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Gözleriniz bizim için önemlidir.
Net görmeniz kadar zararlı güneş ışınlarından da

korunmanızıistiyoruz... Her şeye rağmen yaşamakgüzel

yerine herşeyi görerek yaşamak güzel diyorsanız,

hem estetik hemde sağlık konusunda size

25 yıldır çözüm üretiyoruz.

Seçkin markaların en yeni modelleriyle

2005'te de hizmetinizdeyiz.
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Sevgili Nart okuyucularına 47. kez merhaba...

Siz, Nart Dergisi okuyucuları,

Çerkes diasporasındakiseçici, kültürlü, toplumunakarşı duyarlı

okuyuculardansınız bence. Malum,kültürümüzleilgili yazılı basının

içinde en uzun soluklu, enistikrarlı yayınlanan bir dergi olduğu

kadar, ilk defa burada okuduğunuz çarpıcı röportaj, yazı ve

makaleler, güncel konularda aldığımız uzman görüşleri, haberler,

geleneklerimiz, kitap tanıtımı, içimizden biri, köylerimiz gibi

bölümlerle dopdolu bir dergidir Nart.

Geçtiğimiz sayıda “Tarihçinin Mutfağından”isimli bir bölüm açtık.

Bu sayfalarımızda kendi arşivimizden olduğu kadar, değerli

akademisyen, araştırmacı ve siz değerli okurlarımızın ellerinde veya

ulaşabilecekleri yerlerde bulunan tarihi belgeleri bir bir yayınlamayı

amaçlıyoruz. Bazıları tarihimizle ilgili bilgilerimizi teyid edecek,

bazıları da yeni açılımlar yapacak özellikte ve değerde olan bu

belgeler, kaynağından emin olduğumuz, çoğu başka bir yerde

yayınlanmamış belgelerdir. Konuyla ilgili bize iletilen beğenileriniz

ve destek çabalarınız için hepinize teşekkür ederiz.

Bu sayımızda yeni bir araştırma dosyasına başladık: “Ethem Bey

Dosyası”. Birkaç sayı devam edecek şekilde hazırladığımız bu dosya,

kapsamıve amacıaçısından bugüne kadar açılan dosyalardan farklı

olacaktır. İçeriğinde “Çerkes” kimliğine özellikle vurgu yapılacak

olan araştırmayı tamamlayan bir kimlik değerlendirmesine “Uzman

Gözüyle” bölümümüzdeyerverdik. Dosyanın amacı, kapsamı ve

izlenecek yöntem hakkındakibilgiyiilgili sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Tüm dünyada 21 Şubat'ta kutlanan “Dünya Anadil Günü”nü, bizim

dilimiz gibi yok olmakta olan dillere dikkat çeken bir gün olduğu

için önemsiyoruz. Bununla ilgili Ankara'da düzenlenen bir

konferansın ayrıntılı notları ile anadil konusundaki yorum yazılarını

yine bu sayımızda okuyabilirsiniz.

“İçimizden Biri” bölümündeise değişik yıllarda ocak ayında

kaybettiğimiz ünlü güreşçilerimiz Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve

Adil Candemir'i tanıtarak, hiç bilinmeyen ve yazılmayan yönlerini

anlattık sizlere.İlgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, uygulamaya başladığı ana dil

öğretme kursları projesi kapsamında, Demokratik Çerkes

Platformu'nun düzenlediği “Anadil” konulu afiş yarışmasında

dereceye giren afişlerden iki tanesini bastırarak bütün derneklere

gönderdi. Kapak fotoğrafımız Seyyit Mehmet Buçukoğlu'nun

çalışmalarından birine aittir. Diğer bir çalışmaya da 3. sayfamızda

yer verdik. Beğeneceğinizi umuyoruz.

Fazla söze gerekyok,sizi derginizle başbaşa bırakıyorum...

Behice Yeşilbağ



  

 

rFederasyeonmn?dan - hederasyon'dan Haberler
- Federasyon Başkanı'nın mesajı
 

Uzman Gözüyle - “Hain Çerkes Ethem” imgesi kimin sorunudur? / Dr. Erol Köroğlu  
 

Kültürümüz-Geleneğimiz - Çapşe / Çurmet Muzaffer Kalkan
 

Etkinlik - Kenferans - Anadil bölücü değil birleştiricidir / A. Sır Özbek
 

Şii - Tabula Rasa / Çetin Öner
İçime Attığım Mektuplar / Şeyda Ünal
 

Anavatan Basınından - Adige dilim yiterse, Adıge ruhum biter... -
Dade Suwfedin röportajı / Çev. Ergün Yıldız
 

Görüş ve Düşünceler - Kimliğini kaybeden adam / Adnan Özveri
 

Araştırma Desyası - Ethem Bey
  Görüş ve Düşünceler - Suüzerine çeşitlemeler / Özdemir Özbay
 

Serbest Kürsü - Ben bufilmi hatırlıyorum / Hağundoko Yaşar Aslankaya
 

Haberler- Avrupa Parlamentosu'nda Çerkes Kültür Günü
- Göksun Derneği'nde thamade toplantıları gelenekselleşti
 

Gunce- Adıgey'de parlamento seçimleri sonuçları

 
- Yenemiko Mevlütten birilk / Yedic Memet

Kitap Tanıtımı - Adigece Ses Dili / Hikmet Ber
 

Diaspora Hikayeleri Oşmahue bizim... / Muzaffer Dinçer
  

Tarihçinin Mutfağından - 2. Dünya Savaşı göçmenleri Ürdün'de
- Amerika'ya göç edenilk Çerkes kafilesi / Dr. Ömer Aytek Kurmel

İçimizden Biri - Yaşar Doğu, Hamit Kaplan, Adil Candemir
- Onlariçin ne dediler?

Haberler- /wingenberg Derneği yeni yönetimini belirledi
- Ege Bölgesi eğitim semineri Bursa'da yapıldı
 

Köylerimiz- Orhanlı Köyü - Balıkesir / Turkav Kamil Turkan
 

Haberler Pendik Derneği etkinlikleri beğeniyle izlendi
- Söke'den Haberler

- Kaf Fed Gençlik Komisyonu İstanbul'da toplandı
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Bulmaca Şamil Yurdusever
 

çocuk - BoyamaMasal/ Kurt ile yaşlı dede / Çev. Özdemir Özbay
Boyama/ HikmetCerrah    
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DemokratikÇerkesninun
2004yılında düzenlediği *Anadil?

> okonulurafişyarışmasında dereceye 



 

DİL PROJESİ

Federasyonumuzun uyguladığı Anadil Projesi
planlandığı şekilde devam etmektedir. Kurslarda
yetiştirilecek eğiticiler, bölgelerimizdeki Adıge-
Abhaz nüfus ve anadil kurslarına olabilecek talepler
dikkate alınarak aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bölgeler Koord. Dernekler Adigece Abhazca

İstanbul Bölgesi İst. Uzunyayla 4 3
İç Anadolu Bölgesi | Ankara 3 2
Güney Marm Bölg.) Bursa' 3 1

Karadeniz Bölgesi Samsun 3 2

Körfez Bölgesi Düzce 3 7

Kayseri Bölgesi Kayseri 3 2

Doğu Akdeniz Böl. Adana 3 2

Ege Bölgesi İzmir 3 1

| Toplam 0 15    
 

Bölgelerin önerecekleri eğitici adaylarının
kontenjanı aşacağı düşüncesiyle, anadil komisyo-
nunun adayları daha iyi tanıyabilmesi ve kıyaslaya-
bilmesi açısından, adaylara doldurtulmak üzere
aşağıdaki form hazırlatılarak koordinatör demeklere
göndenilmiştir.

BAŞVURU FORMU

DERNEĞİN ADI
 

 

ADRES,TEL, FAKS, E-POSTA

DERNEK ADINA KATILACAKKİŞİNİN

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Kişisel Tel, Faks, E-Posta, GSM
numarası;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesleği

Bitirdiği okul

Bildiği Dil a) Adıge- Kabardeyıbze

b) Adıge-Adıgeyıbze

© c) Abaza- Aşua, Aşkharuva

d) Abaza-Apsuwa

Dil seviyesi a) Adıge- Kabardeyıbze

b) Adıge-Adigeyıbze

c) Abaza- Aşua,Aşkharuva

dj Abaza-Apsuwa
    Kiril alfabesibilip bilmediği
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Anadil komisyonunun yaptığı detaylı
araştırmaların sonucunda, 8 Temmuz-6 Ağustos
2006 tarihleri arasında yapılacak olan eğiticilerin
eğitimiIçin, aradığımız kıstaslara uygun iki öğretmen
belirlenmiştir. Bunlar Abhaz ve Abazin lehçelerini

bilen Abhaz Devlet Üniversitesi öğretim görev-
lilerinden Doç. Dr. Ludmila Hibba ve Adıgey
Adıgebzesi ile Kaberdey Adıgebzesini iyi bilen
Kabartay Balkar Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Adıge Dili ve Folklor Kürsüsü öğretim
görevlisi Murat Tabıshev'dir. Program çerçevesinde

23-28 Mart 2006 tarihlerinde Ankara'da olacak
öğretmenlerimiz ile anadil komisyonu birlikte
çalışarak, okutulacak materyalleri ve yardımcı
kaynakları belirleyeceklerdir.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA
“ÇERKES KÜLTÜR GÜNÜ”

Federasyonumuzile Avrupa'daki Çerkes

Kültür Demeklerinin işbirliği, DÇB ve Kafkasya'da
ki cumhuriyetlerimizin katkıları, Ürdün, Suriye,
İsrail, Amerika vb. ülkelerdeki derneklerimizin
katılımı ile 25 Nisan 2006 tarihinde Brüksel'de
Avrupa Parlamentosu binasında “Çerkes Kültür
Günü” düzenlenecektir.

Bu etkinliğin amacı, Avrupalı parlamenterleri
ve APçalışanlarını Çerkesler'in tarihi, kültürü,

sanatı, mutfağı, müziği ve folkloru ile tanıştırmak.
olduğu kadar, sorunlarımıza destek aramak ve
kültürümüzün yaşaması amacıyla üreteceğimiz
yeni projelerimizi gerçekleştirmekiçin, yeri geldikçe
başvuracağımız bir Avrupa'nın kapısını aralamaktır.

Federasyonumuz adına “Çerkes Kültür
Günü'nün organizasyonuile ilgili oluşturulan

© komite Cihan Candemir, Erol Taymaz, Çetin Öner

ve Cumhur Bal'dan oluşmuştur.

PROGRAM (25 Nisan 2006 - Salı)

- 09.00 Daha önceden belirlenmiş | kişilik Çerkes

heyetinin AP ye gelişi (Giriş Kapısı: Spaak).

- 09.15 Avrupa Parlamentosuiçin, resmi fotoğraf

çekimi (Bina: Spaak,giriş katı).

 



  

- 09.30 Avrupa Parlamento'sunun tanıma ve
işleyişini öğrenmeturu.

- 10.00 -12.00 Çerkes heyetinin Çerkesler'i basın

mensuplarınatanıtma ve sorunlarını anlatma

toplantısı (|. bölüm) (Bina: Spaak,|. kat,

Salon |IC47).

12.30-12.45 Çerkes heyetinin getirdiği İngilizce
yayınlanmış 10 adet kitabın Avrupa Parla-

mentosu kütüphanesine törenle verilmesi

(Bina: Spinelli, 5. Kat).

13.00-14.30 Önemli 10 AP milletvekili ile öğle

yemeği. Yemeğe gazeteciler de katılacaktır

(Bina: Spinelli, giriş katı, milletvekilleri res-

taurantı.

15.00-15.15 Kalpak, Şharkon vb. kültürümüzün

vazgeçilmez öğelerinin tören ile Avrupa

Parlamentosu Başkanına (ya da yardımcısına)

verilmesi (Bina: Spaak, | |. Kat).

15.30-17.00 Çerkes heyetinin Çerkesleri AP mıl-

İetvekillerine tanıtma ve sorunlarını anlatma

toplantısı (2. Bölüm) (Bina: Spaak, |. Kat,

Salon |IC47)

17.00 Akşam yemeğine katılacak diğer Çerkes

davetlilerin (100-150 davetli) Avrupa Par-

lamentosuna alınması (Bina: Spinelli, Giriş:

Wieriz).

17.30-18.00 Avrupa Parlamentosu'nda Çerkes

dans ve müziklerinin kısa bir görsel tanıtımı

(Bina: Spinelli, Giriş; Luxembourg)

- 19.00- 22.30 Milletvekilleri restaurantında |00-
150 Çerkes davetli, 100 kadar Avrupa

Parlamentosu milletvekili ve basın mensup-

larına Çerkes yemekleri sunulacak. Daha

sonra "Çerkes Festivali" Müzik, danslar ve

Düğün (Bina: Spinelli, giriş katı)

KAFKASYA'DA YAZ OKULLARI

Daha önce Kabardey Balkar ve Abhazya
Cumhuriyetlerine düzenlenen “Çocuklar için Yaz

Okulu” uygulamasının, görülen ilgi ve memnuniyet
üzerine bu yıl, bu cumhuriyetlerimizin yanı sıra,
Adıgey Cumhuriyeti'nde de düzenlenmesine karar
verilmiştir.

Kabardey-Balkar ve Adıgey Cumhuriyetlerine

 

12—15 yaşarası çocuklar, |5—20 kişilik kafileler

halinde yaz okuluna gönderileceklerdir. Herkafilenin
başında dil bilen bir rehber öğretmen bulunacaktır.
Çocukların konuşamıyor olsalar bile, anadilini

öğrenmeye arzulu, istekli olması tercih nedeni
olacaktır.

Çocuklar; Ürdün,Suriye,İsrail, ABD, Avrupa
ve Kafkasya'daki Cumhuriyetlerden gelen yaşıtlarıyla
tanışarak yeni arkadaşlar edinecek, hoşça vakit

geçirecek, akrabalarını bulacak ve dilleriniilerlete-
bileceklerdir.

“Yaz okulu dönemleri:

* Kabardey Balkar Cumhuriyeti için:
IIL Dönem 19.07.2006 — 10.08.2006
IV. Dönem 10.08.2006 — 30.08.2006
* Adıgey Cumhuriyetiiçin:
IL Dönem 19.07.2006 — 10.08.2006
Talep olmasıhalinde Adıgey'de de iki dönem

olması zorlanacaktır.
Katılımcı çocukların:

- Pasaport çıkartma masrafları,
- Vize bedelleri (maksimum 50 ABD doları),
- Gidiş — dönüş uçakbileti bedelleri (maksi-

mum 300 ABD doları),
- Harçlıkları (maksimum 100 ABD doları),
aileleri tarafından karşılanacaktır.

Kafkasya'daki tüm masrafları ise DÇBtarafın-
dan karşılanacaktır.

“Yaz Okulu” programlarına katılacak olan
12—15 yaş çocukları için istenecek evraklar ise

şöyledir:
- 2 adet fotoğraf
- Pasaport

- Vize için 50 ABD doları

- Yaşları küçük olduğu için velisinin vereceği
yazılı izin belgesi.

Gitmekisteyen çocukların müracaatlarını en
son 24 Nisan 2006 tarihine kadar yapmaları
gerekmektedir. Maykop'a gitmek için Samsun
Kafkas Demeği'nden Kaf-Fed yönetim kurulu üyesi
Eyüp Baloğlu'na, Nalçik'e gitmekiçin ise Kayseri
Kafkas Derneği'nden Ferit Domaniç'e, isimler
yazdırılabilir.
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Maykop'ta Yaz Tatili başvurusu için:
Samşun Kafkas Derneği Adına - Eyüp Baloğlu
Demek Tel: (0362) 233 70 40 - 0542 625 99 49

Nalçik'te Yaz Tatili başvurusuiçin:

Kayseri Kafkas Derneği Adına - Ferit Domaniç
DemekTel. (0352) 222 6481 - 2222818

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (DÇBY'NİN
Vii. OLAĞAN GENEL KURULU
İSTANBUL'DA YAPILACAK

Dünya Çerkes Birliği (DÇB)'nin VİL Olağan
Genel Kurulu 5-8 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kaf-
Fed'in ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacaktır. İlk defa
bir DÇB Genel Kurultoplantısının Türkiye'de yapılıyor
olması nedeniyle toplantının azamibaşarı ile sonuçlan-
masıiçin federasyonumuzhazırlıklarına aylar öncesin-
den başlamıştır. i

İstanbul-Kozyatağı'ndaki Vali Erol Çakır Öğret-
menevi konferans salonunda yapılacak Genel Kurula
katılmak üzere yurt dışından geleceği tahmin edilen
delege, basın mensubu ve konuklariçin de, aynı
yerde 100kişilik yer ayırtılmıştır.

Yurt içinden davet edileceklerin yaka kartlarıyla
salona alınacakları kongreye, demeklerimizden de
otobüsler tutularak katılınması beklenmektedir.

 

Böylece 600kişilik salon dolup taşacağı gibi, o gün
öğretmen evi dünyadaki Çerkesler'in gözü kulağı
olacaktır. Bubirlikteliği ve coşkuyu paylaşmakisteyen
hemşehrilerimizi, kurumları aracılığı ile isimlerini |
yazdırarak toplantıya katılmaya davet ediyoruz. |

Genel Kurulun organizasyonundan sorumlu
olacak komite aşağıdaki isimlerden oluşturulmuştur.

i- Orhan Özmen- İst. Uzunyaylalılar Demeği
4- Aytek Kurmel - İst. Kafkas Derneği
2- Hikmet Albayrak - DÇB yön. kurulu üyesi
5- ÖmerKarataş - 1864 Kafkasyalılar Derneği
-3- İlhan Kıymet - Kafkas Abhaz Derneği
6- Nihat Yılmaz- İst. Dostluk Kulübü.
Komitenin sekreteryasını İstanbul Kafkas Kültür

Derneği (Bağlarbaşı) yürütecektir

            

 

 

     
Kafkas Dernekleri Federasyonu, 4 Şubat 2006 tarihine rastlayan yönetim kurulu toplantısını bu kezİstanbul Kafkas Kültür Derneği'nde (Bağlarbaşı) gerçekleştirdi.
Katılımcılar toplantı öncesinde, eski başkan Şurdum Günsel Avcı'nın kendielleriyle yaptığı nefis yemeklerden doyasıya yiyerek enerji topladılar (üstte).
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 | CİHAN CANDEMİR
ccandemir©kafkasfederasyonu.org

N Başkanı'ndan 

 

ünyamız yeni bir kargaşa döneminde.
Dinselfanatizm ve mikro milliyetçi akımlar
tehlikeli biçimde yükseliyor. Gelişen

& teknoloji ve artan zenginliğin insanlar
arasında barış ve hoşgörüyü yaygınlaştırması
gerekirken tam tersi oluyor. İnsanlar daha
duygusuzlaşıyor, bencilleşiyor, milliyetçi akımlar ve
fanatizm sevgisizliği artırıyor. Danimarka'da başlayan
karikatür krizi Hantington'un “Medeniyetler

“Çatışması” tezi gerçekleşiyor mu endişesini
yaygınlaştırıyor. Aklıselim sahibi insanlar, demokrasinin
ve basın özgürlüğünün sınırlarını tartışıyor. Demokras-
inin vebasın özgürlüğünün, başkalarının inançlarına,
kutsal alanlarına saldırı hakkı vermemesi gerektiğini
bazıları anlamamakta inat ederken, kaybolan
hoşgörüsüzlüğün bedelini insanoğlu yüzlerce can ve
mal kaybı ile ödüyor.

Diğer taraftan demokrasinin beşiği Avrupa da
garip şeyler oluyor. Fransa'da patlayan isyan ve
binlerce aracın yakılması Avrupa'daki bir başka sorunu
daha su yüzüne çıkartıyor. Daha iyi yaşam şartları
için yurtlarından Avrupa'ya göçen, çoğu müslüman
olan insanların sorunlarını göz önüne seriyor.
Avrupa'nın eski sömürge halklarını ucuz işgücü olarak
kabul edip vatandaşlık verdiği bu insanlara, insanca
eşit yaşam hakkı vermediğini, özgürlük ve demokrasi
beşiği Avrupa'nı merkezlerindeki gettolarda ancak
ikinci sınıf insanlar olarak yaşama hakkı verdiğini
gösteriyor dünyaya. Bu olaylara karşılık Hollanda'da
çıkartılan yasa ile tüm yabancılara “vatandaş
Hollanda'ca konuş” deniliyor. Etnik grupların, sonradan
vatandaş olmuşların ana dillerini konuşma hakları
yasayla gerialınıyor.İster istemez M. Akif Ersoy'un
dizeleri aklımıza geliyor: “Tarih tekerrürdenibarettir
derler/ Ders alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?”
Teknoloji ve zenginliğin, “hoşgörü, saygı, sevgi” gibi
pozitif kavramlarile beslenmedikçe insanların mutlu
olması için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Biz

 

Çerkesler açısından da “Xabze'mizin önemi bunu
yaşatmakiçin kültürümüze,dilimize sahip olmamızın
gereğini çarpıyor yüzümüze,Diliyoruz ki yeni savaşlar
yıkımlar yaşamayız bir daha.İyiyi güzeli tekrar yaşamak
için tarihin acıları bir kez daha tekerrür etmeden
öğreniriz doğruları.

Benzer endişeleri Çerkes halkımız, Kafkasya'daki
Cumhuriyetlerimiz için yaşıyoruz. Abhaz Dayanışma
Komitesi tarafından yazılan bildiri ufkumuzu karartıyor.
Gürcüstan'ın Abhazya'ya tekrar saldırma endişesi
burkuyor yüreğimizi. Tekrar savaş, ölüm haberlerini
duymakistemiyoruz, Komite'nin sağduyuya çağrısını
destekliyoruz. Aynı sorunları Osetya için de yaşamak
istemiyoruz. Daha Nalçik olaylarının acısı
dinmemişken, Adıgey Cumhuriyeti'nin Krasnodar
ile tekrarbirleştirilmesiiçin aşırı Slav milliyetçilerinin
söylemleri bizleri endişelendiriyor. Adıgey de yaşayan
aklıselim sahibi Rus, Kazak ve diğerhalkların da böyle
bir karara katılmayacaklarını ümit ediyor, Kafkasya'daki
insanlarımızın yeni acılar yaşamamasınıistiyoruz.Bir
kez daha kendimizce ITanrıya yakarıyoruz: “ Tanrı
yeryüzündeki tüm halkaların yardımcısı olsun! Ama
Çerkesler'i de unutmasın.'

Son paragrafımız Nart Dergimiz hakkında. Nart
yayın ekibi olarak yayınlarımızı olması gereken tarihte
sizlere ulaştırmak için büyük gayretle çalışıyor. Ancak
bazı demeklerimizin abone kaydındaki ve dağıtımdaki
kayıtsızlıkları bizi üzüyor. Federasyonumuzun geniş
kitlelere sesini duyurmasıiçin abone sayısının artması
için hepimizin gayret etmesi gerekirken, bu önemli
konudakikayıtsızlık gerçekten anlaşılır değil. NART
abone sayısı, istenen düzeye ulaşması halinde, Fed-
erasyonumuzun yönetim giderlerine de önemlikatkı
sağlayacak ve hizmetlerin etkinleşmesine katkı sa-
#layacaktır. Tüm dernek yöneticilerini NART der-
gisinin abone sayısını artırmak Için gayret etmeye
çağırıyorum.

Saygılarımızla.
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“Çerkes Ethem” bir imgedir.

Tarıh, kımlık, aidiyet gibi
hedefleri olan bir güç ilişkileri

çatışmasının sılahlarından

iri olan bir imge.Bir ihanet
ithamı olan “Çerkes

Ethem imgesi” |ürkiye
Çerkeslerinin değil,

aranoyak ve tahakkümcü
yaklaşımların sorunudur.

 

 



 

 

 

yg erkes Ethem, modem İürkiye tarihinde

" yeri olan siyasal bir kişiliktir. İçinde
yaşadığımız coğrafyanın siyasal krizlerle

> dolu olduğu bir dönemde doğmuş,

önemsizden çok önemliye doğru ilerleyen

toplumsal ve siyasal roller üstlenmiş; bunların

da ötesinde, her insan gibi yaşamış ve ölmüştür.

Bununlabirlikte, tarihsel ve bireysel rolünün çok

ötesinde anlamlar kazanarak, değişik tarihsel

anlarda farklı görünümler sergilemekle birlikte,

temelde değişmeden süregelen bir biçimde

yaşamaya, daha doğrusu kullanılmaya devam

etmektedir. Doğal olarak, yaşamaya ya da kul-

lanılmaya devam eden “Çerkes Ethem” bir

imgedir; tarih, kimlik, aidiyet gibi hedefleri olan

bir güç ilişkileri çatışmasının sılahlarından biri

olan bir imge. Bu imge, özellikle korunan

“Çerkes” lâkabı üzerinden günümüz

Türkiye'sindeki Kuzey Kafkasya kökenli bireyleri

“çerçeveleyerek" ya da “damgalayarak”, onları

toplumsal kimlik açısından rahatsız bireşik, ya

da dinsel terimlerle konuşursak, bir “araf'ta

tutmaya yönelik bir işleve sahiptir.

  

Ethem» Bey'e Çerkes” kabı,1, cumhuriyet

dönemitarihçiliği tarafından verilmemiştir; Os-

manlı döneminde soyadı yerine bu türden lâkap

ve unvanların kullanıldığını biliyoruz. “Çerkes

Ethem” kullanımı da, büyükbir olasılıkla, Ethem

Bey'in Milli Mücadele sırasındaki rolü doğrul-

tusunda, pratik amaçlarla üretilmiş ve

yaygınlaşmıştır. Bu anlamda, onunla aynı dönem-

de kuwvacılık yapan Demirci Efe'nin ya da Bekir

Sami (Kunduh)gibi asker ya da Rauf Orbaygibi

siyasetçilerin Çerkes kimlikleriyle anılmamalarını

özel amaçlara sahip olmayan dilsel bir pratik

olarak kabul edebiliriz. Ne varki, “Çerkes Ethem”

adlandırmasının Milli Mücadele'den bu yana

kullanılagelmesi anlamlıdır; orta öğretimtarih

ders kitaplarında ya da romanlarda bu ad hep

böyle anılır. İşte bu noktada, devam edegelen

“Çerkes Ethem” imgesinin, resmitarih yorumun-

da asla açık açık ortaya koyulmayan, amabir

hayalet gibi kendini daima rahatsız edici bir

“Hain Çerkes” imgesiyle
başa çıkmanın yolu, Çerkes

Ethem'in aslında hain
olmadığını, bir vatansever

“olduğunu savunmaktan

ya da Milli Mücadele'ye
katılmış Çerkesleri

sıralamaktan geçmez.

biçimdehissettiren işleyişiyle karşılaşırız. Geçmişte

yaşanmış olanların hakikatini bildiğini iddia eden

otoriter bir ses adeta şöyle akıl yürütmekte,

itham etmekte ve uyarmaktadır. “Çerkes Ethem,

Türk milletini temsil eden lider kadrosunaitaat

etmeyi reddettiğiiçin 'nain' durumuna düşmüştür.

Onun ihanetinde bireyselhırsları kadar, Çerkesliğ-

ini Türklüğe tercih etmesi de etkilidir. Bu yüzden,

o kökenden gelsen, o kimliğe sahip olsanbile,

bunu terk et. Çerkes Ethem gibibir hain haline

gelmemek için Çerkesliğini reddet, kendini Türk

olarak tanımla. Böylece sorun yaşamazsın!”

Bu ifadeleri asla bu şekliyle göremez,

okuyamazsınız; ancak, alttan alta işaret edilen

anlam budur ve Kuzey Kafkasyalı kimliğine sahip

pek çokbirey, yaşamının şu veya bu aşamasında

bu hayalet uyarıyla karşılaşmış ve ayağının altındaki

zeminin kaydığını hissetmiştir. “Biz ve onlar”

ayrımında temellenen tahakküm edicibir ikili

seçim söz konusudur bu durumda: “Ya

“Çerkesim' diyerek potansiyel bir hain olmayı

kabul edeceksin ya da Çerkesliğini reddederek

bizim uygun gördüğümüz doğrultuda bizden

biri olacaksın!”

Bu toptancı toplumsal kimlik. tahayyülü

Türkiye'de sadece Çerkeslere yönelik olmadığı

gibi (“kuyruklu Kürt”, “Ermeni dölü”, “Rum

çocuğu” vb.), sadece Türkiye'ye özgü de değildir.

Bu, etnik temelde biçimlenen ulus tahayyüllerinde
geçmişte ve bugün hâlâ etkili olan bir yaklaşımdır.

Amerikalı bir siyaset kuramcısı olan Anne
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Norton, bu tahayyülün yaygınlığını “eşiktekilik”

kavramı üzerinden açıklar. Norton'a göre bir

ulus kendini tahayyül ederken, bazı üyelerini

alansal, entelektüel ya da yapısal olarak eşikte

tutar. Örneğin haydutlar, Bedeviler ve Kovboylar

alansal; deliler, hainler ve bohemler entelektüel;

yoksullar, kadınlar ve etnik azınlıklar yapısal

eşiktekilik örnekleridir. Norton, eşiktekilerin ulus

tahayyülündeki yerini Siyasal Kimlik

Üzerine Düşünceler başlıklı

kitabında şöyle yorumlar:

Eşiktekiliğin farkına

varılması özneyle öte-

kinin, özneyle

nesnenin /
ayrıştırılmasını üçlü

bir ilişki üzerinden

sağlar; özne,bir

benzerlik

nesnesi ve bir

farklılık nesnesi.

Eşiktekiler mil-

letlerin aynası

olarak iş görür-

ler. Aynı anda

hem farklı hem de

benzerolarak, ul-

usun, kimliği üzer- |

inde düşünmesine

olanak sağlarlar. Ben-

zerlikleri tefekkür ve tanı-

maya, farklılıkları da bundan

sonra ulusu tanımlayacak olan ideal

özelliklerin ayrıştırılmasına olanaksağlar. Anne

Norton, Reflecüons on Political Identity (Baltimore
and London: İhe Johns Hopkins Üniversity

Press, 1988), 54. Burada "eşiktekilik” olarak

çevrilen kavram, metnin orjinalinde “liminality”

olarak geçer.

Ne var kı, yine Norton'a göre özneyle

nesnenin eksik ayrışması paranoyaya yolaçar.

Eşiktekini aynı anda farklı ve benzer olarak

tanımlayamayanlar paranoyaklaşır. Yapısal olarak

eşikte duran bir Çerkesin soyutlama yoluyla aynı

anda hem benzer hem defarklı olduğu algılan-
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Tüm
dönemi, gerçek

tarihsel karmaşıklığı ve
zenginliğiyle algılamak

gerekir. Çerkes Ethem de,
Rauf Orbay da, o dönemin
diğer Çerkesasıllı figürleri de

karanlıkta el yordamıyla Hukuk
ilerleyen siyasal öznelerdir.

»Tıpkı İsmet İnönü, Mustafa “
Xx Kemalve diğerleri

gibi...

 

amadığından güçlü bir komplo korkusu ve her

an canlı bir tehdit duygusu ortaya çıkacaktır.

Böylece Çerkes yabancı ve düşman olarak

görülecektir. Dünyayı ben ve öteki olarak görm-

eye başlayacak özne, eşiktekini düşmanlaştıran

paranoyasıyla kendini de devletle birlikte tanım-

layacaktır. A.ge,, 55.

Bu tahayyülün Çerkeslerle ilgili taze bir

ömeğiyle, Attila İlhan'ın ölümünden kısa

bir süre sonra, Ocak 2006'da

yayımlanan son romanı Gâzi

Paşa'da karşılaşırız. Roman,
; 1124 Ekim 1921 tarihli

« bir belgeyle açılır:

& “Çerkes Milleti'nin
Düvel-i Muazzama ve

Âlem-i İnsaniyet ve

Medeniyete

UÜ m um İ

Beyannamesidir”.

Beyanname

sahibi “Şark-ı Karip

Çerkesleri Temini

 

  

Cemiyeti"dir (Yakın

Doğu Çerkeslerinin

Haklarını Sağlama

© Cemiyeti) ve aralarında.

