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АшьАҭАркҩы Д. и. ГәлиА 
Диижьҭеи 137 шықәсА ҵит

Дырмит Иосиф (Урыс)-иҧа Гәлиа диит 
жәабран 21 азы Гәылрыҧшь араион Уарча 
ақыҭан.

1877 шықәсазы, аурыси аҭырқәеи реи-
башьраан, ҧшьышықәса ирҭагылаз Дырмит 
хәыҷы иҭаацәеи иареи Ҭырқәтәылаҟа иахыр-
геит.Уантә  иаб Урыс иҭаацәа иманы дыбна-
леит 1878 шықәсазы, ааӡаб рыхганы рыдгьыл 
гәакьахь ихынҳәит. Рыҩны рбылхьан аҟнытә,  
Кәыдры аӡиас нырцә Аӡҩыбжьа ақыҭан ҿыц 
анхара ашьапы ркит.

1885 ш. Д. Гәлиа Аҟәатәи Ашьхарыуаа 
ршкол-апонсионат(аинтернат) даанахәеит. 
Ибзианы далгоит 1889 шықәсазы. Убри 
ашықәс аан, Қырҭтәылан, Гори ақалақь аҿы 
иҟаз Аахыҵ-Кавказтәи арҵаҩцәа рсеминариа 
дҭалоит, аха ичымазара иахҟьаны иҵара аа-
нижьит. Иани иаби аныҧсуаз иара дқәыҧшӡан.

 1892 ш. К. Маҷавариани иареи еицхыраа-
ны иҭрыжьуеит аурыс графика шьаҭас измоу 
«Аҧсуа нбан». Убри нахыс маҷ-маҷ ашьапы 
акуеит Д. Гәлиа ирҿиаратәи илитературатәи 
усура.

Еиуеиҧшым ашықәсқәа раан Д. Гәлиа 
рҵаҩыс аус иуан акыр ақыҭақәа рҟны. 
1912 ш. Қарҭ иҭыҵуеит ипоезиатә еизга 
«Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи». Убри 
нахыс Д. Гәлиа Аҟәаҟа диасуеит. Аус иуан 
еиуеиҧшым аҭыҧқәа рҟны. 1919 ш. жәабран 
27 рзы иҭижьуеит редакторс дызмаз агазеҭ 
«Аҧсны» раҧхьатәи аномер. 

Акырнтә Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет адепу-
татс далырххьан. СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
адепутатс ҩынтә далхын.

Д. Гәлиа инапы иҵихыз асахьаркыратә 
ҩымҭақәа еидызкыло ашәҟәқәа маҷымкәа 
иҭыҵит. 

Д. Гәлиа инапы алакын абызшәаҭҵаара, 
ажәарқәа, арҵага шәҟәқәа реиқәыршәара, 
жәлар рҿаҧыцтә ҳәамҭақәа реизгара. 

Д. Гәлиа иҧсҭазаара далҵит 1960 ш. 
лаҵарамза 7 рзы. Анышә дамадоуп Аҟәа 
ақалқь аҟны ибаҟа ахьыргылоу аҭыҧан.

D İrm İt Gul İya’nın 
doğumunun 137. Yıl 

Dönümü
Abhaz edebiyatının temel taşı Dirmit Guliya, 

137 önce, bir 21 şubat  günü Gulrıpş vilayetine 
bağlı Warça köyünde dünyaya geldi.

1877 yılında Osmanlı-Rus savaşları sonu-
cunda ailesi Türkiye’ye sürülen Dirmit o sıralar 
küçücük bir çocuktu. Babası 1878 yılında büyük 
zorluklarla sürgün edildiği topraklardan kaçarak 
gizlice Abhazya’ya döndü. Ancak Warça köyün-
deki evleri yakılmış olduğundan Kudrı nehrinin 
diğer kıyısındaki Adzyübja köyüne yerleştiler.

Dirmit Guliya 1885 senesinde Sohum’da bulu-
nan yatılı okula başladı. 1889 yılında iyi derecey-
le bu okulu bitirdikten sonra aynı yıl, Gürcistan’ın 
Gori kentindeki Güney Kafkasya öğretmen semi-
nerine katıldı. Ancak sağlık nedenleriyle semine-
ri yarıda bırakan  Dirmit, aynı dönemde  ve çok 
genç yaşta anne ve babasını kaybetti.

1892 yılında K. Maçavaryani ile birlikte Rus al-
fabesinden yararlanarak yeni bir “Abhaz alfabesi”  
yayınladılar. Dirmit Guliya, böylece edebiyat  ve 
sanat dünyasına ilk adımını da atmış oluyordu.

Dirmit Guliya, bu tarihten itibaren uzun süre 
bir çok köyde öğretmenlik yaptı. 1912 yılında ilk 
kitabı olan  “şiirler ve maniler” Tiflis’te yayınlan-
dı. Daha sonra Sohum’a geçen Guliya, burada 
değişik yerlerde çalıştı. 27 şubat 1919 yılında ise 
redaktörlüğünü yaptığı “Apsnı” gazetesinin ilk sa-
yısını çıkardı.

Sovyet yönetimi kurulduğunda Abhaz eğiti-
minin başına getirildi ve uzun süre çeşitli devlet 
görevlerinde bulundu. Bir çok kez Abhaz yüksek 
sovyetine, iki kez de SSCB yüksek sovyetine mil-
letvekili olarak seçildi.

Dirmit Guliya’nın çok sayıda şiir ve hikaye ki-
tabının yanısıra çeşitli çevirileri ve “Abhazya tari-
hi” adlı çalışması okuyucularla buluştu.

Ayrıca, bütün bunların yanısıra dilbilim, çeşit-
li sözlükler, ders kitapları ve halk söylencelerinin 
derlenmesi alanında çok sayıda eser verdi.

7 mayıs 1960 yılında hayata veda eden Gulia, 
başkent Somhum’da günümüzde anıtının da bu-
lınduğu yerde toprağa verildi.

Дырмит Гәлиа
сыҧсАДГьыл

Сыхаара, сыҧсадгьыл,
Иҟалазеи, закәызеи?
Иуҧшаауазеи, иуцәыӡзеи,
Абас улахь зеиқәузеи?!

Нхыҵҟа ицаз угәырҩома,
Мшын нырцә иҟоу уџьабоума?
Сылашара, сыҧсадгьыл,
Абас улахь зеиқәузеи?

Уахьҵарадоу ҧхоушьома, 
Ма даҽакы гәнугома?
Сылашара сыҧсадгьыл,
Абас улахь зеиқәузеи?

1920 ш.

АжәлАр рАҧхьАГылАҩ
Аҧсны Аҳәынҭқарра раҧхьатәи Ахада Владислав Григори-иҧа Арӡынба 

март 4 рзы иҧсҭазаара далҵижьҭеи шықәсык ҵуеит.

65 шықәса дшырҭагылаз 2010 ш. 
март 4 рзы акыраамҭа ихьуаз ачы-
мазара ҕәҕәа иахҟьаны иҧсҭазаара 
далҵит иналукааша аҳәынҭқарратәи 
ауаажәларратәи усзуҩы, ҳаамҭазтәи 
аҧсуа ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы, 
аҵарауаҩ-мрагылараҭҵааҩ ду, Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Раҧхьатәи Ахада Владис-
лав Григори-иҧа Арӡынба.

В. Арӡынба диит 1945 ш. лаҵарамза 
14 рзы Аҟәа араион Алада Ешыра 
ақыҭан.

1962 -1966 ш. рзы аҵара иҵон Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт 
аҭоурыхтә факультет аҟны. Уи даналга 
Москва дҭалоит Мрагылараҭҵаара аин-

UlUsUn lİderİ Abhazya Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba’yı  kaybedeli bir yıl oldu

Abhazya Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk 
cumhurbaşkanı, Büyük devlet adamı, değerli 
bilim adamı ve hititolog Vladislav Ardzınba, 
4 mart 2010’da uzun süre mücadele ettiği 
amansız hastalıktan dolayı aramızdan 
ayrıldığında  65 yaşındaydı.

Vladislav Ardzınba 14 mayıs 1945 yılında 
Aşağı Yeşıra köyünde dünya’ya geldi. 

