamış olduğu yerleri görmüş olursun"
dedi. Ben o zamanlar askerden yeni dönmüştüm.
Yaşım 21 idi. Eniştemle birlikte anavatana gezmeye

gitme ve oradaki akrabalarımızla tanışma fikri
hoşumagitti. Gelir gelmez, buraya yerleşirim diye
bir düşüncem yoktu ancak köyümüzde anavatan
söylemleri ve haberleriyle büyüdüğümüz için
konuya uzak değildim.

Benim için sadece gezme - görme amaçlı

olan bu ilk seyahat sonucunda buradan hoşlandım
ve kalmaya karar verdim.İlk zamanlar eniştemle
beraberçalıştım. Zaman geçtikçe de artık buralı

olmuştum.

Burada yaşamaya başladığın zamanlarda ne
tür sorunlarla karşılaştın?

Açıkçası bende iz birakan bir sıkıntı yaşamadım.

Sadece ilk zamanlar kendi mesleğim olmayan bir
işi yapmaya başladığım için bazısıkıntılarım oldu,
bundan kaynaklanan birtakım zorluklar yaşadım.
Ancak bunlar da aşılamayacak sorunlar değildi.
Kararlılıkla, sabırla aştım onları da.

Burada sorun aramaya çalışsaydım eğer,içinde
debeleneceğim birçok dert illaki de bulurdum.
Aslında insanın yaşamayaalışmış olduğu yerlerden
farklı olarak gittiği her yerde bazı sorunlarla
karşılaşması doğaldır. Huzurlu bir yaşam sürmek

istiyorsanız, bunları kendinize dert etmeden,
mevcut koşullardan kabul edilebilir olanlara uyum
sağlamayaçalışmak, diğerlerini de kendinize uygun
hale getirmeye çabalamak gerekiyor. Biraz
kendinizle barışık olmanızla, hayata bakış açınızla,

çevrenizdeki kendi seçtiğiniz insanlarla bağlantılı
olarak bütün bu koşulları olumluya ya da olumsuza
çevirebiliyor insan. Ben kendime huzurla yaşaya-
bileceğim bir hayat hedeflemiştim, onu yaşadım
ve yaşıyorum.

Herhangi bir sorunun olmasa dahi, insanın
alıştığından daha farklı bir yerde yaşamaya
başlamasıyla, uyum sürecinde diğer insanlara
ihtiyaç duyabilir. Sen kimseden destek, yardım
gördün mü?

Toplum içinde yaşarken hepimiz diğer
insanlarla yakın-uzakilişki içindeyiz. Hayati derecede 
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“...Ne olursa olsun var
olabilmek için bir arada
yaşamak zorundayız.
Uyum sağlayarak
bütünleşmeli daha
sonra kendi
koşullarımızı kendimiz
yaratarak dahaiyiyi
oluşturmalıyız”.

önemli şeyler olmasa da, benim de çevremdeki

insanlardan mutlaka bazı taleplerim olmuştur.
Böylesi durumlarda hiç geri çevrildiğimi hatırla-
mıyorum. Yalnız kendimle ilgili her şeyi doğru da
yanlış da olsa kendim halletmeye çalıştım. O za-
manlar Türkiye'den buraya gelerek yerleşen insan-
ların birbirleriyle ilişkileri bugüne kıyasla bence
daha samimiydi, maddiyattan uzaktı. Bugün onun
eksikliğini görüyorum ve hissediyorum.

Burada seni etkilemiş olan, hafızanda yer
eden olaylar, anılar var mı?

Akrabalarımla ilk olarak tanıştığım zamanları
hiç unutamıyorum. Hem ben hem onlar o kadar
duygulanmıştık ki gözlerimizden akan yaşlara engel
olamamıştık. Aramızda hiçbir maddi beklenti ol-

madan tamamen akrabalik bağlarımızdan kaynak-
lanan bir tanışmayla güzel dostluklar gelişti. Ha-
len de ilişkilerimiz bu şekilde devam ediyor.

Bir de Kazanuko Jebağı'nın mezarınıilk ziyaret
ettiğimde çok duygulanmıştım. O anı da hiç unu-
tamıyorum.

Bunların dışında aslında çok şey var yaşam-

İarımızda, belki okurlara da çokilginç gelebilecek

şeyler, ancak yaşarken başımıza gelen şeyler bize
çok doğal geldiği için bunlar anı mı, değil mi kes-
tiremiyoruz. Çünkü her yerdeki yaşam farklılıkları
gibi Türkiye ile buradaki yaşamlar da birbirinden
farklı.

Tamer de bekar gelip buradan evlenen
gençlerden. Kuşha Aksana ile evlendiğinde kendisi

26, Aksana ise İ9 yaşında imiş. Tamer bir gün
evinin balkonuna çıktığında yan binanın balkonunda
Aksana'yı görüyor ve genç kızı o kadar beğeniyor
ki o anda "İnşallah benim de böyle bir eşim olur"

deyiveriyor.(Bunları yazmamam için uyarmış olsa
da bir sakınca görmediğim için benim ağzımdan
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-Khabzeye uygun olarak-yazıyorum. Buraya gelmek
isteyen gençlere cesaret vermesi umuduyla). Hani
Aksana'da illk görüşte aşık olunacak güzelliğe ve
alıma sahip tabi. Tamer'in bu içten dileği sadece
içinde kalmıyor. Bu dileği gerçekleştirmekiçin
adım atmak lazım. O da gerekenleri yapıyor,

uğraşıyor, tanışıyor,bir yıllık bir tanışma-görüşme
sürecinden sonra evleniyorlar.

Aksana'nın ailesi kızlarının seçimine saygı
duymuşlar ve evliliği onaylamışlar. Aksana |9
yaşındayken 1996 yılında evlenmişler. Nalçik'te
yaşamaya devam etmişler ve halen de burada
yaşıyorlar.

Çocukları Talat ile Alisah hem okullarında ba-

şarılılar hem de çok sosyaller. Nalçik'teki en popüler
çocuk folklor grubunda (Naltshuk) solist olarak
dans ediyorlar. Ülke, şehir geziyorlar, ciddi turneleri

oluyor. Futbol oynuyorlar, yabancıdil öğreniyorlar.
Çokta yakışıklı, güzel, saygılı çocuklar. Aksana hem
otoriter hem de becerikli bir anne. Bir erkek giyim
mağazasında ortak - yönetici olarak çalışıyor. Bir
yandan çalışırken bir yandan da hem evine hem
çocuklarının yoğun programına yetişebiliyor.

Tamer burada evlenmensenin için daha mı

iyi oldu?

Bu konuda hesap yaparak evlenmedim. Yani
oradan mı buradan mı evlenmek benim için daha

iyi olur diye bir hesabım olmadı. Böyle gelişti ve
oldu. Ancak Iürkiye'den evlenmiş olsaydım şimdi
belki burada yaşıyor olmazdım. Bu da başka bir
gerçek.İşte bu yüzden de bekar gençler buraya

gelirlerse kalışları kolaylaşır. Burada bir yuva kurmak
doğal olarak da kalmayı gerektiriyor.

Anavatana yerleşenlere burada sorulan şu

meşhur sorumuz sana sorulduğunda nasıl ya-
nıtlıyorsun: "Orası mı yoksa burası mi dahaiyi"
sorusu?

Bu soruyu her duyduğumda ben desinirle-
nenlerdenim. Ben burada kalmaya karar verdikten
sonra bu soruya hep tek cevabım oldu ve sabırla
o cevabı verdim:" Oranın da buranın da kendine
özgü olumlu-olumsuz yanları var. Ancak burası
vatandır ve burada yaşanması gerekir! Ne olursa
olsun var olabilmek için bir arada yaşamak zo-

rundayız. Üyum sağlayarak bütünleşmeli daha
sonra kendi koşullarımızı kendimiz yaratarak daha
iyiyi oluşturmalıyız"



SEHU TAMER VE AİLESİ
 

 

“Diasporada dilimizin
yok olmamasıiçin
acilen çözümler
bulunmalı. Bence
anavatanlailişkilerin
artması, daha çok
kişinin gelmesi,
kalması, burada
yaşam kurmayı
hedetlemesi aslında
en iyi çözüm.
Milletimiz için bence
en ideal çözüm bu
olacaktır.”

Benim hiçbir zaman -kafamın bir

köşesinde dahi- Türkiye'ye geri gider
miyim acaba gibi bir alternatif yaşam
projem olmadı. Oysa şimdi görüyorum
ki, bir zamanlar çok hararetli bir şekilde

vatan-millet muhabbeti yaparak
dönüşü savunaninsanların söylemleri
değişmiş, umutları kırılmış. Bense hep

gerçekçi oldum. O yüzden de vata-
nımla, yaşamayı hedeflediğim yerle
özdeşleştim ve yaşantımı ona göre

şekillendirdim. Bu yüzden de hayal
kırıklıkları yaşamadım.İnandığım şekilde

yaşıyorum.