5 Çerkes Rihem'in kardeşi

© Reşit Bey'in de bulunduğu
20 üyenin imzaladığı bu

beyannameişgalaltındaki İzmir'de,

> “Yunan İşgal kuvvetlerinin gözetiminde
basına sunulmaktadır. Bu beyanname, Yunan

himayesi altında, Anadolu'da bir Çerkes devleti:

kurmaktan bahsetmektedir.

İlhan'ın romanı “Çerkes ihaneti” üzerine

kurulu değildir; ancakİlhan, gazete yazılarından

ve konuşmalarından da bilinen Milli Mücadele

yorumunda,tarihteki belirsizliklere yönelik bir

cevap sunar ve bu cevapta Çerkes ihanetinin

önemli bir yeri vardır.

Kendine özgü bir solcu olan ve birkaç sene-

dir siyasal sahnede kendini gösteren "Kızılelma

Koalisyonu”'nun düşünsel dayanaklarından olan

     

   

 

   

 

 



UZMAN GÖZÜYLE

 

 

 

İlhan, bu romanındatarihi sırlara yönelik belli
belirsiz ama iddialı cevaplar üretir. Bu cevapların
romanın geneline yayılan en karmaşıklarından
bir tanesi, Mustafa Kemal'in o dönemde Sowyet
Rusya'ylave sollailişkisi üzerinedir. İlhan, Mustafa
Kemal'in, aralarında kendi kurdurduğu Komünist
Parti'yi ve Anadolu'daki diğer solörgütlenmeleri
(bu arada Çerkes Ethem'in Yeşilordu'sunu
da) bastırma nedeni olarak, sol karşıtlığını
değil, bunlar üzerinden aslında bir Çerkes
ayrılıkçılığının güdülmesini gösterir. Dolayısıyla
romanın Çerkes ihanetinin bir belgesiyle
açılması rastlantı değildir.

Attila İlhan'ın Çerkes Ethem'den o zamanki
Çerkes etkenine, oradan da bugünkü Çerkes
kimliğine uzanan yaklaşımı bir “tarihsel
yorum"dur. Tarih, geçmişte gerçekten yaşanmış
ama geriye sadece yazılı belgeler ya da
yaşayanların tanıklıkları üzerindenizi kalmış bir

alandır. Tarihçi, var olan belgelere dayanarak
ele aldığı dönem ve konuyla ilgili bir anlatı üretir,
bir yorum sunar. Bu doğrultuda, aynı belgelerden
yola çıkıldığında bile, birbirinden farklı pek çok
tarihsel yorum sunulabilir.

Günümüztarihçileri, tarihle ilgili tek ve
tartışma götürmez bir hakikatın sunulamayacağını
bilirler. Ne varki tarih, siyasetle ve bugünle
yakındanilişkili olduğundan, geçmişte yaşanmış

olayların anahtarına sahip olduğunu öne süren
yaklaşımlar hep vardır ve hatta baskındır. Attila
İlhan'ın tarihsel yorumu da kendini hakikat olarak

sunmaktadır.

 

Oysa başka yorumlar da mevcuttur. Bu
yorumlardan bir tanesi Milli Mücadele'yi biriç
savaş ortamıolarak ele alır ve tarihsel sürecin

tek bir hedefe doğru akmadığını, gün be gün
gelişen karmaşık çatışmave olaylarla, rastlantıların

da etkisiyle ortaya çıktığını savunur. Bu tarz bir
yorum, Çerkes Ethem adının arka planını
oluşturan “hain Çerkes” imgesiyle başa çıkmanın

yolunaişaret edebilir.

Bu yol, Çerkes Ethem'in aslında hain olmadı-
gını, bir vatansever olduğunu savunmaktan ya
da milli mücadeleye katılmış Çerkesler'i sırala-

maktan geçmez. Tüm dönemi, gerçek tarihsel

karmaşıklığı ve zenginliğiyle algılamaktan geçer.
Ethem de, Rauf Orbay da, o dönemin diğer
Çerkes asıllı figürleri de karanlıkta el yordamıyla
ilerleyen siyasal öznelerdir. Tıpkı İsmet İnönü,
Mustafa Kemal ve diğerleri gibi. Bir iktidar
mücadelesiiçinde, hızla değişen olayları ölçüp
tartarak kararlar veren ve uygulayan özneler.

Bu anlamda Çerkes Ethem ne o günkü, ne
, de bugünkü Çerkeslerin tipik bir örneği ya da
temsilcisi değildir; kendi seçimlerini yapmış trajik
bir tarihsel figürdür.

 

Türkiye Çerkeslerinin, olumsuz Çerkes
Ethem figüründen kurtulması gerekiyor. Bunu
yapmaya yetecek kadar tarihleri, yaşantıları,
tecrübeleri var. Bu toplumun yakın tarihinin
genelinde ve ayrı ayrı parçalarında, mutlu mutsuz,
olumlu olumsuz anlarında paylarıvar. Bir ihanet
ithamı olan “Çerkes Ethem imgesi" onların değil,
paranoyak ve tahakkümcü yaklaşımların
sorunudur.İletişim kurmaya, diyaloga girmeye
niyeti olmayan söylemlere dert anlatmaya
çalışmak boş bir çabadır.

Bunun yerine, |9. yüzyıldan bu yana bu
coğrafyada köylü, işçi, asker, devlet görevlisi,
tüccar, sanayici, ve hepsinden önemlisi vatandaş
olarak yer almış Çerkes kimliğinin yapıcı ve
henüz dillendirilmemiş görünümlerine
odaklanmak gerekiyor. Türkiye Çerkeslerinin
bireysel, ailesel, yerel ve ülkesel öykülerini
görmeleri ve bunu birlikte yaşadıkları diğer
insanlara da anlatmaları gerekiyor. İ

O zaman, Çerkes Ethem'in öyküsünün de,
birbirinden farklı ama ortakyanları olan pek çok
Çerkes öyküsünden biri olduğu anlaşılacak ve
belki o zaman birileri de, Türkiye'li Çerkes'ten
değil, Çerkeslerden, Kuzey Kafkasya kökenlilerden
söz etmeleri gerektiğini anlayacaklar
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ÇURMIT MUZAFFER KALKAN

Kaynak: Sercen Ali, Hakun Muhamea 2005

Fg ibbın, teknolojinin, sosyal hayatın bugün

ulaştığı büyük gelişme ve değişikliklere

bakarak “Çhapşe"nin artık gereksiz olduğu,

uygulanamaz olduğu düşünülse bile, Adıge

halkının adaletlerini, yaşantılarını, sosyal hayatlarını,

diğerbir deyişle kültür ve tarihlerini daha iyi kavraya-

bilmekiçin çhapşe geleneğinin büyük önemivardır.

Çhapşe, savaş veya kaza sonucu kemiklerinin

bir veya bir kaçı kırılan, ya da özellikle savaşta ağır

yaralanan hastalar için düzenlenen bir törendir,

düğündür, oyunlardır, şenliktir. Peki, yaralı veya hasta

için şenlik düzenlenir mi? Evet, hem de nasıl!

Çhapşe töreni akşam hava karardıktan sonra

başlardı. Tören,şenlikler ve oyunlar, hastanın yattığı

odaile bitişik odalarda devam ederdi. Köyün bütün

genç kızları, delikanlıları, hastanın yaşına uygun yaşıtları,

arkadaşlarıkatılırdı. Adıge adetlerinde bütün düğün,

tören veya toplantılarda kızlar davet edilirler. Evlerine

birkaç kız ve birkaç delikanlı beraberce gider, köyün

kızlarını tek tek dolaşarak davet ederlerdi. Fakat

çhapşe için bu adet geçerli değildir. Çhapşe olduğunu

duyan herkesin, bu törene katılması gerekirdi. Katıl-

mayanlarayıplanırdı. Özellikle kızlar.
Kızlar töreneeli boş gitmezdi. Çeşit çeşit çörek-

ler, tatlılar yaparlardı. Özellikle mayasız hamurdan
yapılan ve yapan kızın kendi aile damgasıyla üzerine
nakışlar yaptığı “Ueday” denen, ortasıdelik, yaklaşık
35-40 cm. çapındaki sert çörek,-bu törende çokişe
yarıyordu. Mısır unundan yapılmış mecaj, normal
undan yapılmış gubate,haluji, şelame gibi yiyecekler
de getirilir, törene katılan herkese bu yiyeceklerden
ikram edilir, hasta da yerdi. Köyün kızları bu hazırlıkları
sıraya koyarlar, her gece bir grup bu vazifeyi yapardı.
Sadece yaralının kendi köyünün gençlerive kızları
değil, komşu köylerin gençleri kızları, ve hastanın
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(Özellikle savaşta ağır

yaralanan hastalar için

düzenlenen bir tören)

yaşıtları da bu tören için hastanın yanına gelirlerdi.
Bunlar bir sıraya göre törene katılırdı. Her köyiçin
bir gece tespit edilir, o köyün heyeti hazırlığını yapar
topluca törene gelirlerdi. Mevsim kış ise tören
hastanın odasında vebitişik odalarda yapılır, yaz ise
hastanın yatağı bahçeye çıkarılır, tören açık havada
yapılırdı. |

Çhapşe üzerine yazı yazan,fikir yürüten birçok
araştırmacı, çhapşe'nin neden yapıldığını, faydasının
ne olduğunu, bu törenden neler beklendiğini ortaya
koymuşlardır. O da şudur; kaza geçiren veya savaşta
ağır yaralanan, kırığı veya yarası sarılan hastanın
acılarını unutturmak, o olayı yeniden anımsamasına
firsat vermemek, uyutmamak, rüyasında olayı
görmesini, irkilmesini, yaranın veya kırığın daha çok
zarar görmesini önlemek. Bu,fiziksel olan faydaydı.
Bunun yanında, daha derinde olan ruhsal faydasını
izahı zaten törende ortaya konmaktadır.

Tören her zaman gece yapılırdı ve sabaha kadar
devam ederdi. Hasta asla uyutulmaz, uyumasına
fırsat verilmezdi. O gün Adıge inancına göre, gece
kötü ruhlar, kötü niyetli insanlar harekete geçerler,
hastaya zarar verirler. Bunu da önlemenin çaresi
hastayı yalnız bırakmamak, sabaha kadar uyanık
tutmaktı. Hasta sabah olduktan sonra gün boyu
uyur, dinlenirdi. Kötü ruhlardan hastayı korumakiçin
odasının ışığı ve eşiği yükseltilir, hastanın yattığı yer
/0-80 cm. yükseklikte bez veya iple daire içine
alınırdı. Odaya giriş kapısının üstüne bir saban demiri
veya bir örs asılır, odaya giren herkes yandaki küçük
çekiçle saban demirine vururdu. İnanışa göre kötü
niyetli kişi saban demirine veya örse vurduğunda
ses çıkmazdı ve onun kötü niyetli biri olduğu herkesçe
bilinirdi. Aynı şekilde hastanın yanı başında, su dolu
bir kabın içinde bir adet çiğ yumurta bulunurdu.
Kötü ruhlar veya kötü niyetli biri odaya girdiğinde
yumurta çatlıyordu. Bu durumu gören insanlar,
hastayı o kötülüklerden korurlardı. Kimbilir, bu inanış

gerçekten kötü niyetli olan kimselerin bu törene
katılmasını engellerdi. “Ya bu düşüncede olan kişi



 
 

 

saban demirine vurduğunda ses etmezse,ya hastanın
yanına girdiğinde yumurta çatlarsa”... Bu korku kötü
niyetli kimselerin törene katılmasını ister istemez
engelliyordu.

Bilimden uzak o dönem insanları için bu tip
inanışlar normaldi. Bugün bile birçok konuda buna
benzerinsanlar yok mudur?

Çhapşenin bir önemli özelliği de, o gün ağarınca
törene, oyunlara ara verip herkesin evine dönmesi

ve hastanın gün boyu istediği kadar uyuması ve
dinlenmesiidi. Gün boyunca dinlenen veya uyuyan
hastanın yanında, sadece “daye” (hastanın yanında
her zaman hazır bulunan ona her konuda yardım
eden, hizmet edenkişi) bulunurdu. Böylece, gündüz
hasta için kabus görmek, irkilmekgibi hallerde, yaraya
veya kırığa zarar vermeriski azaltılırdı.

Çhapşenin bir düzeni, adeti vardı. Kızlar ve
erkekler olarak törene katılanlar iki gruba ayrılır,

karşılıklı olarak oyuna, düğüne,yarışmayav.s.katılırlandı.
Çhapşenin organizasyonunu dört kişi sağlardı.

Hiçbir aksaklığa ve aksiliğe fırsat vermeden düzeni
sağlamak, töreni en güzel en neşeli ve eksiksiz
yürütmek onların göreviydi. Bu dört kişi neşeli, espri
kabiliyeti olan, ağzı laf yapan, lafı dinlenen, hoşgörülü
ve sevilen kişilerden olurdu. Bunlar da aralarında,
bugünkü tabirle söylersek kral, prens yardımcısı,

ikinci yardımcısı ve hizmetkar gibi görev bölümü
yaparlardı. Kura çekilecekse, bunu aşık kemiğiyle
yaparlardı. Kralın emriyle hizmetkar töreni başlatır,
komik hareketler, çeşitli hoşa giden güldürülerle
herkesin dikkatini toplar, onları kahkahaya boğardı.
Buna hasta da katılırdı. Sonra erkekler ve kızlar
arasında başlayan oyunlar, şenlikler, düğünler, şakalar
ortalığı karnavala çevirirdi. Kamaval bile az kalırdı.

Burada dikkat edilmesi gereken konu; yüzlerce

 
binlerce yıldır Adıge halkının kültüründe yer alan
çhapşe töreninin neden çok önemli olduğudur.
Adıge örf ve adetlerine göre insanların yaşantıları,
hayatları boyunca bir disiplin, bir düzen, bir intizam
içinde olmalıdır. Oturmaları, kalkmaları, yemeleri,
içmeleri, yatmaları, hastalanmaları, ölümleri bile
gelişigüzel olamaz. Khabze denen yazılı olmayan
anayasanın her yerde, her zaman denetimindedirler.
Sadece "“Çhapşe” de bu denetim, bu disiplin tama-
men ortadan kalkmakta, insanlar deşarj olmakta, her

türlü eğlenceyi sınırsızca yapabilmekte idi. Ama bu
hayâ ve edepdışı bir hareket, gruptan kopup sağda
solda eğlenmek, bir kız bir erkek kendi başlarına
yalnız olmak demek değildi. Buna kimse müsaade
etmez, buna yeltenen de olmazdı. Bu kadarşenliğin,
oyunun, bu kamaval havasının içinde olan hasta, ne
yarasını, ne ağrısını düşünmezdi.

Bugün çhapşenin uygulanamamasının sebebi,
kimbilir insanların dinlenme, eğlenme, deşarj olma
imkanlarının çok olması, ayrıca yaralıların tedavisi
için modem tıbbın ve hastanelerin büyük imkanlarıdır.

Adıge gençleri, her türlü zorluğa acıyasıkıntıya
dayanacakşekilde yetiştirilirlerdi. Çhapşe töreninde
yaralı kişi bazen çokağır yaralı hatta ölüm döşeğinde
de olabilirdi buna rağmen "'ah! ofi” gibi inlemesiayıp
sayılırdı. “Ölümün de biryiğitliği vardır” prensibine
uyulurdu.

Bir hikayede anlatılan Karbeç'in durumu buna
iyi bir örnektir: Karbeç, Kafkas—Rus savaşlarında ele
avuca sığmayan, çar askerlerinin korkulu rüyası
Abzekh bir delikanlıdır. Yılmaz bir savaşçıdır. Karbeç'in
köyüne Ruslar saldırmaya cesaret edemedikleriiçin
ona bir pusu kurmuşlardı. Komşu köylerine saldıra-
caklar, Karbeç mutlaka onlara yardıma gidecek, yola
nişancıları koyup öldüreceklerdir. Fakat, hileyi sezen
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Karbeç başka bir yoldan köye yardıma gider, düşman
ordularının kumandanını öldürür, kalanları da büyük
bir bozguna uğratır. Ancak, pusuda yatan asker
tarafından arkadan vurulur. Ağır yaralı olarak getirilir.
Olüm döşeğindedir, babası oğlunu son defa görmek

ister. Haberi alan Karbeç, yatar vaziyette babasına
görünmekistemediğinden, koltuklarından iple tavana
kendini tespit ettirir. Arkadaşları ve kendi ayakta,
babasıiçeri girer, durumu ağırdır. Babası Karbeç'e,
“Olmadı oğlum, yaşasaydın neslinden insan çıkardı”
der, hemen odayı terk eder. Birkaç dakika sonra
Karbeç ölür. Babası ahıra Karbeç'in atının yanına
gider, gizlice gözyaşı döker fakat toplanan halka
acısını hiç hissettirmez.

Adıge halkının hayatında, örf ve adetlerinde,
kat ettiği uzun geçmişinde, büyük kültür
birikiminde, çhapşede söylenen
şarkıların, ağıtların, oynanan

oyunların,karşılıklı iki grup hal-  »
indekızlarla erkekler arasında //geçiren veya savaşta ağır
yapılan yarışmaların, / yaralanan, kırığı veya yarası Xşekildediz çökerler çöreğin

sarılan hastanın acılarını
unutturmak, o olayı yeniden

anımsamasınafırsat vermemek,
uyutmamak, rüyasında olayı

görmesini, irkilmesini, yaranın veya
kırığın daha çok zarar görmesini
önlemek amacıyla yapılırdı. Bu,
bedensel faydanın yanında,
ruhsal ve moral yönünden

de iyileştirici etkisi

çekişmelerin,
inatlaşmaların, güzel
deyişlerin, şakaların
güldürülerin, bilmece ve
bulmacaların büyük
önemivardır. Çhapşede
söylenen şarkılar,
türküler üç gruba ayrı-
lırdı. Birincisi; kahra-
manlıkla gerçek hayatla
ilgili şarkılar,ikincisi; neşeli
ve komik şarkılar, X
üçüncüsü; alaycı üslupla i
söylenen şarkılardı.

. Çhapşede söylenen sö-
zlerin, şarkıların, türkülerin, şakaların,
oyunların, hastayı avutmak dışında çok
önemli manaları, değerleri vardı. Çhapşede
söylenen her söz ve davranıştan hiç kimse alınmaz
küsmezkırılmazdı. Bu törende öyle şakalar öyle laflar
söylenir öyle taklitler yapılırdı ki, başka bir yerde
yapılsa arada kırgınlıklar küskünlükler hatta kavgalar
bile olabilirdi. Bunlara tahammül edemeyecekinsanlar
bu törene katılmamalıydı.İtiraz eden olursa (gençler-
den) ya ağaca bağlarlar, ya karanlık bir mahzene
atarlardı. Sana yapılan şakaya aynı şekilde cevap
vermek enakıllı yoldu. Cevap veremezsen sabretmek
ve kabul-lenmek, sinirlenmemek gerekirdi.

Törenin en can alıcı en heyecan verici kısmı,

erkeklerle kızlar arasında devam eden çekişmeler,

yarışmalar, oyunlardı. İki grup kıyasıya yarışırdı. Buna

bazen yaşlılar da katılırdı. Bu oyunların adının Türkçe

tam karşılığı yok. Sayıları çok olan bu oyunların
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bazıları şunlar; MacTalnl9, 19ryay9, H3X9Xxby,

M3TTIBIC, JK9Np3 alakb3p9, TC9IbBIXBY,
ns9omnay9 veya Iyray9, I91bBIH Kby9n39, 13ey9
Mb.

Çhapşenin hastayı avutmak dışında başka önemli
bir özelliği daha vardı. Gençleri eğitir öğretir-
di.Çhapşede yapılan her türlü oyunlar hareketler
şakalar asla sokakta şurda burada anlatılmaz tören
bitip evine işine dönünce örf ve adetlerin emrettiği
nizam ve intizama tekrar girerdi. Gece boyunca
gönlünce eğlenen deşarj olan insanlar yeni güne
daha mutlu başlarlardı.

Çhapşede en ilgi çeken oyunlardan Tseldav
diğer adı ile upav anlatmakisterim. Başta da söyle-
diğimiz gibi genç kızların mayasız hamurdan yaptıkları

ve aile damgalarını taşıyan ortası delik
»,, Oldukça sert pişirilmiş olan 35-40 cm

çapındaki çörek ortadan bir iple
tavanaasılır kızlar ve erkekler
, çöreğin etrafına daire olacak

yüksekliği oturan insanların
ağızları hizasındadır.
Çörek karşılıklı olarak
birbirlerine doğru iterler
el kullanmadan
önümüze gelen sert
çöreğe dişinizle yaka-
ayıp bir parça koparmak
gerekmektedir. Burada
dudağını, dişini kanatan

, çokolurdu. Onlara herkes
/ çok gülerdi. Oyun çöreğin
5 çepe çevre kenarları ısırılana

© kadar devam eder sonra yeni
bir çörekasılır başka bir grup

© oyuna otururdu. Bunda çöreğielle
tutup ısırmak parça koparmak kabul

edilmezdi.
Adıgelerin hayatında en rahat en şen şakrak

oldukları adetlerinin disiplininden kurtuldukları tek
tören çhapşe törenidir. Bir mukayese gerekirse
çhapşe, diğer bazı halkların yaptıkları karnaval-

törenleriyle mukayese edilebilir. Fakat özüitibarıyla

yine de aralarında birçok farklılıklar vardır.

Çhapşenin tarihinin ortaya çıkış sebebini bugün

tam bilmesek de, Adıge halkının kat ettiği uzun

tarihinde,binlerce yıllık kültür birikiminde çhapşenin

çok büyükyeri ve önemivardır.

Bugünkü neslin, bu önemli kültür parçasının

özelliklerini bilmeleri ve merak etmeleriyle hiçbir

kayıpları olmayacak, aksine çok şey kazanacaklardır.

Geçmişini bilmeyen insanın geleceğine faydası yoktur |

  
      
  



 

 
 

 

2.1 Şubat tarihi tüm dünyada “Dünya
> Dil Günü” olarak kutlanıyor. Bu
kapsamda 24 Şubat 2006 Cuma günü
Ankara Derneği tarafından anadil
konulu bir konferans düzenlendi.
Konferansın konuşmacısı, CHP İs-
tanbul milletvekiliA.Sırrı Özbek

idi. Özbek, AvrupaBirliği'ne girme
sürecinde hükümetin çıkardığı 7.
uyum paketi oylanırken,farklı dil ve
lehçelerde kurslar açılabilmesini

öngören 23. maddeile ilgili anadilin
ve dil çeşitliliğinin önemi konusunda
bir konuşma yapmıştı. Aşağıda ayrın-
tılarını sunduğumuz konferansa çok
sayıda insanımız katıldı ve hepimizin
merakettiği sorular sorarak, bunlara
iktidar kanadından cevap aradılar.
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etin Öner- Sayın A.Sırrı Özbek, önce

sizi kısaca tanımak ve anadil ko-

nusundaki bilgilerinizi bizlerle

paylaşmanızıistiyoruz.

A.Sırrı Özbek - Böyle güzelbir topluluğa beni

davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Ahmet

Sırrı Özbek, Aslen Adıyamanlıyım. Şu anda CHP

İstanbul milletvekiliyim.

Çok teknik bir konuda davet edildim ve aslında

uzmanlık alanım değil, önce bunu belirtmek isterim.

Parlamentoda, kamuoyununbildiği şekliyle /.

uyum paketi diye adlandırılan, Türkiye Türkçe

dışındaki dillerde eğitim yapılması, televizyon ve

radyolarda Türkçe dışındaki dillerde yayın yapılmasıyla

ilgili bir kanun tasarısı gelmişti. O tasarı içerisindeki

dille ilgili bölümde partim beni görevlendirmişti ve

bir konuşma yapmıştım. Tabii parlamentodayapılan

konuşmalar rasgele, sıra gelince parmakkaldırıp

konuşma şeklinde olmuyor. Uzun bir araştırma ve

hazırlık sonunda gerçekleşiyor. Önce bir hayli çalışma

yaptım. Dil uzmanı değilim, böyle bir iddiam yok,
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ama kaybolan dillerle ilgili bilgileri araştırdıkça çok

ilgimi çekti. Ben Kürt kökenliyim, gerçi anne tarafım

Kafkaslı ve sizinle bir yakınlığım var ama dedem

rahmetli akrabalarını çok aradı falan ve o yakınlığı

bulamadık bir türlü. Dillere ilgili okudukça, araştırdıkça

gerçekten çok enteresan, çok ilgimi çeken, beniiçine

çeken bir tabloyla karşılaştım. İsterseniz bunu başlıklar

halinde, kısaca özetleyeyim.

En çok ilgimi çeken şu: 1992 yılında bir

vatandaşımız vefat etti, Tevfik Esenç. Sanıyorum onu

tanıyorsunuz.Bir şey çok etkiledi beni. Ölmeden

yaklaşık 1984 yılında kendi mezar taşını kendisi

yazmış ve şöyle bir not düşmüş, “Burası Tevfik

Esenç'in mezarıdır. Kendisi Ubıhça adı verilen dili

konuşabilenlerin sonuncusuydu”. Değerli arkadaşlar

bu, modem dünya için gerçekten utanılacak bir

durumdur. Dil çeşitliliği, kültür çeşitliliğin bir gösterge-

sidir. Dilin ölümü kültürel ölümün en önemli belirti-

sidir. Dillerimiz, bütün insanların birikmiş bilgeliğinden

oluşan zengin bir kaynak yaratmaktadır. Her dilin

dünyaya açılan kendi penceresi vardır. Her dil bir

müzedir. Taşıyıcısı olduğu kültüriçin anıttır. Bunlar

kaybolduğu zaman hem kültür kayboluyor, hem bu

anıtlar kayboluyor, hem de bu müzelerin içi boşalmış

oluyor. Bu çeşitliliğinin bir bölümünün yok olmasını

önlemekiçin bir şeyler yapılabilecekken, gözlerimizin

önünde yok olursa bu gerçekten insanlık için çok

önemli bir kayıptır. Bununla ilgili bilimsel araştırmalarla

kanıtlanmış bazı sonuçlar var. Öncelikle diller neden

kayboluyor?

Diller, diğer canlılar gibi doğup ölecek, yaşlılık

ve hastalık sebebiyle yok olacak varlıklar nesneler

değil. Dilin yeri, onu kullanan insanların zihinlerinde

ve insanlar arasında bir iletişim dizgesi şeklinde

olmalıdır. Dil kendini hayatta tutabilecek bir varlık

olmadığıiçin, onu ancak yaşayan insanlar ve topluluklar

hayatta tutabiliyor. İnsan toplulukları ancak barınabi-
İecekleri, yaşadıkları, geçimlerini sağlayabilecekleri,

içinde yaşayabilecekleri araçlar varsa var olabiliyor.

Toplulukların esenlikte olmadıkları yerlerde maalesef
dilleri de tehlikede oluyor. Dil ölümü,o dili konuşanlar

kayboldukça gerçekleşiyor. Amerika'da, Afrika'da,

Avustralya'da, özellikle Amazonlardaki yağmur or-

manlarında binlerce dil konuşan insan toplulukları

var. Ama özellikle buralardakiistilalar, batılıların

götürdükleri çiçek, kızamık ve kalıtsal hastalıklarla,

oradaki topluluklar giderek kaybolmuş ve dillerini

de maalesef kaybetmişler. Ubıhçanın soyunun tüken-

mesi de, Karadeniz'in doğu kıyısında |860'larda

yaşayan Ubıh halkının uğradığı bir soykırımın sonu-
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cudur. 1860'larda Ruslar Müslüman Kuzey Kafkasya'yı

ele geçirince, Ubıh halkının sağ kalanları anayurtların-

dan ayrıldı. On binlerce insan yerlerinden yurtlarından

edildi, büyük bir bölümü yollarda telef oldu. Kalanları

Türkiye'nin değişik bölgelerine dağıldı. Dağıldıklarında

ve başkabirdilin egemen olduğu bölgelere yerleşmek

zorunda kaldıklarında, insanlar arasında meydana

gelen kopukluk ve dilin çocuklara öğretilememiş

olmasıyla maalesef Ubıhça yok oldu. Kültürünü de
beraberinde kaybediyor. Ubıhlar yaşıyor ve varlığını

devam ettiriyor olabilirler, ama dillerini kaybedince

çok önemli bir varlık unsurunu kaybetmiş oldukları

da tartışılmaz bir gerçektir. Kafkasya'daki diğer halklar

için de aynı tehlike söz konusudur.

 

Dillerin ölme biçimlerini dil uzmanları genellikle

şu şekilde sıralandırıyorlar:

|. Bir dili konuşan insanların varlığının son

bulması.

Örn.; Anadolu'dan bir çok millet geldi geçti

(Etiler, Asurlular, Sümerler...vb.). Bunların yok

olmalarıyla dilleri de kaybolmuştur. Bugün bilim
adamları bu medeniyetlerden kalan kitabelerden,

onların dillerini çözemez durumdalar,hala üzerlerinde

binlerce çalışmalar yapılıyor.

2. Bir dilden öbürüne geçiş aşamasındakikayıplar

sonucudilin ölmesi.

Ubıhların Türkçe öğrenip konuşmaları gibi.

Bunda üç önemli faktörvar.

Birincisi, bir dili diğerine egemen kılmak. Bu

özellikle sömürgeülkelerinde yaygındır. Öm;İngiltere,

gittiği yerlerde hep zorunlu dil olarakİngilizceyi esas

almıştır.
İkincisi, ekonomik ve kültürel zenginlikleri yok

ederek. Böylece orada yaşayanlar zorunlulukla oradaki

dili kabul etmek zorundakalıyorlar.
Üçüncüsü, gönüllü geçiştir. Günümüzden ömek

verecek olursak, birçokanadilin konuşucusu, kendi

dilinin iş bulmakta, günlük hayatta ve teknolojide

yetmediğini düşünür. Özellikle gençlerde açıktan

olmasa da bu konuda büyükbir propaganda yapıl-

makta. Genç diyorki “Ben Ubıhçayı konuşursam ne

olacakki, ne işime yarayacak. Bazen de haklı gerekçel-

erle, kendine göre bir neden buluyor.

3. Yukarıdan aşağıya ölüm biçiminde dilin yok

olması.
Bu da mahkemelerde, okullarda, ticarette, diğer

alanlarda o dilin kullanılmasına izin verilmemesidir.



 

  

Böylece giderek dil fonksiyonunu kaybetmekte,

egemen dil onun yerini almakta. Bu dabirilerinin

yukarıdan aşağıya uyguladığı resmiülke politikasıyla

azınlık durumdaki dillerinin yok olmasına neden

olmasıyla olur.

On binin üzerinde dil olduğu söylenmekte, ama

bugün dünyamızda 6000 civarında dıl

konuşulmaktadır. Ancak, resmi olarak konuşulan

dillerin sayısı |00'ün üzerinde değildir. Geriye 5900

dil kalıyor. Dünyanın 2690'u yaklaşık bu resmi olan

100 civarında dili konuşuyor. 2810'u da geri kalan

5900 dili konuşuyor. Dil bilimciler ve

antropologların yaptığı çalışmaya

göre de bu dillerin 2680'inin

konuşucusu 100 binin al-

tındaki nüfuslar maalesef. 4

Bunlar da genellikle az #
gelişmiş, yoksul,

ekonomik dar-

boğazda olan ülke

toplulukları.

yanında Birleşmiş

Milletler'e kayıtlı

180, bunun dışında

da 20 kadar olmak

üzere toplam 200
civarında egemen

ülke var dünyada.

Sonuç olarak, 200

ülke ve 6000 dil old-
uğu düşünüldüğünde, *
çok dilliliğin kaçınılmaz
olduğu görülüyor. Ancak,

BM merkezinde altı dilden

oluşan birresmi heyet ve 6'nin

üzerinde dilde de çalışma grupları vardır.

Yani BM, bir taraftan kaybolan dillerin yeniden

canlandı-rılmasını isterken, kendi içinde de çok az

dili barındırarak bunun önünde durmaktadır.