1962-1966 yılları arasında Sohum’daki 
Devlet Öğretmen Enstitüsü’ne bağlı 
Tarih Fakültesi’nde eğitim gördü. Daha 
sonra Moskova’daki Doğu Araştırmaları 
Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı.1968-

ститут аспирантура. Иҵара анхиркәша, 
1968 - 1988ш. ш. раан абри аинститут 
аҟны аус иуан.1985 ш. адоктортә диссер-
тациа ихьчеит.

1988 ш. В. Арӡынба далырхуеит 
Д.И.Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵаара аин-
ститут адиректорс, иара убас Аҧсны 
Иреиҳаӡоу Асовет адепутатс,  1989 ш. 
акәзар, СССР иреиҳаӡоу Асовет адепу-
татс.

1990 ш. В. Арӡынба Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет Ахантәаҩыс далхын.

1992  ш. Аҧсны иаҿагыланы 
Қырҭтәыла бџьаршьҭыхла агрессиа 
ианалага нахыс В. Арӡынба ажәлар 
рмилаҭтә-хақәиҭратә қәҧара хадара 

азиуеит. 1993 ш. сентиабр азы 
уи инапхгарала Аҧсны жәлар 
аибашьраҿы аиааира ргеит, 
агрессор далырцеит.

1994 ш. абҵарамза 26 рзы 
В.Арӡынба Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Раҧхьатәи Ахадас далхын. 
1999 ш. аҩынтәраан ҩаҧхьа 
деиҭалхын.

Аҧсадгьыл ахәшьара 
ҳаракы анаҭеит В. Арӡынба 
иналукааӡаша иҳәынҭқарратә 
усура. Аҳәынҭқарра аҿаҧхьа 
илшамҭа дуқәа рзы уи иана-
шьан «Ахьӡ-аҧша» аорден 
актәи аҩаӡара, ихҵан Аҧсны 
Афырхаҵа ҳәа ахьӡ.

В. Арӡынба ифырхаҵаратә 
ҧсҭазаара ҳаҧхьатәи 
абиҧарақәа ргәалашәараҿы 
иаанхоит ажәлар хамеигӡарала 
рымаҵ аура иаҿырҧшыганы.

1988 yılları arasında aynı enstitüde görev 
yaptı ve doktorasını da 1985 senesinde 
burada verdi.

1988 yılında Dirmit Guliya Abhaz 
Araştırmaları Enstitüsü’ne Müdür olarak 
seçilen Ardzınba, hemen sonrasında Abhazya 
Yüksek Sovyeti’ne milletvekili olarak seçildi. 
1989 yılında ise SSCB Yüksek Sovyeti’ne 
milletvekili olarak girdi. 

1990 senesinde Abhazya Yüksek Sovyeti 
başkanlığına seçildi.

1992’de Gürcistan işgaline karşı başlatılan 
ulusal kurtuşluş mücadelesinin başına geçti ve 
1993 yılında işgalcileri ülkeden atarak ulusunu 

zafere ulaştırdı.
26 kasım1994’de Abhazya Cumhuriyeti’nin 

ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1992’de ise 
ikinci kez aynı göreve getirildi.

Abazya halkı onun devlet adamlığına ve 
emeklerine büyük bir saygı ve sahiplenme 
gösterdi ve ona, birinci derecede “şan ve şeref 
nişanı” ile “Abhazya  Kahramanı” madalyasını  
vererek bu bağlılığını pekiştirdi.

Vladislav Ardzınba’nın kahramanlıklarla 
dolu yaşamı ve mücadelesi, onun izinden 
gidecek olan yeni kuşaklar için iyi bir örnek 
olmaya devam decek ve anısı hiç bir zaman 
unutulmayacak.

sergey Bagapş
abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı:
“Abhazya Devleti, ulusal kurtuluş mücadelesinin 
lideri, Abhaz halk kahramanı Vladislav 
Ardzınba’nın anısını ve onun mirasını gözbebeği 
gibi koruyacaktır.” 

sergey şamBa
abhazya Başbakanı:

“O, Tanrı’nın özel olarak yarattığı bir politikacı 
ve bir diplomat, Abhaz halkının yolunu aydınlatan 
bir ışıktı... Vladislav Ardzınba halkımız için yokluğu 
hiç bir şekilde tamamlanamayacak büyük bir 
kayıp. Anısı sonsuza dek kalbimizde yaşayacak...”

16 nisan 2010 tarihinde 
abhazya yönetimi “abhazya 
devleti’nin ilk cumhurbaş-
kanı Vladislav Ardzınba’nın 
anısını ebedileştirmek için” 
bir tasarıyı kabul etti. Buna 
göre; Sohum havaalanına 
Vladislav Ardzınba adı ve-
rildi. Başkent Sohum’un 
özgürlük meydanına ise 
Vladislav Ardzınba anıtı diki-
lecek. “Abhazya devleti’nin 
ilk cumhurbaşkanı Vladislav 
Ardzınba’nın anısını ebedi-
leştirmek için” kurulan ko-
misyon, Başkan Bagapş’a 
da, kurucu cumhurbaşkanı 
Vladislav Ardzaınba adına 
bir ödül verilmesi önerisinde 
bulundu.

Komisyon, Ardzınba’nın 
toprağa verildiği yer olan Ye-
şıra Köyünün Gumısta nehri 
kıyısındaki tepeye de  anıt 
mezar yapılması ile ilgili bir 
yarışma açtı.

Öte yandan Abhazya dev-
let üniversitesi’de Tarih ve 
Filoloji bölümlerindeki başa-
rılı öğrencilere Ardzınba adı-
na burs verme kararı aldı. 

Sohum şehir meclisi ise 
yaptığı özel oturumda, şeh-
rin en büyük caddesi olan 
zafer caddesinin adını “Vla-
dislav Ardzınba” olarak de-
ğiştirdi.

Vladİslav 
ardzınBa adının 
yaşatılması İçİn
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терент ҶАниА,
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа  
реи дгыла ахантәаҩы

А к ы р 
иаҧсоу агазеҭ 
«Аҧсадгьыл 
агәеисбжьы» 
аиҿкааҩцәеи 
аусзуҩцәеи!

Ш а ҟ а 
и б з и о у -
зеи, шаҟа 
и ҧ ш  ӡ о у з е и 
и ҟ а ш ә ҵ а з 
а ш ь а ҿ а ! 
Ҭыр қәтәыла инхо ҳашьцәа 
гәакьацәеи Аҧсны инхо 
аҧсуааи реиҧылара, 
реизааигәара иахьа шьоу-
кы-шьоукы ргәы ишаанаго 
аиҧш имариамызт. Ари амҩа 
ианҭәалан зыҧсадгьыл 
зцәыхараз рылабжыш, уи 
иацын ргәырҩа, рыхәра, 

İrFAn arGun 
Kafkas-Abhazya dayanışma 

Komitesi Başkanı

“Apsadgiıl agueysıbjı” ga-
zetesinin yayın hayatına başla-
ması, beni gelecek günler için 
oldukça umutlandırıyor. Aylık 
da olsa bu sevimli gazeteyi biz-
ler için yayınlayan devletimizin, 
uzun zamandan beri aralıksız 
olarak dillendirdiğimiz, Abhaz 
Radyo ve Televizyonu’nun  
uydudan diaspora coğrafya-
sına ulaşmasını sağlayacak 
çalışmaları da en kısa sürede 
süratle sonuçlandıracağına 
inanıyorum. İçinde bulundu-
ğumuz iletişim çağında, bu tip 
çabalarla Diaspora ile Abhazya 
arasındaki ilişkilerin  daha da 
sağlam temeller üzerinde hızla 
gelişeceğinden hiç kuşku duy-
muyorum. Bu vesile ile şahsım 
ve Kafkas-Abhazya Dayanış-
ma Komitesi olarak, gazete-
mize emek veren kişi ve ku-
rumlarımızı gönülden kutluyor, 
çalışmalarında üstün başarılar 
diliyorum.

SurİYE- ABAzA, 
ŞArKAS

Suriye Arap Cumhuriyeti, me-
safe olarak bizlere uzak gibi 
görünse de, bizler onu ya-

kınlarımızda hissediyoruz. Çünkü 
sürgün dolayısıyla vatanlarından 
ayrı düşen çok sayıda soydaşımız 
bu ülkede yaşamaktalar.

