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Nart Destanları'nda Sosrıkaaw'nın annesi olarak
bilinir. Yarı insan, yarı tanrıça bir özelliği olan

Seteney Guaşe güzel ve bilgedir. Nart Karultay-

larında çözümlenemeyen toplumsal sorunları çözer,

savaş, hastalık, kıtlık, kuraklık gibi doğal afetlerde

toplumun son danışma yeridir. Seteney “Gül” anla-

mına da kullanılır ve dolayısı ile kadın erdeminin ve

güzelliğinin sembolüdür. Doğan çocukların isim
annesidir. Seteney bütün bu özellikleri ile Kuzey

Kafkasya sanatında ve düşüncesinde destan çağın-

dan bugüne dek yaşamıştır. Her çağda güzelliğin,
bilgeliğin, aklın ve faziletin sembolü ola gelmiştir.
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5 DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
Kafkas Derneği Genel Merkezi Genel Kurul'u 21 Kasım 1998 günü toplandı. Bu sayımızda Genel Başkan

Muhittin Ünal'ın açılış konuşmasını veGenel Merkez Yönetim Kurulu'nunikiyıllık çalışma raporunu sunuyoruz.

Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupla-
rı ve hemşehrilerim.

Kafkas Derneği Genel Merkezi adına hepinizi
saygı ile selamlıyor, kongremizin hayırlı kararlar
almasını diliyorum.

100 yılı aşkın bir süre Rus Çarlığı'nın büyük
güçlerine karşı koyduktan ve karış karış toprağı-
nı savunduktan, yüz binlerce şehit verdikten
sonra Kuzey Kafkasya'yı iradeleri dışında terk

etmek zorunda kalan, diğer bir ifade ile sürgün
edilen ve Türkiye'de ÇERKES ortak adıile bilinen
ve yaklaşık 6 milyon dolayındaki Kuzey Kafkasya
kökenli Türk yurttaşının bu gün 60'dan fazla
kültür dernekleri mevcuttur. Bunlardan 31 adedi
resmi şube olarak genel merkezimize bağlı, 11
tanesi de şube adayı olarak bizimle işbirliği içeri-

sindedirler. Dernekler yasasında yapılması bek-
lenen bir maddelik değişiklik olsa idi bu gün şu-
be üye sayımız 50 civarında olacaktı.

Türkiye'nin 50'ye yakın vilayeti ve bağlı ilçele-
rinde dağınık bir vaziyette yaşayan hemşehrile-

rimiz; ülke genelindeki yapıya benzer bir görüntü
vermekteyse de aile içi yaşam ve kendi toplu-
muyla ilişkileri bakımından geleneksel yapısın-
dan doğan farklılıklarını devam ettirmektedir.
Derneklerimizin temel varlık nedeni de bu farklı-
lığı yaşayarak devam ettirmeyi sağlamaktır.

Yakınlarda konuk ettiğimiz Ürdün Prensi Ali
bin Al Hüseyin'in Kayseri'de söylemiş olduğu
“Globalleşen dünyada giderek artan çirkinlikle-
rin, kötülüklerin yok edilebilmesi için tüm dün-
yanın çerkes kültürünü yakından tanıması ve
onu yaşaması gerekmektedir.” sözü üzerinde dur-
rulmaya değer bir sözdür. Bu kültürü bilmeyen-
ler, anlamayanlar gerçekten de bizi yeterince ta-
nımıyorlar. Hatta kendi toplumumuzun içinde

kendi kültürünü bilmeyen ve bu kültürü yaşa-
manın insana kazandırdığı güzelliklerin farkında
olmayanlar da maalesef vardır.

Her şeyden önce kültürümüzde; insana, ka-
dına, aileye, topluma, inanca, söz hakkına ve
misafire inanılmaz bir saygı vardır. Tarihimizde;
insanlardan kaçan, tepeden tırnağa kadar kara
çarşafla örtünerek gizlenen, evine gelen misafir
veya girdiği toplumda karşılaştığı erkeklerle to-
kalaşmaktan kaçınan hanım veya genç kız ör-

nekleri pek nadirdir. Ama günümüz Türki-
ye'sinde ne yazık ki kendi geleneksel yapımıza

aykırı bir yaşam tarzı az da olsa vardır. Geçmişte

de şimdi de evlenmeden önce başıaçık olan genç

kızlarımız evlendikten sonra kendi iradelerine
bağlı olarak baş örtüsü takmışlardı ve takıyorlar
da. Bunlara hiç bir diyeceğimiz olmadığı gibi ak-
sine saygı duyarız. Zira onlar, geleneklerimizin
gerektirdiği davranışlardan kaçınmazlar.
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İşte bu nüansfarkı nedeniyledir ki, geleneksel
yapımıza uymayan, irtica amaçlı görüşler ile
kültürel kimliğimizi yok sayan aşırı sağ görüşlere
ve radikal sol görüşlere karşıyız. Laik ve demok-
rat olan geleneksel yapımıza bağlıyız. Tüm der-
neklerimiz, ayağı çarıklı çobanından en üst ka-
demede görev yapan insanımıza kadar her hem-
şehrimize açıktır. Geleneksel yapımız nedeniile
karşı olduğumuz aşırı görüşler de dahil her siya-

si görüşteki insanımız buralara rahatlıkla gelebi-
lir ve kültürel çalışmalarımıza katılabilirler. Yeter

ki, siyasi görüşlerini dışarıda bıraksınlar ve der-

neklerimize taşımaya çalışmasınlar.

Bizler, Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğüne
ve Türk üst kimliğine saygılıyız. Ama bir alt kül-
tür olarak Çerkes ulusal kültürünün de yaşam-
sal bir gerçek olduğu konusunda tüm yönetim-
lerden saygı bekliyoruz. Hiç kuşkusuz, Türkiye
şu günlerde bir takım dar boğazlardan geçmek-
tedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyuları

böyle bir zamanda var olan sıkıntıları artırıcı ve
ağırlaştırıcı bir söylem ve davranış içinde olmayı
biz kendimize kesinlikle yakıştırmayız. Dileriz ki,

dünya kültürünün önemli bir parçası ve öz kül-
türümüz olan Kuzey Kafkas kültürünü, fülen
yaşama ihtiyacımız da aynı olgunluk ve anlayış
içerisinde karşılık görsün.

Bilindiği üzere Kafkasya denilince ülkemizde
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcüstan ve Dağlık
Karabağ anlaşılmaktadır. Oysa, bunlar Güney
Kafkasya'yı oluşturmaktadırlar. Kafkasya ifade-
siyle, Kafkas dağlarının kuzeyindeki ve bizlerin
tarihi vatanı olup, bugün 8 küçükcumhuriyetten
oluşan Kuzey Kafkasya kastedilmediği gibi bu-
ralar için belirlenmiş bir devlet politikası da bu-

lunmamaktadır. Halbuki, Kuzey Kafkasya birçok
yönden Türkiye için de son derece önemli olmak
durumundadır. Bu nedenlerden dolayı:

1. Kuzey Kafkasya'yı ve sorunlarını bilen in-
sanlar olarak devletimiz bizlerden faydalanmalı-
dır.

2. Kuzey Kafkasya'daki yatırım alanları için
sıraya giren ABD, Fransa, Japonya, Almanya ve
İtalya gibi ülkelerden önce Türkiye buralara yatı-
rım yapmalı ve isteklileri özendirmelidir.

3. 1864 yılında 9080 halkı Osmanlı toprakla-
rına sürgün edilen Kuzeybatı Kafkasya'daki kü-
çük cumhuriyetlerimizin demokratik yapısının
kısmen düzelmesi yanında üretim için gerekli
insan gücünün temini amacıile ihtiyaçları olan
kadar nüfus transferine, bir başka ifade ile kendi
arzuları ile Kuzey Kafkasya'ya dönmek isteyenle-
re destek verip, burada kalanlar için de Çifte Pa-
saport-Çifte Vatandaşlık hakkının tanınmasını
teminen bizler adına devletimiz ve hükümetleri-
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miz Rusya Federasyonu ile diyalog tesis etmeyi

düşünmelidir. (Konu zaten UNPO ve DUMA'nın
gündemindedir.)

4. Abhazya Gürcüstan sorununun çözümün-
de devletimiz daha tarafsız ve sonuç alıcı etkin

bir politika izlemeli, keza Çeçenistan sorununun

çözümüne de katkıda bulunmalıdır.

 

Bu hususlar gerçekleştiği taktirde Türk eğitim
ve ticari anlayışı ile oralara dönecek: 150-250 bin
insanımızın her iki tarafa da yapacağı katkıları
burada izaha gerek görmüyorum. Zira, Kuzey
Kafkasya'ya gidip orada ticari alana girecek in-
sanlarımızın ithalat-ihracat ilişkisi kuracağı ilk
ülke kuşkusuz Türkiye'miz olacaktır. ,

Türkiye'mizin iç işlerine bir başkasının ka-
rışmasını nasıl hoş karşılamıyorsak Kuzey Kaf-

kasya'nın iç işlerine karışma anlamı taşıyacak

söylemlerin de aynı şekilde hoş karşılanmayaca-
ğının bilincindeyiz. Onların iç işlerine karışma-
maya özen göstermemiz, hali hazırda mevcut 0-
lan 8 Cumhuriyetin tarihi topraklarının tamamı-
nı kapsayacak şekilde ister ayrı ayrı, ister federal
veya konfederal bir statüde tam bağımsız olma-
sını istemediğimiz anlamında asla değildir. Bu
yaklaşımımız, oradaki bir çok gerçeği olduğu gibi
görmemiz ve hiç bir şekilde zarar vermemek iste-
diğimizden kaynaklanmaktadır.

Saygılarımla

Muhittin Ünal

RULUTOPLAND

 

KAFKAS DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
ÇALIŞMA RAPORU

22.12.1996 tarihinde toplanmış olan Genel Kuru-
İumuzun bize vermiş olduğu göreve çalışma programı
çerçevesinde fiili olarak yaptıklarımız, ancak başlaya-
bildiğimiz veya başlamayı planladığımız hususlaraşa-
ğıda özet maddeler halinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

1. Tüm demneklerimizi birleştirme doğrultu-
sundaki gayretlerimiz sonucu 19 olan şubemiz
bu gün 3i'dir. Şube olma taahhüdü bulunan
dernek sayısı da 11'dir. Katılmayanların bir kıs-
mının mal varlıklarının zarara uğrayacağıendi-
şesi içinde olduklarını biliyoruz. Yasal engellerin
kaldırılabilmesi için Dernekler Yasasında madde

 

değişikliği gerekmektedir. Yeni katılanlar arasın-
da Kayseri, Tokat, Konya, Kocaeli, Samsun, Ma-
nisa, Çanakkale illeri ile Pendik-Kaynarca, Pr
narbaşı, M. Kemal Paşa ve Pazar gibi ilçelerin
bulunması çok önemlidir.

2. NART dergisini yayına başlattık ve belli bir
kaliteyi yakaladık. Ancak abonemiz yetersizdir.
Basım için sıra bekleyen kitap sayısı 6'dır.

3. Geçen yıl Kayseri şubemiz ile birlikte top-
lam 23 öğrenciye burs verdik. Bu yıl merkez ola-
rak 20 öğrencinin tespitini yaptık. Kayseri'nin
tespit çalışmaları sonuçlanınca toplam sayıyı 35

öğrenciye çıkaracağız. Vakıf kurulunca da burs
grubu olduğu gibi Vakıf bünyesine aktarılacaktır.

4. Nalçık, Maykop ve Krasnodar Kuban üni-
versitelerinde öğrencilerimiz okuyor. Toplumur-
muzun gelecekte ihtiyacı olan alanlarda yüksek
lisans ve doktora yaptırmayı düşünüyoruz.

5. Sürgünün 133. yılı anısına Ankara'da ve
bölgelerde muhtelif törenler düzenlendi. Genel
Merkezimizde Ali Dinçer ve Bedri Habiçoğlu'nun
konuşmacı olduğu bir panel düzenlendi. Ertesi
gün de ilk kez Ankara Altınpark'da halka açık bir
kültüretkinliği düzenledik ve büyük ilgi gördük.

Oldukça önemli bir aşamaya gelen Abhazya
sorunumuzun dernekler adına takibi için yetki-
lendirilmiş olan Kafkas-Abhazya Dayanışma Ko-
mitesine tüm derneklerin güveni ve desteğiniit-
tifakla yeniledik.

6. Adığey Bilimsel Araştırma Enstitüsün'den
geçen sene 4 kişi, bu yıl 8 kişi davet edip kay-
bolmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi derlet-
tik. Gelecek sene 4 kişi Adığeyden, 3 kişi
Khabardey'den ve bir.kişi Çerkesk'den davet edip

tamiamlayacağız.
7. Gelenek ve göreneklerimizin derlenmesi

için ekip teşkil ettik ve kimlerle görüşeceklerini
belirledik. Kaliteli bir kamera temini için finans
arıyoruz. Görüşme ve konuşmaların arşivlerimiz-

de görüntülü olarak yer almasınıistiyoruz.
8. Geçmişte derneklerimize ve kültürümüze

emek veren büyüklerimizle röportajlar dizisine
başladık, dergide tefrika edildiği gibi kitap haline
de getirilecek. Şimdilik 3 kişininki tamamlandı.

Sırada belirlenmiş 12 kişi vardır.
9. Geçen sene 50 dernek başkanı ile Cumr-

hurbaşkanı'nı ve Anıt Kabir'i ziyaret ettik. Bazı
siyasi parti Genel Başkanlarıyla yönetim olarak
görüştük.İsteklerimizi ilettik.

10. Milli Eğitim Bakanı ve Talim Terbiye ile
görüşüp ders kitaplarının orta öğretimle ilgili
bölümünden Çerkes Ethem'le ilgili “hain” sıfatı-
nın kaldırılmasını kısmen sağladık. Lise-3 kita-
bındaki ifadelerin bir kısmına halen de katılmı-
yoruz. Ama biraz sabır ve ikiüç yıllık bir müca-
dele gerekmektedir. o ——

11. “Çerkesler ve Çerkes Ethem” konulu|
50.000 adet cd-rom basımıiçin 64 sayfalık metin
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yazılmıştır. Fotoğrafları ve müzikleri belirledik .
İstanbul'da stüdyo kayıtları için çalışmalar son
aşamadadır.

12. Ürdün Prensi ile Amman'da 6 ayrı konu-
da müşterek etkinlik planladık. Prens Ali'nin ger-
çekleştirdiği başarılı atlı yürüyüş bunlardan ilki

idi. Diğerleri de zamanı gelince birlikte icra edile-
cektir.

13. Uluslararası Çerkes Birliği tarafından gö-
revlendirilen Nalçık Bilimsel Araştırma Enstitü-
sünün değerli bilim adamlarınca yazılmakta olan
Çerkes tarihinin diaspora kısmının eksik olma-
ması için en azından bu güne kadar diasporada
yazılmış olan basılı eserlerin listesini çıkartıp
komisyona ulaştıracak olan bir komisyon kurup
tespit çalışmaları yapıp verdik.

14. INTERNET'e girdik. 2 yılda tüm dernekle-
rimizin internet ağıyla donatılmasını hedefliyo-
ruz. Bilgisayar donanımı yanında onu kullana-
cak genç beyinlerin yetiştirilmesi de diğer bir he-
defimizdir. Bilgisayar sınıfı ile gençlerimizin va-
sıflarını yükselterek iş bulmalarını kolaylaştıra-
cağız.

15. Uzunyayla ve Sakarya Bölgesel Kültür
Etkinliklerini büyük katılımla (Uzunyayla 12.000
kişi, Sakarya 5000 kişi )ve başarıyla tamamladık.

Gelecek sene iki büyük bölgesel etkinlik daha
ilave ediyoruz. Güney Marmara ve yöresiile Orta

Karadeniz ve yakın civarı için yer belirleme ça-

Jışmaları başlatıldı.
16. Kanal-E televizyonu, TRT'de yayınlanan

Akşama Doğru ve Türkiye'm programlarına katı-
ıp Kuzey Kafkasya, tarihi ve kültürü konularını
3 saat işledik. Ürdün Prensi'ni Seynan Levend'in
sunduğu Akşama Doğru Programına çıkarttık ve
çok kaliteli bir program oldu. Dileyenler bedeli
mukabili kasetlerini bizden temin edebilirler.

17. Bilim Kurulu teşkili için üniversitelerde

görevli insanları belirledik. Vakıf bünyesinde ku-
rul oluşturulacak. Prof. Haydar Taymaz, Prof.

Anıl Çeçen ve Dr. Cahit Tutum bu konuda tam

yetkili olarak çalışmaktadır. Vakıf kurulduğunda
çok sayıda bilim adamımız üretime filen katıla-
caklardır.

, 18. Prensip olarak red edilmesine rağmen 1S-
. rarlı uğraşılarla 23 Nisan 1997'de Khabardey
© çocuk ekibini davetettirdik.

19. Mecliste grubu bulunan partilerin önemli
sözcülerinden. Mehmet Gölhan, Abdullah Gül,

© Cevdet Akçalı, Yahya Şimşek ve Arif Sezerin ko-

. nuşmacı olarak katıldığı “Birleşmiş Milletler, A-
— GIT ve Avrupa Konseyi gündemindeki Abhazya
sorunumuz” konulu panelin Sürmeli otelinde

© büyük katılımla 2 şubemiz tarafından gerçekleş-
. tirilmesine öncelik yaptık.
© 20. Belgesellere ihtiyacımız vardır. TRT'den

değerli hemşehrimiz Şahin Demiralın Khabar-
 odey-Balkar ve Uzunyayla çekimleri yanında Sev-

, da Alankuş ve öğrencilerinin Uzunyayla ve Ürdün
çekimleri tamamlanmıştır. Özellikle “Anadolu

- Kültür Mozaiği İçinde Çerkeslerin Yeri” konusu-
o nu Can Dündarile içinde yaşadıkları kültürlere
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nazaran Çerkes kültürünün farkını işlemeyi de

Çetiri Önerile birlikte planladık. Muhtemelen 8-9
ülke Çerkeslerini kapsayacak. Uzun zaman ala-

bilecek ve önemli finans ihtiyacı olan belgesel
projelerimizdir.

21. Bu sene Uzunyaylalı vücut engelli genç
ressam Cengiz Kol'un resim sergisini Ankara'da
Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin himayesinde
gerçekleştirdik. Ekim ayı başında tüm Kuzey
Kafkas Cumhuriyetlerininsanatçılarından seçme

resim ve heykel sergisini Ankara'da açacaktık ve
sergi için her şey hazırdı. Ama Çankaya Belediye
Başkanı Doğan Taşdelen katalog ve kokteyli be-
delini ödemekten vazgeçtiği için parasal sorun
doğdu. Kültür Bakanıile görüşüp 500 milyon TL
tahsisat aldık. Sanatçıların otel ve yemek mas-
rafları ile katalog ve kokteyl masrafları için 1
milyar kaynağa ihtiyacımız vardır.

22. Vakıf statüsü hazırdır. Kuruluş hamlesini
başlattık. Toplumsal sorumluluk konusunda du-
yarlı her insanımızın katkısına ihtiyacımız vardır.
Vakıf zamanla, gerçek anlamda bir araştırma ve
bilimsel çalışmalar merkezi haline dönüşecek

tarzda olacak arşiv kütüphane ve müzesi olan
ebedi kurum hedefliyoruz. Vakıfta çalışacak çok

değerlibilim adamlarımız hazırdır.
23. 26 Eylül'de tüm derneklerin tabanında

çalışan gençlerimizi Bodrum'da buluşturmayı
planlamıştık. Dinlenme, tanışma ve arkadaşlık
tesisi tek hedefti. Ne var ki, okulların açılmış ol-.
ması, kayıt yenilemeler ve gençlerin parasalsı-
kıntıları yanında olumsuz etkilenmeler katılımı
azalttı. Ama etkinlik yapıldı. Gelecek sene Türki-
ye'den 300-400 gencin ve Çerkes derneği bulu-
nan diğer ülkelerden de asgari 1O'ar gencin ka-
tılacağı ve geleceğimizin dernekçi kadrolarının
tanışacağı önemli bir uluslararası etkinlik ger-
çekleştirmeyi planladık.

24. Bilgisayar ve lisan dershaneleri için Vakfi
dört gözle bekliyoruz. sınıfın birisinin ismi, de-
gerli hemşehrimiz Prof. Hayri Domaniç'e tahsisli-
dir. İkincisinin ismini de en çok katkıda bulunan

hemşehrimize tahsis edeceğiz.
25. Dil kurslarında başarılı olan gençlerimizin

yurtdışında pratiklerini gerçekleştirebilmeleri için

imkan hazırladık.İlk kez bu yıl uygulayacağız.
26. Kosova'dan Maykop'a geri götürülen

Adığeler için yardım kampanyasına ihtiyaç var-
dır. Tüm dernekleri ve hamiyetperver insanları-
mızı dergimiz yolu ile haberdar ettik. Bosna yar-
dımına katıldığımız gibi evsiz-barksız kalan bu
insanlara da yardım etmek gerektiğini Başkan-
lar Kurulunda kararlaştırdık.

27. Kuzey Kafkasya'daki üniversiteler ile Tür-
kiye'deki üniversiteler arasında dialog, öğretim
üyesi takası, öğrencilere staj yaptırılması gibi
konulardaişbirliği önerisi üzerinde çalışıyoruz.

28. UÇB'nin Kafkasya'daki ortak televizyon
projesini destekliyoruz. Çerkes kentinde kurula-
cak televizyona, TRT”deki aydın din adamlarımızı
göndererek ve eğitim hizmeti vererek katkı yap-
maya çalışacağız.



 

29. Eğitimde kreş ve anaokullarına önem ve-
rilmesine ve minikler folklor ekiplerinin teşkilini
derneklerden istedik. Şu anda 8 ayrı dernekte
miniklerimiz folklor eğitimi görmektedir.

30. Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizin yöne-
timlerine UÇB genel kurulunda bir öneride bu-
lunduk. Soçi'den otobüs ile alıp bir rehberin de
katkısıyla ucuz konaklama sağlanırsa biz her ay
Türkiye'den Kafkasya'ya bir otobüs dolusu hem-

şehrimizi ziyarete götürüp çok sayıda insanımızın
Kafkasya'yı görmesini sağlayacağız. O takdirde
dönüş konusunu düşünenlerin tereddütlerini de

kolaylıkla bertaraf edebiliriz.
31. Vasıfsız işsizlerimizin İş ve İşçi Bulma Ku-

rumunun finansal katkısı ile eğitmek üzere bir
program hazırlayıp tüm derneklere gönderdik
ancak katılımcı işveren çıkmadı.

32. Büyük kentlerde dağınık olarak yaşayan
insanlarımızın hemşehrilere ait cenaze namazla-

rında buluşabilmeleri, sosyal güvenlikten yoksun
insanlarımızın doktor muayenesi ve ilaç ihtiyaç-
larının karşılanması ve Ramazan ayında yar-
dımlaşmayı temin amaçlı çalışmalarımız hedefe

varamadı. Ama vazgeçmeyeceğiz. Yakında bu ko-
nulara ilişkin çalışmaları yeniden başlatacağız.

33. Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
bünyesinde Prof. Emine Gürsoy Naskeli'nin baş-

-kanlığında açılmasına karar verilen Kafkas Dille-
ri Araştırma Bölümünün potansiyel kaynak

yokluğu nedeni ile iptaline ilişkin çalışmalara

engel olabilmek için yazışmalar yaptık ve yapma-
ya da devam edeceğiz.

34. Çerkes halklarının 1864 sürgünü ile ya-
şamaya başladıkları kültürel sorunları ve ana-

vatandaki nüfus sorunu UÇB tarafından Birleş-

miş Milletler ve UNPO Genel Kurulu'nda dile geti-

Kafkas Derneği Genel Kurulundan bir görünüm

rilmiş, tüm dünya uluslarının dikkati çekilmiş ve

Rusya Federasyonu'na yazılı çağrı yaptırılmıştır.

35. AGİT ve Avrupa Konseyi ile Cenevre süre-
cine ilişkin Abhazya konulu raporlar yakından

izlenmiş, İstanbul'daki Abhaz komitesiile işbirli-

gi ile çalışılmış, Abhazyadan gelen yetkililer

mecliste siyasi parti grupları ile görüştürülmüş,
yardım kampanyasına destek için, şubelere çağ-

rıda bulunulmuştur.

Saygı değer delegeler,
Derneklerimizin güçlerini birleştirmesi halin-

“de neler yapılabileceğini yaşayarak gördük. Kaf-
kas Derneği olarak hiç kimsenin, hiç bir derne-
gimizin malında mülkünde gözümüz yoktur. Hiç
bir kuruluşa alternatif değiliz. Biz kendi doğrula-
rımız emrinde iyi niyetle çalışıyoruz. Zira lüzum-

suz konuşmalar ve boğuşmalarla bir yere vara-
mayacağımızı biliyoruz.

İç işlerine karışmadan cennet vatanımız Ku-

zey Kafkasya'daki Cumhuriyetçiklerimizin nüfus
ve ekonomik yapısı itibari ile kendi ayakları üze-
rinde durabilir seviyeye gelebilmeleri için yü-
kümlülüklerimizin bulunduğunun bilincindeyiz.
Oraya zarar vermemek için telaffuzundan kaçın-
dığımız şeylerin bir gün hayat bulacağına da gö-
nülden inanıyoruz. Türkiye'mizin laik ve demok-
ratik cumhuriyet yapısına Zarar verecek hiç bir
düşünce ve akımy(ilüca anlamında sağda, yıkıcı
anlamında solda) bizi yanında göremeyecektir.
Üyeliğimiz için eksik formalitelerini tamamlama-
ya çalıştığımız UÇB'nin çalışmaları ve söylemleri

hiç bir koşulda Türkiye aleyhine değildir ve ol-
masına da Zaten müsaade etmeyiz. Zira bu ülke

bizim de vatanımızdır. İ
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. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangibirülkeden ayrılmak
| ve ülkesine yine dönmek hakkına sahiptir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 13

Nart dergisinin bu sayısında “dönüş düşüncesi"ni konu alan bir dosya hazırladık. Bu dosya ile
dönüş düşüncesini ve 1970'lerden sonra ivme kazanan dönüş hareketinin kapsamlı bir irdele-
mesini yapmak gibi iddialı bir amacımız yok, sadece bu konuda yapılacak çalışmalariçin il-
gilenenlere bir ön hazırlık sunmak İstiyoruz.

Dosyamıza, dönüş düşüncesinin gelişiminde önemli katkıları olan iki kaynaktan birer yazıile
başlıyoruz.İlk yazı, 1911'de yayın yaşamına başlayan Guaze gazetesinden. Yamçı dergisinden
aktardığımız ikinci yazının yazarı, yakın süre önce kaybettiğimiz değerli aydınımız Süleyman
Yançatoral. Bu yazı ile Süleyman Yançatoral'ı saygıyla anıyoruz.

Dosyamızın ilk özgün yazısı, değerli araştırmacımız Özdemir Özbay'ın, yazının başlığında da
belirtildiği gibi, “kronolojik ve nostaljik” yazısı. Sn. Özbay, bu yazısı ile dönüş düşüncesinin geli-
şimine katkıda bulunan aydınlarımızın duygu ve düşünceleriniilk elden aktarıyor. Muhaceret-
te yetişen en önemli yazarlarımızdan Mevlüt Atalay'ın yazısında da, anayurda bağlılık ve ana-
yurt özlemi, tarihsel açıdan ele alınıyor ve Çerkeslerin anayurtlarını hiçbir zaman unutmadıkları
ve unutmayacakları vurgulanıyor.

Kamçı ve Yamçı gazete ve dergilerinin yayımcısı değerli araştırmacımız Fahri Huvaj'ın anayuri-
tan gönderdiği yazısının konusu, dönüş düşüncesinin güncelliği ve anayurt ve muhaceret açı-
sından önemi. Sn. Huvaj, muhaceret koşullarında yokoluşa doğru hızla gidildiğini, aenayurtta ise
yakın dönemde gelişmeler sonucu ulusal varlığı sürdürmenin giderek zorlaştığını belirttikten
sonra, bir an önce anayurda dönüşün gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerek-
tiğini hatırlatıyor. Sn. Abdülkadir Şeker'in kısa yazısında, Türkiye'den anayurtlarına dönen Kar-
zaklar hakkında bilgi veriliyor. Sn. Erol Taymaz'ın yazısında ise üç ayrı halkta, Yahudiler, Filistinli-
ler ve Çerkesler'de dönüş hareketlerinin gelişimi ve örgütlenmesi özetleniyor ve bu hareketler

arasındaki benzerlikler / farklılıklar vurgulanıyor.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hakan Kırımlı ile, Kırım Tatarları'nın anayurtları-
na dönüşü konusunda yaptığımız uzun söyleşiyi beğeniile okuyacağınızı umuyoruz. Son dere-
ce zor koşullarda anayurtlarına dönen Kırımlı Tatarlarının kararlılığı her halde tüm okuyucuları-

mızı duygulandıracak ve düşündürecekiir.

Dosyamızdaki son yazı ise, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı olarak

çalışan Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Engellenmesi Ali-Komisyonu'nun 28 Ağustos
1997'de dönüş hakkı konusunda aldığı bir kararın tam metini. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden başlayarak anayurda dönüş hakkı konusunda çeşitli ka-
rarlar aldı, ilgilidevletlere çeşitli çağrılarda bulundu. Yayımladığımız karar, bu çerçevede ali-

nan kararların sadece bir tanesi.

İsrail'in kuruluşunun 50. Yıldönümü kapsamında Steve İsrael'in yazmış olduğu ve “Diaspora mı,
Sürgün mü?" başlığıyla yayımladığımız yazının, çeşitli kavramlar arasındakiilişkiyi açması kap-

samında, bizler için de anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu yazı, 7. sayımızda yer alan “Sürgün,
Diaspora ve Kimlik” konulu dosyamızla da yakından ilişkili.

Dergimizin gelecek sayısında “Çerkes Folkloru" konusundaki dosyamızı sunacağız. Her zaman
olduğu gibi okuyucularımızın katkılarına açık olduğumuzu belirtiyoruz.
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Guaze Gazetesi Müdüriyet-i Alisine,

Şikayetimizi saygın Guaze'de ya yayınlamanızı ve ilgiye ulaştırmanızıistir-
ham ederim. Söyleyeceğim, yazacağım şeyler bundan önceki sayıda yayınladığınız
ve açıkladığınız sürgün bozgunundan bir sayfa, üzüntü verici bir safha olduğunu
doğrulamaktadır.

Bundan yaklaşık olarak on yıl önce, 1327 yılında Kafkasya'dan hicret
ettik. Sebeb, bazı dini kaygılardan başka bir şey değildi. İslamız,
Muhammediyiz, Yüce Halifenin toprağı olan Osmanlı ülkesine sırf dinimizi,
neslimizi korumak, koruyabilmek umuduyla geldik. O zaman bizi Konyaili için-
de bulunan Beyşehir kazasına yerleştirdiler. Osmanlı ülkesine olan gıyabi kalbi
yakınlığımıza rağmen o zamana kadar bilmediğimiz, görmediğimiz için sözü
edilen yerleşim yerinin havasıyla ve suyuyla uyuşamadığımızı düşünmedik
bile... Fakat bu düşünmemezlik bize çok pahalıya mal oldu. Bize yerleşim yeri

olarak gösterilen yerin havası ve suyu o kadar fena imiş ki, 144 hane kadar oldu-
ğumuz halde, aradan az zaman geçmesine karşın üçte birimizi havanın fenalığına
kurban verdik. Dehşet, tüm açıklığı ile gözümüzde belirmeye başladı. Havası ve su-

yuyla uyuşabileceğimiz başka bir yere yerleştirilmemiz için hükümetten istirham
ettik. Köyün yerini inceleyen doktor: “Köyün, hıfzısınhha açısından gayet fena oldu-
gunu, aynı bölgede bulunan daha yüksek bir yere naklolunmadığı zaman sözü e-
dilen ahalinin tümünün bir kaç senede helak olacağını...” raporu ile keşifte bulu-
nanların tutanakları vilayete verilmiş, daha sonra da başvurumuzu yaptıysak da
hükümet hiç bir yanıtta bulunmamıştır. Bunların hepsi birer adaletsizlikti. Biz de
daha önceki memurların yapmış oldukları adaletsizliğin kurbanı oluyorduk. Ne var
ki, hürriyet ve meşrutiyet bütün Osmanlı ülkesinin aydınlattı, mutlaka hakkımızın
verileceğine ve bizi böyle mahvetmenin hakka, adalete ve kanunları mevzuatına
uymayacağına, aykırı olduğun inandığımız için yeniden vilayete müracaat ettik.
Fakat, vilayet bize: “Muhacirin hakkında gerekli olan husus daha önce yerine geti-
rilmiştir.” Demekten başka derdimize çare olmadı.

Mahvoluyoruz. Altı ay içinde, sağlığa uygun olmayan köyün havası yüzün-
den baş gösteren bir hastalık beş yüz kişiyi öldürdü. Hayatta kalanlar da hastalıklı,

güçsüz, muhtaç ve perişan bulunuyoruz.

Eğer bizim helak olmamız, perişan olmamız istenmiyor ve gerekli değilse
başka bir yere nakletsinler. Yoksa hepimizin mahvolacağından kuşku duymuyoruz.
Yeniden rica ediyorum, bu feryat mektubunu muhterem gazetenizin bir köşesinde
yayınlayın,ilgililer çabucak merhamet etsinler efendim. 29 Mart 327

Konyailinin Beyşehir kazasına bağlı Hamidiye Köyü
muhacirlerinden Hacı Numanzade Süfyan

| Bu yazı Guaze Gazetesi'nin 17 Nisan 1911 tarihli üçüncü sayısı, sayfa 8'den alınmış ve
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.|
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Büyük göçün ve yokoluşa ilk adımın 113.yı-
lında muhaceretteki Çerkes azınlığının, milli so-
runlarına çözüm yolu olarak, değişik kesimlerde
hala tartışması sürdürülen, çeşitli seçenekler

ileri sürülmektedir.

GÖRÜŞLER
1- Anavatan bugünkü şartlar altında uzak bir

hayaldir ve asimilasyon kaçınılmazdır. Dolayı-
sıyla lüzumsuz gayretlerle, ütopik fikirlere yer
verilmemeli ve toplumun bugünkü rahatı bozul-
mamalıdır. .

2- Muhaceretteki Çerkesler olarak, gelenek ve
göreneklerimizin ışığı altında, muhacir olarak
yaşadığımız ülkelerde benliğimizi korumaya ça-

lışmamız yeterlidir.
3- Bugün Çerkesler hiçbir baskı, zulüm ve

haksızlığa uğramamakta, içinde yaşadığı toplular
tarafından sevilip sayılmaktadır. Aslında köken
itibarıyla biz de Orta Asyalı sayılırız. Esir Türk-
lerle eylem birliği içinde olmalıyız. Pan-Türkizm
politikası bizim için çözüm yoludur.

4- İçinde yaşadığımız toplumların işbirlikçi
egemen güçleri, kendi pazar olanakları için tek
dilli ulusal toplum yapısını desteklemektedirler.
Asimilasyon, egemen sömürücü sınıfların çıkar-
ları gereğidir. Bu güçlere karşı Çerkes emekçileri

ortak mücadele vermelidir. Kültür sömürüsü bir
sınıf sorunudur. Anavatana dönüş desteklene-

mez ama gitmek isteyenlere de karşı konulmaz.
5- Hangi topraklarda olursa olsun Kuzey Kaf-

kasya Çerkes teriminden, sıfatından ayrılmaz bir
bütündür ve “Çerkesim” diyen herkesin temel

gayesi Anavatan ve oraya dönmek olmalıdır.
Bütün bu görüşlerin, birer sosyal gerekçeleri

olmasına rağmen geniş halk kitlelerini tartışma
alanına soktukları söylenemez. Halk kendi sosyo-
ekonomik koşullarında yaşantısını sürdürmekte,

yok oluşa bilinçsiz tepkiler göstermektedir.
Yukarıda topladığımız görüşleri tek tek ele

alıp eleştirmekte çok yönlü yarar vardır. Eleştiri,

eksikleri tamamlama, insana yeni olanaklar
sağlama, toparlanma imkanıverebilir.

.....

“Anavatan bugünkü koşullar altında uzak bir
hayaldir ve asimilasyon mukadderdir. Dolayısıyla
gereksiz girişimlerle toplumun rahatı bozulma-
malı” görüşünü savunanlar daha başlangıçta yok
oluşu, başka toplumlarla özdeşleşmeyi yeğledik-
leri için “yok oluş”a bir çözüm getirdikleri söyle-
nemez. Çünkü bu insanlar için düşünülecek tek

şey rahat, huzur, mal-mülk sahibi olmaktır.
Kendi ekonomik çıkarları gereği egemen gruptan
ayrı bir grup varlığını kabul etmemişler ki “yok
oluş” diye bir sorunun farkına varabilsinler.
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Nart Savsur

Böyle bir görüş çözüm yolu değildir. Olsa olsa bir
“uyum” yoludur.

BENLİĞİ KORUMA
“Muhacerette benliği korumaya çalışmak ye-

terlidir” görüşünü ileri sürenler için başta dil,

gelenek ve görenekler elden geldiğince yaşatılma-
lıdır. Yaşatılmalıdır ama nasıl? Örneğin dili ele
alalım. Konuşma, insanlar arası bir anlaşma a-

racı olan dil nasıl yaşar? Evde, çevrede konuşu-

lur ve yazmaya dökülerek, okuma-yazma şeklin-
de geliştirilir. Evde, çevrede konuşmayı engelle-
yen yok. O engellemeyenler çok iyi bilirler ki,
“Linguistik azınlıklar, egemen bir dilin çoğun-
lukta olduğu bir ülkede yaşıyorlarsayok olmaları
kaçınılmazdır.”(1) Hele kentleşme sürecindeki bir
ülkede yazıya dökülmeyen bir dilin evde konu-
şulmasıyla fazla değil, bir kuşak bile yaşatılması
güçtür. Kuşkusuz yazıya dökülen bir dil, okuma
yazma şeklinde kendini geliştirebilir. Tabii kendi .

dilinde okuma yazıma, gazete, dergi, kitap çıkar-
ma olanağın varsa..

Muhacerette dilin yaşatılması"konusu üzerin-
de önemle durulmalıdır. Çünkü “dil sadece hal-

kın pratik bir anlaşma vasıtası olmakla kalmaz,
geleneklerin ve efsanelerin şekillenmesi, nesilden
nesile aktarılmasını sağlar. Ve dil, bir halkın ta-
rihini incelemek için zorunlu bir araçtır.” (2) Bu

aracın önemini çok iyi bilen egemen grup, diğer-
lerinin kendi dillerinde okuma yazma olanağını
engellemektedir.

Dilin yaşatılması, kuşaklara aktarılmasıyla
geleneklerin yaşatılması arasında önemli bir bağ
vardır. Dil ortak psikolojik tavırların seslendiriliş
biçimidir. Gelenekler ise toplumların ekonomik
yaşantılarına göre şekillenen birer üst yapı ku-
rumudur. İnsanların üretim yapıları, ihtiyaçları,
ilişkileri değiştikçe gelenekler de tedricen değiş-
mektedir. Kendi toprağında, kendi insanları ara-
sında yaşanılan bir gelenek değişmekle birlikte,
kendini kendinden olan bir sentezle birleştirir.
Yani yeni oluşan yapı o toplumun çoğunlukta öz
malıdır. Ama başka insanların arasında, üretim

yapısına, ilşkilerine göre değişen kültürün yeni
şekli kuşkusuz içinde yaşanılan toplumunkine
benzeyecektir, benzemek zorundadır.

Kültürel yayılmanın özel bir şekli olan kül-
türleşme, birbiriyle temasta olan kültürlerin ya-
pısal farklılaşmaya gitmesi, bir süreç işidir. Bu
sürecin souçları:

- “Birleşme ya da erime
- İçine alma
- Yok olma
- Uyum?”(3)

Muhacerette kaçınılmaz olan kültürleşme
sürecinin bütün sonuçlarını toplumumuzda göz-
leyebiliriz. Gelişen haberleşme, pazar olanakları



 

bu süreci hızlandırmaktadır. Kısacası başka top-
raklarda, başka insanlar arasında, özellikle

Çerkes dilinin ve geleneklerinin yaşatılması ola-
naksızdır. Kuşkusuz bu yöndeki çalışmalar ge-
reklidir, ancak yeterli olamayacaktır.

ÇERKES TÜRKLERİ
Uyum yönünden birinci görüşten pek farklı

olmayan bu görüş savunucuları aydınlar kendile-
rine “Kafkas Türkleri" ya da “Çerkes Türkleri”
gibi adlar takarak, hem kökenlerinden ayrılmak
istemekte hem de sosyo-ekonomik çıkarları gere-
gi kendilerini ayrı bir toplumun varlığı gibi gör-
mek istemektedirler. “Altaylar'dan Tuna'ya kadar
Türk”, “Titre, kendine dön”, “Esir Türkleri unut-
mayın” vb. sloganlarla ortaya çıkan Türk'lüğün
kendine dönüşü diye adlandırabileceğimiz bir
siyasal akımın içinde yer alanların, Çerkes genç
kesimine yaklaşımları şoven milliyetçilikten kay-
naklanmakta ve kesin bir Sovyet düşmanlığına
dönüşmektedir. Kuşkusuz bu düşmanlık, bera-
berinde anavatandan kopuşu ve onun kültür
birikimini reddedişini de getirmektedir. Çerkesin
Çerkes olarak varlığını sürdürmesi, etkin bir
grup olması onlar için bölücülüktür.

" Fazla etkin olmamakla beraber, bu görüşün
savunucuları kendilerini Çerkes olarak kabul

edip harekete ayrı unsurların ortak eylemi şek-
linde katılsaydılar bu yaklaşımın bir anlamıola-
bilirdi. Fakat kendilerinden başka ayrı bir unsu-
run varlığını kabul etmeyen bu harekete katıl-
mamız bize bir yarar sağlamadığı gibi anavatan-
muhaceret ilişkisinin kopukluğu ister istemez
oluştuğu için de zararlıdır.

YABANCILAŞMA VE EGEMEN GÜÇLER
Yabancılaşmayı egemen sınıfların çıkarları-

nın bir gereği gibi ele alan ve çözümü bu sınıflara
karşı tün emekçi kitlelerin ortak savaşında bu-
lan Sosyalist ulus sentezcilerinin, çoğu toplum-
larda geçerli olan bu görüşlerine göre egemen
sınıflar pazar olanakları için bütün halkın tek dil
konuşmasını isterler. Cumhuriyet'in kuruluş

yıllarında yaratılmaya çalışılan burjuva sınıfıyla
birlikte “vatandaş Türkçe konuş” sloganının yay-

gın hale getirilmesi bir tesadüf değildir. Kitle ha-
berleşme araçları da bu çıkar doğrultusunda ha-
reket etmektedir. Bu nedenle Çerkeslerin ayrı bir
etnik grup olarak kültürel özerklik haklarının
alınması ancak, egemen güçlere karşı ortak ey-
lem birliği yapılarak, her türlü sömürünün orta-
dan kaldırılmasıyla mümkündür.