Dillerin ne zaman tehlikede olduklarınısistematik

söyleyecek olursak;

Dilin nabzı çocukluktan öğrenerek gelmiş genç

kuşaklarda atıyor. Evde ana baba ya da çocukları

yetiştiren insanların konuştukları dil, anadil haline

dönüşüyor. Genç kuşaklara da bu yolla aktarılmış

oluyor ve böylece nesiller boyu devam ediyor. Siz

genç kuşaklardan başlayarak dil öğretirseniz, yeterli

olmaz. Çünkü, kültürün taşınması için yeterli olacak

bir dil bilgisi verememiş olursunuz. Ör; biz bugün

her gün okullara, kurslara gönderiyoruz çocuklarımızı

 

  

  
  

  

      
    
   Çok

dillilik N
kaçınılmazdır. Dünyada

yaklaşık 200 egemenülke
ve konuşulan 6000 dil var.
Toplam nüfusun 10'u, bu

dillerin 5900 tanesini
konuşuyor ve bu diller

yok olmakla karşı
karşıya.
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ki, geçerli olan bir dil olan İngilizceyiiyi öğrensinler

diye. Ama şu da var ki matematik olsun,fizik olsun,

diğerleri olsun, en iyi öğrenilen şeyin ana dilimizde

öğrendiklerimiz olduğunu bilim adamları tartışmıyor

bile. Bu bilimsel bir gerçeklik. Onuniçin eğerbir dil

evde ailede küçük çocuklarla konuşulmuyorsaasıl

tehlike orada başlıyor. Bu tehlikeyi göz ardı ettiğinizde,

o dil zaman içinde ölüyor ve bunun önüne geçmek

mümkün değil.

Bir de dillerle canlı türleri arasında çok önemli

bağlar olduğu yönünde çalışmalarvar. Canlı türlerini

sadece hayvanlar ve bitkiler olarak

görüyor, böyle sınıflandırıyorlar.

». Özellikle Güney Amerika'da

ve Afrika'da yapılan

çalışmalarda, kaybolan

, Canlı türleri ile kaybolan

& diller arasında çok

yakın ilişki saptamış.

bilim adamları.

Bunun nedeni,

insanların ekolojik

yapı içinde kendi

dillerinde isim-

lendirdikleri bit-

kiler ve bunlar-

dan yaptıkları ilaç

ve tedavı

o yöntemlerinin, o

4 dilin kaybolmasıyla
#birlikte yok olmasıdır.

5 Özellikle doğal ortamda

yaşayan yerli topululuklar,

< > kutuplarda yaşayan insanlar,

zor şartlarda, -50-60 derecesı-

caklıklanda nasıl yaşayabildiklerinin sırrını

hayatta kalma yöntemlerini, tedavi şekillerini ve

diğer hayat tecrübelerini kendidillerinde ifade etmiş

ve kuşaklara aktarmışlardır. Kullandıkları dili artık

konuşan ve anlayan olmadığında, bu kültürelbilgiler

de yok oluyor ve yeniden keşfedilmesi gerekiyor.

Afrika'daki topluluklar için de bu geçerlidir. Örn;

Güney Amerika'da yaşamış olan ve bugün kaybolan

medeniyetlerle (İnkalar ve diğerleri)ilgili arkeologlar

çok önemli bulgular elde ediyorlar, özellikle

günümüzde de uygulanabilecekilaç yapımı ve tedavi

yöntemleriyle ilgili. Okuyup çözebiliyorlar.
Avustralya'daki yerli kabileler için de aynı şeyler

söylenebilir. Ama buradakidiller kaybolduğuiçin,

onların keşfettiği tedavi yöntemleri, ekolojik çevrenin
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korunma yöntemleriyle ilgili araştırmalar ve canlı

türlerinin korunması yönündeki çalışmalarda bir

gerilik olmuştur. Bu, bugünkü dünya medeniyetleri

için büyükbir kayıptır. Ö yüzden, bunu sadece basit

bir dilin kaybolması olarak görmeyin ne olur. “Ben

Ubıhça konuşmam, ben Çerkesce konuşmam, Türkçe

konuşmam. Amaİngilizce konuşurum" demekyeterli

olmuyorişte. Dilin kaybı, çok önemli bir kültürün

kaybına, çok önemlibir bilgi birikiminin kaybına

neden oluyor.

Çetin Öner- Yabancıbir dilin boyunduruğunda
ortaya çıkan moda terimlerile Ingilizce ve Fransızca

gibi dillerin öğrenilmesi ve bu dillerde düşünülmeye
başlanması anadilin yok olmasına nedenolabilir mi?

A. Sırrı Özbek - Demin söyledim. Eğer o
yabancıdili siz egemen dil haline getirip, çocukluktan

itibaren bir anadil yerine koyarsanız tabii ki bir

engeldir. Amabirbilim dili olarak kullandığınız zaman

etkilemez. Yani kendi ana dilini çok iyi kullanan

birisinin o dilleri de öğrenip geliştirmesi ana dilin

kaybı için bir neden teşkil etmez.

Çağdaş dünya kaybolmakta olan dilleri korumak

için bazı çalışmalar yapıyor. Amerika'da 1992 yılında,

yerli dillerin yeniden korunmasıiçin bir yasaçıkarıldı,

ama yine zorluklar çok fazla, Norveç'te yine aynıyıl

Samidilinin korunmasıiçin bir yasa çıkarıldı. Dillerin

kaybı sadece Afrika'da kutuplarda,yerliler arasında

falan değil. Avrupa için de söz konusu. Eski Kelt

dillerindenİrlandadili, Galce ve İskoçdili de giderek

kaybolmakta, konuşan sayısı azalmakta. Çünküİngilizce

oralarda da baskın bir dil haline gelmiş, oralarda da

bu tehlike görülüyorve bu dillerin yeniden canlanması

için çok büyük çabalar sarf ediliyor.

Ülkemizde de son yapılan değişiklikle bir takım

adımlaratıldı. Yeterli mi, değil tabii ki. Televizyonda

yapılan yarım saatlik bir yayınla falan hiçbir dili

yaşatmak mümkün değildir. Ya da açılacak kurslarla...

Öğretebiliriz, ama öğrenmekayrı bir şeydir.İngilizceyi

şu anda aramızda bulunan bazı insanlarımız çokiyi

biliyor, konuşabiliyordur mutlaka. O kültürü de

biliyorlar demek değildir bu. Ama ana dil, o dile ait

kültürün özünü yaşamamıza ve içimize çekmemize

neden oluyor.

 

Bir takım insanlar ana dili öğrenmeyi, tehlikeli

ve bölücü unsurlar olarak görebilirler. Amayapılan

araştırmalar göstermiştirki, dil bir bölünme nedeni
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değildir, tam tersi bütünleşme ve kültürel zenginlik
nedenidir. Bir çeşitlilikten ziyade bir yaşam tarzı
olmalıdır dil. Bunu böyle benimsediğinizde hiçbir
zaman bölünme olmaz. Öyle olsaydı yukarıda söyle-

diğimiz gibi 6000 dil, 200 ülkeyi bölerdi. 200 ülkenin
hiçbirinde bölünmefalan olmuyor. Terörizmi bir

yere koymaklazım,dilleri ayrı bir yere koymaklazım.
Dilleri hiçbir zaman terörün,ayrılıkçı hareketin nedeni
olarak görmemeklazım, Belki terör örgütleri tarafin-

dan bir faktör olarakileri sürülüyor olabilir. Amadili,

tek başına bir terör nedeni olarak görmemek gerekiy-

or. Çağdaş demokrasiler bunun önemini kavramışlar

ve gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Bugün ülkemizde

yapılan da, bu demokratik gelişmenin bir göstergesidir.

Yeteri değilse bile, bu zaman içerisinde daha gelişecek

ve daha önemli kazanımlar elde edilecektir. Bütün

siyaset bilimcilerin uzun çalışmalar sonunda edindikleri

bilgilere göre, insanların kendi dillerini konuşamadığı

toplumlarda demokrasi ciddi biçimde yara almakta,

demokratik açılımlar ve gelişmeler sağlanamamaktadır.

Çağdaş dünyanın, önümüzdeki on yıllardaki

temel amaçları üç noktada belirlenmiştir:

Birincisi, insan nüfusunun artışının istikrara

kavuşturulması. Gerçekten az gelişmiş ve yoksul

ülkelerdeki nüfus artışı, modem dünya ülkelerindeki

artışın çok üzerinde. Dünya çapındaki milli gelirden

en az payı alan bu ülkelerdeki yoğun artış sağlıkta,

eğitimde birçok sorunu da beraberinde getirmekte,

dünyanın önünde önemli bir problem olarak dur-
makta. Bütün çağdaş ülkeler bu sorunun çözümü

için kafa yormakta, çalışmalar yapmakta.

İkincisi, gelişmekte olan dünyadakikır yoksulları

ve varoş yoksullarının, yani köylerde ve kentlerdeki

yaşayan yoksulların ekonomik sosyal ve kültürel
durumları. Bunun düzeltilmesi için çok yoğun bir

çaba gösterilmesi gerekiyor ve çalışmalar yapılıyor.

Ülkemizin de en büyüksorunlarından birisi maalesef

bu noktada yoğunlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre,

dünyadaki ekolojik denge hep kırsal kesimin aleyhine

bozuluyor. Küresel ısınmadan bahsediliyor bugün,

yağmur ormanları tahrip ediliyor, dünya çok kötü

bir yere doğru gidiyor.

Çokbasit bir örnek vermekistiyorum; şu anda

Amerika'da sağlık sektöründe üretilen ilaçların yüzde

sekseni yağmur ormanlarındaki: bitkilerden elde

ediliyor ve yağmur ormanlarının tahribatıyla büyük

bir problem ortaya çıkıyor. Bunun başka kaynaklarla

telafisi olur mu bilmiyorum,bu bilim adamlarının işi.

Diğer yandan,siz ormanı doğayı, tarım alanlarını yok

ettiğinizde bu, kır yoksullarının aleyhine olan bir



 

 

 

 

 

gelişmedir. Bunun dengesini dünyabulmakzorundadır

mutlaka, Kırsal kesimde yaşayan yeksulların yaşam
standartlarını yükseltmekiçin ciddi çalışmalaryapıl-
maktadır

Üçüncü ve en önemli faktör de dünyadaki

biyolojikve dilsel çeşitliliğin korunmasıdır. Bizim bu
toplantımızıdailgilendiren bir kenu,Biyelejikçeşitlilik
deyince sadece bitkiler akla gelmesin. Bitkiler, hay-
vanlar, denizlerdeki canlı çeşitliliği, hepsi bunun içine
giriyer, Çek önemli bütçeler ayrılıyer bununiçin.
Bunun yanında dilsel çeşitliliğin konması da çek
önemli bir şey. Diliyer ve umuyorum ki dünyadaki
ülkeler bununiçin önemli çalışmalaryapsınlar. Dillerin
kaybı bütün dünyadakiinsanlıkiçin ekeremik, kültürel,
psikolojik, düşünme ve zihinsel yönden kayıptır.

Umarım bu üç faktör için yapılan çalışmaların
iyi sonuçları büyük oranda dillere de yansır ve kaybı

enazaindirebiliriz, Çünkü sonuçta bazı bölgelerde,

toplumlarda dili yaşatmak gerçekten çekzorhale
gelmiştir. Bugün Avustralya'da bir dilin (ismini şu
anda hatırlamıyorum) üç tane konuşanı kalmış.

Özdemir Özbay- Toplumlar teknelejinin
gelişmesiyle birlikte bir takım üretim araçlarını arkada
bırakıyorlar. Benim köyümdetırpan, orak, tırmık artık

kullanılmıyor. Yeni kuşaklar bu saydığımaletlerin
Çerkesce adlarını herhal-de bir daha yaşam boyu
kullanmayacaklar. Aynı şekilde bizimat kültürümüzde,
eyerin en küçük tokasına kadarisimleri vardı. Teknoloji-
nin getirdiği bir yıkım da var. Motorize bir yaşamda
yok olan, bizim kültür değerimizdir. En azından bunların
etnolojik olarak derlenmesi acaba bu dil kayıplarını

azaltır mısizce? |
A.Sırrı Özbek - Söylediğiniz çok doğru, Kent

kültürünün egemenliğinden kaynaklanıyor bu

maalesef. Söylediğiniz çok haklı bir şey var. Kente

yerleşmiş ve bu kültürle yoğrulmuş, burada yerleşmiş

insana orağı, tırpanı öğretemezsiniz. Yerinde bu

kültürün öğretilmesi lazım. Öğrendikten sonra kente
gelirse O kültürle gelir zaten, unutmaz. Dillerin

taşınmalardır. Dilin kaynağından Koptuğunuz 7:zaman,

o aidiyet duygusu dakayboluyor.

Fahri Huvaj-Dilleilgili sorunları dünya genelinde

komple bir şekilde bize sundunuz, teşekkür ediyoruz.

Bunları Türkiye'de resmiideolojiyle adı özdeşleşmiş
bir partinin milletvekili olarak söylemeniz çok anlamlıydı.
Başta belirttiniz ki Ubıh dilini konuşan son kişi Tevfik ©
Esenç | 992 yılında öldü, Hakikaten uygarlık tarihi
açısından utanılacakbir durumdur dediniz, aynen
katılıyoruz. Ama ben buna bağlı olarak bir şey sormak

istiyorum. Bu kültür Anadolu'nun kucağında toprağa
gömüldü. Bu ayrıca dünyadaki uygar ülkeler arasında

yer almak, AB'ye girmek çabasında olan Türkiyeiçin
utanılacakbir olay değil midir? Şu anda maalesef

Ubıhçayı izlemek üzere olan, bizim konuşmakta
olduğumuz bir takımdiller daha var. Ubıhça yalnızca,
dünya yüzündeartık konuşulmayacak bir dil olması
bakımından önemli değil, aynı zamanda dünyanın en
zengin sesli dili idi. 83 tane ses vardı. Bununarkasından
şu anda bizim konuşmakta olduğumuzdiller de
dünyanın en zengin sesli dilleridir. 50-60 sesle
kenuşulurlar, Ubıhçanın da çocuklarıdır bunlarve yek
olma sırasında beklemektedirler. Bunu hala önleme

imkanı vardır. Ama anayasamızdakidilin Türkçe olması
gerektiği ifa-desi, özel öğretim kanunundaki Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşların Türkçeden başkabirdil
anadil olarak Gğretismezhükmü ve bunabağlı olarak

var,ir. “Türkiye“Cumhuriyet vatandaşlarının geleneksel
olarakkullandığı diller ve lehçeler” şeklindeçıkartılan,
bu radyo ve televizyonlardaki yayınlara iizin veren, özel
kurslara izin veren yönetmeliklerde dahi “anadil”sözü
kullanılmaktan kaçınılıyor ve korkuluyor hala. Vatandaş
olarak Türkiye Cumhuriyeti”'nin AB kapısına kadar

gelmiş olmasıylaa övünüyeruz, ama dünya uygarülkeleri
arasında da saygın bir yer alsın İstiyoruz. Değayı, dilleri

yok ederek uygar olmak mümkün değildir. Türkiye'nin
o uygarlık skalasında layık olduğuyeri alabilmesiiçin,
zannediyorum parlamentomuzunvesiyasilerimizin,
bu engelleyici yasal düzenlemeleri değiştirerek ciddi

bir atılım yapması lazım. Acaba bu konudasizdebir
hazırlık veya parlamentoda bir umut ışıltısı var mıdır?

A.Sırrı Özbek- Çok önemli bir konuya temas

ettiniz. Biz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ve

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, Paris şartını ilk

imzalayan ülkelerden birisiyiz. Bu söylediklerinizin

hiç bunlar olmadan yapılması gerekirdi. Çünkü
sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluğun
külleri üzerinde kurulmuştur, O imparatorluğun dili

de bugün yoktur. Osmanlıcayı sadece bu konuda
ihtisas yapmış kişiler konuşup anlayabilmektedir.

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bir şeyi
çok önemsemiştir. Bir ulus devlet yaratmaya
“çalışmıştır. Bir kan, bir ırk devleti kurmamıştır aslında.

Bunukurarken de yenibir dil, yeni bir kültür, yeni

“bir tarih yaratmayaçalışmıştır. Bunun için Türk Dil

Kurumuve Tarih Kurumu adındaiki önemli kurum
kurmuş, bütün mirasını da buralara bırakmıştır. Ama,

maalesef bugüne kadar Türkiye'de resmi ideoloji

azınlık kültürlerini göz ardı etmiş, yok saymış,

görmezden gelmiştir.

Şimdi ben Kürt kökenli olduğum için söyledikle-
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rim tuhafınıza gitmesin. Kürtçe yasak diller sınıfına
kondu, o bölgedeki bütün isimler değiştirildi, biz

çocuklarımıza isim koyamaz olduk, bu ismi koya-

caksınız diye dayatılmış. Bu nedenle cezaevlerinde

yattık. Şimdi bütün bunlar geride kaldı, bunları

tartışmanın gereği yok. Şimdi geldiğimiz noktada,

bununlailgili yapılan anayasa değişikliği yeterli midir,

değildir. Bizden önce, 21. dönem hükümetinde de

bununlailgili bir yasa çıktı. Ama Türkiye'de öyle bir

bürokratik yapıvar ki, öyle bir yönetmelik çıkardılar

ki, yasayı uygulamak imkansız hale geldi. Kapının,

pencerenin ölçüsünden, tavanın yüksekliğine kadar,

ince detaylarla öyle bir hale getirdilerki, siz iyi niyetle

bir dil kursu açmakisteseniz de açamazdınız, mümkün

değildi. İkinci yasa, yani yedinci uyum paketindeki

değişiklik yeniden yapılmak zorunda kaldı. Yeniden

yapıldı, ama milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK'ün yapması

gereken yönetmelik hala, “Ben burada Çerkesce

dersi vereceğim” demeyi mümkün hale getirmedi.

Şimdi bu ciddi bir siyasi idare getiriyor, bu da meclis

iradesidir. Meclis iradesini koymuş, yap kardeşim

diyor. Ama bürokrasi bunu yaptırmıyor. Hükümet

de bu konuda, ben geçenyıl gündem dışı bir konuşma

yaptım, “Ayıptır” dedim."Siz kimi aldatıyorsunuz.

Her türlü sözleşmeyi imzalıyorsunuz, Avrupa'ya

gidince herkese hertürlü sözü veriyorsunuz. Ama

buraya gelince başka bir şekle dönüşüyorsunuz.
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Bunu bir an önce gerçekleştirin” dedim. Bu yeterli

mi, değil. Bu konuda medlisin yapacağı şey, bu konuyu

yeniden denetlemektir. Onlar da, “Biz yönetmelik

çıkardık, gerekeni yapsınlar” diyor. Tabii ki kanun

çıkarken "anadil" sözünün kullanılmaması da bizim

eleştirilerimiz arasındaydı. Anayasa komisyonunda

çoktartıştık. “Lehçe” dediler, “lehçe nedir?” dedik.

“Eskişehir lehçesi vardır, İstanbul lehçesi vardır. Dil
ayrı şeydir, lehçe aynı şeydir” dedik, olmadı. Kendimle

ilgili bir öz eleştiri de sayabilirsiniz, maalesef özellikle

Türkiye'de PKK terör örgütünün oluşu, hep bunların

yapılmasında bir engelmiş gibi gösteriliyor, bunlar
yapıldığında onunistediği olacakmış gibi gösteriliyor,

böyle bir savunmaiçerisine giriliyor. Hâlbuki o bir
terör örgütüdür. Onunistekleri bizim için bir iğne

ucu kadar önem ifade etmez. Onunla mücadele
ayrıdır, halkın ve burada yaşayan insanların demokratik
hak ve talepleri ayrı bir şeydir. Onu geliştirmeklazım,

daha çağdaş, modem, dahayaşatılabilir hale getirilmesi
lazım. Benim kişisel düşüncem budur.

Fahri Huvaj- Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni de ilk
imzalayan ülkeler arasında Türkiye. Çocukların ana
dillerini öğrenmelerinin üç maddesine çekince koymak
şartıyla. Türkiye'de bebelerin ana dillerini
konuşmalarından kor-kuyor Türkiye ve çekince koyuyor,
ne kadar utanç verici.

A. Sırrı Özbek - İnsan Hakları Evrensel

 



 

 

 

 

Gençlere İngilizce
ösretir gibi kurslarda ana
dillerini dil öğretebiliriz,
veyeni kuşaklara
aktarmalarını
sağlayabılırız. Ancak
kültürü de geleceğe
aktarmakistiyorsak,
anadılı aile içinde,
çocukluktan itibaren
öğretmeliyiz.
Beyannamesi'ne çocuklara anadilleri öğretilecektir,

bağlayıcı olan budur. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin

önündedir bu, çünkü evrenseldir.

Çetin Öner- Ana dil sözcüğü rastlantısal bir
sözcük değildir. Bir dili öğreten anadır çünkü, dünyanın
her yerinde böyledir, babalar çok geridedir bu konuda.
Bir-iki yıl önce İranlı ünlü bir edebiyatçı geldi, konuştuk.
Şah devriminden beri de dışarıda yaşayan dünyaca
ünlü bir edebiyatçıbu. Diyorki, “İran büyükbir devletti.
Başımıza bir sürü şey geldi, esir alındık, kültürümüz
dağıldı falan, ama bir şeyi dehşetle gördük. Kendi
dilimiz olağanüstü bir gelişme kaydediyordu. Erkekler
savaşta ölüyordu, Amerika'ya kaçıyordu, dışarıda iş
arıyordu, aileden uzaktı yani. Ama, dil devam etti”
dedi. Nasıl olduğuna baktığımızda anaların bu sürekliliği
sağladığını görüyoruz. Şu anda konuşulan diller nasıl
ölmeyecek biliyor musunuz? Bir kere konuşulacak,
yani yasak olmayacak. Ikin-cisi yazılacak, sonra ede-
biyata ve sanata da uygulanacak. Çünkü bir dilin
taşıyıcısı edebiyattır, efsanelerdir, sözlü geleneği ve
edebiyatı çok güçlü olan bir halktır Kafkaslar. Ama
yazılı edebiyatları o kadar gelişmemiştir. Buna karşılık
Elen'lere baktığınız zaman, Elenler bu güne yazılı
edebiyat bıraktığı için Elen uygarlığının egemenliği
sürüyor. Onlar taşa kazımışlar edebiyatlarını. Biz sözlü
olarak söylediğimiz için, asırlar geçtikçe o gelenek yok
olmaya yüz tutmuş. Analar olmasa o masallar da
kalmazdı.

A. Sırrı Özbek - Dillerin yukarıdan aşağıya
doğru ölümlerini sayarken inanç, ana dilde düşünme

ve yorum konusunda bilimsel temeli olmayan bir

teorim var benim. Bizim ilahiyatçılar televizyonlara

çıkıyorlar her konuda. Ama aynı üniversitenin, aynı

konudaki akademisyenleri, aynı konuda anlaşamıyortar.

Bir cümlenin anlamını bile herbiri farklı yorumluyor.

Bu, ana dilde düşünememenin, bir başka dilde

düşünce üretme ve felsefe yapmanın imkansızlığını

gösteriyor bence. Eminim hepsi Arapçayı da Kuran-

ı Kerim'i de en ince detaylarına kadar biliyorlar. Ama

iş yoruma geldiğinde ana dilde yorum yapmanın

avantajlarını kullanamıyorlar, çünkü Arapça yorum

yapmak ve düşünmek zorunda kalıyorlar. O da

Türkçe için bize yetmiyor.

Cihan Candemir - Ankara Derneğimize çok
teşekkür ediyorum. Sizi bizimle tanıştırdılar ve parla-
mentoda diller konusunda sizin gibi duyarlı, konuya
gerçekçi şekilde bakan milletvekillerimizin olduğunu

görme imkanı verdiler. Bizim Federasyon olarak
arkanızdaki afişlere konu olan, bir dil öğretme pro-
gramımız var. Bu yıl Çerkesceyi öğretme programı
başlattık. Aynı şekilde, bu işin anneden öğrenebileceğini
vurgulayan bir afişimiz de var. Siz de söylemlerinizle
bunu çokiyi desteklediniz. Tabii pratik olarak dilimizin
yaşaması hepimizin arzusu ve bunun için bir takım
programlar geliştirmeye çalışıyoruz. Mevcut imkanlarla
çok zorlandığımız da bir gerçek.

Sizden çok önemli bir isteğimiz var. Hiçbir üni-
versitemizde Kafkas dilleri bölümü yok. Olü dillerle
ilgili dahi bölümler var ama, Kafkas dilleri bölümü yok.
Kafkasdilleri Fransa'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde
ve ABD'de öğretiliyor. Birçok yabancı uzmanlar bu
dilleri dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar. Ama en fazla
Kafkas kökenli insanın yaşadığı Türkiye'de, Anadolu
medeniyetinin şifrelerinin Kafkas dilleriyle çözülebile-
ceğinin çalışmaları yapılırken, maalesef bununla ilgili

üniversitelerimizde çalışmalar yapılamamaktadır. Bu
konudaki eksikliği gidermenizi rica ediyoruz, biz de
üzerimize düşeni yapacağız. Gazi Üniversitesi'nde, Dil
Tarih Coğrafya Fakültesi'nde veya Çorum'da yeni
kurulacak Hitit Üniversitesi'nde budillerle ilgili bölümlerin
açılması, çok önemli bir eksikliği giderecektir. Bunu
dikkatinize sunmakistedim.

Özdemir Özbay - Bir şey ilave etmekistiyorum.
Abazaca ve Adıgecede “anadil” sözcüğünün anlamı

çok ilginçtir. Abazaca karşılığı “insanın doğarken

getirdiği” anlamına gelmektedir, Adıgecede de aynı

anlama gelen bir kelime kullanılır. Dilini at, konuşma

demek, anneni at anlamına gelir. Böyle bir komedi

dünyanın hiçbir yerinde var mıdır?
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(Burada Çetin Önerizin isteyerek, 25. sayfada
yayınladığımız, Tabula Rasa isimlişiirini okudu)

A. Sırrı Özbek - Çetin bey,bu şiirler elime

geçmiş olsaydı, mecliste o uzun konuşmayı yapmaz,

sadece bunları söylerdim. Sözlü gelenek bir dilin

zenginliğinin kanıtıdır ve yazılı gelenekten daha

coşkulu, daha etkileyicidir. Eğer bir halk, sözlü
geleneğini asırlarca devam ettiriyorsa bu kadim bir

kültürdür ve yok olması hakikaten insanlık için büyük
bir kayıptır. Sümerve Hititlerden kalan yazılı tabletler

vardır, ama sözlü gelenekle desteklenemediğiiçin

kültürleri kaybolup gitmiştir. Ancak bugün Arapların,

Kafkasların Kürtler'in, Aleviler'in gelenekleri sözlü

olarak bugüne kadar taşınmıştır. Bugün Türkiye'de

yazarlar bile az sayıda kelimeyle verirler eserlerini.

Türk dilini en iyi kullanan Çetin Altan 350-400
kelimeyle yazıyor yazdıklarını. Yaşar Kemal, Orhan

Pamuk yine öyle. Ama sözlü gelenekte binlerce

kelime kullanılıyor. Bir Haiti sözüyle bitirmekistiyorum:

Yaşam dilde saklıdır, ölüm dilde saklıdır derler. Yani

yaşam da, ölüm de dildedir derler.

Genç arkadaşların ana dillerini, işime yaramaz

diye reddetmeyip, genlerle gelen kalıtsal bir özellik

gibi düşünmeleri lazım. Benim çocuklarım da Kürtçe

bilmiyor, “Ne işime yarayacak" diyorlar. Ama benim

işime çok yaradığı oldu. Babanızdan dedenizden

kalan antika bir saati, bir madalyayı vb. nasıl koruyor-

sanız, anadili de öyle görmeliyiz. Bizim yaşımızdakiler

de anadilini öğretici durumda olmalılar artık.

ÖmerAtalar- Siz parlamento içinde, bu dillerin
sorumlusu olarak addettiğimiz resmi görüşü temsil
eden bir partinin temsilcisisiniz. Fakat demokratik
görüşlerinizle karşımıza çıktınız. Bu görüşlerinizi hem
o partiiçerisinde, hem toplum içerisinde dile getirdiğ-
inizde karşılaştığınız dirençleri nasıl yorumluyorsunuz.
Ve özellikle de dil konusunda hepimiz bunun gayet
doğal olduğunu ve bölücü bir unsur olmadığını söylüy-
oruz ve dünyadaki bütün dil grupları kendi aramızda
bu konuda anlaşıyoruz. Fakat hakim unsurlarla
konuştuğumuz zaman anlaşmakta zorlanıyoruz. Onlar
çok farklı bir pencereden bakıyorlar. Eğer doğalbir
şeyse bu, doğal bir konuda her türlü canlı yaratığın
müttefik olması lazım. Buradaki sorunu ne olarak
tanımlıyorsunuz?

A.Sırrı Özbek - Öncelikle ben kendi partimde
© grup adına mecliste, burada yaptığım konuşmamın

daha ağırını yaptım. Üstelik birden fazla yaptım.

Nevruz gününde, Anayasa Komisyonu'nda, Adalet

Komisyonu'nda yaptım bu konuşmaları. Kendi

grubumdan herhangibir tepki almadım doğrusu.
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Demokrasinin kuralları artık evrenselleşti.

Demokrasiye inanıyorsanız insanların temel hak ve

hürriyetlerine saygı göstereceksiniz. Bu kadarbasit.

Nedir bu hakve hürriyetler? Yaşamahakkı. İnsanların

doğuştan itibaren beraberinde getirdikleriırkı, dili,

dini..vb. bunların korunması lazım. Bir insanın dinine

müdahale edebiliyor musunuz, neden zencisin diye-

biliyor musunuz? Aynışekilde diline de karışamazsınız.

Bunlar insanın doğuştan getirdiği yaratılışın temel

kazanımlarıdır. Yok saymak demokrasiyle bağdaşmaz.

Dillerin yasaklanması CHP döneminde olmamıştır.

12 Eylül döneminden dolayı olmuştur. Kurucuirade

resmidil olarak Türkçeyi göstermiştir. Bunun aksini

kimse iddia etmiyor.

Fahri Huvaj- Ancak hatırlatayım, “Resmi” sözcüğü
kaldırıldı, son anayasada sadece “dili Türkçedir” diyor.

A.Sırrı Özbek - 12 Eylül'den sonra yasaklandı,
ama mahkemelerde insanların ana dilinde ifadesi

alınıyordu tercümanlaryoluyla. Kimse “Bu dili kullanı-

yorsun,ifadeni almayız” demiyordu. Avrupaİnsan

Hakları Sözleşmesi'nde özellikle adil yargılanma

hakkını belirtirken diyor ki sanık, tanık veya şikayetçi
kimsenin, kendini eniyi ifade edebileceğidille ifadesi

alınır diyor. Onun için bunun mücadelesinin dar

gruplarda değil geniş topluluklarda yapılması gerekiyor.

Bunu özellikle Kafkas kökenlilerin yapması gerekiyor.

Çünkü Kürtler yapınca aman bölücüler, terör örgütü

falan gibi bir hava yaratılıyor. Ben çok mutlu oldum

buraya gelmekle, umutlandım gerçekten. Türkiye'de

de artık bu konuda mesafe alınabileceğini gördüm.

Çünkü sizden kimse kuşkulanmıyor. Kafkaslılar

Türkiye'yi bölecek demiyorlar.

Cihan Candemir - Aslında söylediğinizin aksini
düşünüyorlar. Iki yıl önceki genel kurulda başkanımız
konuşmasında dil talebimizi söyleyince, “Kürtlerden
sonra sizde mi?..” diyerek tepki gösterildi. Medyada
yer aldı.

A. Sırrı Özbek - Ben anadilde tv yayınları
başlarken Boşnakça yayın konusunda Boşnakların

“Biz istemiyoruz, nereden çıkardınız bu yayını"

demelerini çok yadırgamıştım.

Özdemir Özbay- Televizyon yayınlarında kendi
kültürümüzleilgili şeyler anlatılsa ne iyi olurdu.İlgisiz
konular anlatılıyor.