Suriye’de yaşayan kardeşleri-
mizle anavatan arasındaki ilişkiler, 
sürgün’ün üzerinden uzunca bir 
zaman geçmesinden sonra, niha-
yet gerçekleşebildi.

Bu gün Suriye’de, Abhaz’la-
rın yansıra Adıge’ler, Çeçen’ler, 
Oset’ler, Dağıstan’lılar ve 
Karaçaylar’da bulunuyor. Toplam 
sayıları 150.000 olan bu toplulu-
ğun ancak 2000 kadarı  Abhaz 
kökenli olup “Abaza” olarak bili-
niyorlar. Ayrıca Çerkes tabiri de 
Arap’lar arasında “Şarkas” olarak 
kullanılıyor.

Abazalar, başkent Şam baş-
ta olmak üzere Kuneytra, Hama, 
Homs ve Halep gibi şehirlerde yo-
ğun olarak bulunuyor ve genellikle 
“abaza” soyadını  kullanıyorlar, an-
cak Al-Sueda şehrindeki  Araplarla 
zamanla gelişen  iyi ilişkilerden 
dolayı, örneğin Dürzi’ler de aynı 
şekilde “abaza” soyadını kullanır 
oldular. Latakiya şehrindeki Arap-
ların da bir çoğu günümüzde “Şar-
kas” soyadını kullanıyorlar.

Suriye’deki soydaşlarımız ara-
sında anadilini konuşabilenlerin 
sayısı oldukça az olmasına rağ-
men onların vatan sevgilerinde ve 
ulusal bilinçlerinde hiç bir eksiklik 
yok. Bu ülkede Marşan’lara, Agır-
ba’lara, Arüytaa’lara, Kukba’lara, 
Geçba’lara, Ardzınba’lara, Kuc-
ba’lara, Taniya’lara, Kuşba’lara, 
Maanaa’lara, Tçütjba’lara, Ley-
ba’lara, Çıçba’lara ve Aşuba’lara 
rastlamak mümkün.

Suriye’deki Abhaz kökenli-
ler arasında en tanınmış olanlar 
arasında ise; General Memduh 

Abaza (Marşan), Şeref Abaza 
(Marşan), General Valid Abaza 
(Marşan), Fadıl Cetker (Arüytaa), 
Burhan Tram, Ahmet Maan, Gene-
ral Adnan Abaza (Kukba), General 
Saim Kucba, General Rauf Abaza 
(Tçütjba), General Alunar Kucba 
ve ünlü kalp cerrahı Dr. Ahmet Ba-
kır (Kucba) gibiler sayılabilir.

1958 yılına kadar Suriye ordu-
sunda sadece Çerkes’lerden olu-
şan özel birlikler mevcuttu. Abhaz 
ve Çerkes milli kıyafetlerini ünifor-
ma olarak kullanan bu birliklerde 
Abaza’lar da önemli bir yer işgal 
etmekteydiler.

Suriye hava kuvvetleri pilotları-
nın Abaza ve Çerkes’lerden oluş-
ması adeta bir gelenek haline gel-
miştir. Bu pilotlar, önceleri SSCB’de 
eğitim alamakta olduklarından, 
Hamdi Abaza (Marşan) ve Mem-
duh Abaza, (Marşan) Moskova’da 
Abhaz edebiyatının temel taşların-
dan ulusal şair Dirmit Guliya’nın 

oğlu Gerg ile tanışırlar. Ancak o 
dönemde Abhazya’ya gidip görme 
şansları yoktu. Aradan kısa bir süre 
geçtikten sonra profesör Şalwa 
İnaipa ile de bir araya geldiler.

1960’lı yıllardan itibaren 
Suriye’li Abazalar Abhazya ile 
ilişkilerini geliştirmeye başladı-
lar. 1973-1974 yılları arasında 
mesleki tecrübesini arttırmak için 
SSCB’ye gelen General Münir 
Kucba, ilk kez olarak Abhazya’yı 
ziyaret eder. General Kucba, ikinci 
ziyaretinde yanında eşini de getirir 
ve böylelikle ilişkiler yavaş yavaş 
artma seyrine girer.

O dönemde Suriye ile SSCB 
arasında, içerisinde yazarlar, sa-
natçılar ve kültür emekçilerinin de 
bulunduğu  faal bir dostluk grubu 
vardı, Abhazya ile Suriye  arasın-
daki  ilişkilerin gelişmesinde bu 
gurubun çok önemli bir rol üstlen-
diğini özellikle belirtmek gerekir.

Kısa Haberler

TArİhİ SoYAdlArı 
İçİn YASAl 

düzEnlEmE
Abhazya Parlamentosu, Baş-

kan Nugzar Aşuba tarafından yö-
netilen 17 ocak günkü oturumunda 
“vatandaşlık kanunu” ile ilgili çeşitli 
düzenlemeleri kabul etti. Kanuna 
göre anavatanlarına geriye dönen-
lerin, tarihi soyadlarına sahip  ol-
maları ile ilgili hakları yasal garanti 
altına alıyor

ABhAzYA’dA nüFuS 
sayımı

21 – 28 şubat günleri arasın-
da Abhazya’da genel nüfus ayımı 
yapıldı. Devlet  İstatistik Kurumu  
tarafından gerçekleştirilen sayım-
ların ayrıntılı sonuçları, çalışmalar 
sonuçlandıktan sonra açıklanacak.

YErEl SEçİmlEr
12 şubat Cumartesi günü seç-

menler Abhazya genelinde yerel 
meclis üyelerini seçmek üzere 
sandık başına gitti. Seçimlerin ge-
niş katılımla ve barış havası içeri-
sinde tamamlandığı bildiriliyor.

Yasaya göre, seçilen meclis 
üyelerinin belediye başkanlarının 
atanması için kendi aralarından 
belirleyecekleri üçer kişilik listeleri 
cumhurbaşkanına sunmaları gere-
kiyor.

ApSnı GAzETESİ 90 
YAŞındA

1919 şubat ayında okuyucu-
larıyla buluşan Apsnı gazetesi bu 
yıl 90. Yılını kutluyor. Apsnı gaze-
tesinin temelleri Abhaz ulusal şairi 
Dirmit Guliya tarafından tarafından 
atılmıştı.

Dirmit Guliya’dan sonra, Sam-
son Çanba, Mikha Lakırba, Nes-
tor Tarkiıl, Muşni Ahaşba, Nestor 
Abjarba, Ruşni Gadliya, Nikolay 
Kiut, Rufet Bütba, Segey Kutsniya 
tarafından idare edildi. Gazetenin 
günümüzdeki baş redaktörü ise 
Boris Tıvjba.

acı kayıp
11 şubat günü 71 yaşındayken 

hayata veda eden tanınmış hukuk-
çu, devlet adamı, milletvekili ve 
Abhazya kahramanı General Vla-
dimir Naçaç ebediyyete uğurlandı.

V. Naçaç Abhaz Kurtuluş sa-
vaşında Başsavcı yardımcılığı ve 
Askeri başsavcılık görevlerinin ya-
nısıra aktif olarak cephe komutan-
lığı da yaptı. Savaş sonrası içişleri 
bakanlığının çeşitli kademelerinde 
görev yapan V. Naçaç, iki dönem 
de milletvekilliği yaptı.

YEnİ BAŞKAn 
 AdGur dzİdzArYA
10 şubat günü başkent 

Sohum’da Abhazya Ressamlar 

Birliği’nin 3. Genel kurulu toplan-
dı. Toplantı sonunda yapılan se-
çimlerde ise birliğin başkanlığına 
Adgur Dzidzarya seçildi. Birliğin 
başkanlığı 2001 yılından beri Vitali 
Ceniya  tarafından sürdürülüyor-
du.