Bazı doğrular taşıyan bu görüş sorunu sade-
ce Türkiye'ye indirgemekte Orta-Doğu'daki yarım
milyon Çerkesi görmeyerek, çözümü muhaceret-

- te, kendi vatanımızın dışında aramaktadır. Kuş-

kusuz bir asrı geçkin bir süredir yaşadığımız, iyi
ve kötü hallerine katıldığımız, vergimizi ödediği-
miz, çalışıp para kazandığımız bu topraktan bir
azınlık milliyeti olarak isteyeceğimiz bir takım
insancıl haklarımız vardır. Yalnız alınmakiste-
nen “kültürel özerklik” dağınık coğrafi yerleşim

nedeniyle, ana sorun olan doğal asimilasyonu ve
“yok oluşu” önlemez sadece geciktirir. Bu gecik-
tirmede kitlelerin “Neden yok olmamak gerekli-
dir?” sorusunu cevaplandırmak şarttır.

DÖNÜŞ
Anavatan-muhaceret kesimlerini bir bütün

olarak kabul eden ve “yok oluş"un tek kurtuluş
yolunu Anavatan'a dönüşte bulan bu görüş sağ
ve sol yelpazede en çok eleştirilen bir görüştür.
Bu görüşün savunucularına göre anavatan ço-
gunluktaki muhaceret kesiminden ayrılamaz. Bir
milyona yakın Çerkes Anavatan'da diliyle, gele-
nek ve görenekleriyle yaşantılarını federatif cum-
huriyetlerde sürdürmektedirler... Geleneklerde
değişme orada da vardır. Fakat toplum, gelenek-
lerini kendi toprağında, kendi insanları arasında,
kendince yorumlamaktadır...

Anavatana dönüşle artırılacak nüfus yoğun-
luğuyla birlikte kendi toprağımızda, kendi in-
sanlarımızla beraber, “kendi kaderini kendisi
çizen” bir toplum olma isteğimiz mevcut siyasal
rejime de ters düşmez. Ama anavatandaki mev-
cut rejime görünüşte ters düşecek her hareket
bizi ilişki kopukluğuna sürükleyebilir...

Bu görüştekilerin fikirlerini toparlayacak
olursak:

A) Muhaceret kesimi yabancılaşma ve yaban-
cılaştırma süreci nedeni ile sürekli olarak azal-
maktadır ve azalmaya devam edecektir.

B) Kendi diliyle okuyup yazma, gazete, dergi,
kitap çıkarma gibi kültürel hakların elde edilme-
si, mevcut somut şartlarda doğal asimilasyonu
ortadan kaldırmaz. Bu hakkın alınması şarttır
ama yeterli değildir. Kitlelerin,“Neden yok olma-
malıyız?” sorusunun ancak anavatan hedef gös-
terilerek cevaplandırılması gereklidir.

C) Anavatan-muhaceret ilişkisini kolaylaştı-
rıcı her türlü yumuşama politikası desteklenme-
lidir...

Yukarıdaki görüşlerin pratiğe indirgenmesi
oldukça güçtür fakat olanaksız değildir.

Buraya kadar, milli sorun konusundaki gö-
rüşleri ele alıp kendimizce eleştirip, fikirlerimizi

belirtmeye çalıştık. Kuşkusuz gerek görüşlerde
gerekse eleştirilerde eksiklerimiz vardır. Umu-
dumuz Çerkeslerin “yok oluş”a çare olarak bir

arayış içerisinde bulunmaları ve çağımıza uygun
bir tezde karar kılmalarıdır... Muhacerette Çer-
kes olarak kalmak ve kendi toprağında kişilik
sahibi bir ulus olmak isteğindeki tüm Kuzey Kaf-
kasyalılar, her türlü siyasi tartışmanın üstünde
birlikte olmalıdırlar. Ve şu unutulmamalıdır ki,
Çerkesler birlik ve beraberlik içinde olmadıkları

sürece ezilmeye mahkumdurlar. Ortak hedeflere
doğru,birlik içerisindeileri...

Notlar
(0), (2) Yamçı, Sosyo-kültürel dergi, Nisan 1976, s.6
(3) Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Bilgi Yay., 1973,
S.225-227
(Süleyman Yançatoral tarafından yazılan bu yazı, Yamçı
Dergisi, Temmuz 1977 sayısı, sayfa 6-15'den kısaltılarak
hazırlanmıştır.)
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Dönüş harek

Sürgün ve Soykırım; Kuzey Kafkasya insa-
nının belleğinde acı ile yer etmiş iki sözcük.
Sözlüklere baktığımız zaman sürgün (tehcir)
i 1-Ceza olarak belli bir yerin dışında veyabelli
bir yerde oturtulankimse veya topluluk, 2-Bu
biçimde sürülmek işi ve bu işin sonucu” şek-
linde tanımlanmaktadır. Soykırımı (genocide);
Bir insan topluluğunu, ulusal, dinsel, politik
Vb. sebeplerle yok etmek olarak tanımlanmak-
tadır.

| Çerkes halkının uğradığı sürgün ve soykı-
rım acılarının hemen arkasından umut, aydın-
lık ve gelecek için halkımızın bel bağladığı söz-
cük ise “Dönüş”tür. 1864 Büyük Sürgünü'nün
hemen ardından Atayurduna dönüş düşüncesi
Çerkes insanının büyük İDEA'sı olmuştur. Bu
düşüncenin hiç kesintiye uğramadan yaşatıl-
dığı ve günümüz kuşaklarına ulaştığı gerçeği-
nin bir hayli kanıtı vardır.

Atalarımızın Osmanlı topraklarına yerleşe-
rek yaralarını sarmasından hemen sonra Ör-
gütlenmeye başladığını, Atayurduna kavuşma

fikirlerini yaymak için Guaze gazetesini ve da-
ha başka yayınları çıkarttığını, zamanın padi-
şahına dönüş için resmi başvuruların yapıldı-
ğını, bu konularda çaba harcandığını bilmek-
teyiz. Khabardey bölgesinden yetişen ünlü fabl

yazarı ve halk ozanı Pace Beçmuza'nın yir-
minci yüzyılın hemen ilk yıllarında, Osmanlı
topraklarını köy köy, kasaba kasaba gezerek;
“Henüz zamanın geçmediğini, Atayurduna dö-
nüş için henüz gecikilmediğini,” içi ağlayarak,
haykırarak soydaşlarına anlattığını da biliyo-
ruz. 1978 yılında üç arkadaşımla birlikte Nal-
çik'e yaptığımız ziyaret sırasında, Nalçik'in ün-
lü Hadokşokua Parkı'nın bir köşesinde, bu ün-

lü ozanla karşılaşmıştım. Siyah granitten yon-
tulan Pac'e Beçmirza büstü ile Balkar ozanı
Kazım Meçiev'in büstü yanyana duruyordu.
Büstün siyah oluşunun sürgün ve soykırımı

simgelediğini, çevresini saran kırmızı güllerin
ise Dönüş umudunu simgelediğini, zira Beç-
mırza'nın öldüğü 1936 yılına kadar dönüş ko-
nusunda hiç umutsuzluğa düşmediğini anlat-
mışlardı.

Bu geziden döndükten sonra, o zaman ha-
yatta olan babam; “Geziniz hakkında hiç bir
şey sormayacağım, ilginç bulduğun yadane
nedenini çözemediğin bir husus varsa, onu
anlat bana..." demişti.

Uzunyayla köylerinin koptuğu yerlerle U-

zunyayla'yı karşılaştırdığımdailginç bulduğum
iki konu beni düşündürüyordu, Bu denli or-
manın, yeşilin, çiçeğin yaşamla içiçe olduğu,
ağaç kültürüne bu denli aşina olan bir toplu-
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eti üzerine kronolojik ve nostaljik bir gezinti
Özdemir Özbay

mun Uzunyayla'ya nasıl yerleştiği, yerleştikten
sonra yeni mekanlarını geldikleri yere benzete-
bilmek için neden hiç çaba sarfetmedikleri,

neden hiç ağaç dikmedikleri konularına yanıt
arıyordum. Bu iki hususu babama açıkladım.
Babamın hali görülmeye değerdi. Yaşlı buru-
şuk yüzünden çenesine süzülen gözyaşlarını
silerek konuşmuştu: “Uzunyayla'ya yerleşmeye
mecbur idiler, devlet fermanı ile yerleştiler.
Yerleşilen bu yeri imar-ihya ile az da olsa Kaf-
kasya'ya benzetmek hiç kimsenin istemediği
bir konu idi. Butopraklara bağlanmak istemi-
yorlardı. Benim çocukluğumda, yani 1911-
1925yılları arasında, kapısı, penceresi biraz
yüksek, biraz süslü, biraz fazla harcama ge-
rektiren bir ev yapan olursa, “Yap, yap...Yarın
yurdumuza dönersek birileri için hazır ev olur,
gelip hemen yerleşirler” gibi eleştiriler olurdu.
Bu yüzden kimse kalıcı bir işe girişmedi, ata-
yurduna dönmek hep düşüncede yaşatıldı..
Bizden önceki kuşaklar göçüp gitti, sonra ge-
len kuşaklar ise doğal olanı Uzunyayla'daki
yaşam sanarak sürdürdü. Atayurdundan gi-
den gelen olmayınca da oradaki yaşamla kop-
ma kesinleşti.” demişti.

Hiçbir zaman sönmeyen Atayurduna dönüş
ateşi, Cumhuriyetin ilk yıllarında, tek parti
döneminde küllenmek zorunda idi. Bırakınız
dönüş sözcüğünü, coğrafya ismi olan “Kuzey
Kafkasya” sözcüğü bile kullanılamadığı için
Cumhuriyet döneminde ilk kurulan derneğimi-
zin adı “Dost Eli Yardımlaşma Derneği”idi.

1961 Anayasası'nın getirdiği nispeten daha
özgür ve demokratik ortamda Ankara Kuzey
Kafkasya Derneği kuruldu. Giderek 1970'ten
itibaren atayurdu ile yazışma, haberleşme, tek
tük de olsa ziyaretler başlayınca 1920'li yıllar-
dan başlayarak küllenmiş olan dönüş ateşi
yeniden parladı, yeniden umut oldu, hasretle
sözü edilir oldu. Kuzey Kafkasya ile ilgili ilk
bilgileri, ilk ciddi yazıları saygıdeğer büyüğüm
İzzet Aydemir'in çıkarttığı “Kafkasya-Kültürel
Dergi”de bulmaya başladık. 1970'li yıllarda
tümü ile amatörce bir deneme olarak yayımla-
nan “Kamçı” gazetesi, 12 Mart ara rejimi ne-
deni ile 12 sayılık deneme süresini tamamla-
yamadan yedinci sayısından sonra yayınını
durdurmak zorunda kaldı. Ankara'da çıkartı-

lan “Nartların Sesi” gazetesi de aynı akıbete

uğrayarak 12 Eylül hareketi ile kapatıldı. Bu
iki küçük gazetemizde de yine atayurt ve üret-
tiği kültür, diasporadaki sorunlar, atayurda
duyulan özlem yoğun bir biçimde işlenmiştir.

Topraklarından kopartılıp dağıtıldığı gün-
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den bu yana vdrolan ulusal-tarihsel eşitsizlik-
lere, haksızlıklâra, uygulanan kendine yaban-
cılaştırma ve baskı yöntemlerine, asimilasyon
politikalarına rağmen Çerkes halkı bugün de
kendi sosyal ve ulusal sorunlarına sahip çıka-
bilecek bir potânsiyele sahiptir, ve bugün de
“DÖNÜŞ” ideali gerçekçiliğinden hiçbir şey
kaybetmemiştir: i

Yamçı gazetesinin çıkartılması için yapılan
toplantılarda, târtışmalarda hep bulundum. O
günlerde varılması gereken hedef; “Çerkes hal-
kının kendi topraklarındakendi kaderini tayin
etme hakkının bulunduğu” ilkesinden hare-
ketle en kısa Zamanda dönebilecek herkesin
Atayurduna dönmesi idi. Tabii o günün ko-
şulları çokfarklı idi. Sovyetler Birliği yönetimi |
yaşıyordu. Döneceklerin iş bulma, konut e-
dinme gibi sorunlarının sosyalist ilkeler doğ-
rultusunda devletçe çözümlenmesi gereği söz
konusu olduğundan dönüş için bir sosyo-
ekonomik alt yapı oluşturma çalışmalarının
yapılmasıgibi bir olay gündeme gelmiyordu.

Daha sonralârı 1980'lerdebaşlayan ve hala
süregelen dönüş hareketi ile ilgili düşünceleri
eleştirme furyası başlamıştır. Bu eleştirileri
yapan yakın dostlarımız her nedense 1980 yı-
lna kadar bu konularda susmuşlardır. Bu
dostlarımız, Yamçı dergisi etrafında birleşenle-
ri, duygusal olmak, romantik ve ütopik olmak,
ayağı yere basmayan afaki politikalar üret-
mekle suçlamaya başlamışlardır.

Öncelikle “Dönüş” ideasının sosyo-ekono-
mik altyapısının oluşturulması gerektiğini sa-
vunan bu dostlarımız, dönüş düşüncesinin ya-
yımlanmaya başladığı dönemin Kuzey Kafkas-
ya'sı ile bugünün Kuzey Kafkasya'sını kıyasla-
ma gereğini gözardı etmektedirler. Bugün için
elbette öncelikle sosyo-ekonomik altyapının o-
luşturulmasıiçin çalışmak geçerlidir. Dağılan
Sovyetler Birliği'nden sonra devlet sübvânsiyo-
nunun kalmadığı, herkesin kendi başınınça-
resine bakmak zorunda olduğu bir dönemde
sosyo-ekonomik altyapı elbette önemlidir. Bu-'

gün gelinen aşamada Yamçı dergisietrafında
oluşturulan görüş, bir tramplen görevi yapmış-
tır. Bu dönemin ve bu dönemin fikirlerinin bir
tarafa atılması en azından kadirşinaslıkla bağ-
daşmayacak bir davranış olacaktır.

Bu derginin çıkarılması için kısıtlı imkanla-
rını birleştirerek “Yamçı Yayımcılık Lid. Şirke-
ü'ni kuranlar bugün yaşamaktadırlar. Bunlar
Arslan Arı, Eray Yüksel, Haluk Yediç, Dr.Na-
muk Sarıgül, İbrahim Alhas ve Özdemir Öz-
bay'dır. Derginin sahibi ve sorumlusu Fahri
Huvaj arkadaşımız idi. Dr.Necdet Hatam ve
Rahmetli Süleyınan Yançatoral'ın emekleri bü-
yüktür. Bütün bu arkadaşları saygıyla anıyo-
rum. Dergi yayımlanmaya başlayınca sol frak-

siyonlarda yer alan Çerkes aydınlarının çok

şiddetli ve o derecede de haksız, insafsız ve
dayanaksız saldırıları ve eleştirileri ile karşı-
laşmıştık. Bu arkadaşlar Yamçı kadrolarını,
yani dönüşü savunanları “Sola sızmaya çalı-
şan kaypak, küçük burjuva milliyetçileri” ola-
rak tanımlıyorlardı. Onlara göre, “Dönüş”fikri
ütopik ve gerici bir düşünceydi. Zaten Türki-

ye'de sosyalist devrim yakında gerçekleşecek
idi ve Türkiye Çerkesleri'nin etnik kimlikleri ve
hakları verilecekti. Dolayısıyla dönüşü ortaya
atmak devrimci harekete ihanet etmekti.

Sağ kesimde yer alan, kimileri turancı,
kimileri şeriatçı gruplarla omuz omuza olan,

ekonomik ve sosyal düzeyleri yüksek, rahatı-
nın bozulmasından korkan kesim ise dönüş
hareketini tamamen komünist ideolojiye yöne-
lik, boğulması ve susturulması gereken bir
fikir olarak görüyorlardı. Bu kesim, bağımsız
ve birleşik Kafkasya idealini savunurken, Kaf-
kasya'ya gitmeden oraya ayak basmadan Kaf-
kasya'nın nasıl bağımsız ve birleşik olacağını
bugüne kadar bir görüş olarak ortaya koyma-
mışlardır. Bu ideal hep sloganlarda kalmıştır.
Bugün bir bakıma bağımsızlık yolunu seçen

Abhazya ve Çeçenistan var, ama bu fikrin sa-
hipleri her nedense bu ülkelerle hiç deilgili gö-
rünmemektedirler.

Bugün dönüş fikrinin dışında Çerkes halkı-
nın asimilasyon bataklığından kurtarılmasını
sağlayacak farklı hiçbir görüş hala üretileme-

miştir. Dönüş iki açıdan önemini hala taşı-
maktadır:

1. Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizin
demografik sorunlarını çözerek güçlenmelerini
sağlamak için tek yol, hangi yollardan geçerse
geçsin, Dönüştür. Dönüşün atayurdu kana-
dında altyapısını oluşturan, yasal düzenleme-
leri tamamlayan başta sayın Cumhurbaşkanı
Carım Aslan ve bugün mutlu ve kıvanç dolu
bir yaşamı atayurdunda sürdüren dönüşün ilk
temsilcileri sevgili arkadaşlarımıza şükranla-
rumı sunuyorum. ,

2. Çok hızlı bir şekilde yok olmakta olan
diaspora Çerkesleri'nin ve diasporadaki Çerkes
kültür ürünlerinin dönüşü her zamankinden
dahaacil ve zaruridir.

Geldiğimiz bu aşamadan sonra yapılması
gereken, Dönüş fikrini yeniden tartışmak de-
gil, Dönüş'ü hızlandıracak sağlıklı politikalar
üretmek, Dönüşün altyapısını oluşturacak
sosyo-ekonomik girişimleri realize etmektir.
Toplumumuzun diaspora kesimindeki yeni
örgütlenmelerinin bu anlamda ele alınması
gerekmektedir.
Tüm derneklerimize, kurulu ve kurulmakta

olan vakiflarımıza bu yolda zor ve kutsal gö-
revler düşmektedir. Atayurduna dönüş için

çıktığımız kutsal yolumuzun aydınlıklı, pürüz-
süz olmasıdileğiile... 5
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Adığe (Çerkes) halkının yüzyıllardan bu
yana unutmadan belleğinde yaşattığı, ağız-
dan ağıza aktara geldiği olaylar var. Örneğin
binlerce yıl önce anlatmaya başladığı Nart
mitosu bu gün bile halkın belleğinde. Nart
mitosunu anlatırken haklı bir gurur duyu-
yor Adığe halkı. Nartalog Hadeğal'e Asker,
yüzyıllardan bu yana halkın belleğinde ko-
ruduğu Nart mitosunu uzun ve yorucu bir
çalışmadan sonra derledi, yazıya emanet
etti. Hadeğal'e'nın Nart mitosunu toplamak,
bilim alemine sunmak içingösterdiği gayret
onu, Nart kahramanların biri yaptı.

Çerkes halkı, Hatti-Hititleri de unutma-
dı. Bilim alemi Hatti uygarlığını herne kadar
başka halklara, uluslara mal etmek için gay-
ret gösterse de Çerkes ulusal belleği bu hal-
kın, bu kültürün kendisinin olduğunun far-
kında. “Mav Zır (Birinci Mav), Mav T'ur

(İkinci Mav), Hat'uşıl (Hatuşaş)” deyişlerinin
kendidilinden sözcükler olduğunun biliyor.
Kadeş Savaşını unutmadı, bu savaşta cere-
yan eden olaylar hala söylence olarak halk
arasında “anlatılmakta. Hatitevıy tyatejxer
(Dedelerimiz olan Hatiler) diye başlayan pek
çok söylence duymak mümkün.

Çerkes halkının tarihsel belleğinde ö-
nemli bir yer tutan konulardan biri, belki de
en önemlisi “Sint”, “Meot” ve “Memluk”
devletleri. Sint ve Meot devletleri, Adığelerin
tarihi toprakları üzerinde kurmuş oldukları
ve uygarlık alemine önemli katkıda bulun-
“muş iki devlet. Başka bir ulusun toprakla-
rında, Kafkasya'dan çok uzak bir bölgede,
Mısır'da kurulmuş olan Memluklar her fır-
satta Çerkes olduklarını söylediler. Gurur
duydular Çerkesliklerinden. Muazzam
Çerkes kültürünü; Maykop, Kuban uygar-
lıklarından edindiği deneyimi Mısır uygarlığı
ile yoğurup yeni kültürel miraslara imza at-
tlar. “Vatam” olarak belledikleri Kafkas-
ya'yla ilişkisini hiç koparmadılar. Doğan ço-
cuklarını eğitmek için ana vatana gönderdi-
ler. Kafkasya'daki yöneticilerle dostluk iliş-
kileri kurdular. Memluklar için “Kafkasya”
ütopya değildi. Kaderin bir yazgısı olarak
Mısır topraklarında yaşadıklarını, ancak
vatanlarının Kafkasya olduğunubiliyorlardı.
Kanşavğur (Kansugavri), Yavuz Sultan Se-
lim'in komuta ettiği orduya karşı 1571 yılın-
da, Mercidabık'ta yenildikten sonra Misir

14 e EYLÜL EKİM 1998 e NART

 

Ça il Ba” OE

o Mevlüt Atalay

dl EZ

Yenemik

Kölemen devleti yıkılmış oldu. Mısır'da ya-
şan Adığelerin bir kısmı bugünkü Libya'ya
doğru göç etmek zorunda kaldılar. 427 yıl-
dan bu yana vatanlarından uzakta yaşayan
bu insanların köklerini unutmamaları, gele-
nek ve göreneklerini yaşatmak için çaba
göstermeleri elbette boşuna değil.

Mısır Çerkes sultanlarının anavatana

bağlılıkları, kendi dillerine ve kültürlerine
karşı duymuş oldukları saygı laftan ibaret
değildi. Eğitim gören Çerkesler dillerini, ta-
rihlerini kalıcı kılmak için pek çok eser ver-

mişlerdir. 1335 yılında vefat etmiş olan İbn

Hayan El Gırnati El Endulusi'nin “Linanuş-

şerakise”si; Mısır Çerkes sultanları ile Şi-
mali Kafkasya hükümdarları arasındaki iliş-
kileri inceleyen Hafız Mogoltay Bekceri'nin
“Tarihulmuluk ve Salatin ve Ahbarihim”
adlı yapıtı; 1470 yılında, Mısır Sultanı Kayt-
bay zamanında, Kafkas ve Mısırın bazı ö-
nemli işleri hakkında görüşmeler yapmak ve
temaslarda bulunmak üzere bir heyetin ba-
şında Kuzey Kafkasya'ya gönderilen Ebu
Hamed Muhammed bin Halil bib Yusufil-
makdisi'nin (D. 819, Ö.888) “Rahletil Emir
Yaşbek İlalkokaz” adlı yapıtı gibi o zaman-
larda yazılan elliden çok kitap bulanmakta-
dır. Bu kitapların çoğu Mısır Milli Kütüp-
hanesinde bulunmaktadır.

Kafkasya, tarih içinde pek çok işgallere
uğradı. Ancak 1864 büyük sürgünü Adığe

halkının yıkımı oldu. Bir buçuk milyona ya-
kın Adığe vatanlarını terke zorlandı. Kafkas-
Rus savaşları sırasında binlercesi şehit oldu.

Yıllarca sürmüş olan savaşlardan ziyade
salgın hastalıklar ve açlık, ulusun direncini

kırdı. Anavatanı terk ederlerken bir gün
geri dönmenin hesabını yapıyorlardı. Za-
manın ileri gelenleri Çerkes halkının ana-
vatana dönüşü için yadım istemek amacıyla
iki kez Sultan Abdülhamit ile görüştüler.
Annesinin Çerkes olması nedeniyle Çerkes-
leri yakından tanıyan ve Çerkesçe'yi iyi bilen
Abdtülhamit, o zamanlarda imparatorluğun
içinde bulunduğu koşullar nedeniyle isteni-

len yardımı yapamadı. Zamana karşı yenik
düşmemek, günü geldiğinde hazır olmak
için Çerkes Teavün Cemiyeti'ni kurdular ve

 

" Bak: “Mısır Çerkes Sultanları ve Devirleri Hakkında
Yazılan Eserler”, Yeni Kafkas, Yıl 2, Sayı9,

 



 

okuttukları öğrencileri (Şoçendzuk Ali,
Dzağo Nuri ve diğerleri) Kafkasya'ya gönder-
diler. Guaze Dergisi ile halkımızın umudu-
nu, Kafkasya sevgisini diri tutmaya özen

gösterdiler. “Hem, bizim Osmanlı haritası
içerisinde ne emelimiz ve amacımız olabilir-
di. Olsa olsa onun dışında kalmış olan yur-
dumuzda, Kafkasya'da istiklalimizi kurmak
için yardım ümit edebilirdik.”

Aydınlar Kafkasya'ya dönüş için çaba
gösterirken halk da boş durmuyor, dönüş

için gerekli olan hazırlıkları yapıyordu. Dö-
nüş umudu, soğuk savaş dönemine dek
sürdü. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman-
ya üzerinden gelerek Türkiye'ye sığınan
mültecilerin Kafkasya aleyhinde yapmış ol-
dukları propaganda dönüş düşüncesinin
ivmesinin düşmesinde etken oldu. Artık so-

guk savaş dönemindeydik. Anavatan için
duyulan özlem, söylenen güzel söz tehlike
arzediyordu. 50'li yıllarda kırsal kesimden
kentlere doğru akının başlaması asimilasyo-
nu hızlandırdı. 60'lı yıllarda üniversiteye gi-
den öğrenci sayısında büyükartış oldu. Yeni
Anayasanın olabildiğince özgürlükleri ge-
nişletmesi, özellikle üniversite öğrencileri
arasında “Çerkes dili ve kültürü, Çerkes ta-
rihi, Anavatana dönüş” gibi konular irdele-
niyordu. Dernekler açılmaya başlanmıştı.
Ama derneklerde konuşulması yasalar açı-
sından sakınca yaratacak konular üniversi-
telilerin kaldıkları evlerde (özellikle 59/ 1'de)

ve gençlere kucak açan, yok olmanın açısını
yüreklerinde hisseden büyüklerimizin evle-
rinde tartışılıyordu. Özellikle dönüş,
Çerkes halkının kaderini anavatanında
tayin etmesi düşüncesi en çok tartışılan
ve ses getiren en önemli konuydu. Dilin,
kültürün korunması veya korunmaması
bu temel ilkenin benimsenmesine veya
benimsenmemesine bağlıydı. Yakın tari-
himizde Ürdün, geçmiş tarihimizde ise Mem-
lük örnekleri vardı. Kültürün gelişmesi, çağ-
daşlaşması, dilin geliştirilmesine ve zengin-

leştirilmesine bağlıydı. Bu iki unsurun top-
rakla sıkı ilişki içinde olduğuna inanıyor-
duk. Ulusal şeklimizi belirleyen Kafkasya'ya
dönüş, yeniden kültürel değerlerimizi ka-
zanmamız, Zenginleştirmemiz, Kuban ve
Maykop uygarlıklarına benzer bir uygarlık
yaratmak için zemin hazırlığı anlamına geli-
yordu.

 

2 Alpay Kabacalı, Bir İhtilalcinin Serüvenleri Doğ-
mayan Hürriyet ve Yarıda Kalan ihtilal, Cem Yayın-
ları

134 yıllık gurbet yaşamımızın muhasebe-
sini yapmak çok zor. Ama, binlerce yıldan
beri törpülenerek güzelleştirilen ve zengin-
leştirilen dilimizin, örf adetlerimizin kaybol-
masına gönlü razı olmayan, onların korun-
ması ve yaygınlaştırılması için her zaman

gençlere örnek ve önderlik eden İzzet Ayde-
mir, Kemal Cankat, Yasin Çelikkıran, Aysel
Çeviker, Hasip Amca (Huaj), Yaşar Bağ, Na-
dire Abla, Aziz Uzun ve adını şimdi anımsa-

yamadığım büyüklerimizi anmadan geçeme-
yeceğim. Onlar ki bizim hem arkadaşımız,
hem büyüğümüz, hem de öğretmenimizdiler.
Evlerindeki bir dilim ekmeği paylaşabilecek
kadar cömert, gece gündüz demeden evleri-
ne gitüiğimizde kapılarını açabilecek kadar
törelerini seven ve tahammüllü, gençlerin
pervasızlıklarına ve acımasız eleştirilerine
göğüs gerebilecek kadar vefalıidiler.

Bu gün anavatan çok yakın, aydınlık ve
sayılamayacak kadar güzelliklerle dolu. A-
nayurdunu gizli bir sevda gibi yüreğinin de-
rinliklerinde duyan Çerkes halkı gün gele-
cek, sevdiğine kavuşacaktır. Acele edişimiz,
vuslata erme isteminin vermiş olduğu
evecenlikten okaynaklanmaktadır. Yoksa,
Çerkes halkı bir gün olsun anavatanını u-
nutmadı, unutmayacak da.

       
EeNee

Ba mam,e2S AE.
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İzafiyet teorisi gibi büyük, bilimsel teori-
lere dalmadan kendi yaşam pratiğimizden de
biliriz ki; kimi olaylar ve olgular, tutumlar,
tavır ve davranışlar, koşullara göre farklı

anlamlar kazanırlar. Adığe halkı için büyük
sürgün, ne kimilerinin düşlediği gibi bir
kurtuluş, ne işgalcilerin göstermeye çalış-

tıkları gibi kısmi ve iradi bir göç, doğal ve
sıradan bir yer değiştirme olayı, ne de geçici
bir ceza değil, Adığe halkı için tam bir ulusal
yok oluş, bir soykırım olmuştur. Tıpkı o-
nun gibi; “Anayurda Dönüş” de sıradan bir
yer değiştirme, bir göç olayı, bir “tercih me-
selesi” değil; ulusal anlamda bir ölüm-kalım
meselesidir. “Sürgün” nasıl yokoluşa itiliş-

se, “dönüş” de yokoluşa başkaldırı, ulusal

var oluş direncidir.
Asimilasyoncular ve işbirlikçileri gibi,

Adığe ulusal varlığını önemsemeyenler, asi-
milasyon olgusunu gözlemleyemeyenler bu-
nu abartı olarak değerlendirebilirler. Ancak
onlar da, eğer kötü niyetli değil iseler, bu-
nun abartı olmadığını anlayacak ve kabul
edeceklerdir.

20-25 yıl kadar önce Uzunyayla'da asi-
milasyondan söz edince insanların bize garip
garip baktıklarını anımsıyorum. “Acaba iyi
anlatamadık mı?” düşüncesiyle asimilasyon
olgusunu başka sözcüklerle ve örneklerle
'uzun uzun anlatmaya, kendimizce açıklayıp
':kavratmaya çalışmıştık; asimilasyonun; bir

halka dilinin, kültürünün unutturulması,

ona kendisine ait olmayan başka bir dil ve
kültürün benimsetilmesi, bir halkın bu
tür yollarla başka bir halk tarafından ©-
zümlenmesi, yani ulusal-kültürel anlamda

yok edilmesi, dünya sahnesinden silinip
tarihe gömülmesi demek olduğunu dilimiz
döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Bu ©ö-
zümleme olgusunun bir egemen güç tarafın-
dan uygulanan politikalarla, siyasal, hu-
kuksal, sosyal baskı mekanizmalarıyla
gerçekleştirilmeye çalışılması halinde buna

zoraki asimilasyon, böyle baskı mekaniz-
maları olmadan doğal etkileşim yoluyla ger-
çekleştirilmesi halinde de buna doğal asi-
milasyon gibi adlar verildiğini; zoraki asi-
milasyona karşı çıkmak gerektiğini, zira

bunun bir soykırım, bir insanlık suçu ol-
duğunu dilimiz döndüğünce açıklamaya ça-
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lışmıştık. Adığe halkının da gerek Osmanlı
döneminde uygulanan dağınık yerleştirme
(iskan) politikaları ve buna ek olarak uygu-
lanan politikalar nedeniyle ciddi bir zoraki
asimilasyon sürecinde bulunduğunu anlatıp
durmuştuk. Ama garip bakışlar değişme-
mişti.

Uzunyayla insanı asimilasyona inanmı-
yordu. Bir halk dilini-kültürünü nasıl unu-
tabilir, kendine nasıl yabancılaşabilirdi?
Onlara göre bu olacak şey değildi.

Kayseri'de o yıllarda dernek çalışmaları-

nın pek ilgi görmemesi de-bundandı. O za-
man dernek çalışmalarını yürüten arkadaş-

lar da dürüst, çalışkan ve samimi insanlar-

dı. Ama söylemleri hep aynı temele; ulusal
sorun ve asimilasyon temeline dayanıyor-
du. Uzunyayla ise küçük Kafkasya idi; ne
asimilasyon olurdu orada, ne de ulusal so-
run!... Adığece en iyi orada bilinir-konu-
şulur, Adığe töresi en iyi orada uygulanır-
yaşanırdı. Bu öteden beri böyle gelmişti,
böyle gitmemesi için de bir neden yokiu!...
Uzunyayla'ya asimilasyonu anlatmak ola-
naksızdı, anlatamamıştık da.

Yanlış anımsamıyorsam 1973 yılıydı.
Türkçe bilmeyen Adığe konukla (rahmetli

ŞOCENTS'UK'U Adem'le) karşılaştıklarında,
içinde bulundukları asimilasyon sürecinin
yok edici soğuk yüzünü belki ilk kez du-
yumsamışlardı içlerinde. Mexherable'de kö-
yün ileri gelenleri Kafkasya'dan gelen değerli
konuğu “sormak”, ziyaret etmek için Khar-
den Bahri'nin konuk odasında bir araya
gelmişlerdi. Önce güzel başladı söyleşi; hoş-
beş edildi, hal-hatır soruldu, anavatandan,

“sormamız gerekenlerden” haber havadis
soruldu. Ne var ki, bunlar sorulurken bile
farkında olmadan Türkçe sözcükler karıştı-

rılıyordu ve tabii ki konuğumuz bunları an-
lamadığından, doğrudan diyalog güçleşiyor-
du. Biri konuşurken, çok Türkçe sözcük ka-

rıştırdığı sezilince diğerlerinin söz alma ce-
sareti azalıyor, derken bir süre sonra kimse-
nin ağzını bıçak açmaz oluyordu. Asimilas-

yon canavarı, sinsice onları da sarmıştı ama
farkında değildiler. Daha sonra, hiç Adığece
bilmeyen TV alıcıları köylerde evlerin baş
köşelerini birer ikişer işgal etmeye, mantar
gibi çoğalan kanallar yarışmaya başladıktan
sonra ortayaçıkan tabloyu görünce her hal-



 

 

de bizim o zamanlar ne demek istediğimizi
anlamışlar, asimilasyona uyanmışlardır.
Kayseri'de derneğe büyük ilgi gösterilmesin-
de, Pınarbaşı'nda, yıllar sonra bir dernek
şubesi açma gereği duyulmasında her halde
bu uyanışın etkisi vardır, diye düşünüyo-

rum.
Bütün bunları neden anlatıyorum? Uzun-

yayla Anadolu'nun en kuş uçmaz kervan
geçmez Adığe yerleşim yerlerinden biriydi.
Coğrafi özellikleri ve yaşam güçlükleri nede-
niyle başka nüfus çekmeyen, göreli bir Adığe
çoğunluğuna sahip olarak kendi kendilerine
doğal etkileşme ve dayanışma içinde yaşa-
yan, dışa kapalı, dirençli bir etnik yapı o-
luşturuyordu, gerçekten Anadolu'nun küçük
Kafkasya'sı sayılırdı. Ama artık orada da;
“Kaç kişi Adığece biliyor? Kimler biliyor? Fi-
lan kişi Adığece bilir mi?” gibi sorular soru-
labilir olmaya başlamıştır.

Yazımızın başlarında da değindiğimiz gibi;
bugün Adığeler için Anayurda dönüş, artık
sıradan bir yer değiştirme olayı olması şöyle

dursun, bir gereklilik olmasının da ötesinde
zorunlu, kaçınılmaz bir ulusal ödev haline

gelmiştir. Çünkü asimilasyona; ulusal yok
oluşa karşı en donanımlı, en dirençli ko-

numda görünen Uzunyayla'da bile tehlike
çanları çalmaya başladığına göre, Anayurda
dönüş, ulusal anlamda bir ölüm-kalım me-
selesi haline gelmiş demektir. Çünkü Uzun-

yayla dışındaki yerlerde asimilasyon çok da-
ha ciddi boyutlara varmıştır.

Bırakınız başkalarını, en fazla ulusal
kaygı taşıyor olması, toplumumuzun en du-
yarlı kesimlerinden sayılması gereken der-
nek çevrelerinde bile amadilini bilen, hele
anadilinde okur-yazar olan kaç kişi vardır?
Oysa son otuz yılda az okuma-yazma kursu
açılmadı Türkiye'de, az alfabe basılıp dağı-
tılmadı. Yalnızca Yamçı dergisinin bile tirajı

üç bindi,
lanlar da ondan az değildir. Yalnızca ana-
yurt Kafkasya'dan getirilip dağıtılan alfabe
ve okuma kitapları bile yüzlercedir. Ama ol-
muyor, Anayurt dışında Adığe olunamıyor,
Adığe kalınamıyor. Anadilinde okur-yazar
olanlar bir yana, ana dilini konuşma veileti-
şim dili olarak kullanabilenlerin sayısı da
hızla azalıyor, Adığelik anayurt dışında hızla

tükenişe koşuyor.

teksirle ozalitle çoğaltılıp dağıtı-

1864 sürgünü baz alındığında, biraz ön-
cesini, biraz sonrasını kapsayan elli yıllık
dönem içinde anayurt Çerkesya'yı terk e-
denlerin sayısi yaklaşık üç milyon dolayında
hesaplanıyor. Nüfusun 96901 sürgün ve teh-
cir edilmiş, aldatılıp kandırılarak sökülüp
çıkarılmış, akıntıya kapılarak çıkmış, sonuç
olarak anayurt dışında kalmıştır.

10 Nisan 1911 tarihli Guaze gazetesinde:
“Rusya hükümetinin muhacirin komisyo-
nu kuyud-ı resmiyyesinin gösterdiği mik-
tara göre 1280hicretinde yalnız Kuban
eyaletindeki Şapsığların 258000, Abzax-
ların 250000 nüfusu gelmiştir.” denmekte,
bir çoklarının da “komisyonun karar ve

malumatı haricinde kalmış” olduğu ek-
lenmektedir.

Yalnızca bu iki boydan yaklaşıkiki 500
bin civarında bir nüfus anayurdu terk et-
mişse Bjedığu, Ç'emguy, Khabardey, Beslen-
ey, Hatikhuay... gibi diğer Adığe boylarıyla
birlikte toplam olarak üç milyon dolayında
Adığenin ülkesini terk etmek durumunda
kaldığı kolaylıkla hesaplanabilir. Bu nüfu-
sun yarısının yollarda, savaşlarda kırıldığı,
yalnızca yarısının Osmanlı topraklarında
iskan edildiği kabul edilse bile, bugün Tür-
kiye'de yaşayan Adığelerin sayısının 4,5-5
milyon dolayında olması gerekirdi.

1880 yılı başında Osmanlı topraklarında
yaşayan Adığelerin sayısıbir milyon ve Adığe
nüfus artış hızı da Türkiye genel nüfus artış
hızının yarısındanaz ((601) kabul edilerek

yapılan bir hesaplamada, olması gereken
Adığe nüfusu aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

1880 1.000.000
1900 1.220.186
1920 1.488.848
1940 1.816.665
1960 2.216.649 |

1980... 2704724le
1998 3.235.239
1880 yılında Osmanlı topraklarındaki

Adığe nüfusunun 1.000.000'dan fazla olması
veya nüfus artış hızının ortalama 961'den
fazla olması ihtimali hesaba katılırsa bu ra-
kamların çok daha fazla olacağı açıktır.
1880 yılı başında Osmanlı topraklarındaki
Adığe nüfusunun 1.000.000'dan, nüfus artış
hızının da 91'den daha az olduğunu kabul
etsek dahi bugün Türkiyede en az

NART e EYLÜL EKİM 1998 e 17

 

 

  



 

 

2.000.000 dolayında bir Adığe nüfusun var
olması gerekmektedir.

Bu nüfus Adığe ulusal varlığı adına ne
üretmiştir?! Bırakalım Adığe ulusal varlığı
adına bir şey üretmiş olmasını, bugün ne

kadarı anadilini bilmektedir? 30 yıl sonra,
90 yıl sonra Türkiye'de Adığece diyalog ku-
rabileceğimiz kaç Adığe kalır dersiniz?!

Anayurt dışında muhaceret koşullarında
gelinen durum ve gidilmekte olan sonuç,
izlenen asimilasyon politikalarının zaferi,
muhacerette Adığe kalabilme olasılığı dü-
şüncesinin iflası ve hezimeti demektir.

Aynı nüfus projeksiyonunu Adığey Cumr-
huriyeti'ndeki Adığe nüfusuna uygularsak,
baz alınan tarihte Adığey'de kalabilmiş
Adığelerin sayısının 30 bindolayında olduğu
ifade edilmektedir. Bu rakam, bu gün 3 katı
dolayına çıkmıştır. Bu gün (1.1.1998 tarihi

itibari ile ) Adıgey Cumhuriyeti'nde 104.100
Adığe yaşamaktadır. Ancak burası “anayurt-
tur”, burada ulusal yönetim birimlerinden
biri olarak 1922'lerden beri bir Adığey Özerk
Bölgesi, 1991'den beri de Rusya Federasyo-
nu'nu oluşturan temel birimlerden biri ola-

rak bir Adıgey Cumhuriyeti vardır. Federe
Cumhuriyet statüsü içerisinde kurumlarını
oluşturmuş, devlet yapılanmasının tamam-
lamıştır. Adığe nüfüs oranı “623 dolayında
olmasına karşın, toprağın tarihsel sahibi
olması ve uğratıldığı tarihsel haksızlıklar göz
önünde tutulmak sureti ile Adığe varlığının
ulusal hakları anayasa ve yasalarla güvence
altına alınmıştır. Ulusal Adığe bayrağımızın
dalgalandırılabildiği tek toprak parçası
burasıdır. Anadil resmi dil haline getirilmiş-
tir. Parlamento'nun yarısının Adığeler'den
seçilmesi anayasa güvencesine alınmıştır.