A.Sırrı Özbek - Katılıyorum. Geçen gün Kürtçe
yayında orkideyi anlattılar. Kürt vatandaş hayatında

orkide görmemiş, yiyecek ekmeği zor buluyor. Buna

rağmen olmasında yararvar. Geliştirilecektir bunlar.



  

 

 

Cumhur Bal- Biz mensup olduğumuz dil ve
kültürleri kendimiz seçmiyoruz, tesadüfen mensubuz.
Ama bu bir miras ve nasıl sürdüreceğimiz sorun. Biz
Kafkasya'ya iki üç yıldır yaz kamplarına öğrenci
gönderiyoruz yaz kamplarına. Geçenyıl bir öğretmen
arkadaş başlarında sorumlu olarak gitti ve perişan
döndü. Ürdün'de 40-45 bin Çerkes yaşıyor, Ürdün
krallık. Suriye'de 70-735 bin Çerkes yaşıyor orası da
padişahlık. İsrail yine öyle. Uç bölgeden 20'şer öğrenci,
bizden de 17 öğrencigitti. Tek dil sorunu yaşayan
ülke bizim ülkeydi. Türkiye'den giden çocukların hiç
birisi anadilini bilmiyordu. Türkiye'de altı milyon Çerkes
var. Nedir bu işin sırrı. Bunun altında yatan bir gerçek
var. İsrail'de, bu insanların dil ve kültürlerinin yaşatılması
için yılda 6.5 milyon dolar para aktarılıyor devlet
bütçesinden. İsrail'de yaşayan 4.500 Çerkes'in dilini
kaybetmek gibi bir sorunu yok. Diğeriki ülkede de
anaokulları ve kreşlerden itibaren bu dil öğretiliyor.
Türkiye'ye bakıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi kurslarla
ikinci bir dil öğretilebilir ama ana dil öğretilemez.
Nitekim Avrupa komisyonundan gelen iki milletvekili
de anadilin kurslarda öğretildiği dünyanın neresinde
görülmüştür, olmaz dedive gitti. Biz bu yıl uyguladığımız
anadil projesinde de bunun sonuçlarını göreceğiz. Yine
Bask'dan bir örnek vereyim; bir Bask milletvekili
dergimizdeki röportajda, “Benliseyi bitirdiğimde bir
tek kelime İspanyolca bilmiyordum” demişti. Ve Basklar
Kafkasya'dan 5-6 bin yıl önce göçmüşolan bir kavim.
“Benim Baskça gazeteler seçme şansım var. Radyo-
televizyonu böyle izliyorum” diyor. Bunlar yoksa
öğretmek mümkün görünmüyoryani. Siz nasıl öğretmeyi

düşünüyorsunuz bu dilleri merak ediyorum?

A. Sırrı Özbek - Türkiye neden böyle? Ben

Avusturya'ya gitmiştim. Bir Alman milletvekili anla-

madığımız bir dilde konuştuğunda sordum tercümana.
Bir bölge söyleyerek, “O bölgenin milletvekili olduğu

için o dilde konuşuyor” dedi. “Almanca bilmiyor

mu?" dedim. “Çokiyibilir, ama kendi bölgesinin
dilinde konuşur” dediler. Şimdi Türkiye'de de insanlar

dil mi, lehçe mi diye birbirini yedi, komisyondan

geçmedi. En son lanet olsun lehçe olsun dedik. Ama
bunun lehçe olmadığını hepimiz biliyoruz. Umudum

bunun aşama aşama gelişeceğidir. 2000'de çıktı bu

yasa biliyorsunuz uygulanmadı, 2005'de tekrar gün-

demealdık. Ama biliyorum yine olmayacak. Norveç'te
geçen seçimde tüm partilerin en çoktartıştığı konu

tekti. 0-6 yaş grubu çocukların eğitimiiçin ne kadar

bütçe ayrılacağıydı. Ben gözlemci olarak gitmiştim.
Bir hafta boyunca butartışıldı. Biz bu dil eğitimini O-

6 yaş grubuna indirmedikçe çok zor. Gençler öğre-

nerek dilin gelişimini değil unutulmamasını sağlamış

olur.

Betül Çetgin - | Temmuz 2006 tarihinde dün-

yaca ünlü dil bilimciler gelecek ve burada düzenlediğimiz
dil konferansında Kafkasdilleri sorununu tartışacaklar.
Sizi de aramızda görmekistediğimizi şimdiden söylemek
isterim.

A. Sırrı Özbek - Çok memnun olurum. Dillere

ilgili olarak “Kaybolan Sesler” kitabını da herkese

tavsiye ederim.

Cemre Erciyes- ODTÜ de geçtiğimiz hafta

sosyoloji günleri düzenlendi. Milliyetçilik halleri başlığı
altında. Azınlıklar bölümünde Kürt ve Çerkesler'in
2001 sonrasında Türkiye'nin dil programına konusuna
yaklaşımları, tepkileri konusunda yazılmış bir tez
hakkında sunum yapıldı, Sabancı Üniversitesi'nde
geçenyıl tamamlananbir tez bu. Çerkeslerle ilgili şöyle
bir yorum vardı. Özellikle dille ilgili planlama program-
lama konusunda herşeyi devletten bekledikleri, kendi
çabalarından önce bir beklenti içinde olduklarıyla ilgili
bir çıkarımı vardı. Bilimsel olarak yazılmış eserlerin ve
internet sitelerinin takibi ile bu sonuca varmış
araştırmacı. Peki, sizin bilindiğiniz yerden böyle mi
görünüyor. Her şeyi devletten bekliyoruz gibi mi
görünüyor?

A. Sırrı Özbek - Birey olarak hepimizin dev-

letten beklentileri var, toplumların davar. Türkiye'de

herşeyin devletten beklenmesinin nedenişu: Yasakları

devlet koyduğu için kaldırmasını da devletten bek-

liyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Bunda

yadırganacak bir şey de yok. Çünkü benim dilimi

yasaklayan diğer kişiler değil devlettir. Eğitimini

yasaklayan devlettir. Çerkes'i de Kürt'ü de Arap'ı da

devletten talepte bulunacak tabii ki.
Kişisel düşüncem şu, dillenmiş, eyleme dökülmüş,

teröre kadar gitmiş bir talep Kürtlerden var. Bu da

devletin işine gelmiyor. Teröristeklerin karşılanmasını
zorlaştıran bir faktör. Diğer yandan terör yokken

de çözülmüyor. Türkiye'de halklar yoktur, halk vardır

dedik yıllarca, Tarihsel gelişime baktığınız zaman

Türkiye'de yaşayan çok değişik milletler ve İslamiyet
gibi bunları birbirine bağlayan bağlarvardır. Kurtuluş

Savaşı'nda kimse ben yokum dememiş, herkessilaha
sarılmıştır. Ulus devlet denmesinin nedeni de, değişik

haklardan bir ulus yaratılması anlamındadır. Bu
milletleri yok saymanın yolu yasaklardır işte. Bu

yasakları koyan da devlettir. Buna karşı çıkmakiçin

STK'ların gelişmesi önemlidir. STK'lar önemli bir

baskı unsuru olduğunda devlet de istenilene
yaklaşacaktır. AB istedi diye hak ve özgürlükler

veriyor, sonra da bunu uygulanamaz hale getiriyorsun,

olmuyortabii
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İÇİME ATTIĞIM MEKTUPLAR-1
(1850yılnn Kuzey Kafkayasındabr Haş>

© Günlergi

Dağ.afına binip giliği günden beri

© Güle güle denilemeyen bir gidişi bu

Güme denilemeyenbir yolculuklu.

Öavaş yaslanmışlı özgürlüğümüze

Pusulasız gözlersınırları yeniden çizmeyi kafalarına koymuşlar

Bizimse başımızı yastığımıza koyamayacağımız günler kapımızı çalmıştı

Üzerinde gri çerkeskası vardı

Kuşandı fişeklerinive silahını

Omzununüstündeki sarsılmaz gururuyla

Gözlerime bakı ve dedi ki:

“Bize aif olanı korumaya gidiyoruz

Bu yüzden Tanrı bizimle olacak. "

Kapının eşiğinde öylece çiçeksiz kaldım

YYüm köy, gidenleri kayıp bakışlarla uğurladık

Yoprak damlı evimiz kalabalık ama derin bir sessizlik herkeste.

Bu gece esen rüzgâr

Gözlerimde büyüyen ağacın o, bayahı bilmeyen yapraklarını #frefiyor

Eriyor mumların aydınlaffığı gece kucağımda

Dışarıda zifiri karanlıkla beraber korkulu bir sessizlik var

Oysa birkaç gün önce gülüyordu insanlar

Gece bile aydınlıktı düğünümüzde

Gimdiyse nice korkular var söndürülmüş düşlerin dibinde.

Oaçlarımı örüyorum açamadığım sandığıma bakarak

Gözlerimin erişemediği uzaklarda neler oluyor diye düşünüyorum

Eskimiş duygularımla yamalı bohçamdaki korkularımı sayıyorum fek fek

Bilmiyorum savaş kesecek mi dallarımızı

Dönecek mi evine insanlarımız

Bak yine kollarıma ayrılık yaslandı

Sulasındaki acıları düşürdü gözlerime kader

Korktuğum sadece ölüm olsaydı

“Bu kadar mı, dahası yok mu?derdim

© Sina acılan tarmak işe yaramıyor

İki gözümü de koydum gece nöbetlerine

gelmesin ne halkıma, ne de Kafkasyamın bir fek faşına

“Yerimiz yurdumuz bizde kalsın

© Ve sen döngeriye

— Telm sandığım i mutlu günlere...

© HajbewikaşEYDA

 

 

 



    

    Tarsça' büfün masallar;
falyanca operalar, aryalar;

Tanrıya Srapça dualar.

Türküleri Türkçe Kürtçe AJazca söylerdim
© Cazla semah dönerdim.

Tiyatrolar Sngiliz Resimler “aman,
“Yazılar Çince Sğıflar Portekiz

Danslar Jspanyola, Baskça, Çerkesce
o İenfoniler Slnan,

Ysyanlar Neksikal,
isk İransızca TDinniler Hiniçe,

Şölenler, Ölence olmalı mutlaka,
Oyküler Rusça

Haponca förenler:
Mengarenk yiyecekler

-(2ofuslar, nilüferler, ipekler.

Barış; Yeni doğmuş bir bebek
Gülücükler saçar yeryüzüne

Sönnesini emerek

Müzün Sbranice Oabır, sessizce.

Ölüm, berkesin kendi difince;

-L2ehçe Kefice Ermenice.

Büfün dilleri bilseydim eğer
“Yine de söylemezdim marşları.

Ve büfün dillerde, büfün dinlerde,
“Yasaklardım savaşları.

Dilim Fufuluyor çünkü, ölü çocukları görünce

Ye umut kalır, ne uygarlık, ne sanat.
“ye geçmiş, ne gelecek

Bir balk ölmüş demektir,
Bir gün, dili ölünce

Bir daba dünyaya gelseydim eğer
Her şeye yeniden başlardım.

Dolaşırdım yeryüzünü adım adım
: Ölü Dilleri” arardım.

Dağlara Taşlara saçılmış
“eski sözcükleri foparlardım.

 

 

   

  
  
  

 

  

 

dım Simurg, soyadım Snka
Gökyüzüne ağardım;

© Kafdağıiun tepesine konar,

Büeekomşmakbereli erdim okcu soyt

YeryüzündekiHim dilleri

De olsun isterdim gürleri | Terkimde Tai k

| Sifrika dar, Diya dan

Boynumda bamayıl gibi ba”

Küllerimden doğardım.

Kilauzum olurdu
dosukoNari

UL. kanatlıbirat
PumdaKaradeniz,

 

  
  
  

  

 

   

     

  

 

   

Derekve kim Yl 7M

e <Yiik Sabur,
De Abdi Akn
De Turu Sina dı

Dye çarmıbta İsa

Damgalar, çivi yazı,
Ve Tabula Masa/

Ooluklanırdın Mezop

Rastlardım Muha,
sma bahçelerinde “Bağ.
Kan kırmızı şarapları içerdim,
“Kan izlerini bulurdum Kabil'in

Nisıra sürerdim alımı sonra,

Mİİ nehrinde konuk olurdum firavunlara:
Giris, Osiris, Ra!
eslerin resmini çizerdim duvarlara
Do, Si la Sol Ta Mi Re
Ve yeni anlamlar biçimlere, renklere

Üçgen, kare, daire
Mavi Sarı, Kırmızı.

Binlerce yılık damgamızı
Vururdum faribin yüreğine

SAP, bir fek yifik sözcüğü bulsaydım eğer

çözülürdü dilimdeki düğümler
Öimdi ne yapsam, ne eisem nafile!

“Yabancılaşlın arık kendime bile
Snadil şiysisiymiş insanın.

 

Ousa susa ben dilimi yitirdim
Başka dillerden sözcükler giydim.

Şimdi Kırk oda bir banda,
Kırk yamalı bir yorgan

Çimdi ben, Srapça anlayan,
2afince yazıp,

Türkçe konuşan bir Pagan:
Sinadifini unulup,

Yadırgı dillere fapan

Bağışla beni baba,
“Bağışla, anayurdum!
dıye gibi yaşamıyorum ama

© Tak Sdgece düşünüyorum.

Snadilimi örün üsüme,

nadilimi örtün!

o Çıplağım.

Üşüyorum.

Çetin ÖNER
 KTabu la Rasa:Hititler döneminden kalmış yarısı boş,yarısında

silik veokunamayanbir yazı olan (bazı iddialara göre tamamıboş)
 
   

 
birtablet.Sırrını koruyan bu tablet eğer okunabilseydi, çok önemli
bilgilere ulaşılacağı iledi edilir.  

 

 



 

 

 
  

     
 

 

 

Çeviren: ERGÜN YILDIZ*

Şubat 2006 tarihli Adıge Psalhe
Gazetesi'nde yeralan, Jılase Marite'nin

Dade Suwfedin ile röportajını, dilin mevcut
kayıplarıyla birlikte daha da önem kazandığı
günümüzde, konuya dikkatinizi çekmek için

aşağıda sunuyoruz;

airin sözünü ettiği mesele, ulusun tüm bi-
reylerini ilgilendiren ve düşünülmesibile

insanı huzursuz eden önemli bir meseledir.
Çünkü halkın dilinin yok olması demek,

halkın gücünün yok olması demektir ve sessiz sedasız

tükenişin yoluna girmektir.

Fakat her ne kadar ana dilin hatırlandığı özel

günler kabul edilmiş olsa da, ne kadarçeşitli organi-
zasyonlarla bu konu gündemde tutulmaya çalışıyor
olsa da; anadili var edecek ve devamını sağlayacak

olan şey devletlerin, halkın anadiline verdikleri değer,
onalayık gördükleri yerdir.

Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir çalışma

yürütmüş olan KBC parlamentosu eğitim, bilim
komiteleri başkan yardımcısı, sosyal bilimci Dade
Suwfedinile bir röportaj yaptık:

- Cumhuriyette ana dillerin korunmasına yönelik
olarak parlamentonun ve mensubu olduğunuz komite-
nin yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgi verebilir
misiniz?

Dil konusundaki sorunlarulusal politikamızın

en önemli ve en zor problemlerinden birisidir ne

yazık ki. Çokdilli ülkelerde halkların dilini koruyup,
dillerin gelişme alanlarını muhafaza edecek yasalar

olmazsa küçük halkların dillerini koruyabilmeleri
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oldukça zordur.

“RF üyesi halkların dilleri” konusunda mevcut
federal yasa dünyadaki genel normlara uygundur,
ülkedeki halkların kendi dilleri ile eğitim görmelerine,

kendi dillerini günlük yaşamda kullanmalarına ve

geliştirmelerine bir engel yoktur diyebilirim.
Fakat yine de tüm yasaların mükemmelbir

biçimdeişlediğini de söyleyemeyeceğim. Özellikle
de halkların, dil konusundaakıllıca bir politik tavırları
yoksa. Benim fikrimce, halkların dillerinin korunması
meselesi daha ciddi şekilde ele alınmayı gerektiriyor.

Parlamentonun çalışmalarına gelince: 1994

yılında “KBC halklarının anadilleri hakkında" bir yasa
çıkarttık ve bu gün yürürlükte olan yasa budur.
Dillerin okunması öğrenilmesi geliştirilmesi konusu

yasanın 76.maddesinde kabul edilmiş ayrıca da 1996
yılında hükümetin hazırladığı program parlamento

tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.
Adigelerin yaşadığı üç cumhuriyetin bilim adam-

larından oluşan ve Akademisyen Oumahue Muhadin

başkanlığındaçalışan komisyonun hazırladığı kaynakları
Adige alfabesini dilbilgisi kitaplarını biz parlamento
olarak onayladık ve yasanın gücünü arkasına koyduk.

Bu çalışmanın Adıge dili ile Adıgey dilini
kaynaştırıp birleştireceği konusunda oldukça ümitli
olduğumuzu: da ifade etmekisterim.

Bu çalışmalardan beklediğimiz olumlu sonuçları

alabilmemiz için Adıgey parlamentosunun da bu
ortak çalışmaları destekleyen yasayı kabul etmesi ve

onaylaması gerekmektedir.
Bu yasaların günlük yaşamın içerisinde işlerlik

kazanabilmesi için özel bir kaynak ta ayrılmış durum-

dadır, fakat üzülerek söylemeliyim ki kullanılabilen
miktar ayrılan kaynağın onda biri kadardır.

Adıge dilinin ve Balkar dilinin tıpkı Rusdili gibi

işlerlik kazanabilmesiiçin çok büyükbir çaba, zaman,

ekonomik güç ve özveri gerekmektedir. Yasaları
çıkartmakişin sadece bir bölümüdürasıl zor olan

bölümü o yasalara yaşamın içerisinde işlerlik ka-

zandırabilmektir ki bu noktada hepimize önemli
görevler düşmektedir... .

Tüm halkların dilinin gelişmesine her yönüyle
yardımcı olmak derken; bu diller ile kültürfaaliyetleri
eğitim faaliyetleri yanı sıra devletin ciddi manada
desteğini de öngörüyor musunuz?

Dilin kuralları, tıpkı ekonominin kuralları gibi
olan evrenselkurallardır, dolayısıyla dünyanın neresin-

de olursa olsun bu doğrular geçerli olmalıdır. Ana-
dillerin korunup geliştirilmesi hukukçuların üzerinde

ciddiyetle durmaları gereken bir konudur. Dünyada

tüm halkları eşit derecede özgür, tüm kültürleri

değerli saydığımıza göre diller arasında oluşan bu
ayrımaılığı da reddetmemiz gerekir.

Büyükhalklar kendi dillerini her yerde geçerli
kılmağa, yaşamın tüm alanlarına hakim kılmağa

çalışıyorlar. Küçük halklar da kendi ana dillerini

kullanmak hayatı onunla yaşamak arzusundadırlar

aynı şekilde.

RF federal yasalarına göre, bu federasyonun

içerisindeki her halk kendi ana dili ile ilgili kararları

verme hakkına sahiptir. Halkların dillerini garanti

altına alan KBC yasalarında şöyle bir hüküm vardır:
“Çocuklarına ana dilini öğretmek anne babanın

görevidir”. Bu ifade her anne babanın kendi dilini
çocuğuna öğretebilmesi özgürlüğü demektir. -

Fakat öte yandan pratikte bunun böyle

işlemediğinin, bu hakkı insanların kullanmadığının
delili de yaşamın kendisidir.

Bir başka önemli konu ise KBC'de yaşayan
halkların dillerinin yasa ile devlet dili olarak kabul
edilmiş olmalarıdır. Bununyanısıra cumhuriyetimizde-

ki yasaya göre devlet dilinin devletin hükmettiği her
yerde okutuluyor olması gerekir.

Bunun uygulaması ise orta öğretimde eğitim

dili olarak-Rusçanın yanı sıra Adıgece veya Balkarca
dillerinden birisinin zorunlu olarak okutulmasışeklinde

olmaktadır.

Şüphesiz bu uygulamanın halkların birbirinin
diline karşı yakınlık duyması benimsemesigibibir
olumlu sonucu olmakta, aynı zamanda eğitim dili

olarak kullanılması dillerin gelişmesine de katkı

sağlamaktadır.
Şunuhiç bir zaman unutmamalıyız: Bizler birlikte

Her ne kadarana dilin
hatırlandığı özel günlerde
çeşitli organızasyonlarla bu

konu gündemde
tutulmaya çalışıyor olsa da;

anadılı var edecek ve
devamını sağlayacak olan

şey devletlerin, halkın
anadiline verdikleri değer,
onalayık gördükleri yerdir.
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yaşadığımız birlikte çalıştığımız yanı başımızdaki

insanların düşünce biçimini, yaşamı algılayışını ve

kültürünü kavramak anlamakistiyorsak, onların dilini
de kavramak ve anlamak zorundayız. Cumhuriyetin

tüm halkları her üç dili de hiç bir ayrım yapmadan

aynı derecede değer vermekve kullanmakgerektiğini

kavramalı, bunu yaşamın gerektirdiğinibilerek içlerine
sindirebilmelidirler.

Bu yıl festival haline dönüştürülen “dilim, dünyam,
yaşamım” adı ile eğitim kurumları ve eğitmenler

arasında düzenlenen yarışmaların ana dilin gelişimine
katkısı gerçekten önemlidir. Bu tür yarışmalar hem
ana dillerin öneminin kavranmasına fayda sağlamakta

hem de o dilleri öğreten başarılı eğitimcileri teşvik

edici olmaktadır.
- Adıge dili 11 yıl önce yasa ile devletin resmidili

olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar

pratikte istenen gelişme sağlanabilmiş değildir. Üstelik

görünen o ki durum her geçen gün daha da kötüye

gitmektedir bu konuda. Sizce bunun nedenine olabilir?
Doğrudur. Cumhuriyetimiz parlamentosu |994

yılında aldığı bir kararile Adıge ve Balkardillerini de

RF'nun resmi dili olan Rusçanın yanında devlet dili
olarak kabul etti.

Fakat yasa çıkartmakla bir dil devletin resmi dili

haline gelmiyor, bunun için devletin o dili koruyup

geliştirmeyi, uygulamaalanlarını genişletmeyi, hayatın

her sahasında kullanılabilirliğini sağlamayı, kültür

ekonomi, bilim, sanat alanlarında geçerli kılmayı

kendisine görev edinmesi ve bunun için özel çaba

sarf etmesi gerekiyor.

Anadilini devlet dili olarak kabul eden cumhu-

riyetlerin umdukları ile pratik yaşamda ortaya çıkan
durum birbiri ile örtüşmüyor.Dillerin yasal açıdan

birbiri ile eşit hale gelmiş olması onların uygulama
ve kullanılabilirlik açısından da eşit hale geldiklerini
anlamını taşımıyor.

Ülkelerde iki üç dilin geçerli olması halkların

birbiri ile kaynaşması, birbirini tanıyıp kabullenmesi

ve işbirliği açısından önemlidir elbette.

Öte yandan devletlerde tek bir dil olması

(ekonomik maliyet, eğitim sisteminin yapılanması,
kullanım kolaylığı, yayın kolaylığı vb.) birçok açıdan

avantaj sağlasa da, bizim ülkemizde uygunbirtercih

değildir. Çünkü bu topraklardaki halklar, yüzyıllardır
bu bölgelerde gelişmiş dillerin sahipleri olarak bir

arada yaşamaktadırlar. Zaten, içerisinde bulunduğu-
muzsistem açısından da tekdilli hiç bir federal yapı
yoktur yeryüzünde,

Cumhuriyetimizde üç dilin de kullanılması bazı

zorlukları beraberinde getirse de, halkların birbirini
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tanıması sevmesi kaynaşması bakımından çok büyük
yararlar sağlamaktadır aynı zamanda.

Şöyle bir örnek vermekistiyorum: 1930'dan
1980'li yıllara kadar geçen sünede SovyetlerBirliği'nde
kullanılan dil sayısı |94'ten 124'e düşmüştür. Okullarda

okutulan dillerin sayısı ise (Rusça hariç) 104'ten 44'e
düşmüştür. 80'li yılların ikinci yarısında Rus olmayan
halkların ülkedeki oranı sadece 19 idi. Bütün bu
olumsuz gelişme süreci bizim dilimize de yansıdı.

Eğer bir dilin işlevi az ise onu kullanan, kullanma

ihtiyacı duyan insan sayısı da o oranda az oluyor ne

yazık ki.
Bahane çok... Adıgeler olarak anadilimizin değe-

rini düşürmenin zararlarını yeterince gördük. Şunu

hiç bir zaman unutmamalıyız: Temiz bir dili olmayan
toplum sağlıklı toplum değildir, o nedenle bu gün

anadilimiz konusunda çalışan insanlara hak ettikleri

değeri göstermek gerekir.
- Bilim adamlarının söylediğine göre dünyada

konuşulan dillerin yarısı kısa süre içerisinde yok
olacakmış. Adige dilini de aynı tehlikenin beklediğini
düşünüyor musunuz?

Böyle bir tehlikeyi önlemek ve halkların ana diline
yönelik KBC parlamentosunun aldığı kararlaraişlerlik
kazandırabilmek için neler yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz? |

Öncelikle tüm ülkeler gibi bizimde ideale

ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları tamamlamamız

gerekir.

İkincisi, ulusal konularda çok net devlet poli-
tikalarımız olması gerekirmilli eğitimin iyileştirilmesine

yönelik çalışmaları bunun dışında tutuyorum.

Bu çalışmaların içerisinde olması gereken eğitim
ve dil öğrenimine yönelik yeni programlarhazırlanması
gerekiyor. Geçmiş dönemde hataile veya şartların
yetersizliği nedeniile yapılamayan veya yanlış yapılan
birçok şeyin yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi
düzenlenmesi gerekiyor. |

Bu çalışmalarda şunu da belirlemek gerekiyor:

devlet dili olarak tanıdığımız üç dilin de önümüzdeki

onyıl içerisinde eşit şekilde gelişmeleri için gereken

tüm şartların eşit şekildesağlanmasıiçin gereken

maddi kaynak, yapılması gerekli çalışma programı,

görev dağılımı ve yetkilendirme, bütün bunlar yeni
programda çok açık şekilde gösterilmelidir.

Dili geliştiren en önemli etken onun kullanım

alanının yaygınlaşmasıdır, hükümet bu durumu göz

önüne alarak bu amaca uygun yasalarçıkartmalıdır.

Anadilimizi öğreten eğitimcilere yardımcı kaynak-
lar devlet tarafından düzenli şekilde basılmalıdır.

Tüm eğitimin ana dil ile verildiği dil ve kültür



 

 

 

üzerine eğitim veren lise düzeyinde okullarımız
olmalıdır. Cumhuriyetteki halkların dilleri vedilile

ilgili sorunları konusunda devlet başkanına veya

hükümete doğrudan bağlı bir yardımcı komisyon
oluşturulmasının büyük yararlar sağlayacağını

düşünüyorum.
Her ne şekilde olursa olsun daha çokinsanın

Adıge dilini konuşması gerekiyor. Yazı dili, dilin

korunmasındaki en önemli araçlardan birisidir. Biz

Adıgelerin bir sözlü edebiyat dilimiz olmasına karşın

iki yazılı edebiyat dilimiz var. Bu konuda yapılacak
işlerin başında da ortak Adıge alfabesine ve ortak

Adıge yazı diline işlerlik kazandırmak geliyor.

Geçmişe değer vermezseniz geleneğiniz olmaz,

geleneğiniz olmazsa TE z

kültürünüz olmaz,

kültürünüz olmazsa
eğitiminiz olmaz,
eğitiminiz olmazsa

yaşamı kavrama

yeteneğiniz olmaz,

yaşamı kavrama.
yeteneğiniz olmazsa

önce kendinize, sonra
başkalarına gereken
saygıyı gösterme ye-

tiniz olmaz. Bütün

bunların olmaması
demek millet olma

yeteneğiniziyitindiğiniz

anlamına gelir ki, o

duruma düşmek

istemiyorsak en kısa
sürede toplum

pedagojisinin öncelikli
kurallarını yerine getir-
memiz gerekir.

Dilin toplumda
hak ettiği yeri bulması,

hak ettiği gücü kazanmasıiçin, yetişen nesillerin o
dili iyi bilmeleri ve gündelik yaşamda kullanmaları

gerekir. Bunun anlamıise ilköğretimden başlayarak

ana dilin öğrenilmesine öğretilmesine özel önem
vermemiz gerektiğidir.

Üzülerek söylemeliyim ki toplum yapısını,

psikolojisini tanıyan; cemiyetin çocuk eğitimini ve

çocuk ruh sağlığını ciddiye alan,alt yapısını kendimizin

hazırladığı bir program sahibi bile değiliz.
Ulusal dili öğreten eğitmenlerin ücretlerinde

sağlanan 96 15-20 oranındaki fark daha sonra iptal
edildi, bunun nedeninedir?

 
UNESCO'nun Dünya Anadil Günü için 2004 yılında bastırdığı afiş

Elbette ki ücretlerdeki bu farkın iptal edilmesi
ciddi bir hatadır, bu iptale ekonomik darboğaz sebep

gösterildi ise de, bugüne kadar anadilin ihmal edilme-
sinden doğan sakıncalar ve toplumun geleceğini

tehdit eden tehlike karşısında bunun ekonomik

maliyetinin sözü bile edilmemeli idi.

Anadil ile eğitim başlı başına bir zorluk ve

sıkıntıdır zaten, bunun yanısıra pek çok engel de

mevcuttur sayabileceğim.İşte tüm bu engelleri
aşabilmekiçin bir teşvik olmak üzere anadil eğitimi

verenlerin ücretlerinde bir fark olması gerekir.

- Bugün dünya anadil günüdür, son olarak bu

konuda Adıge Psalhe gazetesi okurlarına ne söylemek

istersiniz?

Adıge dili mevcut

devletimizin ve ulusal
varlığımızın en önemli

göstergesidir, dilimiz yok

olduğu gün bizler de yokuz
demektir. O nedenle ana
dilimizin korunması ve

geliştirilmesi, okunup

öğretilmesi halkımızın varlığı

ve geleceği için hayati

öneme sahip bir konudur.
Dolayısıyla durumun

farkında olarak bu korumayı
ve gelişmeyi sağlayacak

olanlar yine bizleriz.
Anadil sadece dil

değildir, o eğitimdir, yetişen
nesile kültürü sağlıklı ve

tamam bir biçimde aktar-

manın aracıdır. Dilimizin
güzelliğini saflığını ifade

gücünü ve tanımlama

kabiliyetinin farkında ol-

mamız bunu dünyaya da

göstermemiz gerekir. Bu

hepimizin aynı derecede sorumluluğudur. Yöneti-

cilerin de, ana babaların da, eğitimcilerin de, dil
bilimcilerin de, yazarların ve şairlerin de, gazete,
radyo tv gibi topluma dönükçalışan kurumların da

bu konuda gereken sorumluluğu göstermeleri gerekir.

Dünya anadil gününde; dünyaya dağılmış Adıge-

lerin de kendi dillerini kullanabildikleri konuşup

yazabildikleri okuyabildikleri güzel günlere ulaşabilmeyi

diliyorum.
Kendi dilimiz ve kültürümüzile dünya halkları

arasındaki yerimizi alabilmemiz için çalışan tüm

insanlara teşekkür ediyorum
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Temel'in birini polis yolda çevirmiş: “Kimliğiniz lütfen?” Temelşaşkın

bir şekilde: “Hangi kimlik daa” demiş, “Alt kimlik mi, üst kimlik mi?”

YAĞAN ADNAN ÖZVERİ
aozveri(Dhotmail.com

ilahşorun biri bir savaşta ağır yaralanmış.

Düşmanları öldü sanıp bırakmışlar. Atı, onu

savaş meydanından uzaklaştırmış. Silahşor

günlerce bir mağarada kendini bilmeden

yatmış. En sonunda kendine geldiğinde, geçmişiile

ilgili hiçbir şey hatırlamıyormuş. Ben kimim? Adım,

dilim ne? Hangi kabiledenim? Nereden gelip nereye

gidiyorum? ... gibi basit soruların karşılığı onun

hafızasında kocaman bir boşlukmuş.

