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İlgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz Kasım Aralık sayı-

mız ile yine karşınızdayız. Kasım Aralık döneminde toplumu-

muz ıçın sevindirici önemli gelişmelerin yanı sıra ne yazık İi
üzücü olaylara da tanık olduk.

Federasyonumuz Aralık ayında önemli bir toplantıyı baş-

lattı. Ortak Akıl Toplantısı. İyi düşünülmüş ve iyi organize

edilmiş bu başarılı toplantıyı dergimizin kapağında da kullana-

rak ön plana çıkardık. Birincisi tamamlanan bu toplantıların
toplumumuza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Avrupa Marlamentosu'nda her yıl yapılan Çerkes Günü

etkinliği de Çerkesleri Avrupa'ya tanıtma yolunda önemli bir

boşluğu dolduruyor. Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu,
Cem Ozdemir'in katkılarıyla AW Çerkes Günü etkinliğinin

bu yıl 5.sıni tamamladı.

Değerli yapımcı ve yönetmen hemşehrimiz Muhittin Kan-

dur'un Ürdün'de çektiği "Cherkess" Filminin Monako Film

Festivali'nde başvuru yapan 480 filmarasından en iyi yönet-
men ve en iyi fılm ödülleri başta olmak üzere 7 dalda ödül

alması hepimizi sevindirdi.

2010 yılının bu son döneminde toplumumuz için önemli
ve olumlu gelişmeler yaşadığımız gibi ne yazık ki üzücü

olaylara da tanık olduk. Diasporadaki toplumumuzun emektar-

larından çok değerli iki insanımızı, Wİrof. Dr. Haydar Taymaz'ı
ve Kazım Taymaz'ı kaybettik.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde güven ve huzur ortamını

bozmaya çalışan karanlık güçlerin toplumda öne çıkan değerli

msanlarımıza karşı işlediği fali meçhul cinayetler ne yazık

ki tüm toplumumuzu derinden yaraladı.

Bu üzücü olayların tekrar yaşanmamasını, 201 1 yılında
tüm dünyada ve Kafkasya'da barış ve huzurun hakim olmasını,

dergimizin gelecek sayılarında toplumumuz ıçın güzel gelişmelere
yer vermeyi dılıyoruz.

Sağlıcakla Kalın...
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UZMAN GÖZÜYLE
 

 
Bu çalışmanın amacı Çerkes diasporasının temel hatlarını özetlemek; küreselleşme

süreçleriyle birlikte belirginlik kazanan ve Türkiye ile Kuzey Kafkasya arasında/ötesinde
ortaya çıkan ulusaşırı alandaki ekonomik, ticari ve kültürel etkileşimin beraberinde ge-

tirdiği bir takım çıkarlarla birlikteilgili devletlerin “çoğul vatandaşlık! veya 'esnek vatandaşlık'

uygulamasına geçmek suretiyle geleneksel vatandaşlık rejimlerini reforme etmeleri

konusunda saptamalarda bulunmak;ve farklı diaspora örneklerine de göndermelerde

bulunarak göçmen kavramının günümüzde geçirdiği dönüşümü 'göçmen-ötesi' (transmig-

rant) kavramı üzerinden anlatmaya çalışacağım.

Geleneksel ve Modern Diasporalar

Diaspora, Yunanca bir sözcük olup dağılmak, yayılmak anlamına gelir. Tarihteki klasik örnekleri

Yahudi, Ermeni ve Grek (Yunan) diasporalarıdır. Bu gibi klasik diasporalarda zorunlu göç temelkri-

terdir. Klasik diasporaların en temel özelliği, birlikte yaşadıkları

çoğunluk toplumuile aralarında belirgin toplumsal ve kültürel

sınırların olmasıdır. Klasik diaspora cemaatleri, genellikle, 'öteki'
ile, yani çoğunluk toplumuile, karışmamaya özen gösterirler.

Öte yandan, modem diasporalar şeklinde tanımladığımız,
kolonyalizm ve işçi göçü hareketlerinin ürünü olan oluşumlar

ise, çoğunlukla toplumsal birer kategori olarak ele alınmazlar.

Bu tasarımlar, daha çok diasporik kültürel kimliğe sahip ya da

transnasyonal-diasporik kültürel oluşumu sağlayan topluluklar

olarak ele alınırlar. Modem diaspora kavramı, günümüzde, göçmen,

misafir işçi, sığınmacı, mülteci ve benzeri şekillerde yurtsuzlaşmış

grupları ifade etmekiçin kullanılır. Geleneksel ve modem dias-

poralar arasındaki farkı daha iyi anlayabilmekiçin, Fransız felsefeci
Emmanuel Levinas'ın anlatımına kulak vermek gerekiyor (Levinas,

1986; 1987). Levinas, İbrahim Peygamberile Ulysses'in söylenleri
arasındaki farklara değinir. Burada Levinas'ın dikkat ettiği nokta,
heriki tarihsel figürün anavatanile olanilişkileridir. Buna göre,
Ulysses, Truva savaşlarına katıldıktan sonra ülkesi olan İtaka'ya
geri dönebilmekiçin, komuta ettiği gemileriyle birlikte yola koyulur.

 

 

 
Prof. Dr. Ayhan Kaya
İstanbulBilgi Üniversitesi
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ZMAN GÖZÜYLE
 

Geri dönüş yolculuğunda pek çok sorunla karşılaşan

Ulysses'in bu yolculuğu on yıl kadar sürmüştür.

Herşeye rağmen evine dönmekten vazgeçmeyen

Ülysses, ailesine ve vatanına bütün uğraşları sonrasın-
da ulaşabilmiştir.

Öte yandan,İncil'de anlatıldığına göre, Tanrı,
İbrahim Peygamber'in bulunduğu toprakları halkıyla
birlikte terkederek, geri dönmeksizin yeni topraklara
göç etmesini istemiştir. Bunun üzerine İbrahim,
halkıyla birlikte 'vaat edilmiş topraklar'a doğru
yolculuğa başlar ve bir daha asla doğduğu topraklara
geri dönmez. Bu karşılaştırma baz alınarak, gelenek-
sel diasporalarile Ülysses arasında bir benzerlik
ve diğertaraftan, modem diasporalarile İbrahim
Peygamber arasında bir başka benzerlik kurmak
mümkün.! Kendisi ve kabilesi için yeni bir vatan

bulmaküzere ülkesini geride bırakan İbrahim Pey-
gamberin deneyimiile günümüzişçi diasporaları
arasında bir bağlantı kurulabileceği gibi, sadece
Müslüman diasporalarına baktığımızda özellikle
İslami eğilimi güçlü olan grupların kendi göç dene-
yimleri ile Muhammet Peygambe'rin 'Hicret' dene-
yimi arasında paralellik kurma eğilimi gösterdikleri

söylenebilir. Göç deneyimi onlara göçün zorluklarını
biraz olsun unutturmuş ve mistik bir anlayış kazandır-
mıştır. Bu deneyim, ayrıca 'onların tanrıya olan

inançlarını sınama şansı' da vermiştir (Atacan, 1993).
Diasporik bir deneyim yaşamak zorunda olan bu

dini gruplar, zaman içinde kendi kültürel ve dini

cemaatlerini ya da diğer bir deyişle kendi adacıklarını
kurmak durumunda kalmışlardır. Kurdukları bu kül-

türel adacıklaraslında bir anlamda homojen İslamik
Diasporik oluşumlardır.2 Diasporik dini cemaatler,

Salman Rushdie'nin belirttiği gibi 'ari olma, saf olma!

prensibine dayanırlar. "Ari olma düşüncesinin savu-

nucuları," der Rushdie (1990: 4) "başka kültürlerle
karışmanın kendi kültürlerini zayıflatacağından kor-

karlar." Onlar, inanmayanlarla ya da onlarla aynı
inançları paylaşmayan insanlarla iletişim kurmanın

inanç sistemlerini zedeleyeceğini düşünürler.3

Diasporalar konusunda daha ayrıntılı bilgi edine-

bilmek ve geleneksel diaspora kavramının geçirdiği
dönüşümüalgılayabilmekiçin farklı yazarların bu

konuda neler söylediğine kısaca değinmekte fayda

var. Arjun Appadurai diasporaları umut diasporaları,

terör diasporaları ve umutsuzluk diasporaları şeklin-

de üçe ayırır. Umut diasporaları, ondokuzuncu
yüzyılın sonlarında Britanya İmparatorluğu'nun ken-

di kolonilerinde ortaya çıkan işgücü açığını kapata-
bilmek için Hindistan'dan sağladığı sözleşmeli işçi

istihdamıf ile başlayan ve yirminci yüzyılda da kapi-

talist sistemin gereği olarak devam eden uluslararası
işçi göçü şeklindeki umuda yolculuk süreçlerinin
bir ürünüdür. Terör diasporaları ise, siyasal ve aske-

ri baskıya maruz kalan halkların anavatanlarını ter-

ketmeleri sonucunda ortaya çıkar, Çerkes, Ermeni,
Yahudive Filistin diasporaları bu tür bir diaspora
ömeğiteşkil ederler. Öte yandan mutsuzluk diaspo-
raları, yine kendi ülkelerindesiyasal, dinsel ve etnik

baskılara maruz kalan kişilerin genellikle bireysel

düzeyde gerçekleştirdikleri göç deneyimiile ortaya

çıkan diasporalardır. Türkiye'deki |960 askeri dar-
besi sonrasında Batı Avrupa'ya göç eden İslamcılar

ve yine |980 darbesi sonrasında Batı'ya sığınan sol
siyasal görüşlülerin gerçekleştirdikleri göç deneyimi
buna örnekgösterilebilir.

Öte yandan, Robin Cohen'in diasporalar hakkın-
dayaptığı sınıflandırma, geleneksel ve modem dias-
poralar arasındaki farklılıkları anlamak açısından

oldukça anlamlıdır. Cohen'in diasporalar konusunda-
ki anlatımı, İncil'in ilk bölümünde (Eski Ahit - Old

Testament) anlatıldığı gibi, Yahudilerin yaşadıkları

toprakları terk etmeleriyle başlar. Cohen'in yaptığı

ayrım, küresel ekonominin değişimine endeksli bir

ayrımdır. Buna göre, Cohen, diasporaları eski ve

yeni diasporalar şeklinde iki temel gruba ayırır. Bu

çerçevede geleneksel ve modem ayrımınıbelirleyen
asıl unsur söz konusu diasporaların kapitalizm önce-

si (Ermeni, Yahudi ve Çerkes diasporaları) ve kapi-
talizm sonrası(İrlandalı, Çinli, Hintli, Sih ve Türk
diasporaları) gerçekleşmiş olmalarıdır. (Cohen,
I995; 1996; ve 1997). Cohen'e göre geleneksel

diasporaların varoluş nedeni ya kolonileştirilme ya

da kolonileştirmedir. Öte yandan modem diaspora-
ların varoluş nedeniise küresel kapttalizmin doğurdu-

gu sorunlar nedeniyle çevreden merkeze doğru

(işçi diasporaları) ya da merkezden çevreye doğru

(kapitalist diasporalar) yaşanan göçtür.

 

Ii Diasporaların sınıflandırılması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kaya (2000; ve 2001a).

2 Bu cümlede kullanılan 'Diaspora' sözcüğündeki'D' harfi, blinçli olarak büyük harf şeklinde yazılmıştır. Burada, bu tür

diasporik oluşumların, geleneksel diaspora olgusuyla örtüştüğü anlatılmakistenir.

3 Bu konudaayrıntılı bilgi için bkz., Kaya (2000; ve 2001la)

4 Britanya İmparatorluğu'nun özellikle Kuzey Amerika, Karayipler ve Güney Afrika'da çalıştırmak üzere aldığı sözleşmeli
işçiler konusundaayrıntılı bilgi için bkz., Bakhci (1976), ve Vicziany (1978).
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YENİ İHTİYAÇLAR
 

Bir diğer araştırmacı olan William Safran, "Mo-
dem Toplumlarda Diasporalar. Anavatan ve Geri-
dönüş Söylenceleri" adlı önemli çalışmasında ideal
diasporaları resmetmeye çalışır. Diasporaları 'yersiz
ve yurtsuz kalmış göçmen cemaatleri olarak açıkla-
yan Safran (1991)'a göre, bir topluluğa diaspora
adının verilebilmesiiçin altı farklı önkoşulun gerçek-
leşmesi gerekir:

|. Anavatandan uzakta en az iki farklı çevresel
mekâna yayılmış olmaları;

2. Anavatanları hakkında anılarını, vizyonlarını
ve söylencelerini sürdürüyor olmaları;

3. Yerleştikleri yeni ülkenin evsahipleri tarafından
tam bir kabul görmediklerine olan inancın varlığı;

4. Bir gün anavatana geri dönmeisteğinin sürek-
i canlı tutulması;

5. Anavatanın refahı ve zenginliği için çaba har-
canması; ve

6. Bir azınlık olmabilincinin anavatan ile kendileri
arasında varolan özelilişki tarafından tanımlanması.

Safran'ın sıraladığı bu kriterler her ne kadar
yeni diasporaları açıklamakta yetersiz kalsa bile, ge-
İeneksel diasporalara ilişkin bize önemli ipuçları ve-
rebilir.

Diasporikbilincin günümüzde yaygınlık kazan-
masını kolaylaştıran en önemli etken, hiç şüphesiz
uluslararası iletişim ve ulaşım ağlarında yaşanan
gelişmelerdir. Küreselleşmeile birlikte azınlık toplum-
ları ve çoğunluk toplumları arasındaki güçilişkilerinde
bazı önemli değişikliklerin olduğunu görüyoruz.
Çok yakın zamana değin, diasporik toplumlar, için-
de yaşadıkları ülkenin yasal, siyasal ve kültürel hege-
monyasına itaat etmek zorundaydılar. Çünkü ulaşım
ve iletişim imkânlarındaki yetersizlikler diasporik
toplumların kendi anavatanlarıyla olanilişkilerini
asgari ölçüde tutmalarına neden oluyordu. Ancak
bugün, bu gruplar kendi anavatanlarıylailişkilerini
modem iletişim ve ulaşım araçları sayesinde kolay-
lıkla geliştirebiliyorlar. Sözgelimi, Türkiye'de yaşayan
Çerkesler telefon, fax, intemet ve gelişen ulaşım
imkanları sayesinde anavatandaki gelişmeler konu-
sunda kolaylıkla bilgi sahibi olabilmektedirler. Böylece
bu topluluklar, diasporada kendi anavatanlarını
yeniden yaratma şansına sahip olurlar. Anavatandan
gelen akrabalar ve folklor öğretmenleri, anavatanı
ziyaret edenler, özel alanda konuşulan ana dil, ana-
vatandan getirilen müzik kasetleri ve video kasetleri
gibi unsurların yardımıyla diasporada yaratılan bu

alanlar anavatanın ritmini, renklerini, müziğini ve
görüntüsünü yansıtır.

Modern Dünyada Diasporik Bilinç

Diasporik bilincin günümüzde yaygınlık kazan-

masını kolaylaştıran en önemli etken, hiç şüphesiz,

uluslararasıiletişim ve ulaşım ağlarında yaşanan ge-
lişmelerdir. İster geleneksel diaspora olsun ister

modem diaspora, küreselleşme süreci, diasporalar

üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Küreselleşme
ile birlikte azınlık toplumları ve çoğunluk toplumları

arasındaki güçilişkilerinde bazı önemli değişikliklerin

olduğunu görüyoruz. Çokyakın zamana değin, di-
asporik toplumlar, içinde yaşadıkları ülkenin yasal

ve siyasal hegemonyasınaitaat etmek zorundaydılar.

Çünkü ulaşım veiletişim imkânlarındaki yetersizlikler

diasporik toplumların kendi anavatanlarıyla olan

ilişkilerini asgari ölçüde tutmalarına neden oluyordu.
Sözgelimi, Anadolu'da yaşayan Çerkes diasporası

Soğuk Savaş döneminde anavatanları olan Kuzey
Kafkasyaile sınırlı ölçüdeiletişim kurabilmekte ve
büyükzorluklarla karşılıklı ziyaretler gerçekleştirebil-

mekteydi. Ancak bugün, bu gruplar kendi anavatan-
larıyla ilişkilerini modemiletişim ve ulaşım araçları

sayesinde kolaylıkla geliştirebiliyorlar. Kuzey Kafkas-

ya'yı Türkiye'nin pek çok kentine bağlayan tarifeli

veya ucuz charter uçuşları, tarifeli gemi seferleri,
internet, Facebook, Twitter, GSM operatörleri,

faks, radyo,televizyon ve benzeri ulaşım ve iletişim

araçları anavatan ile diaspora arasındaki sınırları
büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Küreselleşmenin

sağladığı ulaşım veiletişim hizmetleri aracılığıyla

Türkiye veya farklı coğrafyalarda yaşayan Çerkes

diasporası, diasporada kendi anavatanlarını yeniden

yaratma şansına sahip olurlar. Anavatandan gelen
TV programlan, radyo programları, müzik kasetleri,

video kasetleri, halk dansları öğretmenleri, ziyaretçi-

ler, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum
kurumlarının temsilcileri gibi unsurların yardımıyla

diasporada yaratılan bu vatan, anavatanın ritmini,

renklerini, müziğini ve görüntüsünü yansıtır. Yaratılan
bu görüntü, zaman içinde bir takım geleneklerin,

ntüellerin, adetlerin ve pratiklerin kaybolacağı kaygı-

sından ötürü sürgününilk yıllarında ataların getirdiği

otantik kültürel pratiklerle adeta birebir aynıdır.
Burada gerçekleşen durum hemen her diaspora

örmeğinde gerçekleştiği bilinen kültürel reifikasyon
(retfication), diğer bir deyişle kültürel donmahalidir.

Modern zamanlarda diasporik kimlik, birbiriyle

çatışan iki farklı eksen üzerinde inşa edilir: evrensel

eksen ve tikel eksen. Tözselolanın eleştirisi niteliğin-

deki evrensel eksen üretken bir eksendir ve senkre-

tik kültürel formların oluşumuna olanaktanır. Diğer

yandan,tikel eksen ise diasporik öznenin 'otantik',
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gelenekselve etnik olanı yücelttiği eksendir. Diaspo-
rik milliyetçiliğin şekillendiği bu eksende, anavatana
ilişkin özlem özel bir öneme sahiptir. Anavatan

hakkında kuşaktan kuşağa devam eden söylenceler,

diasporada öznetarafından yeniden işlenerek'hayali
vatanların' oluşturulmasını sağlar. Kuzey Kafkasya

için üretilen söylenler daha çok ülkenin coğrafyası,
yeşile boğulmuş dağları, Kuban nehri, Nart Mitolojisi

ve 1864 yılında yaşanan büyük sürgüne ilişkin kuşak-
tan kuşağa aktarılan anlatılandanibarettir. Diasporada

daima yeniden üretilen vekitle iletişim araçlarıyla
yaygınlaştırılan söylenceler ve mitler, nostalji cemaat-

lerinin ya da diasporik cemaatlerin örgütlenme

süreçlerini hızlandırmışlardır. Günümüzde hiç kimse,

anavatana dönme veya diasporada kalmaya karar
verme konusunda,kitle iletişim araçları yoluyla
sunulan temsillerden bağımsız düşünemez. |eleviz-

yon, radyo, intemet, kitap, dergi, gazete gibiyazı-

İı ve görselkitle iletişim araçlarının varlığı yüz yü-
ze etkileşim olmaksızın ortaya çıkan bu tür diyaporik
cemaatlerin, nostalji cemaatlerin ve hayali vatan-
ların ortaya çıkması konusunda oldukça önemli bir

işleve sahiptirler. Salman Rushdie (1991: 94), dias-
porada yaratılan 'hayali vatanlar' konusunda şun-

ları söyler

"Bugünüm bana yabancı. Geçmişim ise sisler
arkasında bıraktığım o kayıp şehirde kucak açmış

beni bekliyor... Bundan böyle bizler, gerçek şehirler
veya köyler değil hayali mekânlar yaratacağız, görün-

meyen hayali vatanlar..."

Salman Rushdie'nin burada altını çizdiği konu,

kapitalist döngü içinde dışlanmış diasporik öznenin

artık bugüneilişkin iyimser beklentisini yitirmiş

olduğu ve teselliyi, kendini geçmişin bildik güvenli
kollarına bırakmakta bulduğu şeklindedir. Geçmişin

yeniden üretilmesi diasporik özne için iki açıdan

çok önemlidir. Geçmişini ve geleneği yeniden üre-

ten diasporik özne, bu yolla ürettiği etno-kültürel

ve/veya dinsel söylem içinde bugünün sorunlarından

görece uzaklaşmayı becerebilir. Yine diasporik öz-
ne, kendine ait olduğunu düşündüğü geçmiş aracılı-

ğıyla dışardan bir etki olmaksızın kendine özgü bir

öznellik geliştirme şansına sahip olur (Ganguly,
(992). Özellikle son yıllarda Çerkes tarihineilişkin
yazılan ve Türkçe'ye çevrilen çok sayıda kitap ve
yayınlanan dergiile birlikte üretilen görsel döküman-

ter metinler,filmler, popüler tarih ürünleri, Çerkes

diasporası içindeki geleneğin yeniden canlandırılması

ve tarihin yeniden keşfi konusunda bize bazıip uç-
ları verebilir.”

Çerkes Diasporası ve Ulusaşırı Alanlar

Diasporik kimlikler günümüzde sadece zorlu
sürgün deneyimlerinin ardından yaratılan kimlikler

olarak değil, aynı zamanda modem ulaşım veileti-
şim araçlarının kendilerine sunduğu imkânlarla da

yeniden üretilebilen kimlikler olarak da karşımıza

çikar. Sözlerin, seslerin, imajların, renklerin, söylence-
lerin, şarkıların ve öykülerin görsel veişitsel yayın

organları üzerinden ulusal sınırların içerisinde ve

ötesinde geniş kitlelere yayılarak kendi gerçekliklerini
oluşturdukları bir dönemde diasporik Çerkes kimlik-
lerinin de benzeri süreçlerden geçerek Ortadoğu'da

yeniden üretilmekte olduklarını söylemek mümkün.
Modem zamanların söylenceleri haline gelen ve
farklı coğrafyalarda yaşayan benzer etnik kökenli

kitleler arasında ortak bağların vehislerin oluşumuna

yolaçan deneyimlerdenbiri çok yakın bir zamanda
Çerkes diasporasıiçinde yaşanmıştır. 998 Haziran

ayında annesi Çerkes olan Ürdün Prensi Ali Bin-
El Hüseyin, kendisine eşlik eden 10 kadarkraliyet
ailesi korumasıile birlikte Amman'dan başlayan,

Suriye üzerinden devam eden Reyhanlı, Göksun
Ovası, Pınarbaşı, Samsun gibi Çerkeslerin yoğun

olarak yaşadığı bölgelerden at üzerinde geçerek

ve Karadeniz'i gemiyle katederek Kuzey Kafkasya'da
bulunan Adıgey bölgesindeki Soçi liman kentine
uzanan bir yolculuk gerçekleştirdi. Türkiye'de her

uğradıkları köy ve kentte Çerkes diasporasıtarafın-
dan çok sıcakbirilgiyle karşılanan otantik Çerkes .
kıyafeti giyen bu atlılar, adeta hayali Kaf Dağı'nın
ardından gelen o masal kahramanları gibi şaşkınlıkla
karşılandılar. Büyük bir şaşkınlık yaratan ve çok

uzaklardaki 'Arapillerinden' gelen bu atlılar, pek
çok Çerkes açısından bakıldığında geçtiğimiz yüzyılın

ikinci yarısında kendileriyle benzerbir 'sürgün' de-
neyimini yaşayan uzaklardaki akrabalarının ilk kez
bu denli canlı bir şekilde algılanmasınıifade ediyordu.
Hatta öyle ki, gözlerine inanamayan yaşlılar köy

yerine ya da kente gelen bu atlılara elleriyle dokun-

mak suretiyle hayal görmedikleri konusunda kendi

kendilerini iknaya çalışıyor gibiydiler. Uzaktaki hayali
akrabalar birden gerçek oluvermişlerdi. Kendisinin

Çerkesasıllı olduğuna inanan Loreena McKennitt'in
müziği eşliğinde filme alınan bu yolculuk, daha son-
 

5 Çerkes Diasporası hakkında son dönemde çıkan bazı çalışmalar için bkz., Himayawa (2001), Alankuş (1999); Aslan
(1992); Aydemir (1981; ve 1988); Ersoy ve Kamacı (1993); Ertem (2000); Habiçoğlu (1993); Shami(1995); Şen (1994; ve
1997); Taymaz (2000); Toledano (1994; ve 1998).
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ra Türkiye'deki hemen her Çerkes demeğive vakfı
tarafından düzenlenen özel gecelerde geniş kitle-
lere ulaştırıldı.

Çerkes kimliğinin Türkiye'de kamusalbirnitelik
kazanmasında hiç şüphe yok ki bu yolculuk ve bu
yolculuğa ilişkin medyadaki temsil çok önemli bir
rol oynamıştır. Öyleki, bu yolculuğunfilmi çok yakın
bir zaman önce CNN Türk televizyonu tarafından
gösterilmiştir. Elektronik kapitalizmin temel unsurları
olarak niteleyebileceğimiz görselkitle iletişim araçları,
özellikle televizyon, bu örnekte olduğu gibifarklı
coğrafyalarda yaşayan insanların düşsel bir düzlemde
bir tür 'ortak duygular cemaati! (community of
sentiments) oluşturmalarını sağlamıştır (Appadurai,
1997). Bilindiği üzere Benedict Anderson (1983),
Weberyan bir perspektiften kaleme aldığı Hayali
Cemaatler adlı çalışmasında yüz yüze etkileşimde
bulunmayan insanların yazılı kitle iletişim araçları
(matbaa kapitalizmi, print capitalism) sayesinde
Endonezyalı, Hindistanlı veya Malezyalı olmayı öğ-
rendiklerini dile getirmiştir.

Televizyon, video,intemet ve gazete gibi kitle
iletişim araçları, zaman zaman karizmatik kahraman-
lar yaratmışlardır. Prens Ali'nin Türkiye'de yaşayan

Çerkes diasporasıtarafından yüceltilmesinde medya-
daki temsil şeklinin hiç şüphesiz önemli bir yeri
vardır. Çerkes diasporasının her bir üyesi, elden
ele dolaşan video kasetleriyle, bu yolculuğun görün-
tüleri etrafında yeniden bir araya gelerek adeta

sembolik bir kollektivizm içinde anavatana dönüş
yolculuğunu düşsel olarak yaşamışlardır. Medyanın
yarattığı bu tür hayali cemaatler ya da düşsel kollek-
tiviteler, bireylerin bilgi birikimlerine katkı sağlayan
ve Diane Crane'in 'görünmezokullar" şeklinde ad-
landırdığı enformal'bilimsel' kurumlar şeklindeişlev

görürler.9

Bu nedenle, özellikle günümüzde medya,dias-
porada yaşayan Çerkeslerin diasporik kimliklerini
yeniden tanımlamaları ve ayrıca anavatan ve Türkiye
dışında yaşayan diğer Çerkes topluluklarının da
algılanmaları sürecinde önemli bir işleve sahiptir.
Ancak, Türkiye'de yaşayan Çerkesler arasındaki
etnik ve kültürel hareketliliğin son yirmiyıldır dünya-

nın farklı yerlerinde boy gösteren etniksiyaset ile
paralel olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Son
yıllarda özellikle kentsel alanda yaşayan Çerkes
diasporası içinde 1864 yılında yaşanan sürgün dene-
yimine, kültürelritüellerin ve geleneklerin (zehes,

düğün vb.) yeniden canlandırılmasına, etnik bazlı

demekvevakıfların sayıca çoğalmasına:? dil öğreni-
mine, anavatanile ilişkilerin geliştirilmesine ve folklo-
rik zenginliğin yeniden üretilmesineilişkin faaliyetlerin

kentsel alanda yoğun olarak gerçekleştiği görülmek-

tedir.

Son yıllarda modem ulaşım ve kitle iletişim

araçlarıyla yeniden tanımlanan diasporik Çerkes
kimliği, sadece anavatandan uzakta yaşayan diasporik
özneler arasında bir ortak duygu cemaatianlayışının

gelişmesiile tanımlanamaz. Modem ulaşım veileti-

şim kanallarının şekillendirdiği bu kimlik, aynı zaman-

da, diasporik özneile anavatan arasındakiilişkilerin

de yeniden tanımlanmakta olduğu gerçeğini gözler
önüne sermektedir. Özellikle Soğuk Savaş dönemin-

de egemen olan ideolojik çatışma sürecinde Türki-

ye'de yaşayan Çerkes diasporasıile Kuzey Kafkasya
arasındaki ilişkiler son derece sınırlı olmuş ve Türki-

ye'de yaygın olan Sovyet karşıtı propaganda nede-
niyle Çerkes diasporası güçlü bir SovyetlerBirliği
aleyhtarlığı ile beslenmiştir. Anavatanile iletişim ve
ulaşım kanallarının sınırlı olduğu bu dönemde Çer-

kes diasporası, sadece Kafkasya'dan Çerkes dilinde
yayın yapan Sovyet radyolarından anavatanlarına
dair haberleri alabilmişlerdir. SovyetlerBirliği'nin

1990'lı yılların başlangıcında yaşadığı çözülmeile
birlikte Kuzey Kafkasya'nın dış dünyaile ulaşım ve
iletişim kanalları açısından bağlantılarının zenginleşti-

gini görüyoruz. Bugün, Trabzon ve Samsun limanları
ile Soçi ve Sohum limanları arasında sürekli feribot

seferleriile birlikte İstanbul'dan Maykop, Soçi ve

Krasnodar havaalanları arasında düzenli uçak seferleri

yapılmaktadır. Anavatanile diaspora arasında artan

bu bağlar sadece ulaşım ve iletişim düzeyinde kal-
mamakta, kültür, eğitim ve ticaret alanlarında da

görülmektedir. Günümüzde, Türkiye'de yaşayan
Çerkes diasporası için zaman ve mekân kurguları
Soğuk Savaş döneminde olduğundanfarklı bir şekil-

de tezahür etmektedir. Kuzey Kafkasya artık yakın

zamana değin olduğu gibi ideolojik angajmanlar

gereği Türkiye'deki Çerkes diasporası tarafından
ötekileştirilen ve sadece geride bırakılan o hayali

vatan değil, aksine zaman zaman ziyaret edilen,

geride bırakılan yakın akrabaların aranıp bulunduğu,

iktisadi ve kültürel bağların kurulduğu gerçek bir
coğrafya olarak algılanmaktadır. Diğerbir deyişle,
hayali ülke bundan böyle maddi gerçekliği olan bir
uzam haline gelmiştir.

 

6 'Görünmezokullar" ('invisible colleges') konusundaayrıntılı bilgi için bkz., Diane Crane (1972).