Türkiye'ye heryıl gidiyorsunuz,
çocuklar orada nasıl davranıyorlar,
çevreleri nasıl, anavatanda yaşadığınız
için insanların size yaklaşımları nasıl?

Yazları Türkiye'ye gitmekten hoş-
lanıyorlar. Arkadaşları var. Türkçede

konuşabildikleriiçin iyi anlaşıyorlar. İlk
gittiğimiz zamanlarda herikisi de sa-
dece Adığece biliyorlardı bu nedenle
beraber oynadıkları diğer çocukları da
Adığece konuşturmaya başlamışlardı.
Daha sonraki gidişlerimizde ise
bizimkiler Türkçeyi öğrendiler ve şimdi
heriki dili de kullanıyorlar. Özellikle
büyüklerle Adığece konuşuyorlar.

 
Aslında bu ömekte görüldüğü gibi çevresel faktörler nedeniyle
anadilimiz öteleniyor. Diasporada dilimizin yok olmaması
için acilen çözümler bulunmalı. Bence anavatanlailişkilerin

artması, daha çok kişinin gelmesi, kalması, burada yaşam

kurmayı hedeflemesi aslında en iyi çözüm. Milletimiz için
bence en ideal çözüm bu olacaktır.

Biz gittikçe İstanbul ve Maraş'ta kalıyoruz. Özellikle yaşlılar
heku haberleri almak, onun muhabbetini yapmakistiyorlar.
Sülalelerini soranlar, sosyal yaşam konusunda bilgi almak
isteyenler ve daha pek çok konuda soru soranlar oluyor.

Aksana diasporada insanların sana yaklaşımları nasıl,
senin izlenimlerini paylaşır mısın?

Ben 15 yıldır hemen heryıl Türkiye'ye gidip geliyorum.
Her gittiğimde de iki ay kalıyorum. Benim şansımdan mı
bilemiyorum ama orada girmiş olduğum çevreden çok

memnunum. Herkes çokiyi.

Anavatanlailgili her şeyi öğrenmekistiyorlar. Gençlerin
yaşantılarını, khabzeleni, genel olarak toplumun yaşam biçimini,
yiyecekleri ve bunlargibi daha pek çok şeyi merak ediyorlar,
bu konularda sorular soruyorlar. Gelemedikleri için üzgün
olduklarını ifade ediyorlar.

Tamer hedeflerinden söz eder misin?

Hepimiz çocukların topluma faydalı birer insan olmalarını
isteriz, dileriz. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Bundan daha
somut ve daha büyük bir hedefim yok. Kimseye muhtaç
olmadan, kendi toplumu içın iyi şeyler yapabilecek, donanımlı,
erdemli birer birey olarak yetişmelerini istiyoruz. Onlara iyi
bir gelecek hazırlamak en önemli hedefimiz.
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TCOJTbANMİ9 / PSELHAP'E
 

 

Etnik adlara (etnonimlere)ilgi duyanlar için Kafkas halkları eşsiz bir
örnek. Türkiye'de ve Sovyetler döneminde üretilen politik

adlandırmaları, anlam kaymalarını bir yana bıraksak bile bu halklara
dışarıdan verilen adlar, kendilerine ve birbirlerine verdikleri adlar ve
bir de herbirinin kendiiçindekialt grupların adları bir araya getirilirse
kalın bir kitap ortaya çıkar. Gerçi böyle çalışmalar var. Bu yazıda
bu geniş alanın küçükbir bölümünü, Çerkeslerin diğer halklara,

etnik gruplara verdiği adları konu alalım.

| MURAT PAPŞU

 

n başta, etnik bir adın tarihte ve bugün farklı anlamları olabileceğini, bu adların bir kısmının

bugün artık kullanılmadığını, bazılarının da bölgesel olduğunu belirtmek gerek. Çerkesçede

aynı adın sıklıkla hem halkı hem de yaşadığı ülkeyi belirtmesi yaygın bir özellik (Mısır - Mısır

ve Mısırlı, Şam - Suriye ve Suriyeli, Turk - Türkiye ve Türk, İnciliz - İngiltere ve İngiliz, Kurcı - Gürcistan

ve Gürcü).

 

Abaze adı bugün Türkiye'de tüm Abazaları (Abhaz-Abazin) kapsasa da, geçmişte farklı olduğuna

dair belirtiler var. Çerkeslerle Abhazların (Apsuvaların) birlikte yaşadığı bölgelerde (Sakarya, Düzce,

Eskişehir, Bilecik, Bursa-İnegöl) daha çokyaşlıların bildiği Azığa, Abhazları (Apsuvaları) Abazinlerden

(Aşuvalardan) ayıran bir addır.İngiliz gezginlerin ve bazı Rus araştırmacıların kitaplarında da rastlanır

bu ada. Buna dayanarak geçmiş yüzyıllarda Çerkeslerin Abazeyi sadece kuzeydeki Abazalar (Abazinler)

için kullandığı, Abhazları ise Azığa olarak adlandırdığı düşünülebilir. Kuzeyli Abazalar içinde de

Aşuva/Iapanta/Altıkesek olarak bilinen grubu Kabardeyler ve Besleneyler Bashağ olarak adlandırır.

Meseleyi karmaşıklaştıran başka bilgiler de var. 19. yüzyılda yazan Lyulye'ye göre, iç bölgelerdeki

Çerkesler (Çemguylar, Hatukaylar, Kabardeyler vd.) asıl Abazalardan başka, Karadeniz sahilinde yaşayan

Abzeh, Şapsığ ve Natuhayları da Abaze-çil (Abadze-jıle) (Abaza ahalisi") diye adlandırıyormuş. Sadece

dağlık bölgedeki Ubıhlara Ubıh, sahildekilere ise Abadze diyorlarmış. Volkovada, belki Lyulye'ye
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ÇERKESCEDE ETNİK ADLAR
 

dayanarak Çerkeslerin geçmişte Abadze (Abzeh, Şapsığ, Natuhay vd.) ve Adığe (Çemguy, Hatukay

vd.) olarakikiye ayrıldığını ileri sürüyor. Bütün bunlar geçmişte Abaza adının bugünkünden farklı bir

kullanımı olduğunu düşündürüyor, Abhaz milliyetçilerinin ise kıyı boyu Adığelerinin aslında Abaza
kökenli oldukları tezine hevesle sarılmalarına vesile oluyor.

Bulgar adının Bulgaristan ahalisi ve tarihte Kafkasya'yı iki kez ziyaret eden Bulgarlar dışında bir

anlamı daha var. 20. yüzyıl başında Basarabya'dan gelip Kabardey-Balkar ve Kuzey Ösetya'ya yerleşen,

Türkçe konuşan Ortodoks Gagavuzlar çevre köylerin (Nijni Kurp vd.) Çerkes ahalisi tarafından Bulgar

olarak adlandırılıyor; Kafkasya genelinde ise Tukan olarakbiliniyorlar.

Ermenilerin Çerkeslerdeki adı Yermelı. Literatürde Çerkesohay olarak bilinen Çerkesleşmiş Er-

menilerin ayrı bir adı yok; yaşadıkları Armavir şehrinin adı ise Yermelhabi. Yahudilere verilen Jurt adı

Kafkasya'da ortakgibi. Artık kullanılmayan Rum, Nogma'ya göre eskiden Romalıların ve İtalyanların

adıymış. Çerkeslerin daha yakından tanışık oldukları Yunanlıların Iki eski adı var; Ellig/Allig/Allicve

Girge/Circe/Gerg, Unutulan bu adların yerini bugün Grekalmış. Çerkesyakıyılarında koloniler kurmuş

Cenevizlilerin adı ise Franc/Frang'mış.

Türkçede iki ayrı halk, hem Kırım Tatarları hem de Kazan Tatarları için kullanılan Tatar adı

Çerkesçede sadece Kırım Tatarlarını işaret ediyor. Tataristan'da yaşayan Tatarların adı ise Kazan.

(8. yüzyıl sonundan rübaren İran'da hüküm sürmüş Türkmenasıllı Kaçar hanedanının adı Çerkesçede

Kajarolarak 'Fars" karşılığında karşımıza çıkıyor. Kafkasya'da sadece bu anlamıbilinirken Türkiye'de,

Uzunyayla bölgesinde ise kajar 'köle' anlamına geliyor. Kafkasya'dan gelen Çerkeslerin, Türkiye'de

derneklerin ve yayınların Çerkes halkına hitaben kullandığı 'hemşeri' sözcüğünü duyduklarında gülmesinin

bir nedenivar; hemşeriyhalk dilinde 'Acem'(İranlı) demek...

Farklı anlamları olan etnonimlerden biri de Kuşha. 'Dağ' ve 'dağlı' anlamlarına gelen bu sözcüğü

etnik ad olarakKabardeyler kullanıyor. Büyük Kabardey'de Balkarlar ve Karaçaylar Kuşha iken, Küçük

Kabardey (Terek) bölgesinde Osetler Kuşha olarak adlandırılıyor. Gerektiğinde Balkar Kuşha, Karaşey

Kuşha, Digor Kuşha diye ayırt ediliyor. Digor Kuşhanın yerini bugünkü dilde Asetin Kuşha almış.