Yürütme organlarına Adığe varlığı ve etkinli-
gi, fiilen çok daha yüksek düzeylerdedir. Ve
anayurt dışındaki Adığelerin sürgün ve teh-
cir edilmiş olmalarından yola çıkılarak, ana-
yurda dönüş hakları hem federe hem federal
yasalarla kabul edilmiş, ayrıntıları da federe
düzeyde dönüş yasası gibi yasave ilgili ka-
rarnamelerle düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi anayurt dışındaki 3 mil-
yon Adığe'nin düşdüğü durum ile Adığey
sınırları içinde kalabilen 30 bin Adığe'nin
geldiği durumu karşılaştırmaya bile olanak
yoktur. Düşünmelive ibret almak gerekir.

Denilebilir ki; bugünkü Adığey Cumhuri-
yetinde Adığe ulusalvarlığı siyasal ve hu-
kuksal olarak hemen her türlü hakka sahip-
tir. Artık sorun, bu hakları kullanabilme
sorunudur; demografya ve ekonomi soru-
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nudur, daha açık bir ifade ile nüfus soru-
nudur. Adığe ulusal varlığının uzun süre
devam etmesi muhacerette nasıl olanaksız
ise, nüfus sorunu çözülmediği takdirde, bu-
rada da gittikçe tehlikeye girecektir.

Anayurda dönüş, bu açıdan da bir ulu-
sal ölüm-kalım sorunu olmaktadır. Adığe
ulusal varlığının yok olma tehlikesi, mu-
hacerette kapıda-bacada ise, anayurtta
Adığey'de de ufuktadır. Ubıx dilinin ve kül-
türünün akıbeti ortadadır. Kar amacının

herşeyi yönlendirebildiği, fiyatın arz talep
dengesi içinde oluştuğu kapitalist piyasa
koşullarında, bu az nüfusla ulusal varlığı
uzun süre koruyabilmek geliştirerek yarınla-
ra; yüz yıllar ötesine taşıyabilmek, her türlü
yasal ve siyasal hakka rağmen kolay olma-
yacaktır. Bunun da tarihsel sorumluluğu ve
vebali; her halde anayurt dışındakilerin
katlanamadığı baskılara, acılara katlanabile-
rek herşeye rağmen anayurtta kalmayı başa-
rabilen, anayurdumuzu ve ulusal varlığımızı
herşeye rağmen bugünlere taşıyabilen bir
avuç insanın değil; her ne sebeple olursa
olsun anayurdu terk etmiş, anayurda dönüş

hak ve olanağı olduğu halde, bu hak ve ola-
nağı kullanıp anayurda dönmemiş, ulusal
varlığın korunup geliştirilmesine omuz ver-
memiş, “taşın altına elini koymamış” diaspo-
ra çoğunluğunun olacaktır.

Evet, her şeye rağmen toprağı terk etmiş
olanlar bizleriz; bizim atalarımızdır. Bugün
hak ve olanak bulunduğuna göre anayurda
dönmek de bizim borcumuz, bizim ulusal
ödevimizdir. Bütün külfetleri anayurtta
kalabilmiş bir avuç insana yükleyip, onla-
rın yarattığı nimetleri paylaşmak hakka
reva değildir.

Bugün “vatanımız-cumhuriyetimiz var”
diye, bugün “bayrağımız dalgalanıyor” diye
göğsümüzü kabartıyor, onur ve gurur duya-
biliyorsak; onların oluşturduğu kültür, sa-
nat ve edebiyatı izleyerek mest olup coşabili-
yorsak bunu neye borçlu olduğumuzu dü-
şünmeliyiz. Bundan böyle bunların oluşma-
sına katılmayı, hiç değilse katkıda bulun-
mayı bir ulusal görev olarak üstlenmeliyiz.

Nalmes'leri-İslamey'leri; diğer folklor mü-
zik ve tiyatro topluluklarını, Thabısım Vu-
mar, Şıw Şaban, Nexay Aslan, Natxho Can-
xhot, Tikho Khaplan, Semegu Goşnağu,
Jane Nefset, Şewej Roza, Anzerıkho Çeslaw,
Derbe Aslan, Nexay Tamara, Nemıt'ekho As-
lan, Lheçe Albert, Haçaku Aliy, Yemij
Nurbiy... gibi besteci, ses sanatçısı ve müzik
adamlarını; Aşhamafe Dawut, Hatkho Ah-



 

med, Ç'eraşe Tembot, Perenıkho Murat, Aşı-

ne Hazret, Lhewsten Yusuf, Ç'eraşe Zeyneb,

Hadeğal'e Asker, Şhalaxho Abu, Tharkhu-
axho Yunus, Meşbaş'e İshakh, Khuyekho
Nalbiy, Khump'tl Khadırbeç, Yemij Muliet,
Meretikho Dewlet, Pet'waşe Feliks, Bırsır

Abdullah gibi nice ressam, şair, yazar, kül-
tür, sanat ve bilim adamlarına kendi top-
raklarında, Anayurdunda kalabilmiş olan
30.000 kişilik bir nüfusun yetiştirebilmiş
olduğunu, buna karşılık 3 milyonluk bir
kitlenin muhacerette ulusal değer anlamın-
da ne üretebildiğini düşünmeliyiz. Muhace-
ret nüfusunun onda birinin bile anayurda
dönmüş olması halinde ulusal varlığımızın
nasıl bir güç ve potansiyel kazanabileceğini,
bu potansiyel anayurdunda neler yapabile-
cek, ne değerler yetiştirebilecek iken muha-
cerette ulusal varlık adına nasıl heder olup
gittiğini hesap etmeliyiz. Haklarımız var yo-
lumuz açıkken, gücümüz yeter olanakları-
muz el verirken, sırf anayurda dönüşün ulu-

sal anlam ve önemini yeterince kavraya-
mamış, ya da bunu şahsımızda ve ailemizde
gerçekleştirmeyi göze alamamış olmamız
nedeniyle neleri kaybettiğimiz, nelerden yok-
sun kaldığımızı, hatta dünyaya da nelerden
yoksun bıraktığımızı tahayyül etmeli, so-
rumluluğumuzun, vebalimizin ağırlığını vic-
danımızda duyumsamalı ve kendimizi sor-
gulamalıyız.

Bu noktada kimilerinin ağzından duyar
gibi oluyorum; “Biz de biliyoruz, bütün
bunlar doğru,iyi, güzel ama nasıl dönelim?”
ya da “İsteyen dönsün ama herkesin dönme-
si gerekmezki!... İşte Abhazya olayında, Çe-
çenya olayında görüldü, buradada yapıla-
cak işler var.”

Evet, gerçekten, bugün bunlar artık bili-
niyor. Anayurda dönüşün alternatifsizliği
ortada. Adığe ulusal sorununa artık kimse
anayurda dönüş dışında bir çözüm öneremi-
yor. Tam kavşak noktasında, dönemeçteyiz.
Ya anayurda dönüş ya da ulusal tükeniş,
yok oluş. Anayurda dönüşe “Hayır!” demek,
ulusal intihar yolunu seçmekle aynı anlama
geliyor. Yaşamın bütün zorluklarına, sıkın-
tılarına acılarına karşı intiharı seçmek, aklı
başındabir insan için düşünülemez. Öyley-
se tek seçenek: Anayurda dönüştür.

Durum bu kadar açık ve kesin olunca
“Nasıl? Ne zaman? Kimler?” gibi sorular geri
plana düşüyor. Bu tür sorular ve yanıtları,
hiçbir ön koşul oluşturmamak koşulu ile,
yalnızca anayurda dönüşü planlamak ve ça-
buklaştırmak, daha az sorunlu sıkıntılı ve

daha kolay biçimde gerçekleştirebilmek için

geçerli olabilir. Aslında bu tür sorulara veri-
lebilecek çok kısa, kestirme ve genel-geçer
yanıtlar da vardır. Ama bunlar, bu tür so-
ruları sorma gereği duyanlar için cevap o-
hışturmuyor. Cevap olabilecek arayışlara
hala gereksinim olduğu anlaşılıyor.

Evet, dönüş ama nasıl, ne zaman ve

kimlerin dönüşü? Herkesin dönmesi gerekir
mi?

Sorulara doğru yanıtlar verebilmek için,
bugün yaşadığımız bütün sorunların kayna-
ğına inmek gerekir. 19. yüzyılın ikinci yarı-
sında yaşananlar yaşanmamış olsaydı; Çar-
ık Rusyası ülkemizi işgal edip, atalarımızı
topraklarından sürmemiş olsaydı; Osmanlı
kendi siyasal, askeri ve ekonomik çıkarları
için insanlarımızın temiz din duygularını ve

feodal yapılarını istismar ederek onları top-
rağından koparıp kendi ülkesine çekmesey-
di, yani bizler bugün muhaceret ülkelerinde
bulunmasaydık hiçbir sorunumuz olmaya-
caktı. Belki Abhazya, Çeçenya sorunumuz
da olmayacaktı. Daha doğrusu, elbette bir
takım sorunlarımız olacaktı ama böylesi so-
runlarımız olmayacaktı. Belki ulusal kal-
kınma, büyüme, bireysel refah düzeyini
yükseltme, dünya ülkeleri arasında daha
saygın ve daha etkin bir konuma gelme vb.
başka sorunlarımız olacaktı. Muhaceret so-
runu, diasporası olmayan uluslar gibi ola-
caktık. Oysa bugün, anayurt dışında başka
ülkelerde bulunmamız, kendisi başlı başına
bir sorun olarak karşımızda duruyor. Öyley-
se sorunun nihai, kökten ve ideal çözümü,
tüm Adığelerin; hiçbir ayrım olmaksızın,
hiçbir ön koşula bağlı olmaksızın bir an ön-
ce ve her hangibir biçimde anayurda intikal
edip, orada yerleşmesidir. Evet, Adığe ol-
maktan onur ve gurur duyabilen, Adığe ola-
rak kalmak isteyen, yaptığıiyi şeylerin baş-
ka uluslara, kötü şeylerinse Adığe ulusuna
fatura edilmesine gönlü razı olmayan her
Çerkes, yüreğinde azıcık yurt sevgisi, bey-
ninde azıcık ulus düşüncesi olan ve anayur-
da dönmesi mümkün olan herkes anayurda
dönmelidir, mümkünse fabrikasını, atölye-
sini, tezgahını, sermayesini, evini taşıyarak,
mümkün olamıyorsa yalnızca bilgi ve dene-
yim birikimlerini beyinsel ve bedensel güç ve
yeteneklerini, emeğini taşıyarak anayurda
dönmeli ve yerleşmelidir. İdeal çözüm bu-
dur. Zira unutulmamalıdır ki; halksız top-
rak vatan, vatansız halk ulus olmaz.
Adığelik için en yararlı Adığe ulus topra-
gına sahip çıkan Adığedir.
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Öyle ise yapılan ve yapılacak olan her şe-
yi, bu ideal çözüme yakınlığı, buna katkısı
ölçüsünde doğru, yararlı ve gerekli olarak
değerlendirmek gerekmektedir.

Anayurda dönüş elbette kolay değildir.
Yer değiştirme, bir yerden başka bir yere ta-
şınma işi kendi başına sorundur, zordur. :

Ayrıca; bugün gerek bizim kendimize yaban-
cılaşmışlığımız gerekse her ne kadar ana-

yurdumuz-atayurdumuz ise de orada mey-
dana gelmiş olanolumlu veya olumsuz ge-

lişme ve değişmeler, dil, kültür, uyum, işve
geçim sorunları gibi bir takım sorunlar da
getirecektir. Ancak bütün bunlar aşılamaya-
cak çözülemeyecek sorunlar değildir. Ya-
şanmış, bilinen, aşılabilecek ve alışılabilecek
sorunlardır. Önemli olan istemek ve kararlı
olmaktır.

Her Çerkes için en ivedi, en büyük ulusal
ödev, bir an önce anayurda dönüp orada
yerleşmektir. Bunu kendi şahsında ve aile-
sinde gerçekleştiremeyenler için ikinci dere-
cede en değerli ulusal ödev, em kısa sürede

sini sağlama amaç ve hedefine elden gel-
diğince destek vermek ve katkıda bulun-
maktır. Anayurda dönüşü amaçlamayan,
bu amaca hizmet etmeyen, bu amaca yarar
ve katkısı olmayan herşey, şayet doğrudan
veya dolaylı biçimde zararlı değilse kendimizi
tatminden, hem de yapay ve yalancı bir tat-
minden, kendimizi kandırmış olmaktan öte

anlam taşımayacaktır. Zira yukarıda açık-
landığı üzere, gidiş istikameti bellidir, sü-
rüklendiğimiz nokta ortadadır.

Sosyalist dönemde anayurda dönüşün iki
temel koşulu vardı:

edilmek yani Adığelerin sosyalist koşullarda
anayurda dönüp orada yaşamaya razı olma-
sı, anayurt yönetimlerinin ve içinde yer al-
dıkları birlik yönetimlerinin bu isteği kabul
etmeleri. Sosyalist dönemde bu iki koşul
gerçekleştiği taktirde sorun çözülmüş sayı-
labiliyordu. Çünkü sosyalist devletin vatan-

daşına karşı büyük yükümlülükleri vardı;
iyi-kötü başını sokacak bir yuva vermek Z0-
rundaydı devlet, karnını doyurabileceğibir iş
vermek zorundaydı, hastalanmaması için
gerekli önlemleri almak, hastalandığında
tedavi etmek zorundaydı, devlet vatandaşına
yeteneklerine uygun bir eğitim vermek Z70-
rundaydı. Birey için temel nitelik taşıyan bu
tür sorunlar devlet tarafından üstlenilince
anayurda dönüş yapanlar için dil, kültür ve
uyum sorunları gibi sorunlar önemsizdi.
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kabul etmek ve kabul

Anayurda dönüş amaç ve hedefinin ö-

nünde dün engel olarak duran kimi şeyler
bugün demokratikleşme ve kapitalisileşme
sürecinde engel olmaktan çıkmaya, dün en-
gel sayılmayan şeyler de bugün engel olma-
ya başlamıştır. Soğuk savaş döneminin de

propagandalarının da etkisiyle insanlarımı-
zın anayurtta yaşamaya razı olmalarını Zor-
laştıran sosyalizm-komünizmengeli ortadan
kalkmıştır. Anayurtta yaşamayı “biz kabul
etsek bile, acaba onlar bizi kabul eder mi?”
kaygısı da ortadan kalkmıştır. Bugün özel-
likle Adığey Cumhuriyeti için böyle bir sorun
hemen hemen yok gibidir. Kesin dönüş ya-
pıp yerleşmek niyetiyle Adığey Cumhuriye-
t'ne gelen Adığelere iki ay içinde repatriant
statüsü verilebilmektedir. Bu statü, seçme
ve seçilme dışındaki bütün hakları sağlaya-
bilmektedir. Fiili dönüşten sonrabir yıl son-
ra başvurulduğu takdirde repatrianta va-
tandaş statüsü kazandırma görev ve yü-
kümlülüğünü ise federe cumhuriyet yöneti-
mi bizzat kendisi üstlenmekte ve sağlamak-

en çok sayıda Adığe'nin anayurda dönme- tadır.
Ne var ki, devlet vatandaşına karşı sos-

“yalist dönemdeki gibi yükümlülükler taşı-
- mamakta, daha doğrusu bu yükümlülükler-
den hızla kurtulmaya çalışmaktadır. Devlet
vatandaşa artık iş ve konut güvencesi ver-
memekte ancak kendi evini yapmak / yap-

- trmak isteyene arsa, işlemek isteyene top-
rak tahsis edilebilmektedir. Sağlık ve eğitim
güvenceleri ise şimdilik elden geldiğince
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Buna karşılık

serbest ticaret ve serbest yatırım hak ve ola-
nakları hızla artmaktadır. Bu hak ve ola-
naklardan yararlanmada da geç kalmamak,
tez davranmak gerekmektedir. Kapitalist ku-
rallar çerçevesinde köşe başları tutulduktan
sonra iş kurma ve onlarla rekabet koşulları-

nın ağırlaşacağıtabiidir.
Bugün Adığey Cumhuriyeti'nde tarım ve

hayvancılığa dayalı gıda, toprak, ahşap sa-
nayii, inşaat ve hizmetler sektörü alanındaki
işler başta olmak üzere devletin çekildiği ve
daha da çekileceği bütün iş alanları özel
sektör, yatırımcılarını beklemektedir. Birey-
sel küçük sermayeden, birleşik kooperatif

sermayelerine, büyük sermayeye; esnaf ve
zanaatkar atölyesinden küçük sanayii işlet-
mecisine kadar burada üretim yapabilecek
herkes için büyük olanaklar vardır. Boş lafla
değil, ciddi yatırım proje dosyalarıyla karar-
ılık ve bağlılığını gösterebilen herkes için
kapılar açıktır.



 

Bireysel düzeyde de, çalışıp kazanarak
yaşamak isteyen herkes, kendi bilgi, beceri,
güç ve yeteneğine göre iş bulabilmektedir.

Anayurda dönüş için, bireysel olanaklar
yanında toplu dönüş anlamında önümüzde
taze ve canlı bir örnek de bulunmaktadır.
Yugoslavya'da yaşayan kardeşlerimiz, ora-
daki savaş tehlikesi de göz önüne alınması
sureti ile hem Adığey Cumhuriyeti'nin hem
de Rusya Federasyonu Hükümeti'nin iş bir-
ligi ve katkıları ile anayurda getirilmişlerdir.
Toplu bir işprojeleri söz konusuolmamakla
birlikte, yerleşmeleri için arazi tahsis edil-
miş, Mefehable adlı bir köy kurulması karar-
laştırılmış olup, köyün proje ve alt yapı ça-
lışmaları devletçe planlanmakta ve yürütül-
mektedir. Kitlesel düzeyde ciddi biçimde a-
nayurda dönüş talebi iletildiği taktirde dö-
nüş isteminde bulunanların kendi birikim ve
olanakları da değerlendirilmek sureti ile
devlet öncülüğünde ve güvencesinde yeni
yerleşim ve iş yerleri kurulması mümkün
olabilecektir.

Bu durumda ulusal aydınlarımıza, top-
lum önderlerimize, dernek yöneticilerimize
büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde anayurda
dönüş yapmayı düşünenler, bunu kendileri
göze alamıyor olsalar bile çocuklarının dön-
mesini isteyenler, hiç değilse anayurda dö-
nüşün doğru ve gerekli olduğunu, buna yar-
dımcı ve destek olmak gerektiğini kabul e-
denler, bu doğrultuda ciddi girişimler baş-

latmalıdırlar. Örneğin; aylık gelirlerinin 903-
5'ini ayırmak suretiyle her dernek/şube çev-
resinde kooperatifler kurarak ya da anayur-
da dönüş yapacak olanlara durumlarına gö-
re karşılıksız yardım veya kredi desteği sağ-
lamak üzere “Anayurt Yardımlaşma Sandığı”
gibi anayurda dönük veekonomik boyutlu
bir örgütlenmeye giderek, dönüşü toplum-
sal/bireysel düzeyde realize etmeye gitmeli-
dirler. Hiç değilse her dernek/şube kendi
çevresinden bir ailenin anayurda dönüş
yapmasını sağlamayı hedeflemelidir.

Bu takdirde durgun su akmaya başlaya-
cak, anayurda dönüş giderek kolaylaşacak,
hızlanacak ve artık dönebilecek kimse kal-
mayıncaya kadar sürecektir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başla-
yan yeni dönemde sağlanan siyasal ve hur-
kuksal hak ve olanaklar çerçevesinde, ana-
vatanımıza yeniden kavuşamazsak, bu fir-
satı kaçırır, anavatanımıza sahip çıkamaz-

sak bunun vebali ve sorumluluğu kimseye
değil yalnızca bizlere ait olacaktır, asla baş-
kasını suçlamaya hakkımız olmayacaktır.
Bu vebal ve sorumluluk, özellikle iş adamla-
rımıza, yatırım yapabilme gücüne sahip o-
lanlarımıza, bireysel olanaklarıyla anayurda
dönüş yapabilecek durumda olanlarımıza ait
olacaktır. Olay artık aydın sorumluluğunun
ötesinde, ulus sermaye kesiminin, özel sek-
törün görev ve sorumluluk alanındadır. Asıl
vebal ve sorumluluk da onlara ait olacaktır.

 

 

Deli Petro zamanında baskılara dayanama-
yan bir grup Kazak, Osmanlı topraklarına
sığınmış, Manyas ilçesinin Karagöl (Ka-

zaklar) mevkiine yerleşmişti. Ana caddeye
açılan yan arterleriyle modern bir köy kuran
Kazaklar giyinişleri, örf ve adetlerine tutkun
olmalarıyla yörenin renkli simaları arasın-
daydılar. Kazak töresine göre yedi kuşaktan
akraba olanlar arasında evlenme yasaktı.
Zamanla köyün hemen hemen tümü akraba
olmuş, kızlarını kendi soyundan olmayanla-
ra vermedikleri, dışarıdan da kız almadıkları
için evlenme büyük sorun olmaya başla-
mıştı. Yaşlılar meclisi toplanarak “yedi gö-

ia yurtlarına

 

döndüler...
Abdülkadir Şeker

bek akrabayla evlenmeme” töresini dört gö-
beğe indirmiş, ancak zamanla bu da ihtiya-
ca cevap veremez hale gelmişti.

Kazaklar sorunlarını zamanın hükümeti-
ne iletmişler, SSCB ile temasa geçerek geri
dönme taleplerinin kabul edilmesini iste-
mişlerdi. Taraf olan iki devletin Kazakların
sorununu insani boyutta görmesi ile ana-
yurtlarına dönme istemleri kabul edildi. İki
kişiden oluşan Kazak komitesi SSCB'ne git-
ti, yerleşmek istedikleri bölgeyi belirledi.
1962 yılında 1000 kişiden oluşan Kazak
kolonisi SSCB'ye döndü. 64 kişi de Amerika
Birleşik Devletleri'ne göç etti.
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Anayurdundan ayrılmış, muhaceret yaşamında
varlığını sürdürmesi tehlikeye girmiş toplumların
hemen hepsinde anayurda dönüş hareketi göz-
lenmektedir. Bu yazımızda, anayurda dönüş ha-
reketi belirli ölçüde gelişmiş üç toplumu, Yahu-

dileri, Filistinlileri ve Çerkesleri inceleyeceğiz.
Doğal olarak dünyada anayurdundan koparılan
halklar ve dönüş hareketleri bu üç toplumla sı-
nırlı değildir. Amerika'daki Zencilerin 20. yy
başlarından itibaren gelişen Afrika'ya dönüş ha-
reketi ve Liberya'nın kuruluşu, Orta Doğu ve Av-
rupa'daki Ermenilerin 2. Dünya Savaşı'ndan

sonra Ermenistan'a dönmesi, 1960'lardan itiba-
ren hız kazanan Kırımlıların Kırım'a dönüşü gibi
başarılı/başarısız pek çok dönüş hareketi mev-

cuttur. Fakat çalışmamızı bir makale sınırları

içinde tutabilmek için sadece söz konusu üç ör-
neği inceleyeceğiz.

1. Yahudiler
Yahudilerin kökeni, M.Ö. 2000 yıllarında Mezo-
potamya'dan Filistin'e gelen İbranilere dayanır.
İbrani kutsal metinlerinde Yahudilerin Hz.
İbrahim'in oğlu Hz.İshak ve torunu Hz.Yakub'un
soyundan gelenler tarafından oluşyuğuna inanı-
lan 12 kabileden türediği belirtilmektedir.
Hz.Yakub'un yaşamının son dönemlerinde çıkan
kıtlık sonucu Yahudiler Mısır'a kitlesel olarak göç
etti. Mısır'a gidenlerin bir kısmı, M.Ö. 13. yy'da
Firavun II.Ramses dönemindeki baskılar sonucu

tekrar Filistin'e döndüler. Burada bir krallık ku-
ran Yahudiler, özellikle Hz. Davud döneminde
önemli bir gelişme gösterdiler. Hz. Süleyman'ın
ölümünden sonra bu krallık İsrail krallığı ve
Yahuda krallığı olarak ikiye bölündü. Kuzeydeki
İsrail krallığı M.Ö. 931'de Asurlular tarafından,
güneydeki Yahuda krallığı da M.Ö. 586 yılında
Babil İmparatorluğu'nu kuran Kaldeliler tarafın-
dan yıkıldı. Yahuda Krallığı'nın yıkılmasından
sonra Yahudiler “Babil Sürgünü” olarak da bili-
nen sürgün sonucu Babil'e dağıtıldı. Babil'in
Persler tarafından yıkılmasından sonra Yahudile-
rin bir kısmı yurtlarına döndü ve Süleyman Ta-
pınağı tekrar inşa edildi. Fakat Filistin'in M.Ö.
63'de Romalılar tarafından işgal edilmesi ve Ya-
hudilerin başarısız ayaklanmaları sonucu M.S.
70 yılında Kudüs Romalılar tarafından yıkıldı ve
Yahudiler tekrar Filistin'den sürgün edildi.

Yahudilerin kitlesel ölçekte Filisten'den sür-
gün edilerek dağılması ve Orta Doğu ülkelerinde
başlamak üzere bir Yahudi diasporasının oluş-
masında Babil Sürgünü ve Kudüs'ün yıkılması
önemli bir rol oynamıştır. Fakat Yahudilerin da-
gılmasında ve yaşadıkları ülkelerde özgün bir
toplumsal konum kazanmasında ekonomik iliş-
kiler ve Filistin'in coğrafi konumu da göz ardı
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edilmemelidir. Ruppin'in belirttiğine göre Kudüs'-
ün yıkılmasından çok önceleri bile Yahudilerin
©675'inden fazlası artık Filistin'in dışında yaşıyor-
du.'

Filistin, Yahudilerin bu bölgede yaşadığı. dö-
nemlerde üç önemli uygarlık, Mezopotamya, Mı-
sır ve Yunan uygarlıkları arasında bulunuyordu
ve bu coğrafi konumu nedeniyle önemli bir ticari
merkez konumundaydı.Bilindiği gibi doğal eko-
nominin baskın olduğu, yani (yerel) tüketim için

üretimin yapıldığı toplumlarda ticaret genellikle
“yabancılar” tarafından yapılan bir faaliyettir.

. Hatta bu tip toplumlarda ticaret çoğu kez kü-
. çümsenen, horlanan bir faaliyettir. Önemli bir
ticari merkezde bulunmaları ve çevre ülkelere

dağılmış olmaları, Yahudilerin bölge ticaretinde
önemli bir konuma ulaşmasını sağladı. Bu özgün
ekonomik rol, aynı zamanda Yahudilerin daha da
dağılmasına, dağıldıkları ülkelerde kendi dini ve
toplumsal konumlarını korumalarını sağladı,
çünkü Yahudiler, içinde yaşadıkları toplum-
larda belirli bir toplumsal sınıf oluşturdular ve
Leon'un tanımıyla “halk-sınıf” yapısı kazan-
dılar.? Feodalizm koşullarında ticaretin gelişimi,
yani ticaretin “yabancılar” tarafından yürütülen
bir faaliyet olması, Yahudilerin ekonomik etkin-
liklerini arttırdı ve 10. yy'da Yahudi diasporası
Avrupa ve Asya arasındaki en önemli ekonomik
bağı oluşturdu. Bu dönemde Yahudiler krallıkla-
ra ve beyliklere sağladıkları ticaret ve hatta
(ticaret yoluyla kazandıkları parasal kaynaklar
yoluyla) finansman katkılarıyla, krallar ve beyler
tarafndan korunan bir topluluktu. Yahudiler
kentlerde kapalı topluluklar olarak yaşamlarını
sürdürmelerine karşın yerel kültürlerden de et-

kilendiler, özellikle, Orta Avrupa'da olduğu gibi,
yerel dillerin lehçelerini kullanmaya başladılar.

Fakat farklı ülkelerde yaşayan Yahudiler, bu ö-
zellikleri sayesinde ticareti ellerinde tutabilirken
birbirleriyle ilişkilerini de sürdürebildiler. Bu ne-
denle, Leon'un da belirttiği gibi, Yahudiler dağı-
nık olmalarına rağmen değil, dağınık olmaları
sayesinde varlıklarını koruyabildiler.

Yahudilerin görece iyi konumları, 11. yy'dan
itibaren Batı Avrupa'da kapitalizmin gelişimi ve
ulus-devletlerin kurulması sürecinde sona erdi.
Ekonomik gelişim sonucu Batı Avrupa'da kent-
lerin ve yerel tüccar sınıfının gelişimiyle Yahu-
diler ticari faaliyetlerden uzaklaştırılmaya baş-
landılar. Soylulara ve küçük üreticilere ticari

 

” Arthur Ruppin, The Jews in the Modern World, Londra,
1934, s.22'den aktaran Leon (1970: 68).
-Belirli bir halkın, belirli bir toplumsal sınıf ile çakışması,

doğal ekonominin baskın olduğu kapitalizm-öncesi toplum-
larda yaygın olarak görünen bir olgudur.
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kredi vererek ayakta durmaya çalışan Yahu-

dilerin bu konumu da, tarımdaki ticari dönüşüm
ve yerel sanayinin gelişmesi ile farklı toplumsal
sınıfların hedefi haline geldi. Ortaçağ'da Ya-
hudiler Batı Avrupa'da toplumların tüm sınıfları
ile çatışma halindeydi. Yerel tüccarlar ve geli-

şen yeni burjuvazi, Yahudilerile ticari ilişkileri
kontrol altına alma mücadelesi veriyordu. Meta
ekonomisin gelişimi sonucu kredi kaynaklarının
artması, soyluluğun Yahudi sermayesine bağlılı-
ğını azalttı. Yerel küçük üreticiler ve köylüler
için Yahudi ve tefeci kavramları eş anlamlıydı

(Leon, 1970: 82-86). Böylece Batı Avrupa'da Or-

taçağ, Yahudi katliamları ve sürgünleri ile dolu
geçti.

Yahudilerin Batı Avrupa ülkelerinde baskı
altindaki konumları, yerel burjuvazinin egemen-
liğini kabul ettirerek siyasal iktidarı ele geçirmesi
ve ulus-devletlerin inşası ile sona ermeye başla-
dı. Yahudilerin özgürleşmesiile feodal sınıfların
iktidardan uzaklaştırılması hemen hemen aynı
dönemlerde gerçekleşti. Yahudiler Hollanda'da
1796, Fransa'da 1830, Danimarka'da 1849, İn-
giltere'de 1858, Avusturya-Macaristan'da 1867,
İtalya'da 1870, Almanya'da 1871, İsviçre'de
1874, İspanya'da 1876, Balkan devletlerinde
1878 ve Rusya'da 1917'de siyasi özgürlüklerini
kazandılar (Epp, 1970: 111). Ulus-devletin kurul-
duğu ve kapitalizmin egemenliğini sağladığı ül-
kelerde Yahudiler artık (yeni ulusal kimliği be-

nimsemek koşuluyla) “özgür yurttaş” olarak ka-
bul ediliyordu. Bu durum özellikle zengin Yahu-
dilerin asimilasyon sürecini hızlandırdı.

Batı Avrupa'da Ortaçağ'da yaşanan süreç,
Doğu Avrupa'da 19. yy'ın sonlarında yaşanmaya
başlandı. Doğu Avrupa ülkelerinde küçük üretici
ve serbesti meslek sahibi Yahudilerin oranı
nisbeten daha yüksekti, fakat bu ülkelerde feo-
dalizmden kapitalizme geçiş, beraberinde Batı
Avrupa'dakine benzer şekilde Yahudi katliamla-
rını (pogromları) da getirdi. Bu nedenle, 19. yy'ın
sonlarında Yahudiler kitlesel olarak Doğu Avrupa
ülkelerinden Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya göç
etmeye başladılar. Yahudilerin Batı Avrupa'ya
kitlesel göçü, bu ülkelerde anti-Semitizmin, genç
milliyetçi ideoloji ile pekiştirilmiş bir şekilde tek-
rar canlanmasına yol açtı. Yahudiler arasında
siyonizm ve Filistin'e dönüş düşüncesi işte bu

ortamda gelişti ve yaygınlaştı.
Siyonizmin gelişiminde şüphesiz en önemli

isim Theodore Herzl'dir. Herzl, 1896 yılında ya-

yınladığı OYahudi Devleti isimli kitabıyla
siyonizmin temellerini oluşturmuştur. Herzl'e

göre siyasal hakların tam olarak tanınması asi-
milasyona yol açmaktadır. Fakat Yahudilerin
yaşadığı her ülkede, Yahudi-karşıtlığı (anti-
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Semitizm) geliştiği için siyasal hakların tamola-
rak tanınması da söz konusu değildir. Herzl'e
göre “Yahudi sorunu” toplumsal veya dini bir
sorun değil, ulusal bir sorundur (Herzl, 1956:
38), bu nedenle Yahudilerin kendilerini Koruması

ve varlığını sürdürmesinin tekyolu. kendi devle-
tini kurmaktır. Herzl için bu devletin nerede ku-
rulacağı çok önemli değildir, kitabında Filistin'i
tercih etmekle birlikte Arjantin'i de bir alternatif
olarak değerlendirir. (Bu dönemde Baron 'de
Hirsch başta olmak üzere bir grup siyonist, Ya-
hudilerin Arjantin'e göç etmesi için büyük bir
örgütlenme çabası içerisindedir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. Sokolow, 1969: 258-262.) Herzi, Yahudi
devletinin kurulması için iki örgüt kurulmasını
önerir. Yahudi Derneği (Society of Jews), yerle-
şilecek ülkeyi seçecek ve gerekli örgütsel, bilimsel

ve politik çalışmaları yürütecektir. İngiliz yasala-
rına göre kurulacak olan Yahudi Şirketi ise se-
çilen bölgeye göçü gerçekleştirecekve iskan ça-

lışmalarından sorumlu olacaktır.
Herzl'in kitabının yayınlanmasından sadece

bir yıl sonra, 1897'de Basel'de toplanan Birinci
Siyonist Kongresi, merkezi örgütlenme yolunda
önemli bir adımdı. Bu kongrede kabul edilen
Basel Programı'nda hareketin amaçları şöyle ö-
zetleniyordu:

“Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin'de
resmen ve kanunen garanti edilmiş bir yur-

dun yaratılmasına çalışmaktadır. Kongre, bu
hedeflere erişmek için aşağıdaki araçları
gözönüne almaktadır:

1. Filistin'in Yahudi çiftçi, zenaatkarve

müteşebbislerle iskan edilmesinin amaca uy-
gun bir biçimde teşviki,

2. Bulunulan ülkenin kanunlarına uygun
mahalli ve genel toplantılar vasıtasıyla bütün
Yahudiliğin bir araya getirilmesi ve örgütlen-
mesi,

3. Yahudilerin birlik duygularının. ve halk
oldukları bilincinin kuvvetlendirilmesi,

4. Siyonizmin hedefine ulaşması için, ge-
rekli hükümet izninin alınmasınaçalışmak. ”
(Hollstein, 1975: 67)

Basel Programı görüş ayrılıkları “nedeniyle
hemen uygulamaya konulmadı. Bazı Yahudiler,
Filistin'e dönülmesine karşı çıkıp asimilasyonu
savunurken, bazıları da Filistin dışındaki ülkele-

re gidilmesini savunuyorlardı. Örneğin İngiliz
hükümetinin 17 Ağustos 1903'de Herzl'e İngiliz
Batı Afrikası'nda Yahudilere toprak verilmesi ö-
nermesi üzerine, 6. Siyonist Kongresi inceleme
yapmak üzere Uganda'ya bir komite gönderdi. Bu
inceleme sonucu Filistin'e yerleşilmesi 6. Kong-
re'de kesin olarak kabul edildi (Moore, 1974:
275-276).
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Doğu Avrupa'dan kitlesel olarak göç eden Ya-
hudilere tepki olarak Batı Avrupa'da anti-
semitizmin yükselme eğiliminde olması, özellikle
Fransa ve İngiltere'deki asimile olmuş zengin
Yahudilerin tedirgin olmasına ve göçün yönünü

değiştirmek için siyonist hareketi desteklemesine

neden oldu. Bu desteğe ve siyonist Yahudilerin
aktif örgütlü çalışmalarına rağmen Filistin'e göç
eden Yahudilerin sayısı sınırlı kaldı. 1880-1929
yılları arasında en büyük Yahudi göçünü ABD
alırken, İngiltere ve Arjantin gibi ülkelere göç
eden Yahudilerin sayısı, Filistin'e göç edenlerden
daha fazla oldu (bkz Tablo 1).

Tablo 1. 1880-1929 döneminde Yahudi göçleri
 

Göç edilen ülke Göçmen sayısı
 

ABD 2,885,000
İngiltere 210,000
Arjantin . 180,000
Kanada 125,000
Filistin 120,000
Diğer 455,000
 

Kaynak: Hollstein, 1975: 55

Yahudilerin Filistin'e dönüş hareketi 20. yy
başlarında yasal zeminde ve uluslararası ilişki-
lerde önemli başarılar kazandı. İngiltere'nin bölge
üzerindeki politikaları ile siyonist hâreketin a-

maçları çakışınca, 1917'de İngiltere ünlü Balfour
Deklarasyonu'nu yayınlayarak Filistin'de

“Yahudi halkının ulusal yurdunun kuruluşu-

nu” desteklediğini açıkladı. 1. Dünya Sava-
şı'ndan sonra bölgede Osmanlı hakimiyeti sona
erdi ve 25 Nisan 1920'de İngiltere'ye Filistin üze-
rinde manda verildi ve Cemiyet-i Akvam 24
Temmuz 1920'de bu yetkiyi onayladı. Cemiyet-i
Akvam kararında Yahudilere Filistin'de bir ulusal
yurt vaadediliyor ve Yahudi ulusal yurdunun
kuruluşunailişkin faaliyetlerin Siyonist Örgütü
ile koordineli bir şekilde yürütülmesi kararlaştı-

rılıyordu (kararın tam metniiçin bkz. Rice, 1994:
205-211). Filistin'in İngiltere'nin mandası olması
ve Avrupa'da 1930'larda yükselen faşist hare-
ketler sonucu Filistin'e Yahudi göçünde bir hız-
lanma görüldü. 1932'den 1943 yılına kadar
ABD'ye sadece 171 bin Yahudi göç ederken, aynı
dönemde Filistin'e göç edenlerin sayısı 233 bine
ulaştı. Bu göçler sonucu 20. yy'ın başlarında Fi-
listin'de Yahudi nüfus oranı “610'lardan 1948'de ©

. 9634.8'e-ulaştı (bkz Tablo 2).

Tablo 2. Filistin nüfusu, 1895-1970
 

 

Araplar Yahudiler
Nüfus Oran Nüfus Oran

1895 453,000 “090.6 47,000 94
1922 673,288 88.9 83,794 “11.1
1931 861,211 483.1 174,610 16.9
1939 977,500 “468.7
1948 1,432,545 469.2
1970 370,500 “012.3

445,450 “631.3
759,100 “434.8

2,5599,900 “087.7
 

Kaynak: Cooley, 1973: 239.
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2. Dünya Savaşı'ndan önce Filistin'e göç eden
Yahudilerin büyük bir kesimi Avrupa ülkelerin-
den gelen gençlerden oluşuyordu. Büyük bir
sermaye akışıyla da desteklenen bu göç hareketi
sonucu kapitalist üretim ilişkilerinin ve, Kibbuiz
örneğinde olduğu gibi, kollektif örgütlenmelerin
yaygın olduğu sanayileşmiş Yahudi yerleşimleri,
feodal parçalanmışlık içindeki tarımsal Arap
yerleşimlerinden teknolojik ve ekonomik olarak
daha hızlı gelişti. Fakat Yahudi yerleşimler
“Yahudi emeği kullanma” politikası sonucu
yerel nüfusu ekonomik ve kültürel ilişkilerinden
dışladılar. Yahudi göçü ve toprak alımlarının ya-
rattığı huzursuzluk sonucu bölgede çaltışınalar
başladı fakat feodal bölünmüşlük sonucu ortak

politika geliştiremeyen Filistinliler askeri ve siya-
sal düzeyde ciddi bir etkinlik gösteremediler.

Yahudilerin Filistin'e dönüşünü güvence altı-
na alan adım, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in

Yahudi ve Arap devletleri arasında bölünmesini

öngören 29 Kasim 1947 tarihli kararı oldu. 10
çekimser, 13 red ve 33 kabul oyuyla alınan bu

taksim kararı ile Filistin Arap ve Yahudi devletle-
rine bölünüyor, Kudüs'te ise uluslararası özel bir

yönetim kuruluyordu. Bu kararın ardından 14

Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin (Medinath.
Yisrael) kuruluşu ilan edildi. İsrail Devleti'nin
bağımsızlık bildirgesinde, İsrail'in Yahudi halkı-
nın doğum yeri olduğu, bu topraklar üzerinde
manevi, dini ve ulusal kimliğin oluştuğu, ulusal
ve evrensel önemdeki kültürün bu topraklarda
geliştiği, İsrail'den sürgün edilen Yahudilerin
dağıtıldıkları hiç bir ülkede dönüş inancını
kaybetmedikleri, son yıllarda kitlesel olarak
İsrail'e döndükleri ve bağımsızlıklarını tekrar ka-
zandıkları belirtildikten sonra, dağınık olarak
yaşanılan tüm ülkelerdeki Yahudilerin İsrail'e
dönmesi isteniyordu. Bağımsızlık ilan edildikten
iki yıl sonra, 1950'de “Dönmüş Yasası” kabul edil-

di. Bu yasa ile, dünyanın neresinde yaşarsa ya-
şasın tüm Yahudiler, İsrail'e yerleşmek ve vatan-
daş olmak hakkına kavuştu.İsrail devletinin ba-
gımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra büyük
bir göç dalgası yaşandı. 1948-1951 yıllarında
yaklaşık 700,000 Yahudiİsrail'e göç etti. Fakat 2.
Dünya Savaşı'ndan sonraki göçlerin yapıldığı
ülkeler önemli ölçüde değişti. Örneği 1948-1951
yıllarındaki göçlerin yaklaşık yarısı Asya ve Afri-

“ka ülkelerinden kaynaklanıyordu. Ayrıca Polonya
ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri de büyük
ölçüde göç veren ülkeler arasındaydı. 1951'den
sonra göç hızında bir düşme görüldü (1952-1966
döneminde yaklaşık 600,000 kişi).