7 Çerkes dernek ve vakıfları hakkında dahaayrıntılı bilgi için bkz., Kaya (2001b); Toumarkine (2001); ve Taymaz (2001).
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Küreselleşme Çağının Göçmenleri: Transmigrants

Uluslararası göç çalışmalarında kullanılan yeni

paradigmalar, göçmenlerin küreselleşmenin bu
denli yoğun olarak yaşanmadığı dönemlere oranla

günümüzde çok dahafarklı nitelikler taşıdığını ve

onların artık geleneksel 'göçmen' tanımına uymadık-
larını göstermektedir. Sözgelimi, Almanya'ya giden

ve kuşaklar boyunca orada yaşayan ve diasporayı
kendine yeni yurt edinen bu insanların vatan hasre-

tiyle yanıp tutuşmadıklarını pek çok çalışma sergile-

mektedir (Vassaf, 1982, Abadan-Unat, 2002; ve
Kaya, 2000). Bu tür çalışmalar artık göçmenleri,

içinde bulundukları kentsel ve kamusalalanların

dışında bırakılan edilgen varlıklar olarak değil, bu

alanları değiştiren ve şekillendiren aktif özneler

olarak değerlendirir. Bu nedenledirki, İngilizce bir

kavram olan 'transmigrant' (göçmen-ötesi) kavramı

üretilmiştir. Nina Glick-Schiller ve diğerleri 'transmig-
rant' kavramını 'günlük hayatları çok yönlü ulusaşırı

(transnational) bağlantılara dayalı olan ve kamusal
kimlikleri birden fazla ulus-devletle olan ilişkileri
üzerinden tanımlanan' göçmen kökenli insanlar
olarak betimlerler (Glick-Schiller ve diğerleri, 1995;
48-63). Kısacası, burada üzerinde durulan 'ulusaşınlık

(transnationalism') olgusu göçmenlik dinamiklerinin
gelinen ülke sınırları içinde bitmediğinin anlatımıdır.

Ulus-aşırılık kavramı, göçmenlerin geldikleri toplum

ile geride bıraktıkları toplumubirbirine bağlantılan-
dıran çok-yönlü toplumsalilişkileri nasıl meydana

çıkardıklarını ve geliştirdiklerini anlatan süreci fade

eder.

Linda Basch ve diğerlerine göre günümüzde
göçmen kökenli topluluklar coğrafı, kültürel ve pol-

itik sınırları kesen sosyal alanlar yaratmaktadırlar
(Bash ve diğerleri, |994: 7). Alessandro Portes ve
diğerleri ise, politik sınırları kesen yoğun ulus-aşırı
ağların artan önemine dikkati çekmektedirler. Göç-
menler tarafından ileri-geri hareketlilik her zaman
söz konusu olmuş olsa da, bu hareketlilik henüz
şimdi yeni bir sosyal alanın ortaya çıkışına işaret
edecek yoğunluğa ve karmaşıklığa erişmiştir: "Bu

alan ikili hayatlar yaşayan, iki dil konuşan, iki ülkede
de kendilerine ev kuran ve ulus-sınırları aşırı nitelikli
düzenli ve sürekli ilişki formları sayesinde geçimini

sağlayan, sayıları giderek artan insanlardan oluşmak-
tadır" (Portes ve diğerleri, 1999: 217). Üretilen
"transmigrant"' (göçmen-aşırı) kavramı, küresel çağın
göç deneyiminin, bir yerden kopup başkabir yere

asimile olmak anlamına gelmediğini, geride bırakılan
anavatanın hasretinin insanları yakıpkavurmadığını,

geride bırakılan anavatanın düşselbir cennet olarak
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tasarlanmadığını, tüm bunların tam da aksine göç-

menaşırı bireylerin anavatanile diaspora arasında

bir yerde kendilerine iki yerden de beslenmekkay-

dıyla başka bir alan yarattıklarını, anavatanlarını
sürekli bir şekilde reel (Ucuz uçak seferleri vb. yol-

lar) ve sembolik (intemet, televizyon, radyo,video
filmleri, sinema endüstrisi, müzik endüstrisi vb.)
olarakziyaret ettiklerini ve anavatanlarıile yeni va-

tanları karşısında değişen aidiyet biçimleri geliştir-

diklerini bizlere hatırlatır. Bu açılardan bakıldığında

İstanbul, Diyarbakır ve Mersin gibi illerde yaşayan

zorunlu göç mağdurlarının da benzeri süreçler için-

de bulundukları gözlemlenmektedir. Ancak, bu
göçmenlerin henüz içinde bulundukları kentsel

alanlara eklemlenebilmeleri için gerekli olan siyasal
ve yerel mekanizmaların üretilmediği ve dolayısıyla
kentin eteklerinde asılı kaldıkları gözden uzaktutul-

mamalıdır. İstanbul'un Tarlabaşı, Diyarbakır'ın

Gürdoğan Mahallesi ve Fatin Mahallesi, Mersin'in
Adana-Tarsus arasındasıkışmış Toroslar ve Selçuklar

Mahalleleri gibi semtlerinde zorunlu göç mağdurları

çanak antenlerden sürekli izledikleri Roj TV, angaje

oldukları Kürt Sorunu, konuştukları dil, sürdürdükleri

kültürelritüeller, sürekli olarak memleketlerinden

kendilerine katılan veya ziyaret eden misafirleriyle
birlikte İstanbul'a, Diyarbakır'a ve Mersin'e farklı
bir kimlik kazandırırken, kamusal alanda karşılaştıkları
öteki İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'den etkilenmek-

tedirler (Kaya ve diğerleri, 2009).

Başka bir coğrafyadan vereceğim örneklerle
bu yeni ulusaşırı aktör tanımlamasını biraz daha

ayrıntılandırmakistiyorum. Kuzey Amerika'da yaşa-
yan Çin diasporasına referansla Aihwa Ong (1999)

vatandaşlık halleri konusunda ortaya çıkan yeni du-
rumu 'esnekvatandaşlık" olarak tanımlamaktadır.

Esnek vatandaşlık, özellikle iş çevrelerinin, yönetici-

lerin, teknokratların ve benzeri uluslararası aktörlerin
farklı ülke vatandaşlık rejimlerinin kendilerine, ailele-

rine, iş alanlarına ve yatırımlarına sağladığını düşün-

dükleri ayrıcalıklardan yararlanma konusunda ge-
liştirdikleri stratejileri ihtiva eder (Ong, 1999: 112).
Esnek yurttaşlık, siyasal bir takım beklentiler yerine
yukarıda sözü edilen nitelikteki diasporik veya

ulusaşırı aktörlerin kendi ekonomikçıkarları doğrul-

tusunda geliştirdikleri çoğul kültürelaidiyet hallerini
kapsar (Ong, 1999: 6). Bu tür ulusaşırı kimliklerin
de özellikle gelişmekte olaniletişim, üretim ve tü-

ketim teknolojileriyle birlikte tüketim kültürüne ve
ulusal aidiyete önem verdikleri de vurgulanmalıdır

(Grewal, 2005: 13). Anavatandan uzakta yaşayan
bu tür ulusaşırı aktörler Aihwa Ong'un deyişiyle



 

 

"çoklu pasaport sahibi kişiler", "esnek sermayeli

çokkültürlü profesyoneller", "ulusaşırı alandan tica-

ret yapan ve oradan oraya uçan astronotlar" şeklin-

de adlandırılmaktadırlar (Ong, 1999: 19). Ulusaşırı

hareketlilik geleceğin trendlerinden biri olarak

görülmektedir. Bu tür esnek yurttaşlık veya çoğul
yurttaşlık rejimlerinin bir takım değişen ekonomik
çıkarlar nedeniyle gerek göç alan gerekse göç veren

ulus-devletler tarafından desteklenmeye başladığı

da ifade edilmektedir (Ong, 1999; 130),

Sonuç

Günümüzde Kuzey Kafkasya ile Türkiye arasında

gereksayıları gün geçtikçe artan uçak ve gemise-

ferleri ve gerekse etkinliği giderek artan iletişim

kanalları aracılığıyla yukarıda sözü edilen şekilde

bir ulusaşırı alanın ortaya çıktığı görülmektedir. İki

coğrafya arasında mekik dokuyan yatırımcılar, öğren-

ciler, tursitler, eğitimciler, folklor sanatçıları gazeteci-
ler, araştırmacılar,ilgili dernek ve vakıf temsilcileri

bu şekilde bir ulusaşırı alanın oluşumuna katkıda

bulunmaktadırlar. Uluslararasıilişkilerde yaşanan
gelişmeler, Türkiye'nin kendi bölgesinde giderek

bir "yumuşak güç" (soft power) haline geliyor olma-

sı, gerek Kuzey Kafkasya ile Türkiye arasındakiilişki-
lerin özellikle Çerkesler aracılığıyla canlanıyor olması

ve gerekse Türkiye ve Rusyailişkilerinin ayrıbir

düzleme girmesi özellikle diasporadaki Çerkeslerin

ve benzeri grupların çoklu vatandaşlık veya esnek
vatandaşlık tanımlamasından yararlanabilmesiiçin

gerekli zemini hazırlamaktadır. Türkiye'de de son

yıllarda gerek Avrupa'da yaşayan Türkler gerekse

ülkemize giriş yapan Bulgaristan-Türklerinin talepleri

gözönünde bulundurulmaksuretiyle çifte vatandaşlık

konusundabir takım kolaylaştırmalara gittiği görül-

mektedir.

Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise

özellikle Almanya, Macaristan, Slovakya, Slovenya
örneklerinde görüldüğü üzere bu türülkeler kendi
sınırları dışında yaşayan soydaşlarını doğrudan va-
tandaşlık bağıyla kendine bağlamanın yöntemlerini

uygulamaktadırlar (Bauböck, 2007). Benzen gelişme-
lerin Rusya ve dolayısıyla Kuzey Kafkasya'da da
olacağına ilişkin işaretler mevcuttur. Yukarıda da

belirtildiği üzere özellikle ekonomikve ticari çıkarlar

nedeniyle modemulus-devletler bu tür ulusaşırı

vatandaşlık pratiklerine daha olumlu bakmaya
başlamışlardır.

Çalışmayı üç gözlemimisizlerle paylaşarakta-

mamlamakistiyorum. 30 Kasım 2010 tarihinde
Avrupa Çerkesleri Federasyonu tarafından Avrupa

YENİ İHTİYAÇLAR

Parlamentosu'nda düzenlenen Çerkesler Günü

etkinliğinde AB ülkelerinde yaşayan Çerkeslerle

Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin daha etkin bir ileti-

şim içinde olmaları gerektiği yönünde bir izlenim

edindim. Her ne kadar bugünitibariyle AB büyük
bir güç ve presitj kaybı yaşıyor olsa da yakın zaman-

da daha güçlü bir takım siyasalliderlerle birlikte
yeniden güç kazanacağı varsayımından hareketle

Brukselile ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin

faydası oldugu kanaatindeyim. Bu çerçevede Avrupa

Çerkesleriile girilecek işbirliklerinin Türkiye'nin de-

mokratikleşme sürecine olumlu katkıda bulunacağı

inancındayım.

Pek çok ülkede geçtiğimizyirmiyıla damgasını

vuran kültürelist söylemin büyük oranda geçerliliğini

yitirdiği konusunda elimizde yeterince veri olduğunu

düşünüyorum. Hollanda'da yaşanan gelişmeler,

tolerans (hoşgörü) konusundagetirilen eleştirilerin
niteliği ve çokkühtürlülükideolojisinin yaşadığı tıkanık-

lık, göçmen grupların, diasporaların ve azınlıkların
kültürelist söylemden uzaklaşırken siyasal alana ka-

tılım ve sosyo-ekonomik eşitlik yönünde söylemler

üretmeleri konusunda bizlere bir takım işaretler

vermektedir. Bu nedenle, geleceğe yönelik projek-

siyonlar yapmaya başlayan diasporik gruplar, kültürel

söylemin yaşadığı krizin farkında olarak dahasiyasal
ve ekonomik söylemler geliştirme yönünde çalışma-

larını sürdüreceklerdir.

Son olarak bu tür toplantıların günümüzdeki

önemine vurgu yapmakistiyorum. Çerkesler, Kürt-
ler, Aleviler, Süryaniler, Ermeniler ve daha pek çok

farklı etno-kültürel grup son dönemde yeniden
kamusal alanda görünür olmaya başladılar. Bu

sürecin hemen |999 AB Helsinki Zirvesinden son-
ra yaşanan sürece çok benzediği görülmektedir.

O dönemde de başta Kürtler, Aleviler ve Çerkesler

olmak üzere kendikimliklerini kamusal alandaifade
etmeye başlamışlar ve demokratik haktaleplerini

ifade etmişlerdi. Ancak buiki süreç arasında çok

önemli birfark olduğu kanısındayım. Önceki süreçte

AvrupaBirliği çıpasının belirleyici olduğunu ve söz-

konusu grupların AB'den biraz güç almak kaydıyla

taleplerini dile getirdikleri bilinmektedir. Ancak,
günümüzde ise AB çıpasının artık görünür olmadığı

ve sözkonusu bu tür grupların kendi dinamikleriyle
yenibir anayasa yapım sürecine katkıda bulunabil-

mekiçin kamusal alanda yeniden görünüroldukları

kanısındayım. Bu yeni süreç Türkiye demokrasisinin

konsolidasyonu açısından birtest niteliğini taşımak-

tadır. Umarım başarılı oluruz hep birlikte EE
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CUMHURBAL

© KAFFED GENEL KOORDİNATÖRÜ

 

Rusya'daki İrkçı Gelişmeler Üzerine
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği İle de Bir Görüşme Yapan KAFFED

Kamuoyuna Açıklama Yaptı

KAFFED'den Kamuoyuna

Rusya 'daki ırkçı gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.

Geçen hafta bir spor müsabakası sonucunda çıkan olaylar sonucu İvan Svridov adlı bir gencin öl-
dürülmüş olması son derece üzücüdür. Öldüren gencin Aslan Çerkessov adlı bir Çerkes genci olması

ve olay sonrası tüm Kafkaslılara yönelik isterik bir propagandanın başlamış olmasıise tek kelimeyle
korkutucudur. Bu olayın çok iyi incelenmesi, adil bir yargılanmanın yapılarak, suçluların cezalanması
beklentimizdir.

Ancak buvesileyle şu gerçekleri de hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Bize gelen bilgilere göre, Aslan Çerkessov kendisine saldıran gruba karşı meşru müdafaa hakkını
kullanırken ölüme neden olmuştur. Bu olay Rusya genelinde Kafkas kökenlilere yapılan ne ilk ne de
son saldırıdır. Bu güne kadar birçok ölümlü olay yaşanmıştır. Kendisi de bir sanatçı olan Kabardey Bal-
kar Cumhuriyeti Kültür Bakanı'na Moskova'da yapılan saldırı henüz belleklerimizde tazedir. Diğer yan-
dan, Rusya'da Rus milliyetçiliğinin düzenli bir şekilde desteklendiği, Rus Irkçılığı temelleri üzerine ku-
rulmuş olan bazı örgütlerin veya siyasi yapılanmaların varlığı herkesin malumudur. Bu gelişmelerin
Kafkasya'yı da kapsayacakırkçı çatışmaları körüklemesi konusunda tüm yetkilileri uyarıyor tedbir alma-
ya davet ediyoruz.

Neredeyse dünyanın çok sayıda ulusunu bir arada barındıran Rusya Federasyonu'ndaki ırkçı ge-
lişmeleri anlaşılamaz buluyoruz. Farklı ulusların bir arada yaşamasının temellerini atan Sovwyetler Birliği 'nin
kurulmasında ve İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasında Sovyetler Birliği'ni oluşturan tüm halkların
emeği bulunmaktadır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını takiben onun fiziki devamı olan Rusya Federas-
yonu 'nun adı, kendisini farklı ulusların oluşturuyor olması nedeniyle "Federasyon'dur. Bu olayları "bazı"
ırkçı gençlerin saldırıları olarak algılamak ve küçümsemek mümkün değildir. Kafkas Dernekleri Federasyonu
olarak beklentimiz, RF yöneticilerinin acilen ırkçı saldırıları durduracak tedbirler alması, bu saldırıları
planlayan örgütlerin kapatılmasıdır. RF yöneticilerine büyük görev düşmektedir. Tüm yöneticileri, gerekli
önlemleri almaya ve halklar arası dostluk ve kardeşlik politikalarını bir devlet politikası olarak yaşama
geçirmeye, eğitim dahil hervesile ile geliştirmeye davet ediyoruz. Aksi halde doğacak sonuçların vebali
tarih önünde, gereken tedbirleri almayanların olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, "Demokrasi" tüm insanları her yönüyle eşit görmekten geçer ve tüm insanlar
için gereklidir. Tarih, ırk milliyetçiliğinin neden olduğu acı trajedilerle doludur. Herkes tarihten ders almak
zorundadır.
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Kendinden başkasına yaşam alanı tanımayan kaba ırkçılığın yeniden hortluyor olması, tarihte en
trajik saldırı ve savaşlara maruz kalmış Çerkes halkı olarak bizleri daha duyarlı kılmaktadır.

Irkçı hareketleri ve bunları destekleyen tüm unsurları şiddetle kınıyor, diasporadaki Çerkes Halkı
olarakbunun karşısında olacağımızı ilan ediyoruz.

Toplumumuzun geleceği ve de tüm insanlar adına, Irkçılığın ve İrkçı şiddetin önlenmesi, bir arada
barış içinde hoşgörüyle yaşama kültürünün geliştirilmesiiçin her platformda mücadele edeceğimizi
duyururuz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

Kabardey Balkar İnsan HaklarıR
Öldürülmesi ve Manej Meydanı Olaylarına

 

“Vlerkezi'nin Yegor Sviridov'un
ilişkin Açıklaması

 

Yegor Sviridov'un öldürülmesi ve Manej Meydanı Olayları sebebiyle bazı Rus medya kuruluşları ve
politikacılar tarafından kışkırtılan anti Kafkas isterisi son derece rahatsızlık ve kaygıverici olsa da bu
konuda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok.

Kayıtlara göre soniki yıl içerisinde ırkçı sebepler ve etnik nefret dolayısıyla büyük Rusya şehirlerinde
en az beş vatandaşımızın öldürüldüğü bilinmektedir ve Rus medyasında bu olaylara çok fazla yer
verilmemiştir. Cinayetlerin hiçbirisi için tarafsız bir soruşturma yürütülmemiş ve zanlılar bulunmamıştır.

Rusya'nın yanısıra diğer Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'nde de benzer olaylar olmaktadır.

Kabardey Balkar'da yaşamakta olan vatandaşlarımızın ve Yegor Sviridov'un öldürülmesi olayına ka-
rışmakla suçlanan Aslan Çerkesov'un yakınlarının konuyla ilgili müfettişlerin aşırı baskısı nedeniyle so-

ruşturmanın tarafsız ve önyargısız bir şekilde yürütülmediğineilişkin kaygılarını ve korkularını paylaşıyoruz.

Bu bağlamda Rusya kanun otoritelerini YegorSviridov'un öldürülmesiyleilgili tüm durumları baştan
sona tarafsız bir şekilde soruşturmaya çağırıyoruz ki Aslan Çerkesov'un olay sırasında kendisini korumaya
çalıştığını belirtilmiş olması da göz önünde bulundurulmalıdır.

Buradan Moskova'da yaşamakta olan gençlerimize sesleniyoruz. Hiç bir şart altında intikam ve
yüzleşme peşinde olan provokatörlerin kışkırtmalarına gelmeyiniz. Birlik olunuz ve haklarınızı yasal ve
meşru yollarla arayınız.

Kabardey Balkar Insan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Valery Khatazhukov

Doğru Kullanılan Enerjinin Sinerji Yaratmasına Bir Örnek

St.Petersburg'da yaşayan Abaza iş adamı

Ekzekov Mussa, Moskova'da yaşayan Abazatarihçi
bayan Natalia, Abhazya'da yaşayan İbrahim Ayüzba
ve KAFİAD başkanı Erol Özel Federasyonumuzu
ziyaret ettiler.

Ekzekov Mussa, Türkiye'ye geliş nedenlerinden
biri olan projesini şu şekilde anlattı "Biz bütün
halklarımızın (Abaza-Adığe) tarihini doğru bir şe-
kilde yazılmasını sağlamakistiyoruz. Dünyanın her
yerindeki bizimleilgili arşivleri, bilgileri toplayarak,
tarihimiziiyi analiz etmek derdindeyiz. Bunu yapar-
ken hedefimiz tarihimizin dramatik yönünüiyice
dramatize etmek değil, yapıcı bir şekilde gelecek
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nesillere aktarmaktır. Tarihimizi geniş ve enerjik
bir şekilde yazmakistiyoruz. Tarihimizdeki negatif-
likleri de yazacağız elbette, fakat bu negatiflikler
geleceğimize pozitif katkı sağlayacak şekilde olacak.

En önemli çalışmamız tüm dünyadaki demog-
rafik yapımızı ortaya çıkarmakolacaktır. Bu herkesin
moralini düzeltecekbir olay.

Daha sonraki hedefimiz ise çok zengin olan
örve adetlerimizi derlemekolacak. Bunları değer-
lendirmek, hatırlamak, yazıya dökmek. Eminim
bu çalışmalarımız toplumumuza pozitif etki sağlaya-
caktır.



 

 

 

Dünyanın her yerindeki insanlarımıza haber
kaynağı oluşturabilecekbir oluşum düşünüyoruz.
Bilimsel ve ticari konudaki insanları bir araya geti-
rerek toplamak ve bu çalışmaları yapmakiçın iyi
bir potansiyelimiz var. Stratejik olarak bunları yap-
mak mümkün. Böyle bir şansımızvar. Tarih bizi
her yere dağıttı. Bugün o kadar çok olanağımız
var ki geri dönüşleilgili. Abhazya devletinigeliştir-
mek açısından böyle bir potansiyelimiz var. Biz
bu ülkeyi çok güzel bir konuma getirebilir ve iyi
olanaklar sağlayabiliriz.

Projelerimizi gerçekleştirmekiçin çalışmaları-

mıza başlarken hemenarşivlere girerek, belgeleri
inceleyerek, onlardan kaynak çıkarmadık. Öncelikli
hedefimiz yaşayan kardeşlerimizin yaşamlarını
görüp aksettirmekoldu.

Çalışmaplanımız arasında Türkiye'de yaşayan
insanlarımızı anlatan bir kitap hazırlamakta var.
İnsanlarımız nerede nasıl yaşıyorlar,ileriye dönük
neler yapılabilir. Neler yapmakistiyorlar.

Örf ve adetlerimizden beyinlerde kalanlarını
yazıp yayınlamayıplanlıyoruz. Arşivlere, belgelere
ulaşmak her zaman mümkün. Ancak yaşayan tari-
hi ve beyinlerde kalan bilgileri kaybetmeden ka-

 

 

zanmak daha önemli. Arşivler nasılsa bekleyebilir.

 

 

 

Birazda şu anda Kuzey Kafkasya'da yaptıkları-
mız hakkında bilgi vermekistiyorum.

Biz her sene Karaçay Çerkes'te Abazadille-

rinde şarkı yarışması düzenliyoruz. Bu daha önceleri
zor hatta mümkün değildi. 4 sene önce böyle
bir projeye başlayıp ilk yarışmamızı yaptık. Abaza
dillerinde şarkı yarışması. Yarışmacılar kaybolmak

üzere olan şarkılarımızı yeniden seslendiriyorlar
ya da yeni şarkılar üretiyorlar. Bu, insanlarımızı
anadilde şarkılar, şiirler yazmaya yöneltiyor. Bu
sayede her sene 300-400 değişik şarkı yazılıyor.
Bu 300-400 şarkı içerisinden 50 tanesi seçilip

DVD ve CD lere yazılıyor. İnsanlarımız CD kutusu-
nu açtıklarında bu 50 şarkının notalarını, sözlerini

görüyor ve CD den müziğini dinleyebiliyor, öğre-
nebiliyorlar. Bu çalışma sayesinde çok güzel üretim-
ler oldu. Ayrıca çocuklarlailgili şarkılar ayrı, diğerleri
ayrı yayınlanıyor.

Bütün bunlar bizim orda eskiden olmayan
şeylerdi. Abazaca CI), DVD vs. arasanız bulamaz-
dınız. Şimdi bu mümkün.

CD'lerin hazırlanması, tanıtımı vs. organizas-
yonlarını da biz yapıyoruz.8 - 9 bin kişilik konserler
düzenliyoruz.İlerde bu çalışmaya tüm diasporala-
rımızı da katarak yapmayı planlıyoruz.

Bu yarışmayı düzenlediğimizde insanlarımız
şarkılar için sözler yazıyor, şarkılarının birinci olması
için çaba gösteriyor ve dili zenginleştiriyorlar.

Abhazya'daki çalışmalarımızdan da bahsedecek
olursak, Abhazya'nın değişik şehirlerinde ve büyük
köylerine 18 adet spor salonu yapıyoruz. Devlet
bize yer verip, sporsalonlarının alt yapısını yapıyor,
biz de sporsalonunu yapıyor gerekli sporaletlerini
yerleştiriyoruz. Bu salonlarda görev yapacakant-
renörleryetiştiriyor, eğitimlerinin tam olmasıiçin
onlara seminerler düzenliyoruz. Bu sporsalonla-
rında günde en az |50 çocuk antrenman yapıyor.
Antrenörlerin maaşlarını da biz veriyoruz.

 

 



Bu çalışmadaki amacımız spor salonlarını tamam-

layıp spor yapan genç sayısını en az 2500'e çı-
karmaktır. Kızlarımızın da spor yapmalarını sağla-
mak ve onları teşvik etmek için projelerimiz var,
"Geleceğimizi ben iyi görüyorum, yapmaya çalıştığı-
mız birçok plan proje var. Benim için bu çok ö-
nemli. Bizim insanlarımızı görmek ne düşündük-
lerini öğrenmek, düşüncelerimizi anlatmakiçin

buradayım. Amacımız kendi kardeşlerimizle diyalog
içinde olmak. Bir araya gelerek güçlü olmamız
gerekiyor. Türkiye'deki kardeşlerimizle ilgili daha
önce çevremden duyduklarımın çok fazlasını şimdi

 

burada görüyorum.İtiraf etmeliyim ki burada
gördüklerim bana enerji verdi. Federasyonunuz
son derece iyi örgütlenmiş ve profesyonel kadro-
lardan oluşmuş. Daha başarılı olmakiçin Federas-

yon merkezinizdeki yapılanmanızı bizde örnek
almak isteriz. Bunu bizimle paylaşırsanız seviniriz.
Herkes üzerine düşen görevi maksimum düzeyde
yapmalıdır. Yolumuzu ciddi, kararlı ve dikkatli bir
şekilde yürümemiz lazım. Yok, oluşu durdurup
geleceğimizi kurmak için toplumumuzun ciddi
yeni heyecanlara ihtiyacı var. Bunu gerçekleştire-
bileceğimize ınanıyorum" dedi.

Gürcistan'a Askeri Yardıma Hayır!

Geçtiğimiz hafta TSK aracılığı ile toplam | milyon 520 bin 310 dolar değerinde 47 kalem askeri
malzemenin Gürcistan'a hibe edilmesinin haberi basında yer almıştır. Askeri techizatın teslim töreninde

konuşan Türkiye'nin Tiflis Askeri Ataşesi Albay Murat Yılmazarslan, "TSK tarafından lojistik desteğin
Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'ya entegrasyonu ile yeniden yapılanması maksadıyla verildiğini
ve Türkiye'nin Gürcistan'ın güçlü ve modemsilahlı kuwvetlerinin bölgenin barış ve güvenliğine önemli
katkı sağlayacağına inandığını" ifade etmiştir. Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu yardımların
Gürcistan'ı, daha önce olduğu gibi Abhazya ve G. Ösetya'ya karşı saldırgan politikalar konusunda
cesaretlendireceğinden endişe ediyoruz.

Nitekim, Türkiye'nin 1 998'den beri Gürcistan'a verdiği askeri desteğin Gürcistan tarafından Abhazya
ve Güney Osetya'ya saldırı amacıyla kullanıldığı, bu silahların Rusya ordusu tarafından Ağustos 2008
savaşında ele geçirildiği bilinmektedir. Tüm bu gerçeklere ve bu konudaki rahatsızlığımızı bir çok platformda
defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Çerkesi rencide eden askeri
yardımların devam ettirilmesini kınıyoruz. Gürcistan ile yapılmış olan bu anlaşmaya, TSK tarafından
verilen silah ve techizatın “Abhazya ve Güney OÖsetya'ya karşı kullanılamayacağı
talep ediyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

61” maddesinin eklenmesini

KAFFED 6 Kasım Yönetim ve 7 Kasım Başkanlar Kurulu Toplantıları
Yapıldı

Federasyonumuzun yönetim kurulu 6 Kasım,
Başkanlar Kurulu ise 7 Kasım 2010 tarihinde top-
lanarak gündemindeki konuları görüştü. Konu baş-
lıkları ve görüşmeler kısaca aşağıdaki gibidir.

 

| - Demeklerimizde açılan Adığece ve Abazaca
kursları;

2006 yılından beri demeklerinde kurs açan
anadil öğretmenlerimiz 30-31 Ekim tarihinde An-
kara'da bir araya gelerek 2010-2011 dönemi çalış-
ma programı, yaşanan aksaklıklar ve yapılması ge-
rekenler konusunda kararlar almışlardı. Alınan

kararlar anadil komisyonunca dernek başkanları
ile paylaşılmış ve bu kursların başarılarının daha
da artırılması için dernek başkanlarından azami

gayret göstermeleriistenmiştir. İ

2- 19 Mayıs ve Erciyes üniversitelerinde açılacak
olan Adığece ve Abazaca bölümleri:



Bölüm açmaçalışmaları |9 Mayıs üniversitesin-

de hızla devam etmektedir. Önümüzdekibirkaç
hafta içerisinde senatoya inecek olan bölüm açma

konusu, senatonun kararı sonrası YÖK'e gönde-

rilecektir. Konu YÖK aşamasında da takip edilerek
çabuklaştırılmayaçalışılacaktır. Erciyes Üniversitesi'n-

de ise her hangibir karşı çıkış olmamasına, bölümün

açılacağının söyleniyor olmasına rağmen her hangi
bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Kayseri
derneklerimizin önümüzdeki günlerde üniversite
ile temasa geçerek alacakları cevap doğrultusunda
Rektörile ve gerekirse YÖK başkanıile tekrar bir
görüşme yapılarak sürecin hızlandırılması kararlaş-
tırılmıştır.

3- Türkiye'de yaşanan açılım süreci ve anadilde
eğitim;

Türkiye'de yaşanan açılımın demokratik bir
açılıma dönüşerek tüm vatandaşları kapsayan bir
şekle dönüşmesi için Federasyonumuz üzerine

düşen çalışmaları aksatmadan sürdürecektir. Bu

çalışmalardaki temelilkemiz başta anadil olmak

üzere tüm kültürel haklarda Türkiye'de var olan
tüm etnik yapılara eşit davranılmasıdır. Zira böyle
olması halinde açılımın başarı şansı olacaktır.

4- Yaklaşan genel seçimlerile ilgili yapılması
gereken hazırlıklar:

Demeklerimiz şimdiden üyelerini sorunlarımıza
sahip çıkan parti ve adaylara destek verilmesi
konusunda bilinçlendirme çalışmalarına başlayacak-
lardır. Aynı şekilde derneklerimize yakın, sorunları-
mızlailgili hemşeri adaylar varsa onlarında ön pla-
na çıkartılmaları çalışmalarına geç kalınmadan
şimdiden başlamalarıyararlı olacaktır.

5- Federasyonumuz bünyesinde kurulan ve
çalışmalarını sürdüren NART Akademisi:

Federasyonumuza bağlı demeklerin belirlediği
42 gençile eğitim çalışmalarını sürdüren NART
Akademi 30-31 Ekim tarihlerinde üçüncü eğitim

çalışmasını yapmıştır. Gençlerimizin öğrenmesi
gereken konuların öncelik sırasına göre belirlendiği
eğitim çalışmalarını konunun uzmanı akademisyenler

 

vermektedir. Çok başarılı geçen NART Akademi

çalışmaları ürünlerinin önümüzdeki dönem demek,

Federasyon ve toplumumuza yansıyacağına kuşku
yoktur.