Adgur Dzidzarya 1953 doğum-
lu olup, Sohum Güzel Sanatlar 
Akademisi mezunu. Uzun süre 
Moskova’da da çalışan Dzidzarya, 
Rusya ve Abhazya ressamlar bir-
liğinin de üyesi. Adgur Dzidzarya 
şimdiye kadar Abhazya, Rusya ve 
Almanya’da çeşitli kişisel  sergiler 
gerçekleştirdi.

yarDımcı kaynak
Geriye Dönüş Devlet 

Komitesi’nde Sariya Amçıpha ile 
Oktay Çkotua tarafından hazırla-
nan “Türkçe-Abhazca, Abhazca-
Türkçe Sözlük” çalışmasının tanı-
tımı yapıldı.

Açılışı Geriye Dönüş Fonu 
başkanı Con Sımır tarafından ya-
pılan tanıtım toplantısına yazarlar, 
bilimadamları ve vatandaşlar katıl-
dılar.

Toplantıda Sariya Amçıpha ve 
Oktay Çkotua sözlüğün hazırlanış 
aşaması ile ilgili bilgiler verdiler.

Toplantıya katılan konuşmacı-
lar, sözlüğün araştırmacılara, dil 
öğrenmek isteyenlere, anavatana 
geri dönenlere ve öğrencilere son 
derece yararlı olacağının altını çi-
zerek, bu alandaki büyük bir boş-
luğu dolduracağını ifade ettiler. 

ABhAzCA’YA çEVİrİ
Abhazya Devlet Basımevi ta-

rafından,  Abhazya Yazarlar Birliği 
üyesi Hayri Kutarba’nın 2005 yılın-
da Türkçe olarak basılan “Sürdüler 
Sürgün Oldum” ve “Sürgün Sessiz 
Ölür” adlı romanlarının Abazca çe-
virileri 2011 yılı içerisinde  tek cilt 
olarak yayınlanacak. Romanların 
çevirileri Oktay Çkotua tarafından 
yapıldı.

Aslen mimar- mühendis olan 
Hayri Kutarba, 1959 senesinde 
Düzce’de Dünya’ya geldi. Kaf-
kasya ve kafkasyalılar hakkında 
bir çok önemli kitabın yazarı olan 
Hayri Kutarba, aynı zamanda ünlü 
Abhaz yazarı Bagrat Şinkuba ile, 
bilim adamlarından Yura Argun ve 
Gerg Amıçba’nın Abhazca eserle-
rini de Türkçe’ye kazandırmış bu-
lunuyor

ABhAz BAlı’nA AlTın 
maDalya

“Prodekslo - 2011” adı altın-
da Moskova’da 17.si düzenlenen 
uluslararası fuarda Abhaz balı al-
tın madalya ile ödüllendirildi. 7-11 
şubat tarihleri arasında düzenle-
nen fuara 60 ülkeden 2000’e yakın 
firma katıldı.

Elde ettiği bu ödül, Abhaz ba-
lına uluslararası pazarda yeni an-
laşmaların kapılarını aralıyor.

(devamı 3. sayfada)

рхьаа. Ари амҩа рцәыхаран 
зыҧсадгьыл зцәыӡыз 
ҳашьцәа, урҭ рахь ҳара 
иҳарххоз ҳнапқәа кьаҿын. 
Ҳахшыҩқәа ракәзаргь-анык-
абык ирхылҵыз аишьцәеи 
аиҳәшьцәеи реибабара 
зыҟамлоз рзеилкааӡомызт. 

Ҳазшаз ибзоураны 
аамҭа аҽаҧсахит. Сара 
ианакә заалакгы иҭабуп ҳәа 
азысҳәоит Ҭырқәтәыла, 
сашьцәа ахьеиқәнархаз 
азы, иҭабуп ҳәа азысҳәоит 
Урыстәыла, ҳашьцәеи 
ҳареи ҳаибабара алзыршаз, 
зыхьӡи зыхьмыӡҕи еиҟароу 
аамҭа! Шьҭа агазеҭгьы ҳауит. 
«Аҧхыӡ бзиа жәбааит» ҳәа 
ҳазшаз иҳәахьазаарын! 
Шьҭа ҳаиҧылалап ҳамшәа-
ҳмырҳа, ҳажәҩахыр еиба-
ҳҭап, иҳарҧшӡап ҳзеиҧш 
Ҧсадгьыл Аҧсны.

TErEnT çAnİYA
Abhazya Yazarlar Birliği 

Başkanı
“Apsadgiıl agueysıbjı” gazetesinin  

değerli emekçileri!
Attığınız bu adım ne kadar hoş, 

ne kadar güzel!.. Türkiye’deki kardeş-
lerimizle Abhazya’daki bizlerin ilişki 
kurmaları ve kucaklaşmaları, günü-
müzde bazı kişilerin ifade ettiği gibi 
hiç de kolay olmadı. Vatanlarından 
uzak yaşayanlar bu yolda ne kadar 
çok gözyaşı döktüler, bu uğurda ne 
sıkıntılar ve acılar çektiler. Bu günleri  
göremeyenler Abhazya’mızın ebedi 
kayıpları oldular, ne yazık ki onlara 

ulaşmada kolumuz kısa kaldı. Aynı 
anne ve babadan doğan kardeşlerin 
bir araya gelememelerini ise o za-
manlar akıllarımız bir türlü almıyordu.

Yaradan sayesinde artık devir 
değişti. Ben, her daim; kardeşlerimizi 
koruduğu için Türkiye’ye, bu gün on-
larla görüşebilmemize katkı sunduğu 
için de Rusya’ya teşekkür ediyorum. 
Artık kucaklaşmamızın önünde hiçbir 
engel kalmadı! İşte elinizdeki gazete 
de bunun canlı bir örneği. Tanrı san-
ki bize “güzel rüyalar görün” demiş 
gibiyiz!  Artık korkusuzca omuz omu-
za verebilir ve vatanımızı daha güzel 
günlere hep beraber ulaştırabiliriz.

G Ö r ü Ş l E r  V E 
T E m E n n İ l E r

А г ъ А А н А г А р А : ъ е и 
А З е и Я Ь А Ш Ь А р А : ъ е и

Kısa bir süre önce, Türkiye’de 
yaşayan Abhazlar arasında tanınmış 
isimlerden biri olan Abgınba Cengiz’in 
derlediği Abhaz halk söylenceleri ile 
ilgili “Kardeşlerimiz,  Abhazya’mız...”  
isimli yeni bir kitap okurlarla buluş-
tu.  Abgınba Cengiz, 1975 yılında 
Türkiye’den Abhazya’ya ilk gelenler-
den olup,  anavatanındaki aydınlarla 
arasında güçlü dostluklar geliştirmişti. 
Özellikle kendi sülalesinden kardeşleri 
ile tanışmasının ona verdiği mutluluğu 
yere göğe sığdıramıyordu. Abgınba 
Cengiz, Türkiye’ye geri dönerken ya-
nında götürdüğü Abhaz alfabesi ve 
sayısız edebi eser sayesinde Abhaz-

“Kardeşlerimiz, Abhazya’mız...”
ca okuma yazmayı kendi çabasıyla 
öğrenerek iyice geliştirdi ve sık sık 
anavatanındaki kardeşlerine mektup-
lar yazmaya başladı. Aynı zamanda 
Türkiye’deki Abhazlar arasından der-
lediği söylenceleri yazıya dökerek 
Abhazya’ya ulaştırdı ve araştırmacıla-
rın yaralanmasını sağladı.

Kitapta Abhaz folklörü açısından 
eşsiz söylenceler bulunuyor. Yine, Ab-
gınba Cengiz’in kardeşlerine yazdığı 
mektuplar da kitabın önemli bir bölü-
münü işgal ediyor. Kitap, Abhaz folk-
lörü ve kültürüne ilgi duyanlar için de 
önemli bir kaynak niteliğinde.

Yeni kitap
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1979’da, bu gurubun çalışma-
ları sayesinde “Abhaz Halk Dans-
ları ve Şarkıları Ekibi” Şam’daki 
Sovyet Kültür Merkezi’nde soy-
daşlarımızla buluştu.  Abhazya’lı 
sanatçıların Suriye’deki Abaza’lar-
la kucaklaşması ile ilgili haber, 
Abhazya’da da halk tarafından bü-
yük bir coşku ile karşılandı ve aka-
binde artarak süregelen kültürel 
etkinliklerle birlikte ilişkiler sağlam 
temeller üzerinde hızla yükselme-
ye başladı.