2. Filistinliler
“Ülkesiz bir halk için, halksız bir ülke” talebi,
siyonist hareketin temel dayanaklarından biriydi.
Fakat bilindiği gibi, Filistin, binlerce yıldır bu
ülke üzerinde yaşayan ve çoğunluğunu Filistinli
Arapların oluşturduğu bir halk tarafından iskan
edilmişti. Bu nedenle Yahudilerin Filistin'e gel-
mesiyle birlikte çatışmalar başladı. İki toplum

 



 

 

 

arasındaki ilk çatışma Nisan 1920'de çıktı ve o

tarihten itibaren sürekli ve sistemli bir şekilde

devam etti. 1920'den İsrail Devleti'nin ilan edildi-
gi 1948 yılına kadar pek çok Arap ekonomik ve
askeri nedenlerle Filistin'den ayrılmak zorunda

kaldı. 20. yy'ın başlarında bölgede Filistinli A-

rapların çoğunluğu oluşturmasına karşın, 1948'e
gelindiğinde Yahudi Devleti ekonomik ve askeri
açıdan çok daha güçlüydü. Yahudilerin ekono-

mik ve askeri başarısında dış desteğin, Filistin

dışında yaşayan Yahudilerin ve büyük devletlerin
kuşkusuz önemli bir rolü vardır, fakat en az bu-
nun kadar önemliiki iç etkenin de vurgulanması
gereklidir.

İlk olarak, Filistin'deki Yahudi nüfusu, göçle-
rin de etkisiyle son derece genç ve eğitimliydi.

Hollstein'in (1975: 158) belirttiğini göre bu dö-
nemde Filistin'deki Yahudiler dünyadaki en
yüksek eğitim düzeyine sahipti. Bu genç ve
dinamik nüfus, yoğun bir sermaye akışı ve

kollektif dayanışma içerisinde son derece dina-

mik bir ekonomi de oluşturdu ve “Yahudi emeği
kullanma”, Arap mallarını boykot gibi politika-
larla zaten cılız olan yerel sanayii kısa sürede
yıktı. İkinci olarak, feodal bölünmüşlük içindeki
Filistinli Araplar, yeni yerleşimcilere karşı Ssis-

temli ve tutarlı bir politika uygulayamadılar. Ör-
neğin, Yahudiler, ancak toprağa sahip oldukları
zaman Filistin'de bir güç olabileceklerini çok iyi

bildikleri için toprak alımına çok önem veriyor-

lardı. Yerel feodallar ise gizlice görüştükleri
siyonistlere arsalarını satmakta bir sorun gör-
müyordu (Holistein, 1975: 197). Bu sayede Ya-

hudilerin Filistin'de sahip oldukları toprakların
miktarı 1895'de 107,000 dönümden, 1944'de
1,731,300 dönüme ulaşmıştı.

Filistinli Arapların büyük bölümü,İsrail Dev-
letinin bağırısızlığını ilan etmesinden sonra çı-
kan savaşta sürgün edildi. 1948-1949'da yakla-
şık bir milyon Filistinli ülkesinden çıkarılarak
yıllar sürecek muhaceret yaşamına sürüklendi.

Sürgün edilen Filistinliler ilk önce, kısa sürede
Filistin'e döneceklerini düşündükleri için günü-

müzde “işgal altındaki topraklar” olarak bilinen
Gazze ve Şeria nehrine yakın çevre bölgelere yer-
leştiler. İsrail'in 1967'de bu bölgeleri işgal etmesi,
1980'lerde Güney Lübnan'da askeri denetimi
sağlaması ile binlerce Filistinli ikinci sürgün ile
karşılaştı. Bölgedeki Arap ülkelerine sığınan Fi-
listinliler, Ebu İyad'ın da vurguladığı gibi, bu ül-
kelerde pek de “kardeş” gibi karşılanmadı (Ebu
İyad, 1979; 53), hatta 1957'de Suudi Arabistan,
1970'de Ürdün ve 1991'de Kuveyt ve Arap Emir-
liklerinde görüldüğü bu ülkelerden de kitlesel
olarak çıkarılabildiler. Arap ülkelerinin Filistinli-
lere vatandaşlık hakkı tanımamaları, Filistinlile-

rin anayurda dönme azminin güçlü kalmasına

yardımcı oldu.
Son derece dağınık ve güçsüz olmalarına kar-

şın Filistinliler, sürgünün ilk yıllarında bile dip-
lomatik alanda önemli başarılar kazandılar. Ör-
neğin Birleşmiş Milletler 11 Aralık 1948'de

aldığı 194 sayılı kararı ile Filistinlilerin ana-
yurda dönüş haklarını tanıdı ve ilgili devletlere
çağrıda bulunarak “mültecilerin bir an önce
yurtlarına dönmeleri ve barış içinde yaşamaları

için gerekli tedbirlerin alınması"nı istedi. BM'nin
bu kararı, “herkesin kendi ülkesi dahil bir ülke-
den ayrılma ve dönme hakkı olduğu” yönündeki
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. madde-
sine dayanıyordu. BM bu kararın gerçekleştirile-
bilmesi doğrultusunda daha sonra pek çok karar
daha aldı. Bu süreç içinde anayurda dönüş hak-

kı, uluslararası hukukta net bir şekilde tanımla-

nan ve kabul edilen bir hak olarak tanındı. Filis-
tinlilerin günümüzde de devam etmekte olan
diplomatik ve hukuki mücadeleleri büyük ölçüde
bu süreç içinde kabul edilen kararlara dayan-
maktadir.

Filistinlilerin ikinci önemli başarısı, kısa bir

sürede demokratik (ve bu sayede tüm Filistinlile-

ri kapsayan) merkezi bir örgütlenme oluştura-
bilmeleridir. Bir örgütler federasyonu konumun-
da olan Filistin Kurtuluş Örgütü, 8 Mayıs
1964'de Filistin Ulusal Kongresi tarafından ku-
ruldu. Ürdün, Suriye, Lübnan, Gazze, Katar,

Küveyt ve Irak'tan temsilcilerin katıldığı Filistin
Ulusal Kongresi'nde aşağıdaki kararlar alındı.

“1. Yönetmeliklere uygun olarak Filistin
halkı tarafından bir Filistin Kurtuluş Örgü-
tü'nün (FKÖ) kurulması.

2. Bütün Filistinlilere mesleki birlikler ve
sendikalar kurmaları çağrısı.

3. Ancak silah gücüyle kazanabileceğini
onayladıkları kurtuluş savaşına onları hazır-
lamak amacıyla bütün Filistinliler için askeri
eğitim kamplarının derhal açılması. Arap hü-
kümetleri Filistinlileri askeri akademilerine
kabul etmeye çağrılmıştır.

4. FKÖ'nün finansmanıiçin bir Filistin Ulu-
sal Fonu'nun kurulması. Gelir kaynakları,
onsekiz yaşının üzerindeki her Filistinlinin
ödeyeceği yıllık ödentileri, Arap ve dost ül-
kelerin verecekleri yardım ve bağışları, ulusal
günlerde toplanacak katkıları ve Arap Birli-
ği'nin çıkartacağı Filistin Kurtuluş Tahville-
rinden elde edilecek gelirleri kapsayacaktır.”
(Çandar, 1976: 89)

I Ocak 1965'de Yaser Arafat önderliğinde ilk

silahlı eylemini gerçekleştiren El-Fetih örgütü-
nün FKÖ'ye 1967 savaşından sonra katılmasıyla

FKÖ'nün gücü ve saygınlığı arttı. FKÖ kısa za-
manda dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış olan

tüm Filistinlileri birleştiren ve ortak hedef doğ-
rultusunda harekete geçiren bir örgüt konumuna

geldi. Hemen her Arap devletinin kendisine bağlı
bir Filistin örgütü kurmasına, FKÖ'yü kendi
devlet çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalış-

masına, mülteci kamplarındaki olağanüstü zor
yaşam koşullarına ve gittikçe keskinleşen silahlı

mücadeleye rağmen FKÖ ve Filistin Ulusal Mecli-
si demokratik işleyişini koruyarak kitleler ile ba-
ğını korudu ve bu sayede birbirinden siyasi ve
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ideolojik olarak çok farklı yönelimleri olan örgüt-
lerin şemsiyesi olmaya devam etti.

FKÖ'nün işleyiş ilkelerini tanımlayan FKÖ
tüzüğüne göre tüm Filistinliler FKÖ bünyesinde
örgütlenecekti. FKÖ tüzüğü uyarınca iki önemli
örgüt oluşturuldu. Bunlardan birincisi, Filistin
halkı tarafından tek dereceli seçimle oluşturulan
Filistin Ulusal Meclisi, ikincisi de örgütün faali-
yetlerini finanse edecek olan Filistin Ulusal Fo-
nu'ydu. Filistn Ulusal Fonu, çeşitli bölgelerde
kurulan Filistin'i Destekleme Komiteleri ile dost
ülkelerde bağış topluyor ve örgütün çabalarına
destek oluyordu.

17 Temmuz 1968'de toplanan 4. Filistin Ulu-
sal Meclisi toplantısında Filistin Ulusal Yasası
kabul edildi. Yasanın 9. maddesi anayurda dö-
nüş hakkının önemini vurguluyordu:

“Madde 9. Silahlı mücadele Filistin'in tek
kurtuluş yoludur ve bundan dolayı da, taktik
değil, stratejiktir. Filistin Arap halkı bu vesileyle
silahlı mücadeleye devam edeceğine ve anavata-
nın kurtuluşu ve anavatana geri dönüş için halk

devriminde ısrar edeceğine ilişkin sarsılmaz ka-
rarlılığını bir kez daha ifade eder.”

Filistin Ulusal Yasası, İsrail devletinin yıkıla-
rak Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin eşitliği-
ni güvenceye alan bir Filistin Devleti kurulmasını
hedefliyordu.(İsrail devletinin yıkılmasınailişkin
maddeler Aralık 1998'de ABD Başkanı Clinton'-

un Ziyaretinde yasadan çıkarıldı.) 26-29 Ekim

1974'de FKÖ, Uganda ve Arap ülkeleri devlet
başkanlarının katıldığı Rabat Zirvesi'nde alınan
beş kararın birincisinde, Filistin halkının ana-
yurduna dönme ve kendi kaderini tayin hakkı
onaylandı. Anayurda dönüş hakkı, 8 Haziran
1974'de Filistin Ulusal Meclisi tarafından kabul

edilen 10 maddelik programda “dönüş hakkı ve
kendi kaderini ulusal toprağında tayin hakkı”
olarak tanımlandı. “Kendi topraklarında kendi
kaderini tayin hakkı” ilkesi, hem dönüş hakkını,
hemde ulusların kendi kaderini tayin hakkını
içeriyordu (Havatme, 1974: 67-69).

İsrail, Filistin halkının Birleşmiş Milletler ta-

rafından da tanınan dönüş hakkını, İsrail devle-

tinin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle tanı-
madı. Birleşmiş Milletler'in sürekli yinelenen ta-

leplerine hep olumsuz yanıt verdi (bu konuda
bkz. Kochavi, 1998; Blight, 1998).

Günümüzde yüzbinlerce Filistinli hala ana-
yurduna dönüş hakkını gerçekleştirmek için mü-
cadele ediyor. Bu nedenle Khouri'nin haklı olarak
vurguladığı gibi, İsrail ve Filistinliler arasındaki .
barış görüşmelerinde en önemli ve belki de çö-
zümü en Zor sorun, Kudüssorunu veya egemen-

lik sorunu değil, Filistinlilerin dönüş hakkı soru-
nudur (Khouri, 1997).

Filistin sorununun barışçı yollarla çözümü

konusunda son yıllarda büyük mesafeler
katedilmesine karşın, sorunun nihai ve kalıcı

çözümü hala yakın görünmemektedir. Fakat,
tüm olumsuzluklara rağmen, Filistinlilerin ana-
yurda dönüş mücadelesi, uluslararası hukukta
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dönüş hakkının açık ve net bir şekilde tanım-

lanmasına yardımcı olmuştur. Uluslararası hu-
kuk alanındaki bu kazanımlar gelecekte başta
Filistin halkı olmak üzere, anayurduna dönmek
için mücadele veren tüm halklara yardımcı ola-
caktır.

3. Çerkesler
19. yüzyılda kitlesel olarak anayurtlarından sür-
gün edilmeleriyle Çerkeslerin? bölgesel bütünlü-
gü parçalandı. Çerkeslerin 90690'ından fazlasının
sürgün edilmesi, 1861'de Rusya'da seriliğin yasal
olarak tasfiye edilmesiyle başlayan yoğun göçler
ve Çarlığın sistemli kolonizasyon politikaları so-
nucu Çerkesler anayurtlarında azınlık durumda
kaldılar. Muhacerette yaşayanlar da, Osmanlı
İmparatorluğunun iskan politikaları sonucu,
Balkanlardan Orta Doğu'nun çöllerine kadar ge-
niş bir bölgeye dağınık olarak yerleştirildikleri
için belirli bir bölgede yoğunlaşamadılar.

Anayurdundanzorla koparılan her halk gibi
Çerkesler de anayurda dönüş umutlarını her za-

man canlı tuttu. Osmanlı topraklarına yerleşildi-
gi ilk yıllarda, bunun geçici bir göç olduğu, kısa
bir süre içinde anayurda dönüleceği düşünüldü.
Uzun yıllar süren savaşlarda bitap düşen, sür-
gün yollarından yokluk ve yoksunluktan büyük
kayıplar veren, ilk yerleşim bölgelerinde açlık,
iklim uyuşmazlığı ve savaşlardan nüfusun yarı-
sını kaybeden Çerkesler, yasal engeller ve kısıt-
lamalar altında anayurda dönüş doğrultusunda

örgütlenemediler. Fakat, Toledano'nun çalışma-
sında sunulan örneklerde de görüldüğü gibi, a-
nayurda dönüş talebi sık sık dile getirildi
(Toledano, 1994).

1908'de ilan edilen meşrutiyetten sonra
Çerkes Teavün Cemiyeti başta olmak üzere ku-
rulan dernek ve okullar kısa zaman içinde kültü-

rel açıdan son derece zengin faaliyetler gerçek-
leştirdiler. Bu dönemde anayurda dönüş doğ-
rultusunda önemli etkinlikler gerçekleştirildi,
pek çok aydın Kafkasya'ya dönerek anayurtta
özellikle eğitsel alanda başarılı çalışmalar yaptı-

lar. Cumhuriyetin kurulmasından sonra sekteye
uğrayan kültürel faaliyetler, 1950'lerde, demok-
rasinin gelişimine paralel olarak, tekrar canlan-
maya ve gelişmeye başladı. 1960'lardan itibaren
anayurt, sürgün, muhaceret, asimilasyon ve

dönüş kavramları etrafında şekillenen bir söylem
yaygınlaşmaya başladı. 1970'lerde gelişen dö-
nüşçü hareket, anti-şoven ve anti-asimilasyoncu

ilkeleri savunarak önemli bir kitleselliğe ulaştı.
Bu süreç konusunda, bu sayıda yer alan çeşitli

yazılarda kapsamlı bilgi verildiği için Yahudiler,
Filistinliler ve Çerkeslerde dönüş hareketleri ara-

sındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine kısa
yorumlarda bulunacağız.

 

3 Bu yazı kapsamında “Çerkes” kavramını sadece Kuzey-batı
Kafkasya'nın otokton halklarını kapsayacak şekilde kullanıyo-
rum.



 

 

Bu üç toplumda gözlenen dönüş hareketleri

arasındaki en önemli benzerlik, şüphesiz kulla-
nılan kavramlarda görünmektedir. Örneğin, Fi-
listinlilerin üzerinde önemle durduğu “kendi top-
raklarında kendi kaderini tayin hakkı” ilkesi,
bağımsız bir şekilde Türkiye'deki yayınlarda aynı
şekilde geliştirilmiştir. İsrail devletinin kurulma-
sından hemen sonra çıkarılan “Dönüş Yasası”na
içerik açısından benzeyen bir yasa, cumhuriyet
olmasından sadece bir kaç yıl sonra Adığey
Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiştir. Benzer
koşullarda bulunan farklı toplumlarda benzer
eğilimlerin gözlemlenmesi şaşırtıcı değildir.

Çerkesler ve diğer iki toplumda görülen en
önemli farklılık anayurttaki koşullara ilişkindir.
Çerkesler arasında dönüş düşüncesinin geliştiği

dönemde Kafkasya'da, en azından hukuki olarak,
ulusal kimlik tanınmakta ve bu temelde özerk
bölge ve cumhuriyetler bulunmaktaydı. 1990'-
lardan sonra özellikle Abhazya ve Adığey cumhu-
riyetleri, muhacerette yaşayan kardeşlerini ana-
yurda davet etmiş ve anayurda dönüşü teşvik

eden yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Ya-
hudi ve Filisünlilerdeki dönüş hareketleri, ana-
yurttaki “işgalcilere” karşı yürütülmektedir.

Bu toplumlar arasındaki en önemli farklılık-
lardan biri de, örgütlenme düzeyi ve biçiminde
görülmektedir. Yahudiler, uzun süren diaspora
yaşamında, özgün toplumsal konumları sayesin-
de varlıklarını sürdürebilmiş, 19. yy sonlarında
gelişen siyonist hareket ile kısa sürede güçlü bir
merkezi örgütlenmeye gidilmiştir. Filistinliler de,
sürgün edildikten kısa bir süre sonra, FKÖ bün-
yesinde merkezi bir örgütlenmeye gidebilmiş, bu
örgütlenme sayesinde ulusal ve kültürel varlığını
koruyabilmiştir. Gerek Yahudilerde, gerekse Fi-
İistinlilerde, tüm toplumu temsil eden demokra-
tik merkezi yapı yanında, güçlü bir ekonomik
yapılanma da görülmektedir.

Yahudiler ve Filistinlilerin örgütlülüğünde
öznel koşullar kadar nesnel koşullar da önemli-
dir. Yukarıda belirtildiği gibi, Yahudilerin Filis-
tin'den ayrılmasında ekonomik etkiler önemlidir.

Yahudiler uzun bir dönem ticaret ve profesyonel
faaliyetlerde (bilim, mühendislik, sanat, vb) yo-
gunlaşmışlardır. Yahudilerin bu kentli faaliyet-
lerde yoğunlaşmalarının en önemli nedeni, içinde
yaşadıkları toplumlarda “yabancı” olmaları ve
toprağa bağlı olmamalarıdır. Büyük ölçüde
kentlerde yaşayan Yahudiler, 19. yy sonlarında

merkezi örgütlenmeler oluşturabilmişler ve Filis-

tin'e yerleşim sürecinde güçlü bir ekonomik yapı
kurabilmişlerdir. Filistin'den sürgün edilen Filis-
tinliler de, paradoksal bir şekilde, benzer nitelik-
ler kazanmıştır. Anayurdundan ayrılmak zorun-
da kalan Filistinliler, “kardeş” ülkelerde yaşa-
malarına karşın, daha çok kentsel faaliyetlerde
uzmanlaşmışlardır. Bu durum,Filistinli örgütle-

rin örgütsel ve düşünsel açıdan, Orta Doğu ül-
keleri ile karşılaştırıldığında, “modem” olmaları-
na katkıda bulunmuştur. Çerkesler de ise çok
farklı bir yapılanma görülmektedir. Sürgünden

sonra Çerkeslerin büyük bir kesimi, dağınık kır-
sal yerleşimler halinde varlığını sürdürmüştür.
Kapalı kırsal yaşam, bir dönem kültürel varlığın
sürdürülmesine yardımcı olmuş, fakat düşünsel
ve örgütsel gelişimin yavaşlamasına neden ol-
muştur. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki entelektü-
el yaşamda Çerkeslerin önemli bir ağırlığı vardır,
fakat bu aydınların entelektüel üretimi büyük
ölçüde kendi halklarına yönelik değildir. 1950'-
lerden sonra dernek faaliyetlerindeki artış bir
ölçüde kırsal yapıların çözüldüğü, kenitlileşme
sonucu bir yanda kültürel değerlerin kaybedildi-
gi, bir yandan da kültürel bilincin geliştiği bir
sürecin sonucudur. Bu koşullarda 1970'lerde

gelişen dönüşçü hareket, dönüş sürecini örgüt-
lemekten çok, zorunlu olarak anayurt düşünce-
sini? geliştirmek ve kültürel kimliği canlandırmak
zorunda kalmıştır. Bu nedenle dönüşçü hareketi

değerlendirirken, yapamadıklarından çok, içinde

bulunduğu koşullarda yapabildiklerinden yola
çıkmak daha doğru bir tutum olacaktır.
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Kırım Tatarları 1960'lardanitibaren anayurtlarına
dönmeye başladılar. Kırım Tatarları anayurtlarına
dönüş sürecinde uluslararası kuruluşların desteğini

de kazanma konusunda önemli başarılar kazan-
dılar. Örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

(UNDP) kapsamında hazırlanan ve 15 milyon dolar
tutarında bütçesi olan bir proje ile anayurduna
dönen Tatarlara destek olunuyor, Tatarlar, Ukray-
nalılar ve Ruslar arasında topluluk düzeyinde sağ-
lıklı ilişkilerin kurulması amaçlanıyor. Dergimizin bu
sayısında Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden
Doç.Dr. Hakan Kırımlı ile Kırım Tatarlarının anayur-
da dönüş sürecineilişkin yaptığımız bir söyleşiye
yer veriyoruz.

 

Doç.Dr. Hakan Kırımlı
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Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
1938 Balıkesir doğumluyum. Kırım Tatarıyım.

- Kırım'da Bahçesaraylı'yım. 19. yüzyılda Türkiye'-
ye gelen bir ailenin mensubuyum. Hacettepe Ü-
niversitesi'ni bitirdim. Ekonomi ve tarih tahsilleri
yaptım. Doktorama Almanya'da başladım, daha
sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdim. 7
senedir Bilkentteyim. Uluslararası İlişkiler Bö-
lümünde halen doçentim. Bildiğim diller Türkçe,
Kırım Tatarca, İngilizce, Rusça, Almanca, Kıpçak
Dilleri oyani;, Kazan Tatarcası Kazakça,
Karaçayca.

Ailenizin Kırım'dan Türkiye'ye geliş süre-
cinden bahseder misiniz?

© Geçtiğimiz asırda gelen bir aile. Birkaç dalga
halinde geliyorlar. İlk dalgası en büyük dalga
olan 1861 göçünde Türkiye'ye geliyorlar. Ailemin
yerleştiği Balıkesir'de büyük bir mahalle kurulu-
yor. Kırımlılar mahallesi adında. Zaten Türkiye'-
nin hemen hemen her şehrinde bir (hatta bazen

birden fazla) Kırımlılar mahallesi ya da Tatar
mahallesi vardır. Aynı Çerkes mahalleleri olduğu
gibi. Biz de Balıkesir'deki Kırımlılar mahallesin-
deniz. Annem ise Romanya doğumludur.

Söyleşimizin ana teması “Kırım Tatarla-
rı'nın anayurtlarına dönüşü” olmakla birlikte,
Kırım insanının yaşamış olduğu sürgüne de
değinmek gerektiğine inanıyoruz, bu bağlam-
da Kun Tatarları'nın yaşamış olduğu
“sürgün” veya “zorunlu göç”"ü kısaca anlatır
JMASANIZ?

Öncelikle vurgulamak isterim ki, Kırım Ta-
tarları ile Kafkasya halklarının hem tarihten hem
de içinde bulunduğumuz günümüz koşulları açı-
sından bir kısım benzerlikleri ve bir kısım ortak
yönleri vardır. Kafkasya halklarının ya da Kaf-
kasya halklarının Çerkes üst başlığı altında top-
lanan kısmının ( Adığe, Abhaz...) literatürlerinde
kullanılan pek çok tabirler Kırım Tatar tabirleri-
ne uymaktadır. Bu cümleden göç ve sürgün kav-
ramlarından bahsetmek mümkündür. Özellikle
19. yüzyılın sonlarında yüzbinlerce Kırım Tatarı
ve Adığe halkı vatanlarını terkedip Osmanlı İm-
paratorluğu topraklarına sığınma mecburiyetinde
kaldılar. Gerek Kırım Tatarları gerek Çerkes
halkları kolay kolay vatanlarını terkedecek halk-
lar değildir. Ve tabiri caizse her iki taraf da mad-
di manevi manada vuruşarak direndiler. Ancak
"topyekün" mecbur kaldıktan sonra ülkelerini
terketmek durumunda kaldılar. 19. yüzyılın ba-
şında Osmanlı Türkiye'sine ne Kırım'dan ne de
Kafkasya'dan göç hiç bir zaman tamamen dur-
madı. Herhangi bir yılda dahi muhakkak en a-
zından binlerle ifade edilen sayıda insan Osmanlı
topraklarına geldi. Fakat büyük göç dalgaların
olduğu yıllar da oldu.

Kırım Tatarları'nın Osmanlı topraklarına
göçü hangi zamanlarda İvme kazanmışlır”

 



 

 

i

Kırım Tatarldırı için özellikle Rus-Türk harple-

rinin hemen sönrasında bazen arifesinde ger-
çekleşmiştir. 1783'de Kırım'ın ilhakinden hemen
sonra, 1790'larda, 1812'de, 1829'da, hiçbiriyle

karşılaştırılamayacak ölçüde büyük olarak 1860-

1861'de, 1874'de, 1878'de, 1890'larda, 1903'de,
1918-1922 araşında, ve 1933'de, ve hatta 2.
Dünya Harbi'nden sonraki mültecileri de katar-
sak 1944'de Kırım'dan Türkiye'ye büyük çaplı
göçler oldu. Aynı şekilde Çerkesler'in de büyük

göç dalgaları olmuştur. Hiç şüphesiz Çerkesler
için de diğerleriyle mukayese edilmeyecek kadar
büyük olan dalga 1864 dalgasıdır. 1864 dalgası-
na Çerkes literdtüründe “büyük sürgün" adı ve-
rilir. Hakikaten haklı bir tabirdir. Çünkü dünya-
daki başka göç olgularıyla kıyaslanınca, göç ta-
biri belirli bir yerden başka bir yere daha iyi
şartlarda yaşamak için, daha ziyade gönüllü ola-
rak yapılmış bir hareketi ifade eder. Bu şekliyle
kullanıldığı zaman göç tabiri, ne Kırım'dan ne de
Kafkasya'dan Türkiye'ye yapılmış hareketi izah
etmek için yeterli değildir. Yani Kırım'daki ve de
Kafkasya'daki bu insanlar, insanların Türkiye'-
den Almanya'yadahaiyi iş bulmak için gittikleri

gibi gitmediler, veya Türkiye'de köyden kente göç
edenlerle aynı sebeplerden gelmediler. Aksine
milli, dini, etnik ve sosyal baskılardan kaçmak
için geldiler. Bu durumda haklı olarak Çerkes
literatüründe böyle bir yanlış anlaşılmayı önle-
mek için özellikle 1864 hareketine "büyük sür-
gün" tabiri kullanılır. Bu açıdan da haklıdır ve
doğrudur. Sürgün tabiri önceki ve sonraki
Çerkes hareketleri ve Kırım Tatar hareketleri için
de kullanılabilir. Bu insanlar ya göçe kesinlikle
mecbur kalmıştır, ya da düpedüz yerinden çıkar-
tlıp gönderilmiştir. Sürgün kelimesinin hakkını
verebilecek pek çok sebep mevcuttur. Bununla
birlikte Kırım Tatar literatüründe 19. yüzyılda
yaşanan hareketler için sürgünden ziyade göç
tabiri kullanılır. Şunun için kullanılır; Kırım Ta-
tarları 1944'de beterin beteri sürgünü gördükleri
için, sürgün tabirini 19. asırdakilere kullanmaya
tarih o fırsatı vermediğinden, yoksa mahiyet ola-
rak ikisi de sürgündür.

Kuzey Kafkasya halkları ile Kırım Tatarları'nı
fevkalade benzerliklerinden biri de, ki bu iki halk
tarih boyunca iç içe yaşamıştır, akıl almaz dere-

cede birbirinden kültür, adet, gelenek vb. her
türlü alışverişte bulunmuşlardır. Bunun yanısıra

bir diğer benzerlikleri de (veya talihsizlikleri de)

19. asırdaki sürgün mahiyetindeki mecburi göç-
ler sebebiyle her ikisinde de otantik halkların 20.
asıra gelindiğinde kendi vatanlarında azınlık hale
gelmeleri, hatta bazı bölgeleri bütünüyle boşalt-
maları olmuştur. Kuban'ın büyük bir kısmının ve
Karadeniz kıyılarının Çerkeslerce bütünüyle bo-
şaltılmak zorunda kalındığı gibi, Kırım'da da Kı-
rım Tatar olgusu Kırım yarımadası ile sınırlı

kalmış, yarımadanın dışındaki bölgeler tama-
mıyla boşaltılmıştır. Kırım yarımadasında bile
Tatarlar azınlık durumunda kalmıştır, keza
Çerkesler'de olduğu gibi.

Bunun sonucunda her iki toplumda da muaz-
zam boyutlarda diasporalar ortaya çıktı. Bu
diasporalar esas olarak Osmanlı coğrafyasında
oluştular. Bugünkü ölçülerde konuşacak olursak

bu diasporaların boyutları, bire on (belki daha
fazla) oranındadır. Yani vatanında yaşayan her
insana karşı on insan diasporada yaşamaktadır.
Tabi diasporadaki bu insanların kültürel asimi-
lasyona uğradıkları bir realitedir. Ayrıca Osmanlı
coğrafyasının da kendi içinde parçalanması aka-
binde Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sır-
bistan, Yunanistan, Suriye, Irak, Mısır, Ürdün ve

tabi Türkiye'nin ayrı bir devlet olarak ortaya
çıkmasıyla bu diasporalar da parçalanmıştır. Bu

da diasporalara ilginç bir boyut getirdi. Bunun
da avantajlı ve dezavantajlı, daha ziyade tabi ki
dezavantajlı halleri ortaya çıktı. Diasporalarda da
oradaki hakim devletin; Romanya, Bulgaristan,
Arap devletlerinin dilleri ve kültürleri ile asimile
olma sorunları ortaya çıktı.

. Kırım Tatarları'nın sürgünü meselesine tekrar
gelince altını çizmem gereken bir husus var. 19.
yüzyıldaki sürgünler ister Kırım Tatarları için
olsun, ister Kuzey Kafkasyalılar için olsun, haki-
katen, bu vatanları boşalttığı doğru, ahaliyi azın-
lığa düşürdüğü, erittiği, büyük tahribata sebep
olduğu doğru, belki sonraki felaketlerin oluşacağı
zemini hazırladı, bu da doğru. Ama en azından
belirli bölgeler hariç tutulursa asıl vatan toprak-
larını bütünüyle boşaltamadı. Yalnız Kırım Ta-
tarları'nın 1944 sürgününde tek bir Kırım Tatarı
anavatanında bırakılmayacak. şekilde sürgün .
tatbik edildi ve son derece vahşice tatbik edildi.
Buradakifecaati anlatmak için sürgün tabiri bile
yeterli kalmamaktadır. Düpedüz jenosit şeklinde
uygulandı. Sadece bir halkın başka bir yere nakil
edilmesi şeklinde değildi, yani nakil değildi. Öyle-
sine şartlarda tatbik edildi ki sürgün sırasında ve
gidilen yerlerde ahalinin olabildiğince kırılması
göz önüne alınmıştır.

Dönüş süreci ne zaman ve nasıl başlamış
tr? Dönenlerin sayısı hakkında bir rakam ya
da oran verebilir misiniz? li

Dönüş süreci aslında 1967'den itibaren baş-
ladı. Mücadele çok daha önce başlamış olmakla
birlikte 1967'de fiilen dönüş başladı. Fakat dö-
nen herkes bin türlü zulümle karşılaştı. Kesin-

likle girmelerine izin verilmedi, girenler sille tokat
çıkarıldı, perişan edildi. Buna rağmen, herşeye

rağmen, 1967'den 80'lerin sonuna kadar yirmi
yılık süre içinde binbir güçlükle, sahte kağıtlarla
10.000 kişi kadar girebilmiştir. Fakat bu sür-
gündeki halkın çok küçük bir kısmını teşkil et-
mekteydi. Kırım'a bizzat gidip de, oradan kapı
dışarı edilen en az 100.000 kişi vardır. Geri ka-
lanları zatenkıpırdatmıyorlardı. Sovyet sistemin-
de insanın bir şehirden diğerine giderken pasa-
porta ihtiyacı olduğu bir sistemde, kendi başına
iş arayıp bulmasının mümkün olmadığı, ikametle
ilgili her şeyin rejimin takibatı altında olduğu bir
ortamda kitlesel bir göç zaten bütünüyle imkan-
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sızdı, ama ona rağmen teşebbüs edildi, çok bü-
yük bedeller ödendi. Sovyetler Birliği'nin dağılma
süreci dahilinde, vatana geri dönüş kitleler ha-
linde, dev dalgalar halinde başladı. Gene engel-
lemeler çıktı, zorluklar çıkarıldı, insanlar kapı
dışarı edildi ama, artık önünde durulabilecek

dalgalar halinde değildi. Özellikle, 89-90-91 ve 92
yıllarında yüzbinlerce Kırım Tatarı, Kırım'a dön-
dü. Son derece berbat şartlar altında döndüler.

Dönenlerin karşılaştıkları zorluklar, sosyal
ve ekonomik sorunlar nelerdir?

Her bakımdan zorluklarla karşılaştılar. Önce-

likle her şeyden önce, Sovyetler Birliği'nin son
dönemlerinde düpedüz polisiye tedbirlerle karşı-
laşıyorlardı, yurtlarına sokuimuyorlardı. Bu
polisiye tedbirler fiilen kırıldıktan sonra, bu sefer
insanlar bütünüyle evsiz, işsiz, aşsız, ışıksız, e-

lekitriksiz, sağlık ve eğitim hizmetleri olmaksızın
perişan hallerde geldiler. Hiçbirisinin tabi ki,
sürgünde terkettiği kendi evine dönmesi söz ko-
nusu değildi, orada bir Rus oturuyordu, hala da
oturuyor. Evlerin bahçelerine bile girmeleri
mümkün değildi. Ama boş buldukları her yere
(kesinlikle planlı ve programlı olarak) iskan yerle-
ri kurdular. Bu iskan yerleri perişan şekillerde
kuruldu. Bazen yıllarca çadırdaveya mağara gibi
yerlerde yaşadılar ki bunlarda sık sık özellikle
başlangıçta, buldozerlerle başlarına geçirildi,
kanlı mücadeleler oldu. Ama bugün son on yıllık
süreçte yaklaşık 300.000 Kırım Tatarı Kırım'a
dönmeyi başardı. Ama bugünküdurumda Kırım
nüfusunun 9615'ini bile oluşturmuyorlar. Çünkü

sürgünden sonra Kırım'a pek çok Rus yerleştiril-
di. Hatta Kırım'a Rus yerleştirme süreci Kırım

Tatarları'nın Kırım'a sokulmadıkları 90'lı yıllara
kadar devam etti. Yani bir yandan Kırım Tatarla-
r'na, Kırım'a gitmeyin orada yer yok derken, di-
ger taraftan Kırım'a zorla Ruslar yerleştirildi. Bu
ortamda maalesef bugün halen Kırım Tatarla-
rı'nın yarısı hatta muhtemelen dahafazlası halen
sürgün yerlerinde yaşıyorlar. Orta Asya Cumhur-
riyetleri'nde özellikle Özbekistan'da ve Rusya Fe-
derasyonu'nun muhtelif yerlerine dağılmış şekil-
de, kısmen Kuzey Kafkasya'da da, özellikle
Krasnodar civarında yaşamaktadırlar. Bunların
hepsi Kırım'a dönmek istemektedirler. Kırım'a
dönmek istemeyen Kırım Tatarı'nı ben daha gör-
medim. Fakat günümüzde özellikle ekonomik,
sosyal ve idari engeller vatana dönüşün önünde
çok büyük engeller teşkil ediyor.

Bir diğer boyutuna, diaspora boyutuna geçer-
sek; Türkiye'deki Çerkes diasporasında vatana
dönüş kavramının özellikle 70'li yıllardan beri
çok tartışıldığını ben de biliyorum. Bu konuda
pek çok yayın ve bunun ötesinde pek çok tartış-
malar olduğundan haberdarım. Bu bağlamda
vatana dönüş daha çok diasporadan vatana dö-

nüşü ifade ediyor. Aynı konu Kırım Tatarlarını da
ilgilendirmektedir. Fakat bugünkü durumda Kı-
rım Tatarları için vatanadönüş eski Sovyet coğ-
rafyası dışındaki diasporadan ziyade, Sovyetler
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Birliği dahiline 1944'de sürülmüşolan insanların
dönüşü manasında gündemdedir. Geniş

diasporadan da Kırım'a inşallah dönüş olur. Fa-
kat bugünkü en acil mesele öncelikle (isterseniz
“iç diaspora” da diyebileceğimiz) eski Sovyet coğ-
rafyasına sürgün edilmiş insanların dönmesidir.
Bu sağlandıktan sonra diğeri zamanla gerçekle-
şebilir. Çünkü diğer diasporanın önünde bugün
çok daha büyük engeller vardır. Ama diasporanın
yani Türkiye'de, Balkan ülkelerinde, Almanya'da
yaşayan Kırım Tatarları'nın, ama ezici çoğunluğu
itibariyle Türkiye'de yaşayan diasporanın şu an

bile çok büyük rolü bulunmaktadır. Kırım'a dö-
nen ve dönmekte olan Kırım Tatarlarının say-
makla bitmez insani, kültürel, milli, dini, sosyal
ve her yöndeki ihtiyaçlarını bir nebze olsun kar-
şılamak bakımından çok büyük rol teşkil ediyor.
Özellikle Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası po-
tansiyelinin çok küçük bir kısmıyla destek verse
bile, bu destek Kırım'da Kırım Tatar varlığının
tekrar ihyası bakımından gayet önemlidir. Eğer
Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının aktif işti-
raki olmasaydı, Kırım'a dönen Kırım Tatarlarının
durumu inanın çok daha kötü olacaktı. Sadece

insani destek olarak değil yani yiyecek, ilaç vs.

olarak değil, siyasi ve sosyal destek olarak Kırım
Tatar diasporasının faaliyetleri, aynı zamanda
Türkiye Devleti'nin de oraya ilgi göstermesine
amil oluyor. Bu Çerkesler için de fevkalade ö-
nemlidir. Türkiye için Kırım, Türkiye için Kuzey
Kafkasya her zaman için önemlidir. Türkiye'de
hiçbir Tatar ve Çerkes yaşamasa bile önemlidir.
Basiretli bir Türk devlet adamı, Türk aydın için
buraların vazgeçilmezliğini, buralara sırt çevril-
meyeceğini anlatmaya bile lüzum yoktur. Baştan
bilinmesi gereken gerçeklerdir. Ama özellikle
Türkiye'de buralardan gelmiş pek çok insanların
bulunması Türkiye'de bu bölgelerin hatırlatılma-
sına önemli bir vesile olmaktadır. Bu sadece
Türkiye'deki Kırım Tatarları'nın ve Kuzey Kafkas-
yalıların bencil çıkarları için değildir, bizzat Tür-
kiye'nin kendi çıkarları içindir. İşte Türkiye'deki
Kırım Tatar diasporası bu rolünü oynuyor ve bu
çok önemli bir unsur teşkil ediyor. Bugün için

Türkiye'deki, Romanya'daki, Bulgaristan'daki,
Amerika'daki Kırım Tatar diasporasından Kırım'a
kitlevi dönüşler için elverişli şartlar mevcut de-

gildir. Ama diğer rolleri oynayabilmek de hayati
önem taşıyor.

Eski Sovyet coğrafyasından Kırım'a dönen-
lerin adaptasyonlarını sağlayacak ve bu konu-
da onlara yardımcı olacak bir kuruluş var mı?

Varsa bu kuruluş, amacı ve yapmış olduğu
çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu konuda çok büyük problemler vardır.

Problemlerin başında, bu halkın sürgün süresin-
ce kendi dilini, kültürünü, tarihini öğrenmeye
yönelik her türlü imkandan yüzde yüz mahrum
bırakılmış olması gelir. Kendibirlik cumhuriyet-
lerine sahip olan, bugün hatta otomatikman ba-
gımsız olan halklarda bile, Ukrainler, Özbekler,



 

 

Gürcüler vb. başka halklarda bile yüzyıllara va-
ran genel bir Rus hakimiyeti, özellikle Sovyet ha-
kimiyetinde kendi kültürlerinden, benliklerinden

çok büyük kayıpların olduğunu fark edebiliyoruz.
Ruslaşmanın, kendi milli ve kültürel özelliklerin-
den kopmanın pek çok işaretine rastlıyoruz.

Hatta konuya yabancı olanların pek çoğunun
dikkatini o çeker; iki Ukrain (veya bir başka halk)
kendi aralarında tamamen Rusça konuşur. Dış

dünyadan gelen pek çok insan bunları yadırgar
ve garipser. Oysa uzun yıllar süren baskılı Sovyet
hakimiyetinin kaçınılmaz bir neticesidir. Teorik
olarak kendi cumhuriyetlerine, kendi toprakları-
na, kendi neşriyatına sahip olan halklarda bile
durum böyleyken, üstüne üstlük bir de her şe-
yiyle yok sayılan bir halkta durumun ne olacağı
tahmin edilmelidir. Bu bakımdan fevkalade derin
bir kültüre ve tarihe sahip olmalarına rağmen,
Kırım Tatarları özel olarak sürgünle gelen, genel
olarak bütün diğer halkların zaten yaşadığı kül-
türel darbeleri üzerinde taşımaktadır.

Kırım'a dönüldüğü zaman, insanlar ne paha-
sına olursa olsun Kırım'a dönerken, milli kültürü
koruyabilecek müesseselerin kurulması çok daha

gerilere kalmıştır. Yani adamın evi yok, Allah'ın
soğuğunda, ayazında çadırda yaşıyor, hastalan-
dığında ne ilacı var ne bakılabileceği bir kliniğe
sahip, okulilk etapta düşünülemiyordu bile. Fa-
kat bir insan için hastaneye gitmek ine kadar
gerekli ise, bir millet için de var olacaksa okulu-
na, kültür müesseselerine, dini müesseselerine

kavuşmak aynı derecede gereklidir. Aksi halde
sadece bir biyolojik varlık olarak kalır, sosyolojik
bir varlık değil. Bu bakımdan akıl almaz yeter-
sizlikler içine girildi ve halen de durum öyledir.
Şu an için Kırım Tatar çocuklarının çok küçük

bir kısmı Kırım-Tatarca eğitime maliktirler. Kı-
rım'da cami, kütüphane, sosyal dernekler vs. gibi
dini, kültürel, sosyal müesseseler son derece ye-
tersizdir. Kırım'da insanlar kendilerini bir Rus
denizi içinde buldular. Hatta deniliyor ki Kırım”-
daki genç nesil arasında Rusça konuşma oranı

sürgündekilerden bile daha fazladır. İşte bu nok-
tada diasporaya çok iş düşüyor. Diasporanın
kaybedilen, yok edilen kültürün ihyası bakımın-
dan çok önemli rolü vardır. Biliniz ki, içinden bir
insan olarak söylüyorum, paradoksal gelecek a-
ma, bazen diasporada korunan, muhafaza edi-
len, yaşatıları kültür değerleri Kırım'da yaşatıla-
bilenden çok daha fazladır. Mesela Türkiye'deki
bazı Kırım Tatar köylerindeki sıradan bir köylü,
sürgündeki Kırım Tatarından çok daha temiz ve
daha geniş Tatar şivesinde konuşabiliyor. Gerçi

bunun Çerkesler açısından da pek çok örneği

var. Unutmayalım tam Ubıhça konuşabilen son
Ubıh Türkiye'de öldü, Kafkasya'da değil. Ama ke-
sin inancımız şu; Mesele sadece insanların birer

biyolojik vücut olarak Kırım'a dönmesi değil. Kı-
rum'a ruhen ve fiilen “Kırım Tatarı” olarak dön-
mek gerekir. Kırım'a dönüp orada Rus olduktan
sonra dönüşün manası nedir ki? Türk soyundan

gelen milyonlarca Rus var. Bunlara 300.000 tane
daha ilave etmekbize bir şey kazandırmaz.