Türkiye'de ise Kuşha artıktamamen Osetlerle özdeşleşmiş. Etnik bir ad olmanın ötesinde Kuşha,

Kabardeyler içinde birbiriyle akraba olmayan birçok soyun/sülalenin de adı. Yani Çerkeslerin Kuşha

olarak adlandırdığıbiri etnik olarak Karaçay, Balkar, Oset ya da Kuşhasülalesinden bir Kabardey olabilir.

Kabardeylerde iki komşu halkın daha farklı adı var: İnguşlar - Mışhış, Svanlar - Sone.

Diğer etnonimler bilinen,küçük ses değişikliğine uğramış isimler: Çeçen - Şeşen, Karaçay - Karaşey,

Gürcü -Kurcı, Nogay - Neğoy, Rus - Vurs,
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OSMANLIDAİZ BIRAKANLAR...

  

Rumeli Beylerbeyliği sırasında, Padişah 2. Osman'ın (Genç Osman) Hotin
seferine katıldı. Bu savaşta 2. Osman'ın ordunun başında savaşı yönetmesine

tanıkoldu. Birlikte savaştı. Onun ileride bahadır dedeleri gibi olacağına ve Osmanlı
Devleti'ni eski görkemli günlerine kavuşturacağına inandı. Ancak 2. Osman sa-
ray entrikalarıyla oluşan bir cunta tarafından gerçekleştirilen darbeyle tahttan

indirilerek boğduruldu.

Yerine annesi Abaza olan, akıl hastası ve aciz bir kimse olarak bilinen |
Mustafa tahta geçirildi. O sırada Erzurum valisi olan Abaza Mehmet Paşa buna
isyan etti. Kendisine isyandan vazgeçmesi için yüksek mevkiler önerip telkinde
bulunanlara, "Benşahsi ikbal peşinde değilim. Aslında 1. Mustafa'nın annesi

Abaza'dır. Bana daha yakındır. Ama benbir haksızlığın peşindeyim. 2. Osman"
katledenler cezalandırılmalıdır." der veisyan başlatır.

ek çok darbeye maruz kalmış bulunan

günümüzün büyüksiyasetçisi Süleyman
Demirel pek çok konuşmasında Abaza

Mehmet Paşa'dan bahseder, bu tavrını över, kendi
zamanında böyle bir devlet veya halk adamının
çıkmadığını belirtir.

 

Abaza Mehmet Paşa, erkektavırlı, güzel yüzlü,
son derece yakışıklı mert bir insandı. Ancakani
kararlar veren asabi mizaçlı birkişiydi. İyi ata biner,
güzelgiyinirdi. Kıyafetiyle "Abaza kesimi" denilen
bir moda yaratmıştı. Abaza biçimi eğer takımı,
kılıç, Abaza kesimi kaftan başta padişah olmak
Üzere zamanın paşaları ve üst düzey bürokratları
tarafından da takip edilmişti. Padişah 4. Murat'ın
aynı giysileri sıkça giydiği görülmüştür.

Abaza Mehmet Paşa küçükyaşlarda kaçırılarak
Osmanlı topraklarına getiniidi. Vezir Canbulatoğlu
Alı Paşa'nın haziınedarlığında yetişti. 23 Ekim 1607
yılında Canbulatoğlu Ali Paşa'nın bazı Celali is-
yanlarını teşvik ettiği tespit edilerek, Kuyucu Mur-
rat Paşa tarafından tedip edilmesi üzerine aynı
evde bulunan delikanlılık çağındaki Abaza Meh-
met'in duruşundan ve görünüşünden etkilenerek
Yeniçeri Ağası Halil Ağa tarafından evlatlık olarak
alındı. Abaza Mehmet, burada yetişti. Devamlı
Halil Ağa'nın himayesini gördü.

NART 50

 

Akdeniz'deki savaşlara katıldı. Savaştaki çalış-

kanlığı, cesareti, gözü pekliği ile komutanların dik-
katini çekti. Silahtarlıktan derebeyliğine tayin edildi.
Hamisi Yeniçeri Ağası Halil Ağa'nın Kaptanı Der-
yalığa gelmesi üzerine 161 / yılında Halep Valisi
oldu. Bu arada Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa'nın

kardeşi Hüseyin Paşa'nın kızıyla evlendi. Halil
Paşa'nın vezirliği sırasında onunlabirlikte İran se-
ferine katıldı. Maraşvalisi oldu, sonra da Rumeli

Beylerbeyliğine getirildi.

Rumeli Beylerbeyliği sırasında Padişah 2. Os-
man'ın (Genç Osman) Hotin seferine katıldı. Bu-
rada 2. Osman'ın ordunun başında savaşı yönet-
mesine tanık oldu. Padişaha sempati duydu. Onu
geçmişteki bahadır dedelerine benzetti ve devleti
toparlayıp eski gücüne kavuşturacağı umudunu
taşımaya başladı.

Daha sonra Erzurum Valiliği'ne atandı. Erzurum
Valiliği sırasında İstanbul'da saraydaki entrikalar
sonucu yeniçerilerin ve bir kısım kapıkulu asker-
lerinin desteğiyle oluşan ve başında Davut Paşa

ve Yeniçeri Ağası Derviş Ağa'nın bulunduğu cunta
tarafından Padişah 2. Osman tahttan indirilerek

boğduruldu. Yerine kısmen akıl hastası ve aciz bir
kişilikteki, annesi Abaza olan |. Mustafa getirildi.



Devlet Sadrazam Davut Paşa, Yeniçeri Ağası Der-
viş Ağa ve yeni padişahın annesi tarafından yö-
netilmeye başlandı.

Abaza Mehmet Paşa bu haksız oldubittiden

son derece rahatsız oldu. Erzurum'da bulunan
bütün yeniçerileri kovdu. Haksızlığa isyan etti.
Maraş beylerbeyiile bazı sancakbeyleri de kendisini
destekledi. Halkın hislerine tercüman olmuştu.

Kendisine türküleryakıldı. Gücü 30-40 binleri bul-
du. Saray yönetimi korkulu günler geçirmeye baş-
ladı. Azledilerek Erzurum Valiliği'ni bırakıp Sıvas
Valiliği'ne gitmesi istendi. Abaza Mehmet Paşa
bu emre uymadı. Üzerine gönderilen kuwetleri
darmadağın etti. İsyanın büyüyerektehlikeli bir
hal alması üzerine kendisine el altından haberler
gönderilerek isyanı durdurmasıhalinde kendisinin
istediği mevkilere getirileceğibildirildi.

Abaza Mehmet Paşa, gelenlere, "Ben şahsi
ikbal peşinde değilim. Şahsı ikbal peşinde olsam
padişahlığa getinlen |. Mustafa'nın annesi Abaza'dır.
Ben de Abaza'yım. Ben onu desteklerdim. Ben
haksızlığa isyan ediyorum. Devletin başındaki çok
yetenekli bir padişah katledilmiştir. Bunu yapanlar
cezalandırılmadıkça isyanım devam edecektir."
diyerek kendisine teklif edilen rüşveti kabul etmez.

Abaza Mehmet Paşa, isyanı bastırmakiçin
üzerine gönderilen Kalavun Yusuf Paşa'yı yendi.
Ardından Serdar tayın edilen Martaza Paşaile
ondan sonra gönderilen İayyar Paşa'yı da yendi.
Abaza Paşa'yı halk destekliyordu. Halk kahramanı
haline geldi. Onun için yakılan bir türküde:
"Alkanlara yatır o nazik teni/Mecruh olup uçurdular
canını/Gazi Sultan Osman'ın kanını/Ölmeden
vuruşur alırım demiş." şeklinde denilmektedir.

Durumun vahametini gören İstanbul yönetimi,
bu defa bizzat Sadrazam Çerkes Mehmet Paşa'yı

ordusu ile Abaza Mehmet Paşa'nın üzerine gön-
derdi.

Kayseri'nin batısında Karasu köprüsündekar-
şılaştılar. Abaza Mehmet Paşa bu karşılaşmada

zayıf kaldı. Sadrazam Çerkes Mehmet Paşa haber
göndererekitaat ettiği takdirde kendisini bağış-
layacağını bildirdi. Abaza Mehmet Paşa, bu teklifi
kabul etti. Erzurum valisi olarak kaldı. Sadrazam
Çerkes Mehmet Paşa Tokat yöresine çekilerek

kışı burada geçirmekistedi. Ancak burada hasta-

lanıp öldü. Çerkes Mehmet Paşa'nın ölümünden
sonra Abaza Paşa'dan rahatsız bulunan İstanbul

 

ABAZA MEHMET PAŞA

yönetimi, bu defa Dişlek Hüseyin Paşa'yı üzerine
gönderdi. Abaza, onu yendi ve öldürdü. Bunun
üzerine İstanbul yönetimi Abaza Mehmet Paşa'nın
çok sevip saydığı ve şeyhi olan Kayserili Seyit Ab-
durrahim hazretlerinden yardım istedi.