Şam kentinde 1948 yılından 
beri tüm Kuzey Kafkasya’lıları 
kucaklayan “Adıge-Khase”  çalış-
malarını durmaksızın sürdürüyor. 
Suriye Parlamentosu üyelerinden 
Şeref Abaza’nın (Marşan) aralık-
sız 16 sene başkanlığını yürüttüğü 
bu kuruluşun günümzdeki başkanı 
ise Ekrem İshak isminde bir Adıge. 
Kuruluşun Şam da dört , Halep ve 
Hems kentlerinde ise birer şubesi 
bulunuyor.

“Adıge-Khase”, halen “Elbruz” 
adında bir dergi çıkarıyor. Dergi 
sayfalarında Abhazya ve Kuzey 
Kafkasya ile ilgili haberleri, Dünya 
Çerkes Birliği ve Dünya Abhaz-
Abaza birliği’nin çalışmaları ile 

dirmit Guliya Ödülleri 
sahiplerini buldu

Bilindiği gibi Abhazya Devleti tara-
fından üç yılda bir Dirmit Guliya Ödüll-
leri veriliyor. Sanat, edebiyat ve mimari 
alanında verilen ödüller bu yıl da sahip-
lerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı ofisinde yapılan 
törende, Başkan yardımcısı Aleksandır 
Ankuab ödül sahiplerine belgelerini ve 
çeklerini takdim etti.

Dirmit Guliya Ödülüne bu yıl, şairler 
Anatoli Lagulaa ve Gunda Sakaniya-
pha ile ressam Elvira Arsalya sahip ol-
dular.

Dirmit Guliya Ödülü seçici kurul 
başkanı ünlü yazar Alyoşa Gogua, tö-
reninde yaptığı konuşma ile ödül sahip-
lerini kutladı.

Fotograftakiler: A.Lagulaa, 
E.Arsalya, G. Sakaniya-pha, A. Anku-
ab, A. Gogua, D. Naçkebiya

Д. и. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа 

ранашьоуп
Ишдыру еиҧш, хышықәса 

рахьтә знык Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа ранаршьоит 
алитературеи, аҟазареи, архитекту-
реи русхк аҟны. 2010 ш. анҵәамҭазы 
Аҳәынҭқарратә премиа рыҭаразы 
акомиссиа иалнакааит хҩык.

Ааигәа Аҧсны Аҳәынҭқ арра 
Ахада Иусбарҭаҿы апремиа зана-
шьоу адипломқәеи, аршаҳаҭгақәеи, 
рыцҧхьаӡа 50 нызқь мааҭи рнапаҿы 
ириҭеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада 
Ихаҭыҧуаҩ Алеқсандр Анқәаб.

Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәын
ҭқарратә премиа роуит апоетцәа 
Анатоли Лагәлаа, Гәында Сақаниа
ҧҳа, асахьаҭыхҩы Ельвира Арсалиа
ҧҳа.

Асахьаҿы: А. Лагәлаа, Е. Арсалиа
ҧҳа,  Гә. Сақаниаҧҳа, Аҳәынҭқарра 
Ахада Ихаҭыҧуаҩ А. Анқәаб, 
ашәҟәыҩҩцәа А. Гогәуа, Д. Наҷҟьебиа.

Abhazya Devlet Üniversitesi 
ülkenin en önemli yüksek 
eğitim kurumu. Üniversite-

ye bağlı çeşitli fakültelerde binler-
ce öğrenci eğitim görüyor. 

Rektör Ord. Prof. Aleko Gua-
ramiya ile Diaspora ile üniversite 
arasındaki ilişkiler ile yapılması 
gerekenleri konuştuk.

“...Üniversitemiz, eğitim - öğ-
retimin güçlendirilmesi ve aynı 
zamanda kolaylaştırılması yo-
lunda, öğretim üyelerimizin stan-
dartlarının yükseltilmesi ve eğitim 
faaliyetlerimizin pekişmesi ile ilgili 
iyi bir gelenek oluşturdu. Gençle-
rimizin sağlam bir eğitim almaları 
ve halkımıza yararlı birer birey ol-
maları için öğretim üyelerimiz çok 
önemli katkılarda bulunmaktalar...”

“...Üniversitemizde görev ya-
pan öğretim üyelerimizin dışında, 
yurt dışından gelen bilim adamla-
rı ve üniversitemizin fahri doktora 
payesi verdiği diasporamızın de-
ğerli temsilcileri de (örneğin Sn. 
Ömer Beygua (Büyüka) ve Sn. 
Azmi Koçak bunlar arasında) öğ-
rencilerimizle tüm birikimlerini pay-
laşıyorlar. Üniversitemizde aynı 
zamanda yurt dışından gelen öğ-
renciler de eğitim görmekteler. Bu 
gün itibariyle sadece Türkiye’den 
20 öğrenci çeşitli fakültelerde bi-
zimle birlikteler.  Türkiye ile ilişki-
lerimiz 1989 yılında üniversitemiz 
çatısı altında yabancı öğrenciler 
için özel bir fakülte kurulmasıyla 

GEnçlEr İçİn

başladı. Bu fakültenin amacı di-
asporadan gençlerimizin anava-
tanda yüksek eğitim almalarını 
sağlamak için gereken çalışmala-
rı yerine getirmekti. Günümüzde 
fakültenin imkanları ve kapsamı 
daha da genişletilerek Türkiye’nin 
yanısıra Suriye ve Ürdün diaspo-
rasından gelecek gençlerimizi de 
kabul edebilecek hale getirildi. Bö-
lümün başkanlığına ise genç bilim 
adamlarımızdan Arda Aşuba seçil-
di. Yeni dönemde fakültemizin im-
kanları daha da arttırılacak, savaş 
sırasında büyük hasar gören yurt 
binası ile spor salonunun ve kam-
püsteki diğer yapıların onarılarak 
hizmete sunulması en kısa süre-
de gerçekleştirilecek. Bu konuda 
devletten her türlü desteği almış 
durumdayız...”

“...Öğrencilerin iyi bir eğitim 
alabilmeleri için, içinde bulunduk-
ları ortamın da kaliteli olması gere-
kir. savaşın hemen ertesinde şart-
larımız çok ağırdı, ancak bu günkü 
durum çok daha farklı. İnanıyorum 
ki zamanla daha da iyi olacak. Bu 
konuda devlet yöneticilerimizin, 
Geriye Dönüş Devlet Komitesi’nin 
ve diğer kurumlarımızın büyük 
desteklerini görüyoruz. Tüm bu 
gelişmelerin, diasporamızdan 
gençlerimizin üniversitemize ilgile-
rini arttırmasını bekliyorum...”

“...Yurt dışından ilk öğrencileri-
mizi 1990 senesinde Türkiye’den 
kabul ettik. O tarihten bu yana 
ilişkilerimiz artarak devam edi-
yor. Geçen yılarda ilk kez olarak 
biz de turizm bölümünden mezun 

olan gençlerimizi pratik eğitim için 
Türkiye’ye gönderdik. Bu projenin 
gerçekleşmesinde Abhazya’nın 
Türkiye’deki temsilcisi Vladimir 
Ayüdzba ile Diasporamızın öne 
gelen isimlerinden İrfan Argun, 
Atilla Açüışba, İlhan Kuadzba, Bü-
lent Ayüdzba, Cemalettin Ardzın-
ba ve arkadaşlarının büyük des-
teklerini gördük, yeri gelmişken 
kendilerine aracılığınızla teşekkür 
etmek isterim...”