6- Federasyonumuzun | 1-12 Aralık 2010 ta-
rihlerinde Bolu Koru Otelde düzenleyeceği Ortak
Akıl Toplantısı:

Federasyonumuz | 1-12 Aralık tarihlerinde
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan,bölgesinin
kanaat önderi, sorunlarımızlailgili, bilgili insanlarımız
arasından belirleyeceği 45 katılımcıile bir ortak
akıl toplantısı düzenleyecektir. Toplantının modera-
törlüğünü Prof. Dr Ayhan Kaya ve Doç. Dr Mitat
Çelikpala yapacaktır. Toplantı 5 ana başlıktan olu-
şacaktır.

/- Kıyı Boyu Şapsığ - Adıgey, Karaçay Çerkes-
Kabardey ve Abhazya Çalışma Gruplarının çalışma-
ları;

Federasyonumuzun geçen dönem cumhuriyet-
ler bazında oluşturduğu çalışma gruplarının bu
güne kadarki çalışmaları ve önümüzdeki dönem
programları görüşüldü.

8- Derneklerimizin adlarının değiştirilmesi;

Demeklerin adlarının değiştirilmesiile ilgili ola-
rak, gerek yönetim kurulu, gerekse başkanlar kuru-
lu toplantısına demeklerini temsilen katılan 47 ka-
tılımcı "ÇERKES bir üst kimlik olarak Adığe, Abaza,

Ubıh ve kendisini ÇERKES üst kimliği içerisinde
kabul eden tüm kardeş Kuzey Kafkas Halklarını
kapsar" tanımlamasında mutabık kalmışlardır. Bu
tanımlamanın altı çok net bir şekilde çizilmesi kaydı

ile Türkiye'de ve tüm dünyadabizim dışımızdakilerin
bizi en iyi tanıdığı ÇERKES ismini demeklerimizin
almasının doğru olduğu konusunda da mutabık
kalınmıştır. Ancak bölgesel hassasiyetler nedeniyle
bazı demeklerimizin isimlerinibir süre, ya dasürekli
muhafaza etmekistemeleri halinde bunundaanlayış-
la karşılanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu konu

İl - 12 Aralık ortak akıl toplantısında da detaylı
şekilde görüşülecektir.

 



 

İFEDERASYONDAN
 

 HANDAN DEMİRÖZ

Il-12 Aralık 2010 tarihlerinde Bolu Koru
Oteli'nde yaptığımız 'Ortak Akıl Toplantısı", diaspo-
rada ve anavatanda toplumsal-ulusal meseleleri-
mizin çok yönlü-çok boyutlu ele alındığı, umudu-
muzu yükselten ve gelecek beklentimizi güçlendiren
bir fikir platformu oldu. Bu toplantının gerçekleş-
mesinde emeği geçen arkadaşlarımızı, fedakârlık

göstererekkatılan ve düşünce zenginliğine ulaşma-
mızı sağlayan tüm katılımcıları kutluyoruz.

KAFFED öncülüğünde ve organizasyonunda

yapılan bu toplantı, birkaç yıldır üzerinde konuşulan,
tartışılan, ancak günlük koşuşturmalar yüzünden

sürekli ertelenen bir projeydi. En somut haliyle
KAFFED'in 2009'daki kongresi öncesinde gündeme
gelmişti ve kongreden bir gün önce yapılan istişare
toplantısı bir bakımailk ortakakıl toplantısı olmuştu.
Ancak sorunları ve sorunlarla başa çıkma önerilerini

dahasistematik, daha kapsamlı ve daha derinlemesi-
ne ele almaihtiyacı devam etti. Nihayetinde, hem
diasporada hem anavatanda toplumumuzu etkile-
yen-şekillendiren siyasal-sosyal değişim süreçleri
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ve bizi yakından ilgilendiren bölgesel-küresel geliş-
melerin giderek hızlanmış olması dikkate alınarak

Bolu'daki bu toplantıyapıldı.

Nasıl planlandı, nasıl gerçekleştirildi?

Eylül ayında yapılan KAFFEL Yönetim Kurulu
toplantısında kararı alınan ve genelhatları belirlenen
"Ortak Akıl Toplantısı'nın düzenlenmesi görevi,
benim sorumluluğumdabir ekibe verildi. Önceliği-
miz, niçin, nasıl, nerede, ne zaman ve kimlerle so-

rularına cevap aramakoldu. Konuşma ve yazışma-

larla gerekli detaylandırmalaryapıldı.

Beş kişiden oluşan organizasyon komitemiz,
bu toplantının amacına uygun bir içerik ve yöntemle
yapılabilmesiiçin iki akademisyenle çalışmaya karar
verdi; biri kimlik ve diaspora konularının uzmanı
Prof. Dr. Ayhan Kaya, diğeri de uluslararasıilişkiler
ve siyaset uzmanı Doç. Dr. Mitat Çelikpala. Her

iki akademisyenle yaptığımız ön çalışmalarla içerik,
program ve toplantı formatını oluşturduk, toplantı-
nın yönetiminin de kendileri tarafından yapılmasına
karar verdik.



Yönetim kurulu ve başkanlar kurulunda görü-
- şülerek son halini alan program, katılımcıların beş
ana başlık etrafında eşit söz hakkıilkesinde tartışa-

cağı beş farklı oturum şeklinde planlandı. Başlıkları

“Tanımlar-Kavramlar", "Diasporada Durum; Beklen-
tiler-Hedefler", "Anavatanda Durum; Beklentiler
ve Hedefler", "Diaspora-Anavatanİlişkileri" ve
"Gelecek Beklentisi-Gelecek Planlaması",

Katılımcılar nasıl belirlendi?

Toplantının en zorlu safhası, katılımcıların nasıl
belirleneceğiydi. Zira akademisyenlerimiz, toplan-
tının verimli olabilmesi açısından maksimum katı-

limci sayısının kırk olmasını öneriyorlardı. Dolayısıyla
bir 'ön sınır' oluşmuştu. Katılımcılara ilişkin genel

tanımımızı: "Federasyonumuz ve üye dernekler
içinde veyafarklı mecralarda toplumsal mücadeleye
katkı veren aydınlar ve kanaat önderleri" olarak
belirlemiştik ve bu tanıma uyan insan sayımız yüz-
leri buluyordu. Bu kadarinsanı tek toplantıda bir-
araya getirmek mümkün olamayacağıiçin, farklı

gruplarla farklı zaman ve lokasyonlarda toplantılar

yapılmasıve ilk toplantıya katılacakların, organizas-
yon komitesinin her üyesinin ayrı ayrı önerilistesi
oluşturması ve bu listelerde en çokyazılan isimler-

den belirlenmesiyolunagidildi. Sonuçta, akademis-
yenlerimizin koyduğu sınırı biraz zorlayan (50 kişi)
bir sayıda mutabakat sağlandı.

Toplantının başarılı geçmesi halinde devam
toplantılarının tüm Türkiye'yi kapsayacakşekilde
yapılması, hatta diğer ülkelerdeki diasporaları ve
elbette anavatandakilerle birlikte yapılması görüşü
benimsendi.

Yer, zaman ve katılım koşullarının (her katılımcı
kendi masrafını karşılayacağıiçin) belirlenmesi son-
rasında, belirlenen isimlere çağrı yapıldı. Genel

Başkanımız Cihan Candemir'in davet yazısı ve
program gönderildi. Genel başkanımızın davet
yazısında toplantının amacı, önemi ve mahiyeti
şöyle özetleniyordu;

"Bildiğiniz üzere, son yirmiyıldır toplumumuzu
doğrudan etkileyen büyük küresel-bölgesel gelişim-
ler-değişimler yaşanmaktadır. Diasporadaki ve
anavatandaki durumumuzu, konumumuzu ve gele-
ceğimizişekillendiren bu çok yönlü karmaşık süreç

son yıllarda giderek hız kazanmıştır. Global olarak
gelişen bu süreç, toplumumuz açısından yenirisk-

ler yanında yenifirsatlar sunmaktadır. Geleceğimiz

bakımında gelişmeleri tüm yönleriyle iyi anlamak,

ORTAK AKIL, UMUTve GELECEK...

tanımlamak ve doğru-etkin tutum almak hayati
önem arz etmektedir. Toplumsalvarlığımızı koru-
yup geliştirmenin daha çok dikkate, çabaya, bece-
riye, akla ve birlikteliğe ihtiyaç gösterdiği bir dönem
yaşıyoruz. Hiç kuşku yokki, bugün ortaya koyaca-
gımız toplumsal kollektif kabiliyet geleceğimizi
belirleyecektir.

Diasporada ve anavatandakollektif kabiliyetin
yükseltilmesine büyük önem veren Kafkas Demek-
leri Federasyonu, bu amaçla, ortak aklın ve insiyatifın
geliştirilmesiiçin bir platform oluşturma kararında-
dır. Bu platform, Federasyon ve üye dernekler
içinde veya farklı mecralarda toplumsal mücadeleye
katkı veren aydınları ve kanaat önderlerini biraraya
getirerek düşünce ve önermeleri bütünleştirecek

ortak aklı oluşturmak ve gelecek için 'en doğru'
politikaları üretmek amaçlıdır.

Sevinerek belirtmeliyiz ki, toplumumuz bugün
dünden daha nitelikli ve daha çok aydın-kanaat
önderine sahiptir. Belki de tek eksiğimiz, yeterli
sinerjiyi yaratamamaktır. Bu yüzden, sözkonusu
platformunkişisel didişme ve ego çekişmelerinden

arınmış sinerjik ve birleştirici akıl-fikir yürütme or-

tamı oluşturacağına inanıyoruz. Bu, tüm aydınlarımı-

zın ve kanaat önderlerimizin katılımına ve yapıcı
katkısına ihtiyaç duyulan ortak bir çalışmadır. Tek
bir toplantıda tüm kanaat önderlerimizi bir araya
getirme olanağı bulunmadığı açıktır. Bu nedenle

söz konusu platform çalışmaları çerçevesinde top-

lantılarımız değişik zamanlarda değişik katılımcılar-
la devam edecektir."

Toplantı nasıl geçti?

Konuşulup tartışılması gereken konuların çoklu-
gu yüzünden toplantı yoğun bir gündeme sahipti.
Ancak, katılımcıların öncedenfikri hazırlık oluştur-

muş olmaları sayesinde ve deneyimli moderatörle-
rimizin ustalığı ile son derece verimli-başarılı bir
toplantı oldu. Toplantı sonrasında gelen değerlen-
dirmeler, bize sonraki toplantılar için umut verdi
ve yol gösterici oldu (bu değerlendirmeyazılarına
KAFFED web sayfasından ulaşmak mümkün).

İlk oturumda Prof. Dr. Ayhan Kayayaptığı açı-
ış konuşmasında bilimsel olarak diaspora -vatan-

anavatan tanımlarını farklı açılardan anlatan bir su-

num yaptı. Geleneksel diasporayı tanımlayan altı
özelliğin (anavatandan uzakta- iki farklı mekânda
var olma, anavatan hakkında söylemlerin devam
etmesi, yaşadığı topraklarda misafir olma hissi-
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öteki olmahissi, bir gün anavatana dönme arzusu,
anavatanın zenginliği ve refahıiçin çalışma, azınlık

olma bilincinin canlı tutulması) Çerkes diasporası
ile nasıl örtüştüğünü gördük. Prof. Dr. Sevda Alan-
kuş ise yaptığı çerçeve konuşmasında, bu
topraklara ortak bir tarihden geldiğimize (sürgün
halklar) ve Adığe, Abaza, Ubıh, Oset, vs ayrımı
yapılmadan hep beraber Çerkes kimliği ile
ötekileştirildiğimize, dolayısıyla Çerkes adının hep
beraber sahip çıkmamız gereken siyasi bir kimlik
olduğuna vurgu yaptı. Kimlik politikasının bağlamsal
yani zamana, mekâna göre değişen bir politika
olduğununaltını çizdi.

İlk oturumda tektek farklı görüşlerdile getiren-
İer olsa da geneleğilim, sürgün bir halk olduğumuz
ve siyasi bir kimlik ve ortak ad olarak Çerkes tanı-
mının Adığe, Abaza, Ubıh ve bu tanımı benimse-
yen tüm kardeş Kuzey Kafkasya halkları için kullanıl-
masının doğru olacağı tespitinin öne çıkmasıydı.

İkinci oturumda çerçeve konuşmasını yapan

Prof. Dr. Erol Taymaz, Çerkes tanımının diaspora
ve anavatandaki farklı kullanımlarına dikkat çektik-

den sonra diasporada sorunların, taleplerin ve
günlük pratiklerin aynılığına vurgu yapıp Çerkeslerin
tek çatı altında toplanmasının önemine değindi.
Daha sonra tartışmalara geçildi. Her kimliğin

kurgusal ve politik olduğu, diasporada kimlik
siyasetinin bugün Çerkes adına sahip çıkılarak
yapılması gerektiği vurgusu ile ikinci oturum
kapatıldı.

Üçüncü oturumun çerçeve konuşmasını yapan
Sezai Babakuş, dün bölgesel ve küresel güçler
arasında süren savaşın bugün de aynı şekilde bir
kısmı aynı, bir kısmı eski güçlerin bugünkü devamı
olan ya da farklı aktörlerle devam ettiğini, ABD'nin
Rusya'nın bölgede etkisini kırmak için Kafkasya'da
yaşayan halkları 'Rusya'ya karşı cesaretlendirme'
kartını oynadığını, Abhazya'nın diğer Çerkes
Cumhuriyetlerine göre siyasi olarak bir adım önde
olsa da demografik olarak dezavantajlı durumu
nedeniyle Rusya ile dengeli bir ilişki götürebilmek
için stratejik işbirliğine ihtiyacı olduğunu, tüm

cumhuriyetlerde demokratikleşme ve ekonomik
gelişmeihtiyacının can yakıcı olduğunu belirtti ve
Kafkasya'da önümüzdeki dönem sahneye konabi-
lecek'sıcak çatışmalar'a dikkat çekti.

Konuşmacılar yaşadığımız her yerde demokra-
tikleşmenin önemine vurgu yapıp, Rusya'nın Üniter-
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leşmesi tehdidinden bahsettiler. Kafkasya cum-
huriyetlerinde dönüşünsiyasi boyutlarının konuşu-
lup konuşulmadığı, özerkliklerin korunup koruna-
mayacağı, İslamiyet'e bakışın ne olduğu, soykırım
tartışmalarında anavatandaki cumhuriyetlerde
tavrın ne olacağı, bölgenin kendini nasıl tanımla-
dığı, Rusya'nın yaklaşımlarının kimlikleri nasıl etkile-
diği sorgulandı. Rusya'da insan haklarıihlalleri ko-
nusunda endişeler dile getirildi.

Son yirmi yılda meydana gelen değişim ve
dönüşümün insanları tek bir toprağı seçme
zorunluluğundan uzaklaştırdığı ifade edildi.
Anavatan ile diaspora arasında her türlü fiziki
temasın önemine vurgu yapıldı.

İkinci gün, Doç. Dr. Mitat Çelikpala'nın açılış

konuşması kafalardaki birçok soru işaretine ışık

tutarak başladı. Mitat Çelikpala 2008 Ağustos
savaşı sonrası jeopolitik ortamı yerel, bölgesel ve
küresel boyutda irdelediği konuşmasında Rusya'nın
her üç boyutta da etkili bir aktör olduğunu, kimi
ve neyi önceliklendireceğinin önemli olduğunu,
ABD ve AB'nin ise 2000'lerden itibaren bölgede
hakimiyet savaşınagirdiğini ancak 2008'den sonra
ABD, Rusya'yı kendi topraklarında rahatsız etmek
için yeni bir oyun mu kuruyor diye düşünmek
gerektiğini, mesela Tiflis'deki konferansı bu çerçe-

vede değerlendirmek gerektiğini ve oyunun
kuzeydeki cumhuriyetlere doğru kaydırılmayaçalı-
şıldığını ifade etti. Bugün yeniden kurulmuş gibi
görünen statükonun kime yarar sağladığını, yerel
anlaşmazlıkların çevreye ve Kafkasya geneline nasıl
yayılabileceğini, Rusya'daki merkezileşme eğilimleri-
nin bizi nasıl etkileyeceğini, yerel yöneticilere
yöneliksaldırıları nasıl okumamız gerektiğini, küre-
sel aktörlerin tüm bunları nasıl okuyacağını ve
bölgede bir hareketlenmenin her an mümkün
olabileceğini göz önüne almamız gerektiğini belirtti.
Küresel değişimin hızından söz ederek geç kalma-
manın önemine değindi. İürkiye'nin oyuna girmesi
sağlanabilir mi, dönüş bundan nasıl etkilenir sorgula-
malıyız diye sözlerini bağladı.

Dördüncü ve beşinci oturumlarda katılımcılar

Çerkes diasporasının küresel ve bölgesel güçler
tarafından Kafkasya'da oynanmakistenen oyuna
çekilebilme riskine, diaspora -anavatanilişkilerinde
iki ulus devletin deişin içinde olduğunun unutulma-
ması gerektiğine, bölgedeki olaylara müdahil olma-
mızın mümkün olup olmadığına, diasporanın et-
kınliğinin çok önemli olduğuna, büyük senaryoya

angaje olmadan kendi gündemimizi oluşturmamız
gerektiğine, ulusal kaygıyı nasıl okuyacağımızın ve
nasıl siyasallaşacağımızın yine bize bağlı olduğuna,
anavatan-diaspora arasında sağlıklı ve şeffaf
iletişimin önemine, anavatanla diaspora arasında
karşılıklı ilişkileri kurumların kurması gerektiğine
ama o konuda da sıkıntılar olduğuna, DÇB ve
Dünya Abhaz Birliği'nin yetersizliğine, bağımsız
yeni bir diaspora örgütüneihtiyaç olduğuna, dönüş
için anavatanın da diasporanın da yeterli hazırlıkda
olmadığına, bu konuyu tartışmak üzere özelbir
toplantı yapılması gerektiğine,kitlesel geri dönüşün
devlet desteği olmadan gerçekleşmesinin mümkün
olmadığına, bulunulan yerde itici güç ya da gidilecek
yerde çekici güç olmadan dünyadakitlesel dönüşün
gerçekleştiği bir örnek olmadığına, başarılı olmuş

dünya örneklerinin incelenmesinin yararlı olabilece-
ğine değindiler. Türkiye'de ve Rusya'da insan hak-
ları ve demokrasinin gelişmesi için, uluslararası
platformdaise soykırımın tanınmasıiçin yapılacak
siyasi faaliyetlerin ve bununiçin olması gereken
toplumsal konsensusun önemine değinildi. Taleple-
rin somutlaştırılması gerektiğinin altı çizildi. Çerkes

toplumsalyapısını ve öğelerini ortaya koyacakbir
çalışma yapılması önerildi. Çerkes toplumu adına
siyaset üretecekbir 'meclis" oluşturulması ve ta-

leplerimizi içeren bir siyaset strateji belgemizin
olması gerektiği dile getirildi.

İki tam güne sığdırılan yoğun gündem sonrası
üçer-beşerkişilik gruplar halinde evlerimizin yolunu
tutarken sanıyorum herkesin gündemi bu toplantı-
nın kritiğiydi. Bir işaret fişeği atılmıştı. Sorunlarımız

ve yapmamız gereken 'ödevlerimiz'in üzerindeki
sis perdesi aralanmıştı.

Otuzyıl önce büyüklerimiz tarafından kulağı-
mıza üflenen 'Aman siyasetten uzak durun' söy-
lemleri, yerini siyasette yerimizi almalıyız iradesine
bırakmıştı. Bu, bugüne kadaratılan adımları yok
saymak anlamına elbette gelmez . 'Bundan önce
çok daha önemli toplantılar yapıldı, bu niye bu
kadar önemli oldu?' diye sorgulayanların ve
önemini anlayamayanların kaçırdığı nokta şu;
Türkiye'nin dört bir yanından 50 kanaat önderi
bir araya gelip- ortaya koydukları görüşlerde nü-
anslar olsa da- hep bir ağızdan 'siyaset yapmalıyız'
diye ayağa kalkmışsa bu toplantıyı diğerlerinden
farklı kılan işte bu iradedir.

Bu iradenin bizi dahaileriye taşıması hepimizin
desteği ve buna inanmasıyla mümkündür.
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Kafkas Demekleri Federasyonu (KAFFED) öncülüğünde düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantısı", Türki-
ye'nin çeşitli bölgelerinden, Kafkasya'dan ve Avrupa'dan gelenelli katılımcıyla 10-12 Aralık 2010 tarih-
leri arasında Bolu - Koru Otel'de yapıldı.

'Federasyon ve üye demekleriçinde veya farklı mecralarda toplumsal mücadeleye katkı veren
aydınları ve kanaat önderlerini biraraya getirerek farklı düşünce ve önermelerin bütünleştinlmesi, dias-

porada ve anavatanda toplumsalkollektif kabiliyetin yükseltilmesi, ortak aklın ve insiyatifin geliştirilmesi,
toplumsal-ulusal gelecek için politikalar üretilmesi" amacıyla düzenlenen toplantı, Cuma akşamıyapılan
ön hazırlık ve yöntem-metod iştişareleri ile başladı. Cumartesi günü saat 09:00'dan 19:30'a, Pazar
günü ise 09:00'dan | 7:00'ye kadar devam etti.

Aşağıda başlık ve alt başlıklarıile bilginize sunulan gündemin ele alındığı toplantı, Prof. Dr. Ayhan
Kaya ile Doç. Dr. Mitat Çelikpala yönetiminde (moderatörlüğünde) yapıldı. KAFFED Genel Başkanı
Cihan Candemir'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantınınilk gününde Ayhan Kaya, "Diaspora kavramı
ve dünyadaki farklı diasporik örgütlenmelerin dünü-bugünü", ikinci gününde de Mitat Çelikpala, "Ulusla-
rarası dengeler ve denklemlerışığında diaspora - anavatan coğrafyası" üzerine genel çerçeve konuşmaları
yaptılar. Oturumların çerçeve konuşmaları ise Prof. Dr. Sevda Alankuş, Prof. Dr. Erol Taymaz, Prof.
Dr. Şamil Erdoğan ve Sezai Babakuş tarafından yapıldı.

"Eşit söz hakkı ve düşünceyi özgürce ifade etme'ilkesinin esas alındığı toplantıda, yapılan konuşma-
lar ve tartışmalarla, çok yönlü düşünce zenginliği yaratıldı ve toplumumuzu geleceğe taşıyacak çok
önemlifikri açılımlara zemin oluşturuldu.

KATILIMCILAR:

(Alfabetik liste) Admiral Daşdemir, Afitap Altan, Atay Ceyişakar, Ayhan Kaya, Cengiz Gül, Çetin
Boran, Cihan Candemir, Cumhur Bal, Doğan Özden, Emel Bezek, Ergün Yıldız, Erhan Şahin, Erol Taymaz,

Ersin Aşan, Fahri Huvaj, Filiz Çelik, Handan Demiröz, Kadir Erkaya, Mecit Tav, Mehmet Eser, Mesut
Akman, Mitat Çelikpala, Muammer Koçer, Muharrem Saran, Muhittin Unal, Murat Canlı, Murat Papşu,
Mürşide Şen, Mustafa Azizi Özbek, Necdet Hatam, Nihat Yılmaz, Ömür Enes, Osman Güdü, Raif
Balkaroğlu, Recep Yılmaz, Sadullah Batur, Sami Korkut, Şamil Erdoğan, Seçkin Atan, Sevda Alankuş, Sezai
Babakuş, UlÖzcan, Volkan Düzenli, Yaşar Aslankaya, Yaşar Güven, Yusuf Taymaz, Zafer Süren, Zeynel
Abidin Besleney...

İÇERİK VE PROGRA

 

Mİ ki diaspora mı? Etnik-ulusal bazda ayrı ayrı diaspora-

I.Gün, |. Oturum / İİ Aralık Cumartesi, 09:00-

12:00

Tanımlar ve Kavramlar

Adlandırma: Bölgesel adlandırma mı (Kafkasyalı),
etnik-ulusal adlandırma mı (Adığe, Abaza, Ubıh,
Oset vs.), siyasal kimlik adlandırması mı (Çerkes)?...
Diaspora kavramı ve tanımı: Azınlık mı, sürgün
mü, göçmen mi? Türkiye'deki diaspora mı, dünyada-
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lar mı, Adığe*-Abaza diasporası mı, tüm Kuzey
Kafkasyalı'lar diasporası mı, farklı siyasi gruplar ve
inançlar bazında diasporalar mı... Vatan tanımı:
Vatan-Anavatan-Atavatan kavramları. Yaşadığımız
ülkeyi/ülkeleri, Kafkasya'yı nasıl algılıyor ve tanım-
iyoruz? K. Kafkasya'nın mevcut siyasi/idari yapısı
bakımından vatan söyleminin pratiği...

I.Gün, 2. Oturum / | 1 Aralık Cumartesi, 13:30-
16:00
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Diasporada Durum

Asimilasyon: Dil-kültür ve kimlik tartışmaları;
aidiyet paradoksu ve çoğulkimlikler... Kimlik ko-
numlandırması: Kültürel kimlik mi, siyasal kimlik
mi2... Kültürel muhafazakarlık mı, demokratiksiyası
açılım mı?... Örgütlenmepratiği: Ne için ve neye
göre örgütlenme?... Kültür demekçiliği ve altematif
örgütlenme modelleri... KAFFED ve diğeryapılar...
Beklentiler ve Talepler: Vatandaşı olunan ülkelerden
ve uluslararası camiadan talepler...

I Gün, 3.Oturum / | 1 Aralık Cumartesi, | 6:30 -

20:00

Anavatanda Durum

Devlet ve toplum örgütlenmesi: Cumhuriyetle-
rin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal yapıları. De-
mokratikleşme, kalkınma ve paylaşım göstergeleri.
Fırsatlar ve riskler... Demografik, etnik ve dinsel
dinamikler: Demografik dengeler. Projeksiyonlar.
Riskler ve yapılması gerekenler... Milliyetçilik ve
dinsel radikalizm. Çatışma-uzlaşma dengeleri... Rus-
yaile ilişkiler: Yetki paylaşımı. Siyasi ve ekonomik
ilişkiler; uzlaşma ve çatışmaalanları... Beklentiler
ve Talepler: Cumhuriyet yönetimlerinden ve Rusya
Federasyonu'ndan talepler...

2.Gün, 4.Oturum / 12 Aralık Pazar, 09:00-12:00

Diaspora-Anavatan İlişkileri ve Etkileşimi

Günceltespit ve beklentiler: Diaspora anava-
tanı, anavatan diasporayı nasıl algılıyor? Karşılıklı

beklentilerin tanımı. Nasıl bir işbirliği ve etkileşim
var, ne olabilir?... İşbirliği pratiği: Diaspora ile anava-
tan arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlayan mekaniz-

malar nedir?. Ortak çalışma pratiği ne düzeydedir?

Nasıl olmalıdır?... Dönüş: Diasporadan anavatana
kitlesel dönüş mümkün mü? Öncelikli hedef mi?

Koşullar nedir? Eksikler nedir? Siyasi, hukuki ve
ekonomikaltyapısı var mıdır? Gerçekçi, uygulanabilir
bir master proje var mı, yapılabilir mi?. Nasıl yapılan-
dırılmalı?

- 2.Gün, 5.Oturum / 12 Aralık Pazar, 13:30-17:00

Gelecek Beklentisi - Gelecek Planlaması

Strateji: Uluslararası dengeler, küresel rekabet
ve çevre ülkeler dinamiği (Rusya, ABD, AB, Türkiye,
Gürcistan) ışığında nasil bir gelecekstratejisi belirle-
meliyiz? Diasporada toplumsalvesiyasalvarlığımızı
koruyup geliştirmek, anavatanda devlet yapılanma-

mızı güçlendirmekiçin nasıl bir gelecek planlaması
yapmalıyız? Öncelikler: Diasporada ve anavatanda

kısa ve uzun vadeli önceliklerimiz nedir, ne olmalı-
dır? Örgütlenme: Nasıl bir örgütlenme bizi gelece-
ge taşır? Diaspora örgütlenmesi nasıl olmalıdır?
Diaspora-Anavatan işbirliği için ortak örgütlenme
nasıl olmalıdır? Siyaset: Demokratik siyasete ve
demokratikleşme sürecine katılım stratejimiz ne

olmalıdır? Medya: Kendi medyamızı nasıl yapılandır-
malıyız? Yayın, web, radyo, tv. olanakları nasıl gelişti-
rilebilir?

 

"Ortak Akıl Toplantısı'nda öne çıkan görüş, düşünce ve önerilerışığında organizasyon komitesinin vardığı

sonuçlar şöyledir;

1864'de biten Kafkas savaşı sonrasında yurtlarından sürgün edilen Adığeler, Abazalar ve Ubıhlar (ve

 

diğer Kuzey Kafkas halkları) bugün dünyanın en büyük ve en geniş diasporalarındanbirini teşkil etmektedirler.
Nüfuslarının büyük çoğunluğu diasporada yaşayan Adığe, Abaza ve Ubıhların, tarih boyunca sürdürdükleri

kaderbirliği devam etmektedir. Birlikte yaşama ve birlikte mücadele etme ihtiyacı eskisinden daha yakıcıdır
ve daha vazgeçilmezdir. Adığeler, Abazalar, Ubıhlar ve diğer kardeş Kuzey Kafkas halkları için, hem diasporada

hem anavatanda toplumsal-ulusal varlığı sürdürmek, birlik ve dayanışma içinde mümkündür.

Diasporada ve anavatanda yaşayan kardeş Kafkas halklarının kendi etnik-ulusal adlarını kullanmaları
ve öne çıkarmaya çalışmaları elbette doğal haklarıdır ve teşvik edilmelidir. Ancak bunun diğerini dışlayıcı,

ayrıştırıcı, birbirinden uzaklaştırıcı olması kabul edilemez. Bu bağlamda, | 908'deki ilk örgütlenmemizden
bu yana olduğu üzere, özellikle diasporada Adığe, Abaza, Ubıh ve diğer Kuzey Kafkas halklarını bütünleştiren,
onlara siyasi hüviyet kazandıran 'Çerkes'in ortak ad ve ortak siyasi tanım olarak kalması doğru olacaktır.

Kuzey Kafkasya coğrafyası, merkezi konumu ve geçiş güzergahıvasfıyla çok sayıda halka, etnik topluluğa
ev sahipliği yaptı, yapıyor. Bu 'çok parçalı' yapı, tarihi ve siyasi süreçlerle, savaş ve sürgünlerle, toplu nüfus
hareketleriyle ve suniidare sınırlarla daha da karmaşık hale getirilmiştir. Kuzey Kafkasya'da otokton halkların
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haklarını teminataltına alacak ve bölgede yaşayan tüm halklara barış, demokrasive refah sağlayacak bir
yapının kurulması, sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması önceliklidir.

Kuzey Kafkasya, tupkı yüzelli yıl önce olduğu gibi bugün de uluslararası rekabetin merkezi konumundadır.

Hem küresel hem bölgesel güçler, Kuzey Kafkasya'yı kendiistekleri doğrultusunda etkilemek, yönlendirmek
ve dizayn etmek çabasındadır. Bu mücadele her geçen gün, bölgede yaşayan halklara büyük bedeller ödetme

pahasına artmaktadır. Yanısıra, bölge yine eskisi gibi dini mücadele alanı haline getirilmektedir. Kuzey Kafkas

halkları ve onların temsilcileri, küresel ve bölgesel emperyal güçlerin ve dini yayılmacıların oyunlarına alet
olmadan, kendi geleceklerine ve kendi çıkarlarına odaklanmalıdır.