Abaza Mehmet Paşa şeyhin telkinleri sonunda
(1628 yılında isyandan vazgeçmeye razı olarak
Hüsrev Paşaile İstanbul'a geldi. Bu arada İstan-
bul'da Padişah 2. Osman'ı tahttan indirerek boğ-
duran cuntanın başı Davut Ağa da aynı şekilde

idam edilmişti. Padişah olarak da artık 4. Murat

bulunmaktaydı.

Padişah 4. Murat, Abaza Paşa'dan isyanının

ve öfkesinin nedenlerini dinledi. Kendisine hak

vererek onu Bosna Valiliği'ne atadı. Bosna valiliği
sırasında gene kendisini gösterdi. Venediklilere
ait Zerde Kalesi'ni almakiçin harekete geçti. Kaleyi

kuşattı, ancak Venedikliler İstanbul'da etkindiler.

Kendisini şikayet ettiler. Padişah durumdan ken-

disinin haberdar olmaması nedeniyle onu Bosna
Valiliği'nden aldı.

Bosna Valiliği'nden haksız şekilde alındığını
düşünen Abaza Mehmet Paşa Belgrat yakınlarında

Hünkâr Tepesi denilen yere görkemli bir köşk
yaptırdı. Uzun yıllar ayakta kalan bu köşk, Abaza
köşkü olarak anılmıştır. Bu arada Vidin Sancağı

ve Tuna'nın muhafazası ile görevlendirildi.

1631 yılında ÖziValiliği'ne atandı. ÖziValiliği
sırasında Osmanlı Devleti Lehistan'a savaş ilan

etti. Abaza Mehmet Paşa derhal harekete geçti.
Tuna nehrini geçip topları öne alarak Kamaniçe
Kalesi önlerine geldi. Leh kralının vekili buradaydı.
Kale önündeki müstahkem mevkilere saldırdı.
Lehliler bozuldular. Ancak bu saldırılan haberi
olmayan padişah, ele avuca sığmaz kabul ettiği
bu paşayıİstanbul'a çağırdı.

Padışahın muhasipleri arasına girdi. Padişahın
Edime seyahatine katıldı. Padişah 4. Murat, Abaza
Mehmet Paşa'yı sevip takdir etmekle birlikte
ileride bir tehlike teşkil edebileceğini düşünüyordu.
Bu arada Bosna ve Vidin valilikleri sırasında çok

düşman kazanmış, bunlar aleyhine dedikodular

üretmeye başlamışlardı.

Rumlarla Ermeniler arasında çıkan çatışmada

Ermenilerden para aldığı dedikodusu çıkarıldı.
Bunu firsat bilen padişahın emriyle 24 Ağustos
1634 yılında idam edildi. Murat Paşa türbesine
gömüldü.
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Rusça'dan çev. : HAŞHOJ VİKTORYA

Kuzey Kafkasya bölgesinde kadınların sosyal eşitlikleri için yürütülen
mücadele bazen beklenmeyenşekillerde gelişiyordu.

Bu mücadele kapsamında "Kafkaslı her kadına manto" adıaltında büyükbir
kampanya dahi başlatılmıştı. Günlük yaşamın basit bir giysi parçası olan

"manto"ya çok geniş bir "siyasi anlam" yüklenmişti.

927 yılında Kabardey-Balkar bölgesinin
uygulama komitesi, yerli danışma kurullarına
haber göndererek, seçim tarihlerinin kış

aylarından bahar aylarına alınması konusunda
yetkililerden talepte bulunmuştu. Bunun nedeni
ise kış mevsiminde yapılan toplantılara çok az
sayıda insanın katılmasıydı. Özellikle Çerkes ka-
dınlarının kışlık giysileri olmadığı için ve çok sayıda
ınsanın katılabileceği kapalı toplantı mekanları
olmamasından dolayı bu talepte bulunulmuştu.

 

Kadınların günlük aktiviteleri toplumsalbir ni-
telik taşımadığıiçin ve toplumsaliletişim konusunda

da zayıf kaldıkları için, giysilerinin üstüne giyecekleri
kışlık kıyafetlerini temin etme sorununubir türlü
aşamıyorlardı.

Parti organları, kadınların "manto" eksikliğini
sosyal hayata katılmaları için ciddi bir engel olarak
değerlendiriyordu. Soğuk havada okula gidemezler,
toplantılara katılamazlar veya çeşitli üretim bi-
rimlerinde görev alamazlardı.

Siyasi hareketlerin güçlenmesiyle ve Kafkas
kadınlarının ekonomikaktivitelerinin genişlemesi

ve çeşitlenmesiyle kışlık giysilerin de alınmaihtiyacı
doğdu.

Kabardey-Balkar bölgesinde 21 Kasım 1928
tarihinde, Bölge Komitesi"kadınların kışlık giysiile
donatılması" için 25. 000 rublelik bir fon ile bu

konuda bir "Denetleme Kurulu" oluşturulmasını

da karara bağlayarak "Kafkaslı her kadına manto"
kampanyasınıbaşlattı.

Bu denetleme kurulları köy ve kasabalarda
oluşturuldu, amacı "manto" ihtiyaçlarını ve ta-
mamlamaolanaklarını belirlemekti. Öncelikle tüm
komünistler ve komsomolüyeleri , eşleriile kız
kardeşleri için manto almakla görevlendirildiler.

Bu giyim tarzı geleneksel giysilerden farklı ve
alışılmamış olmasından dolayı toplum içinde bir
türlü benimsenemiyordu. Üstelik kadınların eşit-
liğine karşı olanlar bu giyim tarzını "yabancılaşma"
ile bağdaştırarak şehirleşme ve Ruslaşmaile eş-

değer görüyorlardı.

Altud köyünde kadın organizatörü olarak
görev yapan Romenskaya Galina durumu şöyle
değerlendiriyordu:"Aktif ve verimli çalıştıkları için,
 

* "Adığe Kültüründeki Eski ve Yeni Geleneklerle Kadın ve Erkek"
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MANTO... |
 

Krupskaya (V.İ. Lenin'in eşi), hiç manto giymemiş
ve geleneğe göre giymesi yasak olan, cahil, geri
kalmış Kafkas kadınlarına giydirilimek üzere 29
adet kürk yakalı manto göndermiştir. . . Yapılan
toplantıda, manto giymek isteyen aktif, sosyal
kadınlar Kafkas Kadın Kulübünden ücretsiz olarak
yararlanabilirler", Bu cümleden sonra erkekler
söze girerek"..bu asla olamaz, olmayacak!""Çerkes
kadınının manto giydiği hiç görülmüş müdür?
Kimse atalarımızın khabzesinin önüne geçemez!"
diye itiraz etmişlerdi. |

İlk mantoyu, Köy Dayanışma Kurulu yönetici
yardımcısı olan Hapaji Hazizet giyerek toplantıya
katılmıştı. Toplantıdaki erkekler tükürerek, Çerkes
kadınını rezil ettiğini ve bir daha giymemesini
söyleyerektepki göstermişlerdi. İkinci gün ise bir
başka kadın manto giyerek katıldığı toplantıda
şöyle demişti: "... Erkekler birçokkışlık kıyafet

giyiyorlar ve üşümüyorlar,biz kadınlar ise elbise
veya şalla soğuktan titriyoruz. Benim başka sıcak
tutacak kıyafetim yok... Erkekleri dinlemeyin, manto
hem sıcak hem de rahat." Bu şekilde kadınları

manto almaları için uyardı.

29 tane ücretsiz mantonun dağıtılması süreci
6 aya kadar uzamıştı.

Toplumun kışlık kıyafete yaklaşımını değiştir-
mek amacıyla, kadınların manto almalarını engel-
leyen ve eski yaşam şekillerini savunan komünist
üyelerden "parti cezası" kesmekgibi uygulamalara
da başvurulmuştu. Bu süreçte denetleme kurulu

"sınıf" prensibiyle çalışıyordu. Bazıfakir ailelere ve
okula giden kız çocuklarına mantolar ücretsiz
verilirken, köy danışma kurulu, Kafkas kadın demeği,
kooperatif birlikleri, toplumsal yardımlaşma
komitelerinin üyesi olan kadınlara da indirimli
olaraksatılıyordu.

Romenskaya'nın anılarında, bu kampanyada
ortayaçıkan yaş farklılığının getirdiği sınıflandırmanın
olumsuz etkileri vurgulanmıştı. Öncelikle sosyal
yöndenaktif olan genç kadınlar arasında dağıtılması
gerektiği vurgulanmasına rağmen, genç kadınlara
aileleri izin vermediği için ücretsiz manto uygu-
lamasından yaşlı kadınlar yararlanarak kendilerine
almışlardı. "Öncelikle giydirmemiz gereken genç
kadınlar iken, önce yaşlı kadınları ancak ondan
sonra gençleri giydirmek zorunda kaldık!" diyor
Romenskaya.

Bu durum, Avrupatarzıkışlık giysilerin toplum

tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Yaşlı ka-
dınlar toplum içinde manto ile görünerek bu ö-
zelliği diğer kuşaklara da aktarmışlardır.