“...Özellikle Türkiye’den sık sık 
misafir ağırlamak bizleri çok mutlu 

ediyor, kısa bir süre önce de yine 
Türkiye’den üniversitemizi ziya-
ret eden anadil öğretmenleri ile 
çok yararlı görüşmelerde bulun-
duk. Dünya’nın bir çok ülkesi gibi 
Türkiye’yi de pek çok kez ziyaret 
etme fırsatı buldum. Burada bir 
çok toplantıya katılarak çeşitli gö-
rüşmelerde bulundum. Bir kaç yıl 
önce de  MEF dersanelerinin sa-
hibi İbrahim Arıkan beyefendin da-
vetlisi olarak Fizik,Kimya ve Biyo-
loji projelerinin yarıştığı ulular arası 
bir toplantı nedeniyle Istanbul’da 
bulundum ve bu toplantıda deği-
şik  ülkelerden gelen misafirlere 
Abhaz eğitim sistemi ve üniversite-
miz hakkında geniş bilgi verebilme  
mutluluğuna eriştim. Benim dışım-
da üniversitemizden bir çok dilbi-
limci, folklorist, arkeolog ve tarihçi, 
çeşitli dönemlerde Türkiye’yi bilim-
sel çalışmalar kapsamında ziyaret 
ettiler. Bu ziyaretler bundan böyle 
de devam edecek. Ayrıca üniversi-
temiz ile çeşitli Türk üniversiteleri 
arasında işbirliği anlaşmaları imza-
lanması ile ilgili çalışmalarımız da 
devam etmekte...”

“...Ancak en önemlisi, dias-
poramızdan gençlerimizin üni-
versitemize daha da yoğun ilgi 
göstermeleri, bizler bunun gerçek-
leşebilmesi için elimizden geleni 
yapacak ve her zaman kapılarımı-
zı sonuna dek açıp onları bekliyor 
olacağız...”

Sırma  AŞüphA

S u r İ Y E
ABAzA – ŞArKAS

çeşitli kültürel ve tarihi materyalleri 
bulmak olası.

 “Adıge-Khase” bünyesi altında 
Abazaça ve Adıgece dil derslerinin 
yanısıra, bilgisayar, müzik, dans ve 
sportif kurslar da verilmekte. Bura-
da oluşturulan halk dansları ekibi  

ise tüm soydaşlarımızın gururu.
Suriye’deki Abhaz kökenliler-

den Ahmet Kucba, ünü yurt dışına 
kadar taşmış değerli bir kalp cer-
rahı, Ahmet Kucba, tıp eğitimini 
Moskova’da aldı ve dönüşünde 
Şam’daki “Tışrık” askeri hastaha-
nesinde çalışmaya başladı, kısa 
sürede gösterdiği üstün başarı ne-
deni ile de ”Omayada Nişanı” ile 
ödüllendirildi. Ancak Ahmet Kuc-
ba ne yazık ki çok genç yaşlarda, 
1996 senesinde yaşama veda 
ederek aramızdan ayrıldı.

1989 yılında Suriye’li soy-
daşlarımızdan bir gurup,SSCB 
yüksek sovyeti başkanı Mikhail 
Gorbaçov’a Sovyetlerdeki yu-
muşama ve demokratikleşme 
çabalarından cesaret alarak ana-
vatanlarına dönmek için izin veril-

mesini isteyen bir mektup gönder-
diler. Mektup, her ne kadar resmi 
olarak bir karşılık bulmadıysa da 
onlar, hiç vakit yitirmeden teker te-
ker de olsa Abhazya’ya yerleşme-
ye başladılar. 1989 yılında Ziwar 
Çiçba, ( Abhaz kurtuluş savaşında 

şehit oldu) 1990 yılında Amir Kuc-
ba, (halen Abhazya’da yaşıyor) 
yine 1990 yılında Ahmet Marşan, 
(uzun süredir Geriye Dönüş Dev-
let Komitesi başkan yardımcısı) 
Abhazya’ya dönüş yaptılar.

Abhaz ulusal kurtuluş savaşı 
başlayıncaya kadar, General Valid 
Marşan, gazeteci Kemal Marşan, 
Haysam Marşan, Farid Arüytaa, 
Dani Agırba, Mahmud Kuşba ve 
Adıge gençlerinden Habil Bıc ile 
Nazir Hacmaf anavatanlarını ziya-
rete geldiler.

Yine değişik zamanlarda ünlü 
yazar Arüytaa Fadıl Cetker, (bir 
süre de Abhazya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı olarak görev yaptı) Ge-
neral Münir Kucba, Albay Ezaddin 
Agırba,  Fethi Marşan, Salir Mar-
şan, Muhammed Marşan, Suzan 

Marşan-pha, Rita Marşan-pha, 
Leyla Marşan-pha, Nabil Marşan, 
Vahid Geçba, Hayreddin Çıç-
ba, Fesal Daguna, Faruk Dagu-
na, Ziwar Arüytaa ve bir çokları 
Abhazya’da bulundular.

Suriye’den anavatana gelen-
ler olduğu gibi, buradan o tara-
fa gidenlerde olmadı değil. Şair 
Nelli Tarıpha, yazarlardan Rauf 
Bıjnou, Rufet Butba, Gerg Gubli-
ya, sanatçılardan Fazlıbey Kurua, 
Vitali Lakrba, Vitali Ceniya, Nelli 
Lakoba-pha, Ludmilla Gumpha, ve 
Eteri Tarıpha Sriye’yi ve soydaşla-
rımızı ziyaret edenler arasında bu-
lunuyor.

1989 yılında Bagrat 
Şinkuba’nın ünlü romanı “Son 
Ubıkh” Muhettin Slek tarafından 
Arapça’ya çevrilerek yayınlandı. 

Abhazya’da savaşın başlama-
sıyla birlikte Suriye’li gençler de bu 
mücaelede yerlerini almakta ge-
cikmediler. Aralarından, şehadet 
şerbetini içen Farid Arüytaa Leon 
madalyasıyla, Ziwar Çıçba ve Ha-
san Çarkas (Tsey) ise üstün cesa-
ret madalyasıyla onurlandırıldılar. 
Askeri hastahane de görev yapan 
Ahmet Kucba’da üstün cesaret 
madalyası sahibi oldu.

V.ABhAzou

(başlangıcı 2. Sayfada)

ABhAz 
tarİhİnİn 

dErİnlİKlErİndEn

XıX.yüzyılda Kafkasya’da-
ki savaşların sonucunda va-
tanlarından sürülen Abhazlar 
ile diğer kardeş toplumların, 
Türkiye, Suriye ve ürdün gibi 
ülkelerde bulunduklarını iyi 
bilmemize rağmen ilişkileri-
miz yok denecek düzeydey-
di.  mısır’da ise asırlar önce 
bir şekilde oralara giden 
Abhaz ve Adıge’lerin bulun-
duğu ve bunların zamanla 
yönetimi ele geçirerek 1382-
1517 yılları arasında tam 135 
sene “çerkes memlükleri” 
adı altında hüküm sürdükle-
ri, bu süre içerisinde Abhaz 
ve Adıge kökenli 23 sultanın 
tahta oturduğu tarihsel bir 
gerçek olarak önümüzde ol-
masına rağmen, onların so-
yundan gelenlerin varlığına 
dair elimizde her hangi bir 
veri bulunmuyordu.

1960’lı yıllarda mos-
kova’da üniversite eğitimi 
alan Abhaz kızı l.Kuçuberya-
pha, mısırlı bir gençle evlenip 
Kahire’ye yerleşince, tarihin 
önemli bir sayfası bizler için 
yeniden aralanmış oldu. Ab-
haz etnograf  ve oryantalisti  
l.Kuçuberya-pha’nın “Arap 
ülkelerindeki Abhaz’ların et-
nografyalarından” adlı ma-
kalesi 1971 yılında “Alaşara” 
dergisinde yayınlanınca, mı-
sır’daki Abhaz varlığı ile ta-
rihleri gün ışığına çıkarılmış 
oldu. Ancak ne yazıktır ki, 
Abhaz oryantalistin hastala-
narak zamansız ölümüyle, bu 
çalışmalar akamete uğradı. 
Buna rağmen makalenin ya-
yınlanması, mısır’daki Abhaz 
kökenlilerle anavatandakiler 
arasında ilişki kurulmasına 
yetti.

Böylelikle Abhaz etnogra-
fı l. Kuçuberya-pha’nın ça-
baları sayesinde mısır’daki 
Abhaz varlığı ancak 1970’li 
yıllardan bu yana bilinir hale 
geldi. Son 20 yıldır  ise dün-
ya Abhaz- Abazin Birliği’nin 
aralıksız çalışmaları sayesin-
de mısır’daki Abhaz kökenli-
lerle ilişkiler artarak devam 
ediyor.
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Türkiye’li soydaşlarımızdan 
Soner Hümarba kısa bir süre 
önce başkent Sohum’da yapımı-
na başlanan mobil telefon şirketi 
“Aquafon’un”  merkez bina inşaa-
tında işe başladı. Soner, Türkiyeli 
soydaş işadamlarımızdan Erol 
Wazba’ya ait olan Erva İnşaat’da 
mimar ve şantiye şefi olarak çalı-
şıyor.