Diasporadan anavatana dönüş vazgeçilmez hak ve yükümlülüktür. Dönüşünfiziki koşullarının yaratılması,

toplumda daha geniş kesimlere dönüşfikrinin yayılması ve pilot çalışmalarla desteklenmesi, çok sayıda insa-
nın dönüşünü mümkün kılacak maddi ve manevi altyapının oluşturulması, hem Rusya Federasyonu'ndan

hem uluslararası kuruluşlardan fon desteği sağlanmasıönceliklidir. Kafkasya'daki cumhuriyet yönetimlerimizin,
sivil toplum kuruluşlarımızın ve diasporadaki örgütlerimizin dönüşe öncelik verecek ortak çalışmalar yürütmesi
sağlanmalıdır. Bu alanda yönlendirici ve sürükleyici güç anavatandır. Anavatan, dünyanın dört bir yanına yayıl-

mış evlatlarını kendine çekmekiçin daha etkin bir irade ve çalışma ortaya koymalıdır.

Kuşkusuz ulusal-siyasal varlığın ilelebet yaşayacağı-yaşatılacağı yegane yer anavatandır. Bu bakımdan,

diaspora gücü ve kabiliyetinin anavatanın tahkimine 'artı değer' katması zorunluluktur. Nüfus, yetişmiş insan

gücü,bilgi ve sermaye gücünün anavatana yönlendirilmesi hayati önem arzetmektedir. Yanısıra, çifte vatandaş-

lik hakkının sağlanması ve yaygın olarak kullanılması diaspora-anavatan etkileşiminive işbirliğini azami seviye-
ye çıkaracaktır.

Demokrasi ve hukuk düzeni, nerede yaşarsak yaşayalım, varlığımızın ve geleceğimizin güvence altına

alınmasının ilk koşuludur. Dolayısıyla yaşamakta olduğumuz tüm topraklarda demokrasinin geliştirilmesi,
hukukun hakim kılınması, refahın artırılması ve adil paylaşılması için çalışmak, kendimiz için olduğu kadar,

tüm insanlık adına bir görevdir. Kendimiz için ne istiyorsak, birlikte yaşadığımız insanlar için de aynısını iste-

mek, çağdaş insan anlayışı olmasının yanında, tarihi geleneklerimizin de temelfelsefesidir.

Bu kapsamda Anavatandaki nüfus azlığı yanında demokratikleşmenin ve modern yönetim anlayışının

yeterince kökleşmemesiönemli bir zafiyettir. Cumhuriyetlerimizde demokrasinin gelişmesi ve çağdaş hukuk
standartlarına ulaşılması, anavatanda yaşayanların ihtiyacı olduğu kadar diasporadan anavatana dönüşün
de itici gücü olacaktır."

Anavatandaki cumhuriyetlerimizin, bölgenin hakim gücü Rusyaile ilişkileri özel önem ve hassasiyet arzet-

mektedir. Cumhuriyetlerimizin siyasi-idari yetki alanlarını geliştirmeleri, ekonomik yeterliliklerini geliştirmeleri

ve içinde-yakınında bulundukları Rusya Federasyonuile siyasi-diplomatikilişkilerin süreçleriniiyi yönetmelerine

bağlıdır. Federal yapı içerisinde mevcutsiyasal ve ekonomik yapılarını korumaları çok önemlidir. Varlığımıza
yönelik tehdit ve tehlikeler olmadıkça, yerel çatışmalardan kaçınmak, toplumsalbarış içinde yaşamak temel

politikalarımız olmalıdır. Özgürlük ruhumuzu korumalı, ancak ölçüsüz milliyetçiliğe kapılmamalıyız.

Beş kuşaktır yaşadığımız diasporada varlığımız devam etmektedir. Bu gerçekten hareketle, varlığımızı
kimliğimizi koruyarak sürdürmek, asimilasyona karşı direnmek, dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak öncelikle-
rimizdendir. Tüm dünyayı dalga dalga kucaklayan demokrasi anlayışı ve hızla yükselen kültürel-siyasal haklar
algısı, farklılığımızı korumamızda en büyük teminat olarak değerlendirilmelidir.

Diasporada mevcut hakları kullanmak ve hakların sınırlarını genişletmek için örgütlü mücadeleyi yükselt-
mek ve demokratik mücadele enstrümanlarını arınmak gerekmektedir. Bu bakımdan, bugüne kadar sürdürülen
kültürel dernekçilik' anlayışını aşarak 'siyasal örgütlülüğe' ulaşmak ortak hedeftir. Gelecek hedefi, talebi,
umudu olmayan hiçbir toplum yaşayamaz.Bizi geleceğe taşıyacakyol, örgütlülüğümüzü siyasallaştırmaktan
geçmektedir.

KAFFED, diasporada onyıllardır sürdürülen toplumsal-ulusal mücadeleyi temsil eden, bu mücadelenin
omurgasını oluşturan, Türkiye'de yaşayan Adığe, Abaza, Ubıh ve ortak aidiyethissi içindeki tüm diğer Kafkas
halklarını bütünleştiren yegane örgütlenmemizdir. Bugün 60 derneği bünyesinde toplayarak büyük başarı
gösteren bu örgütlenmemizinicelve nitel olarak daha da güçlendirmek ortak görevimizdir. Profesyonel kadro-
ları artırmak ve daha nitelikli hale getirmekşarttır.
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ORTAK AKIL, UMUT ve GELECEK...

KAFFED'in, 60 derneği koordine eden 'üst dernek! vasatından çıkarak 60 derneğin sinerjisini bütünleştiren-

yükselten ve giderek toplumumuzun bütününü kapsayacaksiyasal örgütlülüğe ve temsil gücüne ulaşması

ortak arzumuzdur. Bu amaçla, biran önce gerekli tüzük değişiklikleri yapılarak, KAFFED'in toplumumuz adı-
na ve toplumumuziçin siyaset üreten, örgütleyen bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Şehirleşmenin yüzde 80'lere ulaştığı, dağınık yerleşimin hüküm sürdüğü ve hakim dil-kültürün hayatın
her alanında mutlak nüfuza ulaştığı diasporada kendi dilimizi ve kültürümüzü yaşatmamız, aile içi veya köy
ortamı ya da dernek faaliyetleri yoluyla yürütülecek amatöreğitim faaliyetleriyle mümkün değildir. Mutlaka

modern eğitim-öğrenim araçlarına ulaşmalıyız. Okullaşarak yazılı öğrenime, radyo-televizyon yoluyla sözlü
ve görsel öğrenime geçmekşarttır.

Diasporada yaşayanlarımız için kimlik çoğuldur. Hem kaynağına-özüne ait olduğumuz kimlik hem vatan-
daşlık bağıile edindiğimiz kimlik. Bu kimliği dengelemek, birarada yaşamak ve yaşatmak temel meselemizdir.

Bugüne kadar bu iki kimliği çatışma eşiğine ulaştırmadan sürdürebilmiş olmak en büyük hünerimizdir. De-
mokrasi ve uzlaşı kültürü, bu dengeyi bundan sonra da korumamız bakımından yegane teminattır.

Asimilasyon sadece dil ve folklörün yitimi değildir. Asimilasyon, yaşam kültürünün, sosyal davranışın ve
siyasi-felsefi karekterin bütünüyle değişime uğramasıve yok olmasıdır. Asimilasyona karşı en güçlü kale kimlik

bilincidir. Kimlik bilincimizi ne kadar yükseltirsek, dilimizi-kültürümüzü o kadar koruyup yaşatabiliriz. Kimlik
bilincimizi kaybetmezsek diğerlerini yeniden kazanabiliriz. Diasporada kimliğimize ne kadar tutunabilirsek,
anavatana katkımız da o kadar güçlü olacaktır.

Diasporada dil ve kültürü yaşatmak, toplumsal-ulusal varlığı sürdürmek için büyük ve sürekli parasal
kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar üye aidatları ya da sınırlı münferit bağışlarla yaratılamaz. Ayrı bir
vergilendirme sistemi yaratamayacağımıza göre, vatandaşı olduğumuz ülkelerin bütçelerinden fon desteği

talep etmek ya da uluslararası kuruluşlardan kaynak aramak tek geçerli yöntemdir. Bu amaçla öncelik, Tür-
kiye'nin ilgili bakanlıklarının (Milli Eğitim ve Kültür bakanlıkları) bütçelerinden münhasıran fon desteğisağla-
maktır.

Bizim için diaspora-anavatan bir bütündür. Birindeki zayıflığımız ya da güçlülüğümüz diğerini doğrudan

etkilemektedir. İletişim araçlarının gelişmiş olması, ulaşım imkanlarının artmış olması bu etkileşimi daha da
artırmakta ve günübirlik haline getirmektedir. Bu şansıiyi kullanarak geleceğibirlikte planlamak, birlikte yürü-
mekihtiyaç olmaktan öte tarihi bir gerekliliktir. Ortak karar mekanizmalarının oluşturulması, ortak çalışma

organlarının sağlıklı-güçlü hale getirilmesi, uyumun yükseltilmesi zorunluluktur. Bu amaçla, ortak aklın ve siya-

setin geliştirilmesiiçin anavatanla daha sistematik etkileşim kurmak, benzeri toplantıları birlikte daha geniş
platformlarda yapmak hedeftir.

Abhazya'nın bağımsızlığı, yüzyıllardır elde ettiğimiz en büyük kazanımdır. Gurur ve sevinç kaynağımızdır.

Bağımsızlığın korunması, güçlendirilerek ileri taşınmasıtarihi sorumluluğumuzdur. Gürcistan'ın Abhazya'ya
(ve G. Osetya'ya) yönelik ilhak hevesleri devam etmektedir. Sadece yöntem ve söylem değişiklikleri söz-
konusudur. Gürcistan'ın, Abhazya'yı ve G. OÖsetya'yı Kuzey Kafkasya'dan soyutlayarak yalnızlaştırmaya yönelik
çabaları dikkatle izlenmektedir. Bu çabaya bilerek-bilmeyerek angaje olanları tarih yargılayacaktır. Kuzey
Kafkas halklarının, birlikteliği ve dayanışmayı daha da yükseltmeleri varlığımızı sürdürebilmenin olmazsa

olmaz şartıdır. Aynı şekilde, Abhazya halkının ve yönetiminin de hem anavatanda hem diasporada birlik

ruhuna halel getirecek hertürlü söylemden ve eylemden imtina etmesi ve bu yöndeki münferit adımlara mü-
samaha göstermemesi, beklentimizdir.

Küresel süper güç Amerika'nın Kuzey Kafkasya'yı, Rusya'ya karşı 'oyun alanı' olarak kullanmak istediği

bellidir. Bu oyunun 'merkez üssü' Tiflis'tir. ABD amacına ulaşmakiçin büyük paralarla, silahlarla, askeri ve

sivil personelle Tiflis'i bölgesel karargah haline getirmiştir. Ve Gürcistan'ın ihtiraslı liderleri-politikacıları bu
tehlikeli oyunun taşeronluğunu yaparak kendi halklarına büyük acılar yaşattılar, yaşatıyorlar. Şimdi, diğer Kaf-

kas halklarını da kendi kör kuyularına çekmekiçin canla-başla çalıştıkları açıktır. K. Kafkas halkları bu oyunun

parçası olmayacaktır ve olmamalıdır. Kafkas halkları tarih boyunca 'ateşe uzanan maşa' olmanın yakıcı
deneylerini yaşamıştır. Artık 'uğrunda ölünecek' değil 'uğrunda yaşanacak' değerleri kutsallaştırmalı, başkalarının

oyunlarında kahraman olmak yerine, kendi geleceğimizin mütevazı ama kararlı yolcuları olacak politikaları
üretmeliyiz.
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Değerli NART okurları, her sayıiçin Filiz karde-
şimiz bendenbir yazı ister. Ben de dergimizin çıktığı
aylarla ilgili olaylar konusunda yazımı hazırlayarak,
aklımın ve kalemimin yettiğince düşüncelerimisizlere
ulaştırmaya çalışırım. Genelde benim yazım en sona
kalır. Filiz'de telaşile sık sık beni arar ve yazımıister.
Bu defa da aynı durum tekerrür etti. Aslında yazımın
konusu kafamda uzun zamandan beri hazırdı. 76.
sayı için yazı konusu olarak Rusya'da başlayanaşırı
milliyetçi akımları ve Kafkasya'da gelişen aşırı dinci
yapılanmaları ve işlenen cinayetleri düşünmüştüm.
Ancak bu tür yazıları yazmanın bir zorluğu var.
Konuları yeterince toparlayıp, yazıya odaklanmak
ve ilk tuşlara basmak gerekiyor. İşte bu ilk hareketi
yapmakiçin zorlanıyorinsan. Bir de yazının içeriği,
olaylara o günki bakış açınız, o anki duygularınız ile
şekillenebiliyor. Bu defada öyle oldu. Değerli bir
dostumuz, Adığe kültür emekçisi Tsipine Aslan'ı
yeni yıla 2 gün kala kalleşçe vurdular. Sadece onu
öldürmedi kurşunlar. Adığe kültürünün temeli
habze'mizi vurdu. Bilimselliği vurdu, aydınlığı vurdu,
sevgiyi vurdu ve sevenlerini vurdu.

Bu ölüm olmasa belki Kabardey Balkar Cumhur-
riyeti'nde işlenen cinayetler Kafkasya'da emperyal
güçlerin bir oyunu olarakele alabilir, Rusya karşıtı
dış güçlerin bölgeyi karıştıma çabaları ve derin dev-
letin bölgede kontrolü sıkılaştırmakiçin kullandığı
firsatlar olarak yorumlayabilirdim. Kendimce bir
takım stratejik analizler yapabilir, bendeki kafa ka-
rışıklığını yansıtabilirdim. Ama, Aslan'ı yakından tanı-
mış olmam nedeniyle bu yazımda olayları insani
boyutu ile almak durumunda kaldım. Çünkü çok
değerli bir insanı bu teröre kurban verdik. Ve ben
hala bu ölümü düşünüyorum. Aslan'ı görmeden
Nalçik'te olmanın nasıl bir eksiklik olacağını hisse-
diyorum. Bu yazımdaişte bu duygularla şekillendi
değerli NART okurları. Yazımı okurken beni anlama-
nızı istiyorum.

Yazımın başlığındaki ölen "BİR DOST", Aslan
Tsipinov. Bizim hitap şeklimizle Tsipine Aslan. Mes-
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CİHAN CANDEMİR
KAFFED Genel Başkanı

leği Etnolog ve Nalçik Üniversitesi'nde Profesör,
Ben Aslan'ı Nalçik'te tanıdım. Yemekli toplantıları-
mızın neşe kaynağı oldu. Kendisine yapılan en ağır
şakaları ve esprileri gülerek karşılar ve kıvrak zekâsıyla
cevabınıyapıştırırdı. Adığece dilini Kabardeyce olarak
bu güne kadar benim duyduğum en edebişekliyle
konuşurdu. Ağırağır, tane tane konuşmasına rağmen
konuştuklarını bazen anlamakta zorlanırdım ve
esprilerini kaçırmamakiçin büyük bir gayret sarf
ederdim. Dilimizi çokiyi bilirdi ve kullanırdı. Adet-
lerimizi en eski tarihi uygulamaşekilleriyle birlikte
bilirdi ve öğretirdi. Adığe kültürünü,dilini, geleneklerini
yaşatmaya adamıştı kendini Tsipine Aslan. En son
25 Eylül'de DÇB başkanlar kurulu toplantısına git-
tiğimizde, gündemimizde kendisi ne bir süre istemiş,
kendi köyünde oluşturduğu mini bir tarihi Çerkes
köyünü tanıtmıştı. Öncevideoilebir tanıtım yapmış,
sonra da alıp bizi köyüne götürmüştü. Nalçik
yakınlarındaki köyüne gittiğimizde yoldabizi bir yaylı
atlı arabanın ve atlarıyla geleneksel Çerkes kıyafetli
binicilerin beklediğini görmüştük. Gelin alayı misali
ilerlediğimizde Aslan'ın bizi götürdüğü yerin aslında
bir açık hava müzesi olduğunu anladık. Aslan kendi
maddi imkanlarıyla ve köyün muhtarlığının destek-
leriyle tahminen 3-4 dönümlük arazide açık bir
müze oluşturmuştu. Bu müzenin çevresi, gelenek-
sel olarak dallarla örülmüşçit ile çevrilmişti. Mü-
zenin içinde atalarımızın kullandıkları her türlü araç
gereç, alet edevat, ev eşyaları bulunuyordu. Aslan
her bir objenin başında dakikalarca onun ne olduğu-
nu, nerede, nasıl kullanıldığını, atalarımızın onları
nasıl yaptığını, tüm bilgileri bıkmadan büyük heyecanla
anlatmış ve ben de telefonumla kaydetmeye çalış-
mıştım. Aslan ayrıca hepimizi ağırlamakiçin büyük
bir sofra hazırlatmıştı. Aslan'ın annesi, eşi, ailesinin
tüm fertleri misafirleri ağırlamakiçin seferber olmuştu.
Sofraya gelen etler, yemekler geleneksel usullerle
orada hazırlanıyor, etler yine orada yakılan ateşlerde
pişiriliyordu. Aslan o kadar heyecanla anlatıyordu
ki annesi sofraya geç kalındığını bir kaç kez Aslan'a
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hatırlatmak durumunda kalmıştı. O gün yaklaşık 50
kişi ağırlandı sofrada. Gerçekten unutulmaz lezzetteki
yemekleri, yine Aslan'ın hazırladığı 'maksıme"eşli-
ğinde yemiş, bu defa kadehlerimizialkolile değil
geleneksel maksimeile doldurmuştuk. Aslan'ın rüyası
bu küçük müzeyigeliştirerek Soçi'de yapılacakkış
olimpiyatları sırasında bir kültür müzesi halinde
sergilemekti. Bize düşüncesini ve modelini tanıtmak
istemişti. Aslan'ın Çerkesliğine, samimiyetine ve
heyecanına hayran olmuş, kendisine karşı olan takdir
duygularım ve sevgim bu çabalarını gördükten sonra
daha artmıştı.

Son görüşmemizden 3 ay geçmeden bir gece
vakti, kapısını birileri çaldılar ve kendisini kapıya
çağırdılar. Kapısına gelen misafiri karşılamaya çıkan
her Çerkes gibi Aslan da çokiyibildiği töreler gereği,
misafirlerini karşılamaya çıktı. Gelenler misafiri değil
Azrail'i oldular. Aslan daha ne olduğunu anlamadan,

gelenlersilahlarını çekip mermileri Aslan'ın kafasına
sıktılar ve gittiler. Aynı eller |0 gün önce bir gece
vakti Kabardey Balkar Cumhuriyeti müftüsünü de
aynı şekilde kapıya çağırarak vurmuşlardı. Daha
önce de birilerini vurmuşlar, ancak çok ses getirme-
mişti. Önce müftünün, ardından Aslan'ın ölümü
Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ni şoke etti. Aslan'ın
ölümüile tehlikenin boyutu da ortaya çıkmış oldu.
Daha sonra bir video yayılandı. Video'da siyahlara
bürünmüş, elinde son model kaleşnikof'u tutan, bir
gözü bantlı |7 yaşında bir genç konuşuyordu. Kısa
bir örgüt tanıtımından sonra kamera onu gösteri-
yordu. Genç çocuk, okuduğu Arapça duaların ar-
dından Rusça olarak Aslan'ı neden öldürdüklerini
anlatıyordu. Aslan, Çerkes tarihine, habzesine sahip
çıktığı, onu yaşatmayaçalıştığı için ölüm kararı ve-
rilmişti. Aslan, "pagan adetlerini yaşatmaya çalışı-
yordu(!), kâfirdi(!) ve katli vacip olmuştu(1)". Onlar
da "Allahın emrini yerine getirip(), Aslan'ı öldür-
müşlerdi". Tepeden tımağa siyahlara bünen gencin
sadece yüzü gözüküyordu.Bir gözü,İsrailli General
Moşe Dayan benzeri bantile kapalı olan bu delikanlıyı
sokakta görsek, temiz yüzüyle çokfarklı sıcak duy-
gularla bakabilirdik. Ama birileri bu temiz yüzlü genci
bir ölüm makinesine dönüştürmüştü. Tabii olaylar
Aslan'ın ölümüyle bitmedi. Ardından haraç ver-
meyen bir iş adamı öldürüldü. Ardından tesadüfen
teröristlerin bulunduğu yere gelen 9 Rus avcıkat-

ledildi. Ardından bir polis, ertesi gün iki polis.

Söylendiğine göre teröristlerin listesinde daha
birçokinsan var.

Artık bu cinayetleri kim yapıyor? Kim
yaptırıyor? Neden yaptırıyor? Bu soruları
i sormakistemiyorum. Herkesin ken-

dine göre bir senaryosu var.

  

  

Herkes kendince olayları yorumluyor. Ama ben
şunları sormakistiyorum: Bir futbol maçından çıkan
bazı gençler neden aynı ülkenin vatandaşı olan
başkalarına renkleri ve etnik kökenleri farklı diye
saldırırlar? Aynı ülkenin insanları, neden birbirinden
böylesine öldüresiye nefret eder? Nedenbirileri
din adına silahlanıp Allah adına fetva verip birilerini
ölüme mahküm eder? Hayatındaiyi insan olarak
tanınmış masumları acımadanbirileri nasıl öldürür?
Nasıl bir din yorumudur bu? 17 Yaşındaki gencecik
beyinleri kim, nasıl ölüm makinesine dönüştürür?
Bunları yapanlar ve destekleyenler, masum insanların
ölümünden hiç mi üzülmezler? Nasıl bir gerekçenin
ardına sığınır körvicdanlar?

Gerçekten merak ediyorum bu soruların cevap-
larını. Sesleniyorum ülkelerini yönetenlere: Bulun
bu soruların cevaplarını. Bulun katilleri. Aydınlatın
karanlıkları. Yok edin sevgisizliği nefreti. Öğretin
gençlere sevgiyi, hoş görüyü. Bitirin bu zamansız,
sebepsiz ölümleri. Egemenkılın barışı.. Yapın göre-
vinizi. Bunları yapmaksizin halkınıza karşı göreviniz.
Bunları yapın ki, hiç olmazsa Aslan pisi pisine ölmüş
olmasın. Biz de korkusuz gelelim anavatana. Sevgiyle
kucaklaşalım.

Aslan kısa ömründe yapamadıklarını ölümü
pahasına gerçekleştirmiş olsun. Aslan'ın ruhu huzur
bulsun.

Bir kez daha Aslan'ın ruhu için dua ediyor, me-
kânın cennet olsun diyorum. Annesine, eşine, tüm

aile fertlerine ve tüm sevenlerine KAFFED üyeleri
adına baş sağlığı diliyorum.

"Tsipine Aslan'ın ismi Adığe kültürünün simgesi
olarak yaşatılmalı, unutulmamalıdır.
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SeYOHMAHGİZA, BenYOH,

biz smaİİ,

Mass çıkar karanlıklar aydınlığa...

on günlerde Anavatanda acı bir gündem
var. Etnograf Aslan Tsipinov'un katledilmesi,

> şüphesiz son dönem cumhuriyette gelişen
en önemli olaylardan bir tanesidir.

 

Aslan Tsipinov bir Çerkes milliyetçisiydi. Kendi
halkını seven, kendi milletine değer veren, kendi
tarihini ve tarihe mal olmuş geleneklerini yeniden
canlandırmaya çalışan bir yurtseverdi Aslan İsipinov.

Bir akşamüstü,eli silahlı iki katil evine kadar
gelerek dışarı çağırdılar bu değerli insanı. Kafasına
iki kurşun sıktılar ve geldikleri gibi gittiler...

Kalleşçe kahpece bir cinayettir bu! Hangi yüce
dava, ideal, inanç için yapılırsa yapılsın, insanlık dışı
ve alçakçadır.

Savunmasızsilahsız ve muhtemelen misafir bu-
yur etmekgibi insani bir amaçla yanlarına gelen bir
adama kurşun sıkarak kaçmak, olsa olsa bu tür beyni
yıkanmış ve damarlarında zerre kadar Çerkes kanı
kalmamış ruhsuz satılmışların yapabileceğibiriştir.

Nedir Aslan Tsipinov'un günahı?

Bildiğimiz kadarıile bir etnografve filolog olan
bilim adamının en önemli suçu, Çerkes gelenekle-
rini ve atalarımızdan bize miras kalan kültürü yeni-
den canlandırmaya çalışmış olmaktır. Çerkes yeni
yılı kutlamalarını başlatan kişidir Tsipinov. O çok
bilinen Abhazya meydanı düğünlerini başlatan kişidir.
Çerkes geleneklerine uygunevlilik ve düğün orga-
nizasyonlarını yeniden başlatan kişidir. Çerkes töresini
ve yaşayış biçimini hayatın her alanına hakim kılmaya
çalışan kişidir. Kısacası, dünde kalan ve unutulmaya
yüz tutan neyimiz varsa onun bir şekilde ilgi
alanındadır. Katıksız bir Çerkes milliyetçisidir.

Eibette bu durum birilerinin gözünden kaçma-
dı. Onun, insanları kendi geçmişleri ile yüzleştirmesi;
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Çerkes gençliğini tarihi kültürü ve atalarının mirası
ile buluşturması hoşuna gitmedi birilerinin.

Bir akşamüstü karanlık çökerken, vicdanı kara
gözleri kara iki tetikçinin kurbanı oldu Aslan.Bu Işın
acı bir yüzüdür. Diğer acı ve utanç verici olanise,
aynı günlerde gelen yeniyıl kutlamalarının havailiğine
kendisini kaptırmış bir toplumun, böylesi bir cinayete
tepki vermemiş olmasıdır. Bunca sivil toplum
kuruluşundan ses çıkmadı... Yıllarca görev yaptığı
üniversitede bir tören yapılmadı... Yıllarca görev
yaptığı enstitüde bir tören yapılmadı... Bunlar
yapılmadığı gibi, o kurumların başında mevkiişgal
eden adamlardan tek bir yürekli ses çıkmadı bu
olayı İanetleyecek.

Kendileri için mücadele eden aydınlarını, böy-
lesine sahipsiz bırakan bir cemiyetin geleceği ola-
maz.İçlerinden çıkmış en seçkin insanlardanbirisine
kurşunsıkıldığında sus pus oturan bir toplum, ada-
letten asaletten vicdandan merhametten söz
edemez.

Bundan sonra her yeni yılda, oturup bir aydı-
nına sıkılan kurşuna ses çıkartamamış olmanın utancını
yaşasın Çerkes halkı. Bu utanç bize yeter.

Bu olaydan sonra toplum vicdanının için için
kanadığını görüyorum. Bire bir konuşmalarda,
sokaktaki insanların bu olan bitenden ne büyük
üzüntü duyduklarına bizzat şahit oluyorum. Fakat
sadece o kadar...

Bu cemiyetin sesi yok. Bu cemiyetin, haksızın
başına inecek yumruğu, katilin yakasını kavrayacak
kuvveti, suçlunun bulunmasını sağlayacak kudreti
ve cesareti yok. Bu ülkenin yurttaşları, bir sinema
solundaki seyirciden farksız, sadeceizliyorlar olan
biteni.
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Sen yanmasan,
Ben yanmasam,
Biz yanmasak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...

Birileri bu ülkenin caddelerinde Nazım'ın o

meşhurdizelerini söylemeli bu günlerde.

Yaşanan son olayın bir de tuhaf olan tarafı var.
Tabii bu kısmı komplo teorilerisınıfına giriyor, ama
yine de söylemeden edemeyeceğim içimdeki
kuşkuyu.

Bildiğiniz gibi, Moskova'da sıradan bir futbol
taraftarlığından kaynaklanan tartışmanın provoke
edilip, Rusya'nın çeşitli yerlerinde faşist grupların
sağa sola saldırıları için bahane olarak kullanılmasının
üzerinden çok zaman geçmedi. "Kafkasyalılar
Moskova'yı terk etsin" sloganları da hala kulakları-
mızda uğulduyor.

İşte tam da bu anda,sinirlerin oldukça gergin
olduğu ve Kafkasyalıların durumlarını yeniden sor-
gulamaya başladıkları, herkesin kendi milletine yüzü-
nü döndüğü bir zamanda bu olay oldu. Çerkes
milliyetçilerinin önde gidenlerindenbirisi öldürüldü.
Çok geçmeden de fısıltı gazetelerinde "arkası gelecek"
mealinde mesajlar yayılmaya başlandı. Şimdi ben
merak ediyorum ve soruyorum: Bu olay, yükselen
Çerkes milliyetçiliğini sindirmekiçin bir çaba olmasın
sakın? Veya tam tersine, halkları birbirine düşürmek
için bir kışkırtma.

Bu olaydan sonra yeni yılın ilik günlerinde, fal
bakan sözüm ona büyü yapan veya gaipten haber
veren bir Adığe, bir Balkar ve bir Yunanlı öldürüldü.
Şehirde bir restoran bombalandı.

Bu güne kadar sadece Çerkes Çerkes'i öldürü-
yordu, ölen de bizdendi ne yazık ki, öldüren de.
Fakat son üç cinayet; "bizleri, bu olanların Çerkes
milliyetçilerine bir saldırı veya bir kışkırtma olma-
dığına inandırmak, zihinlerimizi bulandırmakiçin
özellikle mitasarlandı" diye sormadan edemiyorum.
Seçmece her milletten bir kişi.

Tsipinov olayında yapılan iş fazlaca sırıttığı için
dengelemeihtiyacı doğmuş olmasın? Kesin böyledir
demiyorum, elimde özel bir bilgi ve belge de yok,
ama aklım beni bu soruyu sormaya zorluyor. O
nedenle, bu olayın bir an önce çözülmesi sağlanmalı,
katilleri adaletin önüne getirilerek akıllarda uyanan
şüpheler ortadan kaldırılmalıdır.

Yukarıda söylediklerim kafamda oluşan bir şüp-
hedir sadece. Fakat kesin olarak bildiğim bir şey var;

eğer bu halk, aydınlarına kültür adamlarına ve-
sanatçılarına bundan başka sahip çıkmayacaksa,
bizim için gelecek ümidi yok, bu gerçeği kabul ede-
lim.

Eğer halk baskıya bu kadar çabuk boyun eğe-
cek, bu kadar kolay sinip köşesine çekilecekse, olur
olmaz her yerde söylenen ve adeta slogan haline
gelen "mücadele edelim, geleceğimizi kuralım" sözleri,
içi boş bir temenniden öte hiçbir anlam ifade
etmiyor.

© Eğerbu halk, eli silahlı üç beş çapulcu istemedi
diye kendi kültüründen, tarihinden, geçmişinden
vazgeçecekse hamasi nutuklar atarak birbirimizi
kandırmayalım. Ve biz, bundan başka onlara sahip
çıkmayacaksak, ulusal sorunlara ilgisiz ve sessiz kalan
Çerkes aydınlarını da boşuna suçlamayalım.

Daha önce çeşitli olaylara sessiz kaldıkları için
"kimliksiz ve kişiliksiz" diyerek suçladığım aydınlar-
dan, kültür adamlarından, tarihçilerden ve eğitim-
cilerden de bu vesileyle özür diliyorum. Halkı için
can veren bilim adamına rahmet diliyor, kendi
halkının evladına kurşun sıkabilen satılmışlara da
lanet okuyorum.

Bölgemizibirileri karıştırmaya çalışıyorlar.

O birileri bir başkalarını taşeron,işbirlikçi veya
maşa olarak kullanıyorlar.

Ve şu andafillerin tepişme sahasına döndürül-
mekistenen bu yer bizim vatanımızdır.

Tamam, bu çatışmalara alet olmamalı, akılsızca
kışkırtmalara gelmemeli, kendimizi kullandırma-
malıyız.