“Belki benibir tanıyan çıkar” diye atına atlayıp

önüne çıkanilk yerleşim yerine gitmiş. Pazar yerinde

dolaşırken bir grup asker etrafını sarmış, elini kolunu

bağlayıp oranın beyinin karşısına çıkarmışlar. Bey

onu görünce çokşaşırmış. “Sen neredençıktın? Biz,

seni öldü biliyorduk?" diye bağırınca,silahşorun yanıtı,

“Ben kimim, adım ne?” olmuş. Bunun üzerine onu

kısa bir sorgulamadan geçiren bey,silahşorun gerçek-

ten hiçbir şey hatırlamadığını anlayınca rahatlamış.

Önce onu bir odaya yerleştirmiş. Her türlü

bakımını yapmaları için adamlarına emirler vermiş.

Daha sonra da onu karşısına alıp, sen bizim

kabiledensin. Benim en önemlisilahşorumsun. Adın

şu, görevin de şu... Sen hafızanıyitirdiğin için bunları

hatırlamıyorsun... diyerek günlerce onunla konuşmuş.

Onabirçok şey anlatmış.

Artık silahşor, beyin bir numaralı adamı olmuş.

Onun adına birçok sefere katılmış. Talan etmiş,

ganimet toplamış. Vurmuş, kırmış, yakmış...

Sılahşoryiyor, içiyor, savaşıyormuş; parası da

pulu da çokmuş. Bey, ona birçok unvan ve nişan

vermiş. Fakat silahşoruniçi yine de hiç rahat değilmiş.

Adını koyamadığı, tam olarak anlamlandıramadığı
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bir şey kendisini sürekli rahatsız ediyormuş. Gözlerinin

harelerinde, bakanı hem hüzünlendiren hem korkutan

bir keder; yüreğinin derinliklerinde nedeninibilemediği

bir sıkıntı; beyninin ince kıvrımlarında hiçbir yanıtın

aydınlatamadığı bir perde, bir im varmış.

Aylar,yıllar bu şekilde akıp gitmiş. Bir gün silahşor

atına atlayıp dolaşmaya çıkmış. Günlerce dolaşmış.

Sonunda artık atı mı, yoksa yüreği mi bilinmez, bir

şey onu ormana sürüklemiş. Silahşor, bu ormanda

ilerledikçe yüreğindeki sıkıntı sanki kalkıyor, yerini

bir heyecan, bir coşku kaplıyormuş. Derken karşıda

küçük bir kulübe görmüş. O sırada kulübeden yaşlı

bir adam çıkmış.Silahşor dikkat edince, ihtiyarın

gözlerinin görmediğini fark etmiş. İhtiyara, “Amca,

bura neresi? Sen kimsin?" demiş. İhtiyar bu ses üzerine
irkilip duraklamış. Silahşor, “İhtiyar beni duymadı

galiba” diye yüksek sesle bir daha bağırmış:

“Amca, sen kimsin? Burası neresi?”

O zamanihtiyar, silahşora o ana kadar duymadığı
bir isimle seslenerek,

“Burası senin vatanın” demiş.

Silahşor bu yanıta çok şaşırmış, gülerek,

“Yanlışın var amca" demiş. Benim adım o değil.

Benim vatanım da bura değil”

Bunun üzerine; “Senin sırtında şöyle bir ben,

başının arkasında da şöyle bir yara yok mu?” diyerek
başlayıp, onun bedeniyle ilgili birçok ayrıntıyı bir

çırpıda sayıp dökenihtiyar, sözlerini şöyle bitirmiş:

“Sen, kabilemizin savaşta yitirdiğimizi sandığımız

değerli bir silahşorusun. Burası da senin vatanın.

Ama görüyorum ki sen sağsın ama, kimliğin yıtmış.

Bu ölümden daha kötü”. |

Bunun üzerine her şeyi anlayan silahşor, atından

inip ihtiyara sarılmış. O anda gözlerinin harelerindeki

keder, yüreğinin derinliklerindekisıkıntı uçup gitmiş;

beyninin ince kıvrımlarındakihiçbir yanıtın aydınlata-



 

 
madığı perde de bir sis gibi dağılıp gökyüzüne

süzülmüş.Silahşor kendini bir kuş gibi hafif hissetmiş.

Sanki yeniden doğmuş,

KİMLİK ÜZERİNE BİR ÇEŞİTLEME
Kimlik üzerine son zamanlarda çok söz söylendi.

Alt kimlik, üst kimlik, yan ve orta kimlik derken sapla

saman birbirine karıştı. Birileri, “bu dediklerinizden

bizde yok" derken;bir diğeri, “bunlardan bizde çok"

diyor. Bu memleketin asli sahipleri(!) olduğunu her

olayda defalarca ispat etmiş millici bir grubun sözcüleri

ise, “nop hop, bizde mozaik yok!” diye bağırıyor.

Olay nerdeyse bir kara mizaha dönüştü. Yakında

bunun dergilerde mizahı başlarsa hiç şaşmayalım

Amayanlış - doğru bir yana, böyle bir tartışmanın

kendisi bile başlı başına büyükbir olay. Bu tartışmalar

zamanla mutlaka daha doğru bir zemine taşınacak

ve daha anlamlı olacaktır. Ama öbür yandan, “bitaraf

(tarafsız) olan bertaraf olur”, öz deyişiyle biz de bu

tartışmalara bir ucundan müdahil olalım dedik. Ve

aşağıdaki nahif yazıçıktı:

Temel'in birini polis yolda çevirmiş:

- Kimliğiniz lütfen?"

Temel şaşkın bir şekilde şöyle demiş:

- Hangi kimlik daa, alt kimlik mi, üst kimlik mi?

Gerçekten tartışmalar da biraz bufıkraya dön-

meye başladı. Şimdi birileri diyorlar ki, Çerkeslik,

Kürtlük, Lazlık gibi etnik kimlikler bireralt kimliktir.

Bütün bunların üzerinde bir de “Türk” üst kimliği

vardır. Bu savı geçerli kılabilmek için de, “Türklük

kavramıtek bir ırkın adı değil, Türkiye'de yaşayan

bütün etnik grupların ortak adıdır” diyorlar. Yani

Türkiye'de yaşayan Türkmenler'in, Çerkesler'in,

Kürtler'in, Lazlar'ın, Araplar'ın, Gürcüler'in, Rumlar'ın

vb. ortak adıymış Türklük.

Şimdi bu savın bir anlığına doğru olduğunu

varsayalım. Ö zaman bu

görüşten doğal olarak, dünyada, Türkiye Cumhuriyeti

sınırları dışında başka bir Türk yoktur sonucu çıkmaz

mı? O zaman da sormazlar mı insana, “Balkan ya da

Yunanistan Türkleri veya (dini, dili tamamen farklı)

Saka Türkleri ne oluyor?" diye. Yoksa onlar da mı

bizim bir üst kimliğimiz?().

Oysa şu basit gerçeği anladık mıhiçbir problem

kalmaz: İnsanların her zaman üzerlerinde taşıdıkları

kimlikleri (hüviyetleri, uyrukları) ile etnik kimlikleri

birebir örtüşmeyebilir. Biri, onun vatandaşlık bağı ve
hakları ile bağlı olduğu uyruğudur; diğeri ise, doğuştan

gelen, kan bağıile sahip olduğu ve kendisiistemediği

sürece kimsenin elinden alamayacağı etnikkimliğidir.

Bu konuyu bir örnekle açacak olursak; bir İngiliz,

Fransız uyruğuna geçmekle İngiliz olmaktan çıkmaz.

Sadece İngiliz asıllı Fransız vatandaşı olur. Aksi bir

durumda, binanın bir ucundan İngiliz olarak girip,

öbür ucundan Fransız olarakçıktığını söyleme ko-

mikliğine düşeriz. Sayın Ana Muhalefet Partisi İlderinin

içine düştüğü durum gibi.

Kimlik konusu çetrefilli gibi görünmesine karşın

aslında çok basittir. İnsan kendini nasıl ifade ediyor,

nasıl görüyorsa odur. Gerisi egemenlerin karın

ağrısıdır. Örneğin ben, Çerkes asıllı bir Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşıyım. Biri, benim etnik kimliğ-

imdir; diğeriyse karşılıklı hak ve yükümlülüklerle bağlı

olduğum vatandaşlık uyruğumdur.

Bu kimlik tartışması daha çok uzayacağa, daha

çok su kaldıracağa benzer. Bu yazıya madem mizahi

bir giriş yaptık. Yine o şekilde tamamlayalım, ama

benimkigibi basit fılkrayla değil; bu konularda benden

çok daha yetenekli olduğuna inandığım bir hükümet

büyüğümüzün son zamanlarda çok sık kullandığı

veciz bir deyişiyle sonlandıralım.

“Bittiii”
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Ulusların tarihlerinde yaşadıkları
çok kötü olaylar, bunların da doğal,

sosyal, siyasal, politik, dinsel vb. nedenleri vardır.
Ne yazık ki süreç içerisinde müdahale edilemediği

ya da edilmediği için bunlar yaşanmış ve tarih

sayfalarında yerlerini almışlardır.
Kuşkusuz biz Çerkesler'in binlerce

yıllık tarihindekibildiğimiz en acı olay,
19. y.y'ın ikinci yarısında yaşadıkları büyük sürgün
ve soykırımdır. Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu
savaşlarda kaybeden Çerkesler, geri kalanlarının
2685-90'ı da topraklarından sürülünce, yok olma

tehlikesiyle yüz yüze gelmişlerdir. Diasporada henüz
tutunmaya başladıklarıbir sırada, bitmek tükenmek

bilmeyen savaşlar sonucu Osmanlı
imparatorluğu'nun dağılmasıile birlikte, Çerkes

nüfusun da parçalanması, yaşanan bunca
olumsuzlukların tuzu biberi olmuştur. Vatan

kaybetmenin ne olduğunu çokiyi bilen Çerkesler,

Kurtuluş Savaşı'na canla başla katılmışlar ve

bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kurulmasına büyük katkılar sağlamışlardır.

Ulusların kaderlerini belirleyen
başka bir etken ise; istemeseler de kendileriile

bütünleştirilmiş olaylardır. İşte buna en güzel
örneklerden bir tanesi Çerkes Ethem olayıdır.
Önce “hain Çerkes Ethem” denmiş, sonra tüm

, Çerkesler Ethem ile bütünleştirilerek

“hain Çerkesler (1)” imajı yaratılmaya çalışılmıştır.

- Sürgünden sonra Türkiye'deki Çerkesler'i en olumsuz
etkileyen olaydır “hain Çerkes Ethem”iddiası.

Başlangıçta politik çekişmeler nedeniyle Ethem beye
vurulan “hainlik” yaftası, ileriki aşamalarda da

siyasal ve sosyal amaçlar için resmi ideoloji
tarafından Çerkesler üzerinde kullanılmıştır. Her

konuda ön saflarda yer alan ve öz güveni yüksek
olan Çerkesler'in önüne, onları ezsin, frenlesin diye
“hain Çerkes” vurgusu daha net yapılarak Ethem
Bey hep konulmuştur. Hainliğin ne olduğunu hiç

bilmeyen Çerkesler, bu kara leke ile ezilmeye,

sindirilmeye çalışılmış, bundan istenen sonuç da
fazlasıyla alınmıştır. İsimlerinin “hain” yaftasının

yanına konulmasını kabullenemeyen Çerkesler,
hainlikten de, Çerkeslikten de Ethem'den de

uzak durmaya çalışmışlar, bunun yolunu da
Çerkesliklerini saklamakta bulmuşlardır.

Bizim bu araştırma dosyasını hazırlamamızın
nedeni, Ethem Beyin hain mi, yoksa kahraman mı

olduğunu yeniden tartışmaya açmakdeğildir.
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Tarihçiler bunu zaten yaptılar, yapıyorlar da.
Ethem'i dün hain ilan edenler, bugün
“Çerkes Ethem olmasa idi Kurtuluş Savaşı daha

başlamadanbiterdi" diyorlar. Diyelim ki Ethem Bey,
itibarı iade edilerek kahramanilan edildi. O'nu
Çerkesler ile özdeşleştirip, onun şahsında tüm

Çerkesler'i hainlik ile suçlayan, baskılandıran

zihniyetin, 86 yıldır Çerkesler'e verdiği tahribatı
kim ortadan kaldıracak, sorarız? Türkiye'deki
Çerkesler'in kimlikleri, kültürleri, dilleri ve

geleneklerinin yok olma aşamasına gelmesinin ve
bu denli asimile olmalarının temel nedenlerinden
birinin, Ethem Beye ve kendilerine yapıştırılmış olan
bu yafta olduğu unutulmamalıdır.
Önümüzdeki sayılarda tanıklıklarda da
anlatılacaktır. Dedelerimiz, babalarımızbizleri
okumaya şehre gönderirken “aman oğlum Çerkes
olduğunu söyleme” diyerek yolcu ederlerdi. 'Neden?'
diye sorduğumuz sorunun cevabıda, “sen söyleme
oğlum, ne yapacaksın!” diye geçiştirildiği için
Çerkesliğimizi öcü olarak görmeye başlamıştık.

Mümkünolsa idi bir giysi gibi çıkarıp atmak, çıkarıp |
kurtulmakisterdik birçoğumuz. Okulda köyümüzü
söylemek zorunda kaldığımızda, Çerkes olduğumuz
da ortaya çıktığından,bir kısmımız kurtulamadık
bu giysimizden. Ama sonra gördükki, Çerkesliğinin
bilinemeyeceği kadar uzaklara gidebilenler bu
kimliğini bırakmış ve uzaklaşmış, çocuklarına ise

Çerkesliğinden hiç bahsetmemiştir. Çevremizde bunu

yapmak zorunda kalmış insanlar o kadar çokki...

Şimdi sormakistiyorum; dünyanın en eski
kültürlerinden birinin mirasçıları olarak bizler bunu

hak ettik mi? Birilerinin politik geleceğine, bir ulusun
binlerce yıldır ürettiği ve gelecek kuşaklara taşıdığı
kültürü feda edilebilir mi? Bu 86 yılda geriye
döndürülemeyecek ne kadarçok şey

kaybettiğimizi daha iyi görüyor,
bundan sonra arta kalan değerlerimizden bir tek
şey daha kaybetmek istemiyoruz.
Bununiçin de çağrıda bulunuyoruz:
Ya, beğenmediğiniz kişilerin isminin başına
koyduğunuz “Çerkes”sıfatınıalın!
Ya da, hepsi Çerkes olan Yaşar Doğu, Hamit Kaplan,
Adil Candemir, Mahmut Atalay, Keriman Halis,
Yusuf İzzet Paşa, Rauf Orbay, Ahmet Mithat Efendi,
AvniLıfij, Avni Arbaş ve tüm toplumuntanıdığı
diğer birçok insanımızın da isimlerinin önüne
“Çerkes”sıfatını koyun.

Cumhux Bal
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Düzenleyen: HAKAN EKEN

 

 

 

 

Toplumsal olaylar, her zaman objektif bilgi ve

belgelere sığdırılamayacak dinamiklere sahiptir. Çoğu

zaman bu tür kaynaklar da yeterince bulunamayabilir.

Yaşanan olaylara ve elde edilen bilgilere dayanarak

herkesin hem fikir olacağı sonuçlar çıkarmak, hem

olay ve tanıklıkların, hem de belgelerin niteliği gereği

mümkün olmayabilir.

En önemlisi, bugünü etkileyen dününolayları,

tarihçileri de bireysel olarak etkilemektedir. Bu da

tarihçilerin aynı olay ve belgelere bakarakfarklı, hatta

taban tabana zıt görüşler sunmasını kaçınılmaz hale

getirmektedir. Hele siyasi paradigmafarkları da işin

içine kaçınılmaz olarak girmektedir ki; henüz toplum-

ların, olayların, insanı etkileyen hertürlü paradigmanın

üstünde/dışında bir tarihçi var olmamıştır. Olsaydı.

NART 33



 

  

 

DOSYA / Ethem Bey 

bile, belki de böyle biri, en güvenilmeztarihçi olarak

görülebilirdi.

Nihayetinde tarih bilgisi ve görüşü, bireylerin

ve grupların özeline bırakıldığında, onların günümüze

ve geleceğineilişkin özel tavır ve tutumlarını be-

lirlemede yararlandıkları bir kaynaktan başka bir şey

olmayacaktır.

Ancaktarih bilgi ve görüşünün bir merkezden

empoze edildiği toplumlarda, empoze edilen tarihin

doğru ve yanlışları, farklı görüş sunamayan kimikişi

ve gruplardan bazılarının, mağduriyetine yol açmak-

tadır.

Türkiye'de de ne yazık ki yakın zamanlara kadar,

ilkokuldan üniversiteye dek paketlenip sunulan tarih

Son yıllarda iç ve dış
dınamıklerin etkisiile,
resmi tarih görüşüne
yönelik eleştiriler ve

getirilen altematıf tarıh
tezleri, kendilerini ifade
etme olanakları bulmaya

başlamıştır.
görüşünün (ki bizde ve birçok ülkede butarih

görüşüne resmi tarih dendiğinden, bundan sonra

biz de yeri geldikçe bu ifadeyi kullanacağız) dışına

çıkmak, büyük riskleri göze almayı gerektiriyordu.

Ancak son yıllarda kısmen iç dinamiklerin, esasen

de AvrupaBirliği (AB) süreci ve iki kutuplu dünyanın

ortadan kalkmasıile hakim olan küreselleşme sürecinin

getirdiği kıvraklığa, asgari düzeyde de olsa uyma

zorunluluğu gibi, dışsal dinamiklerin etkisi ile, resmi

tarih görüşüne yönelik eleştinler ve getirilen altematif

tarih tezleri, kendilerini ifade etme olanakları bulmaya

başlamıştır.

Bu noktada, Çerkesler'in de Ethem bey ko-

nusundaki görüşlerini, derli toplu bir biçimde ifade

etme zamanı gelmiştir.

Ethem bey, 20.yy.'ın ilk çeyreği içinde yaptıkları

ile, yalnızca nüfus cüzdanında yer alan adıile suçlanmış

olsaydı, başka vesilelerle etnik kimliği öne çıkarılmamış

olsaydı, Manyas'taki 14 Çerkes köyü kendisiile ilgili
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olarak sürgüne tabi tutulmamış olsaydı, bu Çerkesler'in

artık derli toplu bir şeyler söylemelerini gerektiren

bir konu olmayabilirdi...
Hatta “Hain Çerkes” sıfatlamasıyla, hem iktidara

ve/veya rejime muhalif yönüyle, hem de bir takım

devletin olumsuz, tartışmalı eylem ve uygulamalarının,

Osmanlı'nın sonelli yılında üst düzey idari ve askeri

yönetim kadrolarında yer almış Çerkesler'e mal

edilme çabaları (Ki bu konuda Ermeni tehciri hakkında

sonyıllarda söylenmeye başlananlar ciddi bir ömektir)

ile karşılaşılmamış olsaydı, Çerkesler'in bu konuyu

tartışmamaları anlaşılabilirdi.

Ancak tüm bunlar görmezden gelinemeyecek

bir şekilde gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Ayrıca;

|I- Hem resmitarih tezinin, özellikle suçlanan

insanlara ilişkin bölümlerinin önemli ölçüde tasfiye

edilmeye ya da düzeltilmeye başladığı bir dönemde

sessiz kalmanın,ilerde getireceğitelafisi zor kayıplara

yol açmasını önlemek;

2- Hem, Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilip,

yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu 20.

yy. başlarındakine denk bir dönüşüm olmasabile,

Türkiye'nin kucağına doğduğu o tarihsel dönemin

yıkılıp gitmiş olması nedeniyle, yeniden yapılanma

arayışlarının ve zorunluluğunun ortayaçıktığı 2 .yy.'ın

bu ilk çeyreğinde, Çerkesler'in o dönemdeyitirdikleri

kimliklerine yeniden sahip olabilmeleri için yapılan

ve yapılacak olan her şeye bir katkı sağlamakiçin;

Çerkesler'in, “Kuvayı Seyyare Komutanı

Ethem'in, namı diğer “hain Çerkes Ethem'in yaşamı

ve yaptıları ile hak edip hak etmediklerini, başka

kimsenin ortaya çıkaramayacağıbilgi, belge ve tanık-

lıklarla değerlendirip Türkiye kamuoyuna sunmasını

kaçınılmaz hale getirmiştir.

Hain ya da değil, dosyamızın ana amacı bu

olmadığıgibi, bu konudaki yargıların göreceli olacağına

yukarıda değinilmişti. Bu konudaulaşılabilecekbelgeler,

eski ve yenilerin farklı okunması ve tanıklıklar,
araştırmacılar için yeni kaynaklar sunacaktır sadece.

Dosyanın asıl amacı Çerkes kimliğinin bugüne

kadar, Ethem bey olayı nedeniyle haksız yere yaralan-

masının artık önüne geçmekve diğer kimliklerle

birlikte Çerkes kimliğinin de ötelenmesi vesindirilme-

sinin nedenlerini ortaya koymaktır.

Resmitarih tezi nezdinde tarihe ve kamuoyuna,

alın Ethem beyinizi verin Çerkes kimliğimizi demek

istiyoruz. Bununla Ethem beyi Çerkesler'in de

ötelediği anlamı çıkmamalı. Böyle yapılırsa dosya

baştan kenditezleri ile çelişik hale gelir. Ethem



 

 

 

 

bey Çerkes toplumuiçinde doğmuş, yetişmiş ve

muhtemelen birçok karakteristik özelliğini bu

kültürden almıştır. Ancak dosya ilerlediğinde

görülecektir ki, mücadelesi etnik kimlik temelinde

olmaktan çok uzaktır. Sırf bu nedenlebile ve özellikle

hain ilan edildikten sonra, Çerkes olaraksıfatlandırı!-

ması hem bireysel olarak hem de Çerkes toplumu

açısından hak edilmemiş bir sıfatlandırmadır. Bu

nedenle onun kendi kimliği ile değerlendirilmesinin

istendiği, Çerkes kimliğinin bunu isteyip de alamay-

anlara bırakılmasının istendiği anlaşılmalıdır. Burada
yeri gelmişken, hain kategorisine sokulanlara Çerkes

ve alt oldukları diğer etnik kimlikleri yaftalanırken,

Bu süreçte, kahramanlar arasında yer alan ve etnik

açıdan Türk olmayan hiçbir tarihi kişiliğin bu sıfatları

ile adlandırılmamaları uygulanan çifte standardın

apaçık örneklerinden biridir... .

Bu nedenle, dosyamızda gerekmedikçe,

Çerkes Ethem ifadesini kullanmadık. Yine

gerekmedikçe kullanmayacağız. Ancakalın-

tılar içinde ve bir suçlamanın vurgulandığı

durumlarda kullanılacaktır. Dikkatli

okuyucular için bu yazımın bir hatadan

kaynaklanmadığını burada belirtmeyi uygun

gördük.

“YÖNTEM 
I- Yazılı kaynaklar

Bilindiği kadarıyla, Ethem bey, yaşamı boyunca

kendi kontrolü altında bir eser yayınlayamamıştır.

Kurtuluş savaşı öncesinde,fiili ve neredeyse aralıksız

askeri görevlerde bulunmuş ve cepheden cepheye

sürüklenenbir yaşam sürmüştür.

i. Kurtuluş savaşıyıllarında ise askeri koşullar

içinde yazılmış çoğunluğu telgraflar şeklinde bazı

yazışmaları mevcuttur. Bunlara bir kaç not ve bildiri

de eklenebilir.

i. Bunlar dışında genellikle başta emniyet ve

istihbarat örgütlerinin ele geçirdiği söylenen çeşitli

notlar ve yazılar bulunmaktadır. Bunlar içinde Celal

Bayar'a yazılan bir mektup ve örgüt (komite) programı

önemlidir.

Ancak tüm bunların aslına uygunluğu, yukarıda

değinilen nedenden dolayı tartışmaya açıktır.

Son olaraktakip altında tutulan, hain ilan edilen

birisi hakkında Türkistihbarat ve emniyet güçleri

Gelinen nokta,
Çerkesler'in, “Kuvayı
Seyyare Komutanı
Ethem'in, namı diğer
“hain Çerkes Ethem'in
yaşamı ve yaptıları ıle hak
edip hak etmediklerini,
başka kimsenin ortaya
çıkaramayacağıbilgi, belge
ve tanıklıklarla
değerlendirip |ürkiye
kamuoyuna sunmasını
kaçınılmaz hale getirmiştir.

tarafından toplandığı söylenen belgelere ise çok

dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Bunlar arasında

en önemlilerden olan Celal Bayar'a yazılan mektup

ve “Türkiye Kurtuluş hırkası Komitesi” (Cenup

Vilayetleri Yıldırım Komitesi)? adlı örgütün programı

gibi konulara, 1938 affı ile dönmeyi reddetmiş olan

Ethem beyin risale ve anılarında yer verilmemiş

olması önemlidir. O yıllarda olduğu gibi, 80'li 90'lı

yıllarda birkaç not, birkaç cümleye dayanarakinsanlara

hayali örgütler kurdurulup, cezalar verildiği

düşünülürse, yukarıda değinilen örgütün programının

önemli bir bölümünün, Celal Bayar'a yazıldığı iddia

edilen mektup ve başka “belgelerden” aktarılarak

yaratıldığını iddia edenler olacaktır, fazla şaşırmamak

gerekir.

ii. Sürgün yıllarındaise yazdığı “Anılar”? adlı bir

eser ve yeni ortaya çıkan, yaşamının son yıllarında

yazmış olduğu bir risale* söz konusudur. Anıları,

risalesinde belirttiği gibi” Suriye'deki Fransız yetkili-

 

? Toplumsal Tarih, Haziran 98, sayı 54, Oğuz Aytepe,sf.46
3 1- Dünya Yayınları, 1962
2 - Berfin Yayınları, İstanbul, Ağustos 1993

4 Bakiİlk Selam - Çerkes Ethem, Emrah Cilasun, Belge Yayınları

5 Cilasun, sf. 164
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lerince bastırılmak vaadiyle alınmış ancak sonra

“kaybedilmiştir”, Anılarının sonra Türk istihbaratınca
ele geçinidiği söylenmektedir. Ancakanıların Emniyet

Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunamadığı da

belirtilmektedir.? Dünya yayınları tarafından nasıl
olup da, |962 yılında bu anıların ele geçirilerek

basılmış olduğunailişkin de soru işaretleri mevcuttur.

Ethem beyin abisi Reşit beyin torununun çocuğu

olan, araştırmacı Emrah Cilasun'un uzun süre gizli

kaldıktan sonra aile içi ilişkiler çerçevesinde eline
, 7 vi. :

geçen risale yazılı kaynakların içinde belki de en
yeni ve görece en güvenilir olanıdır. Ancak yasak ve

baskıyıllarında, bu belgenin de en azından zarar

görmüş olabileceği düşünülebilir.

iv. Bunlar dışında 20. yy'ın ilk çeyreğindeki ve

sonrasındaki olayları kapsayan, dönemin diğertanıkları-

na ait anı, biyografi, otobiyografi ve diğer bilimsel
eserler de kaynaklarımız arasında yer alacaktır. Bu

alanda, bugüne kadar pek üstünde durulmayan

Yunanca ve Arapça anı, belge, biyografi ve hatta

dönemeilişkin roman türü kaynaklara da bakmak

yararlı olacaktır.

İi- Anlatılar (Sözlü tarih çalışmaları)

Çerkes toplumunun belki de bu alanda yapacağı

en önemli katkı, yakın zamana kadar saklanmak
zorunda kaldıkları kimi tanıklıkları, yazılı ya da maddi

belgeleriilgilenen araştırmacılara sunarak gün ışığına

çıkarmaları olacaktır.

 

BÖLÜMLER 
Dosyamızın tümünde, daha önce yapılan

çalışmaların bir özetini sunmaktan çok (ki bu bile

kulaktan dolma bilgilerle fikir sahibi olunan bir

dönemde, epeyce önemlibir katkı olacaktır), herhangi
bir savunma ya da karşı saldırı kaygısı gütmeden,

Türkiye tarihinin o en dinamik günlerinde, bugün

solukfigürler haline indirgenen unsurların en azından
dosya kapsamındabiziilgilendiren kadarının gerçek

tasvirini sunmaya çalışacağız. Tabi burada başrolde
Ethem bey olacaktır.

Nart Dergisi olarak bu çabalarla;

* 20.yy'ın ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin

kuruluşu sırasında başarılanlarla, bu başarı için ödenen

bedeller ve başarılamayanlar hakkında okurun daha

 

U Toplumsal Tarih, Haziran 98,sayı 54, Sedat Bingöl,sf. 37'deki
dipnottan
7 Cilasun,sf. 17
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Dosyanın asıl amacı,
Çerkes kımlığının Ethem
Bey olayı nedeniyle haksız
yere yaralanmasının artık
önüne geçmekve diğer
kımlıklerle birlikte Cerkes
kımlığının de ötelenmesi
ve sındırılmesinin
nedenlerini ortaya
koymaktır.
objektif bilgi sahibi olmasını,

* bunun devamıolarak da, 21. yy'ın ilk çeyre-

gindeki yeniden yapılanma sürecinde daha az bedel
ödenerek, daha çok başarılar elde edilmesine,

karınca kararınca bir katkı sağlamayı ummaktayız..

Ancak bir şeyler anlatabilmek için, dosyamız
esas olarak, Ethem bey ve 20.yy'ınilik çeyreğinde
elde edilen başarılar için ödenmiş en önemli

bedellerden biri olan kimlik konularıile sınırlıdır.

© Burada kimlik, günümüzün modatabiri ile alt kimliktir,

ya da etnik, kültürelkimliktir. Ne dersekldiyelim,
artık bir tabu olarak görülmemesi gereken,varlığı
ile değil, yokluğu ile sorunlara neden olan kimlik
konusu dosyamızın ana bölümlerini belirleyecektir.
Bunları kısaca dört ana başlıkta toplayabiliriz.

i- 20. yy'ın İlk Çeyreğinde Anadolu, Bölge ve

Dünyadaki Dengeler

Bugünlise mezunu, orta yaşta, sokaktaki vatandaş

tabir edilen herhangi bir Türk vatandaşıile sohbet

edildiğinde, Türkiye tarihinin; 1918'de |. Dünya

Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nu
artık yaşayamayacağına karar vermiş ve cumhuriyetle

yönetilen yeni bir ulus devleti kurmakkararıile, bu
sırrını paylaşan birkaç yakın arkadaşıyla, Mustafa

Kemal Atatürk'ün I9 Mayıs 1919'da Samsun'da
Anadolu'ya çıkmasıile başladığını söyleyecektir.

Bundan sonra da kongreler, meclisin oluşturulması,

ona bağlı düzenli bir ordu kurulması, iç isyanların

bastırılması ve Yunanlılara karşı taarruz edilerek 29

Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı olayları arka arkaya



 

 

 

gelecektir.

Yani tarih, zeki ve yetenekli bir lider ve ona

çok yakın bir kadronun çokiyi kurgulanmış planlarının
başarı ile uygulanmasındanibarettir.

Acaba böyle midir?

Yoksa bugünümüze çok mu benzemektedir?

Yani, yarın hangi sürprizle güne başlanacağının
bilinmediği, toplumun, devletin tepesindekikişilerle

ana muhalif unsurların hangisinin doğru, dürüst,

hangisinin, çıkarcı ya da işbirlikçi olduğunun biline-

mediği, hangisinin önce kendisini mi, yoksa toplumu

“mu düşündüğünün seçilemediği, dünyaya hakim
devletlerin ve güçlerin çeşitli gizli ya da açık ko-

mplolarla her şeye hükmetmekte olduğunainanılıp,

onlara karşı ancak fantastikfilm ve dizilerde mücadele

edilebileceğine inanıldığı, yolsuzlukların, kayırmacı-
—lıkların, rüşvetin her yeri sardığı, çoğunluğun “bana

dokunmayan yılan bin yaşasın"dediği bugünlere mi

benzemektedir? Dün ortalıkta olmayankişi ve grup-

ların bir anda en önemli aktörler haline geldiği, bugün
her şeye hakim görünenlerin yarın adının anılmadığı

günümüz lürkiyesine mi benzemektedir? Hangiiş

planlanarak başlatılmakta, hangisi bitinlebilmektedir?