Kırım'a dönenlerin siyasi ve yurttaşlık
haklarının temini konusunda yapılmış olan
hukuksal düzenlemelerhangi aşamadadır?

Klasik problem şuydu, yani son birkaç aya
kadar ki, bu yazın sonuna kadar ki durum; Öz-
bekistan bu insanların Özbekistan vatandaşlı-
gından çıkmasını son derece güçleştiriyordu. Uk-
rayna da Özbekistan vatandaşlığından çıkma-

dıklarını gerekçe göstererek Ukrayna vatandaşlı-
ğına girmelerini zorlaştırdığı gibi bir de beş sene
ikamet mecburiyeti koyuyordu ya da 91 öncesin-

de Kırım'da olması mecburiyetini koyuyordu. An-
cak Kırım Tatarı 91 öncesinde Kırım'a giremiyor-
du ki zaten. Bu durumdabir rakama göre 75.000
bir rakama göre 100.000 kişinin vatandaşlık
hakları bütünüyle yoktu, geri kalanların da pek
çok eksiği vardı. Bu yaz sonunda Ukrayna ile
Özbekistan arasında yapılan antlaşmayla Zor-
luklar nispeten hafifletildi. Ancak uygulamada
hala zorluklar vardır. Meselenin çözümü için ö-

nemli bir adım atılmış oldu ancak mesele halen
çözülmedi.

Türkiye-Ukrayna-Rusya üçgeninde çok ö-
nemli ve. kritik bir bölge olan Kırım konusun-
da Türkiye'nin yaklaşımı nasıldır? Ayrıcâ
1998 Mayıs'ında T.C. Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel'in Ukrayna ve Kırım ziyaretinin
içerdiği mesajlar nelerdir? Türkiye'nin dönüş
yapan Kırım Tatarları için 1000 konut proje-
sinden kısaca bahseder misiniz?

Kırım'da Kırım Tatarları değil Eskimolar bile
yaşasa, coğrafya itibariyle Türkiye Kırm'a da,
Kafkasya'ya da aynı şekilde, sırtını çevirme, gö-
zünü kapama lüksüne sahip değildir. Burada
Kırım'da Kırım Tatarları, Kuzey Kafkasya'da din-
daş, kültürdaş halklar yaşamaktadır. Türkiye'nin
buraya bakması için ayrı bir sebeptir. Onların
Türkiye'de dev diasporalarının bulunması daha
ayrı bir sebeptir. Bütün bunlar olmasa bile man-
tığın getirdiği, bu dünyada ekonomik açılımlar
için en tabi geçit noktalarıdır vs. Yani Türkiye'nin
Kırım'a da Kuzey Kafkasya'ya da değil sırtını çe-
virmek, son derece dikkatle takip etmesi için se-
bepler mevcuttur. Her biri bunlardan yeterli ola-
bilecek sebeplerdir.

Kırım'a gelince (Kuzey Kafkasya için de geçer-
lidir), sadece askeri bakımdan inceleyecek olur-

sak, Kırım aynı zamanda Sovyetler zamanında
hatta Çarlık zamanında da doğrudan doğruya
Türkiye'ye yönelen askeri tehdidin mızrak ucu
gibiydi. Kırım en ağır silahlarla; nükleer silah-
larla, donanmayla, kara silahlarıyla, konvansi-
yonel silahlarla cephanelik gibi yapılmıştı. Sonuç
olarak bu özelliği hala sürüyor. Karadeniz do-
nanması veya ülkede bulunan nükleer silahlar
orada Tanzanya'ya veya Paraguay'a yönelik ola-
rak bulunmuyordu. Temel hedef Türkiye idi.
Türkiye diğer sebeplerinyanısıra böyle bir bela-
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dan kurtulmakla, kaç kişi bunun idrakinde bi-

- lemiyorum ama en.azından pek çok yetkilinin
idrakinde olduğunu sanıyorum, bir kere Allah'a
şükretmesi gerekir. Ve aynı şekilde mantık bu-

nun tekerrür etmemesini elbette ki dileyecektir.
Kırım veya Kuzey Kafkasya'yı Türkiye tekrar

kendisine yönelmiş ön hücum hatları olarak
görmek hiçbir zaman istemeyecektir. Bu bakım-
dan Türkiye'nin genel olarak dış siyaseti -eski
Sovyet Cumhuriyetleri'ndeki bağımsızlıkların
mevcut şekilde korunmasına ve pekiştirilmesine

yönelik olmuştur. Eksiği vardır, yanlışı vardır,
ama genel çizgileriyle bu doğru bir siyasettir. Ya-
ni geriye dönüş olmamalıdır. Bu cümleden Kı-

orum'ın da Ukrayna hududu içinde kalmasını Tür-
kiye açık bir şekilde desteklemiştir. Yani klasik

kullanılan tabirle Ukrayna'nın toprakbütünlü-
günün bozulmamasına Türkiye hassasiyet gös-
terdiğini söylemiştir. Bu iş olacaksa veya olma-
yacaksa Türkiye'nin hassasiyetiyle olacak değil-

dir. Ama Türkiye'nin tavrı da tavır olarak ortaya
konmuştur ve tavır doğrudur. Bu bakımdan 90'lı
yıllarda ortaya çıkan Kırım'ın Ukrayna'dan kopa-
rılması veya bir şekilde Rusya'ya iadesi şeklinde-
ki çalışmalara Türkiye hoş bakmadığını diploma-
tik çerçevede ortaya koymuştur ve bu doğrudur.

Türkiye Kırım Tatarları'nın kaderlerine de kayıt-
sız kalamazdı. En azından 1990 sonrası Türkiye
kayıtsız kalmadı, ondan önce adeta bihaberdir.
1990 sonrası yapılan bir takım önemli çabalar
yapılması gerekenin, olması gerekenin, ihtiyacın
tabi ki küçük bir parçasınıteşkil ediyor. Ve ke-

sinlikle derde deva değil. Ama gayet anlamlıdır,
iyi niyetli ve tarihe geçecek çalışmalardır. Maale-

'sef gayet tabi ki önceki yılların bilgisizliğinin ve
hazırlıksızlığının bir parçası olarak çok defa sis-

tematik olmuyor. İyi niyetle girişilen bir çalışma
hemen iyi niyetle sonuçlanmıyor, bazen sürün-

cemede kalıyor, bazen verilen sözler yerine geti-
rilmiyor, bazen unutuluyor. Bu Türkiye'nin diğer
politikalarında da sıkça görülen bir haldir. Ama
genel olarak iyi niyetli bir çaba var ve bu çabada
Türkiye'de Kırım Tatar diasporasının bulunması-
nın ve bunun teşkilatlı olarak bulunmasının bü-

yük tesiri vardır. Eğer bu olmasa,iyi niyet olsa
da, bunun kanalize edilmesi ve hatta hatırlan-
ması mümkün olmayacaktı. Diasporanın bence
burada fevkalade önemli bir rolü var. Yani bu
durumda Türkiye'den 500 tane Kırımlı'nın Kı-

rım'a dönüp yerleşmesinden çok daha önemli

olarak maddi manevi destek temin edilmiş olu-
yor. Bu Kırım Tatarları'nın menfaatinedir, Türki-
yenin menfaatinedir. Mesele sadece bu ortak
menfaatleri hatırlatabilmek ve anlatabilmekten
ibarettir. Kendi kendine anlaşılmıyor bu işler.
Pek tabii Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının
pek çok eksiği var, Türkiye'nin devlet olarak bir
çok eksiği vardır, ayrıca şunlar bunlar yapılabilir.
Ama ben genel olarak, devlet olarak Türkiye'nin
çabalarını iyi niyetli ve genel çizgileri itibariyle
olumlu doğrultuda görüyorum. Bundan tabi ki
Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalılar için de çıkarıla-
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cak dersler vardır diyebiliriz. Daha doğrusu her
iki halkın tecrübesinden birbirinin çıkaracağı

dersleri vardır. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilat-

ları ve Türkiye'deki Kuzey Kafkasya teşkilatları

çoğu zaman bir işbirliği içine girerler, tecrübele-
rinden yararlanmışlardır, yararlanacaklardır ve
inşallah bu tecrübe aktarımı, bu işbirliği artarak
devam eder.

o Dönüş sorunu uluslararası platforma (Bir-
Jeşmiş Milletler, AGİT) taşınarak, uluslararası

kamuoyunun dikkatine sunuldu mu? Ulusla-
rarası bir destek veya yardım söz konusu mu?

Evet, uluslararası platforma taşınabildi. Bir-
leşmiş Milletler bünyesinde 96 yılından itibaren
Kırım Kalkınma Programı var. Pek çok devletin
teorik olarak iştirak ettiği, bazılarının da pratik
olarak iştirak ettiği bir yardım ve kalkınma prog-
ramı var. Ama henüz güvence verilen çok bir şey
yok. Yani lokal bazda, falan yerde falan teşebbü-
sün desteklenmesi, falan yerde falan mektebin
açılmasına yardım edilmesi, şu kadar ilaç yardı-
mı gibi bazı hadiseler realize edildi. Ancak bütün
bu yardımlar problemin ana sebebini çözebilecek

mahiyette değildir. Türkiye'nin Kırım'da 1000 ev
yaptırma projesi, 1994 yılının Mayıs ayında sür-
günün 50. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel'i ziyaret eden Türkiye'deki Kırım
Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği genel mer-
kezi tarafından resmen bir proje olarak teklif e-
dildi. Sağolsun Demirel bunu kabul etti. Ama
ondan sonra pek çok sebeplerden, Türkiye'nin

bizzat kendi hükümet istikrarsızlıklarından, ko-
nu kaplumbağa hızıyla ilerleyebildi. Bugüne ka-
dar yanılmıyorsan ancak 300 kadar ev alınıp Kı-
rm Tatarlarına teslim edilebilmiştir. Tabi bu

1000 konut derde deva değildir, şu anda Kırım'da
evsiz olan insan sayısı neredeyse 80.000 civarın-

dadır. Değil sürgünden adam getirmek, Kırım'da-
ki evsizlerin bile ancak küçükbir kısmına hizmet

verebilir. Bunun maddi değerini kesinlikle kü-
çümsemiyorum, önemsiyorum ancak bence sem-
bolik değeri çok daha önemlidir. Türkiye devleti
sahip çıktı demek, Türkiye'nin oradaki prestiji
için çok daha önemlidir. Türkiye'nin bu prestije
ihtiyacı vardır. Tarihi olarak Türkiye bu prestije
Kuzey Kafkasya'da da sahipti, Kırım'da da sa-
hipti. Türkiye imajı en itibarlı imajdı. Öyle olduğu
için bu insanlar Türkiye'ye kaçtı zaten. Moğolis-
tan'a yada Sahra'ya giden Kırm Tatarı veya
Çerkes bilinmiyor. Onun için halifenin memleketi
diye geldi bu insanlar. Bu tarihi itibarın korun-
masında Türkiye için de, Kırım Tatarları için de,

Çerkesler için de büyük önem vardır diye düşü-
nüyorum. Buitibarın sağlanması da iptidai yol-
larla değil, kültürel yollarla mümkündür. Elbet
Türkiye bunugerçekleştirebilecek güçtedir.

Dönüşün Kırım'a kazandırdıkları nelerdir?
Olüm-kalımdır. Kazandıracağı falan yok. Dö-

nüş olursa varsınız, olmazsa yoksunuz. Nokta.

S
a
p
a
n
Ü
N
E



 

S
R

a
m
m
,

Diaspora'daki yeni neslin dönüş ile ilgili
görüş ve düşünceleri nelerdir?

Aynı Kuzey Kafkasya diasporası gibi düşünün
Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasını da. Ailesi-
nin oradan geldiğinin haberi olmayan insanlar
da olduğu gibi, bunun son derece şuurunda o-
lan, canını verecek kadar şuurunda olan insan-

lar da vardır. Bu insanların teşkilatlı olduğu or-
tamlar olduğu gibi, tamamen atomize olduğu
ortamlarda yaşadıkları yerler de vardır Türkiye'-

de. Birbirinden tamamen kopuk, tamamen teş-

kilatsız yaşadıkları yerler de var, mevcut teşki-

latların iyi çalıştığı yerler de var. Bu bakımlarda

Kuzey Kafkasyalılar da Kırımlılar da son derece
birbirlerine benziyorlar. Yani Kuzey Kafkasya
diasporasında hangi gerçekler varsa üç aşağı beş
yukarı aynı gerçekler Kırım Tatarları için de ge-
çerlidir. Bu bakımdan yekpare bir diasporadan
sözetmek mümkün değildir. Zaten Türkiye'de şu
kadar Adığe var, şu kadar Abhaz var, şu kadar

Kırım Tatarı var diye çok kesin bir rakamla ko-

nuşamıyoruz. Çünkü elimizde resmi bir istatistik
yok, velev ki elimizde böyle bir istatistik olsa bu-
nu neye göre belirleyeceğimiz de belli değildir.
Yani; soyu oradan gelenler mi, kendini öyle his-
sedenler mi, veya kendini ne kadar öyle hisse-
denler gibi pek çok teknik problemle karşılaşıla-
cağı kesindir. Belki bunlara hiçbir zaman cevap
verilemeyecektir. Ama Türkiye'de bu insanların

varlığı bir realitedir. Yalnız Kırım Tatarları için şu

var, aslında Çerkesler için de durum böyle, Tür-

kiye toplumunda izole yaşayan bir diaspora değil,
anlatılmaz derecede içiçe girmiş bir diaspora.
Ayrıca şu da var, kendilerine karşı herhangi bir
diskriminasyona maruz bir toplum değil. Yani en
azından sen Kırım Tatarısın diye kimsenin bir

zulüm yapmışlığı yok, politik olarak böyle bir
uygulama yok. Bana hayatımda hiç kimse Türki-
yede bu konuda bir rahatsızlık çıkartmadı. Bu
insanlar Türkiye'nin siyaset, sanat, iş vb. her
türlü hayatında diğer Türklerden zerre kadar
farklı olmaksızın yer alıyorlar (bu Çerkesler için

de geçerlidir) Türkiye'nin en büyük mevkilerine
geldiler. Mesut Yılmaz'ın babaannesi Kırımlı, bu-
nu iftiharla söylüyor. Saymakla bitmez. Kim Tür-
kiye'deki Kafkas ya da Kırım asıllı bakanları sa-
yabilir? Milletvekillerin sayısını saymak saçınızı
saymak gibidir. İş adamlarını hiçbirimiz sayama-
yız, haddi hesabı yoktur. Bu bakımdan bu in-
sanların toplumla böyle iç içe olmalarının avan-
tajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. Dezavantajlı
yönü genel olarak rahatları son derece yerinde
olduğu için öbür tarafı unutmaları. Avantajlı yö-
nü de sesini duyurabilecek imkana sahip oluşla-
rıdır. Avantajı da dezavantajı da yaşıyoruz. A-
vantajı olabileceğinin çok küçük bir parçasıyla
yaşıyoruz ama bu bile önemlidir.

Peki bir akademisyen gözüyle dönüş gele-
cekte ne ölçüde gerçekleşecek; bu konuyla
ilgili beklentilerimiz nedir?

Bir Kırımlı olarak biz var olacağız, varolmaya
devam edeceğiz, başka yolu yok.

Burada mı var olacaksınız, Kırım'da mı?
Her çiçek kendi toprağında yaşar. Kırım Tata-

rı Türkiye'den ancak kardeşlik, dostluk talep e-
debilir, isteyebilir. Bundan Türkiye'nin kendisi de
fayda görür. Aynı şey Çerkesler için de geçerlidir.
Türkiye'nin varlığı, hem de güçlü bir devlet ola-
rak varlığı Kırım Tatarları için de, Çerkesler için

de, bölgenin bütün diğer kardeş halkları için de
hayati derecede önemlidir. Kırım Tatarı var ola-
caksa tabi ki Kırım'da var olur. Diaspora'da pek
çok halklar vardır, ama halklar diasporalarda
sonsuza kadar yaşayamaz. İsrail örneği gös-
terilebilir ama İsrail sadece milli değil aynı za-
manda dini bir varlıktır. İsrail örneğini uygula-
yabileceğiniz başka halk yoktur, olamaz. Pek çok
kişi İsrail örneğini başka başka sebeplerle çok

söyler ama İsrail örneğinin tamamen kendine
has başka hiçbir halkta olmayan başka özellikle-
ri vardır. Bu örneği başka hiçbir halka tatbik

edemezsiniz. Sadece Yahudiler milliyetine çok
düşkün diğerleri düşkün değil diye değil. Yahu-
diler bizden, sizden, başkasından daha vatanse-

ver daha üstün olduğundan değil, tamamıyla o
durumun kendine has özel şartlarından kay-
naklanmaktadır.

Açıkça söyleyeyim, bir Kırım Tatarı olarak
doğan ve öyle ölecek olan bir adam olarak söyle-
yeyim, hislerimle söyleyeyim; hiç tereddüdüm
yok ki Kırım'da Kırım Tatar varlığı tekrar var ola-
cak. Çünkü 200 senede o kadar badireler geçiril-

di ki, artık geçirilebilecek badire kontenjanımızı
doldurduğumuz kanaatindeyim. Hatta meşhur
bir Kırım Tatar türküsünün "Çok dertlere dayan-
dık" şeklinde sözleri vardır. Yapılacak çok şey var

ama herşeye rağmen gelecekten umutluyum.
Akademisyen Hakan Kırımlı olarak konuşa-

yım, öbür kimliğimden soyutlanarak; ilk etapta
çok parlak şeyler öngörmüyorum, tahmin etmi-
yorum. Ama uzun vadede, sosyolojik açıdan gene
Kırım Tatarları'nın Kırım'da geleceği olduğuna
inanıyorum. Aynı şeyi ben Kuzey Kafkasya için
de bekliyorum. Çünkü halkların yok edilmesi
kolay iş değildir. Yok edilmesi için her türlü
metodları kullanan devletin kendisi çöktü, bu
halklar çökmedi, halk yara aldı ama yaşıyor. Ku-
zey Kafkasya halkları ölmedi, Kırım Tatarları 6l-
medi ama onları öldürmek isteyen devletlerin
kendileri öldü, bugün tarih oldular. İmparator-
lukların sonsuza kadar yaşamayacaklarını söy-
lemek kahinlik değil. Sovyet sisteminin yıkılaca-
gını beklemeyenler ancak cahil olanlardı, tarih-
ten haberi olmayanlardı.

Okuyucularımız adına bu güzel söyleşi için
çok teşekkür ediyoruz.

(Söyleşi: Ayşe MERMERCİ- Narter ARI)
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    NÜŞHAKKI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

Alt-komisyon Kararı 1997/31

Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Engellenmesi Ali-Komisyonu,

Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesi 4. paragrafında belirtilen bir kişi-
nin kendi ülkesine giriş hakkının keyfi şekilde engellenmemesi ve İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi'nin 13. maddesi 2. paragrafı ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiyesine
İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 5 (d) (ii) maddesinde belirtildiği şekildeherkesin kendi

yurduna dönüş hakkını tekrar onaylayarak,

Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilen kişilerin, güvenlik içinde ve onurlu bir
şekilde, kendi ülkelerine veya ülkeleri içinde daha önce yaşadıkları veya istedikleri
yere gönüllü olarak dönme hakkını onaylayan ve dönüş hakkı dahil dolaşım özgürlü-
ğü sorununun incelenmesine devam edilmesini kararlaştıran 23 Ağustos 1996 tarih ve
1996/9 sayılı kararını hatırlatarak, | |

Kendi yurduna veya daha önce yaşadığı bölgeye dönüş hakkının uygulanması ve
yaygınlaşmasının, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilen kişilerin acılarının en-
gellenmesi ve sorunlarının çözümü için en önemli araçlardan biri olduğu gerçeğini
göz önüne alarak, |

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesi, 2. paragrafında yasaklanan ki-
şilerin vatandaşlıktan keyfi olarak çıkarılmasının temel ve vazgeçilmez insan hakları-
nın çiğnenmesi anlamına geldiği ve anayurda dönüş hakkının önünde bir engel teşkil

ettiği bilinciyle,

Vatandaşsızlığın Azaltılması Sözleşmesi'ni hatırlatarak,

Vazgeçilmez bir insan hakkı olarak her insanın vatandaşlık hakkının önemini onaylo-
yan, ırki, ulusal, etnik veya dini temelde vatandaşlık hakkının keyfi bir şekilde engel-
lenmesinin insan hakları ve temel özgürlüklerin çiğnenmesi anlamına geldiğini vur-
gulayarak, bütün devletlerden,ırk, renk veya ulus veya etnik kökeni nedeniyle kişilere
veya gruplara karşı ayrımcılığa yol açacak yasalar çıkarmamaları ve bu doğrultudar-
ki mevcut yasaları iptal etmelerini isteyen İnsan Hakları Komisyonu'nun “İnsan Hakları
ve Vatandaşlık Hakkının Keyfi Olarak Engellenmesi" başlıklı 11 Nisan 1997 tarih ve

1997/36 sayılı kararının farkında olarak,

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çok sayıdaki mültecinin kötü durumunun, dönüş hakkının
ve vatandaşlık hakkının ciddi bir şekilde ihlal edildiği ve vatandaşsızlık olgusunun

ciddişekilde artmakta olduğunun göstergesi olmasından kaygı duyarak,
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I. Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilen kişilerin, güvenlik içinde ve onurlu bir
şekilde, kendi ülkelerine veya ülkeleri içinde daha önce yaşadıkları veya istedikleri

yere gönüllü olarak dönüş hakkını tanır;

2. İnsanların yurtlarına veya daha önce yaşadıkları bölgelere gönüllü olarak dönme
hakkının, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilen kişilerin sorunlarının uzun-

dönemli çözümü için temel önemde olduğunu vurgular;

3. Vatandaşlık hakkının herkesin temel ve vazgeçilmez hakkı olduğunu onaylar;

4. Özellikle ırki, ulusal, etnik ve dini temelde vatandaşlık hakkının keyfi şekilde engel-
lenmesinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin çiğnenmesi anlamına geldiği ve
insanların yurtlarına dönme haklarının kullanılmasına engel teşkil ettiğini vurgular;

5. Tüm devletlerden dönüş hakkına ve vatandaşlık hakkına saygı duymalarını ve des-
teklemelerini ister; |

6. Özellikle mültecilerin terk ettiği ve yerleştiği ülke hükümetlerinden, birbirleriyle gö-
rüşmelerini, görüşmelerin henüz başarı ile tamamlanmadığı durumlarda Birleşmiş Mil-

letler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin veya
tarafsız Üçüncü şahısların arabuluculuğuna başvurmalarını, bu görüşmelerin olumlu

bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği ve mülteci temsilcilerinin görüşmelere katılımının sağlanmasını, mültecile-
rin ülkelerine gönüllü olarak bir an önce dönmelerini sağlayacak koşulların oluşturul-
masını, gerekli durumlarda uluslararası hukuk normlarına uygun olarak uluslararası
gözetim altında mültecilerin dönüş hakkının belirlenmesi için uygun mekanizmaların
oluşturulmasınıister;

7. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden, Vatandaşsızlığın Azaltılması
Sözleşmesi uyarınca, mültecilerin vatandaşsız kalmamasını temin edecek bütün ge-

rekli tedbirleri almasını talep eder;

8. Bütün hükümetlere, İnsan Hakları Merkezi'nin teknik yardımı ve Birleşmiş Milletler

Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisinin danışmanlığı ile, mevcut vatandaşlık yasalarını,
Vatandaşsızlığın Azaltılması Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları yasaları ile uyumlu
hale getirmeleri için çağrıda bulunur;

9. Bu konunun 50. oturumda tekrar ele alınmasını kararlaştırır.

36. Toplantı
28 Ağustos 1997
Oylama yapılmadan kabul edilmiştir.

(Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Engeilenmesi Alt-
Komisyonu'nun 28 Ağustos 1997'de aldığı bu karar tam metin halinde yayımlanmıştır. Bu konuda Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin http://www.unhcr.ch adresinden daha ayrıntılı bilgi temin edilebilir.)
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Bu sayımızda, diapora ve sürgün kavramlarını tartışan ve
okuyucularımızın ilgi ile okuyacaklarını umduğumuz bir
yazıya yerveriyoruz. Bu yazı, İsrail devletinin kuruluşunun
50. yıldönümü vesilesiyle Steve Israel tarafından hazırla-
nan bir çalışmanın kavramların tartışıldığı “Giriş” bölümü-
nü oluşturmaktadır. Israel, bu yazısında Yahudi toplumu
açısından “diaspora” ve “sürgün” kavramları arasındaki
önemli farklılığa dikkat çekiyor.

Terimler Tartışması
İsrail-diaspora ilişkileriyle ilgili bütün tar-
tşmaların terimlerin incelenmesiyle başla-
ması gerekir ve bizim buradaki tartışmamı-
zın özünü de bu oluşturmaktadır.

Eretz İsrail dışındaki Yahudi dünyasını
tanımlamak için kullanılan iki terim vardır.

Her ne kadar aynıfiziksel gerçeklikleilgili ol-
salar dahi bunlar anlamları açısından farklı-
dır. DİASPORA kelimesi dağıtmak anlamına
gelen Yunanca bir kelimeden kaynaklanan,
Yahudilerin dünyasını, içinde Yahudilerin
farklı ülkelerde yaşadığı bir dünya olarak,
nesnel bir şekilde tanımlayan, değer yargısı
içermeyen bir kelimedir. Aynı gerçekliği,
değer yargısı yüklü bir şekilde tanımlayan
bir başka kelime ise GALUT (ya da GOLAJ)

olup bu kelime sürgün anlamına gelir.
Dünyadaki Yahudi topluluklarını tanım-

lamada Galut ya da sürgün teriminin kulla-
nılmasiı, bu toplulukların doğal olmayan ve
istenmeyen bir varoluş halini yaşadıklarını
gösterir. İnsanların sürgünde oldukları du-
rumlarda, bu kişilerin her hangi bir sebeple
yanlış bir yerde yaşadıkları kabulü söz ko-
nusudur. Kendi yurtlarında yaşamaları çok
daha doğal bir durumdur... Diğer bir deyişle,
dünyanın dağınık halde yaşayan Yahudi
topluluklarını tanımlamakta Galut teriminin
kullanılması, bu doğal olmayan durumu o-
naylamayan ve sık sık bu durumun sona
ermesi ve Galut'daki kişilerin yurtlarına
dönmesi umuduna dayanan bu dünyaya
yönelik bir tavra işaret eder.

Ayrım Yapmak
Bu iki terim arasındaki geleneksel ayrım,
bunları, Yahudi tarihinde farklı zamanlarda
oluşan ayrı iki nesnel durumun tanımlama-
sına dayanmaktadır.

Eretz İsrail'de Yahudi egemenliğinin ol-
oduğu dönemlerde (İlk Tapınak Devri, İkinci
Tapınak Devri, Modern İsrail Devleti), ege-
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sürgün mü?
Steve İsrael

menlik alanı dışındaki alanlar genel olarak
diaspora olarak nitelendirilirken, İsrail top-
raklarında Yahudi egemenliği olmadığı diğer
dönemlerde ise Yahudi toplulukları Galut
olarak nitelendirilmiştir. Birinci bağlamda
ima edilen Yahudi topluluklarının dağınık
olmasının gönüllü bir durum olduğudur.
(Çünkü kendilerinin İsrail'de yaşama seçe-
neği vardır). Diğer taraftan egemenliğin ol-
madığı durumlarda ise böylesi bir seçim söz
konusu değildir ve bu yüzden bu dönemlere
sürgün dönemi denir.

Geleneksel Yahudi teolojisi açısından Ga-
lut, İlahi Cezalandırmanın bir sonucu olarak
görülür. İnanışa göre Tanrı, Yahudileri,
Torah'da uyardığı gibi günahları için dünya-
daki milletler arasına dağıtarak cezalandır-
mıştır. Bu durumda Yahudilerin üzerine dü-

şen, Tanrı'nın öfkesini geçirerek İlahi Hük-
mü tersine çevirmek ve böylece Galut süre-
cini tersine çevirip Yahudilerin kendi top-
raklarına dönmelerini sağlamaktır. Burada,
bu ayrım açıklık sağlamak amacıyla kulla-
nılmaktadır. Ancak bu ayrımın kesinlikle
kati bir ayrım olmadığı ve evrensel olarak
kabul görmediğinin vurgulanması gerekir.

Günümüzde Terminolojinin Önemi
İsrail-diaspora ilişkileriyle ilgili tartışmalar-
da, dünyanın faklı yerlerinde yaşayan Yahu-
dilerin kendilerini diasporada (yani bireyle-
rin isteyebileceği gönüllü bir durum) yaşıyor
görürken diğer Yahudilerin bunları doğal
olmayan ve istenmeyen bir Galut durumun-
“da yaşıyor görmelerinin tamamen mümkün
olduğuna açıklık getirmek önemlidir. Kimi
Yahudi topluluklarını karakterize eden bu
durum, değişik Yahudi grupları arasında
önemli derecede şaşkınlık, kırgınlık ve ger-
ginlik yaratmıştır.

Ancak bu gerginlik, modern bir olgu ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Özgürleşme dönemi-
nin başlangıcına kadar (Batı Avrupa'da 18.
yüzyılın sonu), Yahudilerin çoğunluğunun,
egemenliklerinin olmadığı dönemlerde Galut
durumunda yaşadıkları düşüncesini kabul
etmekte en azından dış görünüşte de olsa

istekli oldukları görülmektedir. Dışarıda ya-
şayan Yahudi topluluklarının İsrail toprak-
larına yönelik ilişkilerinin doğasının tamamı
binlerce yıldır bu varsayıma dayanmıştır.

 

 



 

 

ÇERKESÇEİSİMLER
Okuyucularımızdan gelen yoğun istek üzerine bu sayımızda bir isim listesi yayımlıyoruz. Böylelikle,
çocuklarımıza isim koyma konusunda -elimizde bir liste olacağından- sıkıntı çekmeyeceğimize inanı-
yoruz. Okuyucularımızdan da bulistede bulunanlar dışında bildiğiniz isimleri ve anlamlarını gönderme-
nizi rica ediyoruz.

ERKEK İSİMLERİ

Abrek

Akanda

Aleşav

Antenuk

Aşemez

Aze

Azemel

Azips

Berduk

Berkan

Berkuk

Bersis

Beslan

Betaşe

Bislan

Bital

Buletuk

Çelekan

Çelemeti

Çeleşav

Çestav

Çurşin

Daryail

Dehenef

Elbruz

Emef

Guşan

Guşav

Hatujuk

Haymaft

Jabağı

Jan

Janberd

Janberk

Janbolet

Janbot

Jankat

Janok

Kafkas

Kambot

Kanbolat

Kanje

Kanşav

Kanşavbiy

Kaytuka

Kuban

Kubasej

Kumefij

Kupsej

Kuşmaf

Lampej
Limaf

Linuray

Lihuzan

Maremşav

Maitij

Mesit

Meikan

Mezujok

Narıç

Nart

Nartan

Narter

Nartkan

Nartsan

Naritsav

Nashi

Natsu

Neguj

Nepef

Nerit

Nesij

Nesren

Netay

Perit

Psefit

Psemit

Pseniç

Pşıkan

Pşımatf

Sasrıko

Savsur

Sejiy

Siokay

Soslan

Sosran

Sudin
Sufij

Şamis

Şavardin

Şavuj

Şabadin

Şihan

Şumaf

YUpaş
ŞUpaşes

Tambot

Tevçej

Themaf

Timaf

Ubin

Unaf

Yelkan

Yelmis

Yenal

Yetal

Yepseruk

Zavur

Zetesij

Zeguş

KIZ İSİMLERİ

Adiyef

Albina

Bilana

Canseri

Dane

Daheded

Dahevin

Dehas

Denef

Dijan

Dinemis

Dişeps

Guaşemid

Goşemelf

Goşeney

Gunef

Gupse

Gupset

Guşef

Janserey

Janseri

Janset

Jinef

Jineps

Kurag

Laşin

Madya

Mafe

Maze

Meritse

Meşan

Mızağo

Naşho

Nebzi

Nefin

Nejan

Nelif

Neris

Nesij
Raşa

Ridade

Sarey

Sasemef

Savemaf

Seteney

Sine
Sinef

Sinem

Sinemis
Sipse

Tameris

Tijan

Tijin

Vunay

Vusas

Zane

Zevaş

Zişan
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(Söyleşi: Özdemir Özbay|
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Türkiye Çerkeslerinin kültürel yaşamında
önemli isimlerden olan Sayın Hayri Domaniç
ile söyleşi için İstanbul'a gidileceği, kendile-
rinden randevu alındığı haberini Sayın Ge-
nel Başkanımız Muhittin Ünal'dan öğrenince
heyecanlandığımı itiraf edeyim. Sayın Do-
maniç'i hemşehrim olarak, hukukçu olarak,
aramızdaki hısımlıkla tanıyordum. Ancak
ayrı kentlerde yaşamamız, iş yoğunluğu gibi
nedenlerle 1977 yılındaki ayaküstü tanış-
mamız dışında onunla bir arada olamamış-
tk. Bu ünlü Hukukçuile, hukukçuluğu ka-
dar kültür adamlığı ile ünlü büyüğümüzile
birlikte olma olanağı gerçekten beni çok se-
vindirmiş idi. Arkadaşlarım Muhittin Ünal,
Mevlüt Atalay ve Onur Eran ile birlikte kapı-
sını çaldığımızda, sınav salonuna giren bir
liseli gibi gergindim.

Büroda çalışanlar bizi çalışma odasına

aldılar. Tavana kadar yükselen kitaplıklarda
sayısız eser, antika mobilyaları, masaların
üzerinde üst üste yığılmış yayınlar, dolap
aralarına ve önlerine serpiştirilmiş Çerkes
kamçıları başlıklar, kamalar ve daha birçok
nadide Çerkes el sanatı örneği değerli eşya-
lar. Başka bir köşede kaideye oturtulmuş
altın kakmalı muhteşem Çerkes at eğeri....

Biblolar, kalpaklar, kovboy şapkaları, fotoğ-
raflar. Kapının üzerinde bir gazeteden bü-
yültülmüş Atatürk'le birlikte Çerkes Ethem

resimleri. Nereye baksanız, tarih, sanat ve
hukuk soluyorsunuz. Her hukukçunun ha-
yalini süsleyecek görkemli bir büro. Çalışma
masasında baskıya hazırlanan bir kitabın
düzeltmeleri. Başka bir masada dava dos-

yaları ve bütün bu kalabalığın, bütün bu
© objelerin içersinde; gözü ile izlemeden,elini

attığında istediği belgeyi bulabilen ak saçlı
bir bilim adamı Sayın Hayri Domaniç'i ve
muhteşem bürosunu tanımlamak öyle kolay
değil. Bu mekanı solumak ve yaşamak gere-
kiyor. Sayın Domaniç'in çok yönlü kişiliği,
çalıştığı bu mekana ve eşyalara da yansımış.

Espri dolu konuşması, doğal davranışları
ile bir anda bir bilim adamının yanında de-
gil, Uzunyayla'da bir Adığe Thamatesinin
Haçeşinde (misafir odası) zannediyorsunuz

kendinizi. Bizim akranımızmış gibi alçak gö-
nüllü bir üslupla bizlerle şakalaşması, ko-

nuşmalarının ara sıra o nefis Çerkescesiile

anektodlar, fikralar serpiştirmesi bize do-
yumsuz saatler yaşatıyor. Bir taraftan da
kendi elleri ile ikramda bulunuyor. Muhit-
ün'e tatlı tatlı takılmalar, Abaza-Khabardey
şakaları ile zamanın nasıl geçtiğini anlamı-

 



 

 

yorsunuz. Onunla bir arada olduğunuzda
Çerkes nezaketinin, Çerkes thamateliğinin
özellilerini görüyorsunuz.

Bu çok yönlü, saygıdeğer bilim adamı, bu
gerçek Çerkes Thamatesiile yapılan söyleşi-
yi hiç değiştirmeden konuşma akışına aynen
sadık kalarak aktarmaya çalıştık. Sayın
Domaniç'i daha iyi tanımak için bu söyleşi-
nin çok dikkatli okunması gerektiğine inanı-
yorum.

Sayın Domaniç, söyleşimize küçüklü-
ğünüzden, çocukluğunuzdan başlasak
diyoruz. Çerkesçeyi bu kadar mükemmel
konuşmanız, sanırız çocukluğunuzda
öğrenmenizden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle bize çocukluğunuzu ve gençliği-
nizi anlatır mısınız?

Benim doğduğum, yaşadığım köylerde
(köylerde diyorum, çünkü ben bir köyde
doğmadım birden fazla köyüm var), evet, bu
köylerde Türkçe'yi bilen çok azdı. Bu köyler-
de yaşayıp Çerkesçe öğrenmemekiçin ya dil-
siz olacaksınız ya da öğreneceksiniz. Ben
Büyük Kabaktepe köyünde doğdum. Bu köy
Aziziye, yani şimdiki Pınarbaşı ilçesine bağlı
idi. Günümüzde ise Sarız ilçesine bağlıdır.
Marğuşey ve Lığurhablede daha çok ta
Marğuşey'de (Yukarı Beyçayır) büyüdüm. Bu
köylerde de Khabardeyce çok iyi konuşulur-
du. 1937 yılında yatılı okul okumak üzere
İstanbul'a Galatasaray Lisesine geldim. Bu
arada da birçok Kafkasyalı buldum. Altmış
yıldır bana Çerkesin uğramadığı gün yoktur.
Galatasaray'da sekiz yıl leyli meccani
(parasız yatılı) okudum. Tabi yaz tatillerinde
Uzunyayla'ya gittim. Galatasaray'ı bitirdik-
ten sonra, 1945 yılında İstanbul Hukuk Fa-
kültesine girdim. 1950 yılında aynı fakültede
asistan oldum1988 yılına kadar asistan, do-
çent, profesör olarak alıştım. 1952 yılından
bu yana da avukatlık yapıyorum. Halen faa-
liyetteyim. Gördüğünüz gibi çalışıyorum,
Hatta neredeyse 24 saat çalışıyorum.

Galatasaray Lisesi yıllarınızda Rah-
metli Yasin Çelikkıran ağabeyimiz an-
latmıştı. O diyordu ki: 'ben birinci sınıf-
ta idim yanılmıyorsam, Hayri Ağabey de
üçüncü sınıfta idi. Çerkes olduğumu bi-
lip bilmediği konusunda bir şey diye-
mem, ancak tenefüslerde gelip başımı
okşar, küçük bir kardeşi gibi severdi.”
Bu konuda bir şeyler anlatır mısınız?

Evet Yasin'i orada tanıdım Maraş'ın Pa-

zarcık ilçesinden olduğunu ve Çerkes oldu-

gunu öğrendim. Aynı yerde, şimdiki Abhazya
Dayanışma Komitesi Başkanı Dr. Cemallet-

tin Ümid'in ağabeyi, sonradan Bolu Millet-
vekili olan rahmetli Fuad Ümid'i de tanıdım.
Küçük bir akardeonum vardı. Cumartesi ve
Pazar günleri lise nispeten tenha olurdu. Bu
günlerde bende akardeon ile oyalanır, bizim
havaları çalardım. Adığe olmayanlar da ya
merakla soru sorarlar, ya da alay ederlerdi.
Fuad Ümid benden bir sene sonra idi. Leyli
meccani, yani benim gibi parasız yatılı oku-
yordu. Kimseyle konuşmaz, ara sıra benim
akardeon çaldığım sınıfa girer, bakar, sonra
çekip giderdi. Bu böylece bir sene sürdü, da-
ha sonra bir gün cesaretle yaklaştı ve 'Siz
Kafkasyalı mısınız?” dedi. Cevabım biraz
sertçe idi; “Görmüyor musunuz...üzerime
yazıyorum,ilan ediyorum...”

Benim okulda iki lakabım vardı. Birisi
'Çerkes Beyi' diğeri ise 'Reis' bu isimde
“Çerkes Reisi' anlamına kullanılıyordu. Bu
nedenle “üstümde yazılı dedim Fuad Ümid'i

böyle tanıdım. Harika bir insandı. Onu he-
.nüzkırk yaşına iken, 1971yılında kaybettik.

Öyle sanıyoruz ki, Galatasaray'da
akardeon çalmakla kalmıyorsunuz. Ya
öğrenci iken, ya da avukatlığa başladı-
ğınız yıllarda 'Dosteli Yardımlaşma Der-
neği'ni kuruyorsunuz.

'Dosteli Yardımlaşma Derneğini ben

kurmadım, ama o derneğe üye oldum. Sanı-
rım kuruluşu 1946'dır. Kafkas ya da Çerkes
isimleri o tarihte, o ortamda kullanılmadı-
ğından böyle bir isimle kurulmuş, biz bir
grup olarak, elimizde Çerkes mızıkaları,
hafta sonları toplanıp dernekte eğlenirdik.
1946 ya da 1947 yılında idik, halen Kana-
da'da yaşayan, o Zaman tıp talebesi olan
Murat Yağan, Yüzbaşı Hayri Aksoy Bey,
Binbaşı Eyüp Öncü Bey -ki onlar bizden bü-
yüktü- toplanıp Murat Yağan'ın Çorlu'daki
çiftliğine gittik. En büyük seferimiz bu yol-
culuk oldu. Orada kırk sekiz saat çalıp oy-
nadık. Binicilikte Dünya Şampiyonu olan
hemşehrimiz Binbaşı Eyüb Öncü yarışlara
katıldığı resmi atı ile gelmişti. Birkaç atlı
daha vardı. Orada çok güzel vakit geçirmiş-
tik.