1928-1929 yılları arasında 1000e yakın manto
dağıtılmıştır. Manto bedellerinin ürün ile ödeme
kolaylığı sağlandığıiçin sayı artmıştır. Kampanyanın

başlamasından sonrakiilk kış aylarında yapılan
seçimde katılımcıların arttığı ve hatta kadın katı-
ımcıların sayısının iki kat daha fazla olduğu belir-
lenmiştir.

Bu kampanya ve onun başarısı geniş bir ide-

olojik çerçevede "geçmişin zararlı etkisiyle müca-

dele" hareketine yol açmıştır. Kafkas kadınlarının

yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesiile ilgili

komitede vurgulandığı üzere: uzun süreli manto
kampanyasının yürütülmesi, Kafkas kadınlarını
ezen eski geleneklerin ortadan kaldırılması çalış-

malarının başlangıcı olacaktır. Bu kampanya, Kafkas
halklarına Sovyetler Birliği hukuk sisteminin be-
lirlediği kadın haklarının kazandırılması ve aile içi
suçlarla mücadeleyollarını topluluklara bildirmede
yardımcıolacaktır. 1928 yılında bölgeselbir kadın
toplantısında şöyle denmişti:"Geçmişin kalıntısı

bir düşünce olan ve kadın bedeninin zayıflığına
yol açan manto eksikliğine karşı ciddi bir mücadele
verilmelidir. Bir sonraki toplantıya kadar her Kafkas
kadını bir mantoya sahip olmalıdır. “ Bu kampanya
sürecinde geleneksel kıyafetlerden, daha çağdaş
ve rahat olan avrupai (şehir yaşamına uyan,
fabrikasyon) kıyafetlere geçiş düşüncesi yapılan-
dırılıyordu. Siyasi propaganda toplantılarında gü-
müş göğüslüğün (geleneksel kadın aksesuarı) za-
rarları gibi konular da ele alınıyordu.

1927 yılında Nalçik'te yapılan ve sosyal ka-
dınların katıldıkları bir toplantıda geleneksel kı-
yafetler için "burjuva toplumunun simgesi"olarak
mücadele başlatılması gerektiği söylenmiştir. Bütün
bunlar maddi ve manevi olarak bir kültüre karşı

başlatılan mücadeleydi ve yerli halk tarafından
Adığe kültürünün yıkılması olarak kabul ediliyordu.

Çerkes kadın hakları için mücadele süreci ve

erkekle eşit hukuki ve sosyal haklar tanıma
girişiminde, parti organları, yenitarz giyim şeklinin
provasını yaparken, dış görünüşü eşitleyerek
kültüre karşı bir mücadele de başlatmış oluyordu.
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Nart Dergisi'nin 82. sayısında "kaçırma"ile

gerçekleşen evliliklerde uygulanan seremonileri

anlatmıştık. Kaçırmanın dışında yani "kız isteme,

gelin alma"ile gerçekleşen evliliklerde

Kabardey'de uygulanan şekliyle törenlerde

uygulanan khabzeleri de anlatalım dedik. Hani

okuyucu, memleketin bütün delikanlıları kız

kaçırmak için, bütün kızlar da kaçmakiçin bir

köşe başında bekliyorizlenimine kapılmasın diye!

NART 54

 



 

i

İ
)

|
)
|

KÜLTÜRÜMÜZ, GELENEĞİMİZ...
 

slında gideceğim her düğün bende biraz
stres yaratıyor. Yine gidip saatlerce sofrada
"oturup, herkesin aynı temennilerinden olu-

şan tekdüze söylemleri dinleyeceğiz düşüncesinin
tetiklediği bir isteksizliktir bu stres. Gelin alma kıs-
"mı hariç. Çünkü gelin alma seremonisinde süre
kısıtlıdır ve yetişilmesi gereken bir nikah saati var-
dır. O yüzden de bir an önce gerekli ritüelleri
yerine getirip, kız evinden ayrılmanın planı önceden
yapıldığı için yemek masasında sıkılmaya zaman
kalmıyor.İşte bu nedenle gelin alma seremonisini
seviyorum.

 

- Genç kız ve erkek evlenmek üzere anlaştıktan

sonra, evlenmetöreninin nasıl olacağı çoğunlukla
kız tarafınca belirlenir. Kız kendi evinden çıkarak,

gelin alma töreniile alınarak evlenmekistiyorsa
"gelin alınacak" demektir. Erkektarafının artık bu
talepten sonra "hayır, biz kızı kaçıracağız" deme
hakkı yoktur.

Kaçırılmayacağı kesinleşen kızın ailesi, her türlü

masrafı göğüslemeye hazır halde, kızlarını nısaşe
(gelin etme)ile evlendirecek olmanın verdiği ayrı-
calıklı havasıile hazırlıklara doludizgin başlar. Kızın
giyim-kuşamıile gelin almaya geleceklerin nasıl
ağırlanacağına yönelik bir hazırlıktır yapılacak olan.

KIZ İSTEME

Erkektarafından kızın ailesine bir haberci gön-
derilir ve "şu gün, şu saatte kızınıza talip olmak
üzere geleceğiz" denir. Kız tarafı da konuyu bildiği
için haliyle kabul eder.

(Aslında gençler anlaştığı halde,kızın ailesi bu
evliliğe karşı ise habercinin geni çevrildiği durumlar
da olmaktadır. )

Belirlenen tarihte, damat adayının varsa amcası,
sülale büyüğü, erkek kardeşi, kız kardeşinin eşi,

babasının veya amcasının yakın arkadaşı gibi nsan-
lardan oluşan birkız isteme grubu gider.

Kız tarafına genellikle, içinde meyve çeşitleri,
içkiler, temizlenmiş bir çiğ hindi, şekerleme vs.

olan büyükçe bir sepet götürülür. Ancakailenin
sosyal ve ekonomik gücü ile orantılı olarak "elalem
ne der!" kaygısı taşımayanlar, bu sepet yerine,
içki-çikolata vs.den oluşan hediye paketlerini kendi
belirledikleri başka şekillerde de götürebiliyorlar.

Kız tarafında kızın yakınları hazır bulunurlar.

Her zamanki gibi sofra hazırdır. Aslında her özel
sofrada aynı çeşit yemeklervardır ama seremoninin

türüne göre yemek çeşitleri değişebilir. Bazen

çok çeşitte bazen daha sade bir sunum yapılır.

Kız istemeye gelenler geliş amaçlarını açıkla-
dıktan sonra, usül gereği kız tarafı hemen kabul
edip, tamam demezve "biz de bir kızımıza soralım,
bakalım vs.." der. Kısa bir süre sonra erkektarafı
kız tarafını bir yoklar ve cevaplarını alır. Büyükler
ya da karar merci olan kişiler gelin alma -nıkah-
düğün konusundaki detaylarda ve heriki tarafa
da uyan bir tarihte anlaşırlar. Anlaşılan konular
tarih-saat ve mekânile insan sayısı üzerinedir.
Bunların dışında ev eşyası, gelinlik, takı vs. gibi ko-
nular bir evliliğin mihenk taşı değildir. Böyle bir
gelenek olmadığı için de bunlar hiç söz konusu

yapılmaz.

GELİN ALMA

Gelin almaya, tarafların anlaşmalarına bağlı
olarak (kız evinin büyüklüğüne göre) yaklaşık 20
kişi ile 100 kişi arasında değişen bir sayıda Insan

gidebiliyor.

Gelin alayı eve ulaştığında kapıda karşılanarak
buyur edilirler. Thamadeler, orta yaş grubu ve
gençler olmak üzere gelen insan sayısına göre
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den belirlenen şekilde

yemek masalarına oturmaları sağlanır.
Çoğunlukla kadın erkekkarışık olarak oturur. Çok
planlı ve sık olmasa da erkek thamade grubu ile
kadınların bir kısmının ayrı olarak oturtulduğu da
olmaktadır. Her sofrada o yaş grubuna uygun
olarak sülalenin bir temsilcisi sofra thamadesi
olarak bulunur ve sofra düzenini sağlar. Her sof-
rada tanışmave iyi dilek temenni seremonisi ya-
pılır. (Kabardey'e daha önce gelmiş olanlarbilirler,
sofralar çok renklidir, süslüdür. Çok çeşitte salata,

kanatlı- kanatsız, kırmızı-beyaz hertürlü et çeşidi,

şips-basta, delen, meze ve içecek çeşitleri, şe-

kerlemeler, meyveler bulunur. Her yörenin sof-
rasında hemen hemen aynıtür yiyecekler olur.

5-6 saat süren düğünde zamanın çoğu sofrada
geçtiği için mütemadiyen yersiniz. İçki içiyorsanız

daha da çokyersiniz.İçkiyi de öyle canınızistedikçe

kendi başınıza içemezsiniz. Her kadeh kaldırışta

bir kişiye söz verilir, iyi dilek söylemi yapılır ve
bunun peşisıra toplucaiçilir.)
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     GELİNİ ÇIKARTMA

Düğün kurulur ve gençler düğün yaparken
önceden kimler olacağıbelirlenmiş olan kadın ve
erkeklerden oluşan 3-4 kişilik bir grup gelinin
bulunduğu odaya yönelir ve burada gelini çıkartma
töreni başlar,

Gelini çıkartmak öyle hemence olmaz tabi ki.
Yaklaşık bir saate yakın süren, oldukça enteresan
ve eğlenceli bir mücadele başlar.