Soner Hümarba’nın dedeleri, 
Abhazya’dan Türkiyeye sürülen-
ler arasındaydı. Büyüklerinden 
duyduğuna göre sürgün yoluna 
çıktıklarında dört kardeşmişler, 
ancak kardeşlerden birini deniz 
yolunda bir kazaya kurban vermiş-
ler. Türkiye’deki köyleri Efteniye 
karşılıklı iki mahalleden oluşuyor. 
Soner’in mahallesi Abzıpaa’ların 
yeri diye anılıyor. Anne ve babası 
uzun yıllar önce Almanya’ya yerle-
şen  Soner, kendisi de 30 yıl kadar 
Almanya’da yaşadıktan sonra, bir 
süre de Rusya Federasyonu’nda 
mimar olarak çalıştı.

Soner’in annesi Atrışba’lardan, 
anne annesi ise Kuadzıpha, Soner 
Hümarba uzun yıllar sülale tarihi 
ile ilgili bilgi toplamaya çalıştıysa 
da pek başarılı olamamıştı, taki 
Abhazya televizyonunda yayınla-
nan “umut” adlı programa katılın-
caya kadar. Bu programda yardım 
isteğini dile getirince, izleyiciler 
arasında bulunan ünlü yazar Ni-
kola Khaşıg hemen programı ara-
yarak 1970’li yıllarda yayınladığı 
“Ajgeri Dede” adlı hikayenin baş 
kahramanının Hümarba olduğunu 
ve bu sülalenin sürgünden önce 
“Khuap” köyünde yaşadığını, hat-
ta burada “Hümarkıta” diye bir ma-
hallenin bile bulunduğunu bildirdi. 
Tamamı sürgüne gönderildikle-
rinden, bu gün “hümarkıta’da” hiç 
kimse yaşamamakta.

Yazarımız, Soner’le tanışarak 
ağabeyi Kançobey Khaşıg’dan 
duyduğu Hümaraa’ların tarihini 
uzun uzun anlattı. Ayrıca büyükle-
rinden duyduğu acıklı sürgün anı-
larıyla birleştirerek yazdığı “Ajgeri 
Dede” adlı eserinden de bahsetti.

Yazarımız ve Soner, uzun sü-
ren sohbetleri sırasında Khuap 
köyünü ziyaret etmeye de karar 

Hümarkıta’ya 
yolCUlUk...

verdiler, hatta hiç ara vermeden 
ertesi günü yola koyuldular. 

Bu olaya biz de canlı tanıklık 
yapma şansını bulduk.

Soner, dedelerinin toprakla-
rını önce araçla, daha sonra da 
yaya olarak dolaştı. Ana yollar 
derken patikalara kadar ulaş-
tığında öyle mutluydu ki adeta 
ayakları yere basmıyor gibiydi. 
Bu cennet köşesi dile gelseydi 
atalarının tarihi ile ilgili ona ne 
sırlar verirdi kim bilir...

Nikola Khaşıg’ın hikayesindeki 
kahraman bir bölümde şöyle bir 
vasiyette bulunuyordu:

“Hayır, eğer kendi vatanların-
da olmayacaklarsa, Hümeraa’ların 
başka ülkelerin tamamını kaplaya-
cak kadar çoğalmaları bile neye 
yarar? Ben onların ocaklarının 
ebediyyen vatanlarında tütmesini 
istiyorum, Hümarkıta’da!”

Ve böylece hikayedeki vasiyet 
de adeta gerçekleşmiş oluyordu. 
Soner, ata topraklarından telefona 
sarılarak amcasını arayıp, yazar 
Nikola Khaşıg sayesinde dede-
lerinin topraklarını bulduğunu ve 
tarihleri ile ilgili yeni bilgiler edindi-
ğini bildiriyordu.

Soner Hümarba, bu ziyaret-
le birlikte atalarının topraklarında 
kendisine yeni bir ev yapma kararı 
aldı. Söylediğine göre Khuap kö-
yüne daha ilk adımı attığında bu 
istek içine doğmuş.

Bu gün için Khuap köyünün 
“Hümarkıta” mahallesinde Hüma-
raa’lardan hiç kimse yaşamıyor, 
ama bu ilk adımdan sonra Soner’i  
izleyenler olacak diye umut dolu-
yuz. Bu şekilde, tarihimizin önem-
li bir parçası olan yeni bir sülale 
daha vatanlarında ocaklarını tüttü-
recekler...

Sırma Aşüpha

Анапҟаза
Ишдыру еиҧш, Аҧсны ира

цәаҩуп ҧсабарала абаҩхатәра 
злоу аҟазацәа. Убарҭ дреиуоуп 
Гәдоуҭа араион Аҷандара ақыҭан 
инхо Леуард Мхонџьиа. Иара 
дхәыҷаахыс амузыкахь имаз аб
зиабара иабзоураны жәлар рин
струментқәа ирыцырҳәоз ашәақәа 
еснагь дырзыӡырҩуан. Леуард 
дырхаануп акыр абаҩхатәра злаз, 
аҧхьарца ианҵаны ашәақәа зҳәоз 
иқыҭауаа. Акыргьы дрызхьаауеит 
урҭ аамҭақәа…

Леуард занааҭла дсахьа
ҭыхҩуп. Амҿлых аус адула
ра даара бзиа ибоит. Даара 
напҟазалагьы иҟаиҵоит аҧхьарца. 
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашь
ра анцоз аамҭазы аибашьцәа 
ахьҭатәаз аҭабиақәа рҿы ине
ины ргәышьҭыхразы аҧхьарца 
ианҵаны ашәақәа рҳәон. Убасҟан 
ауп ихаҭа аҧхьарца аҟаҵара 
ахықәкы анизцәырҵызгьы.

Изакәызеи аҧхьарца? Иабан
тәааи ахьӡ? Ажәлар рҿы уи аҵакы 
ҕәҕәа замоузеи?

Аҧхьарца – аҧхьа ацара. 
Иҟалап уи ахьӡ ахала аҿахәы 
иара иаҳәозаргьы. Ажәытә 
ҩнаҭацыҧхьаӡа аҧхьарца ахатә 
ҭыҧ ҷыда ааннакылон. Ҭаацәала 
иааидтәаланы иадырҳәон. Леуард 
аҧхьарца еиҳарак излихуа ашәчи 

аӡахәеи роуп. Иара ҩрахәыцк 
аҿазароуп, арахәыц аҽы аҵыхәа 
иалхзароуп. Нас арахәыцқәа рҧ
ш шаны, аҧхьарца иахьыгӡаны, 
алымҳақәа инарыбжьакны ир
ххатәуп. Аҧхьарца ианҵаны 
ирҳәоит ахаҵарашәа, ауазашәа, 
ахәрашәа, ахрашәа… Иҟоуп аҧ
хьарца ззамырҳәо, аха ашәа бзи
аны иацызҳәо. Аҧхьарца – ари 
ажәлар ҧхьаҟа рцагоуп. Уи иану 
ашәа заҳаз шьҭахьҟа дхьаҵӡом.

Леуард Мхонџьиа  ажәытә 
аамҭа акыр ихьааигоит. 
Иҭахуп ҳажәлар рмилаҭкуль
туратә хдырра дмырӡырц.
Аҧсы ҭазааит, иҿиалааит нас, 
ҳажәлар акыр шықәса раахыс 
абиҧарала имырӡӡакәа иааргоз 
ҳмилаҭтә  культура, ҳаҧсуара, 
ҳҵасқәа,ҳқьабзқәа.

Еихсыҕьра ақәымзааит аҧсуа 
иҧхьарца абжьы!  Уи абжьы ес
нагь агәырҕьара иазкызааит.