Fakat, evimizin orta yerinde tepinenler, halkı-
mızın evlatlarını kirli oyunlarının kurbanları haline
getirmeye başladılarsa, geleceğimizin böylesine har-
canmasına daha fazla suskun kalamayız.

Bu cemiyet "katilleri bulun" diyerek yüksek ses-
le haykırmalıdır.

"İster bir dış güç, ister iç güç, isterse bir inanç
grubu olsun,halkımıza ve vatanımıza yönelen her
tehdit top yekün düşmanımızdır" diyerek durduğu
yeri belli etmelidir bu halk. Kendisini göz ardı edenle-
re varlığını yeniden hatırlatmalıdır.

Diaspora da bu iradeye destek vermelidir kayıt-
SIZ Şarisız.

Bu bölgeye Çerkeshalkının evladı olmak dışın-
da başkavasıflarla ve başka amaçlarla girenlerin,gir-
mekisteyenlerin bir kez daha düşünmesi sağlan-
malıdır E.
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ugünkü Adıgey Cumhuriyeti'nin bulunduğu
opraklar Rusya'nın idari sistemi içinde ilk
olarak, 1860 yılında kurulan Kuban Oblastı

içinde yer aldı. Yönetim merkezi Yekaterinodar
(bugünkü Krasnodar) olan Kuban Oblastı, Kuban
nehrinin ve kollarının akıntısı boyunca 89.665
km2lik bir alanı kaplıyordu. 1864 yılında Kafkas-
Rus Savaşı sona erdikten ve yerli nüfusun çoğu
sürgün edildikten sonra, kalan Çerkes köyleri Ku-
ban ve Laba nehirlerinin solkıyısı boyunca dar bir
şeritte toplandı. 1862-64yıllarındaki askeri harekat-
lar sırasında bu şeritten güneye doğru Kazaklar
yerleştirildi, ardından dasivil kolonizasyon başladı.

  

1871'de askeri yönetim kaldırılarak, köyleri
idari birime dönüştürensivil yönetime geçildi. Ok-
ruglar (askeri idari birim) kaldırılarak yerlerine sivil
uyezdler kuruldu. Kuban Oblastı Yey, Temrük,

. Yekaterinodar, Batalpaşa ve Maykop uyezdlerine
bölündü. 22 Kasım 1881'de Kafkasya Askeri Valiliği
lağvedildi ve Kafkasya doğrudan Rusya'nın idari
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sistemine dâhil edildi. Kuban Oblastı'ın idari yapısı
1918 yılına kadar aynı kaldı. I918 Mart ayı sonunda
bölgede Sovyet iktidarı kurulduktan sonra, 13
Nisan 1918'de Kuban Sovyet Cumhuriyetiilan
edildi. O da 28 Mayıs 1918'de Karadeniz Sovyet
Cumhuriyetiile birleşerek Kuban-Karadeniz Sovyet
Cumhuriyeti'ni oluşturdu.

Adıgey'in bugünkü idari yapısının temeli Sov-
yetler Birliği'nin kurulmasından sonra atıldı. Çerkes-
lerin mevcut idari yapıdan özerk bölgeyle ayrılması
konusu Rusya SFSC Milliyetler Komitesi'nde 26
Ocak, 17 Mayıs ve 22 Mayıs 1922 tarihlerinde üç
kez görüşüldü. Bu bölgede bulunan Çerkes nüfusu
özerk bir birimde birleştirebilmekiçin Rus nüfuslu

birçok yerleşim yerinin de bölgeye dahil edilmesi
zorunluluğu ortaya çıktı. Çerkes köylerinin arasında
bulunan Rus yerleşim yerlerinde yapılan anket so-
nucunda, | 6 yerleşimin halkı kurulacak özerk böl-
geye dahil olmayı kabul etti.



 

 

  

Kuruluş kararı alındıktan sonra Kuban-Karadeniz

Cumhuriyeti'nden Çerkes nüfusun yoğun olarak
yaşadığı Krasnodar ve Maykop otdelleri ayrılarak
27 Temmuz 1922'de "Çerkes (Adıgey) Özerk
Bölgesi" (Çerkesskaya (Adıgeyskaya) Avtonomnaya
Oblast) kuruldu. Ancak iki Çerkes-Besleney köyü
(Kurğokuay (Kurgokovski) ve Konokuay (Kono-
kovski)) özerk bölgenin sınırları dışında kaldılar.
(Bugün de Adıgey sınırının yakınında, Krasnodar
Krayı'nın Üspensk Rayonu'nda bulunuyorlar).

Kuruluşilanından kısa süre sonra, Aralık |922'-

de Hakurinehabi köyünde Bölge Sovyetleri Kurucu
Kongresi yapıldı. Kongreye 98'i Çerkes ve 53'ü
Rus olmak üzere I51| delege katıldı. Kongre Adı-
gey'de ekonomik ve kültürel yapılanmaylailgili
önemli sorunları görüştü ve gerekli kararları aldı.
Başkanlığına Şahangirey Hakurate'nin getirildiği
Bölge Yürütme Komitesiseçildi.

Bölge'nin yönetim merkezi, sınırları dışında
kalmasına rağmen Krasnodar oldu. 1936 yılında
merkez Maykop'a taşındı. Çerkes (Adıgey) Özerk
Bölgesiilk kurulduğunda üç okrugtan oluşuyordu;
Psekups (merkezi Tahtamukay köyü), Fars (mer.
Hakurinohabi köyü) ve Şirvan (mer. Adamiy köyü);
bir yıl sonra (24 Ekim 1923) Şirvan Okrugu lağve-
dildi.

24 Ağustos 1922'de adı önce "Adıgey (Çerkes)
ÖzerkBölgesi" olarak revizyona uğradı, Ağustos
(928'de de diğer Çerkes Özerk Bölgesi'yle (1926'-
da Karaçay-Çerkes'ten ayrılan) karıştığı gerekçesiyle
adından 'Çerkes' atılarak "Adıgey ÖzerkBölgesi"
oldu.

1925 yılındaiç idari bölgeleri yeniden düzenlen-
di ve 5 rayon kuruldu: Ponejukay (merkezi Poneju-
kay köyü), Natırbovski (mer. Natırbovo köyü),
Preobrajenski (mer. Preobrajenskoye köyü), Tahta-
mukay (mer. Tahtamukay köyü) ve Hakurinehabi
(mer. Hakurinehabl köyü).

1926 yılında yapılanilk SSCB genel nüfus sayı-
mına göre Adıgey'in nüfusu 113.481 kişiydi (55.893
erkek, 57.588 kadın). Nüfusun etnik dağılımıise
şöyleydi: Çerkesler 52.287 kişi (26 46,1; bunun

içinde Kabardeyler 1466 kişi (2 1,3), Ruslar
29.102 kişi (96 25,6), Ukraynalılar 26.405 kişi
(623,3).

Adıgey Özerk Bölgesi Sovyetler Birliği dö-
nemindesırasıyla şu idari bölgelere bağlı oldu: 2
Haziran 1924'ten itibaren Güneydoğu (Yugo-
Vostoçnaya) Oblastı, 2 Ağustos 1924'ten itibaren

ADIGEY'İN KURULUŞ TARİHÇESİ.

Kuzey Kafkasya (Severo-Kavkazski) Krayı, 28 Aralık
1934'ten itibaren Azak-Karadeniz (Azovo-
Çernomorski) Krayı ve 13 Eylül 1937'denitibaren
Krasnodar Krayı,

28 Nisan 1962'de Krasnodar Krayı'nın Tula
(bugünkü Maykop) rayonu Adıgey'e dahil edildi.
Sovyetler Birliği'nin son yıllarında yaşanan gelişme-
lere bağlı olarak 5 Ekim 1990 tarihinde statüsü
özerk bölgeden cumhuriyete yükseltildi ve adı
"Adıgey Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti"
(Adıgeyskaya ASSR) oldu. Sovyetler Birliği dağıldık-
tan sonra, Rusya Federasyonu'nun federalbir biri-
mi olarak, 24 Mart 1992 tarihinde 'Adıgey Cumhu-
riyeti' (Respublika Adıgeya) adıyla yeniden kuruldu.

Adıgey Cumhuriyeti, 13 Mayıs 2000'de Rusya
Federasyonu'nu federal bölgelere ayıran kararla
Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar,
Kalmukya, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya cumhurn-
yetleri; Krasnodar ve Stavropolkrayları; Astrahan,
Volgograd ve Rostov oblastlarıyla birlikte Güney
Federal Bölgesi içinde yer aldı. |I9 Ocak 2010
tarihli kararla da Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri
Güney Federal Bölgesi'nden ayrılarakayrı bir Ku-
zey Kafkasya Federal Bölgesi kuruldu, fakat Adıgey
ağırlıkta Rus nüfusun yaşadığıidari birimlerle birlikte
Güney Federal Bölgesi içinde bırakıldı.

Bugünkü idari yapıya göre Adıgey Cumhuriyeti
/ bölgeye (rayon) ayrılıyor: Giagin, Koşehabi,
Krasnogvardey, Maykop, Tahtamukay, Tevuçej ve
Şogenov. Cumhuriyet'te 2 şehir (başkent Maykop
ve Adıgeysk), 5 şehir tipi yerleşim ve 46 kırsal
yönetime bağlı 224 yerleşim yeri bulunuyor. Çer-

keslerin yaşadığı köylere aul, Kazakların yaşadığı
köylere ise stanitsa adı veriliyor.

7799 km? yüzölçümüne sahip Adıgey Cumhu-
riyeti'nin nüfusu 2006 yılı verilerine göre 442.700
kişi (şehir nüfusu 26 52,6). Nüfus yoğunluğu 56,8
kişi/ km2. Çerkesler 108 bin kişiyle toplam nüfus

içinde 26 24,2 oranasahipler. Adıgey'de 44 Çerkes
köyü bulunuyor; ayrıca başkent Maykop'ta ve
diğer büyük yerleşim birimlerinde de yaşıyorlar.

Kaynaklar:

* Gava A. Yuri, Stanovleniye i razvitiye gasu-
darstvennosti Respubliki Adıgeya (Adıgey Cumhu-
riyeti'nin Devlet Yapısının Kuruluşu ve Gelişimi),
Apşeronsk, |999.

* Adıgey Cumhuriyeti resmi web sitesi

(http//www.adygheya.ru)

* Wikipedia (http://ru.wikipedia.org)
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Hajemukohable şimdiki Adıgey Cumhuriyeti Giaginski (Cace) Rayonusınırları içinde, Fars
nehri yakınlarında bir Adığe köyüydü. Kendiaile büyüklerimin de köyü olan Hajemukohable
Rus-Kafkas Savaşları sonucu yaşanan trajedinin ve büyük sürgünün ardından bölgede 1864'den
sonra kurulan köylerdenbiriydi.

Çar'ın "Ya Kuban düzlüklerine yerleşeceksiniz ya da Osmanlı İmparatorluğu'na gideceksiniz"
emri üzerine Adığelerin büyük kısmı giderken kalanlar bu toplama köylere yerleştirildiler.
Böylece bir süre daha vatanlarında yaşadılar. Hajemukohable işte o köylerdenbiriydi.

Hajemukohableliler gidenlerin kaderinden kurtulamadılar. Köy 1888'de boşaltıldı ve yerleri-
ne Kazaklar, eski askerler yerleştirilerek dönemin bölge komutanı Prens Aleksey Mihailoviç
Dondukov- Korsakov'un adı verildi. 1889'dan itibaren adı Dondukovskaya'dır.

Hajemukohablelilerin köylerinden ve yurtlarından nasıl ve neden ayrıldıklarını anlamak
için o dönemeait bazı devlet arşiv belgelerine bakmak gerekmektedir. Ulaşabildiğim birkaç
belgeyi hem kendim için hem de Türkiye'de dağınık yerleşmiş başka Hajemukohablelilerin
kendi geçmişleriyleilgili bilgilenmeleri için paylaşıyorum. Bu belgeler o dönemde bölgede
görevli Rus komutan ve yöneticilerinin kendi üstlerine ilettikleri raporlardır.

NART 30



HAJEMUKOHABLE...
 

 

Arşiv Belgesi -İ-

Kuban Bölge Başkanı Kıdemli Yardımcısının, Kafkas Kazak

Güçleri'nin izniyle Hajemukohable'nin Yerine Yeni Bir Köy
Kurulacağına Dair Labinsk Atamanı'na Gönderdiği İhbarname:

Hajemukohablelilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına gönde-
rilmelerine dair dün aldığınız telgrafa ek olarak sizi haberdar etmekisterim
ki Kafkas Kazak Güçleri Atamanı, önümüzdekieylülün ilk günlerinde Haje-
mukohablelilerin Türk topraklarına gönderilmelerini, onlara ait yerlere eski
askerlerin, halen Kuban Bölgesi'nin çeşitli köylerinde yaşayan 739 avcı
ailenin kayıt edilerek yerleştirilmelerini teklif etmektedir.   Prens Dondukov-Korsakov'un arzusuyla Hajemukohable'nin yerinde

Prens Aleksey Mihailoviç OO Yeni bir köy kurulacaktır. Ekselansları, halen Hajemukohablelilere ait

Dondukov - Korsakov kamusalve kişisel binaların yeni yerleşimciler için gerekli olacağını; dağlıların
kişisel taşınmaz mal mülklerini ve okul, cami, firin, dükkan gibi yerleri, köy yönetim binalarını olduğu
gibi bırakmaları gerektiğini, satmaya çalışmalarının yasaklandığını bildirmektedir. Komutanın emirlerinin
altını çizdiği konulara dikkat edilerek vakit geçirilmeden yerine getirilmesine dikkat edilmesini önemle
rica ederim. En yakın zamanda bu konu hakkındakifikirlerinizi bana bildiriniz.

Hajemukohable'nin Osmanlı topraklarına göçünün daha iyi organize edilebilmesiiçin söylenenlerin
haricinde yardımcılarınızdan birinin ve yine ona yardım etmek amacıyla başkaişlerle görevli olmayan
birkaç subayın bu işle görevlendirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bu iş için görevlendirilmiş kişi
göçile ilgili gerekli hareket planına sahip olmalıdır. Göçmenler arasında meydana gelebilecek kavgalar
ve anlaşmazlıkların önlenebilmesiiçin gerekli tedbirleri önceden almanızı, tarafınızdan bu iş için tayin

edilmiş komitenin ve sizin sorunları barışçıl yollarla çözümlemenizi, güç ve silah kullanılmamasınıözellikle
rica ediyorum. Tüm bu ricalarımlailgili olarak atacağınız bütün adımlardan ve bahsi geçen köyün göçü
ile ilgili olarak yapılan işlemlerden mümkün olduğunca çok telgraf çekerek beni haberdar etmenizi
rica ederim.

Kuban Bölge Müdürü"nün ve Kuban Kazak Güçleri Atamanı'nın yerine
Kıdemli Yardımcı Binbaşı

18 Agustos 1888

Arşiv Belgesi -ii-

Dağlıların Vatandaşlığa Kabul Edilmelerinin Sağlanması İçin Osmanlı İmparatorluğu'na
Temsilci Göndermek İstediklerine Dair Labinsk Atamanı'nın Kuban Bölge Başkanlığı'na
20 Ağustos 1888 Tarihli Raporu:

Hajemukohablelilerin göç etmelerine izin verildikten sonra diğer köylerde yaşayanlarda da göç etmek
için izin alma arzusu uyanmıştır. Şu an itibarıyla bildiğim kadarıyla Benoks, Bguaşehabi, Biejpsin, Canhot,

Dojrakaye, Koşehabi, Vuls, Vunaroko, Hakurin, Hatajukay köylerinde yaşayanlar da köylerinin ileri gelen-
lerine Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşilecek yer aramak üzere temsilci göndermekistediklerini
beyan ettiler.

Gönderilecek temsilciler dağlıların yurttaşlığa kabulü için Osmanlı padişahının onayınıisteyeceklerdir.

Görüldüğü kadarıyla Osmanlı topraklarına göç etme fikri dağlı halkın büyük bir kısmı üzerinde etki-
lidir. Diğer köylerin de Rusya'yı bırakıp Osmanlı topraklarına gitmek üzere dilekçe vermeyiistedikleri
açıkça görülmektedir. Bu fikir bazı köylerde o kadaretkilidir ki dağlılar ısrarla köyün ileri gelenlerinden
tarım alanlarıyla uğraşmayıbırakıp gidecek temsilcilerin masraflarını karşılamak üzere para toplanması
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gerektiğini taleb etmektedirler. Eğer yerel yöneticiler isteklerini geri çevirirlerse taleplerini yüce imparatora
kendilerinin ileteceklerini bildirmektedirler.

Dağlıların Rusya'dan ayrılmak istemelerinin temel nedeni düzenli Rus orduları içinde yer almak
istememeleridir. Özellikle sıradan asker olarak orduya alınacaklarından korkuyorlar.

İçlerinden bazılarının bu göçü istemediklerini düşünmekteyiz fakat dağlıların kendiiçlerindeki mollalar,
göç ettikleri takdirde kendiinsanları arasında daha etkili yaşayacaklarını düşünen eski soylular ve onların
özdenleri gidişi özendirmek için ajitatörlük yapmaktadırlar.

Yukarıda söylediklerimi siz ekselanslarının bilgilerine sunarken izninizle dağlıların dilekçelerine ve
göç etmearzularına nasıl karşılık vermek gerektiği konusunda görüşlerimi belirtmeye cüret edeceğim:

Benim bölgemde yaşayan dağlılar Rus yerleşim yerlerine karşı soygun,hırsızlık gibi kötülükler yap-
maktadırlar. Yağmacıfaaliyetlerinden sadece Kazak yerleşim yerleri değil bölgedeki geçici yerleşimciler,
ordu mensupları da ekonomik zararlar görmektedirler.

Üstüneüstlük dağlılar hırsızlığaiyi silahlanmış olarak çıkıyorlar. Hırsızlık yapmakla kalmıyor, soydukları
insanları da yaralıyorlar. Yalnız veya kendileri gibi emeklerinin karşılığıyla yaşamayan diğer insanlarla
birlikte toplu olarak sık sık Kazakların muharebeatlarını çalıyorlar. Sadece atları ve büyükbaş hayvanları
çalmakla yetinmiyorlar. Yolculardan daha büyük değerde mal mülk de çalıyorlar. Yolların oldukça güvensiz
hale geldiğibildiriliyor.

Muharebe atlarını koruma çabası o kadar büyük ki Kazaklar atlarını demir zincirlerle bağlamak
zorunda kalıyorlar. Bu yüzden de atların çoğunun ön ayakları yaralanıyor, şişkinlikler meydana geliyor.
Kazaklar atlarını koruyabilmek için sürekli tetikte duruyorlar, gözetleme ve devriye faaliyetlerine çok
vakit harcıyorlar. Gündelik işlerini yabacak zamanları kalmıyor. Kazakların atları çok sık çalınıyor. Örneğin
I.Labinsk Alayı'na yeni gelen bir Kazaktan bu yıl içinde sırasıyla üç at çalınmıştır.

Bu nedenlerden dolayı fikrimi söylemeye cesaret ettim. Dağlıların Türkiye'ye gönderilmesi Rus yerleşim
yerlerine önemli avantajlar sağlayacaktır. Yolların güvenliğini artıracağı da kuşkusuzdur. Bölgemizdeki

hırsızlık olaylarını azaltacaktır. Dağlı köylerinin boşaltılmasıyla başka şehirlerden gelen nüfusa yerleşim
yerleri açılacaktır. Dağlıların boşalttıkları yerlere geçmişte stratejik amaçlarla yüksek ve dağlık yerlere
yerleştirilmiş Kazaklaryerleştirilerek onların toprak sahibi olmaları sağlanabilir.

20 Agustos 1888

30 Ağustos 1888 tarihli bir başka arşiv belgesinde de Kuban Bölge Başkanlığı ve Kuban
Kazak Güçleri ile Rusya Deniz Yolları arasında yapılan bir anlaşmadan söz edilmektedir. Bu
anlaşmada özetle bildirildiğine göre Hajemukohableliler dahil 3500 dağlı Novorosisk 'ten
Sinop'a buharlı gemiyle iki sefer yapılarak taşınmışlardır. Seferlerdenilki 30 Eylül 1888'de,
ikincisi aynı yıl içinde 30 ekimde yapılmak üzere anlaşmayavarılmış, her sefer için 7.000 ruble
olmak üzere toplam 14.000 ruble Rus devleti tarafından Rusya Deniz Yolları'na ödenmiştir.
Denizde meydana gelebilecek fırtına vb olaylardan görülecek zarardan Rusya Devleti'nin
sorumlu olmayacağı da anlaşmayavarılan konular arasındadır.

İçinde çocuk yaştaki dedem ve babaanemin de olduğu Hajemukohablelilerin yukardaadı
geçen bazı komşu köylerle birlikte vatandan ayrılış hikayesi budur.

Köylüler yöneticilere mektuplar yazarak göçü kendileri istiyorlarmış gibi görünüyorlar
ama Adıgey'deki yaygın görüş, yaşadıkları yerleri boşaltmaları ve göç etmekistediklerine dair
mektuplar yazmaları yönünde halka baskı yapıldığı yönündedir.

Yıllarca süren savaşların ardından vatanlarından sökülen atalarımızı ve onların mücadelesini,
tarihimizi saygı ve gururla anıyor; insanlık tarihinde savaş, sürgün, tehcir gibi bu tür acılı ve
karanlık günlerin bir daha hiçbir yerde yaşanmamasınıdiliyorum.
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ir sonbahar gecesi vakit epey ilerlemişti,
yaşlı Abidet her zaman yaptığı gibi yine
yatsı namazını kıldıktan sonra çocukları,

torunları, ölen kocası ve tüm akrabaları için uzun

uzun dualaretti. Geçen yıl 60 yıldır birlikte yaşa-
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mını paylaştığı eşinin ölümündensonra yalnızlığı
iyice artmıştı. Kimseye yük olmadan sığınacağı
kaloriferli bir dairesi ve kocasından kalmabir
maaşı olduğu için hep şükrediyordu. En büyük
sevinci kızlarının ve torunlarının her zaman



 

kendisini ziyaret etmesiydi. Herhangibir rahatsızlı-
ğında veyabirihtiyacı olduğunda kızları hemen
imdadına yetişiyordu. Ara sıra nükseden mide
ve baş ağrıları dışında yaşlı bir kadın için oldukça

iyi sayılabilecek yaşantısı vardı. Yalnızlığa pek alı-
şabildiği söylenemezdi, konuşacak sohbet edecek

birilerini bulduğunda daha neşeli oluyor, yalnız

kaldığında hep kendini dinliyor ve derin düşün-
celere dalıyordu. Yavaş yavaş yerinden doğrulup
mutfağagitti, bir tabak üvez alıp oturma odasına
geri döndü. Televizyonu açıp karşısına oturdu.

Başını kaldırıp televizyona baktığında gözlerine
inanmadı, dünyada olacak şey değildi bu, yaşlı

Azeşan televizyonda konuşuyordu. Adığelerin
dediğigibi artık ekşinin sıcağı kalmamış (hafem

fabe yi'ejep) iyice yaşlanmış, 7/8 yaşına gelmişti.
Hüzünlü yaşamının bütün izlerini taşıyordu yüzün-
deki çizgilerde. Ekranda gördüklerini yaşlılığına

bağlı olarak bir rüya görüyormuş gibi yorumladı
ama değildi. Bir televizyon kanalı Adığelerin ya-

şam tarzını ve onların kültürünü tanıtmakiçin
Betmıthable'de program yapıyordu. O anda da
köyün hatırı sayılan Thamadelerinden yaşlı Aze-

şan'la spiker konuşuyordu. Spiker Azeşan'a:

"Amcacığım gençliğinizile ilgili hiç unutmadı-
gınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız ?" diye

sordu.

Abidet'in mavi gözleri büyüdü, nefes alış ve-
rişi hızlandı, heyecandan yerinde oturamıyordu.

Azeşan anlatmaya başladı.

"Gençliğimde çok sevdiğim bir kaşenim vardı.

Onunla evlenmek kısmet olmadı. Bir gün orman-
da çalışırken kaşenimin verdiği mendili kaybettim.

Bütün gün mendili aradım ama bulamadım. Hava
kararınca çaresizce eve geldim ama gece birtür-
lü uyku tutmadı. Geceyarısı kalkıp tekrar orma-

na gittim. Eİ feneri ile mendili arayıp buldum.
Benim için çok değerli olan o mendili ömür bo-

yu kalbimin üstünde taşıdığım ceketimin sol iç

cebine tekrar koydum. Bu anımı hiç unutamı-

yorum." dedi.

Abidet'in bakışları mahzunlaştı, üzerine bir

ağırlık çöktü, önündeki üvezden birtane bile al-

mak istemedi, boğazı düğümlendi, oysa üvez
onun en çok sevdiği meyveydi. Azeşan'ın sözleri
onu 60 yıl öncesine götürdü. Duvardaasılı olan
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rahmetli ağabeyi Tuğşan'ın siyah-beyaz fotoğrafını
yerinden çıkararak kucağına aldı, hasretle ağabeyi-
nin resmine uzun uzun baktı. O mendili Azeşan'a

verdiği geceyi hatırladı. Hiç istemeyerek evlendiği
bir adamla tam 60 yılı geride bırakmıştı. Yemug
(uygun olmayan davranış), haynape (ayıp), pse'go-
dı (günah), psape (sevap) gibi karmaşık duygular
içinde |5 yaşından beri Azeşan hiç aklından çık-

mamıştı. Şimdi ikisi de yolun sonuna gelmiş, çok

yaşlanmış, torun sahibi olmuşbirerihtiyardı, ama

içindeki acı hiç yaşlanmıyordu. Abidet onu televiz-

yonda gördüğündeilk gördüğü günki gibi heye-
canlanmıştı o gece...

Genç kız olarakfilizlenmeye başladığında,
ablasının yeni gelin gittiği Betmıthable'yesık sık
gidiyor orada biriki hafta kalıyordu.İşte bu ziya-
retlerden birinde Azeşan'la tanışmıştı. Azeşan;

ince yapılı, uzun boylu, esmer, oldukça yakışıklı,
bir Adığe delikanlısında bulunması gereken bütün
meziyetlere fazlasıile sahip, her yerde kendisinden
övgü ile söz edilen, mert bir delikanlıydı. Genç
kızlar onunla pselhıxhue (kur yapmaya) yapmak
için adeta yarışırlardı. Abidet'te uzun boylu, be-

yaz tenli, yüzü ile bedeni en ünlü bir ressamın
bile hayal edip çizemeyeceği kadar uyumlu, göz-
leri okyanus mavisi, gülümsemesi ile geceyi gün-
düze döndürecek kadar etrafına aydınlık saçan
çok güzelbir kızdı. Azeşan'la kaşen olduklarında

etraflarındaki herkes ikisi de tam dengini buldu
diye söylüyor, onları birbirlerine çok yakıştırı-
yorlardı. İki genç o günlerde köyde herfirsatı
değerlendinip bir araya geliyor, uzun uzun konuşu-
yorlardı. Düğünlerde, zeheslerde, çeşme başı

buluşmalarında, akşamüstü arkadaşlarıyla kır

gezintilerinde görüştükleri yetmiyordu da bazı
geceler Azeşan Abidet'in yattığı odanın pencere-
sine merdiven uzatıp pencere önünde sabaha
kadar sohbet ediyorlardı. Ne kadarda güzeldi o
günler, bir hayal âleminde dünyadan ayakları
kesilmiş gibi bulutlar üzerinde pervasızca dolaşı-
yorlardı sanki. İşte böyle bir gecede Azeşan'a
sülale armalarınıişlediği o mendili vermişti. O
gece bundan sonraki hayatlarını beraber geçir-
mek, beraber yaşlanmak ve beraber ölmekiçin

birbirlerine söz vermişlerdi.

Kendi köyü Temrükohable'ye geri döndüğün-
de hep Azeşan'ın hayali ile yaşamak zorunda
kalıyordu.Temrükohable'de de Abidet'e gönlünü
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kaptıran birçok delikanlı vardı. O zamanlar deli-
kanlılar 14-15 yaşlarındaki kızları nzası olsun veya
olmasın bir firsatını bulduklarında vahşice kaçırı-

yorlardı. Kızlar her an kaçırılma riski olduğu için
çok dikkatli hareket etmek zorundaydı. Bu kaçır-
ma olayları yüzünden köyde sık sık kavgalarçıkı-
yor, bazen cinayetler dahi işleniyordu. Ama ge-
nelde bir kızı kaçıran taraf, kızın ailesine yüklü
bir vase (başlık parası) verdiğinde sorun çıkmıyor
iş tatlıya bağlanıyordu. Ayrıca köyün delikanlıları
köylerinden bir kızın başka köylere gelin gitmesini
engellemekiçin ellerinden geleni yapıyor, hatta
bekarkızların yaşadığı evlerin etrafında geceleri
sabaha kadar devriye nöbeti tutuyorlardı. Başlık
parasını hazırlayabilen delikanlılar hiçbir şey dü-
şünmeden gözlerine kestirdikleri kızları kaçınyor-
lardı. O yıllar kıtlık, fakirlik ve yokluk yıllarıydı.
İnsanlar tarla ve ormanişleriyle ancakyiyeceklerini
temin edebiliyorlar, bir çift öküzü veya bir at
arabası olan çok zengin sayılıyordu. Abidet'in
dört ağabeyi,iki kız kardeşivardı. Ağabeylerinden
ikisi ve ablası evli idi. Küçük kız kardeşi, bekâriki
ağabeyi ve babasıile bir evde yaşıyordu. Annesi
küçük kız kardeşinin doğumunda ölmüştü. Bekar

ağabeylerinden küçüğü olan Tuğşan ise daha
yeni askere gitmişti. Babası Şahib 14 uzun yıl
Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında çeşitli

cephelerde savaşmış ve gazi olarak köye geri
dönmüştü. Şahib savaştan döndüğünde bütün

Adığeler onu törenle karşılamışlardı. Hükümet

ona nahiye müdürlüğü, karakol komutanlığı gibi
görevlerteklif etmişse de o 14 yıldır ayrı kaldığı

ailesiyle köyünde yaşamayı tercih etmişti. Adığeler
arasında sözü dinlenen,sayılan ve sevilen değerli

bir thamadeydi, ama artık çok yaşlanmış elden

ayaktan düşmeküzereydi.

Kızların kaçırılma korkusuyla her an tedirgin
yaşadığı o günlerde, küçük ağabeyi Tuğşan asker-

de olmasaydı hiç korkmadan her yerde rahatça

gezebilir, kimse onailişemezdi. Diğer ağabeyleri
de onu kolluyorlardı ama o küçük ağabeyini

hepsinden çok seviyor, ona herkesten çok güve-
niyordu. Gerçi bir Adığe kızı ağabeyine aşkından
ölse de "çokseviyorum, onsuz ölürüm"gibilaflar

asla edemezdi, o küçük ağabeyine sadece Aze-
şan'ı istediğini birisine söyletirse, ağabeyinin ken-
disini ölümü pahasına da olsa destekleyeceğini
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çokiyibiliyordu. Ne yazık ki askerden dönmesi
için daha iki uzun yıl vardı ve o zamana kadar
neler olabilirdi neler. Küçük ağabeyinin kazasız
belasız askerden gelmesi için her gün dua ediyor-
du. Sadece Abidet değil, köyde birçok insan
Tuğşan'ın bir an önce gelmesini dört gözle bek-
İiyordu. O dönemlerde devlet otoritesi yok de-
necek kadar azdı. Köyde birçok eşkıya ve gariban
köylülere bir türlü rahat yüzü göstermeyen Pşiler
vardı. Eşkıyaların çoğu asker kaçağı veya başına
devlet tarafından ödül konulmuş katillerdi. Eşki-

yalar ve Pşıler yere göğe sığmıyor, köyde fitne-
fesat yaratıyor, gençlerehırsızlık yaptırıyor, onun
bunun kızını kaçırtıyor ve mazlum köylünün kanı-
nı emiyorlardı. Köyde onların zulmüne sadece
Tuğşan karşı koyabiliyordu. Tuğşan korku nedir
bilmeyen kahredici bir cesarete sahip, adil, adaletli
ve sürekli ezilenleri kollayan cehennem yürekli
asil bir delikanlıydı. O zamanlar Tuğşan'ın ünü
her tarafta yayılmıştı. Abidet onun yokluğunda
kendisini takip eden delikanlıların bir fırsat bul-
duklarında zorla kaçıracaklarını çokiyi biliyordu.
Üstelik 16 yaşına gelmiş her geçen gün daha da
güzelleşiyor ve serpiliyordu. Son zamanlarda da
kaçırma olayları iyice artmıştı. En son Mıhamçe-

ri'lerin oğlu ve arkadaşları köyün en güzelkızla-
rından Dişeps'i nohut tarlasında çalışırken bağıra

çağıra bir kuş gibi kaçırmışlardı. Her geçen gün
korkusu daha da büyüyor endişeleniyordu. Artık
kendisini rahat bırakmayacaklarını, başına biriş

geleceğini seziyordu. Bir an önce Azeşan'a bir
haber ulaştırıp kendisini kaçırmasını söylemeliydi.