Erkek tarafının Iki bayan ve bir erkek elemanı
gelinin bulunduğu odaya yaklaştığında ve gelini
çıkartmak üzere oturduğu yerden kaldırmaya
yeltendikleri anda, kız tarafının en cevval, ağzı en
iyi İaf yapan, en inatçı ve esprili kadınlarından olu-
şan bir bariyerle karşılaşırlar. Burada pazarlık başlar.

Gelini çıkartacak temsilci, burada dağıtacağı bahşişin

direnişçilerce tam olarak hak edilmesini sağlamak

için ciddi bir mücadele örneği sergiler. E| cebe
öyle hemen girmez.İtiraz nedenleri uzun uzun
dinlenir, karşı gelinir, gelin kızın ne kadar kıymetli
ve paha biçilemez olduğuna ikna olunurvs. Her
yeni şaka ve iddia da, hoşa giden diyaloglardael
cebe girer. Ardından karşıtarafın itirazları başlar.
Verilen hiç bir rakam onları tatmin etmez. Tekrar

mücadeleler, ikna sözleri, gülüşmeler, birazda
khafe ile süslenen seremoni de doğaçlama olarak
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yapılan mizansen her seferinde çok hoşumagi-
diyor. Hatta bir düğünün en güzel anıdır gelin çı-
kartma diyebilirim. Burada sembolik olarak top-
lanan para orada bulunan kadınlar arasında
paylaştırılır.

Gelin çıkartıldıktan sonra, gelin arabasına yak-
laştığında kızın erkek kardeşi (veya bir erkek
kuzeni) gelini kucaklayarak arabaya bindirir.

Kız tarafı gelin alayını uğurlarken kapıda küçük
bir temsili sofra kurulur ve uğurlama söylemleriyle
kadeh kaldırılır.

(Burada çeyiz kavramı yok. Sadece kızın giy-
sileri beraberinde gönderiliyor ve varsa gelen he-
diyeler de veriliyor. Son zamanlarda azalmış ol-
masına rağmen,"giysi götürme" adeti de var. Yani
kızın hazırlamış olduğu tüm giyim-kuşamları dü-
günden kısa bir süre sonra bir kaç kadın tarafından
götürülüyor. O zaman da ayrı bir seremoniyapı-
iyor. Yine sofralar yine Hohlar vs.)

DÜĞÜN ALAYI VE NİKAH

Kız evinden ayrılan gelin alayı nikah dairesine
doğru yola çıkar. Zamanında nikaha yetişebilen
bir gelin alayı hiç görmedim. Herkes geciktiğiiçin
olsa gerek nikahlarkıyılıyor.

Nikah dairesinde gelin ve damadın arkadaşları
ile genç akrabaları bulunur. Bunların dışındaki gelin
alayındaki thamadeler düğün nerede yapılacak
ise yani ya eve ya da düğün salonuna (restoran)
giderek oradaki misafirlere katılırlar,

Nikah dairesinin arkasında kısa bir düğün yap-
ıldıktan sonra konvoy tekrar yola çıkar ve şehir

turu yaptıktan sonra Abhaz meydanında yine
küçükbir düğün kurulur. Daha sonra da düğünün
yapılacağı mekânaulaşılır.

DÜĞÜN
Her düğünün temel kuralı iyi ve zengin sofralar

kurabilmektir.

Erkek tarafı düğün mekânında önceden
belirlenen yerlere oturtulduktan bir süre sonra
kız tarafı yine önceden belirlendiği sayıya bağlı
kalınarak (bazen de kalınmayarak) toplu halde
gelir. Onlar da kendilerine ayrılmış olan yerlere
otururlar. Kızın anne ve babasının düğüne katıldığı
da oluyor, ayıp düşüncesiyle katılmadığı da.)

Her masada erkek tarafından bir thamade
bulunur. Sofra thamadesinin yaşının masadaki

 

KIZ İSTEME VE DÜĞÜN TÖRENLERİ

diğer kişilerden büyük olması zorunlu değildir.
Sülalenin thamade olabileceknitelikte kimi varsa
onlar görev yaparlar. Gerçi sülaleden orada hazır
bulunan herkes bir thamade adayıdır. O yüzden
hiç thamadesıkıntısı da çekilmez.

Masanın büyüklüğüne yani oturan Insan sayısına

göre de bir veya bir kaç genç şha örit (içki servisi

yapan kişi) olarak görevlendirilir. Bu gençler ma-
sadaki herkesin bardaklanına odaklıdırlar ve düğün
süresi boyunca su, meşrubatvealkollü içecekleri
mütemadiyen bardakları boş bırakmaksızın
doldururlar.

Thamade masada hemen herkese söz vermeye

çalışır, insanlar kendilerini tanıttıktan sonra evlenen

çift için iyi dileklerini sunabilsinler diye. (Sanırım

memleketteki hemen herkesin biraz hatip olması,
bu sofra kültüründeki toplum içinde konuşma

geleneğinin insanda zamanla oluşturduğu rahatlık
ve hitap gücünün gelişmesi olsa gerek.)

Sofralardaki birbirine çok benzeyeniyi dilek
konuşmaları kesintisiz devam ederken bir taraftan

da düğün kurulur. Ancak düğün yani müzik ve
kafe sofradan daha fazla önemsenmez. Düğün
kısa aralıklarla yapılır ve tekrar sofraya dönülür.
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Son yıllarda artık düğün organizatörleri
ile aracılığıyla da düğünleryapılıyor. Eko-
nomik durumu elveren aileler artık dü-
günlerinin daha düzenli, uygulanmasıge-
reken khabzeler gerçekleştirilerek

yapılması için bu organizatörlere başvu-
ruyorlar. Bu profesyonel khabze uygu-
lama timlerinin sayıları çok değil ancak
rağbet görüyorlar. Düğünde geleneksel
kıyafetler giyiyorlar ve müzisyenleri de

beraberlerinde getiriyorlar. Düğün es-
nasında "wune yişe (gelini kayınvalidesi
ve yakınlarına gösterme töreni) - şave
yişij (damadı kız tarafına tanıştırma tö-
reni)" gibi seremonileri usulüne uygun
bir şekilde hohlarını yaparak yerine ge-
tiriyorlar. Bu küçük törenler de düğünü
olduğu mekânda yapılıyor. (Eskiden ayrı
tarihlerde uzun uzadıyayapılırken insanlar
artık bazı şeylerin pratikhallerini keşfet-
tikleri için oracıkta yerine getiriyorlar
sembolik de olsa.)

Bu düğün organizatörleri, genel olarak
düğünün belli bir düzene uyarak kargaşa
çıkmadan yapılmasını sağlıyorlar. Tabiki
bu durum da düğün sahibinin stresini
oldukça azaltıyor.

Düğün masrafları erkektarafına ait
olmakla birlikte kız tarafının maddi du-
rumuna göre damada ev-araba-para he-
diye edilebiliyor.

Anlatmayaçalıştığım eylemler yöreye,
ailenin genel durumunavs. bağlı olarak
farlılıklar gösterebilmektedir. Köylerde
yapılan bu törenlerde daha değişik uy-
gulamalar oluyor. Hatta artık, salon dü-
günlerindeki toplu gelenek uygulamalarını
eleştiren ve herbirritüelin başlı başına

ve hakkıyla yapılması gerektiğinin tartışıl-
masına başlanmış durumda. Yani şave

yişil, wune yişe gibi törenlerin anlamını
ve özelliğini koruyarak gerçekleştirilmesi
gerektiği vurgulanıyor.

Fotoğraflar Dzıbe Fatih ile Tatar Rame-

ta'nın Nalçik'te gerçekleşen düğünlerinde

çekilmiştir.
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KİTAP

 

 

Kitap, Mislimelek Hanım'ın 1891-1953

yılları arasındaki anılarını kapsar. Anılarını

içeren evraklar, Mislimelek Hanım'ın

ölümünden sonra Dürrüyekta Hanım

tarafından 1965 yılında erkek kardeşi

Ali Marşanoğlu'na verilmiştir. Ali

Marşanoğlu evrakı muhafaza etmiş, O'nun

da vefatı ile evraklar oğlu Veysel

Marşanoğlu'na kalmıştır. Mislimelek

Hanım'ın anıları Veysel Marşanoğlu'nun

torunu Nemika Deryal Marşanoğlu

tarafından yeniden derlenerek, bazı

mahrem anılar çıkartılarak kitap haline

getirilmiştir.