Ya da, herşeyin değiştiği söylenirken, geniş kesimler

neden kendileri için aslında hiçbir şeyin değişmemiş
olduğundan kuşkulanmaktadırlar?

Eğer yukarıda söylenenler bugünün gerçeğiise,

yenik bitirilmiş bir savaşın ardından işgal edilmiş bu

toprakların o günkü koşullarının, bugünkünden çok
daha farklı olduğunu düşünmek, buna tam bir teslimiyet-

le inanmak ne kadar mümkündür? Dosyamızın bu

bölümünde bu konulara değinen yazılar bulunacaktır.

Ii- Ethem Beyin Yaşam Öyküsü, Eylemleri ve

Görüşleri

1920 yılının son günlerine kadar yaptıkları ve

yaşadıkları konusunda, sonraki dönem için olandan

çok daha fazla kaynak bulunmaktadır. 1921'den

ölümüne kadar geçen sürede ise illegal sayılabilecek
yaşam koşulları nedeniyle kaynaklar çok daha az ve

güvenilirlikten çok daha yoksundur. Ancaközellikle

bu dönemde yaptıkları ve yapmadıkları, söyledikleri
ve söylemedikleri ile kendisinin ihanetle suçlanışını

daha doğru olarak yorumlamak mümkün olacaktır.

Bu bölümdeiddialarla eylemlerin tutarlılığını anlamaya

yönelik derlemeve analiz çalışmalarına yerverilecektir.

Il Ethem Beyin Çerkes Kimliği ve Diğer

Kimlikler Karşısındaki Duruşu

Ethem bey, Kurtuluş Savaşı'na askerivesiyasi

olarak ihanetle suçlanmasının yanı sıra, başından

itibaren yakın çevresindeki Çerkes'leri kayırıp kollamak:

ile, zaman içinde de Çerkes ulusçuluğu yapmakla

suçlanmaktadır. Özellikle “Şark-ı Karib Çerkesleri

Temin-i Hukuk Cemiyeti'nin oluşumuna, kardeşleri

ve yakın arkadaşları ile katkıda bulunduğuileri

sürülmektedir.” İ
 Çerkesler'i ne kadar kayırıp kolladığı belge ve

tanıklıklarla anlatılacaktır. “İhanet etmiş” bir kişinin,

neden dolayımlı ilişkilere ihtiyaç duyduğu sorgulana-

caktır. Dönemin ve/veya görevlerinin gereği başka
siyasi, askeri hedefler için Balkanlar'a, Azerbaycan'a,

İran'a, Türkistan'a ve Afganistan'a giden bir “hain”

Çerkes'in, yerleştiği Suriye — Ürdün bölgesinde,

- İngilizler'in de desteğini alarak o gün, bugünkünden

daha güçlü ve oran olarak daha fazla bulunan Çerkes
topluluğunun başına geçip, bir Çerkescilik peşinde

koşmadığı; ya da 1940'lı yıllarda faşist Hitler

Almanya'sının ordularının Kafkasya kapılarına dayandığı

ve kendisine işbirlikçilerden hükümet ve ordular
kurmayaçalıştığı günlerde, nedenİttihatçı ve sıkıbir

Almancı olduğu günlerin hatırına sığınarak, Kafkasya

Çerkesler'inin başına geçmeye kalkışmadığı da bu
bölümde sorgulanacak konular arasındadır.

IW- Diaspora Çerkesler'inin 20. yy'daki Kimlik

Sorunu ve 21.yy Için Olası Açılımlar

Son olarak, Diapora Çerkesleri'nin 21. yy.'da

Türkiye'de ve yaşadıkları diğer ülkelerde, Kafkasya

ile ilgili çözüm modelleri de içselleştirilmiş olarak,

nasıl barış içinde ve asimile edilmeden birlikte var

olabileceklerinin ipuçlarını, bu tarih çalışmasının

vereceğibulgular çerçevesinde yakalamaya çalışacağız.

Günümüzün moda deyimiyle,

interaktif bir nitelikte gelişecek olan

dosyamız katılımlarınızı bekliyor,

Karşılıklı etkileşimis beslenmesi halinde,

istenen sonuçlara çok daha kısa sürede

varacağımızı umuyoruz...

Yukarıda belirttiğimiz dosya içeriğiile ilgili bilgi,

belge ve materyal katkılarınız için;

- nartdergisi(Dkafkasfederasyonu.org adresine
bir reail atabilir,

- www.kafkasfederasyonu.org sayfamızın
“Ethem Bey” başlıklı bölümüne yazabilir,

« 0312.212 21 4Ö no.lu telefona faks çekebilir,

- 0312.222 85 89/5 no.lu telefondan bize
ulaşabilirsiniz.

 

| Devamı gelecek sayıda
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YİSMEYL ÖZDEMİR ÖZBAY

nsanoğlunun yaşam kaynaklarından en
önde geleni, yaşamın ta kendisidir “Su”
Çerkes dillerinden Adıgecede “can”,
“yaşam” sözcüklerinin karşılıkları olan “psa,

psouın" sözcüklerine “SuzPsı” o denli yakın
ki; yine Abaza ve Abhazdiyalektlerindeki “Psı,
Apsı—can” sözcükleri o denli akraba ki. Dünyanın
hiçbir dilinde “su” ile “can” ve “yaşamın böyle
bir yakınlığını, böyle bir sinonim oluşumu bu-
lamazsınız. İnsanoğlu da diğer canlılar gibi su
kaynaklarının olduğu yerlerde can bulmuş, toplum
olmuş, düzen kurmuştur. En büyük uygarlıkların
hep su kıyılarında yaşam bulması boşuna değildir.

Su bütün uygarlıklarda farklı coğrafyalarda,
farklı kültürlerde ozanların, kompozitörlerin,
ressamların ve diğer sanatçıların ilham kaynağı
olmuştur. Ünlü mutasavvıf ozan Muhammed

Fuzuli, "Su Kasidesi” adlı o görkemli şiirinin
içinden, yüzyıllar ötesinden çağımıza seslenirken,
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sanki dizelerinde şarıldayan, susuzluk gideren

suyun sesini duyar gibi bir duyguya kapılırsınız;

“Dest busi arzusuyla ger ölsem dustlar,
Küuze eylen toprağım, sunun anınla yare

SUU..
Bugünkü Türkçeye çevirecek olursak,

“Yarın elini öpmek arzusu ile eğer ölürsem
dostlar,

Mezarımın toprağından çömlek yapıp onunla
yare su sunun..”

Fuzulı, toprak olduktan sonra, yârıne sunu-

lacak suyun konulacağı kabın kendi toprağından
yapılmasını ve o yolla yârının dudağına ulaşmayı
arzu etmektedir. Tabi, bu güçlü ve lirik anlatımda

vuslatın Tanrı sevgisi olduğunu açıklamaya gerek
yok.

Su, her çağda ve her uygarlıkta yaşamın
kaynağı ve sanatın konusu oldu demiştik. Ünlü
ozan Nazım Hikmet, "Hazarda Kayık” adlı şiirinde

suyun hareketlerini, dalgaların şahlanışını anlatan,
sanki bir su senfonisi besteler gibidir....

“İniyor kayık, çıkıyor kayık



 

 

 

Şahlanan bir atın sırtından inip kükreyen bir
atın sırtına biniyor kayık”

Çerkes düşün, sanat, edebiyat ve mitolojis-
inde de “su” çok önemli motiflere malzeme
olmuştur. Sözümüze başlarken Çerkes dillerinde

“su” sözcüğünün “can” sözcüğü ile ne kadar
yakın akraba olduğunu söylemiştik. Bu söylem,

Çerkes halk destanları "Nartlar"'ın başkahramanı

“Seteney''in anlatıldığı bir destan tekstinde,
bakınız nasıl bir güzellik kazanıyor:

“Güzel Seteney bir gün Kuban ırmağı

kıyısında gezerken, çalı kümeleri arasında güzel
bir çiçek görür:

“ Böylesine güzel, böylesine tanrısal,
büyüleyici bir çiçek bana yaraşır. Bu çiçeği

bahçeme dikeyim, dikeyim kı büyüyüp çoğalsın,
çiçekler açsın. Görenler bu güzelliğe şaşsın...”

diye düşünür.

Çiçeği kökünden söküp götürür, bahçesine
diker. Akşam olunca mutlu bir gülümsemeile

uykuya dalar. Sabah uyanınca ne görsün,diktiği
çiçek boynunu bükmüş, yaprakları buruşmuş,

solup gitmiş. Seteney nedenini anlayamadığı bu
duruma çok üzülür. Koşarakyine nehir kıyısına
gider. Aynıçiçekten bir kök daha getirir, ikinci

kez tekrar diker, "Birincisi tutmadı, ama bu
tutacak, güzel çiçekler açacak." düşüncesiile

yine mutlu, yine umutlu uykuya dalar. Sabah

uyandığında, yine solup buruşmuş: çiçekle

karşılaşır, üzüntüsü çoğalır İ İ

- Neden onu ormandan söküp getirdim?

Yaşamını engelledim” diye söylenir, üzülür,
dövünür... Derken,birden bire gökyüzü kararır.
Gök gürlemesi, arkasından şimşekler çakar. Daha

sonra bardaktan boşanırcasına yağmur başlar.
Sonraki gün güzel Seteney yağmurların

yıkadığı, aydınlık, pırıl pırıl bir güne gözleriniaçar.
Açar amabir de ne görsün, ölümlerine üzüldüğü

çiçekleri canlı mı canlı, ona bakıp gülmezler
mi...?

Güzel Seteney mutludur, Bilge Seteney
kelebek kanatlıdır. Sevinçten uçar, gider, gider
de; bir de "Şimdi anladım, su yaşamdır, su candır"

der (psır psam fed). |
İnsanın ilk defa su ile tanışmasıdır bu kısa

öykü...(1)
Su dünyası, su gereksinimi, diğer Kafkas

halklarının dilinde, kültüründe mitolojisinde de
aynı güzellikte yer bulmuştur. Kuzey Abazalarının

(Aşıwua-Aşkarıwua) dillerinde, sözcüklerinde
can bulan yağmur duası (dziwara), dört bin yıl
öteden gelerek yaşamını sürdürmüş, günümüzde

Uzunyayla Abaza köylerinde çocukların, gençlerin
dilinde, muhteşem yankısıyla hala yaşamaktadır.

Bugün anımsayabıldığım kadarıyla Dziwara'nın
başlangıç sözleri şöyle idi:

Dziwara, Dziwara...
Dzamırk'ık'a Dziwara...

Ah Yıpha dıdzışwuat.
Wua kuataku |
Wua Dzıtaku

Abora ka Khurr, Khuir

Wuasızşaz Yağk'ata

Wua Hazşaz Yağk'arıc...
Türkçeye şöyle çevrilebilir;

Dziwara, Dziwara...
. Prensin kızı susamış

“ Biraz yağmur,
Biraz su.
Ağılların, Evlerin çatılarından

“Gürül gürül su aksın
Ulu Tanrı.
Çokça yağmur, çokça su.
Suuu! Suyu! Suuuul!....
Pagan bir inanıştan günümüze kalan Su

— Tanrısı “Üziwa”ya yapılan-bu duadan sonra
- büyüklerin duaları ile evlerden toplanan yiyecekler
su kıyısında pişirilip yenirdi. Herkes birbirini
ırmağaatarsa, dahaçok yağmur yağacağına
inanılırdı. Büyüklerin dualarını. da anımsıyorum
“Ya gaffaru ya Allah, ya settaru ya Allah, fağfırena
ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, biafwüke ya
Kerim”.sözleri ile başlayanilahiler hala kulağımda
çınlıyor. Paganizmin ürünü olan yağmur duası
ile İslamiilahi ve dualarin iç içe icraedildiği başka

bir ortamı düşünemiyorum. Kafkas kültürünün,
Çerkesinsanının o derin hoşgörüsünün,binlerce
yıldan bu yanagelen Pagan kültürünüİslami
yaşam içinde yaşatmasının,barışa, düşünce

özgürlüğüne çok gereksinimi olan günümüz
dünyasına vve günümüzinsanına ışık tutması
amacıyla... (Bİ

 

 

(1) Çerkescenin Hatıkuay ağzıile anlatılan bu tekst Ö.Ö.tarafından
Türkçeleştirilmiştir (Mitoloji ve Nartlar, Ankara 1990)
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hatırilıy:
HAĞUNDOKA YAŞAR ASLANKAYA

 

“Evet, ben bufilmihatırlıyorum.

Bilindiği gibi diasporada yaşayan Çerkesler

1970 li yıllardan beri çeşitli biçimlerde örgütlenmeye

ve birlik beraberlik içinde olmaya çok gayret

etmişlerdir.

Fakat aynı biçimde engellenmeye de çalışılmış,

kısmen de zaman kaybettirerek örgütlenmeyi gecik-

tirip sabote etmeye çalışmışlardır.

Benzer senaryoları şimdi de yıllardır örgütlen-

meye çalışan Avrupa'daki Çerkesler yaşamaktadır.

Değerli okuyucular, ne trajik tesadüftürki, ne

zaman Çerkes halkı kendi geleceği ve halkı adına

bir şeyler yapmaya kalkışsa görevlendirilmiş gibi,

yine içimizden birileri buna engel olmaya

çalışmaktadır.

Bildiğiniz gibi Avrupa Parlamentosu'nda 25

Nisan 2006 tarihinde bir Çerkes günü düzenlenecek-

tir.

Bu günü biz Avrupalı Çerkesler çok önemse-

mekte, birçok şeyin başlangıcı görmekteyiz. Yüzyıldır

kendimizi dünyaya tanıtamamanın sancılarını

yasamışızdır.

Bu nedenle AP milletvekilleri ile temasa geçip

geçmişimizi, bugünü ve geleceğimizi anlatmafırsatını

çok önemsemekteyiz.

Fakat bilindiği gibi bu çalışmaların Avrupa'da

köse baslarını tutmaya çalışan dinozorlartarafından

bilinçli bir şekilde geciktirildiği ve sabote edildiği,

Çerkesler ve Çerkeslikle ilgili her birlikteliği

organizeli sekte vurulduğu gözler önüne serilmiştir.

Çerkeslerin kimler tarafından birleşmelerinin

engellendiği ve istenmediği bilinmektedir. Bu mikro
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milliyetçi dinozorlar basit ama düzenli yapılan pro-
vokasyonlarla insanlarımızın yan yana gelmesini

engellemiş, ortaya yaydıkları asılsız haberler ve

dedikodularla insanlarımız küstürmüş ya da

susturulmuştur.

Avrupa Parlamentosu'nda 25 Nisan 2006 tari-

hinde yapacağımız Çerkes günü de doğalolarak bu

dinozorları rahatsız etmiştir.

Çerkesliğe, gelenek ve göreneklerimize

yakışmayan komplocu bir zihniyet ile iftira kampan-

yaları yapmışlardır.

Tek amaçları vardır; ne pahasına olursa olsun,

Çerkeslerin Avrupa'da örgütlenmesini ve Avrupa

Parlamentosu'ndaki Çerkes gününü engellemek.

Fakat her türlü engellemeler ve provokasyonlara

rağmen, Avrupa Çerkes forumu adı altında

çalışmalarını sürdüren Yusuf Bilgen, Hüseyin Akın

ve ben, 4 Şubat 2006 tarihinde Wuppertal Çerkes

Kültür Demeği'nde, tüm Çerkes kültür demeklerine

toplantı çağrısı yaptık.

Yüzlerce kilometre yol kat ederek Wuppertal'e

akın eden Avrupalı Çerkesler gerek dernekler,

gerekse bireyselkatılımcıları ile sayıları yüzelliyi aşan

kalabalık bir kitle oluşturmuşlardır. Her türlü engelle-

melere rağmen, sekiz Çerkes dermeği ve çok sayıda
gehç bu projede yeralmıştır.

" Diasporada AB süreci içinde kültürlerin ve

dillerin yaşatılmasının daha önemli hale geldiği

önümüzdeki günler, halkımız açısından da hayati bir
sorumluluk taşımaktadır.

Birlikteliği, dar kafalarıyla bireysel çıkarhesap

için geciktirenler, bu sorumluluktan asla kurtulamay:

acaklardır.

Hepinize en derin selam ve sevgilerimle...



 

 

AP'nda yapılacak
“Cerkes Kültür Günü” için

çalışma grubu kuruldu   
4 Şubat 2006 Cumartesi günü Almanya'nın

/! Wuppertal kentinde buluşan Çerkesler,

s8 Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak olan

“Çerkes Günü'nün Avrupa ayağını

oluşturmakiçin, Yaşar Aslankaya, Yusuf Bilgen ve

Hüseyin Akın'dan oluşan ön çalışma grubunun çağrısı

ile bir toplantı düzenlediler.
Avrupa'nın çeşitli ülke şehirlerinden gelerek

Wuppertal'de buluşan sayıları 100'ü aşan insanımız,

coşkulu geçen topluntı sonunda bir çalışma grubu

oluşturdular. Türkiye Kafkas Demekleri

Federasyonu'ndan Çetin Öner'in de

gözlemci olarak katıldığı toplantı, üç

aşamalı olarak gerçekleştirildi.

bölümde katılacak grup ve kişileri

belirleme, ikinci bölümde Avrupa

Çerkes Federasyonu'nun kurulma

çalışmaları, üçüncü bölümde de

çalışma gruplarını kurma ve görev

dağılımı çalışmaları yapıldı.

 

Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak olan

“Çerkes Günü'nün Avrupa ayağını oluşturan 8

Çerkes demeğinin yanı sıra, 30'u aşkın genç de bu

projeye kişisel olarak katılmak için başvurdu. Proje

ile ilgili: Basınla ilişkiler, Dış ilişkiler, Tanıtım ve Lobi

çalışması, Misafir karşılama, Program ve Program

akışı, Yemek organizasyonu gibi değişik çalışma

grupları kuruldu.

Avrupa Parlamentosu'nda Çerkes günü için

Avrupaçalışma gurubunu oluşturan demekler ayrıca,

toplu haldebirbildiri yayınladılar. Bildiri

şöyle:

“Bizler, üstte imzaları bulunan

Çerkes kuruluşları bundan sonra

Avrupa'da, Avrupa Parla-

mentosu'ndaki “Çerkes Günü” gibi

kültürel ve sosyaliçerikli, dostluğa ve

kardeşliğe yönelik birleştirici ve özellikle

gençlerimizin önünü açıcı, şeffaf

çalışmalar yapacağımızı bildiririz.”

Göksun Derneği'nin thamade
toplantıları gelenekselleşti

ımız, salı günleri ilçeye akın ediyor, hem
Salı Pazarında alışveriş yapıyor, hem de

dostlarıyla buluşma imkânı buluyorlar.
Özellikle dize Köylerinden gelen thamade-

(3 öksun'a bağlı bütün köylerdeki insanlar-

 

lerimiz her gelişlerinde saat 10:00 ile 15:00 arası
demeğimizde buluşmayı gelenek haline getirdiler.
Zaman zaman sayıları yirmibeş-otuzu bulan
sayısını bulan köy thamadelerimize dernekte
sıcak bir ortam hazırlanıyor. Öğle yemeklerini
de derneğimizde yiyen büyüklerimiz, çaylarını
içip tatlı sohbetler ederek bir yandan geçmişi
yadederken, bir yandan da geleceğe dair umut-
larını anlatıyor, dinleyenler de bu sayede keyifli
zaman geçirmiş oluyorlar.

Adıge haho dediğimiz güzel dua ve temen-
nileri ile toplantılarını bitirip, bir sonraki hafta
aynı yerde buluşmak üzere ayrılıyorlar. Dimağlar-
ımızda tarifi imkânsız lezzetler bırakan sohbetleri
ve bu örnek davranışları için thamadelerimize
teşekkür borçluyuz. BEDRİ TOKUÇ
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Adışsey

Cumhuriyeti
yeni parlamentosunu
seçti...

 

    
 

  
 

 

 

    

Seçime katılan parti 9

Barajı aşan parti 4

Toplam seçmen 326.391

- Üy kullanan seçmen 152.064 (446.5)

Oy Dağılımı PARTİ OY ORANI (MİLL. SAYISI

Redinaya Rassiya 33.73 12.

Komünist Parti * 14.88 6

Örgütlü Slavlar B. D.--| X1291 9
Partiya Promuşlina

Partiya Agrarnaya “4 11.25 4

Seçilen Adıge Bağımsızlardan 12,

Milletvekilleri parti listelerinden 14 milletvekili

(Meclisin 9648'i) 
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dıge Cumhuriyeti'nde milletvekili seçimlere
12 Mart 2006 pazar günü yapıldı.

Seçimlere 8 siyasi parti katıldı. Siyasi
partiler için Adıgey'de 9 seçim bölgesi (2
il, 7 ilçe) var. Partilerin milletvekili çıkara-

bilmesi için Cumhuriyet düzeyinde & /'lik barajı
geçmiş olmaları gerekmektedir.

Seçim kurulunun yaptığı resmi açıklamaya göre
toplam seçmen sayısı 326.351 kişiden oluşuyor.
Bunlardan 152.064kişisi, yani seçmenin 72646.5'ı oy
kullandı. Bu oran düşük gibi görünse de; Rusya
Federasyonu genelinde o gün 6l bölgede yapılan
seçimlerin içinde, en yüksekikinci katılım düzeyindedir.

27 bölgeden bağımsız seçilen milletvekillerinin
12'si, parti listelerinden seçilen 27 milletvekilinin ise
(4'ü Adıgedir. Parlamentodaki toplam 54 milletvekili-
nin 26'sı Adıgelerden oluşmuştur. Bu rakam, oransal
olarak meclisin 26 48'i düzeyindedir. Oysa Adıgey
Cumhuriyeti'nde Adıge seçmen sayısı maksimum
2625'tir. Böylece AC anayasasında öncedenvarolan,
ancak federal yönetimin ,baskısıyla geçen dönem
kaldırtılan eşitlik (sayıya bakılmaksızın yerli halk
Adıgelerile diğer halkların eşit milletvekilliğine sahip

 

   

 



 

olması-paritet), seçmenin yaptığı oylamayla tekrar
pratiğe geçirilmiştir.

AC'de seçime katılmaya hak kazanan 8 partiden
4'ü 96 7'lik barajı aşarak parlamentoya milletvekili
göndermiştir. Bunlardan Yedinaya Rassiya (Rusya'nın
Birliği Partisi), diğer partilere açık ara fark yapmış ve
12 milletvekili çıkarmıştır. Bu parti şu anda Rusya
Federasyonu'ndaiktidar partisidir ve Başkan Sovmen
Hazret de bu partinin merkezkarar kurulu üyesidir.

Komünist Partisi ikinci, Örgütlü Slavlar Birliği
Derneğiile Partiya Promışlina (Sanayiciler Partisi)
ittifakı Üçüncü, Partiya Agrarmaya (Tarım Partisi) ise
dördüncü sırayıaldılar.

Seçime katılan diğer 4 parti ise © 7'lik
seçim barajını geçemediler. Yedinaya Rassiya'dan
seçilen 12 milletvekilini 8'i, Komünist Parti'den seçilen
6 milletvekilinden 3'ü, Agrarnaya'dan seçilen 5
milletvekilinden 3'ü de Adıgedir.

Adıgey Cumhuriyeti'nde yapılan son seçimleri
analiz etmek gerekirse, bir kaç noktanın altını özellikle
çizmek gerekir. Bu seçimlerde Adıgey Cumhuriyeti'nin
Krasnodar'la birleştirilmesinin en hızlı savunucuları
olarak kampanya yürüten, SlavlarBirliği ile Sanayiciler
Partisi ittifakı barajı geçip parlamentoya 5 milletvekili
ile girmişse de, bekledikleri sonucu alamamışlardır.
Aynı söylemlerle seçim kampanyası yürüten Jirinovs-
kinin Liberal Demokrat Partisi seçim barajını
bile aşamamıştır.

Diğer taraftan Başkan Sovmen'e muhalefet
etmek yönüyle ortak bir platfomda buluşan; Ko-
münist Parti, Slavlar Birliği-Sanayiciler Partisi ve

Tarım Partisi, toplamda parlamento çoğunluğuna
ulaşamadılar. Yine aynı şekilde, başkana karşıtlık ve
Adıgey'in Krasnodar'la birleşmesini doğrultusunda
seçim propagandası yürüten kimi bağımsızlar da

 

seçilememişlerdir. Tabii ki başkana muhâlefet eden
ve Krasnodar'la birleşme yanlısı propaganda yap-
masına rağmen seçilerek parlamentoya giren az
sayıda bağımsız milletvekili de vardır.

Bu seçimlerde AC'nin Krasnodar'la

birleştirilmesine açıkça karşı duran, cumhuriyetin

statüsünün korunmasını savunan Yedinaya Rassiya

Partisi, önemli bir başarı sağlamıştır. Partinin Rusya

Federasyonu'nda iktidarda olması ve RF Başkanı

Vlademir Putin'in himayesinde hükümetin eğitim,

sağlık, tarım ve konut alanlarını kapsayan bir ulusal

programı son aylarda uygulamaya koyması AC

seçmeninin yönelimini önemli ölçüde etkilemiştir.

Ayrıca, seçime bir hafta kala Krasnodar Kray Eyaleti

GenelValisi ve Yedinaya Rassiya Partisi'nin Eyalet

Başkanı Aleksander |kaçev'in uzun zamandır gelme-

diği Adıgey'in başkenti Maykop'a gelerek. başkan

Hazret Sovmen ile buluşması ve o buluşmada,

“Krasnodar Kray ve Adıgey Cumhuriyeti, Rusya

Federasyonu'nun eşit statüye sahip iki katılımcısıdır.

Birleşme gibi bir konu bizim gündemimizde yoktur.

Dostluk ve iyi komşuluk neyi gerektiriyorsa

biz öteden beri onu yaptık ve yapmaya devam

edeceğiz..." demesi, birleşme üzerinden politika

yapanlara önemli bir darbe olmuş, bu buluşma seçim

sonuçlarını da önemli biçimde etkilemiştir.
Adıge Cumhuriyeti'nde inançları ve etnik köken-

leri farklı bir çok halk bir arada yaşamaktadır. Bu
seçimlerde Adıgey halkı kavgasız, barış ve refah
içinde, demokratik bir ortamda yaşamakistediğini
yaptığı seçimle ortaya koymuştur. Seçmen aş,iş,
güven ve huzuristediğini belirtmiştir. Halk, cumhur-
riyetin statüsünü polemik konusu yapan, kavgacı,
ırkçı ve çağdışı söylemlerle politika yapanlara çok
itibar etmemiştir.

Adıgey Cumhuriyeti halkını, demokratik bir
ortamda yapılan bu seçimlerdeki sağduyulu
davranışları nedeniyle kutlamak gerek EB
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“Tek Atlı”, “Bitmeyen Umutlar”,
“Taş Değirmen” romanlarını
Adigeceden Türkçeye, Yaşar

Kemal'ın “Deniz Küstü” romanın
Türkçeden Adıgeceye çeviren
yazarın, anadılınde yazdığı Ilk şiir
kitabı “Dağ Düşünceleri” yayınlandı

  

bir iliki
eçen ay Adıge Yayınevi bir şiir kitabı

yayınladı. Yayınevi yıllardır yüzlerce

kitap yayınladı. Ancak, bu kitabın

yayınlanmasının yankısı biraz farklı oldu.

“Dağ Düşünceleri (Khuşha Gupşısexer)"

Yenemıko Mevlüt'ün (Mevlüt Atalay) şiir kitabı.

Diasporadan başlayıp, yazımı anavatanda da

sürenşiirlerin derlendiği, dönüş yapmış bir şairin

anadilinde yayınlanan ilk kitabı.

Yenemiko Mevlüt; şair, yazar, çevirmen.

Onu ilk gençlik yıllarından bugüne hep duyarlılık

ve duygu yüklü yazdığı, heyecanla okuduğu

şiirleriyle, Adıgeceden İürkçeye çevirdiği roman-

larıyla, dergilerdeki yazılarıyla tanıyoruz. Yazar

ünlü Adıge yazarlarımızdan Ç'eraşe Tembot'ın

“Tek Atlı”, Meşbaşe İshak'ın “Bitmeyen Umutlar”,

“Taş Değirmen” ve “Mısırın Yabancı Efendileri”

(yayınlanmadı) romanlarını Adıgeceden Türkçeye,

Yaşar Kemal'in “Deniz Küstü” romanını

Türkçeden Adigeceye çevirdi. Yenemıko

Mevlüt'ün Türkiye'de Adıgey'de Kaberdey'de

çıkan çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış

yazıları var. |

“Dag Düşünceleri” adlı şiir kitabının yayın-

 

NART d4

 
Edebiyat dünyasından da olumlu eleştiriler alan Yenemiko
Mevlüt'ün kitabıile ilgili haber Adıge Makh'da yayınlandı.

lanmasından sonra,şair ile kitabı okuyucularla

buluşturmak için Adıgey'de çeşitli toplantılar

yapıldı.

Bunlardan bir tanesi de Adıgey Devlet

Üniversitesi Adıge Dili ve Kültürü Fakültesi'ndeki
buluşmaydı. Bu buluşmaya yazarlarımızdan

Meşbaşe Yishak, Khuyeko Nalbiy, Khoşbeye

Pşımaf, Khuy Şhambiy, üniversitenin öğretim

görevlileri, öğrenciler ve şairin arkadaşları, dostları

büyükilgi gösterdi. Toplantıda öğrencilerşairin
kitabından şiirler okudular ve şairden yorumlar

aldılar.

Yazarlarımız da yaptıkları konuşmalarda;

Yenemiko Mevlüt'ün gerek düşünce, gerekse

yazım tarzıyla alışılmışın dışında dilimize, yazınımıza

ayrı bir zenginlik kattığını dile getirdiler. Adıge

Dili ve Fakültesi'nde de öğretim görevlisi olarak.

çalışan Yenemıko Mevlüt'ün bu buluşmada 60,

yaşı da kutlandı. Doğum günü nedeniyle yazar

ve çalışma arkadaşlarıile dostları,şaire iyi dilek-

lerde bulundular ve, günün anısına hediyeler

verdiler.

Buluşma şairin onuruna verilen yemekli

söyleşiyle uzun saatler boyu sürdü...



 

 

helsefi ve matematiksel boyutlarıyla seslerin etüd edildiğibir kitap

  

ZAFERSÜRER

Türkiye'de yaşayan Çerkesler'i bir ilk ile
buluşturuyor Ber Hikmet. Ses dili olarak tanımladığı
Adıgece'nin kapsamlı bir incelemesini sunuyor Türkçe
düşünüp Adıgece, konuşmayaçalışan bizlere. Doğal
olarak anlamakta zorlandığımız fakat anlayabildiğimiz
kadarıyla anadilimizin güzelliklerini, doyumsuz tadını
da sunuyor okuruna. Böyle bir kitabı Türkiye'de
okuyabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Ber Hikmet'in daha önce yayımlanan “Fiillerin
Dili” kitabını okumafırsatı yakalamış olanlar, yeni
kitabın içeriğine yabancı sayılmazlar. Yalnız önemli
bir fark variki kitap arasında; ilki Türkçe olarak
yayımlanmıştı. Adığebze-Makıbzeise bir anadil şöleni,
dil bilenleriçin.