Birkaç gün sonra Betmıthable'denkiraz topla-
makiçin Temrükohable'ye kızlı erkekli bir grup
gelmişti. Gelenlerin başında Azeşan'ın arkadaşı
Cambolet vardı. Bir fırsatını bulup Cambolet'e
içinde bulunduğu durumu anlattı ve Azeşan'a
bir haber vermesini istedi. Cambolet Azeşan'la
konuşacağını ve dört gün sonra köylerinde yapıla-
cak olan Mıhamçeri'lerin düğüne berabergele-
ceklerini söyledi.

Adığelerde düğün ne kadar da güzel bir
olaydır, Adığe olup düğünü kim istemezki. Köy-
de bir düğün olduğunda herkes büyükbir coşku
ile iştirak eder, düğün sadece düğün sahiplerinin
değil herkesin düğünü ve mutluluğudur. En çok
kızlar sevinir düğüne. Evlenme çağına gelmiş kız-
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lar yavuklu adaylarını düğünlerde görürler, gönül-
lerindeki aslanlarla konuşur, doyasıya dans eder-
lerdi. Yoksa normal günlerde o zavallıların işten

güçten başka dünyada ne gördükleri vardı ki.

Bu yüzen düğün onlar için gerçek bir bayram
ve şölendi. Abidet en güzelkıyafetleri giyip düğün
alanında genç kızların arasında yerini aldığında
gecenin karanlığında dolunay gibi parlıyordu.

Pşınaweler yerini almış, gençler meydanda sağlı

sollu dizilmişlerdi. Düğün gençlerin en sevdiği
psape wored dedikleri wuc (sevap şarkısı) ile

başladı. Wuc'ı bu kadar sevmelerinin sebebi
Adığe dansları içinde gençlerin bir birleriile en
yakın olduğu ve el ele tutuştuğu tek dans olmasıy-

dı. Mızıka, pxeç'iç ve silah sesleri dağlarda yankı-
lanıyordu. Azeşan ile Abidet zaman zaman göz

göze geliyorlar tarifsiz hazlar yaşıyorlardı, ne ka-
dar güzel olurdu o anda zaman dursa ve bu

mutluluk kıyamete kadar yaşansa. Gençler bütün

hünerlerini sergiliyor, düğün olancahızıile de-

vam ediyordu. Delikanlıların Hatiyak'uesi Azeşan'ı
oyun alanına davetettiğinde,kızların Tahamadesi
Guşef Abidet ile Azeşan'ın kaşen olduklarını

bildiği için karşısına Abidet'i davet etti. Azeşan

ilahi bir güce bürünmüş,sert ve çevik hareketlerle

bir kuğu gibi meydanda süzülen Abidet'i kovalıyor,
yüz yüze geldiklerinde yeri göğü sarsarakfigürler

atıyor, Abidetise yavuklusunun etrafında pervane
gibi dönüyordu.İki taze yürek, aşk gibi ulbir

duygu seli içinde akıp gitmişlerdi düşledikleri
mutluluklara. Ruhları ile dans eden bu iki genç
izleyen herkesi büyülüyordu. Onların onuruna

müzisyenler adeta kendini paralıyor, delikanlılar
durmadan silah sıkıyorlardı. Barut dumanlarıbir

bulut gibi gökyüzünü kaplamıştı. Dünyada sonu
olmayan hiçbir şeyin olmadığı gibi bu muhteşem

dansın da sonu gelmişti. Azeşan kaşenini yerine

kadar götürüp önünde saygıyla eğilerek yerine
geri çekildi. Düğünün temposu hiç düşmeden

devam ediyordu.

Hatiyak'ue, gençleri ve müzisyenleri dinlendir-
mekiçin kısa bir ara verdi. Verilen bu dinlenme
aralarında delikanlılar hemen kızların yanına gider
sohbet edelerdi. Azeşan ve Cambolet Abidet'le-

rin bulunduğu gruba doğru gittiler. Azeşan kaşen

olduklarını herkes bildiği için Abidet ile baş başa

herkesin gözü önünde konuşmanın uygun olma-

yacağını, arkadaşı Cambolet'in ise onunla çok
rahat konuşabileceğini düşündü. Azeşan Abidet'in

kız arkadaşları ile sohbet edip Abidet ve Cam-
bolet'in bir anlık ta olsa özel görüşebilmeleri
için bir imkân yarattı. Cambolet'te bufırsatıiyi
değerlendirip Abidet'e

"Kalbinin üzerinde verdiğin mendili taşıyan,

Sensiz bir günü bin yıl sayan,

Yığıt Azeşan sorar, ne zaman..." diye sordu.

— "Kurşuna yol gösteren namlusudur,

Verdiğim mendil sözüm ve onurumdur,

Yığıt Azeşan ne zaman derse uygundur."
diye cevapladı Abidet.

"O zaman yarınki gece karanlıkta ormanda
yanacakbirkibrit ateşi inşallah ömür boyu aydın-
lığınız olacak" dedi Cambolet.

Düğün büyükbir coşkuile tekrar başladı ve
sabaha karşı sona erdi.

Ertesi gün Abidet'in içi içine sığmıyordu, o
gün tam Adığelerin "İyi bir güne veiyibir sevgiliye
doyum olmaz" (Mafe şüı're, kaşen şüı're weze-

şırep) dedikleri gibi bir gündü. Ev işlerini büyük
bir coşku ile şarkılar söyleyerek yaptı. Evleri kö-
yün çıkış ucunda tek katlı ahşap bir evdi, arkasında

küçük bir bahçeleri vardı. Bahçenin bitimi ise

ormandı. Bu gece Azeşan gelip o ormandaişaret
olarak bir kibrit yakacak, Abidet'te kanatlanıp

uçacaktı sevdiğine. Evin arka kısmındaki tuvaletteki
tahtalardan bedeninin sığabileceği kadarını söktü,
sonra kimse şüphelenmesin diye tekrar yerlerine
geri taktı. Akşam olduğunda evde herşey yolun-
daydı, ahıra gidip inekleri sağdı, yemekleri hazırladı,
hep beraber akşam yemeklerini yediler. Yaşlı
babası namazınıkıldıktan bir müddet sonra küçük

kızını yanına alıp uyudu. Köydeki bekâr ağabeyi
yemekten sonra dışarıçıktı, bir iki saat sonra o

da gelip yattı. Saat oldukça geç olmuştu. Ortalık
zifiri karanlıktı, göz gözü görmüyordu. Abidet
tuvaletin küçük penceresindensık sık ormana
doğru bakıyor, kibritin yanmasını bekliyordu.
Gündüz hazırladığı tahtaları son anda yerinden
çıkarmayı düşünüyordu, çünkü evdekilerden
birisi her an tuvalete kalkabilirdi. Nihayet orman-
dan beklediği kibrit yandı. O anda aniden gecenin
sessizliğinde yankılanan bir silah patlamaya başladı.
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İASPORA HİKAYELERİ

Dehşetle tuvaletin penceresinden baktığında
karanlıkta seçilmeyen biri evlerinin arkasındaki
bahçeden ormana doğru ateş ediyordu. Bütün
hayalleri bir anda yıkılmıştı. Hemen tuvaletten
çıkarak odasına koştu ve yatağındagirdi. Cambo-
let'in dediği gibi aydınlık yarınları olacak bu kibrit
ateşini söndüren uğursuz kimdi. Geceleri sabahla-
ra kadar bekârkızların evlerinin etrafından devriye
nöbeti tutan köyün gençlerinden biri olmalıydı,
bunu hiç düşünmemişti. Gözlerinden süzülen

yaşlar yüreğine akıyor,talihsizliği canını acıtıyondu.
Azeşan ve arkadaşları o gece Abidet'i kaçıramaya-
caklarını anlamışlar ve kimselere görünmeden

geri dönmüşlerdi.

Dün hayat dolu, etrafına gülücükler dağıtan

Abidet bugün yaşayanbir ölü havasına bürünmüş,
sıkıntıdan patlayacak gibiydi. Kafasını biraz dağıt-
makiçin komşukızları Asiyat'ın yanına gitmek
için evden çıktı. Asiyat'a giderken yolda köyün
asi gençlerinden Şahin'e rastladı. Onu gördüğü
zaman iğreniyordu, çünkü Şahin tam bir baş be-
lasıydı. İri yarı kocaman gövdesinde insanlıktan,
onurdan, gururdan hiç bir eser yoktu. Hertürlü

melanet vardı onda. Onu görmezlikten geldi
ama Şahin inatla Abidet'e doğru yaklaşıp alaycı
bir tavırla,

"Kim kaçıracaksa seni ona söyle, bizim köyden
kız kaçırmak her babayiğidin harcı değil. Dün
gece elimden kurtuldular ama bir dahaki sefere
hepsinin midesini kurşunla dolduracağım." dedi.

Abidet'in tüyleri diken diken oldu, Şahin'in
nursuz yüzünü görmekistemedi, ona cevap bile

vermeye tenezzül etmedi, boynunu eğip yoluna
devam etti. O uğursuzun şeri nihayet Abidet'e
de bulaşmıştı. Küçük ağabeyi Tuğşan'ın yokluğu

en çok o aniçini acıtmıştı. Şahin gibi sünepeler
o varken evlerinin önünden bile geçmeye cesaret
edemezlerdi, şimdi önünü kesip laf atar olmuşlar-
dı.

O akşamın üzerinden dört gün geçmiş olma-

sına rağmen Azeşan'dan dabir haber alamamıştı.

Arkadaşı Asiyat onu çok sevindirecek bir haberle
koşa koşa evlerine geldi.

"Güş'ap'çemi (müjdemi) isterim Abidet sana

çok güzel haberle geldim. Bugün kardeşim Sahid
Betmithable'deki halamagitmişti. Sana Azeşan'-
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dan önemli bir haber getirdi." dedi. Zavallı Abi-
det'in kaç günüdürasık suratı ilk defa gülümsedi.

"Asiyat çatlama beni ne olur hemen söyle"
dedi.

"Seni kaçırmaya geldikleri gece evinizin abluka
altında olduğunu anlayıp geri dönmüşler, ama
bu gece yine geleceklermiş. Bu sefer iş sana dü-
şüyor, Hamı'a kadar yürüyerek gelmeniistiyorlar.
Gelirken de kimse şüphelenmesin diye erkek
kıyafeti giysin dediler. Seni orada sabaha kadar
bekleyeceklermiş." dedi.

Azeşan gözünün önüne geldi, yine mutluluk
dışında bir duygu yoktu içinde. Aldığı bu habere
çok sevindi, yüreği ağzından çıkacak gibiydi. Bu
seferki planın daha mantıklı ve emniyetli olduğunu
düşündüğünden başarılı olacağına inanıyordu.
Herkesleryattıktan sonra ağabeyinin pantolonunu
ve ceketini giydi. Saçlarını toplayıp başına bir
kasket taktı. Uzaktan bir bayan olduğunun anlaşıl-
ması çok zordu. Hamıj denilen yerevlerine | 5-
20 dakika yürüme mesafesinde orman içinde
küçük bir meraydı. Büyük bir cesaretle bildiği
bütün duaları okuyarak evdençıktı, köyüyle ve-
dalaşır gibi son kez dönüp arkasına baktı. Kimse-
lere görünmemekiçin ağaç kenarlarından hızlı
hızlı yürüyerek Hamıja vardı. Azeşan'a geldiğini
belli etmekiçin bir iki kere kısık kısık öksürdü.

Keşke öksürmez olaydı. Aniden,yıldırım hızıyla
bir kaç kişi üzerine çullandı, ellerini ve ayaklarını
bağlayıp, bir yorgana sardılar. O vaziyette boş
bir at arabasına yatırıp tekrarsıkı sıkı bağlayıp
hızla uzaklaşmayabaşladılar. Bunların Azeşan ve
arkadaşları olması imkânsızdı, zavallının korktuğu
başına gelmişti. İçlerindenbirisi,

"Beni tanıdın mı Abidet, ben Kojeyhable'den
Hatko OsmanAllah'ın izniyle seni kendime kaçı-
rıyorum, kutlu ve uğurlu olsun." dedi.

Abidet için kıyametin koptuğu an bu olmalıy-
dı. Nasıl bir kumpasın içine düşmüştü böyle.
Bütün gücüyle debelenmeye,ellerinden kurtulma-
ya çalışıyordu ama Adığe delikanlıları kız kaçırma
konusunda çok tecrübeliydiler, ne yapsa kurtul-
ması imkânsızdı. Sesinin çıktığı kadar ümitsice

"ağbiii, ağbiii" diye bağırıyordu. Gruptanbirisi,
"Hiç boşuna bağırma ağabeyinin de haberivar,
senin için bir dünya vase (başlık parası) verdik
ona." dedi.



ABİDET
 

 

Duyduklarına inanamıyordu, aynı karından

doğduğu öz ağabeyinasıl yapabilmişti bunu. Bu

nasıl vicdan, bu nasıl insanlıktı. Köydeki bekâr

ağabeyi ağır başlı, yumuşak huylu, herkesle uyum-

lu temiz bir insandı. Ama Hatko'lardan aldığı

vase'ye (başlık parasına) onun da diğer gençler

gibi evlenebilmesiiçin ihtiyacı vardı. Adığelerin

"Birinin ocağı sönmeden, diğerinin ocağı tütmez'

dedikleri buydu işte. Ağabeyi kendi mutluluğu

için kardeşini ateşe atmıştı. Ağabeyine ve arka-

daşım diyerek hersırrını paylaştığı Asiyat'a lanetler

yağdırıyordu. Hatko Osman'ı tanıyordu, Asiyat'la-

rın wunekoş'leriydi (sülale akrabası). Köye geldi-

ğinde Asiyat onu kendisine pselhıxhue getirirdi,

ama ona asla ümit vermiş değildi. Atların attığı

her adımda sanki cehenneme daha da yaklaşı-

yordu. Köyden çok uzaklaşmışlar zavallının iki

gözü iki çeşme olmuştu. O gece içinde kopan

fırtınayı ömrü boyunca unutması mümkün değildi.

Ne yazıkki istemeye istemeye Hatko'ların

gelini olmuştu. Bir fırsatını bulduğundaintihar

etmeyi düşünüyordu ama küçük ağabeyi Iuğşan

aklına geldikçe onun onuru ve şerefini ayaklar

altına düşürmemekiçin bu düşüncesinden hep

vazgeçiyordu. Hayat ne kadar acımasızdı. Kinin,

nefretini, sevgisini, acılarını çaresizce içine gömdü.
Artık hayattan hiçbir beklentisi yoktu. Yaklaşık

bir aylık gelinken küçük ağabeyi Tuğşan Abidet'in

kaçırıldığını duyunca askerden kaçarak kardeşi

ile konuşmakiçin Kojeyhable'ye geldi. Hatko'lar

Tuğşan'ın gelişinden tedirgin olmuşlardı ama o

kimseye aldırmadan kardeşini yanına çağırttı.

Abidet karşında biricik ağabeyini gürünce kendini

tutmadı boynunasarılıp hıçkıra hıçkıra ağlama

başladı. Ağabeyinin de içi paramparça oldu,

utanmasa o da kardeşi gibi hıçkıra hıçkıra ağlaya-

caktı, onu bağrına bastığında kalp atışını yüreğinde

hissediyordu. Uzun bir süre bu hazin tablo

devam etti. Tuğşan kardeşinin kaçtığıiçin korktu-

gunu, kendisinden utandığı için bu kadar üzüldü-

günü sanıyordu. Kardeşini rahatlatmakiçin saçlarını

okşadı onu öpüp kokladıve,

"Dünyalar güzeli bacım,bilirsin seni canımdan

çok severim. Senin yaptığını her genç kız yapıyor.

Allah'ın izni ile bir yuva kurmak seninde hakkın,

bu bizim adetlerimizde olan bir şey, sana kızgın

ya da dargın değilim ama benim merak ettiğim

tek bir şey var. Seni zorla mı kaçırdılar? Yoksa

isteyerek mi geldin ?" dedi.

Zavallı Abidet hala ağlıyordu,biriki kez yut-

kundu,başını yere eğdi. Uzun süre cevap verme-

di. Zorla kaçırdılar dese mutlaka bir niza çıkacaktı.

Hatko'lar evlerine getirdikleri gelini asla geri

vermezlerdi, ağabeyi de ölürde kardeşini zorla

kaçırılmış bir yerde bırakmazdı. Hatko'lar çok

kalabalık ve güçlü bir aile idi. Belki de ağabeyini

öldürebilirlerdi, zaten ağabeyinin onuruiçin kat-

lanmıyor muydu bu rezilliğe. Ne garip bir şeydi

bu, bir ağabeyi hayatını yok ederken şimdi diğer

ağabeyi onun için ölümü bize göze alıyordu.

Abidet küçük ağabeyi için hiç tereddüt etmedi

hayatının kararını verdi.

"İsteyerekgeldim" dedi.

Ne kötü bir zamanda Dünya'ya gelmişti. O

zamanlar nice Adığe kızı sevdiğine kavuşamadan,

aşkın, sevginin tadını alamadan ya kaçırıldı ya da

bir malgibi vase (başlık parası) için satıldı. Dün-

ya'da insanın sevmediğibiriyle ömrünü geçirmesi

kadar acı bir şey yoktu. Bunu sadece Abidet gibi

yaşayanlarçokiyi bilirdi. Her acıyı zaman kurutur
derler ama onun acısı yüreğinde her dem tazeydi.

Kendi mutluluğu için kardeşinin hayatını zehir

eden ağabeyini içinden ömür boyu hiç aftetmedi,

ama ona karşı hiçbir zaman saygıda da kusur

göstermedi. Canı kadar sevdiğiyiğit ağabeyi Tuğ-

şan 45 yaşında kansere yakalandı, ismini hiçbir

zaman mezartaşına yakıştıramadı. Ağabeyinin

ölümünden sonra hayata tutunabilmekiçin ço-

cuklarına sarıldı. Hatko'lar çok kalabalık, sayılan,

sevilen, görgülü bir aileydi, gelinlerini de çok

sevdiler, her zaman onu başlarına taç yaptılar.

Rahmetli kocasi da çokiyi bir insandı, ölene ka-

dar ona karşı hep nazik davrandı, bir dediğini iki

etmedi. Ama gönül ferman dinlemiyordu.

Abidet'in hayatıbirfilm şeridi gibi gözlerinin

önünden geçtigitti. Kim bilir yıllardır içinde kül-

lenmeye yüz tutan bu ateş o gece yüreğininasıl

da yakmıştı. Hala elinde tuttuğu ağabeyi Tuğşan'ın

resmi Üzerinde parmaklarını sevgiyle gezdirdikten

sonra yavaş yavaş ayağa kalktı, resmi tekrar evin

başköşesindeki yerine astı.
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Merkezi Nalçik'te bulunan Albina Tezhava
Vakfı'nın öncülüğünde üçüncüsü düzenlenen "Nart

Sosruko'nun Hazineleri" başlığıyla Çerkes Nart
Destanları'nı konu alan yarışmada, dereceye giren
resimler İstanbul, Ankara ve Adana'da sergilendi. .

"Nart Savsuruko'nun Hazineleri" resim sergisi
projesi, 2008 yılında genç Ressam-Modelist Taj
Albina'nın kurduğu fonile hayata geçirildi.

Rusya Federasyonu (RP) genelinden; Moskova,
Komi, Rostov, Volgagrad, Stavropol ve Krasnodar
gibi toplamda 12 bölge ve RF Cumhuriyetleri Kara-
çay-Çerkes, Adıgey, Kabardey-Balkar, Kuzey Osetya,
İnguşetya ve Çeçenyaile Türkiye, Abhazya, Ürdün,
Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İspanya,
Yunanistan ve Morokko gibi 10 ülkeden 6000'e
yakın çocuk ve gencin katıldığı yarışmada finale
kalan | !1 resim, 27 Kasım'da İstanbul'da, 28 Ka-
sım'da Ankara'da 3| Aralıkta ise Adana'da sergilendi.

Bilindiği gibi Nart Destanları, Kafkas halklarının
dünya edebiyat sanatına ve kültürüne katkısıdır.
İşte bu nedenle Albina Taj, kurucusu olduğu fonun
bu projesini "NART HAZİNELERİ" olarak adlandır-
mıştır. Taj Baris ile beraber, Adığelerleilgili trajediyi
yüreklerinin derinliklerinde hissettikleri için, dünyanın
birçok köşesine dağılmış olan halkımızı bir arada
anmak, özellikle çocukların ve gençlerin kendi kültü-

rel ve tarihsel değerlerine ilgilerini arttırmak üze-
re bu projenin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu
amaçlar doğrultusunda kurulan fon, bugün dünyanın
birçok bölgesinde yaşayan Kafkasya kökenli birçok
çocuğu, sanat şemsiyesialtında bir araya getirmeyi
başarmıştır.

Yarışma; 6-9, 10-13, 14-17 olmak üzere üç
farklı yaş kategorisinde yapılmıştır. Her bir kategoride
1, 2., 3. ve Grand Price dereceleri bulunmaktadır.

 

Kafkasyaile diasporada yaşayan Çerkes çocuk-
larının kendi kültürlerine olanilgisini canlı tutmayı
amaçlayan, dereceye giren ve beğeni toplayan
100'ün üzerinde yağlı boya, pastel boya, kara kalem
resim çalışmalarının yeraldığı sergiye İstanbul, Ada-
na ve Ankara dernekleri üyelerinin ilgisi büyüktü.
Büyüklerin yanısıra miniklerinde ilgi ile gezdiği ser-

gide çeşitli ülkelerden arkadaşlarının yaptığı resimle-

ri ilgiyle inceleyen çocuklar, büyüklerinden Nart
Destanı hakkında da bilgi aldılar. Sergide ayrıca
Kafkasyalı Ressam Bagajnokua Zaurbek'in resimle-

rinden seçme eserler de sergilendi.

Kafkasya'da ve diasporada yetişmekte olan ye-
ni kuşağın kendi milli kültürüne ve tarihine olanil-
gisini arttırmak ve bu konudaki gelişimine yardımcı
olmayı, yetenekli gençlerin ortaya çıkarılmasını ve

desteklenmesini, Kafkasya, Rusya ve diaspora ülkeleri
arasındaki eğitim ve öğretim kurumları arasında
işbirliği sağlamak ve pekiştirmek amaçlı etkinliğe,
Moskova Ulusal Sanat Evi, Kabardey Balkar Cumhu-
riyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Kabardey Balkar
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı destek veriyorlar.

Baris Taj kendisiile yaptığımız kısa söyleşide
sergi sırasında |ürkiye'de gördükleri ilgiden memnun
olduklarını, İstanbul ve Adana'dan yarışmaya ciddi
bir katılım olduğunu ama Ankara'dan az miktarda
resim geldiğini söyledi. Neden resim yarışması ve
neden Nart destanları diye sorduğumuzdaise, ço-
cuklara ulaşmanın en ekonomik en pratik yolunun
resim yarışması yapmak olduğunu söyleyen Baris
Taj, "Nasıl bir konsept işleyelim diye düşündüğümüz-
de bizimle ilgili bütün konular hakkında resim yap-
maktansa, Nart Destanları üzerine çalışmayı tercih

etük. Nart destanlarını çocuklara okutuyoruz, öğ-
retiyoruz ve bu konu üzerine uluslararası alanda
resimler yaptırıyoruz." dedi.
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oplumlar çok eskiden beri zamanı günlere,
i aylara veyıllara bölmeye yarayan yöntemler

(takvim) geliştirmişler. Bunun için de çoğun-
lukla güneşin veya ayın hareketlerini esas almışlar.
Bugün kullandığımız takvim Roma imparatoru Jül
Sezar zamanında, M.Ö, | Ocak 45'te başlamış. Jül-
yen adı verilen bu takvime görebir yıl 365 günden
oluşuyorve 4 yılda | gün ekleniyormuş (29 Şubat).
Bu şekilde bir yıl ortalama 365,25 gün ediyor, yani
güneşyılından || dakika fazla. 128 yılda | günlük
fark oluşturan bu fazlalık Ortaçağ'da Hıristiyanlığın
dini günlerinde belirgin kaymaya yol açınca, Papa
XIII. Gregory'nin kararıyla Katolik ülkelerde 1582
yılında 4 Ekim'den sonra gelen gün 15 Ekim ilan
edilmiş ve böylece "Gregoryen takvimine geçilmiş.
Protestan ülkeler 17-18. yüzyıllarda Gregoryen
takvimine geçerken Ortodokslar Jülyen takvimine
göre yıl saymaya devam etmiş.

. Petro'nun fermanıyla 1700 yılında Jülyen tak-
vimini kabul eden Rusya'da Gregoryen takvimine
ancak devrimden sonra, 24 Ocak 1918'de geçilmiş.
Rusların "eskistil" "yenistil" diye ayırdığı bu takvimler
arasında |8. yüzyılda ||, 19. yüzyılda da 12 günlük
fark var. Ekim Devrimidiye bilinen devrim aslında
Kasım ayında olmuş. Çerkeslerin 21 Mayıs'ı da bu-
günkü takvime göre 2 Haziran...

Çerkeslerin Müslüman olmadan (1 5-16. yüzyıl-
lardan) önceilişkide oldukları Hıristiyanlar -Ceneviz-
liler ve Yunanlılar- aracılığıyla Jülyen veya Gregoryen
takvimleriyle tanıştıklarına dair bir bilgiye ulaşama-
dım. Fakat eskiden kullandıkları, mevsim dönencele-
rini ve köy hayatının iş bölümünü esas alan bir "halk
takvimi" var. Baharda doğanın canlandığı, gündüz
ve gecenin eşitlendiği tarih Çerkeslerde de yeni
yılın başlangıcı kabul ediliyormuş (23 Mart). Yılı da
şöyle bölümlemişler: |- Bahardaçift sürme zama-
nı (Gethejonuğ), 2- Koyunların kuzulama zamanı
(Melılhfoğ), 3- Çift sürme zamanı sonu (Jonığuaç",
4- Ot biçme zamanı (Makuvoğ), 5- Arpa biçme
zamanı (Hahınuğ), 6- Aygırları (yılkıya) salma zama-
nı (Hek'ot'upşuğ), 7- Sineklerin ısırma zamanı
(Bedzevoğ), 8- Oküz üvezi zamanı (Ts'ıjuğ), 9-

Atların kafa sallama zamanı(Şışha'u/Şışhevoğ), | 0-
Orak (ekin biçme) zamanı (Hınuğ), | |- Harman
zamanı (Onuğ), 12- Koç katma zamanı (T'ıdzuğ),
13- Koç katma zamanı sonu (T'ıdzığuaç'), 14- Na-
das kaldırma zamanı (Karsebene atuğ), |5- Küçük
yaz (Gajıy) (pastırma yazı), |6- Ot getirme zamanı
(Makyişıjuğ), |17- Av zamanı (Şek'oğ), |18- Güneş
dönümü (Tığeğaz). Bunlardan bazıları daha sonra
bugünkü aylarla özdeşleşmiş.

Yazın en sıcak dönemi (Temmuz ve Ağustos
başı) "Bamafe/Şamahoşile", kışın en soğuk dönemi
de (ocak ve şubatın başı) "çımafe/şımahoşile" ola-
rak adlandırılıyormuş.'Şile" (çile) Farsça kırk sayısın-
dan geliyor.

Etnograf Seferbiy Mafedz'e göre, güneş veya
ayı değil ama Yunus Takımyıldızı'nı Jüağoba/Vağo-
ba) esas alan bir takvim de geliştirmişler. "Jüağoba
topraktan çıktı", "İlüa&oba ekine baktı", "üağoba ağa-
cın dallarına girdi", "lüa&oba (yeniden) toprağa gir-
di" gibi deyişlerle ifade edilen bu dönenceler ara-
sında 90'ar gün var ve bunlarilkbaharın başlangıcına
(21-22 Mart), yazın başlangıcına (21-22 Temmuz)
ve sonbaharın başlangıcına (21-22 Eylül) denk
düşüyor; tam bir dönence ise 360 günden oluşu-
yor.

Çerkeslerin bir dönem de Tatarlardan aldıkları
hayvan takvimini kullandıkları biliniyor. "Cil" (yıl) adı
verilen bu takvim herbirine bir hayvanın adı veri-
len 12 yıllık dönenceden oluşuyor. Bu takvimi kul-
lanan halklarda 12 yıllık dönence fare yılından baş-
larken Çerkeslerde örümcekyılından başlıyor.
Sırasıyla şöyle: Bec (Örümcek),Ble (Yılan), Şı (A8,
Meli (Koyun), Kabe hamluv (Kâbe Kurdu), Çeti
(Tavuk), Ha (Köpek), Ko (Domuz), Tsığo (Fare),
Çemı(İnek), Haşuvmış (Pars), Thakumçıh (Tavşan).
Eski inanışa göre Köpek, Koyun ve Kâbe Kurdu yıl-
ları bereketli, Tavuk ve Yılan yılları bereketsiz ve
hastalık getiren yıllar-sayılırmış. Tavşan ve Domuz
yıllarında mutlaka savaş olurmuş. Şimdi Tahkumçıh
(Tavşan)yılındayız ve dönence 2012'de Bec (Örüm-
cek) yılıyla yeniden başlayacak Bi

Eski halk takviminin dönemleriyle kaynaşmış bugünkü ay adları: ,
Ocakllİpirs Ma3 (Şile maz), Şubat Mo3afi (Mezay), Mart İ'porxan3 (Gethape), Nisan Mosurpgorsy
(Melılhfoğ), Mayıs ?KroHbırbyakl Jonığuaç'), Haziran Mokpyorpy (Makuvoğ), Temmuz b31390rby
(Bedzevoğ), Ağustos İllsrpxpoly fŞıshau), Eylül lokpirey (Onuğ), Ekim İpansrorsy (Çepıvoğ),
Kasım İlleklorry (Şek'oğ), Aralık
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air, radyo program yapımcısı ve sunucusu,
piyes ve hikaye yazarı, 3 çocuk annesi, bir
eş...

Taşıdığı sosyal sorumluluklar ve kaygılar mes-
leğini icra ediş şekline yansımış sonuna kadar.

Yaşam ileilgili her konuda çağdaş ve açık tespit-

leri hem etkiliyor hem de gülümsetiyor insanı. Şu
anda yapmakta olduklarından çok daha fazlasını
yapmakistiyor.