CİHAN CANDEMİR

 

Kitapçılarda gezinmeyi severim. Yeni çıkan bekleyenkitaplarla doludur. Yine bir gün kitapçı-

kitapları tek tek elden geçiririm. İlgimi çekenleri da dolaşırkenbirkitap ve yazarı dikkatimi çekti.

hemenalırım. Benim sevdiğim kitaplar, güncel Kitabın adı: "Haremden Sürgüne, Bir Osmanlı

ve geçmiş tarihle ilgili gerçekleri bulabileceğim Prensesi" idi ve kapağın alt kısmında, "Hazırlayan:

kitaplardır. Bu nedenle kütüphanem okunmayı Nemika Deryal Marşanoğlu" yazıyordu. Kapakta-
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ki açıklamadaise " İl. Abdülhamit'in gelini Misli-

melek Hanım, istibdat döneminin bilinmeyen-

lerini anlatıyor." yazıyordu.

Ben oldum olası Il. Abdülhamit dönemini

merak ederim. Abdülhamit döneminin bize res-

mi tarihle anlatılan "zulüm ve istibdad'tan ibaret

olmadığına inanırım. Tarih kitaplarında bize "Kızıl

Sultan" olarak tanıtılan ve "nefret" ettirilen İl.

Abdülhamit 1842'de doğmuş, 1918'de ölmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ensıkıntılı döne-
minde 33 yıl hükümdarlık yapmış ve imparatorlu-

gu ayakta tutabilmiştir. Okuyup araştırdıkça gör-

düm ki babası Sultan |. Abdülmecit, annesibir

Çerkes kadını Tir-i Müjgan Kadın efendi olan

İl. Abdülhamit'in bize öğretilenlerin dışındafarklı

bir insanlıkkişiliği, milliyetçilik anlayışı var. İl.

Abdülhamit, "zulüm ve istibdat'tan ibaret değildir.

Kitap, işte o dönemde yaşanan gerçekleri, Os-

manlı İmparatorluğu'nun çöküp, yerine kurulan

Türkiye Cumhuriyeti'nin kodlarını taşımakta.

Bunlar kitabıalırken benim bulmayı ümit ettiğim

konuların bir bölümüidi.

Diğer taraftan kitabın "önsözü" ne baktığımda

Osmanlı Haremiile ilgili açıklamalar vardı. Bu

konu da senaryosunu da sevgili bir arkadaşımızın

yazdığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yaşamımıza

soktuğu "Osmalı Harem Yaşamı"ile ilgili anlatılan-

ları daha iyi anlamamamıza yarayacaktı. Zira

Osmanlı Sultanlarının yetişmesinde "yetenekle-

rinin" veya "ruhsal dünyalarını" oluşumunda çok

önemli rolü olan "Harem Dünyası" hakkında

şehir efsaneleri dışında yeterli bilgimiz olmadığına

inanıyorum. Kitapta bu konuda da yeterli malu-

mata sahip olabildim.

Sunuş bölümündeise kitabı derleyen Nemi-

ka Deryal Marşanoğlu, kitabın nasıl yazıldığını

ve nasıl basıldığını anlatır. Kitabın yazanı Mislimelek

Hanım, Padişah Il. Abdülhamit'in oğullarından

Abdülkadır Efendi'nin 5 eşinden birisidir. Abdül-

kadir Efendi ile bizzat Sultan Il. Abdülhamit'in

isteğiyle evlendirilmiştir. Mislimelek Hanım'ın

esas adı Pakizedir. 1883 yılında İstanbul'da doğ-

muştur. 1891 yılında, henüz 8 yaşında iken sa-

raydaki halası Falka Eryal'in ölümü üzerine öksüz

kuzeni Nemika Sultan'a refakat etmek üzere
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saraya alınmıştır. 1891 yılında da Padişah İl. Ab-

dülhamit'in isteğiyle şehzade Abdülkadir Efendi

ile evlendirilmiştir. Saray geleneğine göre Misli-

melek adı verilen Pakize Hanım 1891-1909 yıl-

ları arasında Yıldız Sarayı'nda yaşamıştır. Bu dö-

nem Yıldız Sarayı anıları ve Il. Abdülhamit

hakkında anlattıkları duygusal olmakla beraber,

o dönem hakkında farklı ipuçları sunmaktadır.

909 yılında Meşrutiyet döneminde Kızıltop-

rak'taki köşke taşınan, ailesiyle birlikte sürgüne

gönderildikleri | 924 yılına kadar burada yaşar.

Aileviilişkileri, kocasının ihanetleri, saray

efradı arasındaki kıskançlıklar, Osmanlıyı iflasa

götüren israfın boyutları ve işgal günleri Mislime-

lek Hanımın gözündenanlatılır. Sonra 19724

yılında sürgün dönemibaşlar. Mislimelek Hanım
sürgün günlerinin zorluklarını, Macaristan'daki

tükenişi, Sofya'daki "kuru ekmeğe muhtaç" sefa-

let günlerini, Amavutluk'a gidişini ve Nazi kampla-

rındaki sefil yaşamını bu asil ve zarıf Mislimelek

Hanımın kaleminden okurkeniçinizin acımaması

imkânsız olur.

Il. Dünya Savaşı sonrasında, 1946 yılında

Amavutluk'tan ayrılıp Beyrut'a giden Mislimelek

Hanım 1955 yılında orada vefat etmiştir. Kitap,

Mislimelek Hanım'ın 1891-1953 yılları arasındaki

anılarını kapsar. Anılarını içeren evraklar, Mislime-

lek Hanım'ın ölümünden sonra Dürrüyekta

Hanım tarafından |965 yılında erkek kardeşi

Alı Marşanoğlu'na verilmiştir. Ali Marşanoğlu

evrakları muhafaza etmiş, O'nun da vefatıile

evraklar oğlu Veysel Marşanoğlu'na kalmıştır.

Mislimelek Hanım'ın anıları Veysel Marşan-

oğlu'nun torunu Nemika Deryal Marşanoğlu

tarafından yeniden derlenerek, bazı mahrem
anılar çıkartılarak kitap haline getirilmiştir.

Ben kitabı büyük bir merakile okudum. Za-

man zaman saray efradının isimleri arasında

yorulsam da buasil Çerkes kadınının ağzından

sarayı, saraydaki Çerkes varlığını, Saray- Çerkes

göçmenlerinin ve yaşadıkları köylerle ilişkilerini,

diğer tarihi anılar yanında çokilginç buldum.

Bir Çerkes olarak kendisini ve duygularını çok

iyi tahlil edebildiğimi ve de anlayabildiğimi sanı-

yorum.
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Dilin, bir kuş gibi elinden uçup gittiyse,

Peşine uç ve yakala onu...

Dilini gelecek neslinden mahrum ettiysen,

Bir çukur aç ve göm kendini.

Bu satırları 15 yıl önce yazmıştım. O zamandan
bu zamana anadilimiz Adığece için ne değişti der-

seniz; ne yapılması gerekir, neye dikkat çekmeliyiz
diye sormalıyız. Benim düşüncelerimekatılmayanlar
da olacaktır haliyle. Ancak madem bana sözverildi
ben de düşüncelerimisizlerle paylaşmakisterim.
Eski Adığelerin bir sözü vardır. "Bir annenin emzirdiği
iki kişi kardeş sayılır" derler. Hattaiki kişinin kardeş

sayılabilmesi için aralarındaki mesafe, soğan kabu-
gundanbile daha ince bir tabaka kadar olmalıdır,
denir.

Adığece ile Adığe ruhu arasındabir fark, bir
ayrılık var mı? Adığece bilenle bilmeyen arasında
ne gibi bir fark var? Bunların bende tekbir yanıtı
var: "Dünya görüşüdür" işte bu fark. Bu çok mu?
Az da değil! İki insan ömrü kadarbir zaman geç-
tiğinde Adığe neslinin tükeneceğinin göstergesidir
işte bu. Durum böyle olduğuna göre yapmamız
gerekenleri yukarıda yazdığım satırlar gösteriyor.
Bir şairin dilinden bu sözlerin dökülmesi acımasızca

e a eni e

ÇEV: KIP GUPSE ALTINIŞIK

gelebilir. Ancak ne yazık ki bunların başımıza gel-
diğini görüyoruz.

Dilin, gittiği yöne doğru gider khabze de ve
ne yazıkki ruh da. "Adığe khabzeyibiliyoruz ve uy-
guluyoruz, sadece dilimizi bilmiyoruz!" diyenler de
var, Bu söylem bana göre kendi kendini kandır-
mak demektir. Khabze kelimesindeki "bze" dır
ruhu taşıyan!

Peki ne yapmalıyız? Çocuklarınasıl eğiteceğiz?
Adığece konuşacağız,dilimizi öğreteceğiz! Ne ka-
dar Adığece hikayemiz, masalımız varsa çizgifilm
- film haline getirerekizlettireceğiz çocuklarımıza.

Gençleri ise okullarda eğiteceğiz. Konuşmayı,
yazmayı öğreteceğiz. Konuşacağız onlarla.

Yetişkin olup da dilini bilmeyenlerden ise sa-
dece anlayabilenleri zamanla konuşturacağız. Hiç
bilmeyenlerin işi ise gerçekten çokzor.