Kitabın eleştirisini yapmak değil bu yazının
amacı. Bu ancak Adığeceile bilimsel olarak uğraş
verenlerin yapabilecekleri bir iş. Burada amaç Türkiye
diasporasında üretilmiş bir güzelliğin sevincini
paylaşmaktır dergi okuruyla. Bir eserin amacını en
iyi yazarı ifade eder düşüncesiyle, kitapta tek Türkçe

. bölüm olan ““Sunu"'dan alıntılar ekleyeceğim yazıma:
Adığece'nin bir ses anlamsaldil olması gerçeğin-

den hareketle gerçekleştirilen bu çalışmaiki bölüm-
den oluşuyor. Birinci bölüm, seslerin genel
karşılaştırılmasıile aralarındaki ilişkiler ve işleyişlerinin
incelenmesidir. (.) İkinci bölüm, herbir sesin
başlıbaşına incelenmesidir ki, onların sesvarlıksal
durumları ile, bulundukları sözcüklerdeki anlamlarının
ortaya çıkarılmasınıiçerir. (...) Belirtmek gerekir ki,
bu çalışma, Adığece'deki seslerin incelenmesiile ses
anlam kompozisyonlarının ortaya çıkarılma sürecinin
izlenmesinde kendini açık hale getiren felsefik ve
matematiksel boyutlarıyla seslerin etüd edildiği,
kendine has güzergahı oluşmuş özgünbirçalışmadır.”

Adığece'yi ses dili (makıbze) olarak tanımlıyor
Ber Hikmet: “Adığece seslerin temel varlığında ve
anlamlı öğeler olarakişleyişinde kendini gösteren
bir dildir; ses anlamsalbir dildir; Bir ses dilidir. (...)

İnsan organizmasında canlılığın bir mantığı olarak

meydana gelen biriç işleyişin organizma dışındaki

devamıdır ses. Bu içkin olayın, sessel mantık kazan-

masıdır söz; ve konuşmadilini oluşturan şey, canlılığın

bir devamı olan bu mantıksal işleyiştir.'

Kaf Dav ve Kaf-Der'in katkılarıyla yayımlanan

Adığebze (Makıbze) - Adığece Ses Dili kitabının, dil

bilsin bilmesin Türkiye'de yaşayan her Çerkes'in

kütüphanesinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.

Benzerçalışmaların çoğalmasıve dile emek verenlere

verilecek manevi desteğin ne kadar önemli olduğunu

sanırım bilmeyenimiz yoktur.

Yüreğine sağlık Ber Hikmeti.
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Yazar: BER HİKMET
440 sayfa
KAFDAV Yayıncılık, ANK. 2005
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K'AŞE MUZAFFERDİNÇER

rkadaşımın Dom Sovyet (Başkanlık
Sarayı) yanındaki evinden çıktığımda
öğleden sonraydı, Aylardan ağustos
olmasına rağmenhavakapalıydıve belli

belirsiz bir yağmur çiseliyordu. Lenin Bulvarı
boyunca yürüyerek Rusya Oteli'nin önündekitaksi

durağına geldim. Amacım sülalem K'aşe'lerin

yaşadığını öğrendiğim Malka köyünegitmekti. İlk
taksinin yanına yaklaştım ve şoföre sordum:

- Ben otogara gitmek istiyorum, götürür

müsün?
Ancak şoför Rus'tu vebirbirimizi anlarnamıştık.

Hemen arkasındaki taksiye yaklaştım ve sordum:
- Gu Adiğe ? (Adiğe misin?)
İkinci şoför Çerkes'ti. Beni otobüs garajına

götürmesiniistedim. Oraya neden gitmekistediğimi
sordu. Amacımı öğrenince, beni köyümüze kadar
götürmeyi teklif etti. Ancak ilk defa gideceğimi,
ulaştığımızda yarım saat kadar beni beklemesini
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söyledim. Yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez ailemizden

biri, geride kalan akrabalarımızı ziyaret edecekti
ve doğrusu neyle karşılaşacağım konusunda hiç

bir fikrim yoktu. Belki aynı taksiyle geri dönmem

gerekebilirdi.
Malka köyü, Aşabey dahıl dört köyün

birleştirilmesiyle kurulmuş 7-8 bin nüfuslu bir
köydü, Nalçık'a 46 km. uzaklıktaydı ve buradaki
ölçülere göre epey uzaktı. Tabii Ankara'da her
gün 40 km. uzaklıktaki işine giden biri olarak,
sonradan duyduğum bu yorumlara gülümseyerek

cevap vermiştim.

Yol boyuncabirkaç köyden geçtik. Evler genel-
likle yolun iki yanına kurulmuştu ve bazı köylerin

başıile sonu arasındaki mesafe 10 km'yi aşıyordu.
Şoförle yol boyunca sohbet ettik. Kendisi Lu

ailesindendi ve Malka'dan hemen sonraki Karmıh-
able köyündendi. Lu'lar Rahmiye'de (Eskişehir)
bizim duvar komşularımız olan büyükbir aileydi.

Malka'ya girdiğimizde yaşlı bir kadına K'aşe'lerin
evini sorduk. Kendisinin de aynı yönegittiğini ve

 



 

 

evi bize gösterebileceğini söyleyince onu da arabaya
aldık. Kısa bir süre sonra"burası Kaşe'lerin sokağı"
dedi yaşlı kadın ve hep birlikte arabadanindik.

Sokak anayola çıkan bir şeseydi. Kadının
gösterdiği ilk kapıyı çaldık. Burası aynen

Rahmiye'dekigibi yüksek duvarla çevrili büyükbir

avlu kapısıydı. Büyük araçların girebileceği gibi iki
kanatlı yapılan ve hemen yanında İnsanların girmesi
için küçük bir kapı daha elan kapıyı, erta yaşın
üzerindebir kadın açtı. Yüzünde soru işaretleri
vardı. Şoför açıkladı:

- Bu delikanlı Türkiye'den geliyer. Kendisisizin
akrabanızmış. Buraya hasret gidermekiçin gelmiş.

Kadın şaşırmıştı, bir an durakladı ve cevap
verdi; |

- Erkeklerin hepsi diğer avluda, isterseniz
oraya geçelim.

Bu kezyan avlunun kapısını çaldık. Üzeritoz

toprakiçinde bir delikanlı kapıyı açtı. Belli ki
çalışıyordu. Bu kez bize ilk kapıyı açan Lera durumu
açıkladı, Delikanlı hiçbir şey söylerneden duvarın
dibine çömeldi. Belki de şaşırmıştı ve
düşünemiyordu. Ben tam içimden “galiba bu
taksiyle geri döneceğim' diyegeçirirken sekaktan

ince, ortanınüzerinde beylu, kumralbirdelikanlının

geldiğini gördük. Lera seslendi:
- Hasanbi, budelikanlı Türkiye'den bizi ziya-

rete gelmiş, Kendisi K'aşe'lerdenmiş.

- Hasanbi, gülümsedi ve duraksamadan, son
derece içten ve coşkulu bir sesle davet etti:

- Nıta sit fıçışıtır mıbdej, fınakua fıneblağa

(Eee niye burada duruyorsunuz gelsenize, buyur-
sanıza).

Taksi şoförü izin isteyerek ayrıldı. Hep birlikte
avluya girdik. Avlunun sol tarafında U şeklinde
sütunlu büyük ve yeni bir ev vardı, ancak henüz

yerleşilmemişti. Evin avlu dışına bakan hiç pencere-

si yoktu. Daha sonra Kabardey'deki köy evlerinin
genellikle, avlu içinde son derece korunaklı inşa

edilmiş olduklarını gördüm. Muhtemelen bu, ovada
yaşayan insanların savunma ve güvenlik gibi kaygılar!

geliştirdikleri bir yapı tarzıydı. Bugün hala
Rahmiye'de bile benzer yapıları görmek

mümkündür.
Biraz önce gördüğüm delikanlı Zamir'in, avlu-

nun diğer yanındakieski bir binayı yıkmakla meşgul
olduğunu anladım.

Yeni evin hemengirişinde, balkonda elinde
bastonla yaşlı bir kadın oturuyordu. Yanına yaklaştım

veellerini iki avucumunarasınaalarak(Kafkasya'da
el öpmeadetinin olmadığını öğrenmiştim) hatırını
sordum, kendimi tanıtın. Bana sarıldı ve yanındaki
sandalyeye oturttu. Gülümsüyerveellerimi
okşuyordu. Yaşlı kadının adı K'ule'ydi ve 95

yaşındaydı. Çevremizbirden 8-|0 kişi ile doldu.
Beni dikkatleizliyorlar ve sorular seruyerlardı.
Türkiye'deki ailemizden ve kendimden bahsettim,
selamlarıilettim.

Ailemiz1317 (1900)yılında gemiyle İstanbul'a
gelmişti. Gemide Kabardey'in farklı köylerinden

aileler vardı, Gemi 15 gün süreyle İstanbul'da
karantina altında tutulmuş, sonra bir kısmının

gemiden inmelerine izin verilmişti. Gemiden inen-
lerin bir kısmı 1318'de (1900-1901) Eskişehir'de
Rahmiye köyünü(1), bir kısmı da Bandırma'daki
Yeni Sığırcı köyünü kurmuşlardı. Yoluna devam
eden gemi, diğeryolcularını İskenderun limanında
indirmiş ve onlar da bugün Halep yakınlarındaki
Hanasir köyünü kurmuşlardı (2). Beni hüzünle
karışık bir merak duygusuyla dinlediklerini fark
ettim.

Gelişim köyde hemen yayılmaya başlamıştı.
Henüzkarşılaşmadığımızaile büyükleri, İkinci Dünya
Savaşı'nda kaybolan rahmetli Murat'ın oğlu veya
torunu olup olmadığımı soruyorlardı, Yabancı
diyarlarda yaşayan birinin, yaklaşık yüz yıl sonra

anadilini konuşabilmesine şaşırmışlardı. Anavatan

dışında yaşayan akrabalarının varlığından habersi-
zlerdi. Türkiye'de ne kadar Çerkes'in bulunduğunu

soruyor ve ne kadar çok insanımızın anavatan
dışında yaşadığını görüp üzülüyorlardı. Sonra, bu
sürpriz misafirin gelişiyle telaşlı bir sevinç yayıldı

herkese.
Bayanların ilk sorularından biri Türkiye'de

kadınların nasıl giyindikleri üzerineydi.

Gülümsemeden edemedim. Erkekler genellikle
taşkın ruhlarını açığa vuran yüksek sesle

konuşuyorlardı. Yaşlı K'ule'yi ziyarete gelen ve

sohbet ettiğimiz gruptan bir komşu delikanlı ise
coşkuyla sesleniyordu:

- Oradaki kardeşlerimize söyle, bu vatan bizim,
bu topraklar, bu dağlar bizim, bu Oşhamahue
bizim, onu kimseye vermeyeceğiz, sonsuza kadar

koruyacağız Bİ

 

(1) Köyümüzün thamadelerinden rahmetli Ghoug Muradin'in

aktarımı.

(2) Hanasir köyünden gelinimiz Vındıj Vidat'ın aktarımı.
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İkinci Dünya Savaşı ve

göçmenleri Ürdün'de...

 

1948sonu veya 1949başında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ürdün'e gelen Adıge göçmenler Amman Derneği'nde
ağırlanıyor (Doğan Özdenarşivi)

© Dr. ÖMER AYTEK KURMEL

İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943 Ocakayında Kafkasya'dan Avrupa'ya göç dalgası yaşanmıştı.

Zoryılların ardından 1947yılında 38, 1948 yılında da 86 kişilik iki Adıge kafilesi, İtalya'dan deniz

yoluyla Ürdün'e gitti.
Fotoğrafta teşhisedilebilenler (sağ taraf yakından uzağa)

I) Huşt İlyas (Kalpaklı)

2) Yehutle Medin

O
4) Tok Hüseyin :

5) Natho Hacımusa
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Bu belge Amerika'ya göç edenilk Çerkesİseyer aldığı yolcu listesidir (Macide Hilmi'nin arşivinden)

| o s6 o © 9

Amerika'ya göç eden ilk Çerkes kafilesi
İlk Çerkes göçmenler 8 Temmuz 1923'de SS Constantinople gemisiyle İstanbul'dan yola çıkmış,|

Ağustos 1923'de Ellis Adası'ndan Amerika'ya giriş yapmışlardı. Grubun tam istesi şöyleydi:

- Sultan Kadir Giray, eşi Vacide ve çocukları Cengiz Han

KuşukNatirbof, eşi Fatma, çocukları Muhammed Giray, Zulefa, Anzavur ve Leyla

İslam Giray Natirbof, eşi Şıharhan ve üç yaşındaki çocukları Hacı Murat
Zahiret Şeretlokof

Zizu Şeretlokof

Azrail Şipşef ve eşi Meryem

“Fatma Şipşef (Azrail Şigşef'in kızkardeşi)

HamitŞejokof
Firdevs Şejokof

* Vacide, Fatma, Zahiret ve Zizu kardeş idiler.  



 
 

 

  

   

  

  

  

Dünyaca

# aşar Doğu, 1915 yılında Samsun'un Kavak

ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu.

Çerkesler'in Ghute ailesindendir. Dedesinin

köyü olan Emirli'de büyüdü. Güreşe orada

başladı. 1938 yılında Ankara'da askerliğini yaparken

minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde milli takıma

yükseldi. Oniki yıl süreyle (1939-1951) ay yıldızlı

mayo altındaki yerini muhafaza etti. Bu süre içinde

katıldığı / şampiyonanın 6'sında şampiyonluk kazandi.

8 Ocak 1961'de Ankara'da vefat etti.

Ataları göç sırasında Samsun'a yerleşmişti. Daha

önce bebeksayılabilecek çağda iken cepheye giden

babasının şehit düştüğü haberi gelmiş, bu yüzden

annesiyle birlikte dedesinin köyü olan Emirli'ye göç

etmek zorunda kalmıştı. Çocukluğunun geçtiği bu

köyde güreşe başladı ve dahailk gençlik yıllarında

iken yaman bir karakucak güreşçisi olarak adını bütün

çevreye duyurdu.

Ankara'da askerliğini yaparken bir arkadaşının

ısrarı ile Ankara Güreş Kulübü'ne girdi ve orada

minder güreşine başladı. Zehir gibi acı kuvveti ve

güreşteki üstün kabiliyeti ile minderde de kendini

gösterdi. Ancak kendisini tecrübesiz bulan yöneticiler,
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ünlü güreşçilerimiz Yaşar Doğu,
Hamıt Kaplan ve Adıl Candemır'ın, seçtikleri

mesleğin yanı sıra birbirleriyle dostlukları
da övgüye değerbir paylaşım ömeği

idi. Diğer bir ortak noktalarıise, her
üçünün de ocak ayına rastlayan,

onun Avrupa Şampiyonası'nda ezileceğini düşünerek

kadroya almak istemediler.

Mili Takımın Finlandiyalı antrenörü OmniPellinen

ağırlığını koyarak direnince kendisine milli takımda

yerverildi. Böylelikle başarı dolu güreş hayatının ilk

milli temasını 1939 Avrupa Şampiyonasısırasında

Oslo'da yaptı. Minder güreşindeki olanca acemilik

ve milli maç tecrübesizliğine rağmen, büyükbirvarlık

göstererek üç rakibini yendi, bir maçında sayıyla

yenik sayılarak Avrupa Şampiyonluğu'nu kaybetti,

ikinci oldu, O zaman, bu büyük başarıydı.

1940 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Oyun-

ları'nda güreş yaşantısının ilk şampiyonluğunu ka-

zandıktan sonra, İkinci Dünya Savaşı'nın araya
girmesiyle milli müsabakalardan uzakaltıyıllık bir

duraklama devresine girilmişti.

1946 yılında tekrar rakipsiz eleman olarak Milli

Güreş Takımına girdi. Aynı yıl sıtma hastası iken

Stockholm'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

40 derecelik ateşle mindere çıkmasına rağmen,

yaptığı altı güreşi de kazanarak /3 kiloda Avrupa

Şampiyonuoldu.

1947 yılında Prag'da yapılan Avrupa Greko-

bırakıp gidişleriydi..CP |



 

 

“Bundan güreşçi olmaz”
diyenleri yanıltarak, Üst üste
aldığı 3 olimpiyat madalyasıyla
adını tarihe yazdırdı.

Romen Şampiyonası'nda da, bütün zorluklara ramen

73 kg.da Avrupa Şampiyonu oldu.

Güreş Dünyasında İsveçlilerin deyimiile bir

“Kara saçlı kuvvetilahı” olarak parlayan Yaşar Doğu,

büyük namını 1948 Olimpiyatları, I949 Avrupa

Şampiyonluğuile de perçinledi. 1950 yılında Irak ve

Pakistan'a yaptığı büyük turnede büyük kuwvet ve

güreş bilgisini doğu alemine tanıtmak imkân ve

fırsatını da buldu.

1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya

Şampiyonası'nda 87 kiloda Ayyıldızlı mayoyu giydi.

Çok çabukkilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren

bir bünyeye sahipti. Bu yüzdenyıllarilerledikçe sıkleti

de yukseliyordu, Nitekim 67 kilo ile başladığı güreş

hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda

kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya

şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu.

Ayyıldızlı mayo altında yaptığı 47 maçın 46'sını

kazanan Yaşar, bunların 33'ünde tuş yapmış, |

maçınıittifakla, |'ini abandoneile, birini de ekseriyetle

kazanmıştır. Galibiyetle sonuçlanan 46 güreşi 690,

dakika sürmesi gerekirken; yaptığı tuşlarla bu süreyi

372 dakika 26 saniyeye indirmişti.

Güreş hayatını kapattıktan sonra Milli Güreş

takımımıza antrenör oldu. 1955 yılında antrenör

olarak milli takımımızla gittiği İsveç'te ciddibir kalp

krizi geçirdi. Uzun bir tedavi gördü. Doktorlar

kendisine iyi bakmasını, yorulup heyecanlanmamasını

söylemişlerdi. Fakat bunu yapamadı. İsveç'ten döner

dönmez tekrar kendini güreşe verdi ve 8 Ocak

I961'de Ankara'da bir kalp krizi sonucu vefatetti.

Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan

Yaşar Doğu,ayyıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin

yalnızca birinde yenilmiş, gelip geldiği 46 karşılaşmanın

Yaşadığı bir dizi şanssızlıkla
alamadığı çok sayıda altın

madalyayı, yetiştirdiği
şampiyonlara telafı etti...

33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın

normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa
sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam

372 dakika 26 saniye sürmüştür

HAMİT KAPLAN(1934 - 1975)

1933'te Amasya Hamamözü'nde doğan Hamit

Kaplan, milli güreşçi Adıl Candemir'in özendirmesiyle

18 yaşında güreşe başladı. Askerlik görevini yaptığı

sırada Denizgücü güreş takımına katıldı. | 954 yılında

milli takıma seçildi.

Hamit Kaplan, modern güreşin gelmiş geçmiş

ilk on güreşçisinden biri olan, spor yaşamı boyunca

tüm yarışmalarda serbest ve grekoromen stillerde

ard arda güreşerek en çok madalyayı almış yegane

güreşçidir. 1956

Melbourne

Olimpiyatları ve 1957

İstanbul Dünya
Şampiyonası'nda | 00
kiloyu aşmayan

cüssesiyle, 120 ve 140

kiloluk devlerle

güreşmiş, herikisinde

de grekoromen stil-

indeki altın madaly-

aları, hakem oyun-

larıyla gümüşe

döndürülmüştür.

bir yıl boyunca 175
kez giydiği milli mayo

ile üç Olimpiyatta üst
üste madalya kazan-

mayı başaran Kaplan, 
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— 1960'da Roma'da gümüş, 1964 yılında Tokyo'da yapılan

Olimpiyatlarda bronz madalya almayı başarmıştır. 1965

yılında geçirdiği iki ameliyattan sonra çok sevdiği güreşi

ve sporu bıraktı. 10 yıllık güreş yaşamında uluslararası

şampiyonalarda 20 madalya kazandı. Ayrıca 22 kez de

Türkiye şampiyonu oldu, Kırkpınar yağlı güreşlerinde

ağalık yapan Hamit Kaplan, 1976'da geçirdiği trafık

kazasında hayatını kaybetti. O, ağır sıklette gerek

serbest, gerek grekoromenstilde dalının en iyilerinden

biriydi.

ADİL CANDEMİR (1910 - 1989)

Türk güreşinde gerek güreşçiliği gerek ise yetiştirdiği

başarılı sporcularla anılan önemliisimlerden birisidir
Adil Candemir. Nüfus cüzdanına göre 1914, kendi

anlatımına göre İ910 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy

kazasının Hamamözü nahiyesinde dünyaya gelen
Candemir Şapsığ boyunun Guğojailesine mensuptur.

Tüm fertleri güreş sporuna yatkın olan kalabalık bir

ailenin (7 kardeş) üçüncü çocuğudur. Erkek kardeşlerinin

tümü güreşmiş olmakla birlikte güreşi meslek edinip

sürdüren Adil Candemir olmuştur.
Çok genç yaşta ve orta sıklet sayılabilecek 75-80

kiloluk cüssesine rağmen 1933 yılında Orta Anadolu'da

başpehlivan olmuş ve senelerce yenilmeden

Yaşar Doğu'nun ustasının yine Samsun'un
Büyürçirişli köyünden Sami Aker adında bir pehlivan
olduğu söylenir. 1.60 m. boyunda ve ortalama | 10 kg.
ağırlığında olan Sami pehlivan, bir sohbet sırasında
öğrencisiyle ilgili bilgileri şöyle aktarmıştır:

“Yaşar Doğu, henüz 11-12 yaşlarındaydı.
Emirli'deki kireç ocaklarında çalışıyordu. Çevrede
düzenlenen güreşlere yürüyerek gider, çok yorgun
olduğunda 15-20 dakika kadarrakiplerinin altında
kalarak dinlenirdi. Sonra da üste çıkıp rakiplerininişini
bitirirdi. Sanki bir fil ciğerine sahipti. Çok nefesliydi.”

Dünya çapında üne sahip Yaşar Doğu, gurur ve
kibirden arınmış, son derece alçak gönüllü kişiliğiyle,
daima arkadaşlarını öğrencilerini yüceltmeğe çalışan
bir yapıya sahipti. Belki, en azından on kere kendisine,
“Yaşar-Celal-Gazanfer üçlüsünün eniyisi hanginizdi?”
diye sorulduğunda, nefes alıp verirken inen geniş
omuzlarıyla tane tane cevap verirdi:

“Ben bu işin hamallığını, Celal cambazlığını,
Gazanfer de pehlivanlığını yaptı..."

Zaman Gazetesi spor yazarlarındanı Avni Tarhan,

Yaşar Doğuile ilgili yaptığı röbortajlardan sonra yazısına
şu notları düşmüştür:

“Rahmetli Yaşar Doğu nun yaşadığı dönemde
çalıştırmış olduğu bütün sporcular ile yaptığım
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söyleşilerden, örnekbir insan, örmekbir sporcuçıktı
karşıma. Hem ailesinde müşfik bir baba, hem çalıştırmış
olduğu bütün sporculara sevgisi, ona büyükbir saygı
duyulmasına neden olmuş. İnançlarına bağlı bir insan
olan Yaşar Doğu, hayatı boyunca yapmış olduğu
bütün müsabakalara çıkmadan önce, abdest alıp iki
rekat namaz kılarmış. Gölbaşındaki antrenman
tesislerine giderken, Ulus'tan sırtına çuvalile yakacak
odun yükleyerek gider, orada sporcular gelmeden
önce iğne iplik ile onların söküklerini diker ve ortamı
havalandırırmış. Tevazu içinde yapılmış bu hareketler,
birçok teknik adamın hiç tenezzül etmeyeceği şeyledir.
Onun ömekkişiliği, ahlakı, davranış biçimlerinin bilimsel
bir platformda ele alınarak incelenmesi ve milli
takımlarımıza yansıtılmasının olumlu olacağı
kanaatindeyim.

Öğrencilerinin Yaşar Doğuile ilgili anıları:
Müzahir Sille (olimpiyat şampiyonu):
“Yaşar hoca bir gün İstanbul Güreş İhtisas

Kulübü'ne geldi. Idmandan çıktık kolumagirdi, cebinden
bir elma çıkardı, bana verdi. Hiç yaptığı şey değildi,
şaşırdım. O bizimle arasındaki mesafeyi çokiyi ayarlayan
büyük bir hoca idi. Hayatımda çok azdı böyle mutlu
olduğum. Camiye gittik, birlikte namaz kıldık. Daha
sonra türbeye gittik, dua ettik. “Müzahir hakkını helal

 



 

et, ben gidiyorum” dedi. Hocam sanki öleceğini
biliyor gibiydi. “Hocam dedim, bizim sende ne
hakkımız olabilir. Helal olsun”. Ertesi gün vefat ettiğini
öğrendim,yıkıldık. Hocamın bana bir elma vermesi,
koluma girmesi benim için büyük bir olaydı.

Mustafa Dağıstanlı (olimpiyat şampiyonu):
Melboume,yani 1956. O zaman kilo düşmemiz

gerekiyor. Yanitartıya çıkacağız benim 57 kilo olmam
gerekiyor ama o zamankikilom 62. Tabii bir takım
oyunu bu olimpiyatlar. Ben aslında 62'de debirinci
olurum ama, amaç çok madalya götürmek. 62 kiloda
Bayram var. Yaşar Doğu o da altın alsın istiyor. Bana
diyorlarki, 'kilonu düş'. Saunayagittik, kilo düşüyoruz
Düştüm düştüm, 500 gramım kaldı. Ama mümkün
değil düşemiyorum. Celal Atik dediki: “200 gramın
kaldı, ağzına bir şey koymayacaksın, sabaha kadar |
bir şeyin kalmaz". “Olmaz hocam ben biraz daha
kalayım' dedim. Yaşar Doğu araya girdi, “Adam
senin yaşın kadar güreşmiş. Sen daha mıiyi bileceksin”
dedi bana. Sabah oldu, benim dediğim doğru, kiloyu
düşememişim. Saunada ölüyorum. Nasıl bir stres,
nasıl bir sıcak. Yaşar Hoca “1000 sayıyoruz deyin,
ama 3000 sayın, düşsün o kilosunu” diyormuş.
Benden gram ter çıkmıyor. En sonunda Celal Atik |
aldı havluyu, benim omzuma koydu. Nasıl sert,
testere gibi geldi, “Aman dedim, beynim zonkluyor |
hocam, bana dokunma”. O sırada Rusların güreşçisi
beni yattığım yerde gördü ve bana masaj yaptı.
Meğer, Yaşar Doğu bunu görmüş ve bana çok
kızmış, “Hocasına dokunmadiyor, elin gavuruna
masaj yaptırıyor” diye. Neyse, sonunda beninat
ettim ve o kiloyu düştüm. Maçın öncesinde
ağzıma su bile koymadan güreştim. 57 kiloda
altını kaptım. Yaşar hoca müsabakadan sonra beni
kucağına aldı dedi ki, “Şimdi seni affettim”...

Cihan Candemir (Adil Candemir'in oğlu):
Hamit Kaplan'ın spora başlaması,

yetişmesi, yaptığı maçlar, özel yaşamı,
hepsi çok çokilginçtir.

Hamit Kaplan'ı keşfeden /.
ve sıfırdan alıp yetiştirerek
şampiyon yapan hocası Adil
Candemir'dir. Özellikle Adil
Candemir, Hamit Kaplan, /
Yaşar Doğu üçlüsü başta /
olmak üzere, Çerkes
asıllı diğer güreş-
çilerimizin de kendi
aralarındaki dostluk
övgüye değer
nitelikteydi.
Nitekim Hamit
Kaplan'ın evliliğinin
her aşamasında Adil
Candemir bulunmuş,
Yaşar Doğu ve diğer güreşçi
arkadaşları da, düğünü finanse
etmek için yapılan güreşlere
katılmışlardır. ,

Hamit Kaplan, Ankara'nın İncesu

 

  

  
  
  

  

  

  

   

 

  

   

  

  
  

  

  

  

   
  

 

  

başpehlivanlığını sürdürmüştür. kendisinden 15-20

kg. fazlası olanlar dahıl, çevre illerdeki bütün pehli-

vanları yenerek “Çerkes Adil” olarak ünlenen Adil

Candemir'in en büyükşanssızlığı, başpehlivan olmasına

rağmen, minder güreşine vaktinde başlayamamış

olmasıdır. Bu yüzden 1936 olimpiyatlarına

katılamamıştır. 1937 yılından sonra minder güreşine

başlamışsa da 1939 yılında başlayan 2. Dünya Savaşı

nedeniyle tüm sportif faaliyetler durmuş, 1940-1944

yıllarında olimpiyatlar yapılamamıştır. Bu şanssız

durum onu, en faal döneminde dünya güreş mind-

erinden uzaklaştırmıştır.

1945 yılından sonra artık 35 yaşına gelmiş olan

Adil Candemir, milli takımın en tecrübeli elemanı

ve ağabeyi durumunda bir takım kaptanıdır. 38

yaşındayken evlenir. |./6 cm. boyu ve en fazla 90-

95 kilo gelen vücuduyla, o bölümde açık olduğu için

sürekli ağır sıklette güreştinlmektedir. 948 olimpiyat-

larına katıldığında bu durumaisyan eder ve 79 kiloya

düşer. milli takım alt üst olmuştur. Hepsi karakucaktan

geldiği için sıklet sorunu olmayan Gazanfer Bilge,

Celal Atik ve Yaşar Doğu da mecburen

kilo vererekalt sıkletlere düşmek zo-

rundakalırlar ve başarılı olurlar. 1948

olimpiyatlarındaki önemli başarının

altında yatan sebeplerden biri de

budur. Zira alt sıkletlere inen

sporcularımıza, kilolarındaki rakipleri

çok hafif gelmiştir. Adıl Candemir bir

şanssızlık sonucu köprücük kemiği

kırılmış, ancak doktorların itira-

zlarına rağmen kolunu mor-

finle uyuşturarak müsa-

& bakaya çıkarak İngiliz
güreşçiyi tek kolla tuş

etmiştir. Finalde ise

sürekli sakat koluna

saldıran Amerikalı

rakibine |5 dakikanın

13. dakikasında yenilir

ve gümüş madalyada

kalır.

1949 yılında

ilerlemiş yaşına rağmen

mindere çıkarak, 89 kiloda
Avrupa Şampiyonu 1950 yılında

ise eksik kilosuna rağmen

grekoromen stilde güreşerek

dünya üçüncülüğüalır. 1951
yılındanitibaren spor hayatına
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antrenör olarak devam eden Adil

Candemir, sporculuk hayatında

büyük potansiyeline rağmen kaza-

namadığı çok sayıda altın madalya

madalyanın acısını, yetiştirip Türk

güreşine armağan ettiği Hamit

Kaplan, Mahmut Atalay gibi değerli

sporcularla telafi etmiştir. Adil Can-

demir çok az sporcuda bulunan

tevazu, fedakârlık, azim ve

dürüstlük gibi özelliklere sahip

örmekbirinsan olarak spora ölünc-

eye dek hizmet etmiş, kendisi gibi

sporcuların yetişmesiiçin uğraşmış,

bütün gücüyle minik sporculara
güreşi sevdirmeye çalışmıştır.

Tüm yaşamını güreş sporuna.

adayan bu değerli spor adamımız,

79 yaşına varmış olmasına rağmen

köy çocuklarını spora kazandırmak-

la uğraşırken, 12 Ocak 1989 tari-

hinde geçirdiği ani bir rahatsızlık

sonucu hayata gözlerini

yummuştur El

 

Şampiyonlar Köşk'te

1948'de yapılan Londra
Olimpiyatları'ndaTürk takımı serbest

dalda dünya şampiyonu, grekoromende

ise dünyaikincisi olarak.Ankara'ya
döndüğünde muhteşem bir kalabalık

tarafından karşılandı. Ulus meydanından

tren garına kadar yolları dolduran
Ankaralılar, şampiyon sporcuları 19 Mayıs
Stadyumu'na kadar coşkulu tezahüratlarla
omuzlarında taşınan şampiyonlar, daha

sonra İsmet İnönü tarafından Çankaya

köşkünde kabul!edildiler.