14 Mayıs 1950 seçimleri ve Demokrat
Parti'nin iktidara gelişi ile siyasi ortam biraz
rahatladı ve Kafkas Kültür Derneği'ni kur-
duk. İşte benim kurduğum dernek budur.
On sene süre ile derneğin odacısı da, üyesi
de, başkanı da bendim (Burada Sayın Do-
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maniç latife yaparak'sanıyorum bu nedenle
dernekiflah olmadı diyor.)

Efendim, Dernek senırz önceleri
Galatasaray'da idi, daha sonra Bağlar-
başı'na taşındı. Yanılıyor muyuz yoksa?

Hayır Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin
ilk merkezi Beyazıtta Bereket Han'ın üst
katında bir oda idi. Daha sonra Cağaloğlu'-
nda idik. Bundan sonra da Laleli de Canok
Pasajında uzun zaman kaldık. 90m2'lik bod-
rumda çok Kafkas Hikayeleri yaşanmıştır.

24 saat açık idi. O zaman korkunç bir kira(!)

ödemekteyiz. Ne kadar mı? Tam 60 lira...
ama o Zaman 60 lirayı bulmak çok zor. Ama
o veya bu şekilde bu parayı buluyorduk.
Canok pasajında 8 yıl kaldık. En yoğunder-
nek faaliyetleri bu dönemde yapıldı. Daha
sonra 27 Mayıs hareketinden sonra faali-
yetlerimiz biraz yavaşladı.1961 yılında görevi
Yaşar Bir'e devretlim. Bir süre Yaşar Bir bu

görevi sürdürdü. Dernek Bağlarbaşı'na belki
de 1965 yılında taşınmıştır. Elhamra sine-
masının bulunduğu binada bir daire alma
girişimimiz oldu 50 bin lira pey parası ver-
dik. 100 bin lirayı altı ay içinde ödeyebilsey-
dik daireyi alacaktık .Altı ay o daire de otur-
duk. Gerekli 100 bin lirayı bulamadık. Dai-
reyi bize satacakolan kişi Adapazarı'ndan,
Sakarya Sinemasının sahibi Cevat Beyidi.
Kuzuluk maden süları işletmecisi değerli
hemşehrimiz merhum Ziya Yıldırım Geç'in

çabalarını takdirle anıyorum. Cevat Bey ile
bizi tanıştıran Ziya Bey idi. Bey. Ama yüz
bin iirayı bulamadığımız için anlaşmaya göre
30 bin lirayı da ceza olarak ödememiz gere-
kiyordu. Sanırım 1955 ya da 1956 yılı idi.
Ben o zaman askerdim. 50 bin lirayı kurta-
rabilmek için Cevat Bey'e telgraf çektim.

“Paramız hazır, tapunun ne Zaman verilece-
ginin bildirilmesi...” dedim. Cevat Beytelaş-
lanmış, Ziya Bey'e demiş ki: “Benim miras-

çılarım razı değil, Bu durumda satıştan vaz-
geçersek, Hayri Bey aleyhimize dava açar

mı...?” Benimde canıma minnet, bizimkisi
esasen blöftü, 100 bin liramız zaten yoktu.
Gidip anlaşmayı fes etiim. 50 bin lirayı geri
aldım. Bu 50 bin lira Bağlarbaşı'nın temeli
oldu. Burayı ise 175 bin liraya aldık.

Efendim, Canok Pasajında her gün
Jaaliyet gösterildiğinden söz ettiniz.

Evet, burada zaman zaman 70-80 kişiyi
bulan üniversite öğrencileri vardı. Dernek 24
saat açıktı Her branştan öğrenci vardı.
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O dönemde dernekte neler iconuşulur-
du, neler tartışılırdı... Gündem ne idi...?

Gündemin ağırlığı bizim Adığe Haçeşleri
sohbeti geleneğinin dışında, Adığe kültürü-
nün yok olmaktan kurtulması, yaşatılması,
Kafkasya'daki ve Dünyaya dağılmış Çerkes-
ler arasında birlik ve irtibat kurmak, Kaf-
kasya'da Demokrasinin oluşumu, Cumhuri-
yet kurmanınyollarını araştırmak... Bütün
konuşmaların hedefi bu idi.

Siyasetle ilişkinizi tam anlamıyla
bilmiyoruz. Tek parti döneminde Çerkes-
lere yapılan bir baskı var mıydı, yoksa
psikolojik baskı mı yapılıyordu.?

Buna psikolojikbaskı denir mi...? bilmi-
yorum. Ama etnik köken ayrımı yapılmaksı-
zın Türkiye'nin genelinde bir baskı hissedili-
yordu. Köylerde, hatta İstanbul'da jandarma
ve polisin kanunsuz baskıları vardı. Bizler
bundan en az etkilenenlerdik. Daha önceki
yıllarda yaşananlar. Ethem-Devlet çatışma-
sının toplumla ilgisi yoktu. Bu çatışma Sa-
dece bir sandalye kavgasıidi.

ĞGhuaze olayından sonra 1950'lere ge-
lIene dek bir yayın organının varlığını
duydunuz mu?

Bizim derneğin çıkardığı oOdergi vardı.
Merhum Şeref TERİM ile merhum Dr. Vasfi
GÜSAR idare ediyordu. Dr. Vasfi Bey ilk ya-
zısında Osmanlı'ya çatıyordu. Başka bir ya-
zıda Rusya'ya. Ben de o zaman dernek baş-
kanı olarak heriki yazarada çaittım.

Bizim Osmanlı, Rusya ile çatışacak hali-

miz yok. Biz kültürümüzü kurtaralım. Biz
savunmayı bilememişiz. Tarih bizi esir et-
miş. Başucumuzda Rusya ortaya çıkmış, o

zaman nüfusu 40-45 Milyon. Tüm Kafkasya'
yı toparlarsan ancak 5 Milyon eder. Rusla-
rın 7, 9'luk topları var. 1800'lerin en geliş-
miş silahı. Bizde ise ağızdan dolma “Berejey

o Foç” ya da kama, doğru dürüst kılıç bile
yok. Şuursuzca mücadele ettik. Şeyh Şamil

26.8.1858 tarihinde teslim oldu. Şimdi bu-
rada bir faul yapayım; Doğrusu şimdiki Çe-
çen mücadelesine bile doğru bulmuyorum.
Sen kültürünü muhafaza et, neslini kurut-
ma, aklını kullan. | Milyon Çeçenin 310 bini

sağa sola, başka memleketlere sığınmış. 120
bin kişide telef olmuş. 1 Milyon kişinin en

genç 120 binini telef edersen kendi neslini
yok etmiş sayılırsın. Bu intihar demektir.
Tarihin ve coğrafyan belli, Ruslar seni müs-
temleke yapmış. Dünyada esareti yaşama-
yan müstemleke olmayan hiç bir millet kai-  



 

mamış. Mısır medeniyetini kuranlar, Sü-
merler bugün yok. Tüm Grek ve Latin kö-
kenli Avrupa medeniyetlerinin dayandığı yer
Mısır'dır. Mısır'ın ötesi ise Sümerlerdir. Sü-
merlerin ötesi belki bizim Kafkasya... Ama
tarih bu kesimden sonra henüz karanlık.
Mısır bütün medeniyetlerin beşiği olduğu
halde, esir olmuş. 1517 de bizim Tomanbay'-
ımızı Yavuz Sultan Selim yenmiş. Mısır böy-
lece Osmanlı'ya esir olmuş. Arkadan Napol-
yon gelmiş, daha sonrada İngiliz hakimiyeti
oturmuş. Mısır'ın üzerine... 450 yıl gibi bir
süre sonra Mısır devleti ortaya çıkmaktadır,
yani yeni yeni devleti olmaktadır. Mısır me-
deniyetindensonra, Grek ve Roma, Grek
Medeniyetini Roma, Roma'yı da Atilla istila
etmiştir. Roma ikiye bölünmüş,ikinci bölü-
gü olan Bizans'ı Fatih bitirmiştir. Antik me-
deniyetin beşiği olan Yunanistan ise Os-
manlı'dan kurtulduktan sonra, şimdilerde

biraz varlık gösterebilmektedir. Bu saydığım
medeniyetlerin beşiği olan memleketler,
müstemleke olup esir düşerken, çok daha az

nüfusu olan Kafkasya'nın esir düşmesi o
kadar da yadırganacak bir olay değildir.
Dünyada bütün esir milletler coğrafyalarını
ve milli özelliklerini her şeraitte muhafaza

etmişlerdir. Bu durumun iki istisnası vardır;

Bu iki istisna Yahudiler ve Çerkeslerdir. Ya-

hudiler Roma müstemlekesi olduktan sonra
durmadan isyan ederler. Milattan önce 71
yılında imparator |. Titüs Filistin'den dön-
mektedir. Tesalya'ya ulaştığında Yahudilerin
yeniden isyan ettikleri haberi gelir. Bunun
üzerine Titus döner, Roma orduları Filistin'e
girer, büyük bir kiyımdan sonra Yahudiler
dünyanın dört yanına kaçar, dağılır. Aradan
2 bin yıl geçer. Daha yeni 1947'de vatanları-
na dönerler. Ancak 1,5-2 milyon dönebilir.
Bu saydığım milletlerin çok yüksek medeni-
yetleri olduğu halde bu sıkıntıları çekerler.

Anladığımız kadarıyla sizin Kafkas
Derneği'ni kurduğunuzdan bu yana hep
aynı şeyler düşünülmüş. Hep aynı yönde
hareket edilmiş. Barışçı yollarla, kültü-
rün yeniden diriltilmesi istenilmiş fakat
maalesef kültürün yeniden canlandırı!-
ması anlamında çok mesafe kat edilme-
diği anlaşılmaktadır.

Evet fazla mesafe kat edilmedi. Ancak çok

önemli bir mesafe sayılır bence, çünkü temel
atılmış, yola çıkılmıştır. Sorun unutulma-
mıştır, bu anlamda çaba gösterilmiştir. Bu

sorunun unutulmamasında bütün dernekle-
rin ufak ufak da olsa katkıları vardır. Fazla

mesafe kat edilmemiştir ama bu konunun

hayati bir önem taşıdığı unutulmanuştır.
Ubıkhça nasıl öldüyse diğer dillerimizde öle-
bilirdi. Buna bağlı olarak, kültür, gelenek,
her şey ölebilirdi. Ama halen dil bilmeyen
çocuklarımızda bile dilin kültürün kurtarıl-
masının gerekliliği fikri ve çabası inancı var-
dır. Şimdiki derneklerin hepsinin bu inancın
yaşamasına katkısı vardır. Kafkas Derneği
bu konuda büyük bir girişim yapmış ve öne
geçmiştir. İnşallah başaracaktır.

Sosyal, kültürel yönden belirli bir iv-
menin kazanılması için sizin deneyimle-
rinizden ve gözliemlerinizden bakacak
olursak, nasıl hareket etmemiz gerek-
mektedir?

Kafkasya'da güzel derlemeler var. Rah-
metli Yasin'in tespitleri var. Amerika'da ya-
şayan M. KANDUR 2 milyon dolar değerin-
deki yerini tahsis edip bir enstitü kurmak
istiyor. Orada Kafkasya'dan gelen çocuklar
okusun istiyor. Ancak böyle bir ensütüyü
kurarsak Rusya'ya bir faul mü yaparız te-
reddüdü içindeyiz. Her neyse Kandur ile
kurmasak bile böyle bir enstitünün kurul-
ması düşünülüyor. Kafkas Derneği'nin giri-
şimleri bu anlamda kültürümüzün tespiti
için önemlidir. Neler yapılmalı...? Bir defa
mevcutları derleyip toplayıp yayımlamak,
onları eleştirmek, ondan sonra gelenekleri-
mizi, dilimizi, kısacası kültürümüzü öğreten
kurslar, okullar, üniversitelerde bölümler
açmaya çalışmak... Ama öncelikle bunlar

için gerekli masrafları tarafımızdan camia-
mızdan toplamamız karşılamamız gerek-
mektedir. Böyle bir alfabe Türkiye'de, Suri-
ye'de, Ürdün'de, Balkanlar'da, Amerika'da
yaşayanlar için gereklidir.

Nart Yayın Kurulu üyesi Dç. Dr. Sevda
ALANKUŞ başkanlığında oluşturulan bir
heyet gelenek ve göreneklerimizi topla-
mak için çalışmalarına başlamıştır.

Bu arkadaşlar benimle irtibat kursunlar

soracakları her soruyu cevaplamaya çalışı-
rım.

Elbette sizinle irtibat kuracaklar, bir
başka konu; Geçen yıl Adığey Cumhuri-
yeti'nden gelen dört bilim adamı Tokat,
Sivas ve Uzunyayla'da etnolojik ve ant-
ropolojik taramalar yaptılar. Aynı grubu
ve başka bilim adamlarını yine çağırdık
Düzce'den başlayarak Güney Marmara'yı
tarayacaklar iki yılda bu çalışma ta-
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mamlanacaktır. Alınan sonuçlar ise
Maykop'ta yayımlanacaktır. Bu ise Kaf
kasya'da yaşayan insanların Türkiye'ye
bakışlarını olumlu yönde etkilemektedir.
Türkiye'de yaşayan bilim adamlarımızın
isimlerinin tespitine çalışılmakta olup
bu çalışmalar bilim kurulu imkanlarımı-
zı arttıracaktır. Efendim konudan konu-
ya geçiyoruz. Bugünlerde Kafkasya'yı
nasıl buluyorsunuz?

Yayınlar vasıtası ile haber alıyorum Aldı-
gım bütün haberleri inceleyerek biriktiriyo-
rum. Anladığımkadarı ile Kafkasyaile iyi bir
irtibat var. Oradâ az bir nüfus var ama po-
tansiyel iyi. Abhazya'nın muhâzara edilmesi,
yardımların sokulmaması, kötü gelişmeler.
Dr. Cemalettin Ümid ile irtibat kurdum. Kı-
zılay'dan yardım açısındanbir karar alına-
cağını söyledi. Dernek faaliyetleri mevcut
kapasitelerine göre çok iyi, takdir edilecek
derecede iyi. Önemli olan mali kaynak sağ-
lamaktır. Bu konuda dernekler yeterince
baskı yapmamaktadır. Baskıyı başka an-
lamda söylüyorum. Derneklerimizde bu ko-
nularda çalışacak profesyonel kadro oluştu-
rulmalıdır. Bu kadrolar başka işlerle uğraş-
mamalıdır. Allah sizin grubunuza sağlık ve
başarı versin, çok uzak değil, yakın bir gele-
cekte Kafkasya'da bağımsız bir devletimizin
kurulmayacağını kim söyleyebilir? Umutlu-
yum, kültürümüz, neslimiz kurtulacak.
Şimdilerde muhtariyet, bölge, eyalet... her
ne ise... tamam... Her dille eğitim yapabili-
yorsunuz, Abaza, Khabardey Üniversiteleri
var. Bunlar sevindirici şeyler. Ben gidip ge-
lemiyorum. Ama gidip bana haber getirenler
var. Orada tiyatro var, pşine var, hatta her
evde piyano olduğunu söylediler. Bunlar
kültürün belli bir seviyede olduğunu göste-
riyor. Sanat hayatı canlı. Hala diyorlar ki
Yunan-Roma tiyatrosu, kültürü... Oysa biz
eskiden beri bu kültüre sahiptik. Ancak ba-
rış içinde kültürle uğraşmak, çekişmelere
son vermek lazım. Başka uluslarla, Gürcü-
lerle çekişecek gücümüz yok. Çekişirsek ve
telafat verirsek gelişmemizi geciktiririz. Ama
Abhazya Gürcüstan bir arada olursa şimdi-
lik bir şey kaybetmeyiz. Bir gün gelir her şey
istediğimiz gibi düzelir.

Kafkasyalı işadamlarının kurduğu
Kafiad'dan haberiniz vardır sanırız.

Var, o da çok iyi bir girişim Kafkas Der-
neği'nin teşebbüsü ile olduğunu biliyorum.
Böylece müteşebbislerimiz örgütlenerek de-
min derneklerde oluşmasınıistediğimiz pro-
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fesyonel kadrolarımızı beslemesi, destekle-
mesi lazım. Kimi Kafkasya'ya dönmekister,
kimi buradakalmak, dönenler dönsün, ora-

da örgütlenmelere gidilebilir. Gitmek iste-
yenler için şirket kurulabilir. Evler, lojman-
lar yapılabilir.

Efendim bu konuşmalarınız genelde
H. Meşrutiyet döneminde yaşamışolan
Hasan Amca'nın konuşmalarını anımsa-

tıyor. Çerkeslerin çok uzun zamandır
dönme arzuları vardır.
O arzu her zaman olagelmiştir. Bazıları

bunu ütopya sayar, çekinir, gitmeye imkanı
yoktur. Yaşı geçmiştir, gidemez ama ideal
olanı tabi ki Kafkasya'da toplanmaktır. Bu
her Kafkasyalı için idealdir. Fiilen realize
edilmesi zordur tabii. Öte yandan birmille-
tin mutlaka bir coğrafya da oturması zaruri
değildir. Ama Kafkasya'nın Anavatan olarak
muhafaza edilmesi mutlaka zaruridir. Çinli
Amerika'da oturur ama Çin yerinde durur,
ilişkisini koparmaz, İtalyan Amerika'da
Colarado Eyaletinde oturur ama, onüniçin
İtalya her zaman Anavatan olarak vardır. Bir
gün gerekirse oraya dönebileceği umudunu
her zaman taşır. Giderimgüvencesini duyar.
Yani Kafkasya'da toplanmak da amacımız
olmalıdır. Ama bu mutlaka, olmazsa olmaz
diye direnilmemelidir.

Efendim, bazı duygu ve düşünceleri-
mizi sizden duymak bize çok mutluluk
vermektedir. Bu açıkladığınız hususların
izlediğimiz yolu teyid etmesi mutluluk
vermektedir. Sizin gibi bilim adamları-
mızla, yazarlarımızla, ressam ve müzis-
yenlerimizle övünüyoruz. Anadolu'da ya-
şayan Çerkes insanı için bu hususlar ö-
vünç kaynağı oluyor. Çok uzun süredir
İstanbul'da yaşıyorsunuz. Sözünü etti-
ğimiz Çerkes kökenli yazarlar, sanatçı-
lar, müzisyenler ve ressamlardan söz
eder misiniz? Ya da hayatta olan, ol-
mayan profesör arkadaşlarınızdan söz
eder misiniz... ?

Elbette, herkesten önce Ömer Seyfettin
aklıma geliyor. O Gönen'den başlayarak, Gö-
nen'den bahsederek yazıyordu. Pek çok ta-
nıdık var. Tıp alanında, hukuk alanında çok
bilim adamımız var. Ama bunların çoğu Çer-
kesliğini saklamamıştır. İftiharla Çerkes ol-
duklarını söylemişlerdir. Ancak, çoğu Çer-
kesçe bilmezdi. Onların size listesini versem
daha sağlıklı olur. Doğum tarihlerini, otur-
dukları yerleri, çocuklarını kapsayan, bu gi-

 



 

 

bi bilgileri kapsayan listeler verebilirim. Böy-
le bir çalışma yapabilmem için bugün banda

aldığınız konuşmaları bana İfakslayın, ben
bunların ışığı altında bu listeleri hazırlaya-
bilirim, bu konuyu ayrı bir makale yaparız.

Efendim, “siz de çok soruyorsunuz”,
demezseniz çocukluk yaşamınızdan bi-
raz daha bahseder misiniz?

Demem, demem, size anlatayım; çocuk-
luk yaşamım yüzde yüz Çerkes örf ve adetle-
rinin yaşandığı bir ortamda geçmiştir. Katık-
sız Çerkesçe yaşanan bir çocukluğum ol-

muştur. Çocukluğumda örf ve adetlere ters
düşen hiçbir olay yaşamadım. Her şey gele-
nek üzere oluşurdu. Kavgalar bile belli
mertlikler ve cömertlikler içerisinde geçmiş-

ür. Çerkes Anayasası niteliğinde örf, adet-
lerle bu kurallara uyulmaması halinde, tek
kelime "YEMUK” yani AYIP yaptırımı, tüm
anlaşmazlıkları çözmeye yeterlidir. Örneğin,
kız kaçırılır, yaşlılar hemen toplanıp karar
alırlar, iki at, iki öküz, yirmi lira, hemen ka-
rar verirlerdi. Her şey usulüne uygun çözüm
bulurdu. İnsanlar ise bu güzel örnekleri gö-
rünce, her soruna çözüm bulunacağı inan-
cını kazanırlardı. Köylerde, at, öküz, tavuk,
hindi veya bir şey çalındığında, nadiren de
olsa böyle bir yaramazlık olduğunda bir hal
çaresinin bulunacağını hemen o zaman an-
İardık. Thamadeler gelip bir şey söylerler, bir
şey yaparlar derdik. Benim köy yaşamım
Aşağı Kabaktepe ve Marğuşey'de geçti. Özel-
likle ilk 6 yılım Kabaktepe'de, bunu izleyen
16 yıl Marğuşey'de geçti. Sabahtan akşama
kadar kırlarda dolaşır, çift sürer, ekin ve ot
biçerdik, ben çok iyi ot biçerim. Zaman za-

man Sapanca Yanıkköy'de ot biçerim hala...
Dokuz tane tırpanım var. Tırpan çekiçleme-
sini de çok iyi bilirim. Wuade (çekiç)'yi iyi
vururum. Bak, orada pencerenin üzerinde
bir çekiç var. Bende Çerkes alet edevatı

(ama-psıma)'nın her türü var. Eğer, yamçı,
kamçı, Papaklar, Bğarıje, gerije (eğer parça-
İarı, aksesuarı) bunların hepsini derneğe
bağışlamak istiyorum. Dernek bünyesinde
güzel bir müze kurulsun, Kafkasya'dan gel-
me dört tane saatim var. Kafkas eseri değil
ama hatırası var. Bak, arkada orada bir
bjakue var (gümüşle işlenmiş dağ keçisi
boynuzu). Buralara sığmadı da balkona

koydum. Onu, artisi, senaryo yazarı, ünlü
sanatçı Hajkasım Hasan getirdi. Onların
hepsini derleyip toplayıp, bir müze kurarsa-
nız oraya vereceğim. Tabi sizin deneğinizin
öncelikle bu işi yapmasını isterim. Kafkas

düşmeli.

kültürfaaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında
çok başarılı olarak yürüten Kafkas Derne-
gi'ni çok beğeniyor ve takdir ediyorum. Bu
derneğin yöneticilerine her Kafkasyalı gibi
bende çok şey borçluyum. daha da borçla-

nacağım.

Son bir soru... Bizlerden küçük olan
ve dil bilmeyen kuşağa ana dilimizi öğ-
retmek için ne yapabiliriz, ne önerirsi-
niz?

Kafkas derneklerinin küçük kursları var,

zaman Zaman açılır bunlar. Örneğin, Prof.
Dr. Günsel Şurdum, şu anda böyle bir
kursta Çerkesçe öğrenmektedir. Şurdum'u

tanırsınız. Babası, emekli subay Sait Şur-
dum, annesi de Uzunyaylalıdır. İşte bu ör-
nekte olduğu gibi çalışmalarını sürdürdü.
Kafkasya'dakilerin uyguladığı dil ve yazı öğ-
renimi metodlarını ve programlarını uygula-
yabiliriz. Burada girişimcilerimiz var, sizler
varsınız, bir bütçemiz olsun, parasal eksiği-
mizi tamamlayalım. Buna ben de yardımcı
olurum.

Biz bu konuları, yani kültürel sosyal
yardımlaşma, eğitim konularını bir vakıf
örgütlenmesi içinde ele almak istiyoruz,
vakıf çalışmalarımız devam ediyor. Siz
büyüklerimizi de bu vakfın kuruluşunda
görmek istiyoruz.

Bu konuda duyarlı hemşehrilerimizi be-
lirli bir takvime bağlayarak borçlandırmak
zorundayız. Bu masrafları karşılamazsak,
davamızı çözemeyiz. Bu potansiyelin var ol-

duğunubiliyorum. Size ancak helva yapmak
Eskiden bu işler zordu. Yukarıda

anlattım elli bin lirayı kurtarmak için neler
yaptığımı, şimdi bu potansiyel var. Varlıklı-
larımız bu parayı verirlerse kıyamet kopmaz.
Örneğin ben senede bir milyar verirsem, ba-
na dokunmaz. Yani herkesin belli bir ölçü
içerisinde katkısı lazım. Bütün bu çalışma-
ları yapanlara çok şey söyleyen olur. Çok laf
ulaştırırlar. Benim sizlerden bir ricam var.
Hatta ricadeğil, bir büyüğünüz olarak em-
rediyorum: “SABIRLI OLUN” hemen kırılma-
yın, hemen parlamayın. Başka dernekler ya
da kişilerle sürtüşmeye girmeyin. Topluma
iyi hizmet bunu gerektirmektedir.

Bu güzel söyleşi için, bu çok değerli
önerileriniz için çok teşekkür eder saygı-
larımızı sunarız.
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İlafkasya'da yatırım olanakları
Mehmet Kanbekile bir söyleşi

Mehmet Kanbek ve Şamil Dinç iki başarılı işada-
mı. Üniversite döneminde dernek vasıtasıyla
başlayan arkadaşlık ortaklığa dönüşmüş.Mehmet
Kanbek Besleney, Kenbek sülalesinden, Eskişe-
hir Çukurhisar Köyü'nde doğmuş. 1984'te ODTÜ
İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, dokuz yıl
bankacılık yapmış. Şamil Dinç ise Khabardey,
Sasık sülalesinden, Uzunyayla Kırkpınar Kö-
yü'nde doğmuş. Ankara Üniversitesi Rus Filolojisi
mezunu. İki buçuk yıl devlet memurluğunda bu-
lunduktan sonra ticarete atılmış. 1990'da ilk kez
festival için Kafkasya'ya gitmiş. 1993 yılında Meh-
met Kanbek, İmdat Kip ve Mahmut Özdenile be-
raber Barina Uluslararası Ltd. şirketini kurmuşlar.
Bu dört ortağın dernek vasıtasıyla birbirleriyle
tanışmaları, maddi menfaatlerden çok Çerkeslik
temeline dayanıyor anladığımız kadarıyla... Biz de
Ankara şubemizde bir düğün sırasında tanıştığı-
miz Mehmet Kanbek ve Şamil Dinç ile Kafkasya'-

- dakiyatırım olanakları üzerine bir söyleşi yaptık.

 

Kafkasya ile ekonomik ilişkileriniz ne
zaman başladı ve ne şekilde gelişti?

Kafkasya ile ilişkilerimiz 1994'te başladı.
İlk olarak Nalçik Üniversitesi'yle ortaklıkta
bulunarak ekmekfırını açtık. Ancak bu böl-
gede iş alanı daraldığı için kapatıldı. Daha
sonra Krasnodar ve Moskova'da aynı işlet-
meleri açtık. Onlar şu anda devam etmekte.
Aynı zamanda ithalat-ihracat işleri de ya-
paktayız.

Nalçik Üniversitesi ile nasıl ortak ol-
dunuz?

Zaten şirketi kurmadan önce bu üniver-
siteden bazı yetkililerle dernekler vasıtası ile
Türkiye'de tanışmıştık. Bu işbirliği güven,
önceki ilişkiler, prensipler kısacası Çerkes-
likle sağlandı.

Peki niçin Kafkasya?
Ana neden tabi ki Kafkasyalı olmamız ve

orada bulunma isteğimizdi. SSCB'nin dağıl-
masından sonra ticaret yapmaya uygun ko-
şullar oluştu. Biz de bu isteğimizin maddi
temellerini oluşturduk. Zaten Kafkasya'ya
yerleşmek gibi bir düşüncemiz de vardı.
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” ticarete ivme veriyordu. Ticaret

Ne tür kolaylıklar ya da zorluklarla
karşılaştınız?

Özellikle Kafkasya'da barımabilmek, Mos-
kova'ya göre daha kolaydı. Ancak bunun .
yanında çok zorlukla karşılaştık. Khabardey
Devleti'ndeki bürokrasi işleri işimizi güçleş-
tirdi. Yönetimdekiler tarafından yabancı gibi
görüldük.

Peki bu bürokrasi işlemleri sadece dı-
şarıdan gelen yatırımcılar için mi geçer-
li?

Hayır aslında herkes için geçerli. En ö-
nemlisi işlemlerde çok zaman kaybı var, her
yerde rüşvet vermek zorunda kalabiliyorsu-
nuz. Devlet kurumlarıyla olan her işte bir
takım engeller çıkıyor.

Rusya şu an ekonomik krizde genel
olarak Rusya, dar anlamda Kafkasya'da
şu anki ekonomik durum nasıl?

Kriz öncesinde IMF politikaları doğrultu-
sunda dolar kurunun bastırılmasıyla itha-
lata çok uygun koşullar vardı. Bu nedenle
ciddi biçimde ülkeye yabancı mal giriyordu.
Ülke içinde de üretimin sağlıklı olmaması bu

yapanlar
için çok uygun ortam vardı.

Kriz sonrasında bu dengeler tamamen
kayboldu. Devalüasyon ithal malların fiyatı-
nı artırdı. Yerli piyasa ve kalitesiz mallara
yönelim başladı ve ithal malların satışları
çok düştü. Bu krizden Rusya kadar Kafkas-
ya'da etkilendi. Şu dönemde harcanabilir
gelirin düşük olması ticareti engelleyen en
önemli etken kısa vadede de üretim proble-
mine çözüm getirilemeyeceğini düşündüğü-
müzden, daha üst fiyat seviyelerinde bu
denge oluşana kadar dış ticaretin yavaş ge-

lişeceği kanısındayım.

Kafkasya'da yaşayanların şu ani
ekonomik durumu nasıl? İşten çıkarılan-
lar oldu mu? Dönenler için ne tür deza-
vantajlar var?

Devletten işçi çıkarılmadı. Dolar kuru

düştü, rublenin satın alma gücü etkilendi.
Ancak yine de menfi yönden kriz dönüşü



 

 

engelleyecek ağırlıkta değil. Dönüş için in-
sanların sermayelerini de götürüp yatırım
yapmaları, hem onlar için hem de Kafkasya
içinfaydalı olur.

Türkiye'den çalışmak için hiç kimseyi
götürdünüz. mü?

Evet, Türkiye'den Kafkasya kökenli 6
genç Moskova'da, Krasnodar'da 3 ve Nal-
çik'te 2 kişi olmak üzere 11 Türkiyeli Çerkes

şu anda orada, Ayrıca oraya yerleşen ve
bizle ticaretilişkisi olan 20 kişi daha var.

Ekonomik ilişki sağlanırsa dönüş
gerçekleşebilir mi?

Dönüş sadece ekonomiye bağlı değil,
hızlandırıcı bir faktör olabilir. Bunun dışın-

da Türkiye ve Kafkasya'nın bu yöndeki poli-
tikaları önemli. İnsanların orada yaşaması
için en başta kimlik bilinci gerekli.

Kafkasya'da tarım sektörü ne durum-
da?

Toprak verimli, çiftçilik yapanlar için çok

uygun bir ortam var. Devletten toprak kira-
lanıyor. Türkiye'de çiftçilik yapanların oraya
dönmesini tavsiye ederim.

Mafya sorunu çözümlendi mi?
Mafya sorunu artık çözümlendi. İlk geçiş

dönemindeki olaylar artık kalmadı. Şu anda
Adığeler için böyle bir problem söz konusu
değil. Ancak diğer topluluklar için yaşama
koşulları zor.

Yatırımcılara tavsiyeleriniz nelerdir?
- Yatırım prensipleri bellidir. Bölgenin özel-

liklerine uygun yatırım yapılmalıdır. Detaya
inersek tarımsal ürünler, hayvancılık, ağaç-
orman ürünleri, gıda sektörleri yatırımcılar
için uygun. Tabii yatırım olanaklarının
bunlarla sınırlı olduğu da söylenemez.

Çalışmayan çok büyük devlet fabrikaları
var. 20-25 bin kişilik fabrikalar mevcut fakat
üretimde değil. Sermayesi olan yatırımcılar
buraları işletmeye açabilirler.

Kafkasya'da Çerkes olmayan yatırım-
cılar da var mı?

Pek sık değil, ancak bildiğim kadarıyla
İtalyanların Dağıstan'da deri üzerine yatı-
rumları var. Kafkasya'da yabancılar için uy-
gun bir ortam yok. Kafkasya Rusya'nın Do-
gusu gibidir. Yabancılar yatırım yapamazlar.
Şu anda Türkiyeliler dışında Suriyeli ve az
da olsa Ürdünlü yatırımcılar mevcut. Kısa-

cası Kafkasya'ya yalnızca Çerkesler yatırım
yapabilir.

İlişkileriniz (Moskova, Nalçik ve
Adığey yöresinde daha yaygın. Bu kesim-
lerdeki bürokrasi işlemlerinin bir karşı-
laştırmasını yapar mısınız?

Moskova ile iyi durumda ancak Çerkes i
olduğumuzdan dolayı bazızorluklar çıkarılı-
yor. Khabardey'e ciddi yatırımlar var. Dışa-
rıdan gelen insanlarımızın vergi oranları da
yüksek. Ancak ödenen vergiler halka ulaş-
mıyor. Para devletten çalınıyor. İşe girmek
için dahi rüşvet veriliyor. Devlet çalışanları
“burası Zarar etsin, ben satın alayım” mantı-
gında. Adığey bölgesinde devlet politikaları
dahaiyi, diasporalılara daha sıcak bakılma-
sından dolayı bürokrasi ve vize. işlemleri
Maykopta daha kolay işliyor. Bürokrasi
Kafkasya'da tamamen Çerkeslerde, devlet
onların elinde, Ruslar burada bir sorun çı-
karamazlar.

Bildiğiniz gibi Kafkasyalı işadamları
tarafından KAFİAD kuruldu. Bu kurum
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Kafkasyalı iş adamları kesinlikle bir araya
gelmeliler ama bunun yanısıra verimlilik de
sağlanmalı. Şu dönemdeiyi bir verim alındı-
gı söylenemez. Nedeni bence insanların bir-
birlerine güvenerek projeler üretmemesinden ..
kaynaklanıyor. Herkes farklı projeler öneri-
yor, kendini ön plana çıkarıyor. Biz de bu
kuruma üyeyiz. Kafkasya'da da çok yakım
olmamakla beraber Nalçik Business Clup
adlı bir dernekleişbirliği içerisindeyiz.

İleriye yönelik planlarınız nelerdir?
Ticarette bir takım özel koşullara bağlı

olarak ucuz mal girebildiğinden dolayı karlı"
gözüküyor. Ama asıl hedefimiz kalıcı yatı-
rımlar yapmak. Bu yatırımların Krosnadar
dahil Kafkasya'nın her yerinde olması müm-
kün.

Bu söyleşi için teşekkür ediyor, yatı-
rımlarınızda başarılar diliyoruz.

(Söyleşi: Alper Mangırj
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Valeri Tişkov

(Bu sayımızda Moskova'da yayımlanan Nizavisimaya. gazetesinin 22 Ocak 1998 tarihli sayısında çıkan Valeri
Tişkov imzalı yazı ile Maykop'ta yayımlanan Adığe Mak (Adığe Sesi) gazetesinin 25 Temmuz 1998 sayısında
yer alan ünlü bilim adamı Pyotr İvanıko ile yapılan bir söyleşiye yer veriyoruz. Herhangi bir yorum ve kısaltma
olmaksızın yer verdiğimiz heriki yazının da okurlarımızca objektif bir biçimde değerlendirileceğine inanıyoruz.|

Kuzey Kafkasya: Problemler ve Politika
Kuzey Kafkasya sosyo-ekonomik durumu,
devlet yönetimi ve ulusal güvenlik açısından
Rusya'nın en önemli bölgesidir. Durumu iyice
anlayabilmek için şu iki noktaya dikkat çek-
mek gerekmektedir:

e Kuzey Kafkasya politikacılar tarafından
anlaşılamayan ve değerlendirilemeyen eşsiz bir
mozaiktir.

e Kuzey Kafkasya halkları bir zamanlar
Rusya tarafından işgal edilmiş ve ardından da
kötü muamele görmüş olmayı hiçbir zaman
kabullenememişlerdir. Bugün için de Rusya,
bu bölge için önceden düşünülmüş, bilimsel
ve eşitlikçi bir politikaya sahip değildir. Tabii
ki buna halkın isteklerini bastırmak, entrika
çevirmek ve henüz tam olgunlaşmamış prob-
lemleri görmezden gelmeye çalışma politikala-
rını dahil etmiyoruz.

Fakat durum göründüğünden daha karma-
şıktır ve bütünü oluşturan parçalar birçok
analizin sonucu olarak ortaya çıkar. Gerçek-
ten de Kuzey Kafkasya'da etnik açıdan olduk-

ça karmaşık bir nüfus yaşamaktadır ve bu
nüfus halen dil özelliklerini ve sosyo-ekonomik
ilişkiler anlamında geleneksel özelliklerini ko-
rumaya devam etmektedir. Rusya'da yaşayan
insanların ve yeni nesil politikacıların büyük
bir çoğunluğu için bugün Kuzey Kafkasya'da
yaşananlar oldukça anlaşılamaz durumdadır.
Acaba bu bölge gerçekten de bu kadar benzer-
siz midir ve halk olarak diğer Rusya halkla-
rmdan radikal bir şekilde bu kadar farklı mı-
dır?

Nalçik'in, Grozni'nin, Vladikafkas'ın ve di-
ger birçok Kuzey Kafkasya şehrinin Rusya ça-
pında iş ve tatil yeri olarak ne kadar popüler

oldukları unutulmamalıdır. Şüphesiz drama-
tik tarib ve etno-kültürel faktörler bölgedeki
tüm problemlerin ve anlaşmazlıkların en ö-
nemli sebepleridir.

Çevre ve Kaynaklar

Bölgenin doğal kaynakları ve çevresi hakkında
genellikle abartılmış bir tonla konuşulmakta-
dır. İşin aslında Kuzey Kafkasya çok zengin
doğal iklimsel ve mineral kaynaklara sahip

değildir. Tabii ki Stavropol ve Krasnodar eya-
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letlerinin bereketli topraklarını, bol mersin
balıklı Hazar Denizi'ni ve Çeçen-İnguş'un
mütevazi petrol kaynaklarını saymazsak, böl-

genin kalan dağlık bölümleri işlek bir ekonomi
için elverişli imkanlara sahip değildir. Kuzey
Kafkasya cumhuriyetlerinin belli başlı top-
rakları da iklim açısından tarımsal ekonomiye
uygun değildir.

Kafkasya'nın kuzeyi, güneyi gibi elverişli
iklim yapısına sahip değildir. Elit kesimler dı-
şındaki Kafkas halklarının ve özellikle dağlar-
da ve dağ eteklerinde yaşayanların geçmişte

zor bir yaşantılarının olması da tesadüfdeğil-
dir.

Tüm bu sebeplerden ve özellikle de gün
geçtikçe keskinleşen pazar ekonomisinin ge-
tirdiklerinden dolayı Kuzey Kafkasya halkları
fakir yaşamaya mahkummuş gibi görünmek-
tedir. Mesela Kanada'da küçük petrol kenti
Alberto halkı, petrol yönünden fakir deniz kı-
yısındaki bölgelerden daha iyi yaşamaktadır.
Aynı duruma Rusya'dan da örnekler vermek
mümkündür. Yakutsk, Komi, Ural ve Sibirya

gibi doğal kaynaklar yönünden zengin olan bu
bölgelerde, mantığa göre yaşam düzeyinin Ku-
zey Kafkasya'dan dahaiyi olması gerekmekte-
dir. Zira verimli topraklara sahip endüstriyel
bölgelerin, dağlık ve dağ eteklerindeki bölge-
lerden daha iyi yaşaması gerekmez mi? En
azından dünyanın diğer ülkelerinde durum
böyledir. Latin Amerika'dan İskoçya'ya, Çin'e
ve dağlık Vietnam'a kadar.

Eğer Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri Rus-

ya'nın sömürgesiyse, yerli halklar sömürü ob-
jesiyse, o zaman bu halkların, sömürgeci sıfa-
tnı taşıyan halktan daha kötü yaşaması ve

daha kötü bir statüye sahip olması gerek-
mektedir.

Resmi verilere bakılırsa durumun böyle
olduğu söylenebilir. Hatta Dağıstan'ın ve

Çeçenya'nın dağlık bölgelerinin yaşantısını
Kuzey Kafkasya'nın diğer bölgeleriyle karşı-
laştırırsak bunlar da duruma kanıt olarak

gösterilebilir. Eğer yaşanılan evlerin büyüklü-

günü, döşenmesini, kullanılan otomobil mik-
tarımı ve diğer hayat seviyesini gösteren belir-
tileri kıyaslarsak durumun tamamen görün-

düğünden farklı olduğunu anlarız. Balkar,



 

İnguş ve Çeçen köylerini kuzeydeki Yakutsk

istatistik ve propagandalardan çok daha farklı
olduğunu görürüz. Ve belki de bu Kuzey Kaf-
kasya'nın politikacılar ve bilim adamları tara-
fından yeterince anlaşılamayan en önemli bil-
mecesi ve esrarıdır.

Moskova etrafında son yıllarda oluşan yük- kasya diğer tüm Rusya'dan dahaiyi yaşıyor,
çünkü bu bölge çok güçlü bir insan potansi-
yeline sahiptir. Kuzey Kafkasya halkları böl-
gelerindeki zayıf kaynaklara rağmen büyük
bir ülkede yaşamayı kendileri için avantaja

çevirerek dahaiyi bir yaşam ve hak edilmiş bir
konunı için atılımcı ve yarışmacı özellikler e-
dinmişlerdir. Toplumsal baskılara ve küçük
düşürücü kısıtlamalara rağmen Kuzey Kaf-
kasya nüfusunun Rus olmayan kitlesinde
sosyal alanda başarıya ve ilerlemeye yönelik
bir hareket tarzı oluştu. Bunun izlerini eğiti-
me, atılımcılığa, hareket kabiliyetine olan yö-
nelimde de görebiliriz.

1960-1980 yıllarında Kuzey Kafkasya
halkları hayret verecek şekilde modernizm
yolunda bir atılım gerçekleştirdiler. Zamanın-

da büyük Sovyet şehirlerinin pazarlarında ça-

ba göstermiş ve kendi tatil şehirlerinde hizmet
verip ev sahipliği yapmış olan bu insanlar,
psikolojileri ve alışkanlıkları gereği pazar eko-

nomisini ve onun özgün hayatstilini çok daha
hazır karşıladılar. İçinde birçok bilimsel, sa-
natsal ve entellektüel sınıf yetiştirmiş olan bu
insanlar son tahlilde ideolojik liberalizme de,
pazar politikasına da çok daha çabukalıştılar.