İleriye dönük yüzü. Duygusal, akılcı ve sert
bazen de.

Abrogo Bela'yı tanıdığınızda seveceğinizi umarak
sohbetimizisizlerle paylaşmakistedim.

Dzelıgo Kuaje'den Abrokho Bela. Liseyi köyünde
bitirmiş. 1993 yılında Kabardey-Balkar Devlet
Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Adığe Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nden mezun olduktan sonra Radyoda Adığe
edebiyatı redaktörü olarak çalışmaya başlamış. Üni-

versitede kendi bölümünde kalarak akademik kari-
yer yapmasıteklif edildiği halde kabul etmemiş.
Çünkü tesadüfen tanıştığı ve çalışmaya başladığı

radyodan oldukça etkilenmiş.

Ortaokulyıllarında ilk şiirlerini yazmaya başlamış.
Gülümseyerek "ilk aşık olduğumda"diyor yavaşça.
O zamanlar sadeceşiir değil herşeyi yazma isteği
varmış. Hatta askerdeki erkek kardeşine mektup

yazarken hiç yüksünmeden kardeşinin arkadaşlarına

da zevkle mektuplar yazarmış sadece yazıyor olmak
için.

Daha sonralarışiirin yanı sıra drama piyesleri
de yazmaya başlamış. | 50'ye yakın şiiri var. Ancak
tüm duygularınışiirlerine aktardığı için bunları kitap
haline getirip insanlarla paylaşmayı uygun bulmamış
uzunbir süre. Üniversite birinci sınıfta iken hikayeleri,
söyleşileri Oşhamaho dergisinde, radyo ve gazeteler-
de yayınlanmaya başlamış. Televizyondan ve gazete-

 

KIPGÜPSEALTINIŞIK

 
lerdeniş teklifleri almasına rağmen Radyoda kalmayı
tercih etmiş. Çünkü "kelimenin anlamının ve dilin

gücünün" radyoile daha iyi yansıtılabileceğine inanı-
yor. "Görsel şeylerle insanların dikkatlerini dağıtmadı-
gınız takdirde yani sadece dinlediklerinde çok daha
iyi yoğunlaşabiliyorlar sunduğunuz materyallere"
diyor.

Halen radyoda Adığece edebiyat, tiyatro ve di-
ger sanat dallarında konuklar davet ederek "Hajeş"
adlı bir program ; "Kulturem yithlaxa" adlı Cumhuri-
yet'de kültürle ilgili her konudaki eylemi haber
şeklinde hazırlayıp sunuyor. Çocuklara yönelik olarak
tekerleme, şiir ve hikayelerden oluşan "Duney Gafe"

adında bir program yapıyor ve çocukları konuk
ediyor burada da.

NART 43



RÖPORTAJ

 

 

- İnsanlarımızın bir çoğu ana dillerini konuşarak
bir arada yaşarken "ulusalbir kaygı" taşımıyorlar.
Ancak senin farklı olduğunu görüyorum. Senin kaygı-

ların neler?

Geçen zaman, tecrübelerim dilimizin gücü ve
değeri konusunda endişelenmeme neden oluyor
ve haliyle üzülüyorum. Dilimizin geleceğiile ilgili
kaygılar taşıyorum işte bu farkındalık üzüyor beni.
Çocuklarımızın anadillerini bilmeleri ve kullanmaları

ailelerin en önemli sorumluluğudur bence. Dilini
bilmeyen insanın bir kanadı kırıktır. Dilleilgili bir
tiyatro oyunu yazdım.Sahnelenmeküzere yakında
vereceğim. Diğer dillerde yazılmış-yapılmış olan
çocuk masallarını ve çizgifilmleri de Adığeceye
çevirmekistiyorum. Çocuklarımıda elimdengeldi-
ğince dilimizin gücünü hissetmelerini sağlayarak

büyüttüm.

- Diaspora sana neifadeediyor?

Hcram6öbmakKİiy3p X3TLJ CH HOO3M,
HcrTaMm6öbnakiyap H3IYM W/İ3TUJ.

Xam3ry — xamMalyXb3y, 1IC3p Kby3ay3
Jİb3TIKbHTİBIM İKY «<X3X3CY» A3TILU...

(Sürgünlük yaşamımın bir parçası bugün de
Gözümün önünden hiç gitmiyor sürgün
Yabanıl bir yürekle, başka bir kimlikte, baskı altında
Sürgün olarak yaşam sürmekte iki halk arasında ...)

Buşiiri (şiirden alıntı bir dörtlük) 18 yaşındayken

yazmıştım. Yazarken yüreğimin ne kadar burkuldu-

gunuhala hatırlıyorum. Yaşamakta oldukları yerler-

de xexes (muhacir) olan halkımız anavatanlarına
gelebilselerdi eğer geleceğimiz çokfarklı olacaktı.

Ancak bu konuda devletimize çok iş düşüyor.

Vatanına geleceksen ve yaşayacaksan bunun koş-

ullarının oluşturulması gerekiyor. Her ne şekilde
olursa olsun soykırım tanınmalıdır ve benim halkım
da bir arada yaşayarak geleceğini şekillendirme
özgürlüğüne kavuşmalıdır. Rusya Federasyonu

başkalarının zorlaması ile değil kendi iradesiile
tarihi gerçekleri kabullenerek soykırımı tanıdığı

takdirde genel olarak ülke için çokiyi sonuçlar
oluşacaktır. Kendi iradesi dışında dünyaya serpilen
insanlarımız önce kendi anadilleri ile konuşabilmeli-

ler, ondan sonra ancak başka dillerde konuşmayı

öğrenmeliler. Önce başka milletlerin dillerini öğ-
renmek zorunda bırakılmamalılar.
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-Aramıza neredeyse 150 yıl girdi. Bu süre içe-
risinde beraber yaşamak zorunda kaldığımız top-
lumlardan, halklardan etkilendik haliyle. Varlığımızı
devam ettirebilmek için bazen gönülrızamızile
bazen de zorunluluklarla değişime uğradık. Üzeri-
mizdeki elbiseleri bazen az yakışanları ile bazen
de hiç yakışmayanları ile değiştirmek zorundakal-
dık, bırakıldık.

- Sence biz ne kadarfarklılaştık? Bir arada ya-
şayamayacak, aynı havayı soluyamayacak kadar
mı?

Hayır, kesinlikle çok farklı değiliz. Dilimiz kay-
bolmadığı sürece biz biriz. Diasporadan gelenlerle
her konuşmamda tamamen kendi ailemdenbirisi

ile konuştuğum hissine kapılıyorum. Ayrıca diaspo-
ranın bizleri, olduğumuzdan daha iyi gördüklerini
ve sevdiklerini düşünüyorum.Biraz duygusalbir
söylem gibi gelebilir bu düşüncem size ancak ya-
nıldığımı sanmıyorum.

Türkiye'ye Adığece dil eğitimi için gitmiş olan
Prof. Bag Zera döndükten sonra bir sohbetimizde
"Adığece bileni hiç konuşmasa da yüzüne baktığım-
da anlayabiliyordum, öyle güzel bir duyguydu ki
bu" demişti. Çok etkilenmiştim bu yorumundan.

Dilimize sahip çıktığımız sürece biz bir bütünüz.
Aramıza neyin girdiği çok önemli değil. Ancak
daha çokinsanımızın anadilini konuşuyor, kullanıyor
olması var olmamızın en önemli koşullarından bi-

risidir bence. Dilimizi kullanabilmemiz ise bir arada
yaşamamızı gerektiriyorhaliyle. Ancaklafta kalma-
dan bu söylemlerimizi hayata geçirebilecek potansi-
yeli ve gücü yaratmayı iş edinmek zorundayız.

- Milletimizin bir arada yaşayarak geleceğini
kurabilmesiiçin devletin sorumluluklarının dışında

diaspora ve anavatan halkı ne yapmalı sence?

Devletin genelolarak yerine getirmek zorunda
olduğu sorumlulukları olan sosyal adalet, demokra-
si, ekonomik yeterlilik gibi konular eksik kaldığında
insanların üzerindeki maddi-manevi yıpratıcı yük
artmakta. Bu durum da.haliyle insanların tahammül
sınırlarını zorlamakta ve sağlıklı düşünce mekaniz-
malarından insanları uzaklaştırmakta diye düşünü-

yorum. Gelecek sorununualgılayarak, diasporadaki
insanımıza anavatanda ihtiyaç olduğunualgılaya-
bilmek, yaşamsal kaygıları olan insanlara pek yakın
değil şu anda. Diasporamız için de durum pek
farklı değil sanırım. Ancakaklın yolu bir olduğuna
göre çokta umutsuz değilim.



 

 

Diasporada sayıca daha fazla olduğumuza gö-
re onlardan daha fazla beklentilerim var. Anavatan-
larına yüzlerini dönmelerini arzuluyorum. Kendimi
onların yerine koyarak düşündüğümde :"ben olsam
ne yapardım?" diye soruyorum kendime ve "Kökle-
rimin olduğu yere yönelirdim. Vatanıma dönmek
için iliklerimibile zorlandım" diyorum. Bunu gerçek-

leştirememekise kompleks sahibi yapardı beni.

- Bir milletin olmazsa olmazları nelerdir?

Herşeyden önce " ideolojisi" olmalı milletin.
Bu ideoloji çerçevesinde "halk yaşam programı"
hazırlanmalı ve uygulanmalı.

"Habzesi" güçlü olmalı, insanları toparlaya-
bilmeli.

En yalın ve en temiz haliyle, Allah ile kul ara-
sına kimsenin girmediği "dini" olmalı.

"Eğitim" hakkı herkese eşit uygulanmalı. Eskiden
milletin ideolojisi habze idi. Şimdi ise habze ve
ideoloji paralel olmalı ve eğitim ile millete, başka
toplumların olumsuzluklarını empoze edilmemeli.
Kendi milletimize habzelerimiz ile oluşturulmuş

alt yapısı desteklenerek günümüze uygunbir ya-
şam şekli sunmalı. İnançlı insanlar "eğitim" ile bilinçli

hale geldiklerinde ancak bu şekilde extremizm
tehlikesinden de korunabiliriz. Eğitim ile tüm top-
lumsal olumsuzlukları aşabiliriz.

Büyükhalklar toplumu tehdit eden tehlikeler-
den nüfus üstünlükleri sayesinde pek etkilenmiyor-
lar. Bizim gibi küçükhalkların ise eğitimle desteklen-
miş "manevi değerleri" olursa toplumsal kötülükler
halkı aşağı çekemez.

- Üç çocuk yetiştirmeye çalışırken evde eşinle

aranızda "hayat müşterektir" söylemine uyan bir
birlikteliğiniz var mı, malum bizim toplumumuzun
biraz yabancısı olduğu bir şey bu, kadın olmakbir
artı değer midir, Çerkes kadınları nasıl olmalılar
sence?

Ailemizde demokrasi var diyebilirim. Eşim fi-
zikçi, üniversitede öğretim görevlisi. Anlayışlı bir
insan. Herkesgibi biz de birbirimizi idare ediyoruz
ancak sanki çoğunlukla o beni idare ediyorgibi.
Yani onun bana tahammül etmek zorunda kaldı-
8ı zamanlar dahafazla sanırım. "Şair bu, alttan al-
mam lazım" diye düşünüyor olsa gerek. Hem
benim hem de eşimin ailesi rüzgarın yönünü pek
hissettirmiyorlar bize. Bu nedenle çocuklar konu-
sunda da pek zorlandığımı söyleyemem.

 

ABROKHO BELA

 
Kadın olmakta evetbir ayrıcalık bence. Çerkes

kadınları genetik olarak sahip oldukları değerleri
koruyabilirlerse başkaca bir şeye ihitiyaçları yok
diye düşünüyorum.Ve hatta daha daileri giderek,
millet olarak kurtuluşumuzun kadınların elinde

olduğuna inanıyorum.

Günümüzde kadınlar erkeklere kıyasla biraz
öne çıkmış görünüyorlar. Ben de bir kadın oldu-
guma göre bu duruma seviniyorum tabiki. Ancak
kadınlar erkekleri onore etmek için bu durumu

ön plana çıkartmıyorlar. Vunafe yapanın erkek
olduğunu göstermeye çalışıyorlar bu şekilde. Ben-
ce iyi bir şey bu. Erkeğin hala önde olduğu izlenimi-
ni korunması için böyle davranmak gerekiyor. En
azından eşitliği bozan biz olmayalım.

- Diasporaya bir mesajın var mı?

Benim yüreğimi en fazla titreten şey dilimizin
korunmasıdır. Bu konuda anavatanında yaşayanlar-
dan çok daha zor diasporamızınişi. Tartışmasız

dilin korunabilmesi ancak anavatanda mümkün.
Diasporamızın yüzde onlukbir nüfusu dahi gelse
çok şey başarabilirdik bu konuda da,
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Makbule kendini tanıtır mısın?

45 yaşındayım, Antalya'nın Yeleme köyünden,
Yedic sülalesindenim. Atatürk Üniversitesi biyoloji

bölümünü bitirdim.

Eşim ve o zamanlar dört aylık olan kızımlabırlik-
te 25 Şubat 1992'de Maykop'a geldim. 19 yıl oldu
ama saat beşte Maykop'a girdiğimizi bugün gibi ha-

urlıyorum.

Kızım Gufab şimdi ondokuz yaşında ve üniver-
sitede okuyor. Onbeş yaşında Bislan adında bir
oğlum var. Eşimden ayrıldım. Çocuklarımla birlikte

yaşıyorum.

—

Burada ne işle meşgulsün, hayatını nasıl kaza-

nıyorsun?

Geldiğimde "Rusça öğrenince biyoloji öğret-

menliği yapabilirsin" demişlerdi amabiyoloji öğretecek

kadar Rusca öğrenmek imkansız göründü gözüme.

Ben herişte çalışabilirim. Şu işi yapmam bu işi yap-

mam demedim hiçbir zaman. Maykop'ta merkez

pazarın içinde büfe işletiyorum. Sandviç, çay, kahve

vb. yiyecek içecek satıyoruz. Ev kirası, çocukların

ihtiyaçları vb. olmak üzere ailemin geçimini bu bü-

feden sağladığım gelirle karşılıyorum.Insan hiç bir
.yerde aç kalmaz. Çalışmak istedikten sonra burada
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da aç kalınmıyor. İnsan Kafkasya'da yaşamakta samimi

ise herişi yapar. Bir yerde yaşamaya karar verdi-

ginizde oranın koşullarına da uyum sağlıyorsunuz.

İş yaparken zorlandığın şeyler oluyor mu?

Çalışırken ya kanunikurallara harfiyyen uyacaksın

ya da tanıdığın olacak. Böyle yaparsan zorlanmadan
çalışırsın. Onun dışında yanımda çalışan elemanlarla
bazen sorunlar oluyor. Çalışma disiplini buradaki
çoğu İnsandayok. İşe geç geliyorlar ya da hiç gelme-
yebiliyorlar. Çalışırken birden "ben gidiyorum "deyip
çıkıp gidebiliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bu du-
rumla özellikle Ruslarda daha yaygın olarak karşıla-
şıyorum.İçki içmişse işe gelmiyor vs. Bunların dışında
herhangi bir problemle karşılaşmıyorum.

Geldiğinde Adığece biliyor muydun? Burada mı
öğrendin?

Her şeyi anlıyordum ama konuşamıyordum,

telaffuz bozukluğum vardı. Buraya geldikten sonra

bir sıkıntım kalmadı artık rahatlıkla konuşabiliyorum.

Gündelik hayatta Adığelerle Adığece, Ruslarla Rusça

konuşuyorum. Adığecem Rusçamdan dahaiyi.

Çocukların Gufab ve Bislan Adığecebiliyorlar mı?

Biliyorlar. Konuşmakta biraz çekingenler ama

anlayabiliyor, konuşabılıyor, okuyabiliyor ve yaza-

biliyorlar. Gündelik konuşmaları rahatlıkla sürdüre-

bilirler. Adığe arkadaşlarıyla Adığeceiletişim kura-

biliyorlar. Buradaki Adığe çocukları nasılsa onlar da

öyleler. Onlarla aynı derecede Adığece aynı dere-

cede Rusca konuşabilirler. Artı Türkçe de biliyorlar.

Kızımla ilk beş yıl boyunca sürekli Adığece ko-

nuştum.İürkiye'de büyütmüş olsaydım annem,

babam kardeşlerim hepsi Adığebze konuşuyorol-

NART 48

 

malarına rağmen herhalde bunu başaramazdım. En
iyi ihtimalle anlıyor ama konuşamıyor olurlardı.

Biz IR 'deyken de dilimizle, kültürümüzle her-

şeyimizle Adığeydik. Zaman değişti. Oradaki yeni

nesiller artık dilimizi konuşamıyor. Biz çocuklarımızı
burada büyüterekdillerini, kültürlerini öğrenmelerini

sağlayabildik.

Buradaki Adığelerle arkadaşlık, komşuluk ilişkilerin
nasıl? Yerli arkadaşların var mı?

Uzun zaman bahçeli bir evde oturduk. Adığe

komşularımla her gün birbirimizi görmezsekeksiklik
hissederdik. Özellikle seksen yaşında bir teyze ve

ben yaşlardaki kızıyla çokiyiilişkilerimiz vardı. Şimdi

oturduğum ev bir apartman dairesi ve komşuluk
ilişkilerim burada da gayet iyı. Birbirimize gidip geli-

yoruz. Çocuklarımız arkadaşlık ediyor.

Türkiye'den dönenlerle görüştüğüm kadar bura-
daki Adığelerle de görüşüyorum.İyi bir Adığe çev-

rem var. Düğün, cenaze vb. toplumsal sosyalolaylara

katılırım. Mutlaka gitmemiz gerektiğini düşünürüm.

Buradaki adetlere uygun davranıp acı, tatlı günlerinde
yanlarında olmalıyız ki kaynaşabilelim. Gündelik ha-

yatta başımı örtmüyorum ama Adıgey'de cenazeler-
de kadın erkek herkes başını örter. Ben de gerekti-
ginde buna uygun davranırım.

Onyediyılda onlarda da bizlerde dehızlı sosyal
değişiklikler oldu. Birbirimize daha çok yaklaştık.

Yakın ilişkide olduğumuzinsanlariçin söylüyorum,
onlar bizden aldı biz onlardan aldık.

Buradaki Adığeler biraz kapalı bir toplum olarak
yaşadılar.İyi ki de öyle yapmışlar eğer öyle yapmamış

olsalardı Adıgey'de Adığelık de kalmazdı. Koca Rus-
ya'nın içinde 120 bin kişiyi eritmek çok kolay olurdu.

Bugüne kadar kalabilmelerini biraz da yabancılara

kapalı bir toplum olarak yaşamalarına bağlıyorum.
Kendilerini, yabancıilişkilere kapatarak korundular,

Biz dışarıda olanlar gelenekleri, dansları dile

göre daha çok koruduk. Müslüman Türkkültürünü
de aldık tabii.

İlk geldiğim zamanlardatanıştığım insanlarla iliş-

kim hala devam ediyor. Evlerine her gittiğimizde
sofra hazırlamaya kalkarlar, zahmetli işlere girişirlerdi.

Adiğe kültüründe gelen misafire yemek yedirmek

elbette var amabiz, çoksık görüştüğümüzinsanlara
her seferinde çok zahmetli ve uzun sürecek sofralar

kurmuyoruz. Sadece çay, kahveiçilerek deiyi sohbet

edilip güzelvakit geçirilebileceğini bizden öğrendiler.
Tabii bu durum bizim yakın çevremizdeki arkadaş-
larımız için geçerli.



YEDİC MAKBULE.

 

 

 

Akrabalarınla da görüşüyor musun?

Görüşüyorum ama kaynaşmakiçin akraba olmak
gerekmiyor. TR'den gelmiş olmak bizi burada herkes-
le akraba yaptı zaten. Arkadaş daha yakın oluyor.
Buralı bazı arkadaşlarımın aileleri benim kendi ailem
gibi oldu. Tanıştığım bütün insanlar akrabalarıymışım
gibi yaklaştılar.

Türkiye'ye gittiğin zaman neler hissediyorsun?

Gidene kadar annemi, babamı, üç kardeşimi,
arkadaşlarımı, akrabalarımı elbette özlüyorum.
Ailemizin bir parçası orda olduğu sürece bütünüyle
kopma şansımız yok. Önceleri heryıl gidiyorduk
ama şimdi birkaçyılda bir gidiyoruz.

Gittikten bir süre sonra yani onları gördükten,
biraz vakit geçirdikten sonra Maykop'a gelmek
istiyorum. Türkiye'ye yabancılaştım. Gezmeye,ziyare-
te giderim amaartık evim Maykop'tur. Burada yaşa-
makisterim. Kendimiait hissettiğim, mutlu olduğum
yer burası.

Maykop,güzel, yaşanılabilir, sakin bir şehir. Bura-
da kaybolmazsınız. Yollar birbirine paralel. Oksijen
sıkıntısı çekmezsiniz. Her taraf ağaç, yeşil.

Bir tek Antalya'dan geldiğim için denizi özlediğimi

söyleyebilirim. İçinde olup yüzmekten çok kenarında

oturmayı, denizin kokusunu duymayı özlüyorum.

Çocukların TR'ye gittikleri zaman ne hissediyor
nasıl davranıyorlar?

Oğlum bir hafta sonra geri gelmekistiyor. Kızı-

mın orada akraba çevresinde yaşıtları daha fazla ve

buradan dailetişim halinde olduklarıiçin biraz daha

fazla kalmakistiyor ama sonuçta buraya gelmekisti-

yor o da,İkisi de TR'de yaşamayıistemiyorlar. Bir

süre kaldıktan sonra "Anne artık geri gidelim" diyorlar.

Kendilerini buraya ait hissediyorlar. Oğlum özellikle

çokfazla buraya ait hissediyor kendini.

Türkiye'ye gittiğinde çocuklarının yaşıtlarına bak-

tığında neler düşünüyorsun? Maykop'ta yetiştikleri

için Türkiye'deki yaşıtlarından eğitim-öğretim başta
olmak üzere eksik kaldıkları bir tarafgörüyor musun?

Hiçbir eksiklik görmüyorum. Burada çocukları-

mıza yeterli eğitim veriliyor. Gençlik her yerde genç-
lik orada da burada da gençler yaşları gereği bazen

anababalarını üzecek şeyler yapabiliyorlar ama tam
tersine davranış olarak TR'deki yaşıtlarına göre

burada yetişenlerin daha iyi olduklarını gördüm.

Burda eğitim dahasıkı gibi geliyor bana,Sınıflar

20-30 kişilik. İlkokuldan başlayıpliseyi bitirene kadar
aynı okulda okuyorlar.

   
Adığe öğretmenler Adığe çocuklarıyla özel ola-

rakilgileniyorlar. Sadece okulda değil dışarıda bir
yanlışlarını gördüklerinde müdahale ediyorlar.

Gufab ilkokul boyunca Adiğe sınıfında okudu.
Otuz öğrenci hepsi Adığeydi. Okulu bitirdiler şimdi
üniversiteye gidiyorlar. Arkadaşlarıyla iletişimi devam
ediyor. Onun sınıfındaki otuz Adığe çocuğunailesiyle
ben de tanışmış oldum. Okulun düzenlediği pilkniklere
gidildi, tanışıldı. Çocuğun onbir yıl aynı öğrencilerle

birlikte okuyorsa mutlaka diğer çocukların aileleriyle

bir ilişkin oluyor.

Bizim dönüşümüzün bilmeyenlerimizin dil öğren-

mesi, az bilenlerimizin geliştirmeleri gibi Adığe top-

lumunun geleceğine katkısı olduğu bir gerçek ama

dönüşümüzün çocuklarımıza dahafazla katkısı oldu.

Asıl önemli olan bu. Bizden farklı olarak onlar Adı-

gebzeyi hem okuyor hem yazabiliyorlar. Haftada

iki defa Adığebze dersleri var. Öğretmenleri çok

mükemmel sadece dil öğretmekle kalmıyor. "Adığe

kızı böyle davranır, Adığe çocuğu öyle yapmaz vb."

ögütlerle çocukları habzeye göre eğitiyor da,

Burada yaşayarak çocuklarımın bu ülkenin gele-

ceğine, bu halkın varlığına büyük katkıları olduğunu

düşünüyorum.

Eşinden ayrıldın.İki çocuğuyla yıllardır yalnız yaşa-

yan bir anne olarak kendini burada güvende hissediyor

musun?

— Kendimi burada herzaman güvende hissettim.
İlk yıllarımızda bahçeli bir evde oturmuştuk. Kapımız

açık uyuduğumuzu çokhatırlarım. Bir dönem arabalar
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çalınıyor, dışarı araba konulamıyor diye TR'ye lanse

edildi. Hep şunu söyledim. Antalya'da arabaçalınıyor.

Şehir büyük olduğu için herkes duymuyor ama

Maykop küçükbir şehir. Bir hırsızlık olduğunda he-
men herkesin haberi oluyor, duyuluyor, fark ediliyor.

O zamanlarda Antalya'da, İstanbul'da veya Türki-

ye'nin başka şehirlerinde de arabalarçalınıyor, hır-

sızlık yapılıyordu. Orada olduğu gibi burada da böyle

şeyler yaşandı.

Üstelik sonyıllarda Türkiye'de evine hırsız girme-

miş insan neredeyse kalmamışken burada böyle

sorunlar yok denecek kadar azaldı.

Ben son sekizyıldır iki çocuğumla bir evde yalnız

yaşıyorum ve kendimi her zaman güvende hissedi-

yorum. Burada yalnız bir bayan hicbir tacizle karşı-

laşmadan TR'dekinden çok daha fazla rahat eder.

Gece 12'de bile yalnız başıma bir yerden bir yere

yürüyerek ya da taksi çağırarak gidip gelebilirim.

Kimse laf atmaz,rahatsız etmez.

Buradaki sağlık hizmetlerinden memnun musun?

Kızımı buraya dört aylıkken getirdim.Bir rahat-

sızlığı olduğundailaç ihtiyacından tutun süt ve mama-

sına kadar tüm ihtiyacını devlet karşılıyordu. Şimdi

de sağlık masraflarını karşılayamayan vatandaşa dev-

let zorluk çıkarmıyor.İhtiyacını veriyor. Hastaysan

hastaneye yatman gerekiyorsa hiçbir ücret öde-

meden tedavi olabiliyorsun.

Yılda iki defa okullarda çocukları sağlık tarama-

sından geçiriyorlar. Çürük diş vb sorunları varsa

tedavi ediliyor. Okullarına haftada iki kere dişçi geli-

yor. Sürekli hemşire bulunuyor.

Ailemizde hepimizin sağlık sorunları oldu. Dok-
torların, hemşirelerin hastalarla ilişkisi çok insanca.

Annem buraya gelmişti. Kalpten rahatsızdır

annem. Doktora götürdüm. "Yatıralım tedavi olsun"

dediler, istemedi. Annemiikna etmek için doktor,

"sana tek oda vereyim, yanında Adığece bilen hem-

şire bulunsun, onu da istemiyorsan sabah gel akşam

git yeter ki tedavi ol" diye çok ısrar etti. Annem

ilgiden çok etkilenmişti.

Böbreğim için hastaneye yattığımda bana yapılan

Rusca açıklamaları anlayamıyordum. Rusça bilmi-

yorum diye Adığe hemşire verdiler. Hiç tanımadığım

Adığe hemşire kızlar bile mesaileribittiğinde" Bir

ihtiyacın var mı?" demeden işten çıkmadılar.
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Burada hayvandan insana, canlı hayatınailgi ve

şefkat var. Pazarda bile sağlık görevlileri görev yapı-

yor. Tansiyonu yükselen,ağrı kesici isteyen onlara

gidiyor.

Rus halkına karşı ne hissediyorsun?

İlk geldiğim zamanlar Ruslara karşı daha çok

tepkim vardı. Sonuçta bize zararları dokunmuştu.

Bu istesek de istemesek de içimizden atabileceğimiz

bir şey değil. Bir yakın arkadaşım sırf bu tepkisinden

. yıllardır burada yaşamasına rağmen, Rusça öğrene-

miyor,.

Kızımla bu konulardafazla konuşmamamıza rağ-

men şimdi kızımda var o tepki. Okulda Adığe ta-

rihini okuyorlar.

"Neden benim aneannem, babaannem Türki-

ye'de?"

"Madem Adığeyiz neden annemle babam orada

doğdu?" gibi soruların cevaplarını istiyordu daha

küçükken bile. Okulda Rus arkadaşları da olmasına

rağmen yakın arkadaşlarını Adığelerden seçiyor.

Benim annem buraya gezmeye geldiğinde o

kadar endişeliydi ki yolda hastalandı. Uçaktan Krasno-

dar'da indik Maykop'a gelene kadar annem yolu

görmedi çünkü anneannesi buradan gittiğinde genç-

miş ve o dönemde "İnsanları çitlere oturttular, ço-

cukları öldürdüler" gibi yapılan zulümlere ilgili çok

şey anlatmış. Burada kalan kızkardeşiyle "Dolunay

olduğunda ikimiz de gökyüzüne bakalım, böylece

birbirimizi görmüşgibi oluruz" diye anlaşmışlar ayrı-

lirken. Bu tür şeyleri dinleyerek büyümüş annem.

Maykop'a ulaştığımızda Hekuj Adam ve eşi Zara

ile tanıştığında ancak rahatladı. Onu görmeye gelen

komşular, arkadaşlar ya Adığece ya da Türkçe

konuştu. Ertesi gün "Sanki köydeyim. Kendimi

Yeleme'de gibi hissediyorum." diyordu.

Ruslarla bu konularda öyle uzun uzun sohbet

etmedim ama Türkiye'den gelen bir Adığe olduğumu

öğrendiklerinde "Burasısizin toprağınız, yurdunuza

döndünüz"diyorlar.

Eğerbir Adığe ve Rus herhangibir konuda tartı-

şıyorlarsa Adığe haksızsa da haklıdır. Ewelden oto-

büslerde rahatça Adığece komuşamazlarmış, atılır-

larmış. Şimdi durum tersine döndü. Adığe kimliği

daha önplana çıktı. Ruslar daha sessiz. Yeri geldiğinde

alttan alıyorlar. |

Sohbetiçin teşekkür ederim Makbule,



   

HABER

  

Avrupalı Çerkesler Federasyonu'nun bu yıl 5.
sini düzenlediği "Çerkes Günü"etkinliği Avrupa
Parlamentosu SPD parlamenteri Sayın İsmail Er-
tuğ'un ev sahipliğinde, 30 Kasım 2010 tarihinde,
başta Türkiye olmak üzere Avrupa'dan gelen ko-
nuşmacı ve katılımcılar ile Belçika'nın başkenti Brük-
sel'de bulunan Avrupa Parlamentosu binasında
yapıldı.

Açılış Konuşmasını Avrupalı Çerkesler Federas-
yonu Başkanı Admiral Daşdemir'in yaptığıetkinliğe
Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir,
AP Almanya Milletvekili İsmail Ertuğ, Anayasa Eski
Raportörü Osman Can ve Londra Üniversitesi'nden
Zeynel Abidin Besleney gibi isimlerkatıldı. Bundan
beş yıl önce düzenlenmeye başlanan AP'deki
Çerkes Günüetkinliğinin 5. sinde Moderatörlüğünü
Zeynel Abidin Besleney'in üstlendiği "Asimilasyon
ve Entegrasyon Arasında Çerkesler, Türkiye'deki
Demokratikleşme Süreci ve Avrupa'daki Çerkeslere
Bir Bakış" konulu bir panel düzenlendi.