Anavatanına gelmekisteyip de dilini bilme-
yenlerden, öğrenmekisteyenler, herhangibir dil
altı ayda öğrenilebildiğine göre öğreneceklerdir.
Öğrenmekistemeyenlerise geldiklere yere geri
dönebilirler. "Böyle de söylenmezki" diyenler de
çıkabilir. Adığelerle ilgili sorunları çözebilmekiçin

onların devlet sorunu sayılması, bunun için ise bir
devletinin olması gerekir. Oysa biz Adığelerin
buna hiç zamanımız olmadı! Her nedense yaban-
cıların devletlerini kurmaktan kendimize bir türlü
sıra gelmedi! Peki şimdi ne yapabiliriz? Atmamız
gerekenilik adım; devletten şu anki beklentileri-

mizden daha fazlasını beklememektir. Demeklerin
tümünün en önemli görevi, insanlara anadillerini
öğretmenin önüne başkaca hiçbir işi koymamak
olmalıdır. Anadil eğitimi vermeyen demekler öy-
lesine oyalanma merkezleri olmaktan öteye ge-
çemezler bence.

Aslında bizim durumumuz aynen,bir alkoliğin
ancak kendiiradesi dışında bu bağımlılığından baş-
ka şekilde kurtulamayacağı durumuna benziyor.
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GÖRÜŞ - DÜŞÜNCE...
 

Burada küçükbir hikaye geldi aklıma: "İki arı süte
düşerler ve bir tanesi hareketsiz kaldığı için sütün

içinde boğulur. Diğer anı ise minicik ayaklanyla çırpına
çırpına sütü kaymak haline getirir ve kurtulur." Bu
duruma iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.

Anadilimiz için çalışırsak, khabzemizin dayanağı

olan insanlık da akıl da erdem de yeniden yapıla-
nacaktır. Hatta şimdikinden çok daha fazlasıyla. Son-

ra çocukların ruhu, varlığımızın tutkalı olacak ve

tüm Adiğeleribirbirine kenetleyecekiir.

Sonra gençlerimiz konuşmaya başlayacaklar,
tıpkı kuşlargibi.

Sonra büyüklerimiz güvercinler gibi yaşamaya
başlayacaklar.

Sonra güneş ışınları dilimizi sarmalayacaklar

tıpkı bireryaldız iple sarılmış gibi ışıl ışıl.

Sonra nerede olursa olsun, aya bakan her
Adığenin gözü aynı şeyi görecektir.

Sonra da Adığelerin tüm kayanyıldızları par-
layarak gökyüzüne tekrar döneceklerdir.

Sonra ise henüz gökyüzü oluşmamışken,yer-
yüzü ise yeni vücut bulmuşken doğan milletimizin
atları samanyolunda otlayacaklardır.

Kararımızı verip bir seçim yapalım. "Kök salan
köksüz kalmaz." derler. Adığecemiz için güzel
şeyler olacağına, ben herşeye rağmen umutluyum.
Aşağıdakişiirlerim de bu düşüncemin göstergesi
zaten:

Adığecem

Anadil benimle şakıyor.

"Düşünerek konuş, bakınarak otur"

Adığe khabze, insanlıktır.

Erdem sahibiysen, yaşamın aydınlıktır.

Anadil pşıne nağmesigibidir.

Ana yüreğinden gelen sestir o.

Benim taşıdığım ruh anadilimdir,

Khabzenin özü gibi parıldar o.

Anadil su gibi temizdir,

Yüreğinin çağırdığına, elin ulaşır.

Sırtını dönemeyeceğin yer ata yurdundur,

Erdemliysen yaşam yolun aydınlıktır.

NART 69

Anadil yaşamın temelidir,

Adığenin misafiri değerlidir.

Sözü aydınlık olanın işi de aydınlıktır.

Erdemliysen yaşamın aydınlıktır.

Özellikle Türkiye'de yaşamakta olan Adığeler
için, dünyanın diğer yerlerinde yaşayanlara nazaran,
khabzeyi daha iyi korudukları ve anavatan özlemi
içinde oldukları söyleniyor. Bunu ne kadar doğru
olduğunutabiki kendileri dahaiyi bilirler. Ancak
bizler, Türkiye'deki Adığelerin yapmakistedikleri
şeyler için yardıma hazırız.

Gönlümden kopan kelimelerle aşağıdakidilek-
lerimi (hoh) sizlere armağan ediyorum:

Gökyüzüile yeryüzü arasındaki tüm Adığeler:

Anlaşarak,

Birbirini dinleyerek,

Dürüstçe,

Birliktelikle,

Birbirini yücelterek,

Adığe ruhu taşıyarak,

Adığe dilini konuşarak,

Tüm dilleri bilerek,

Khabzelerini hiç bırakmadan,

Barış içinde,

Soyu (geleceği) yıldızlar kadar,

Sonsuzluğa kadar yaşayarak,

Gördüklerini unutmadan,

Görecekleri de bolluk ve bereket olsun,

Yüce Tanrıdan diliyorum.

Tanrı sizi yüceltsin!....

Tanrı canınıza can katsın!

Varolun.... varolun.... varolun....

Dünyadaki tüm canlılar çatışma halindeler,

Milletimizin azlığı beni üzüyor. Ecel her zaman
yanıbaşımızda olsa da varoluşun güzel çareleri de

o kadar çokki neredeyse göğeulaşıyor.İşte bu
güzellik örtüsü ışıl ışıl parıldıyor.



    

  

   

  

 

  

 

    

 Jlbaxb3LbirbyM A33LUXYIP KbbilileK3M

Xbbij)k303 Xb313p 34 33n136alu,

Myc3 kKl3xyy İyp3M Kbunlwap

33 y3rby3M yaH3ryyıyiLu.

Abınalılay yu yaHıry ULXb3HT3p

JlbaT3rıcbiM Kbbikl3porbarnx3,

Lilakiy3 OİbiLl3 Mbirby3M Kİy3ulbinix3xap

VMİH3PpOKbBY3M M KbY3Kİ3 baxbTbiAX3pUULU,

bun bİbLUİKbM3 Le33ya Maxy3M

3bi M33bIXb3TU, 3bIKbperb3LUXx,

Kb303pp/eüM DU HLUbiKb Mb3LuXap

İyallXb3 KbyarbbiM HaxykKbY3MBbiKİ.

Xb3TİOXBYILOKby3y3 nilbi dibiLlia harby3,

İyalı3Harby3p 3biTerbY3T3H,

 

3birba3M 3bi U3 HaX34393,

E 3ep3bIXM3bi Xb343 KbaluT3,

HarısTexbiyp3 YMbIKİYDKbIHYM3, XulaLı.

Hax3klbiy doubip 3birbay3M

Yi İBLUXBMTİbIp Abilisrcki3 eBrban3,

34 nalLlMTİbIp AbILL3 33pb113p

LUypapım 4 KbY3Kİ9 İltubimMaxy3 Ulbikiylu.

Yax3y3pkb3, Mapx3y X3y3p 34 xa633,

YeryrbypKb3, Mapx3y ryorby3p 3U YH3,

  



  
     
  
  
     
  

 

   
  

    

  

TXb3M MW yH3Pp 3M H3pbUibarbyy

#K3H3T YH3M LlajIb3TbYMKbiH!

EMCbIXM3, Yo XW, Kbypl3H mb363a6331n,

LLİ3CbUK TYLU3M3 gpkaT3rb363WelLU,

Ap Xx3TX3 ALLIbILL, XbIMİİ3M3 —

LİypabiM 4 KbY3Kİ3 İliubiMaxy3 UİbiKİyLu.

M343pYp3 Ulbi Tbya0x3 Kİ3Xyp

İyalıXb3 HbIKbY3IM3 ULbI3ZOrb/Ibarby3,

 

      

 

HOU Mby33 MYUL3M X3Mbİ1b30by3XbID

LİYpAbiM 4 Kby3Kl3 TİLibiMaxy3 LİbIKİYKb3.

YiaSKb-aHKeyp3 LİyppiM AayTp3 YMap3p3

A HbiOXKbbIM nLulaHTİ3 E3MbIKİX3LL, a

 

33 A3KİbIMby3M MyLL3 Harı3p Kb33bIXbbip

LİypgbiıM 4 KbY3Kİ3 OlulbiMaxy3 LİBIKİYLE.

YermibbiHkl3p3, yoW, nakyl CbipbixYıLı, i i

XY3IMbIXY MCO TYI3M3 DU LİSTBOKLYIHLU,

A uayap X3TX3 AULbILU KbiMİBM3 —

UYDAbIM MW KbY3Kİ3 TİLUbiMaxy3 LUİbiKİYLU.

Yullanalı3TU, YryOrb3HbIHLU3T,

— Axanbill3p 3biXy3T3p33,

“Ya 6biA3biLu3yp3 y3lbilparbodap

Jlbbi Gax»3 İYB Mbirby3y KbbiOXkb3darb33bIX.

Tabısh Murat tarafından, 2006 yılında, Zeyıkho köyünden Şurdum Musabi 'den derlenmiştir.
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