Eğitim ve hareket kabiliyetleri Kuzey Kaf-
kasyalıların rolünü tüm ülke genelinde, özel-
likle de politika, kültür ve bilim alanlarında
daha da arttırdı. Kuzey Kafkasyalıların Mos-

kova diasporası, diğer Rus olmayan halkların
temsilcilerine göre daha etkindirler. Ancak
Rus kültüründe erimiş daha sakin ve etnik

açıdan daha az pekişmiş Ukrayna, Yahudi ve
Ermeni halklarını geriden takip etmektedirler.
Ve en sonunda Kuzey Kafkasyalılar Rus köyle-
rinin felaketi olan “sarhoşluk” gibi toplumsal
bir hastalıktan da uzak kalmayı başarmışlar-
dır. Burada İslam dininin etkilerinden de bah-

sedilebilir.
Halkın bu başarısı her şeyden önce kendi

öz güçlerinden doğar ve saygıyı hak eder. Fa-

kat gene de son yılların yıkıcı anlaşmazlıkları
da gene buralarda doğmaktadır.

Şimdiye kadar hiç kimse, nisbeten daha
fazla bir gelişme getiren ve halkın bir kısmını

ye dikkat etmedi.
Son yıllarda Kuzey Kafkasya halklarının

çoğunluğu arasında çoğu zaman daha fakir 

köyleriyle karşılaştırırsak sosyal realitenin |

sek yaşama seviyesini saymazsak, Kuzey Kaf-

diğerinden üstün tutan bu psikolojik ilerleme-

yaşayan ve yüksek öğrenime sahip olmayan
Rus köylüsüne karşı bir hor görme eğilimi or-
taya çıktı; ve en sonunda Rus televizyonu te-
peden tımağa silahlanmış Çeçen savaşçıları-
na, sersemlemiş ve sarhoş “Bizim oğlanlar”ı
fon olarak kullanınca bu üstünlük kompleksi
daha dâ kuvvetlendi. Bu da tabii ki Kuzey
Kafkasyalıların büyük bir çoğunluğunu genel
Rusya iktidarına karşı bir zayıllamaya götür-
dü.

Kimin suçu ve nereden başlamak lazım?
Moskova ve özellikle de Rus halkı Kuzey Kaf-
kasya'nın bugün içinde bulunduğu krizden
sadece kısmen sorumludur. Çünkü radikal
etnik milliyetçiliğe ve vatandaşların hukuki
esaslardan ayrılıp yasadışı silahlandırılmasına
ön ayak olanlar federal organlar değildir. Top-
rakların yeniden bölünmesiyle ilgili yıkıcı olu-
şumlar, anti-Rus deklarasyon ve beyanname-
ler, Kafkas Konfederasyonu projeleri ve ben-
zerleri Moskova'nın başının altından çıkma-
mıştır. Grozni'de silahlı ayaklanma çıkarılma-
sının ve illegal yollarla bağımsızlık ilan edilme-
sinin sorumlusu da Moskovadeğildir.

Tabii ki Moskova'dan, Vilnius'tan ve başka
diğer ülkelerden de yıkıcı tesirler geldiyse de
dahaiyi incelendiğinde bu planların sahipleri-

nin Rus parlamentosunda, eski Sovyet ordu-
sunun subayları arasında ve Moskova aydın-
ları içindeki Kuzey Kafkas asıllılar arasında
olduğunu görürüz. Bu gruba son olarak Mos-
kova'da Kafkasyalıların sadece kaba kuvvetten
anladıklarına inananları da dahil etmek
mümkündür.

Rus devletinin hatası ise yıkılan Sovyet-
lerin ardında bu bölge için doğru bir politika
saptayamamış olması, sivil halk içinsilah de-
polarının kapılarının açılmasina kolayca izin
vermesi, Kuzey Osetya'daki iç karışıklıktan
yararlanarak tanklarla Grozni kapılarına da-
yanmanın cazibesine kapılmasıdır. Tabii işler
yolunda gitmeyince de bir zamanlar Buda-
peşte ve Prag'da yapıldığı gibi askeri güç kul-
lanma kararı almıştır.
Tüm bunlara rağmen “milliyetçi kurtuluş

devrimi”, “milli başkaldırı”, "tarihi adaletin
yerini bulması” çığlıklarını attıran da Moskova
değildir. Yeni savaş birlikleri, ergenlik çağın-
daki çocukların silahlandırılması, kadınların
savaş garnizonlarını kuşatması gibi girişimler
de Moskova'da oluşturulmamıştır. “Yerli olma-
yan” halkları evlerinden kovan ve halkların
birlikte yaşamasının imkansızlığı kararını a-
lanlar da Moskova değildir.

Bugünkü durumun hesabını Moskova dı-
şında bir yerlerden sorma zamanı gelmiştir.

Bütün Rusya'dan, Kuzey Kafkasya'dan ve ö-
zellikle de Kuzey Kafkasya'nın kendi politika-
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clarından, toplumsal aktivisilerinden ve
entellektüellerinden hesap sormanın Zamanı-
dır. Bu gruptakilere bölgedeki krizden dolayı

- hiç de azımsanmayacak bir sorumluluk düş-
mektedir. Ve bundan dolayı da onlara proble-
min çözümünde önemli görevler düşmektedir.
Her ne kadar Kafkas insanı karşılıklı iltifatları
eleştiriye tercih ediyorsa da tüm problemlerin
çözümü iyi bir özeleştiriden geçmektedir.

Rusya'nın Kafkasya politikası her şeyden
önce bu bölgede yaşayan ve ülkenin yöneti-
minde direk sorumluluk taşıyan Rus nüfusu-
nun politikasıdır. Rus Ryazni'de, Yakut
Yakutsk'da, Tatar Kazan'da, ülkenin geneli
için çalışsa da öncelikle kendi bölgelerinde,

kendi evleri ve şehirleri için çalışırlar. Kuzey
Kafkasya halklarına sadece ödedikleri vergi-
lerle, tatil sonrası bıraktıkları paralarla ya da
(bu bölge herhangi bir iç veya dış güç tarafın-
dan tehdit altinda olduğunda) askerlik yapa-
rak yardımcıolabilirler.

Moskova aslında bölgede olan biten her
şeye cevap verebilecek durumda olmalıdır,

ancak Kremlin biraz da Kuzey Kafkasya'lı po-
litikacıların ve bölgesel iktidarların anti-
merkezci politikaları yüzünden de eski gücünü
yitirmiş durumdadır. Yani son tahlilde Mosko-
va suçlu da ilan edilse başka etkenlerin varlığı
da kabul edilmelidir ve Rusya'nın bugünkü
Kuzey Kafkasya politikası ne olmalıdır sorusu
sorulmalıdır.

Entellektüel ve Ahlaki Kriz
Vatandaşların ve yönetimlerin yaptıklarının
sorumluluğunu, bu programları ve fikirleri
oluşturanlar taşırlar. İlk önce “hareket planı”
yapılır, ardından kollektif hareket gelir. Bu de-
mektir ki, sorumluluk ilk önce toplumun en-
tellektüel kesimlerinin omuzlarındadır. Duru-
mu açıklayan ve durum üzerinde tavsiyelerde
bulunan entellektüel kesimdir. Toplumda bir-
çok şey entellektüelkesimin tavırlarına bağlı-
dır. .

Kuzey Kafkasya da toplumsal düşünce ve
bilim kaynaklarını, toplumun gelişmesi için
ikinci dereceden önemli olan işlere harca-
maktadır. Mesela “halkın emsalsizliğinin ve
antikliğinin” kanıtlanmasına (etnos ve
süperetnos), halkın büyük acılarına ve kültü-
rel kahramanlarına, “yeniden yapılanma”
doktrinlerine, yabancı düşmanların araştırıl-
masına ... vs. Tarihçilerin, etnografların, dilbi-
limcilerin sayısı, cumhuriyetlerde yetişmiş e-
konomistlerden,' politikacılardan, hukukçu-
lardan oldukça fazladır. Halbuki son sayılan
kesimin varlığı toplumun yapılanmasında ve
deformasyonunda diğerlerine göre daha çok
önemlidir.
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Özellikle böyle bir kültürel atmosferde
etno-kollektivist idealler gelişmekte, bunların
arkasında kişiler kendi ilgi alanları ve günde-
lik ilişkileriyle kaybolmaktadırlar. Özellikle
“halklar arası ilişkiler”, “etnosların çıkarları"
gibi kavramlar öne geçmekte, halkın adına
konuşma hakkını ele geçirenler onlara kendi
bilinçlerini aşılamaya başlamaktadırlar.

“Yaşlıların fikirleri”, “Kafkas gelenekleri”, “milli
diplomasi”, “şeriat kanunları" ve benzerleri
bahane edilerek insan haklarını dışlayan tota-
liter düzenler pekişmekte ve uzun zamandır
Avrupa normları ve modern devletçilik Üzerine
kurulan sistem yıkılmaktadır. Yerli liderlerin

öncelikle düşünmesi gereken şey doğu ülkele-
rinden Adığe asıllı yabancıları ülkeye yerleş-

ürmek ya da Rus generallerinin anıtlarını
yıkmak değil, cumhuriyetlerinde Rusları ve
Rus kültürünü korumak olmalıdır. Bu bölge-
nin Avrupai görüntüsünü Ruslar'a borçlu ol-
duğu unutulmamalıdır.

Kötü uzmanlar sadece yeni camileri görü-
yor ve Kuzey Kafkasya haritasını yeşile boya-
mayı biliyorlar. Fakat camilerin gün geçtikçe
boşaldığına ve nüfusunbüyük bir oranda i-
nançsız kaldığına dikkat etmiyorlar. Bütün
bunlar fazla önem taşımıyor gibi geliyor, ve ilgi
çekmiyor.

Kuzey Kafkasya'nın entellektüelleri (diğer.
birçok Rus meslektaşlarıyla birlikte) sosyal
düzenin, sosyal düzenin içinde bulunduğu
formdan daha önemli olduğunu anlamıyorlar
(demokrasi, İslam cumhuriyeti, vs.). İnsan her
zaman toplumsal kontrolün içinden çıkmaya
eğilimlidir, çünkü her şeyden önce kendi kişi-

sel ideallerini gerçekleştirmek isteğindedir. Bu
yüzdendir ki, insanlar devleti kurdular ve dü-

zensağlamak için halkı yönetme hakkını sa-
dece bu yapıya verdiler. Aksi takdirde kaoslar
ve bitmek tükenmek bilmeyen anlaşmazlıklar
ortaya çıkar. Kafkasya, tarihi içinde benzer
dönemleri yaşadı ve o zaman da Rus süngüsü

düzenleyici bir rol oynadı. Çeçen veya Türk
savaşçılarının bu bölge için daha iyi olacağına
inanmıyorum. Yani Kuzey Kafkasya ciddi bir
entellektüel ve ahlaki kriz yaşıyor.

Rusların kovulmasıyla başlayan anti-
modernist Çeçen devrimi, İnguşların kovulma-
sıyla biten Oset-İnguş krizi, gerçekleşmesi
mümkün olmayan proje ve ideolojilerle oyala-
nan entellektüellerin başarısızlığa uğramış

olduğunun bir kanıtıdır. Aza her şeye rağmen
bu krizi çözmek yine entellektüellere ve onun
genç kuşağına düşer. Kesin analizler yapabil-
me ve denenmiş politik metotlar kullanabilme
yeteneği edinmek, ekonomik reformlar yap-

maktan daha kolay değildir. Özgür bir analiz
yapabilmek için ülkedeki politik atmosfer de
uygun değildir. Çünkü silahlı gruplara karşı



 

 

  
 

mücadele vermek oldukça zordur. Ve hatta
“kimi zaman hayati tehlike taşır. Kafkasya

vi entellektüelleri, tarih, düşmanlar ve kurbanlar
üzerinde değil de, bugünkü sorunlar ve bu

sorunların çözümünde oynayacakları rol üze-
rinde tartışmalıdırlar. Aksi takdirde aydın ke-
sim, yarı eğitimli, dogmatik,silahlı kişiler kar-
şısında kendi seslerini ve yüksek statülerini
kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Ekonomi ve Mülkiyet
Kuzey Kafkasya ekonomisini anlamak kolay
değildir ancak ekonominin, kriz noktasındaki |

birçok problem ve anlaşmazlığın çözümü için
anahtar olduğu da açıktır. En önemli problem
halkın önemli bir kesimini oluşturan genç er-
kek nüfusun meşguliyeti sorunudur. Halkın
bu kesiminin durumu önemli ölçüde bugünkü
durumu belirler. En büyük sorunlardan biri
de köylerin ve küçük şehir sakinlerinin iyi bir
iş bulma imkanlarının yetersizliğidir. Kuzey
Kafkasya'daki dağ köyleri geleneksel yarı tabii
ekonomi ve kollektif formda organize edilmiş
Sovyet örneği arasında sıkışıp kalmıştır. Her
ikisi de bugünkü şartlarda yeterli değildir ve
köy nüfusunun taleplerine cevap veremez. Her
halükarda köy nüfusu mütevazi bir şekilde
geçinebilir ama sonuç olarak her iki tip eko-
nomi de günümüzün televizyon, buzdolabı,
otomobil gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz. And
bölgesi, Himalayalar ve Kuzey Amerika
Antartikası için de durum böyledir. Yeni dün-
yada modernizm hareketi dağlardan düzlüğe
doğrudur. Köylünün köy dışında yaptığı mev-
simlik çalışmalar, sezonluk işler nüfusun re-
fah düzeyini yükseltmez. Bu sadece Sovyet
zamanında daha düşük talepler ve daha sert

devlet kontrolü sayesinde mümkündü.
Sorunun yanıtını iki yönde bulmak müm-

kündür. Bu köy nüfusunun kısıtlanmasından
ve köylerin kökten imarından geçmektedir.
Aynı zamanda toprağın özelleştirilmesi ve özel
pazarlarda köysel ürünlerin öne sürülmesi de
diğer bir çıkar yoldur. O zaman büyük ailele-
rin bir ya da iki oğlu kendi topraklarında ka-
labilir ve babalarının işlerini devam ettirebi-
lirler. Ama bu da yalnızca en iyi ekonomik
şartlar altında mümkündür.

Kuzey Kafkasya'da toprak değerli bir kay-
naktır ve toprak için sürekli bir rekabet söz

konusudur. Bu yüzden Kuzey Kafkasya'nın
acilen, düşünülmüş ve dünya standartlarında
bir toprak reformuna ihtiyacı vardır. Eski

toplumsal geleneksel kullanıma ve Sovyet
kollektivizasyonuna bakmaksızın toprağın ö-
zelleştirilmesi gerekmektedir. Kafkasyalılar her
şeyden çok değer verecekleri kendi toprakları-
na sahip olmak zorundadırlar. Kuzey Kafkas-
ya'da toprak reformu yalnızca yerli veya fede-

ral kaynak ve uzmanların değil aynı zamanda
uluslararası güçlerin, özellikle de Dünya Ban-
kası'nın yardımıyla gerçekleştirilmelidir. Dün-
ya Bankası'nın benzeri durumlarda Hindis-
tan'da, Brezilya'da ve daha birçok ülkede de-

neyimi vardır.
Şehircilik politikası da özel bir yaklaşım

gerektirmektedir. Kriz sürecinde yıkılan şe-
hirlerin yeniden imar edilmesi bir yana, şe-
hirlerde sürekli artan fazla işçi potansiyeli de
çözümü ancak uzun vadede mümkün olan
problemlerdendir. Ama çözüm aramak gene de
gereklidir. Aksi takdirde Kafkasyalıların asla
taşıyamayacağı bir yoksulluk ve suç kaynağı
sorunu baş gösterebilir. Şu durumda en iyi

şartlar Kuzey Osetya'da oluşmuş-
tur(Elektronik tesisler). Cumhuriyetlerde özel-
likle özel mülkiyet bazında başarı ile işleyen
hafif endüstiri de sorunun çözümü için katkıda
bulunabilir. Özel ticaretçiler ve orta sınıf, poli-
tik stabilizasyonun, bölgesel pazarın temelle-
rini atmayı ve burnu büyük silahlı macerala-
rın dizginlerini sıkmayı başarabilirler. Yalnız
başına iktidar güçleri bunu gerçekleştiremez-
ler.

Üst makamlar arasındaki dayanışma ant-
laşmalarından çok cumhuriyetler arası iş iliş-
kilerine ve ortak çalışma bünyelerine ihtiyaç
vardır. Ama her şeye rağmen Kuzey Kafkasya
ekonomisi için en önemlisi ortak pazar ve iş
sahası konumundaki Rusya'dır. Dağıstan'daki
balık yumurtası ticareti hukuk esaslarına göre
düzenlenip geniş bir şekilde pazara sokulabi-
lir, Çeçenya'da ticaret düzenlenip yoluna so-
kulabilir, Khabardey Balkar ve Karaçay
Çerkes'teki turistik tesislerin Moskova'dan
reklamı yapılabilir ve buralara en az Sibirya
petrolüne ayrılan para kadar yatırım yapılabi-
lir. Kuzey Kafkasya'daki işletmeleri küçümse-
mek yerine onları desteklemek ve Rusya ça-
pında genişletmek gerekir.

Yönetim ve İdari Mekanizma
Eğer Çeçenya Cumhuriyeti'nin yeni statüsünü

saymazsak, bugünkü şartlarda oluşturulmuş
bölgesel otonom devletler sistemi ve varolan
idari sınırlar optimaldir ve değişikliğe tabi de-
gillerdir. Bu sorunda bir dizi kesin prensip
üzerinden yola çıkılmalıdır.

Cumhuriyetlerin bütün vatandaşları kendi
kaderlerini tayin hakkına sahip olmalıdırve
sadece temel eşitlik sağlandığı takdirde farklı
halkların kültür ve dilleri özel desteğe tabi
tutulabilir.

Toprak üzerinde yaşayana âittir, toprak ve
çeşitli kaynaklardan faydalanabilme hakkına
her vatandaş nerede olursa olsun sahip olma-
lıdır.
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Tarihi nedenler veya şiddet, sınırların ve

statülerin belirlenmesinde veya değiştirilme-
sinde etkili olmamalıdır.

Herhangi bir zenaatte tek olma özelliğine
sahip kişi veya topluluklar ile doğal güzellikler
bakımından zengin olan bölgeler korunma al-
tna alınmalıdır.

En güncel problemlerden biri de asayişin
sağlanması ve suç oranının düşürülmesidir.
Her ne kadar geleneksel oluşumların rolü böl-
gede toplumsal yapılanmada oldukça önemliy-
se de bu alışkanlıklar hiçbir zaman modem
hukuk sisteminin yerini tutamaz. Bu sistemde
son birkaç kuşak yaşamıştır ve son nesilde
yine bu sistemi tercih etmektedir. Diğer yan-
dan hukuk sistemi yerel düzeye yaklaşmalı ve
yerli kadroların oluşuma katkılarıyla düzen-

ienmelidir.
Kuzey Kafkasya'da geleneksel ve devletsel

bir hukuk sisteminin varlığı mümkündür an-
cak geleneksel yönün tamamlayıcı bir rolde
olması gereklidir. Diğer birçok ülkede gelişen

hukuksal çoğulculuk bu bölgede tekelci hu-
kuk sistemine göre çok daha etkili olabilir.

Diğer önemli bir sorun da Gürcüstan ve
Azerbaycan ile olan sınırları korunması soru-
nudur. Çeçen-Gürcü sınır bölgesi özel bir so-

run teşkil etse de sınırların kalan kısmı tarihi
bağlar, insani ve ekonomik ilişkiler ve özellikle
de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri

arasında yapılan anlaşmalar göz önüne alına-
rak bağımsız bir rejimde tutulmak zorundadır.

Silah, narkotik ve diğer yasadışı malların giriş
çıkışının kontrolü ancak bağımsız bir sınır
rejimi altında gerşekleştirilebilir. Bu alanda
diğer birçok ülkelerin tecrübeleri de vardır
(Amerika-Meksika, İngiltere-İrlanda arasında-

ki sınır bölgeleri).
Yine en önemli konulardan biri de idari

yönden yeniden taksim çalışmaları olmayıp .
idarenin iyileştirilmesidir. Toplumsal politik
düzende gerici askerler ve yenilmiş politikacı-
lar tarafından yönetilen ve genellikle kara pa-
rayla desteklenen ve halkların etnik özellikle-
rini esas alarak çalışan birimlere, cemiyetlere

yönelmeyi bırakmak gereklidir. Üzerinde du-
rulması gereken konular ise “milli gurur”,
“yeniden doğuş” veya “halklara saygı” gibi so-
yut kavramlar değil de, gerçekten de tek tek
vatandaşların sorunlarını ele alan konulardır.
Mesela sistemin çözülmesi sonucu gerçekten
de acı çekmiş olan yaşlılar veya çalışacak yeri
olmayan ve Rus şehirlerinde sadece dış görü-

nüşlerinden dolayı ve pasaportlarındaki veri-
lerden dolayı aşağılanan gençlerin sorunları-
nın çözümüne çalışılmalıdır.
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Kuzey Kafkasya'da yönetim şu temeller ü-
zerinde oluşturulmalıdır:

e Etnik politik koalisyonlar,
e Kişisel hakların ve vatandaşların kültürel

haklarının kabulü,
e Demokratik seçimler ve iktidarın sürekli

ve düzenli değişimi,
e Yeni nesilden yönetim ve hukuk kadrola-

rının çıkarılması (özellikle kadınların katılı-
muyla)

Kültür ve Eğitim
Kuzey Kafkasya Rusya'nın kültürel olarak en
gelişmiş bölgesidir. Bu bölge profesyonel ve
kültürel yapılanmaların, yüksek öğretim ku-
rumları ve bilimsel kadroların yüksek miktar-
da olduğu gözlenir. Bölgede Rus olmayan yük-
sek öğrenim sahibi insanların ve üniversite
öğrencilerinin miktarı ülke genelindeki orta-
lamanın üzerindedir. (Ortalamanın altında
sadece Dağıstan ve Çeçenya'nın birkaç bölgesi
bulunur).

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde . çok
kültürlü ve Rus dili ile bir eğitim sistemi o-
luşmuş durumdadır. “Milli okullar” oluşturma
anlayışı ailelerin ve öğrencilerin karşı oldukla-
rı bir durumdur. “Milli yeniden doğuş” çığlık-
larıyla dil asimilasyonu ve çok dilcilik konu-
sunda da gereksiz bir aşağılık kompleksi o-
luşturulmasının bir anlamı yoktur.

Fakat son yıllarda ekonomik zorluklar ve
politik anlaşmazlıklar sebebiyle bölgenin önde
gelen yüksek öğrenim kurumlarında (Rostov,
Krasnodar, Pitagorsk) Rus olmayan öğrencile-
rin sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Gençle-
rin büyük bir kısmı Türkiye ve diğer Arap ül-
kelerinde dini eğitim almayı tercih etmekte-
dirler. Durumun düzelmesi büyük orandaöğ-
rencilerin Moskova ve ülkenin diğer önde ge-
len öğrenim kurumlarına, özellikle de tıp, hu-
kuk ve teknik bölümlere çekilmesiyle müm-

kündür. Yüksek öğretimin Oomerkezini
Rostov'dan Stavropol ve Pitagorsk'a taşımak
da yaralı bir adım olacaktır. Pitagorsk'taki
linguistik üniversite temel alınarak bütün di-
ger cumhuriyetlerden öğrenci kabul eden bir
Kuzey Kafkasya üniversitesi kurmak da müm-
kündür. Şu anda içinde birçok Çeçenyalı ve
Kuzey Kafkasyalı öğretim görevlisi barındıran
bir Vaynah Üniversitesi'nin Moskova'da açıl-
ması da mümkündür. Bu üniversite ilk etapta

halkların dostluğu üniversitesi bazında açıl-

malıdır.

İDenef Çetaw tarafından Rusça'dan çevrilmiştir.)

 



 

 
 

Piyotr İvonıko1942 yılında Deshusukoy köyünde doğ-
du. Khabardey-Balkar Üniversitesini, Ukrayna Bilimler
akademisi Sibernetik Enstitüsünü bitirdi. Doktor ve
profesör ünvanlarını kazandı. RF Bilimler Akademisi
ile Dünya Bilimler Akademisi'nin (Münih) üyesi. 1984
yılında Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun ödülünü
aldı. Dünya genelindeki ünlü insanların yaşam yolları-
nı inceleyen ABD'deki enstitünün “1997 yılın adamı”
ödülünü aldı.

Teorileriyle sibernetik ve informatiğin en ünlülerin-
den olduğu kabul edilmektedir. Dört monogrefisi var-
dır. En sonuncusu "Matematikte karmaşık sistemler”

adıyla 1996 Moskova'da yayınlanmıştır. 1997 yılında

yayınlanan “Kuzey Kafkasya: Savaş Partisi ve Rus-
ya'nın Çıkarları” adlı kitabı onun büyük bir çözümleyici
ve toplumbilimci olduğunun kanıtıdır.

Bu yazımızda okurlarımızı onun Kuzey Kalkasya
ve Adiğelerin tarihleri ile güncel problemlerine bakış
tarzı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmeye
çalışacağız.

Adığe Mak: Öncelikle sizi ABD'deki
ünlülerin yaşamyolunu inceleyen ensti-
tünün “1997 yılın adamı” ödülüne layık
görülmesi nedeniyle kutluyorum. Size bu
ödülün veriliş nedenini bize onlatır mu
sınız?

Piyotr İvoruko: Enstitünün en önemli uğ-
raşısı politikada, ekonomide ve bilimde ba-
şarı gösteren kişilerin yaşam yollarını ve

yaptıkları çalışmaları inceleyip değerlendir-
mektir. Ancak gerçekleştirilen çalışmalarla

onların ilgi alanına girmek mümkündür.
Benim en büyük uğraşım sibernetiktir.
Moskova'da çıkan dergide sürekli çalışmala-
rım ve bilimin gelişmesine olan bakış tarzım
üzerine yazılar çıkmaktadır. Bu yazıların İn-
gilizce'ye çevrilip başka ülkelerde de yayın-
lanmasından dolayı bu çalışmalarım hak-
kında dışarıda da tanınmış oldum. Çeşitli
dünya sempozyumlarına çağrılarak konuş-
malar yaptım. Görev yaptığım enstitüde
devlet kararlarının nasıl alındığı, ülkelerin
nasıl yönetildiğine dair araştırmalar da ya-
pılmaktadır. Ulusal etnik sorunlar, ekonomi
ve çevre konuları da çalışmalarımız kapsa-

mındadır. Ben çeşitli uluslararası sempoz-

yumlarda ulusal etnik sorunlara bakış tar-
zımı anlattım. Geçen yıl Yugoslavya'da dü-
zenlenen etnik kökenli savaşların çıkmaması
için gerekli önlemlere dair bir sempozyuma
katıldım Rusya heyeti içerisinde katıldığım
bu sempozyumda küçük halkların sorunları

ve bunların çözümüne dair görüşlerimi an-
lattım İngiltere, Almarıya ve ABD'den katılan
bilim adamlarına “Kuzey Kafkasya Savaş
Partisi ve Rusya'nın Çıkarları” adlı kitabımı
verdim. Bu kitabımda Rusya Federasyo-
nu'nda devlet sisteminin nasıl olması gerek-
tği,ulusal ve ekonomik sorunların çözüm
yolları, çevre sorunları, ülke yöneten azınlı-
gın mili saveti nasıl yağmaladıklarını, €-
mekçi halkın sefalete itilişini, sistem bu şe-
kilde devam ederse Sovyetler Birliği'nin uğ-
radığı akıbete Rusya Federasyonu'nun da
uğrayacağına dair görüşlerimi anlatıyordum.

Politika ile uzun süre uğraştım. Cumhur-
riyelimizin Yüksek Sovyeti'nde milletvekili
olarak görev yaptım. Kuzey Kafkasya Cum-

huriyetleri'nin teknolojik işbirliği örgütünün
genel müdürlüğünü yaptım. Sovyetler Birliği
Bakanlar Kurulu'nun ödülünü aldım. Tüm

bunlar zannederim benim “1977 yılın ada-

mı” olmamda etkili oldu.
Bilimde yaptığınız önemli çalışmala-

rınızın yanında politik alanda da önemli
sözler söylediniz. “Kuzey Kafkasya: Sa-
vaş Partisi ve Rusya'nın Çıkarları” isimli
kitabınız beğenildi ve çeşitli dillerde ya-
yımlandı. Bu. kitabınızda toplumun ilgi
lendiği sorunlara değinmiş oldunuz Bu
çalışma Rusya ve Kafkasya'da nasıl de-
ğerlendirildi? Okurlar size kitabınızla
#lgili görüşlerini yazdılar mı?

Kitabında toplumun ilgisini çeken so-
runlar ve çözüm tarzlarına dair görüşlerimi
açıkça anlatıyorum. Bu da yöneticilerin ho-
şunagilmiyor...

Mesela kitabımda Rusya-Çeçenistan Sa-
vaşına değiniyorum. Bence kendi halkına
karşı savaş açmak büyük vahşettir. İkinci

Dünya Savaşı'nı başlatanlar Nürnberg U-
luslararası Mahkemesi'nce yargılanıp ağır
cezalara çarptınimışlardır. Bunda amaç

başkalarının da kendi kirli emellerini ger-
çekleştirmek için yeni savaşlar çıkarmalarını

önlemekti.
Çeçenlere karşı yürütülen savaş iki yıl

sürdü. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın yarısı
kadar bir zamandır. Burada yapılan zulüm
ise İkinci Dünya Savaşı'nkinden fazladır.
Buna rağmen kimse suçlu aramamaktadır.
Nedeni ise bu savaşı çıkaranların halen ülke
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yönetimini ellerinde tutmalarıdır. Yönetimi
ellerinde tutanlar görevlerini bırakmadıkça
savaşlailgili gerçekler soruşturulamayacak-
ür. Rusya tuhaf bir ülke, tek bir kişinin is-
teklerinegöre yönetiliyor. Anayasası tek bir
kişinin yönetimini esas alacak şekilde dür-
zenlenmiştir ve ülke bir kısım eriştiği sınırlar
ölçüsünde ülke yönetilmektedir. Çektiğimiz
tüm sıkıntıların nedeni olarak 1991'de ko-
münistlerin yönetimden uzaklaştırılıp yerle-
rini demokratların almış olması gösteril-
mektedir. Bu doğru değildir. Komünist Par-
tisi yönetimi hiçbir zaman bırakmamıştır.
Eski parti sekreter ve görevlileri yönetimde
ve üst mevkilerde bulunmaktadır.. .

“Savaş Partisi” sözü Çeçenistan Sa-
vaşı ile birlikte doğmuşsa da kimse bu
savaşı çıkaranların isimlerini söylemedi.
Ülkede bu kadar vahşetler olacaksa, sa-
vaşlar çıkarılabilecekse, küçük bir azın-
lık istediği gibi yaşayacaksa, tüm so-
rumlulule “Savaş Partisi”nin üzerine yı-
kılıp yöneticiler kendilerini aklayıvere-
cekse devlet bakanına ve hükümete ne
intiyacımız var?

Herkesçe malum, “Savaş Partisi"'nin ol-
madığı “gölge ekonomisi”ni kimlerin yönetti-
gini bilmediğimiz gibi savaştan çıkarı olanla-
rı da bilmiyoruz. Kuzey Kafkasya Cumhuri-
yetlerini ele alalım. Liderler devamlı “ulusal
hareket ve partilerle uğraşmaktan ekonomi
ile uğraşmaya vakit bulamıyoruz” demektey-
diler. Peki şimdi kimdir onların ekonomi ile

uğraşmasına engel olan? Bunu söylemenin
nedeni ülkede ne kadar çok kargaşa olursa
yöneticilerin becerisizlikleri o kadar az göze
görünmektedir. Ülke barış içinde yaşarsa yö-
neticilerin sorunları çözümü için yeterli çaba
sarf etmedikleri açıkça ortaya çıkmaktadır.

Ben şahsen Dağıstan ve Çeçenistan'da
kargaşa çıkarmak için özel devlet görenlile-
rinin çalışmalar yaptıklarından hiç şüphe
etmiyorum. General ve albayların araçlarına
Çeçenler saldırı düzenlemiş biçiminde çıka-
nlan haberler bunlara örnektir. Ancak bu
tertiplerde yer alanlar işi kendilerinin dü-
zenlemiş olduklarını sonradan itiraf edip
dosyalar kapatılmıştır. Ücretler altı aydır
ödenmiyorsa, işsizlerin sayısı gittikçe artı-
yorsa, üretim gittikçe düşüyorsa bu ülkenin
yöneticisinden daha ne umulabilir ki?

Çeçenler katledilirken Refah Partisi
devlet bakanından başlayarak çeşitli
kademelerdeki yöneticilerin söyledikleri
yalanlar çekilmez bir hal almıştı. Bu
konuda, ki dünya devletleri ile çeşitli
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uluslararası örgütlerin suskunlukları ve
katledilen Çeçen halkının desteklenmesi
gerektiğine dair bir tek söz duyulama-
ması da anlaşılamıyordu.

Yalan Bolşeviklerin karakteri haline gel-
mişti. Gerçi güzel konuşuyorlardı ve anaya-
salarında da güzel sözler vardı. Ama hiç bi-
rini yerine getirmiyorlardı. Bu günkü yöneti-
ciler de onlar tarafından eğitilmişlerdir. Bu
alışkanlıklarından vazgeçememektedirler.

Sergoy Kavalovur.'u doğru konuştuğu için
aralarından çıkarmışlardır. Soljenitsın'in
Rusya ile ilgili görüşlerin yer aldığı prog-
ramların yayını durdurulmuştur. Doğruyu
söylemekgerekirse bugün yalan iktidarda-
dır. Diğer ülkelerin suskunluğuise Rusyaile
yaptıkları anlaşmaların (bozulmasından
korkmalarıdır. Amerikalı araştırmacıların

kongre için hazırladıkları raporlarda Rus-
ya'nın izinde bulunduğu durum ile çok ya-
kından ilgilendikleri görülmektedir. Burada
kanunsuz yaşayan grupların Rusya devlet
organlarına istediklerini yaptırabilmelerin-
den endişe ile söz edilmektedir. Bu gibi
grupların nükleer silahları ele geçirip başka
ülkelerdeki benzeri gruplara satabileceğin-
den Amerika endişelenmektedir.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 50-
nci yılında, Japonya'da yayınlanan
“Asahi Simbun” ve Almanya'da yayınla-
nan “Frankfurter Rundştav” gazeteleri
Jaşizmin ve günümüzdeki savaşların ne-
denleri üzerine sorulan sorulara ünlü
yazarlar von Kendzabur ve Grass Gunter
cevap verdiler. Bu iki yazarın mektupla-
rı çeşitli dillerde yayınlandı. Gunter
Grass'a göre savaşın çeşitli yaraları ol-
duğuna inanan insanlar var. Biz ise bu
tür yararlardan söz edilenleri epey za
mandır duymaktayız. Çeçenler bağımsız
yaşayamaz. Onlar Rusya ile birlikte ol-
malıdırlar diye katledildiler. Kendi ulu-
sal tarihimize baktığımızda da Çarlığın
halkımızı kırdığını ve büyük çoğunluğu-
nu yabancı topraklara sürdüğünü gör-
mekteyiz. Buna rağmen bu savaşların
bize yüksek bir kültür getirdiğini, ulusal
gelişmeyi başlattığını söyleyenler çoktur
ve bu gibilerin arasında yer alan
Adığeler de az değildir.

Söyledikleriniz doğrudur. Bu konuyabir
örnek de ben vermek istiyorum. Rusya Bi-
limler Akademisi Enstitüsü Başkanı olup
etnik sorunlar üzerine otorite kabul edilen
Tişkov'un Nizavisimaya gazetede yayınlanan
yazısından söz etmek istiyorum. |Söz konu-
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su yazı, bu sayımızda yayımlanan yazıdır.|
Yazar bu makalesinde, Kuzey Kafkasya
halklarının dil ve kültür olarak enteresan-
lıklarını, tarihlerinde felaketlerle dolu say-
falar bulunduğunu dile getiriyor ve ulusal
varlıklarının kaybedilmesi korkusuyla bu
bölgede ulusal hareketlerin doğmuş olduğu-
nu kabul etmiyor. O, bu bölgedeki ulusal
hareketleri Kafkasyalıların Rusya pazarında
elde ettikleri çıkarların kaybedilmemesi en-
dişesiyle kendi aralarında çıkmış çatışmalar

olarak nitelendiriyor.
Etnik sorunlar üzerine otorite kabul edi-

len bilim adamı bize şu öğütleri de vermek-
tedir: Siz Doğu ülkelerindeki Adığeleri nasıl
getireceğinizi düşüneceğinize Rusları ve Rus
kültürünü nasıl koruyacağınızı düşünün.
Sizin Avrupai görüntünüzün altında Rus
kültürü yatmaktadır.

Ben bu yazıya cevap hazırlamaktayım.
Ancak Tişkov'a şöyle bir soru sormak istiyo-
rum: Bir Avrupa devleti bizi silah zoruyla ele
geçirmiş olsaydı bugünkü görüntümüz ne
olabilirdi? Katliamı büyük bir yararmış gibi
sunmak ilginç değil midir? Diğer bir sorun
da şudur: Savaş zoruyla ele geçirilmese idik,

kendi alıştığımız hayat tarzında yaşasaydık
bugün Adığelerin durumu ne olurdu? Bu-
nun ulus için daha yararlı olabileceğini ka-
nıtlayabilecek birçok örneklerim vardır. An-
cak bu tür düşüncelerin iktidar olabildiği bir
ülkeye Adığelere uygulanan soykırımın so-
rumluluğunu nasıl kabulettirebilirsin ki?

Demokrasinin çok geliştiği söylenen
ülkeler bile bir zamanlar yaptıkları za-
limlikleri kabul etmeye yanaşmamakta-
dırlar. Sizin konuştuğunuz Rus politika-
cı ve bilim adamları arasından suçumu-

 

tıp ilerisini düşünelim diyenler de çık-
mamaktadır herhalde?

Adığelerin durumu kadar gizli saklı tutu-
lan sorun Rusya'da yoktur. Rus insanları
halkımızı çok az tanımaktadırlar. Bunun

nedeni yapılan zulmün uzun yıllar insanlar-
dan gizlenmiş olmasıdır. Moskova'da yayın-
lanan gazetelerde “Büyük Çerkesistan” te-
masının sıkça işlendiğini siz de biliyorsunuz.
Halbuki ne cumhuriyetlerinin liderleri ne de
ulusal hareketlerin liderleri tüm Adiğeler
birleşip tekrar bir devlet olmalıyız diye bir
söylemleri yoktur. Bu tür bir tehlikenin var-
lığını kamuoyuna yayanlar Rusya devlet gö-
revlileridir. Bunun sebebi ulusal sorunları-
mızın çözümünde ilerlememize engel olmak
istemelerindendir. 

zu kabul edip kendinizi manen rahatla-

Soljenitsıin Amerika'da yaşarken “Rus
halkı komşusu olan halklara büyük zulüm
yapmıştır. Bunun suçunu ve sorumluluğu-
nu kabul edip günahlarından arınmalıdır”
demişti. Bu akıllı adamı “deniz ötesinde de
olsa bizi eğitmeye çalışıyor” diye suçlamış-

lardı. Böyle davranmalarının nedeni kötülük
yaptıkları halkın yerine kendilerini koya-
mamalarındandır. Siz de bilirsiniz 1944'de
Çeçenler sürülürken uzak bir dağ köyünde
yaşayan 700 kadar kadın, yaşlı ve çocuklar-
dan oluşan insanlar bir ahıra doldurulup
Çekistler tarafından yakılmışlardı. Buna se-
bep olarak dağ köyündeki insanları uzakta
bulunan tren yoluna kadar götürülmelerin-
deki zorluk gösterilmişti. Bunu hiç unutabi-
lir mi Çeçenler?

Rusya suçunu kabullenmelidir derken
şimdiye kadar hiçbir yerde olmamış şeyi is-

temiyoruz. Almanlar Yahudilerden özür di-
lemekle küçük düşmemişlerdir. Ancak bu

tür bir adımı atmaya bugünkü Rusya hazır
değildir. Bu yüzden de koca devlet yanlış
üstüne yanlış yapmaya devam etmektedir.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri Rus-
ya'yı teşkil eden birimlerin en yoksulları
arasındadırlar. Bu yoksulluğu gidermek
için ne gibi önlemler almak gerekir?

Önce Federal yasalar ile cumhuriyetlerin
yasaları arasında beraberlik sağlanmalıdır.
Sonra yerel yöneticiler seçildikleri süre sona
erince görevlerinden ayrılmalıdır. Üçüncüsü
cumhuriyetlerdeki yaşam seviyeleri iki üç yıl
içinde düzelmediğitakdirde sorumlu yöneti-
ciler mutlaka değiştirilebilmelidir. Bu uygu-
lamalara Moskova nezaret etmelidir. Böyle
yapılmadığı takdirde politikamızı ve ekono-
mimizi bugün içinde bulunduğu zor durum-
dan kurtarmak imkansızdır. Dördüncüsü ise |

insanın ekonomik serbestliği olması lazım-
dır. Devletin özel teşebbüse olan müdahale-
lerine bir sınır koymak lazımdır. Birkaç ku-
ruş kazanan kişi bunu devletle ve yasadışı

örgütlerle paylaşmak durumunda kalmakta-
dır. İnsanlar bu yüzden ticareti yeğlemekte,
üretime yönelmemektedir. Sonra Kuzey Kaf-
kasya tek bir ekonomik bölge olmalıdır. A-
sırlardır komşu olarak yaşamış olan halklar
o zaman sorunlarını birlikte çözeceklerdir.
Kısaca söylemek gerekirse halkların kültürü,
düşüncesi ve sorunlara yaklaşımları ekono-
mik ilişkileri sayesinde sağlam temellere o-
turacaktır.

(İbrahim Çetaw tarafından Adığeceden çevrilmiştir.)
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Dergimizin 8. Sayısında belirtildiği gibi Kafkas Araştırma,
Külür ve Dayanışma Vakfı'nın kuruluş çalışmaları devam
ediyor. Geçtiğimiz aylarda 300'den fazla hemşehrimize ha-
zırlanan vakıf senedi gönderildi. Tüm okuyucularımızın katkı
ve yorumlarını alabilmek amacıyla hazırlanan bu senedi bu
sayımızda yayımlıyoruz.