(FotoğrafAdil Candemir'in fotoğraf arşivinden alınmıştır.)
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tepesindeki gecekondumuza geldiğinde 18 yaşında, Anadolu tabiriyle
sırık gibi bir genç delikanlıydı. Babamın annesi tarafindan da akrabası
olan Kaplan'ı, babam Adil Candemirısrarlı ricalarla köyümüzün
çevresindekiçeşitli panayırlarda yapılan müsabakalarda denemiş, ancak
babamın anlatımıyla “deste boyu"'nda bile kendinden kiloca çok hafıf
pehlivanlara yenilmişti. Pehlivandan çokiyi anlayan babam, bunlara
rağmen Hamit Kaplan'ı buraya getirmekistedi. Elinde tahta bavuluyla
Ankara'ya gelerek, iki odalı gecekondumuzunbir odasına yerleştirdiğimiz
Hamit ağabeyle ilgili ilk hatırladığım şey, ayağındaki kara lastiklerin
yerine yeniiskarpin ayakkabı almakistediğinde, ayağına uygun ayakkabı
bulunamadığıiçin sipariş verildiği, geçici olarak-alınan Gıslavend beyaz |
keten pabuçları birkaç gün, ancak ökçesine basarak giyebildiğidir.

Babam, Hamit Kaplan'ı güreş salonuna götürdüğünde, rahmetli
Yaşar Doğu da dahıl olmak üzere diğer güreşçilerin “Bu kalası nereden
buldun?” diye alay etmelerine, Hamit ağabey yılmakbilmeyen çalışmasıyla
karşılık verir ve hepsini yanıltmıştı. Antrenörü, ilerlemiş yaşına rağmen
gücünü muhafaza eden Adil Candemir'di ve onu bütün bildiklerini
öğreterek yetiştirdi. Adil Candemir'in tabiriyle, Hamit Kaplaniyi bir
serbetçidir. Ama grekoromeni de iyi bilmesi gerektiğinden onu da
öğretir. Antrenmana eve geldiklerinde de devam ettiklerini ve onlar
eve geldiğinde annemin 3x3m.lik odadakikırılacak eşyaları hemen
topladığını, çocuk halimle onlar güreşe başladığında evimizin deprem
oluyormuşcasına sallanmasından ürktüğümü hatırlarım.

Babam, başlarken Hamit Kaplan'dan hiç bir şeyden yılmadan
çalışacağına ve başladığıişi yarım bırakmayacağına dair söz almıştı. Bu
söz Kaplan'ın yaşamının dönüm noktası olmuştur. Hamit ağabeyin

yoğun çalışma temposundanyıldığını,
ümitsizliğe kapılıp köye kaçmakistediğini
defalarca kendi ağzından duymuştum.
Ancak babama verdiği sözden dolayı
bunu yapamayacağını söylerdi hep. Artık
Hamit Kaplan için karar alınmıştır,
yapılacak şey bellidir. Hayvanat
Bahçesi'nde bulunan işe başlar, ev
ayarlanır. 2,5 liralık yevmiyeyi
duyduğunda “gerçekten bu kadar çok
para mi verecekler” diye babama
sormuştur. Bu durum biz çocukların da
işine yaramış ve sürekli hayvanat
bahçesine gider olmuştuk.

Hamit Kaplan artık kendisini
geliştirmişti ki babam antrenör olarak
Çorum'a tayin oldu. O dönemde tüm

iyi güreşçiler İstanbul'da toplanmış olduğundan babam Hamit ağabeyin
de İstanbul'da güreşe devam etmesini istedi. Annemin kuzeni Talha
Altınbaşak, İstanbul'da Hamit Kaplan'ın hamiliğini yaptı. Askerlik ve
Demirspor dönemlerinden sonra, şampiyonlukları da başlamıştı.
Babamla sürekli mektuplaşıyorlar, Hamit ağabey olan biteni ve sorunlarını
anlatıyor, babam da moral taktikler verip aynı zamanda iyi ahlaklı ve
dürüst olması konusunda telkinlerde bulunuyordu. Babam milli takım
kamplarında da sürekli Kaplan'ın yanında bulunmuş,hatta daha önce
kendisini yenen Antonson'u, verdiği taktiklerle Hamit ağabeyin yenmesine
yardımcı olmuştu. Hamit ağabey, eşi Nejla ablaya aşık olduğunda da
annem Vasıtasıyla babama durumuiletmiş, biz ailece Çorum'un Zennun

köyüne gece vakti kız istemeye gitmiştik... EB

 

 

  



 

   
  erneği yeni yönetiminibelirledi

Almanya Zwingenberk Derneği yeni yönetiminibelirledi. 5 Mart 2006 Pazar günü yapılan genel kurulda seçilen
yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: İshak Bal - Başkan, Erhan Acar - 2. Başkan, Levent Sürer - Sekreter, Mola
Sürer - Denetleme, Hatun Yağan. Yeni yönetime başarılar diliyor, görev dönemleri boyunca toplulumuz adına
faydalı çalışmalar gerçekleştireceklerine inanıyoruz. Hağundoka Yaşar Aslankaya

  

 
 

Bursa Kafkas Derneği Eğitim ve Seminer
Komisyonu tarafından 17-18 Aralık 2005 tari-
hinde, demeğimiz ve bölge demeklerin katılımıyla
iki günlük bir seminer düzenlendi. Birinci gün
Şamil Jane'nin sunumunu yaptığı swot (strenght
- weaknesses -opurtunities - threats) analiz
metoduyla, demeklerimiz ve Türkiye diasporası
için güçlü ve zayıf yönlerimiz ile karşımızdaki
fırsatlar ve tehditlerin değerlendirmesi yapıldı.

İkinci gün ise Dr. Ömer Aytek Kurmel
tarafından "Kafkasya'ya yaklaşım:1864
sürgününden günümüze Kafkasya-diaspora ilişkisi
ve bu süreçte Çerkesler'in rolü" üzerine bir
konuşmayapıldı. Konuşmanın detaylarını; Osmanlı
İmparatorluğu dönemindeki iskan planı,meşrutiyet
döneminde Çerkesler'in rolü,bpu dönemde ku-
rulan Çerkes derneklerive işleyişleri, çarlık
Rusya'sındaki gelişmeler ve bunun Çerkesler'e
yansılamaları, İkinci Dünya Savaşı'nın Kafkasyadaki
sonuçları, cumhuriyet dönemi ve kazanılan haklar
ve günümüze dek gelişen olaylar oluşturdu.

Bölge dernekleri toplantısı:
04 Şubat 2006 tarihinde Bursa Kafkas Der-

neği binasında bölge dernek başkanları ve üye-

lerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplan-

tının içeriğini ortak aktivite programları, genel

ve yöresel sorunlarımız ve bunlara getirilebilecek

çözümleroluşturdu.

Toplantı sonucunda;

* Güney Marmara Kafkas şöleninde olması

düşünülenler ve bunlarlailgili yapılacak çalışmalar,

* Derneklerarasında.işbirliği çerçevesinde

bursa kadınlar ve gençlik komisyonunun bölge

derneklerine ziyareti,

* 26 Şubat 2006 tarihinde Karacabey der-

neğinin ev sahipliğinde Güney Marmara Kafkas

şöleninin organizasyonuile ilgili ikinci toplantı

yapılması konularında kararlar alındı ayrıca dil

kursuyla ilgili eğitici olarak gönderilecek adaylar

üzerinde görüşbirliğine varıldı.
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Balkanlar'dan ikinci bir
göçle Anadolu'ya gelen
Çerkesler tarafından
1876 yılında, İzmir-
Balıkesir eski kervan yolu
üzerinde kurulmuş olan
Orhanlı sulak, yemyeşi!
bir Adıge-Şapsı$
köyümüzdür.
NART 56

 
TURKAV KAMİL TURKAN

üyüklerimizin söylediklerine göre;
Kafkasya'dan gelen atalarımız Kafkasya'nın
Doğu Karadeniz ve Ubil nehri dolaylarında
yaşamışlardır.
daha sonra ise Anadolu'ya göç eden

atalarımızın, bu zorlu göç yolculuğunda kendiiçlerinde
grup olarak ayrılmalar olmuş, göçebe olarak devam
eden yolculuklarında gruplardan bazıları, günümüzdeki
adıyla Gönen'in Taştepe Köyü'ne, Çandır Köyü'ne,
Ovaköy'e, Paşaköy'e ve Babaköy'e yerleşmişlerdir.
Geri kalanlarise yollarına devam ederek, köyümüzün
bugün olduğu yere gelmişler ve köyün su
kaynaklarının da yeterli olduğunu görünce buraya
yerleşmişlerdir.

Onceden bu gruptan ayrılmak zorunda kalan
kafileler de daha sonra buraya gelerek yerleşmişlerdir.
Sonunda Orhanlı köyü, 1876 yılında 120 hane olarak

kurulmuştur.

  



 

 Köyümüz o zamanki İzmir-Balıkesir kervan

yolunun da üzerindedir. Rivayete göre o zamanlarda

köye gelen bir kervan grubu köyümüzde misafir

edilmiştir. Kervan, köylülerimizin misafirperverliğinden

memnun kalmış ve köyümüzünismini sormuş. Fakat

henüz köyebirisim verilmediğini duyunca köyümüze

“Uğurhane” ismini yakıştırmıştır.

Köy halkı da bir süre sonra bu ismi benimsemiş,

bu isim zamanla “Orhaniye” olarak değişmiştir.

Günümüzdekiismiise İçişleri Bakanlığı'nın emriyle

“Orhanlı” olarak değiştirilmiştir. Orhanlı köyü, 7

Mart 1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiile

Bigadiç ilçesinden ayrılarak, Balıkesir merkeze

bağlanmıştır.

Nerededir?

Orhanlı, Balıkesir'in güneydoğusunda olup,

merkeze yaklaşık 18 km. uzaklıkta kurulmuştur.

Köyümüzün güneyi biraz dağlık, kuzeyi ise Balıkesir

ovasının devamı şeklindedir. Güneyde Başçeşme,

kuzeyde Paşaköy ve Çiçekpınar (Nergiz), batıda

İnkaya köyü ve barajı, doğudaise Çiftlik köyüile

çevrelenmiştir

    

ilçelerde ikamet etmektedir. Köyümüzün nüfusu

1994 yılı nüfus sayımına göre |75'tir.

Gençlerin çalışmak ve okumak için köyden

ayrılması köyümüzde özellikle genç nüfusu azaltmıştır.

Ancak bayram, cenaze, düğüngibibirleştirici günlerde

“köyümüzün gerçek nüfusunu görebilmekteyiz. Yaz

aylarında ise köyün nüfusu ikiye hatta üçe katlanır.

Köy en çok Manisa'nın Somailçesine göç vermiştir.

Oradaki nüfus ise madencilikle geçinmektedir.

| Kültürel yapı

Köyümüzün okuma-yazma oranı 2100'e

yakındır. Balıkesir ili okullarından ilki köyümüzde
açılmıştır. Okul 1930 yılında eğitime başlamıştır.

Okulun ilk öğretmenliğine köyümüzhalkından Ali

Efendi (Ali Bilman) tayin edilmiştir. Bu kişinin daha

evvel Abdülhamit döneminde saray muallimliği

görevinde uzun süre çalıştığı söylenir. Köyümüzden

200'ün üzerinde meslek sahibi insan çıkmıştır.

Günümüzde üniversitelerin matematik, uçak,

bilgisayar gibi önemli bölümlerde okuyan ve

öğretmenlik, mühendislik gibi daha pek çok meslek

dalında hizmet veren köylülerimiz vardır

Köy halkı Cerl
  

 



 

 

geleneklerimizin devamıniteliğindedir. Aralarında

anlaşan gençler genelde nişan süresini uzatmazlar.

Evlenen kız adetler gereği toplantılara katılamaz,

düğünlerde oyunlara iştirak edemez.

Günümüzde köyde Turkav, Çüsha, Met, Açımuj,

Besti, Natxo, Neguç, Deguf, Hamtej, Hagur, Sovsi,

Gusersülaleleri yaşamaktadır.

Orhanlı'nın geçim kaynağı çiftçiliktir. Ayrıca

köyümüzün gençlerinin büyük bir kısmı Balıkesir'de

çalışmakta, Soma'ya göç eden nüfus ise geçimini

madencilik ile sağlamaktadır.

Eski evlerin sayısı fazla olsa da, son yıllarda

betonarme evlerin sayısı artmaktadır. Eski evlerise

yenilenmektedir. Özellikle Somailçesinden dönüşlerin

artmasıyla yapılan ev sayısı artmaktadır. Geçmişte

yapılan arsa satışları ile herkesin arsa sahibi olması

sağlanmıştır.

Evlerimizin bahçeleri ve köy genelinde

ağaçlandırmaya büyük önem verdiğimiz Orhanlı'da

ayrıca, ışıklandırmalı futbol ve voleybol sahalarımız.

ile bir de çocuk parkımız bulunmaktadır.

Düğünlerimiz

Köyümüzdeki düğünler Çerkes örf ve adetlerine

göre yapılmaktadır. Düğünlerde müzik aleti olarak

Pşine (mızıka), akordeon ve phaçiç kullanılmaktadır.

Köyümüzde ayrıca düğünlerde kaçamak (baste) ve

lilibje yemekleri yapılır. Son yıllarda maalesef

düğünlerimize davul girmeye başlamıştır. Eskiden üç

gün üç gece boyunca devam eden köyümüzdeki

- düğünlerde, düğünün son gününde at koşusu, yay

wwe.
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koşusu, güreş ve cirit oyunları oynanıp kazananlara

hediyeler verilirmiş. Bugün o düğünlerimizi özlemle

anmaktayız.

Etkinlikler
Küçük çapta el ve el sanatları yapılmakta olup

her ev kendi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Köy halkı

1950-1960 yılları arasında örgü sanatına çok önem

vermiş, geçiminin yarısını bu şekilde karşılamışlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1954 yılında açılan

dokumacılık kursu rağbet görmüş, 16 genç kızımız

kursu başarıile bitirerek birer dokuma tezgahı ile

ödüllendinilmişlerdir. Gençkızlarımızın azlığı nedeniyle

dikiş kursları açılamamaktadır. En son kurs |993

yılında açılmıştır.

Köy gençlerinin 1990 yılında kurdukları resmi

olmayan demek,bir süre gençlere hizmet etmişse

de, günümüzde kahvehane olarak kullanılmaktadır.

Adıgey Cumhuriyeti'nin ünlü ekibi Nalmes

folklor ekibi, 2 Kasım 1991 tarihinde köyümüzü

ziyaret etmiş ve köyümüzden memnunbir şekilde

ayrılmışlardır. Aynı şekilde İslamey folklor ekibi de

1992 yılının kurban bayramında köyümüzü ziyaret

etmişlerdir.

Ayrıca köyümüzde son üç yıldır Şipsi Şenliği
yapılmaktadır. Heryıl Ağustos ayı içinde düzenlemeye

özen gösterdiğimiz şenlik, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos'da

yapılmış, yaklaşık yaklaşık 2.000 kişi katılmıştır. Bütün

köy halkının büyük bir özveriyle hazırladığı Şipsi

Şenliği, 2005yılında İzmir'in Sind müzik grubu,

Arıkbaşı köyünün küçükler ekibi ve köyümüzün
Marje ekibinin katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.
Marje Kafkas Dansları
ekimiz şu oyunculardan
oluşmaktadır:

Fahri Aydemir,
Melih Erkutlu, Mehmet
Aydemir, Mehmet
Yılmaz, Mehmet Uçak,
Hüseyin Özdemir, Sinan
Tekin, Coşkun Şahin,
Albina Onder, Hülya
Ayas, Lina Baykan, Ezgi
Nalçacıoğlu, Merve
Uçak, Kübra Kopmaz,
Nermin Ozsoy, Gupse
Savur.

Bu yılki Şipsi
şenliğimize bütün

Çerkes hemşerilerimiz

davetlidir. Bİ

 

 

 



 

 

BRAND SAFFET ÖZTÜRK

864 Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin

(Pendik Derneği) 4-5 Şubat günlerinde

düzenlediği etkinlikte, çok sayıda hemşerimiz

bir araya gelerek, gün boyu yapılan farklı

faaliyetlerde kültürümüzle dopdolu bir gün yaşadılar.

İki gün süren yoğun etkinlik programının açılışına

katılanlar arasında, Pendik'te faaliyet gösteren Bosna

Sancaklılar Demeği, Sinoplular Demeği Pendik şubesi,

Pendik Düzceliler Derneği, Kültür Sanat Merkezi

Demeğitemsilcileri ileTuzlaİlçe Milli Eğitim Müdürü,

ressam Ahmet Özel ve ressam Kamuran Tuç da

 

vardı. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun aynı gün

aylık yönetim kurulu toplantısı ve Gençlik Komisyonu

toplantısını Bağlarbaşı Demeği'nde yapması nedeniyle,

toplantılara katılan çok sayıda Kafkas Kültür

Derneği'nin temsilcileri ile birlikte Jineps Gazetesi

ve Setenay Dergisi temsilcileri de etkinlik açılışında

hazır bulundular.

Cumartesi günü programı, ressam Faruk Kut-

lu'nun resim sergisi ve kokteyile başladı. Program

sunuculuğunu İshak Akbay'ın yaptığı müzik dinletisi

bölümünde, dernek başkanı Thambılmışx Ömer

Karataş'ın davet konuşmasının ardından, Grup 1864

(solist Kube Nurhan Fidan, gitar Hüseyin Bayar,

Akordeon Faik Kanşat) güzel bir dinleti sundu. Daha

 
(Sol başta) 1864 Kuzey Kafkasyalılar Kafkas Kültür Derneği (Pendik Derneği) Başkanı Ömer Karataş, (sağdan) Saffet Öztürk, Jineps
Gazetesi'nden VolkanDüzenli, araştırmacı yazarlar Hayri Ersoy ve Fahri Huvaj, resim sergisini gezerken bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

? Ali Can Kutlu
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sonra Şıj Rahşan, Şamıl Yaşba, Timuçin Koçba, Ferda

Tarba, Ali Anşba ve Gökmen Kabba'dan oluşan

Grup Aydgılara'nın nefis yorumlarını, Ahmet Ahme-

dov'un güzelsesiyle söylediği coşkulu woredler

izledi. Ardından akordeon üstadı Faik Kanşat'ın eşsiz

müzik ziyafeti ve kendisinin bir eserini Kırık Sandalye

Tiyatro Topluluğu oyuncularından Orhan Atlığ'ın

seslendirmesiyle gece son buldu.

Etkinliğin pazar günkü programı saat |4:00te

söyleşiile başladı. İlgiyle izlenen programda araştırmacı

yazarlarımızdan Hayrı Ersoy son romanı “Sürdüler

Sürgün Oldum'"u anlatırken, Fahri Huvaj

Erdal Özden semineri

Söke Demeği 4 Şubat 2006 Cumartesi akşamı

bir seminer düzenledi.

Seminerin konuşmacısı Aydın'dan değerli

hemşerimiz Erdal Özden'di. Aydın Kuzey Kafkas

Demeği'nden ve Söke Kafkas Demeğimizden yaklaşık

35 kişinin katıldığı seminerde Erdal Özden,

Çerkesler'in tarihi, Kafkasya'nın coğrafyası gibi konu-

larda kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Seminerin sonunda katılımcıların sorularını

yapıtlayan Özden,dinleyiciler tarafından büyük beğeni

ile dinlendi.

Bodrum Derneği”ne

kutlama ziyareti

© Bodrum Kuzey Kafkas Kültür Demeği geçtiğimiz

aylarda genel kurul yapmış ve yeni yönetimini

belirlemişti.

Söke Kafkas Derneği, Bodrum Demeği'ne ya-

pacağı kutlamaziyaretini, gecikmeli olarak 19 Şubat

2006 Pazar günü gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında

Söke Kafkas Derneği Başkanı Abdullah Uzunbeycan,

bu tip ziyaretlerin gelenek haline gelerek sürekli

yapılması gerektiğini belirterek, bunun dernekler

arası bilgi alışverişini sağladığını ve yapılabilecek ortak

projeler için de alt yapı hazırladığını aktardı.

Ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını

söyleyen Bodrum Kuzey Kafkas Kültür Demeğiİzzet

Aydemir ise bundan sonra iki dernek olarak daha

kısa aralıklarla bir araya gelmekistediklerini belirterek

teşekküretti.
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“Geleneklerimiz”, Sami Korkut “Çerkes Mizahı” ve

Ressam Faruk Kutlu “Resim” konusunda bilgiler

aktardılar.

Söyleşinin bitiminde, yazarlarımızın okuyuculara

kitaplarını imzalamaları saat | 7:30'a kadar devam

etti. Ardından katılımcılarile birlikte Tuzla'daki

Kabardinka Restaurant'a geçildi. Kabardinka'nın nefis

yemekleri eşliğinde yapılan sohbetlerle bir etkinliğimiz

daha son buldu.

Her ortamdaetkınlıkile ilgili beğeni ve takdirlerini

ileten katılımcılara, biz de Nart Dergisi aracılığı ile

çok teşekkür ediyoruz Gi

 

Yaşlılarımızı ziyaret

faaliyet programımızda

Söke Kafkas Derneğimizin 2006 yılı faaliyet

programını hazırlarken farklı bir şey yapıp,

“Yaşlılarımızın Ziyaret Edilmesi” kararını alarak

programımıza ekledik.

Ancak bunu uygulamaya başladığımızda ortaya

çıkacak tablonun bu kadar güzel olacağını sanıyorum

hiç birimiz düşünmedik. Bu faaliyetimiz için

beklentilerimiz elbette vardı amaziyaretimiz sırasında

yaşadıklarımız bu beklentilerimizin çok üzerindeydi.

Ziyarette bulunduğumuz toplam 4 evde,

birbirinden tatlı dedelerimize ve ninelerimize konuk

olduk. İlginç ziyaretlerimizi derleyerekileriki sayılarda

Nart Dergisi okurlarıyla paylaşmak istiyoruz.

“Kuşadası bize gelmiyorsa

derneği oraya götürürüz”

Söke Kafkas Derneği'nin kanayan biryarası olan

Kuşadası için bir çözüm bulması gerekiyordu.

Kuşadası'ndaki hemşehrilerimizin Söke Kafkas Der-

neğimiz ile iletişimlerinin çok zayıf olmasına çare

bulmakiçin; hemşehrilerimiz derneğe gelmiyorsa

biz demeği onlara götürürüz görev felsefesiyle 2006

yılı faaliyet planına dahil edilen bu program | 6 Şubat

Perşembe akşamıicra edildi.

Daha önceden belirlenen bir toplantı salonunda

Söke'den ve Kuşadası'ndan yaklaşık 20 hemşehrimizin

buluştuğu bu gecede Demeğe ve Nart Dergisine

yeni abonelerin kayıt edilmesi sevindiriciydi.

 

 



 

 

 

 
afkas Federasyonu Gençlik Komisyonu, yeni yönetim dönemininilk toplantısını 4 Şubat 2006
Cumartesi günüİstanbul Kafkas Kültür Derneği'nde (Bağlarbaşı) yaptı.
Federasyon'a bağlı koordinatör derneklerimizden (Adana, Ankara, Bursa, Düzce,İstanbul, İzmir,

> Kayseri) gelen Halime Nurdoğan, Argun Karaçay, Ömer Unal, Hasan Çelik, Meral Yıldız, Ahmet
Bersis Karabulut, Sinan Göksoy ve Didem Genel'in katıldığı toplantının ilk bölümünde her temsilci kendi
bölgesini, bugüne kadar yapılan başarılı çalışmalar, planlanıp yapılamayan çalışmalar ve nedenleri, gençlik
profili, gençliğin özgün sorunları, gençlik sorunlarının orta yaş ve üzeri grubun sorunlarıyla ne kadar örtüştüğü
ve gençlik-toplum ilişkilerinin niteliği açısından tanıttı.

Toplantının ikinci bölümünde temsilciler, çevre analizi ve sorun tespitinden hareketle olası projeler
üzerinde beyin fırtınası yaptılar. Daha sonra, yapılacak çalışmaların koordinatör dernek temsilcilerinin
bölgelerinde yapacakları danışma toplantılarında saptanmasına veilk değerlendirme toplantısının 2006
Haziran ayı içerisinde yapılmasına karar verilmesiyle toplantı sona erdi.

Aynı yerde akşam yapılan gençlik gecesine katılan gençlik temsilcileri yeni dostluklar kurdular.

 

   
SOLDAN SAGA
I- “Kuzey ...... “ (2004 Eylülündeki eylemde çoğu çocuk
330 kişinin öldüğü Kuzey Kafkasya devleti- Demirin simgesi.

Tr 2 3 4 b 6 7/7 8 gg 2- Çerkesler'in dayanışmave yardımlaşma demeği kurdukları
ve çok sayıda Çerkes'in yaşadığı bir Suriye kenti- Mafsal. 3-
Kadın,eş- İngiliz birası, 4- Gelecek- Bir peygamber. 5- Çerkesçe
“lenıko” sözcüğü- “Atatürk Hava Limanı” kısaltması. 6- Arap
Yarımadasının güneyindeki körfez- Mağara. /- Resim. 8- Bir
uzvumuz- “Ulusal Ajans” kısaltması. 9- Cerrahi operasyon.
10- Malezya, Endonezya gibi ülkelerde görülen bir tür hastalık-
Küçük körfez. | |- Eski Mısır tanrısı- Bir tahıl ölçeği- Oy. 12-

Terslik, karşıtlık.

 

Hazırlayan: ŞAMİL YURDUSEVER

  

  

    
   

     
YUKARIDAN AŞAĞI

| - Çerkesler'in “Elbruz” dağına verdikleri isim- Çerkesçe “evet,
öyle” manasında bir söz. 2- Bir zaman birimi- Sarmak. 3-
Güvenlik- Molibdenin simgesi. 4- Yemek yememek, çok az
uyumak, buna rağmen çokaktif olmakla beliren psikolojik bir
bozukluk. 5- Ant- Çerkesçe ma” sözcüğü. 6- Beyaz- Sert
buğdaydan elde edilen bir çeşit un. 7- Bir sebze- “New...”
(Amerika'da bir şehir). 8- Eski dilde “kurtuluş"- Tiyatroda
perde aralarında kullanılan dinlenmeyeri. 9- Belirli bir süre
çalıştıktan sonra kanunlar gereğiişiile ilgisi kesilerek kendisine
aylık bağlanmış olan kişi- Çerkesçe “şı” sözcüğü- Çerkesçe
“hı” ünlemi.

       ©
a
,
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Çeviren: Ö

zdemir Öz
bay  
 

urtun biri arkasına düşen avcılardan

kurtulmakiçin can havliyle koşarken,

omuzunda odun yükü ile ormandan
dönen yaşlı bir dede ile karşılaşır.

 

Kurt

“- Aman.... Ne olur...? Tanrının sevgili
kulu, canım dedem... Cancağızımı koru, koru
ki sana dünyada ne istersem yapayım...”

© Aaa... FHbette... Gel sen,gir şu çuvalın
içine...” İ

Kurtu çuvalın içine koyup ağzını bağlarken
avcılar yetişir.

“© Kurt nereye gitti..' diye sorarlar avcılar.
“- Vallahi görmedim, kurtun geldiğini",
“- Ah hain kurt, ahh... bir yakalasaydık,

  

görürdü gününü.” derler.
Yaşlı dede ;

“- Wüllehi görmedim...”
Sırtında taşıdığı kurta seslenerek;
“- Yoruldum,in sırtımdan.Yarım kalan

işimi bitireyim. Odun-. larımı
taşıyacağım, sen de İk
kurtuldun artık, yoluna
iyilikler çıksın, or-

manına dön...”
“- Tamam,iyilik

ettin, ama seni yemem
gerekiyor” der hain kurt.

Şaşkına dönen yaşlı dede;

“- Eeeyy Kurt! Gerçekten
ismine yaraşır tam bir kurtsun.
Yüreğin adından da kötü.
Aahh bilseydim bu hain-

   

  

  

        

  

 

  

liğini, seni avcılara
yakalatırdım.”

“- Her ne ise,

yapabileceğim bir

 
  



şey yok seni yemek zorundayım...”
“ Peki, o zaman birilerine soralım. Suçsuz

bir yaratık nasıl yenirmiş ? “ |
Kurt ve yaşlı dede armut ağacına yaklaşıp

sorarlar:
“- İşte böyle şöyle, avcılar kovalamıştı,

Bu kurtu öldürmeküzereidiler, "Sakla beni,
koru" deyip banasığındı. Çuvalıma sakladım,
avcılardan kurtardım, şimdi beni illa yemek
istiyor” |

“© Yaptığın doğru idi, canını korudun.Biz,
taze bir daliken de güneşin, rüzgarın saldırısına
uğruyoruz. Bin bir güçlükle büyüyoruz, ama
siz bizim acılarımızı düşünmeden kesip odun

yapıyorsunuz, yakıyorsunuz... Kurtun seni
yemesini hak ediyorsun” der armut ağacı.

Sonra yollarını sürdürürler. Yolkıyısında
otlayan, kadidi çıkmış, yaşlı kır ata rastlarlar;

“— Ey kırat, iyi işler...”
© Hepimize iyilikler dileyin. Getirdiğiniz

haberin anlamı nedir..? “
Olayı anlatıp kır atın hakemliğine

başvururlar.

“ Oooo.! Dede, dede..! Vallahi hak
ettiğini buldun. Ben genç iken istediğiniz her
Işi yapardım. Şimdi yaşlanınca yediğimi çok
görüp sahibim beni tekmeleyerek yabana
attı. İmkansız bir şekilde bu yamaçta sürünüy-

“orum.İnsan değil misin sonunda... Bu sonucu
hak ediyorsun! “ |

“- Peki şimdi ben ne yapayım? Kurt beni
gerçekten yiyecek mi." diye düşünen dedecik
kurta yalvarır;

“- Hadi, ne olur bir başkasına da soralım

| © der.
Yola koyulurlar. Dede bir süre sonra

yolun kıyısında onları izleyen bir tilki görür.
“- Eyyy. Allahın sevgili yaratığı, sevgili tilki.

Durbiraz bekle...”
“- Ha, ne oldu dede?"
“ Hele şöyle dur, kurttan çekinme. Önce

selam küçük tilki, çok oyalamam seni, söy-
İeyeceklerimitek tek düşünüp yanıtlayacaksın.

 

Sana yalvarıyorum” der,
dedecik.   

   

   

   

  

  

“- Peki

söyle, Tanrının

sevgili kulu
dede.” Dedecik

son bir umutla

olayın nasıl geliştiğini
anlatır.

“- Ha ha

hay..1” Küçük tilki
kahkahalarını tut-

amaz.

“ Neden gülüyor-
sun..?”

“- Neden

gülüyorum.

Dünyada
inanmam, bu koca

kurt, o küçücük çuvala nasıl sığar ?"

“. Wuellehi, hem çuvala sığdı, hem de
sakladım..!”

“- Wuellehi sığmaz.”
“- Ey kurt, o çuvalın içine bir gir de

doğruluğunu kanıtla bakayım..!”
Aptal kurtbu iddiayı kanıtlamakiçin kafası

çuvalın dip tarafına geleçck biçimde çuvala

girer.Tulki hemen atılır,
© Aman dede. Gözünü seveyim, hemen

şimdi bağla çuvalın ağzını!

Dede Çuvalın ağzını bağlar.
“- Haydi dede, şurdan bir dal kopar,

gebert o haini.”
Dede bir dal keser, çuvalın içinde debe-

lenen kurta vura vura ezer onu. Çuvalı

sürüyerek köyünün yolunu tutar. Dedeciği
gülümseyerek bir süre izleyentilki, bir süre

sonra ormana dalar EB
Kulağınızla duyduğunuzu, gözünüzle görene

dek yaşayınız... |
 

* Bu masal, 1977 yılının ekim ayında Meremkuıl Vladimir tarafından Küçük
Yinciğ isimli Abazaköyünde derlenmiştir. Anlatan Kardan Muhadin, Türkçeye
çeviren Özdemir Ozbay'dır.

 

 



 

  



GRANİT & MERMER

“Cilalı veyakılmış
een
dardi |

-. mermerlere
özel motif çalışmalırı

leWaterjet;mermer, grani
esenle İ

Mermer > ei döşemeler,NE
rine işlemeler, eviye ve Li eialani
eGİSE

lielGİYİN bıtakm dan d
işlemeyapabilen. FlowWaterjetile Si
eCI verimlileKlbenzersiz b
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