сырма Ашә-ҧҳА

ҵабалаа рҳәамҭақәа
Аҕар игәы Сҭампыл ихәҳахәҭуеит.
Агәаҟ икәты иамҵац акәтаҕь иџьуан.
Аӡы иаҧу аҧан идыруеит.
Аӡы умбакәа ушьапы еилумхын.
Ауаҩага иажәа духоит.
Аца иҭоу ззымфаша амхы иҭоу дахыбаауан.
Аҧсыӡ аӡаҿы ихәаҽуам, ауаҩы иҧсадгьыл аҿы.
Ахыларҟәра иашьцылаз ибҕа џьыҟәхәоит.
Ауаҩага уилабжьар ихы уасызшәа ибоит.
Абзиабара абҷы иаҩызоуп, знык ауп ауаҩы ианихьуа.
Агәырҩа зымбац агәырҕьара ахә изшьом.
Зыхшыҩ ҵару ирҭаху рҵоит, зыхшыҩ кьаҿу идурҵаз.
Аразҟыдара аныцәоу иаарҧштәым.
Ачҳара ашоуп, аха иҿало ашәыр хаахоит.
Аҧсны зымбац мгәарҭа дҭоуп.
Аҧсуа иҧсы анааихыҵ ишиашоу Аҧсныҟа ицоит.
Аҧсуа иҧсы «Аҧсынра», «Аҧсынра» ҳәа еисуеит.

Ианиҵеит Џьамал АбыгбА

Türkiye’deki ailesini, dostla-
rını, akrabalarını ve İnegöl 
şehrini her ne kadar özlü-

yor ve ruyalarında görüyorsa da, 
anavatanına dönmesini hayatının 
dönüm noktası olarak kabul ediyor 
Zülfü Açüızba.

Zülfü, 1963 yılında İnegöl’de 
doğdu, buradaki eğitimini tamam-
ladıktan sonra Anadolu üniversi-
tesinde okudu ve askerlik görevi-
ni Samsun’da yerine getirip baba 
ocağına döndükten sonra ise, kü-
çüklüğünden beri bahsini duyduğu 
Abbazya’ya daha fazla ilgi duyma-
ya başladı. Zira o, dedelerinden, 
Abhazya’dan sürgün edilişleri ve 
Türkiye’ye gelişleri ile ilgili pek çok 
şey duymuştu.

İnegöl’deki kültür derneğine 
büyüklerin yanısıra gençler de de-
vam etmeye başlamışlardı. Der-
neğin o dönemdeki başkanı Fevzi 
Abhazou’un çabalarıyla dernekte 
Abhazca kursları başladığında 
Zülfü’de ilk katılan 15 kişi arasın-
da yer aldı. Artık Abhazya ile ilgili 
daha sık  haberler alıyor ve sevgisi 
her geçen gün daha da artıyordu. 
İşte bu günlerde, Abhazya’yı gö-
rebilmek  için yanıp tutuşmaya ve 
birlikte gidebileceği arkadaşlarıyla  
fırsat kollamaya başladı.

Sonunda Zülfü’nün  beklediği 
gün geldi ve Abhazya’ya gidecek 
olan ilk guruba katılmaya karar 
verdi. Ancak bu grup Abahzya’yı 
gezip görmeye değil, 14 ağustos 
1992 günü Abhazya’ya saldıran 
Gürcistan Devlet Konseyine bağ-
lı işgalcilere karşı mücadeleye 
gidiyordu. Savaşın başlaması, 
diasporadaki kardeşlerimizi aya-
ğa kaldırmış, her yerde miting ve 
yürüyüşler düzenlenir olmuştu. 
Zülfü’de arkadaşları gibi ilk aşa-
mada bu tip protestolara katıl-
dıktan sonra, 25 ağustos günü 
Abhazya’ya hareket eden 33 kişilik 
grupla yola çıktı.

Gagra kenti 
düşmandan kur-
tarılıncaya kadar 
Türkiye’den gelen 
savaşçılar arasın-
da bulunan Zül-
fü Açüızba, daha 
sonra Abhaz Hava 
Kuvvetleri’nin oluş-
turulmaya çalışıl-
ması ile birlikte pi-
lot Zaur Yaşba’nın 
teşvikiyle hemen bu 
bölüme geçer.

Bu sırada, Vya-
çeslav Yaşba, Ar-
kadi Ayüdzba ve 
Cemal Hagba gibi 
pilotlar tarafından 
Genel Kurmay Baş-
kanı Aslanbek Sos-
naliyev ikna edile-
rek tecrübeli pilotlar 

Duyurular
Tkuarçal şehrinde yaşa-

yan Karbey Adleyba’nın ai-
lesi, bahçe içerisindeki evle-
rini anavatana dönüş yapan 
bir aileye ediye etme kararı 
aldılar. Karbey Adleyba ya-
kın zaman önce hayata veda 
etmişti.

***
Aslen Oçamçıra’nın Ğua-

da köyünden olup Sohum’da 
yaşayan Piotr Aşuba, anava-
tana dönen bir aileye evini 
tahsis edecek. Piotr Aşuba, 
aileye ev yapacakları bir 
arsayı da hediye etme sözü 
veriyor.

aÇüızBa zülFü’nün yıldızı...

tarafından bir 
planörcüler gu-
rubu oluşturuldu 
ve Zülfü de bu 
konuda eğitildi. 
Kısa bir süre 
sonra bu kez 
de Afon Tçıts’da 
Garik Otırba ile 
birlikte “stinger”  
füzesi kullanma 
eğitimi aldı.

Abhaz Hava 
kuvvet ler i ’n in 
hava operas-
yonları sıra-
sında Aatsı 

bölgesindeki helikopter üssünde 
bulundu. Zaferden sonra ise So-
hum (Babuşera) havaalanına 
konuşlanan Hava Kuvvetleri bün-
yesinde kalarak havacılık eğitimi 
almaya devam etti. Önceleri “L-
39” uçağında yardımcı pilot eğitimi 
alan Zülfü, akabinde yeni kurulan 
paraşüt birliğinin başına getirildi 
ve 2004 yılına kadar bu görevine 
devam etti.

2004 yılında Abhazya Savun-
ma Bakanlığı tarafından gönderil-
diği  Krasnodar’da aldığı üç aylık 
eğitimin sonucunda “YaK-52” pilot 
sertifikası alarak geri döndü.

2006 yılında hava kuvetlerine 
yeni katılan “Mİ-24” helikopterle-
ri ile ilgili uçuş eğitimi alan Zülfü, 
2008 yılındaki Kudrı Vadisi ope-
rasyonunda bu helikopterde gö-
rev yaptı. Bu gün hala aynı görevi 
başarıyla sürdürerek ülke hava 
sahasının güvenliğini  sağlamaya 
devam ediyor.

1996 yılında tanınmış Abhaz 
sanatçılardan Yura Narmaniya’nın 
kızı müzisyen Kama Narmaniya-
pha ile evlenen Zülfü, güzeller gü-

zeli 4 kız babası. Anne ve babası 
Mukadder ve Necati bu gün hayat-
ta olmasalar da, evli olan Erdinç ve 
Erdoğan ile henüz bekar durumda 
olan Ergün isminde üç ağabeyi 
bulunuyor. Ergün’de kardeşi Zülfü 
gibi, savaş sırasında Abhazya’da-
ki mücadeleye katıldı ama o daha 
sonra Türkiye’ye döndü.

Zülfü Açüızba, eşi ve kızlarıyla 
birlikte Abhazya’da mutlu bir hayat 
sürdürüyor. Büyük kızı Amina 7. 
Elizabet ise 3. Sınıfta okuyor, ikiz 
kızları Vanessa ve Melisa henüz 
1. Sınıf öğrencisi. Aile, bu sene 
hep birlikte Türkiye’ye yakınlarını 
görmeye gitmeyi  düşünüyorlar.

Leon madalyası sahibi olan 
binbaşı  Zülfü, başından beri ha-
vacılığa büyük bir tutkuyla bağlı, 
vatan savunmasını da bu aşk ve 
tutkuyla sürdürüyor. Ailenin şim-
dilik tek eksiği kızların erkek kar-
deşlerinin olmaması. Bizler, bu 
eksikliğin en kısa sürede tamam-
lanacağı  umuduyla  Zülfü Açüızba 
ve  ailesine her zaman sağlık ve 
mutlukluklar diliyoruz...

V. ABhAzou  