KURULUŞ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve ad-
resleri yazılı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk
Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre Kafkas Araş-
tırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı adlı bir vakıf ku-
rulmuştur. Vakfın kısaltılmış adı KAF-DAV'dır. Bu
senette vakfın adı sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi Ankara'dadır.
Adresi: ŞENYUVA MERİÇ SOKAK, NO:44 BEŞTE-
PE / ANKARA'dır. Vakıf, Genel Kurul'un kararı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile yurt içinde ve
yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Vakıf mer-
kezinin değiştirilmesi Genel Kurul kararı ile, adres
değişikliği ile Yönetim Kurulukararıile olur.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI:
MADDE1: Vakfın amacı;

a) Geleneksel Kafkas Kültürü'nü derlemek, tanıt-
mak, yaymak ve yaşatmak

b) Kafkasyalılar'ın güncel, toplumsal, ekonomik,

sosyal ve kültürel sorunlarını bilimsel yöntemlerle in-
celemek ve araştırmak, busorunların çözülmesine
katkıda bulunmak,

c) Bilimsel, kültürel, sanatsal alanlarda çalışmalar

yapmak, yayın yoluyla bu çalışmaları desteklemek,
d) Yetenekli çocuk ve gençlerin yetişmelerine,

yetenek ve eğitimlerini geliştirmelerine yardımcı ol-

mak,
e) Burs, kredi, yurt, kitap-kırtasiye, eğitim araç ve

gereçleri, giyecek ve yiyecek yardımlarını sağlamak,
f) Sağlık ve benzeri sosyal hizmetler vermek,
h) Üyelerinin ve Türkiye'de yaşayan Kuzey Kaf-

kasyalıların sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını sağ-
layacak, geliştirecek her türlü faaliyetlerde bulunmak-

tir.

MADDE 2: Vakıf dördüncü maddede belirtilen a-
maçları gerçekleştirmek üzere;

a) Kafkasya ve Kafkasyalılar'ın tarihlerini, günü-
müzdeki yerleşim özelliklerini, nüfusunu, toplumsal,
ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarını ve gelişme

sorunlarını incelemek üzere araştırma ve proje grup-

ları oluşturabilir.
b) Değişik dillerde yayınlanan kitap, belge ve

istatistiki bilgileri derleyerek bilimsel araştırma ve
dökümantasyon merkezi oluşturabilir, araştırmacıların
hizmetine sunulabilir.
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c) Yapılan araştırmaların sonuçlarını kitap,broşür,
dergi, belgeselvb. şekillerde yayınlanabilir.

d) Kafkasya ve diğer ülkelerdeki üniversite, araş-
tırma merkezi gibi kuruluşlarla akademik işbirliğini
sağlamak, araştırmacı ve öğrenci değişimi gibi prog-
ramların geliştirilmesine yardımcı olmak, işbirliği ola-
naklarını araştırmak ve geliştirmek üzere, Kafkasya ve
Türkiye'de bilimsel geziler ve toplantılar düzenleyebi-
lir.

e) Çalışma alanına giren konularda ulusal ve ulus-
lararası seminer, sempozyum, kongre vb. çalışmalar
yapabilir.

f Amacı doğrultusunda çalışmalar yapan araştır-
macıları destekleyebilir, çalışmalarının yayınlanmasını
sağlayabilir, bu konuda yapılacak çalışmaları özen-
dirmeküzere ödüllü yarışmalar düzenleyebilir.

g) Öğretim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtla-
rı, dil ve beceri kursları açabilir, burs ve kredi verebi-
lir.

h) Sağlık ve benzeri sosyal hizmet merkezleri ku-
rabilir.

D Kuracağı işletmeler için taşınır ve taşınmaz
malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceyi

alabilir ve verebilir, geçerli banka kefaletlerini kabul
eder, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için

ödünç, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri
verir. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak
yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü ça-
lışmalardan gelir elde eder.

j Ticari, sınai ve zirai işletme, şirket ve koopera-
tifler kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilir.

k) Taşınır ve taşınmazlar, hisse senetleri, mülkiyet-

ten gayri ayni haklar edinilebilir, edindiklerini devre-
debilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

)) Bağış kabul edilebilir ve bağış yapılabilir.

m) Yurtiçi ve yurt dışı yardım ve krediler alabilir.
n) Şirket, demek, vakıf ve üniversite gibi kuruluş-

ların destekleyebileceği projeler geliştirilebilir, yurtiçi |

ve yurt dışıticari ilişkilerde, paralı ve parasız danış-
malık hizmetleri yapabilir.

MALVARLIĞIVE GELİRLER:
MADDE 3: Vakfın kuruluştaki mal varlığı, kurucu
gerçek ve tüzel kişilerce bağışlanan TL.sıile tüzelkişi
olan kuruluşlarca bağışlanan taşınmazlardır. Vakıf

kuruluştaki mal varlığına ek olarak her türlü mal ve
hakka sahip olabilir.

MADDE 4: Vakfın gelirleri;
a) Üye giriş ve aylık ödentileri,
b) Vakfın amacına uygun kullanılacak şartlı, şartsız

bağış ve yardımlar,
c) Vakfın kurduğu ve katıldığı işletme veya şirket

karları ve kar payları,



 

 

a
e
e
e
f
a

p
a
n

A
N

>

zl

?

şi

af

UZ

et

 

 
 

d) Taşınmazların işletilmesinden, kiralanmasından
ve satışından elde edilen gelirler,

e) Her türlü mevduatfaizleri, hazine bonosu, hisse

senedi, tahvil vb. menkul değerlerin alım-satımından
elde edilen gelirler.

f) Vasiyet yoluyla edinilen gelirler,
g) Amaçları doğrultusunda yaptığı her türlü çalış-

ma ve etkinliklerden elde edinilen gelirler ve diğer
gelirlerden oluşur.

MADDE 5: Vakıf yönetimi, elde edilen gelirlerin ta-

mamını veya bir bölümünü, faaliyetlerinin giderlerine “
harcayabileceği gibi, vakfın mal varlığını arttırıcı yatı-
rımlara da yöneltebilir

N İK.

MADDE6: Vakıf üyeleri;
a) Kurucu üyeler,

b) Katılan üyeler,

c) Onursal üyelerden oluşur.

MADDE 7: Kurucu üyeler, vakıf senedinde imzaları
bulunan, gerçek ve tüzel kişilerdir.

MADDE 8: Katılan üyeler;

a)... TL. sı bağış taahhüdünde bulu-

nan, iki üye tarafından önerilen, vakıf üyeliğine sa-
kınca bulunmadığına Yönetim Kurulu'nca kara verilen
ve Genel Kurul'ca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel
kişilerle,

b) Bilimsel, kültürel ve sosyal alandaki çalışmaları
ile vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda
bulunacağı düşünülen ve bu yönleri ile Yönetim Ku-
rulu'nca Genel Kurul'a önerilip seçilen kişilerdir.

MADDE 9: Vakfın amaçları doğrultusunda hizmetleri
görülen veya Kafkasya ve Kafkasyalılarla ilgili eserleri
veya çalışmaları ile tanınmış kişilerden Yönetim Ku-

rulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararıyla uygun
görülenlere Onursal Üyelik sıfatı verilebilir. Onursal
Üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler ancak
oy kullanamazlar ve Bilim Kurulu üyeliği dışında diğer

vakıf organlarına seçilemezler.

MADDE 10: Vakıf üyeliği, Genel Kurul'ca üyeliğe
kabul konusunda verilen kararla kazanılır. Vakıf üyesi

olanlar, oy verme ve organlara seçilme hakkını bir
sonraki Genel Kurulda elde ederler.

MADDE 11: Vakıf üyesi, vakfın tüm etkinliklerinden
yararlanır. Vakıf organlarını seçme ve organlara se-

çilme hakkına sahiptir. Yetkili organlarca verilen gö-
revleri yerine getirmek ve vakfın amaçlarına uygun
davranmakla yükümlüdür.

MADDE 12: Vakıf üyeliği;
a) Olüm,

b) Kamu haklarını kullanma ehliyetinin yitirilmesi,

c) İstifa,

d) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyet üye olmak'
için Vakıflar hakkındaki Tebliğde belirtilen şartlardan
her hangibirini kaybetmek hallerinde kendiliğinden,

e) Vakfa karşı olan yükümlülüklerin yerine getiril-
memesi veya vakfın amaçlarına aykırı ya da vakfın.
varlığını tehlikeye düşürücü çalışmalar nedeniile, Yö-

netim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafın-
dan verilen çıkarma kararı ile son bulur.

ORGANLAR:
MADDE 13: Vakfın organları;

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu'dur.

Bu organların yanında, Yönetim Kurulu kararı ile,
vakıf amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak
üzere vakıf üyeleri arasından veya dışarıdan istişari
nitelikte olmak üzere bir Bilim Kurulu kurulur. Ayrıca
çalışma grupları ve birimleri oluşturulabilir.

MADDE 14: Yönetim Kurulu'nca vakfa “Genel Mü-
dür” veya “Vakıf Müdürü” sıfatıyla idari görevli .ve
yeterince hizmetli atanabilir. Bunların ücretleri ile

görev ve yetkileri hizmet sözleşmeleri ile belirlenir.

GENEL KURUL:
MADDE 15: Genel Kurul, vakfın en yetkili organı
olup, kurucu ve katılan üyelerden oluşur. Tüzel kişiler,
üyeliklerini, Tüzel Kişilik Yönetim Kurulu Başkanları
veya görevlendireceği kişiler tarafından temsil edebi-
lirler.

MADDE 16: Genel Kurul, bu resmi senette belirtilen
görevlerini yerine getirmek üzere Yönetimin çağrısı.

ve gündemi doğrultusunda toplanır. Ilk toplantısını
Vakfın tescilini müteakip (1) bir ay içerisinde yapar.

a) Olağan toplantı;
İki yılda bir, yılın ilk üç ayı içerisinde seçimli gün-

demle toplanır. Ara yıllarda Mali Genel Kurul yapıla-

bilir.
b) Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulu'nun ge-

rekli gördüğü hallerde veya Denetim Kurulu'nun iste-

ği üzerine ya da Genel Kurul'a katılma hakkına sahip
üyelerin, imzaları noterce saptanmış 1/3'inin başvu-
rusu üzerine, başvuruyu izleyen bir ay içinde Yönetim

Kurulu'nca toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnız
toplantıyı gerektiren gündem maddesi görüşülebilir.

MADDE 17: Genel Kurul toplantı çağrıları, Yönetim
Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, toplantının
yerini, zamanını ve gündemini, olağan genel kurul i-

çin ayrıca çalışma raporunu ve bilançoyu, toplantıdan
en az yedi gün önce üyelerine yazılı olarak bildirir.

MADDE 18: Bu vakıf senedinde özel hüküm bulun-
mayan hallerde, Genel Kurul ve vakfın diğer organla-
rı, yarıdan bir fazla çoğunlukta toplanır. Kararlar,

katılanların oy çokluğu ile alınır. Her üyenin bir oy
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hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak durumda olan
üye Genel Kurul toplantısı için başka bir üyeyi vekil
olarak görevlendirebilir. Aynı kişi birden fazla üyenin
vekili olamaz. Yönetim ve Denetleme Kurulları baş-
kan ve üyeleri toplantı için üye vekaleti alamazlar. İlk
Genel Kurul toplantısında, toplantı yeter sayısının
sağlanamaması halinde ikinci toplantı on beş gün
içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Bu husus ilk
toplantıya çağrı yazısında açıkça belirtilir. Ikinci top-
lantıda vakıf organlarını oluşturacak sayı bulunmadığı
taktirde, toplantı üç ay sonra yenilenmek üzereerte-
lenir.

MADDE 19: Genel Kurul, bildirilen gün ve yerde,
duyurulan gündemle toplanır. Gündeme, katılanların
1/10'unun yazılı isteği ve Genel Kurul kararıile yeni
maddeler eklenebilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Baş-
kanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi

tarafından açılır. Bir Divan Başkanı ve iki yazman
tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu başkan ve üye-
leri toplantı divanına seçilemezler.

MADDE 20: Genel Kurul'un görev ve yetkileri;
a) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu

üyelerini seçmek,
b) Vakıf üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma ka

rarlarını vermek,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma ra-
porlarını görüşmek ve bu kuralları ibra etmek,

d) Yönetim Kurulu'nca sunulan yapılacak işler

raporlarını, yeni bütçe tasarısını, çalıştırılacak perso-
nele ilişkin kadroları görüşmek ve karara bağlamak,

e) Vakfın mal varlığına katılacak taşınmazlarla,
satılması uygun görülen taşınmazları belirlemek, bu
konuda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

f) Aylık ve yıllık üye ödentilerinibelirlemek,
g)Vakıf senedi hükümlerini değiştirmek,
h) Vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermek,
1) Şube açılmasına karar vermek,
p Vakıf faaliyetleri ve iç yönetimiile ilgili yönet-

melikleri kabul etmek,
k) Bu vakıf senedi ile Genel Kurul'a verilen diğer

görevleri yerine getirmektir.
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine gizli oy

ve açık sayım esasına göre seçim yapılır. Yapılan
seçimlerde, adaylar aldıkları oy sayısına göre sırala-
nırlar. Asil ve yedek üyeler bu sıralamaya göre belir-
lenir.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 21: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından

iki yıl için seçilen yedi üyeden oluşur. Genel Kurul'da
üç de yedek üye seçilir. Görev süresi biten üye yeni-
den seçilebilir.

MADDE 22: Yönetim Kurulu ilk toplantısında arala-
rından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman
ve bir yazman seçerek görev bölümü yapar.
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Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplan-
tılar; başkan, yokluğunda başkan yardımcısı tarafın-
dan yönetilir.

Geçerli özrü olmaksızın üç kez üst üste veya bir
yılda yapılan toplantıların yarısından fazlasına 'katıl-
mayan Yönetim Kurulu üyesinin üyelik sıfatı kendili-
ğinden son bulur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması ha-
linde, sırası gelen yedek üye çağrılır. Yedeklerin çağ-
rılmasına rağmen toplantı yeter sayısı sağlanamazsa
biray içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

MADDE 23: Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri;
a) Vakıf Senedine ve Genel Kurul kararına uygun

biçimde yıllık çalışma programlarını hazırlayarak, va-
kıf işlerini bu program çerçevesinde yürütmek, yönet-
sel ve mali kararlar alarak uygulamak,

b) Vakfın mal varlığı ile ilgili tasarruflarda bulun-
mak,

c) Vakfı üçüncü kişiler nezrinde temsil etmek, ü-
çüncü kişilerle ilgili alınan kararları, yetkilendireceği
en i iki imza ile sonuçlandırmak,

d) Çalışma raporlarını, bilanço ve gelir-gider he-

saplarını ve yeni bütçe tasarılarını hazırlayarak Genel
Kurul'a sunmak,

f) Genel Kurul kararı doğrultusunda çalışma grup
ve birimleri oluşturmak,

ğ) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerle ilgili

teklifleri hazırlamak,
h) Yasa, vakıf senedi ve Genel Kurul'ca kendisine

verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DENETLEME KURULU:
MADDE 24: Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına
vakfın çalışma ve hesaplarını denetlemek üzere, Ge-
nel Kurul tarafından iki yil için seçilen üç asil ve iki
yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu,ilk toplantı-
sında üyeleri arasından bir başkan seçer,

Denetimler en az altı ayda bir yapılır. Denetim
sonuçlarını ve önerileri içeren rapor Yönetim Kuru-
İu'na verilir. Dönem sonu raporları Genel, Kurul'a
sunulur.

Denetleme Kurulu'nun çalışmalarına Yönetim .

Kurulu'nca yardımcı olunur. Denetimler vakıf merke-
zinde yapılır. Defter ve belgeler vakıf dışına çıkartıla-
maz.

MADDE 25: Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkile-
ri;

a) Vakfın defter, kayıt ve belgeleri üzerinde ince-
leme ve denetleme yaparak rapor düzenlemek, altı
aylık raporları Yönetim Kurulu'na, dönem raporlarını
Genel Kurul'a sunmak,

b) Bütçe ve programların uygulanmasında öneriler

üretmek ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak,
c) Yasa ve bu vakıf senedinde gösterilen veya Ge-

nel Kurul'ca verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
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BİLİM KURULU:
MADDE 26: Bilim Kurulu, Kafkasya konusundaki
eserleri, inceleme ve araştırmaları veya bu alandaki
bilgi deneyim ve çalışmaları ile tanınmış veya bu ko-
nulara özel ilgi duyan kişiler arasından Yönetim Ku-

rulu'nca iki yıl için seçilen en az onbir üye ile Yöne-
tim Kurulu'nca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu
üyesinden oluşur.

Bilim Kurulu'nun üye sayısı ihtiyaca göre Yöne-
tim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca artırı-
labilir veya azaltılabilir.

MADDE 27: Bilim Kurulu, çalışma düzenini kendisi
belirler. Kurul, kendi üyelerinden veya vakıf dışından
belirleyeceği kişilerden oluşan çalışma ve proje grup-
ları vasıtasıyla doğrudan araştırmalar yapabileceğigibi
vakıf içinde ve dışındaki özel ve tüzel kişilere araştır-
ma projeleri verebilir. Bu çalışmaların bağlı olacağı
“mali ve hukuki esaslar bir yönetmelikle belli edilir.

Bilim Kurulu kendi içinden bir başkan yardımcısı

ve bir yazman üye seçer. Kurul üye tam sayısının
2/3'ü ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar

verir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu
tarafa ağırlık verilir.

Bilim Kurulu yıllık çalışma programının gerektir-
diği bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

VAKIF BİRİMLERİ:
MADDE 28: Genel Kurul kararı ile şube, temsilci,
irtibat bürosu ve benzeri adlarla birimler kurulabilir.
Birimlerin kuruluşunda, vakıf senedi hükümleri, Genel

Kurul ilke kararları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce
yayınlanan tüzük, yönetmelik gibi genel düzenleyici
kurallar ve M.K.'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 29: Şubeler, bir başkan ve en az iki üyeden
oluşan Şube Yönetim Kurullarınca yönetilir. Şube
oluşturulan yerde vakfın yediden fazla üyesinin bu-
lunması halinde Şube Yönetim Kurulu'nun görevlerr-
dirilmesinde, bu üyelerin çoğunluğunca alınan tavsiye
kararları göz önünde bulundurulur.

MADDE 30: Vakıf birimleri;

a) Bulundukları yerde, vakıf senedi hükümlerine,

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun
çalışmalar yapar, kararlar alır ve yürütürler.

b) Hesaplarında bulunan paraları, Yönetim Kuru-
lu'nca verilen yetki sınırları içinde harcarlar.

c) Yönetim Kurulu'ndan izin almak koşulu ile kad-
rolu veya geçici personel çalıştırabilirler.

d) Çalışmalarında Yönetim Kurulu'ncaonaylattırı-
lan defter ve belgeleri kullanırlar.

e) Takvim yılı sonu itibariyle düzenleyecekleri yıl
sonu hesaplarını, Ocak ayının ilk yarısında Yönetim
Kurulu'na gönderirler.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

MADDE 31: Vakıf, Yönetim Kurulu'nca temsil edilir.
Temsil yetkisi, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda

başkan yardımcısı tarafından kullanılır. Vakfı hukuken
bağlayan sözleşmeler ve belgeler, Yönetim Kuru-
lu'nca yetkiverilen en azikikişi tarafından imzalanır.

MADDE 32: Vakfın çalışma ve hesap dönemi Ol
Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta son bulur.

MADDE 33: Vakıf senedinde, Yönetim Kurulu'nun
gerek görmesi veya üyelerin 1/5'inin yazılı isteği üze-
rine GenelKurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun
katılımı ve katılanları 2/3'ünün oyları ile değişiklik
yapılabilir. Ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz-
sa, değişiklik, ikinci toplantıya katılanların 2/3 ço-
ğunluğuile gerçekleştirilebilir.

MADDE 34: Vakfın devamında yarar kalmadığının
veya amaçlarını gerçekleştiremeyeceğinin ya da or-
ganlarının oluşturulamayacağının anlaşılması üzerine,
Genel Kurul kararı ile vakıf sona erdirilebilir. Sona
“erdirme kararı üzerine, son görevliYönetim Kurulu,
yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak da-

ğılmanın tescilini ister. İstek kabul edildiğinde, başvu-
ruda bulunan Yönetim Kurulu, tasfiye sonuna kadar
“Tasfiye Kurulu” görevini yapar.

Tasfiyeye karar verilen genel kurulda, tasfiye so-
nucu artacak malların devir yeri de ayrıca karara
bağlanır. Vakfa taşınmaz mal bağışında bulunan tüzel
kişiliklere bu malları iade edilir. Diğer mal varlıkları,
aynı amaca yönelik vakıf veya kurumlara devredilir.

MADDE 35: Bu vakıf senedinde hüküm bulunmayan
hallerde M.K., 903 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarın-
ca çıkartılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 36: Vakıf Çalışmalarına işlerlik kazandırmak
için, Genel Kurulca verilecek yetkiye dayanılarak, Yö-
netim Kurulu'nca gerekli yönetmelikler çıkartılabilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın tescilinden itibaren altı ay
içinde Vakıf Genel Kurulu toplanarak Yönetim ve
Denetleme Kurullarına seçim yapar.

GEÇİCİ MADDE 2: İlk Genel Kurul toplanmasına
kadar geçecek sürede, vakfın kuruluş işlemlerini yü-

rütmek ve süresi içinde Genel Kurul'u toplantıya ça-

ğırmak, mevzuatın ön gördüğü diğer işlemleri ve ça-
lışmalarını yerine getirmek üzere vakıf kurucuları ara-

sından aşağıda adları belirtilen beş kişilik “Geçici Yö-
netim Kurulu”ile üç kişilik 'Geçici denetleme Kurulu”
oluşturulmuştur.

Geçici Yönetim Kurulu Üyesi olan geçici başkan,
geçici Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi ile birlikte

vakıf senedinin noterde onaylatılmasına, gerçek ve
tüzel kişiler nezrinde münferiden veya müştereken

imzaya ve Geçici Yönetim Kurulu'nu temsile yetkili-
dirler.
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TEREKİNARMAĞANLARI

Terek uluyor, kötücül, yabani,

.karken kayalıklar arasından;

.Aöliyor,fırtına gibi,

Gözyaşlarıdır serpilip uçuşan.

Fakat ovada hızını alarak

Bürünüyor kurnaz birgörünüme,

Ve selam verip yaltaklanarak

Şırıldıyor.Hazar Denizi'ne;

“€y yaşlı deniz, açıl önümde,

Sığınak ol dalgalarıma!

Gezip dolaşım enginlerde,

rtık dinleneyim bir parça.

Kazbek Dağı'nda doğdum,

Beslendim bulut memeleriyle,

Hiçbir zaman boyun eğmedim

İnsanoğlunun egemenliğine.

E€ğlensin diye senin oğulların,

Saldırdım Daryal Geçidi'ne,

Ve onun yalçın kayalarından

Bir sürü koparıp kattım önüme.”



 

 

 
 

Fakat uzanıp yumuşakkıyıya

Hazer uyuyormuşçasına susuyor;

Terek, yeniden, okşayan sesiyle

Yaşlı denizin kulağınaşırıldıyor:

“Bir de armağanımvarsana!

Sanma kisıradan bir şey getirdim:

Bir savaşçı bu, döğüş alanından

Yiğit bir Kabardin.

Üstünde değerlibir yelme var,

Ve çelikten dirseklerinde

Kuran'dan kuisalbir şür

Yazılı alin harflerle.

Kaşları sertçe çatık

Ucu bıyıklarının

Kızıl kana bulaşık.

Bakışı duru, yumuşak

ima düşmanlık dolu hala;

Ensesinde bir saç perçemi

Pürçekleniyor, kapkara.”

Fakat uzanıp yumuşak kıyıya

Hazer uyukluyor ve susuyor;

gizgın Terek soluk soluğa

İhiüyarla yeniden konuşuyor.

MihailYurteviç (ermonio»
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ÖZGÜRLÜĞÜNBEŞİNCİYILDÖNÜMÜNDE ABHAZYA ŞEHİTLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ

 

 

 

Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar

Mevsim dönüp de yeniden yeşerince rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar

(Can Yücel|
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Adığey'de 1 Ağustos Günü “Dönüş
Günü”İlan Edildi

Kosova Adığelerinin Maykop'a toplu ola-
rak geri getirildikleri gün olan | AĞUSTOS
tarihi bundan böyle DÖNÜŞ GÜNÜ olarak
kutlanacaktır. Repatrian günü adıyla tatil
günleri arasına alınması için Parlamentoya
yasa teklifi vermek üzere hazırlık yapıldığı
öğrenilmiştir.

Anıt Projesi Sonuçlandı
Kafkas-Rus savaşında şehit olan Kuzey

Kafkasyalıların anısına yaptırılmasına daha
önce karar verilmiş olan ANIT projesinin se-
çimi tamamlandı. Anıtın dikileceği yer belir-
lendi. Yakın tarihte yapımına başlanacaktır.

Thabısım Vumar Artık Yaşamıyor
Adığelerin ünlü bestekarı Thabısım VU-

MAR 20 Ağustos 1998 tarihinde vefat etmiş
ve cenazesi Devlet töreniyle kaldırılmıştır.
NART ailesi olarak, kederli ailesine, Adığey
Bestekarlar Birliği'ne ve tüm Adığey halkına
başsağlığı diliyoruz.

u Sefer De Sözünde

 

Şevardnadze B

Durmadı
2 Ekim 1998 tarihinde Tiflis Radyosunda

bir konuşma yapan Şevardnadze: “Abhazya
tarafı ile hazırladığımız belgeleri imzalamaya
hazırım” mesajını halka duyurunca Abhazya
Lideri de aynı mealde karşı bir açıklama
yapmıştı. Gürcistan'ın belirlediği görüşme ve
imza tarihi mahalli seçimlerin tarihi olan 15

Kasım olarak belirlenmişken, bu tarih önce

18 Kasım tarihine daha sonra da Kasım ayı
sonuna ertelendi. Kasım ayı sonunda da gö-
rüşme ve imza yerine kararlaştırılanhusus-
ların yeniden müzakere edileceği açıklama-
larını yaptılar. Buna karşın Abhazya Devlet
Başkanı Ardzınba da 25 Kasım tarihli radyo
mülakatında hazırlanan anlaşmaların me-
tinlerinde hatta noktalama işaretlerinde bile
değişiklik yapmanın mümkün olmadığını
açıkladı. Ayrıca Gürcü tarafının daha önce
yapılan anlaşma metinlerine de sadık kal-
madığını ve bunu bir alışkanlık haline getir-
diğini ilave etti.

Kurbanımızı Abhazya'da Keselim

Kampanyası Başlatıldı
Geçmiş Kurban Bayramında 300

hemşehrimizin kurbanlarının Abhazya'da
kesilmesinin Abhaz halkı üzerinde yarattığı
olumiu etki göz önünde bulundurularak ge-

HABERLER

lecek Kurban bayramında “Bir Kurbanımızı
Abhazya'da keselim” sloganıyla yeni bir
kampanya şimdiden başlatıldı. Kampanya-
dan haberdar olan tüm hemşehrilerimizin ve

dileyen tüm Müslümanların Kurbanları
kendilerine vekaleten ve dini usullere uygun
olarak Abhazya'da kesilecektir. Bu yeni
kampanyada kesilmesi hedeflenen Kurban
sayısı asgari 1500 kurban olarak hedeflen-
miştir.

Not: Kurban Bedeli 110 USD veya 200
DM'dir. Son para yatırma tarihi 15 Matt
1998'dir.
Akbank Adapazarı Uzunçarşı Şubesi
Dolar Hesabı: Bu-6-19501/01-6
Mark Hesabı: Bu-6-19502/01-4

Haberleşme Adresi: Mecdi Cengiz
Dr.Nuri Bayar Cad. Ak-İş Mrk. K.2. No:202
Adapazarı
Tel: 0 264 274 66 13 - 278 43 69
Cep Tel: 0 532 246 46 63
Fax: 0 264 277 63 43-277 58 99

SHÇEK'in Örnek ve Kadirbilir

Davranışı
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kuru-

mu Genel Müdürlüğü tarafından büyük
kaybımız rahmetli Süleyman YANÇATO-
RAL'ın adı, kurumun Samsun tesislerine
verilerek ölümsüzleştirildi. Bilindiği üzere
Samsun Çocuk Yuvası, Süleyman YANÇA-
TORAL'ın ilk müdürlüğü zamanında yapıl-
mıştı.

Samsunluların, özellikle de hemşehrile-
rimizin, SHÇEK ve Özürlüler İdaresi yetkili-
lerinin, Derneğimiz yöneticilerinin, rahmetli
Yançatoral'ın eşi, çocukları ve akrabalarının

hazır bulunduğu büyük katılımlı törende
Devlet Bakanı Hasan Gemici, Kurum Genel
Müdürü Bülent İlik ve Şengül Yançatoral'ın
yapmış oldukları anlamlı konuşmalar duygu
dolu anlar yaşanmasına sebep olmuştur.
Konuşmaları takiben komple tesislerin deği-
şen adınailişkin isim tabelası ve Süleyman
Yançatoral'ın geçmişini ve hizmetlerini an-

latan belgelerin ve büyük boy bir resmin yer
aldığı özel köşenin resmi açılışları yapılarak
tören tamamlanmıştır.

Derneğimiz Yetkilileri Samsun ve Ço-
rum Şubesini Ziyaret Etti

Rahmetli Süleyman Yançatoral için dü-
zenlenen törene katılmak üzere Samsun'a
giden Muhittin Ünal, Cihan Candemir, Mü-
nevver Aykaç, Özdemir Özbay, Mevlüt Atalay
ve Gıyasi Tokoğlu'ndan oluşan Kafkas Der-

NART e EYLÜL EKİM 1998 e 61  



verilmiştir.

 

HABERLER

neği yetkilileri 12 Ekim 1998 tarihinde Sam-
sun Şubesi'nde üyelerle üç saat süren bir

söyleşiyi gerçekleştirmişlerdir. 13 Ekim 1998
tarihinde Çorum Şubesi'ne de uğrayan aynı
ekip bir saatlik kısa bir sohbet ve bilgi alış-
verişinde bulunmuş, yakın bir tarihte geniş

katılımlı bir sohbet toplantısı düzenleme ko-
nusunda mutabık kalarak toplantıya son

Seyahatten sonra görüşlerini
sorduğumuz yöneticiler her iki Şubedeki ge-
işmelerin ve potansiyelin mükemmel oldu-
gunu, birlikte güzel şeyler yapmayı umduk-
ları ifade etmişlerdir.

Vakıf Kuruluş Çalışmaları Hızlandı
“Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma

Vakfının kurucu üyelerinin belirlenmesi
çalışmaları, yoğun bir tempoyla devam et-
mektedir. 300'den fazla hemşehrimize Vakıf

statüsü gönderilmiş ve ideal statünün oluş-

masına katkı ve kurucu üye olmak üzere
parasal taahhüt talep edilmiştir. Konuyla
ilgili olarak İstanbul Sürmeli Oteli'nde ye-
mekli bir toplantı da gerçekleştirilmiştir.

Bugüne kadar 49 katılımcının bildirdiği
sermaye taahhüdü 51.000 doları bulmuştur.
Çalışmalar hakkında bilgilerine başvurdu-
gumuz Sayın Prof. Dr. Haydar Taymaz, de-
vam eden çalışmalar sonucunda bu rakamın

100.000 dolar düzeyine ulaşacağına inandı-
gını belirtmişlerdir.

Öte yandan Vakıf kurucu üyeliğine davet
edilen hemşehrilerimize gönderilen katılım
çağrısında Taahhütname gönderme tarihi 6
Kasım, para ödeme tarihi olarak da Kasım
ayı sonu bildirilmişti. Bu tarih uzatılmış o-
lup katılımı arzu edenler için banka hesap
numaraları aşağıda verilmiştir:

Amerikan Doları İlesabı
Vakıfbank EMEK / ANKARA Şb.
Ali Haydar Taymaz - M. Ünal Hsb.
088 - 4017635 nolu hesap
Türk Lirası Hesabı
Vakıfbank EMER / ANKARA Şubesi

Ali Haydar TAYMAZ Hesabı
00158000885485545 Bankomat Hsp.

Kafkas Derneğine iki Şube Daha Ka-
tıldı

22 Aralık 1995 tarihinde yapılan Genel
Kuruldan başlamak üzere Kayseri, Pınarba-
şı, Tokat, Kocaeli, Samsun, Manisa, Çamnak-

kale, Pazar (Tokat) Pendik- Kaynarca Şube-
lerinden sonra M. KEMA! PAŞA ve KONYA

şubeleri de resmen kuruldu. Yeni şubelerin
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hayırlı uğurlu olmasını ve güzel çalışmalar
sergilemesini diliyoruz.

Altı ay içerisinde ilk genel kurullarını ya-
pacak olan yeni şubelerimizin kurucu üyele-
ri şunlardır:

Konya Şubesi M. Kemalpaşa Şubesi
Kurucuları: Kurucuları:

- Ruhi SERT -Ramazan BEYSİ
-Mehdi DEMİR -İhsan TURHAN
-Bünyamin İNAN -Behçet SANLI
-Osman SAHİN -Yusuf GÖK
-Ahmet GÖKALP -Sabri ARSLAN
-Ramazan NUĞAY -Mehmet EREN
-Koray MUT -ismet SÖĞÜT

Yusa Şanıba Yura'nın Oğlu Öldürüldü
Abhazya savaşı sırasında büyük yararlı-

lıkları görülmüş olan ve Dağlı Halklar Kon-
İederasyonu'nun ilk Genel Başkanı olarak
ülkemizde yakından tanınan Şanıba Yu-
ra'nın oğlu Muhammed, Abhazya Devlet Ü-
niversitesi'nde öğrenim görürken Sohum'da
vuruldu. Cenazesi Baksan'a getirilip büyük
bir katılımla toprağa verildi. Vuruluş şekli ve

nedeni kesin olarak tespit edilmemiş ol-
makla beraber alabildiğimiz bilgilere göre,
Sohurm'da 6 Rus arkadaşı ile beraber kendi

evinde oyun oynarlarken, evde olanlardan
ikisi evden ayrılmışlardır. Bir süre sonra eve
gelen belirsiz kişiler, kalan 4 Rus asıllı arka-
daşı ile birlikte Şanıba Yura'nın oğlunu da
silahla tarayarak öldürmüşlerdir. Konuyla
ilgili tahkikatlar devam etmektedir.

Ankara Şubesinde Folklor Çalışmaları
Hızlandı

Rafkas Derneği Ankara Şubesi folklor ça-
ışmalarına oldukça iddialı olarak başladı.

İlk önce ülkemizde bulunan folklor eğiticile-
rinin en ünlüsü ve tecrübelisi olan Sayın
Cankat DEVRİM ile 8-12 yaş grubu için u-
zun vadeli bir program çerçevesinde anlaşan

Şube yönecümüi, büyükler ekibi için de
Khabardey-Balkar Cumhuriyeti'nden olan
daha önce Ürdün'de de öğreticilik yapmış
olan Bitok BESLAN ile anlaşarak, kendisini

Türkiye'ye getirtmiş ve çalışmalara başlan-

mıştır.

s
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Katkas Derneği Genel Merkez Genel
Kurulu Yapıldı

31 Şubenin ve Şube adayı 11 bağımsız
derneğin delegelerinin katılma hakkı bulun-
duğu Geneli Kurul 29 Kasım 1998 tarihinde

z
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Genel Merkez toplantı salonunda toplandı.
Delege ve konukların büyük ilgi göstermiş
olduğu ve son derece seviyeli ve yapıcı ko-
nuşmalarla devam eden Genel Kurul sonu-
cunda organlara seçilen üyelere ilişkin liste
aşağıda verilmiştir. Kongrenin ve seçim so-
nuçlarının Camiamıza hayırlı olmasını dili-
yoruz.

Genel Başkan: Muhittin Ünal

Merkez Karar Yürütme Kurulu

1- Sabahattin Diyner
2- Cihan Candemir

 3- Ender Şenol

4- Bahri Kazbek
5- Fethi Aksu
6- Münevver Aykaç
7- Aydın Midas
8- Duran Bulut

9- Ömer Küçüközcan
10- Atay Ceyişakar
11- Ali Çurey
12- Rauf Bozkurt
13- Olcay Mis
14- Mecdi Cengiz
15- Şamil Haldun Sah
16- Eyüp Baloğlu
17- Nizamettin Kandur

18- Ferdan Savkaf
19- Mehmet Özdoğan
20- Recep Bay
21- Sami Korkut

Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (Yedek)

I- Ramazan Mangır

2- Sema Yılmaz

3- Hikmet Neguç
4- Bilal Aytemur
5- Hasan Altunöz

6- İbrahim Öz
7- Bülent Atçı

8- Alaattin Binicioğlu
9- Ramazan Sevgel

Disiplin Kurulu (Asil)
I- Yahya Alpay
2- Yahya Giş
3- Menderes Hirçiner

4- İhsan Günay
5- Burhanettin Şen

6- Abdülkadir Şeker

7- Mehmet Emin Kaynar

HABERLER

Disiplin Kurulu (Yedek)

1- Osman Kardaş

2- Hakkı Acı |
3- Yıldıray Özdemir
4- Fatih Yıldırım
5- Mesut Özsaray

Denetleme Kurulu (Asil)

I- Mustafa Vurdum
2- Ahmet Kuşhanoğlu
3- Erdem Ünlüçetinkaya

Denetleme Kurulu (Yedek)

I- S.Nejat Altay
2- Serhat Çömez

3- Mustafa Kalkan

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Genel

Kurulu Yapıldı
Kafkas Derneği Ankara şubesi genel ku-

rulu 11 Ekim 1998 Pazar günü Genel mer-
kez toplantı salonunda yapıldı. Seçilen yö-
netim kuruluna yeni çalışma döneminde

başarılar diliyoruz. Yeni seçilen yönetim ku-
rulu asil ve yedek üyelerinin adları aşağıda
belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu (Asil)

Bayar Şırayder
Necla Dinçer

Meral Sezgin
Hayri Kazbek

Hasan Seymen

Bilgin Tok
Tamer Duman

Yönetim Kurulu (Yedek)

Serkan Aslan

Murat Sandıkçı

Akın Güner

Cihat Doğan
Buket Erden

Anavatana Dönüş Vakfı Başkan Yar-
dımcısı Türkiye'de

Anavatana Dönüş Vakfı Başkan yardım-
- cısı Sayın Nejdet Hatam, Vakfın amaç ve ça-
ışmalarını Türkiyede yaşayan Çerkeslere
anlatmak ve Kosova'dan anavatana geri dö-
nen Çerkeslerin yerleştirilecekleri köy kurma

çalışmaları ile ilgili bilgi vermek üzere Türki-

ye'ye geldi.
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Kafkas Derneği Sinop Şubesi kurucula-
rından Ahmet Ayhan ve yönetim kurulu ü-
yesi Başkan Yardımcısı Aysel Liman'ın an-
neleri Refiye Ayhan 25 Temmuz 1998 günü
Sinop'ta 84 yaşında vefat etmiş, 26 Temmuz
1998 günü Sinop'ta toprağa verilmiştir.

Uzunyayla Maraşlı köyünden Albora Hızır

100 yaşını aşmış olarak Ekim ayında Anka-

ra'da vefat etmiş ve Karşıyaka mezarlığında
toprağa verilmiştir.

Uzunyayla eşrafından Ademey Hikmet Al-
bayrak'ın annesi, 1329 doğumlu Döne
Albayrak 26.11.1998 tarihinde İstanbul'da
vefat etmiş ve Karacaahmet mezarlığında
toprağa verilmiştir.

Ankara Şubesi eski yönetim kurulu üyele-
rinden Metin Dinçer'in annesi Nazlı Dinçer

29.11.1998 günü vefat etmiş ve Afyon

 

ili İhsaniye İlçesi, Yenice köyünde toprağa
verilmiştir.

Şhaplı Hamza Osman Erkan ile Melike ha-
nımın oğlu olan Aydın Osman Erkan
1932'de İstanbul'da doğdu. İstanbul'da
English High Schoolu bitirdi. ABD'de
*American Farm Bureau Federation'ın genç
çiftçiler oOeğilim programını tamamladı.
ABD'nde. bulunduğu sürede bir çok dernek
ve kuruluşlarda çeşitli konularda konuş-
malar yaptı. Aydın'daki özel arazisinde ta-
rmla uğraştı. 1950'den sonra İstanbul'da
kurulan Kafkas Kültür Dernekleri'nin çalış-
malarına katılmış, gazete ve dergilerde Kaf-
kasyaile ilgili yazı ve çevirileri yayınlanmış-
tür. E. Spencer'in “Kırım ve Çerkesya Gezile-
ri” ve T. de Marigny'nin “Çerkesya Seyahat-
namesi” adlı eserlerini İngilizceden çevir-
miştir. Kasım ayı ortalarında Aydın'da kendi
arazisiyle ilgili bir tartışmada vurulmuş ve
İstanbul'da toprağa verilmiştir.

 

YENİYAYINLAR
 

 
Yaşar Bağ, Kafdağı'nın Son Atlısı (Kafkasya
ve Çerkesler Üzerine Şiirler) , Istanbul 1998,
130 sayfa

Daha önceki “Gülümse”, “Sözler ve Göz-
ler” isimli şiir kitaplarının arasına bir yeni-

sini ekleyen Yaşar Bağ, bu kitabında ana-
vatana özlem, asimilasyon, geleceğe yönelik
umutları, gerek anayurt gerekse diasporada
yaşamın acılarını, sevinçlerini ve yitmeyen

umutları dile getirmiştir.
Yazım hayatına, gençlik yıllarında ya-

yımlanan İmece, Kafkasya Kültürel Dergi,
Kafkasya Gerçeği dergileri ve Yeni Kafkasya
Gazetesi'nde yazılarının yayımlanması ile
başlamıştır. Yazarımız, ilerleyen yıllarla be-
raber bilgi ve birikimini; özellikle anavatana
dair özlemlerini, kitaplarına yansıtmıştır.
Vatan özlemi her eserinin nerede ise temel
konusudur.

Sürgün yaşamının halkımız üzerin etkile-
rine her çalışmasında değinen yazarımızın,

“Gerçek ile Düş Arasında” adlı şiir kitabının

yakında yayımlanacağının haberini de şim-
diden okurlarımıza bildiririz.
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  Gizemli bir tasayla doluydular;

Çeliğin gibi senin titrek bir alevde,

Ansızın bulanıyor, parlıyordular.   

 

     
Aşkın dilsiz güvencesi ve yol arkadaşımsın sen,

Seni hep örnek olarâk göreceğim; —

Değişmeyeceğim ben de, ve ruhum hep

 