Çerkes Günü etkinliğinin düzenlenmesine öncü-
lük eden ve Avrupa Parlamentosu'ndakitoplantı-
yı da himaye eden Alman Yeşiller Eş Başkanı Cem
Özdemir, "Çok mutluyum, Çerkes Günü benim
AP'den ayrılmamla bitmedi, devam ediyor. Bir ge-
lenekhaline geldi artık. Çerkeslerin kendi aralarında
ortak bir tartışmaplatformu yaratmış olduk. Çerkes-

leri tanıtmanın dışında Çerkeslerin kendi aralarında
da belli konuların tartışılmasına ihtiyaç vardı." dedi.
Cem Özdemir'in konuşmasının ardından AP Millet-
vekili seçilen ve AP'deki Çerkes Günü'ne ev sahipliği
yapan İsmail Ertuğ etkinliğin kendisiiçin bir tecrübe

   

  

 

olduğunu ve burada edindiği izlenimlerin kendisine
büyük ölçüde katkı sağladığını vurguladı.

Anayasa Eski Raportörü Osman Canise Avrupa
Parlamentosu'ndaki bir araya gelişin temelinde

demokratikleşme sürecinde Çerkeslerin katkısı ya
da beklentisinin belirlenmesi gerektiğini, düzenlenen
bu toplantının demokratikleşme sürecine destek
olduğunu ifade etti. Can; "Yeni anayasa Çerkeslerin
etnik, kültürel, dilsel vs. konularındakisıkıntılarının
karşılanmasıiçin de imkân sağlıyor. Bu toplantı yeni
anayasa sürecini destekliyor, yeni anayasa da tüm

Türkiye'deki farklılarla birlikte Çerkeslerin sorunlarına
da bir çözüm imkânıyaratıyor." dedi.

Konuşmacıların sunumlarını yapmalarının ardın-

dan Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Thaku-

şine Aslan'ın mesajının katılımcılara iletilmesi ve

Admiral Daşdemir'in kapanış konuşmasıile prog-
ram son buldu.

 



 

 

onaco'da 2-5 Aralık 2010 tarihleri ara-
sında yapılan Uluslararası Film Festivali'nde
syarışan "Cherkess" filmi 7 dalda ödül aldı.

Sinema eleştirmenlerinin ayakta alkışladığı
"Cherkess"filminin yönetmeni, yapımcısı ve senaryo
yazarı Muhittin İzzet Kandur, 1970'lerin başında
Amerikan televizyonu için hazırladığı ve birer klasik
haline gelen Mannix ve Bonanzadizileriyle tanındı.
Kartalların Kanatları, Soğuk Rüzgar, Edgar Allen
Poe'nun Hayaleti, Çeçenistan'da Kaybolmakgibi
pek çok filmin yönetmenliğini yapmıştır.

 

Fransız Tele Hashette için hazırlanan "Son

Atlı" adlı televizyon dizisi gibi yapımcılığını üstlendiği
birçok belgeseli ödül kazanmıştır. Kandur'un aynı
zamanda dünya çapında yayınlanmış 14 tarihsel
romanı bulunmaktadır.

 

30 yılı aşkın bir sinema deneyimine sahip olan
Kandur, hem Hollywood hem de Avrupa sinema-
sına emek vermiş. "Cherkess",filmi ise Ortadoğuda
çektiği ilk Arapça filmdir. Dünya basınınınilgisini
çeken "Cherkess" filmi, İspanyol, Fransız, Portekiz
ve Almantelevizyonlarındageniş yer buldu. İngiliz
BBC televizyonu Muhittin İzzet Kandurve Sahar
Bishara'yla özel bir röportaj yaptı.

7 dalda ödül alan, Monaco'yu ayağa kaldıran
başarılı "Cherkess" sinemafilminin konusu ise
şöyle; |900'lerin başında Arap topraklarında yan
yana yaşamak zorunda bırakılan Bedevi ve Çer-
kesler'in hikâyesini anlatıyor. Kaderleri tarih tara-
fından belirlenen ve farkında olmadan kendilerini
bir arada bulan bu iki kültürün farklı yönleri çatışma
ve şiddeti kaçınılmaz kılar... Tutkulu bir aşkın öykü-
sünü anlatan filmde iki genç birbirine aşık olunca
husumete ve kan dökülmesine firsat doğar... An-
cak bir yandan barış ve uyum içinde birlikte yaşa-
manın da mümkün olabileceğini göstermiş olurlar.
Hangisinin ağır basacağının belli olmadığı sürükleyici
bir dram...

"Çerkes"in aldığı ödüller:

I- Melek Barış Ödülü "Cherkess"

2- EnİyiFilm: "Cherkess"

3- En iyi Yönetmen: Muhittin İzzet Kandur "Cherkess"

4- Enİyi Yeni Oyuncu: Sarah Bishara "Cherkess"

5- En İyi Yapımcı: Luba Balagova "Cherkess"

6- En İyi Yard. Erkek Oyuncu: Mohadeen Komakhov
"Cherkess"

7- En İyi Özgün Hikaye: "Cherkess"

8- En İyi Senaryo metrajlı fiı film: Muhittin Kandur
"Cherkess"

"Cherkess"filminin Türkiye'de de izlenebilmesi
için gerekli görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yö-
netmen Muhittin İzzet Kandur,filmin Türkiye aya-
ğının da çekileceğini ve bununla ilgili senaryo çalış-
malarının sürdüğünü müjdeledi. Filmin Türkiye'de
yayına girmesihalinde ataları 150 yıl önce anavatan-
larından sökülüp atılan 10 milyona yakın Çerkes
kökenli vatandaşın yoğunilgi göstermesi bekleniyor.
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Çerkes yönetmen Muhittin İzzet Kandur, 21
Aralık 2010 akşamı İstanbul Kafkas Kültür Der-
neği'nde yapılan söyleşiye katıldı. Tüm söyleşi
boyunca Adığece konuşan ünlü yönetmen merak
edilen soruları yanıtladı.

Sayın Kandur, açılış konuşmasına Çerkes nüfu-
sunun yoğun olarak yaşadığı Türkiye'de bulunmak-
tan duyduğu mutluluğu belirterek başladı. Daha
sonra Monaco Film Festivali'ndeki ödül töreninden
bahsederek, Türkiye'de de bir Çerkes Film endüsiri-
sinin kurulması gerektiğini belirtti. Türkiye'de birçok
Kafkas Halkı olduğunu ve kültürün bu zemine faz-
lasıyla sahip olduğunu ifade etti. Bu anlamda daiyı
bir pazarveizleyici potansiyeli bulunduğunu sözlerine
ekledi. Hitap edeceği kitlenin evrensel olması
gerektiğinifakatfilmlerin zemininin "Çerkes" kültürünü
anlatan bir temele dayandırılarak çekilmesi gerektiğini
belirtti. Cherkess filminde Adığabzenin duru bir
şekilde konuşulduğunu belirten Kandur, Bedeviler
ve Çerkesler arasında yaşanan kültür çatışmalarının
anlatıldığı bu filme Arapça'nın da diğerbir dil oldu-
gunubelirtti.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Kandur, hayatın-
dan, deneyimlerinden ve fılm sektörünegirişinden
bahsetti. Katılımcılardan birinin;" Bu kadar güzelışı
yaşamınıza nasıl sığdırdınız?" sorusu Üzerine, Kandur
"Mutlu insan hobilerini yapabilmiş, başarabilmiş in-
sandır. 90'lı yıllara kadar pek çokşirkette üst düzey
konumlardaçalıştım ve en sonunda sevdiğim, kendimi
mutlu edenişlerle çalışma hayatımı sürdürdüm."
diyerek yanıtladı.

Üç bölüm halinde planlanan filmin ilk ayağını
tamamladığını ve kendisini memnun eden sonuçlar
aldığını belirten Kandur, ikincifilminin büyük kısmını
da Türkiye'de çekeceğiniifade etti. Yakın gelecekteki
projelerinden bahseden Kandur, sorulan sorular
üzerine Kafkas-Rus savaşı, sürgün ve Kafkas trajedisini
içeren bir senaryo hazırladığını, bu projenin de
hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını
belirtti. Filmle ilgili hazırlıkların birçoğunun hazır
olduğunu da anlattı.

Katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtlayan
Kandur Türkiye'de gördüğüilgiden memnun oldu-
gunu belirterek geceden ayrıldı
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HAZIRLAYAN; BEKALDI ABDULLAH
NEa e a

Kayseriİli, Pınarbaşıİlçesine bağlı Çerkez Karaboğaz (Aslanhable) Köyüİl merkezine 97 km.İlçe
merkezine ise / km. uzaklıktadır. Kayseri-Malatya ana karayolu (Pınarbaşı-Şarkışla Karayolu) üzerinde
zamantı havzasında kurulmuş olan köy, doğusunda Aşağı Borandere (Şeşen Jambotey), batısında
Yağlıpınar (eriştey), kuzeydoğusunda Halitbeyören (Kunaşey), güneydoğusunda Aşağı Karagöz (Gost-
hable) ve güneybatısında Kılıçmehmet (Kılıçbihable) köyleri ile komşudur.

Tamamen Çerkeslerin (Adığe) Kabardey boyuna mensup insanların yaşadığı ve Uzunyayla'nın
giriş kapısı olan köy içersinden geçen Zamantı İrmağı sayesinde oldukça yeşillik bir yapıya sahiptir.
Etrafındaki yakın köylerden ve kayalık/dağlık alanlardan dolayı tarıma elverişli alanları azdır.

Köyün adını da aldığıilk yerleşim yeri olan boğaz mevkii, gittikçe kalabalıklaşan köy nüfusunun
yerleşim yeri olarakihtiyacına cevap veremediğinden köy daha düz bir yerleşim alanı şimdiki yerine
taşınmıştır.

Köyünilk yerleşimiyle ilgili Osmanlı Arşivlerinden faydalanarak bize önemli bilgiler sunan Sn.
Zafer SUREN'in 1998 tarihli "Kafkasya Yazıları" adlı dergide;

3 Muharrem 1278 (3 Aralık 1857) tarihli bir belgeye göre; Taman İskelesi'nden YERSUDisimli
bir vapurla Samsun'a gelen iki grup Çerkes kabilesinden bahsedilmektedir. Bunlardanikinci gruptaki
Kabardey kabilesinden Arslantok takımı (196) nüfusla gelmiştir.

Bu gruptan (5) nüfus İzmit'e yerleştirilmek üzere İstanbul'a gönderilirken (20) nüfusun da
Samsun'un Bafra Kazasının Kumcağız Mahallesinde iskan edilmeleri isteniyor.

Arslantok grubunun vermiş olduğu dilekçeler doğrultusunda, kendilerinin yer bulunduğu takdirde
Amasya'da, yer bulunamazsaSivas'ta iskanlarına karar veriliyor.

Belgelere göre; gelen gruplardan, (23) hane ve (167) nüfustan oluşan Arslantok takımının Si-
vas'a gönderildiği ve Pınarbaşı'na bağlı Karaboğaz Kışlası mevkiine yerleştirildiklerini anlıyoruz. (Pınar-
başı -eski adıyla Aziziye- bahsedilen tarihte Sivas'a bağlıydı.) Başbakanlık Osmanlı Arşivi AMKT.UM 489/94 



 
Kafkasya'dan göç ederek gelen grubun lideri olan Aslan

isimli beyin adından esinlenerek köye daha sonra "Adığece" As-
lan'ın Köyü anlamına gelen "Aslanhable" adı verilmiştir.

Kafkasya'dan gelen kafilenin ilk olarak yerleştiği boğaz
mevkiinin toprağının ve kayalarının siyaha çalan renginden dolayı
Cumhuriyetten sonra köye Karaboğaz Ismi verilmiş olup, daha
sonraları Pınarbaşı'na bağlı başka bir Karaboğaz olması sebebiyle
bu köyün başına Çerkez diğerine ise Avşar kelimeleri eklenerek
karışıklık giderilmiş ve Köyün adı Çerkez Karaboğaz olarak
kayıtlara geçmiştir. Çerkez kelimesi 1980'li yıllarda karayollarınca

hazırlanan tabelalardan silinmiş olmasınarağmen köyün resmi
adı hala Çerkez Karaboğaz'dır.

1965 yılında köye giden araştırmacıSn. Betül KURÇAK,2-
3 haftalık bir değerlendirmeyazısında 1967 yılında köyde (85)
hanede (410) nüfusun yaşadığını, insanların ilk yerleşim zaman-
larında ormancılıkla, hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşmış oldukla-
rını, köyün kasaba merkezine yakın olmasından dolayı, ürettiklerini
satmakta pek zorlanmadıklarını, çoğunlukla patates ile buğdayı
takas olarak da kullandıklarını, 1960'lı yıllarda köyde (300)
büyükbaş (1000) kadar küçükbaş hayvan ve (30) kadar da at
bulunduğunu, köye ilk traktörün 1965 yılında girdiğini, köy
okulunun 1960 tarihinde inşa edildiğini, o tarihlerde evlerin
kerpiçten yapıldığını, daha sonra iki katlı evlerle birlikte damların
kiremitli hale getirildiğini, köyde o yıllarda kılık-kıyafetin de
değişmeye başladığını, kadınların gelenekselgiysilerinden yalnızca
bellerini saran kemerleri ve başlarında uzun ve örgülü saçlarını
örten Şamiha adlı eşarbı taktıklarını belirtmiştir.

Araştırmacının belirttiğine göre Çerkez Karaboğaz, 1967
yılında yalnızca Çerkeslerin yaşadığı bir köydür. Aralarına Çerkes
olmayan birinin girmesi mümkün değildir. (Köy bu özelliğini
halen sürdürmekte ve tamamen Çerkeslerden oluşmaktadır.)

Araştırmacının köydeki sosyal yaşantıyla ilgili yazısından
bazı bölümleri aktaracak olursak:

Köyde kız kaçırma yaygın bir adettir. Kaşeniyle anlaşan
fakat babası tarafından verilmeyen kız, delikanlı tarafından
kaçırılır. Anne, kızın kaçırılacağı günden haberdardır ve kız
kaçırmaişi bir seremoni gibi gerçekleştirilir. Kaçırılacak kızın

köyünün mesafesine göre delikanlı ve arkadaşları plan yaparlar.

 

 

 

 

Erkek tarafi gece gizlice kızın köyününgirişine varırlar. Kız daha |...
önce sözleşilen yere gelir. Burada delikanlı havaya 3 el ateş
ederekkız kaçırma olayının başladığını, kızın köyündeki gençlere
haberverir. Sonra iki köyün delikanlıları arasında kovalamaca
başlar. İlk pusu yerinde delikanlının arkadaşları 3 el daha ateş
ederler ve köydeki delikanlıları ihtar ederler ve geleneklere
göre köyün delikanlıları yollarını değiştirmek zorunda kalırlar.
Eğer ısrar ederlerse erkek tarafının delikanlıları, delikanlıyı
kovalayan gençlerin atlarının ayaklarına ateş ederler ve böylece
takip sona erer. | 



Köyde babatarafından ziyade anne tarafı daha
fazla hürmet görür. Çocuğu yetiştirenler genelde
teyze ve dayısıdır. Çocuğun anne ve babası ölmesi
halinde de çocuk anne tarafına verilir. Çerkeslerin
erken devirlerde kullandıkları bu usül köyde hala
uygulanmaktadır. Araştırmacı, mirasta ise kız ve
erkeğin eşit şekilde malları paylaştığını yazmaktadır.
Evlenme yaşı köyde 15 ile 25 yaş arasıdır. 25 yaşa
kadar evlenmeyen kızların evde kalmış sayıldığını
belirten yazar ayrıca köyde evlat edinmenin de
mevcut olduğunu ve evlat edinilen çocuklara "ahi-
ret evladı" anlamına gelen "ahretuğa" denildiğini
kaydetmektedir.

Köydeki düğünlerden bahsederken, o zamanlar
şeşen, vuig ve kafe oynandığınıbelirtmiştir. Mızıkayı
genelde sadece kızların çaldığını yazmıştır. Günü-
müzde ise düğünlerde Kafe ve Şeşen oynanmakta
olup, mızıkanın yerini ise Akordeon almıştır.

Köylünün özellikle kışın tek eğlence ve sosyal
yaşantısı düğünler ve iddialar üzerine kurulmuştur.
Örneğin;kışın iddia üzerine | litre pekmeziiçtikten
sonra içi yanan bir köylünün kendini buz gibi Za-
mantı İrmağı'na atmasıya dasırtına 5 torba çimen-
to torbasını yükleyerek beş basamakçıkmasıgibi...

Çerkez Karaboğaz köyünde iklim olarak İç
Anadolu iklimine has Karasal iklim görülmektedir.
Arazinin az olması sebebiyle köy nüfusu dışarıya
göç vermiştir. Genelde Kayseri'de ikamet eden
köy sakinleri, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Aydın,
Samsungibiillerin yanında yurtdışına da göç etmiş-
lerdir.

Köyde şu anda geçim kaynağı olarak devlet
destekli küçük/büyük baş hayvancılık yapılmakta
ve üretilen süt kurulan kooperatif aracılığı ile satıl-
maktadır. Tarım alanında buğday, arpa,yeşil fasulye
ve köyün ün saldığı patates yetiştirilmektedir. Bu-
nunla birlikte köyde bağ-bahçecilik de önemli yer
tutmaktadır. Her türlü sebzenin yanında, elma,
armut, kiraz, vişne, kayısı, erik, ayva, ceviz ağaçları
da bol miktarda mevcuttur. Köyün en önemli gelir
kaynağı çokkaliteli olarak yetiştirilen patatestir.

(930'lu yıllarda daha çok atçılıkla geçimlerini

sağlayan köylüler, yetiştirdikleri atları Adana'ya
götürür orada satarlardı. Her evin büyükbaş ve
küçükbaş hayvanı olduğu halde otlatmakiçin atları

Toroslar'da bulunan köyün yaylasına götürürler
ve aylarca orada kalırlardı. Odun kesmek, peynir
ve kaymak yapmakiçin Toroslara kadar gelirler,
bütün bunları uzun ve yorucu yolculuklar sonu-
cunda yaparlardı.

Köyde okuma-yazma oranı yüksektir. Çok
sayıda eğitim, emniyet ve sılahlı kuvvetler men-
subunun yanında doktor, bankacı, mühendis ve
din adamları yetişmiştir. Bunun yanısıra ticaretle
uğraşan köylüler de mevcuttur. Köyde sanat ve
spor oldukça yaygın olup, Kayseri amatör İlginde
oynayan çok sayıda futbolcu gençler bulunmakla
birlikte Uzak Doğu dövüş sporları yapan pek çok
insan da vardır.

Köy, (Bekaldı) Erol BAYKALDI ve (Kareğul)
Cengiz KOLismindeiki ressam yetiştirmiştir. Her

iki ressam Kayseri ve Ankara'da pek çoksergiaç-
mışlardır. Köyde müziğe önem veren gençlerden
çok sayıda (Pshinave) akordeon çalan yetişmiş,
köyde ve çevre köylerde Çerkes müziğinin ve
danslarının var olmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Köylüler arasında yardımlaşma ve dayanışma
ile birbirleriyle olan irtibatlarının kaybedilmemesi
adına Kayseri'de yaşayan gençlerin (Hikmet
BAYKALDI, Günay KAYA,Fatih KUŞ ve İrfan
KARA) önderliğinde, köy mensuplarının bir araya
gelerek, 2005 yılında kurdukları Kayseri'nin ilk köy
demeği olan "Çerkez Karaboğaz Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Demeği", pek çok alanda da
başarıya imza atmıştır.

Köy demeğifaaliyetleri doğrultusunda bugüne
kadar yöre halkının da katılımıile 4 festival yapılmış,
köyün çevresine çam, kayısı ve meşe fidanı olmak

  



üzere 4 yılda toplam 10.000 fidan dikilmiştir. Diğer taraftan
köy okulunun restore edilerek misafirhaneye dönüştürülmesine
ön ayak olunmuş ve Türkiye'de ilk kez 21 Mayıs 1864tarihli
Büyük Çerkes Sürgünü anısına "2 | Mayıs Ormanı" oluşturmuştur.

Yukarıda bazı çalışmalarına yer verilen köy demeği Kayseri
merkezli bir internet sitesinin (www.kafkasdiasporasi.com)
düzenlediği anket yarışmasında, ankete katılanlar tarafından -
2008 Yılının Sivil Toplum Kuruluşu- olarak ödüle layık görül-
müştür.

Kayseri merkezde bulunan demek, 2009 yılında restore
edilen köy okulu binasına taşınmış ve faaliyetlerini köy merkezli
olarak sürdürmektedir.

Ayrıca, 2004yılında kurulan web sitesiile toplantı, seminer,
düğün, cenaze gibi haberleri köylülerine intemet ortamından
ileten demek aynı zamanda köyün tanıtımını da busite vasıtasıyla
sağlamaktadır. (www.cerkezkarabogaz.genir) (Köyünsitesi bu
tarih itibarı ile bakımda olmasından dolayı geçici olarak yayını
durdurmuştur.)

- En çokyetiştirdikleri patates akla gelir. Uzunyayla köylerinde
yaşayanlar patates yetiştiren köylere "Buğurbaş" adını vermişlerdir.

- Zamantı Irmağıgelir akla, büyük bir hışımla akar heryıl,
bazen de kızar taşkınlık yapar. Kafkasya'daki Kuban suyundan
esinlenerek Aslanhable'liler suyun adını "Psıj" koymuşlardır.

- Doğanın yeşilliği gelir akla, suyu bol olduğu için türlü türlü
yetiştirilen ağaçlar köye ayrı bir güzellik katmaktadır.

- Kırmızı toprağı akla gelir. Patatesinin bu denli lezzetli ve
verimli olmasında pay sahibi olan kırmızı toprak...

- Dünyada bir tane Çerkez Karaboğaz'daiki tane bilmecesine
konu olan mevzu,iki tane Kıblesinin olması gelir akla.

- Bir de bu güzel köye haksız olarak verilmiş lakabıgelir ak-
la, Misafir sevmez köy derler. Oysayıllarca Uzunyayla köylüleri
Pınarbaşı kasabasına at/arabayla geldiklerinde, kasabaya yakın
olmasından dolayı civar Çerkes köylerinde konaklarmış. En çok
Çerkez Karaboğaz'a gelen Uzunyayla köylülerinin hem kendi-
leri hem de hayvanları günlerce misafir edilirmiş. Köylüler kış
için kendi ailelerine ve hayvanlarına hazırladıkları erzakı, gelen
misafirlere ikram ederek bitirirlermiş yıllar boyu. Üstelik "yolun
uzun diyerek" misafirin hem kendisine hem de hayvanına azık
verilirmiş. Kış boyu köylü sıkıntı çekse de yine de gocunmazmış
bu durumdan. Çünkü misafir bereketiile gelir derlermiş. Tüm

bunlara rağmen köyün adının misafirsevmez olarak çıkması, ke-
liimelerin Çerkesçe'den Türkçe'ye çevrilirken yanlış tercüme

yapılmasından kaynaklı olduğu mütalaa edilmektedir.

- Ve, Çerkez Karaboğaz deyince tamamen Adiğelerin yaşa-
dığı ender köylerden biri olmasıgelir akla... 

 

 



  

1960'larda başlayan şehirleşmenin birçok
sosyo-ekonomik meselede kendini göstermesi
neticesinde, Uzunyayla köyleri mevcut korunabilen
öğelerinde bugüne kadarorjjinallığinden birçok
değerini kaybetmiştir. Çerkez Karaboğaz köyü
diğer çevre köylere nazaran biraz daha şanslıdır.
Pek çok Uzunyayla köyü ya tamamen boşalmış
ya da köyde yaşayan birkaç ailenin dışında boşal-
maya yüz tutmuştur.

Yeni yetişen nesil, dilin ve kültürün yok oldu-
gunun farkında olduğundan elinden geldiğince
kültürünü ve dilini çocuklarına aktarmakiçin çaba
sarf etmektedir.

Yaşlılar ise köy ile şehirleşmenin arasında kal-
mış, Türkçe ile Çerkesce arasında bocalamakta,
kuşak çatışmasıiçinde çırpınmakta ama yine de
kendine arkadaş seçerken kendidilinden anlayan

olmasına dikkat etmektedir.

Çokiyi anlıyoruz ki; ebediyete uğurlanan her
yaşlı insanımız kültürümüzdenve dilimizden bir
parça alarak gidiyor. Doğan her çocukkültürden,
dilden, gelenekten uzak bir şekilde yetiştiriliyor.
Yani kısacası "ölen bizden, doğan..."

- Köyde Çerkes isimleriyle birlikte takma
isimlerin (lakapların) bazıları;

© Babuse, Bufe, Bağaküşe, Bağuse, Babuş,Fati-
met, Aişat, Fuje, Göşenaho, Güke, O'ule, Hidas,

Hidiz, Hatukhan, Hamsat, Hakühan, Huse,
Köşenağo, Köşesirma, Kanitat, Kabehan, Kantat,
Köküne, Kuka, Köşenay, Köşemafe, Mekehan,
Naho, Nağo, Naşho, Nepse, Paho, Taku, Zegüş,
Zızu, Bibe, Dzıdze, Lile, Tsire, Kutu, Kutuşe, Dadi,

Neni, Tetuh, Prtuh, Daka, Niçe, Tetoş, Bitse,

Kutse.

- Osmanlı döneminde Pınarbaşı Kasabasının

son Kadısı Bekaldı Mesut BAYKALDI Çerkez

Karaboğaz köyündendir.

- Uzunyaylanın en önemli Çerkes mizah ve
- hicivadamlarından rahmetli Tokane Sami TARİH'in

pekçok sözleri hala anlatılmaktadır ve kendisinin
bir hatırası şöyle gerçekleşmiştir:

Pınarbaşı'nda taksicilik yapan Sami amca bir
gün Kurbağalık köyüne doğru müşteri götürür.
Taksiye kendisiyle birlikte tam beş kişi binmiştir.
Muzip, hiciv ustası olduğunu bilmeyen yolcular
durumdan habersizdir. Taksi yokuşu çıkarken

yavaşlamaya başlamıştır, bunu fırsat bilen Sami

amca Çerkesce;

"Allah aşkına biraz dizlerinizin üzerine doğrulun
araba yokuşu çıkamıyor" demiş. Masum köylüler

ne bilsinler adamın muzipliğini, araba hızlansın
diye onlarda taksinin içinde ayaklarının üzerine
doğrulmayaçalışmışlar... (Tabi bu olay Çerkesce

anlatılınca daha güzel ve anlamlı oluyor.)

- Karmaİkrami ŞİMŞEK hoca efendi bir süre

Kafkasya'da bulunmuş, dönüşünde kullandığı saf
Kabardeycesiile toplantıların aranan kişileri arasına
girmiştir.

- Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin Cumhur-
başkanı Arsen Kanokov'un sülalesinden akrabaları

hala köyde ve şehirde ikamet etmekte olup,
Kanoko sülalesinden birkaç kişi Cumhurbaşkanının

davetlisi olarak Nalçik şehrine gidip ziyarette

bulunmuştur.
 

1970'liyıllar
! Fotoğraftakiler
| Pencereden bakan: |- Nihal Baykaldı
| 2-Zülfiye Baykaldı.

Soldan sağa: |- Erhan Şimşek 2- Zeki
Baykaldı 3- Şenol Şimşek 4- Naci

Baykaldı 5- Hayrullah Baykaldı 6- Sinan
Baykaldı 7- Sami Baykaldı 8- Atilla

Şimşek.

  



 

Resim 1960'lı yıllar
Ayaktakiler soldan sağa: |- Nazim Baykaldı 2- Zehni Baykaldı
3-? 4-Sait Baykaldı; Oturanlar: 1- Alim Baykaldı 2- Mücahit

Baykaldı 3- Hamdi Baykaldı 4- İhsan Ulger

Resim: 1973'liyıllar
Arka sıradakiler: |- Bahattin Kuş 2- Lütfü Kuş 3- Emir Baykaldı
4-İkrami Şİmşek; Ön sıradakiler: I- Cambot Salı 2- Nuri Baykaldı

3- Feridun Telis 4- Hilmi Kuş

1953'li yıllarda köy halkı tarafından uzun kış gecelerinde çeşitli oyunlar oynanır, şakalar yapılır, hayat
böyle gelib geçerdi. O yıllarda genç bir delikanlı olan Bekaldı Nazım BAYKALDI köyde hiç kimsenin sahip
olmadığı çok güzelbir Paltoya (Tsako) sahiptir. Civar köylerin birinde bir gün bir düğün olduğu haberinialırlar.

Akşam hazırlanıp paltosunu giyen Nazım bey amca arkadaşlarıyla düğüne iştirak ederler. Tabi paltosu kız-

erkek bütün gençlerin dikkatini çeker. O akşam hemen bir kaşen bulur ve ona kaçmayıteklif eder. Palto-
nunilk görevi böylece gerçekleşmiş olur.

Aynı köyde bir sonraki düğüne, paltoyu emanet alan başka bir Aslanhable'li genç yine paltonun sayesinde
çabucak bir kaşen bulur ve o da kızı kaçırır. Bu aynı köyde her düğün olduğunda devam eder. Birkaç yıl
içinde 10-15 tane gelin gelir köye. Artık Nazım bey amcanın paltosuiyiden iyiye meşhur olmuştu. Akrabalık

artmıştır mezkur köyle.

Bir gün Aslanhable'de bir cenaze olur. Havanın soğuk olmasından dolayı meşhur paltoyu giyen gençlerden

biri cenaze haberini vermek için komşu köye gider. Bu gencin paltoyla geldiğini gören komşu köyün gençleri
"Zineke gamulhua ghag'uas argouru, Tsaguerşitağeuw dihıgebzır yiğag'uesenu" (alçak herifler yine geldi
yine paltoyu giyip köyümüzden bir kızı kaçırmakiçin) diyerek cenaze haberini vermeye gelen genci suçsuz

yere dövmüşlerdir...
 

Köyü Oluşturan Sülalelerin Çerkesce ve Türkçe İsim Listesi

ÇERKESCE TÜRKÇE

ASLAN ASLAN

Köyde yaşayan sülalelerin köye ilk gelen büyükleri

Sülale Büyüklerinin
Adı Adları

ASLAN Hacıahmat - Bağaküşe

 

Doğum Yeri - Tarihi No

Kafkasya - 1265 (1845)
 

 

AJBEK Mehmet - Zeynep Kafkasya - 1255 (1834) AJBEK AJBEK
 

BEKALDI İslam - Havva Kafkasya - 1260 (1839) AWCI ÜLGER, HAYALOĞLU
 

BİRSEKO Osman - Zeliha Kafkasya - 1275 (1854) BEKALDI BAYKALDI
 

BORSA Arslanbey - Hadas Kafkasya - 1250 (1829) BİRSEKO KARA
 

GİGİ Mısır - Hatice Kafkasya - 1275 (1854) BORSA BORSA
 

KANOKO İbrahim - Fuje Kafkasya - 1268 (1847) GİGİ DEMİRKAN,YİĞİT, GÜRLEK
 

KARMA Musa - Babus Kafkasya - 1260 (1839) O
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HAŞPAK SALI
 

KAREĞUL Hasan - Safiye Kafkasya - 1263 (1842) <
© KAJMİJ - KAYA,YILDIRIM
 

KAJMIJ İbrahim - Müslimat Kafkasya - 1287 (1866)

— ©—
> KANOKO KARTAL 

KOŞOKO Şamaz - Kasak Kafkasya - 1250 (1829) — ——
ğ.

KAREĞUL KARAKOL 
TELİS Hacı Himmet-Hayriye Kafkasya - 1260 (1839)

— D
o KARMA KARMA,ŞİMŞEK 

TOKANE Haris - Köküne Kafkasya - 1270 (1849) — 5 KOŞOKO KUŞ 
VİKA Mehmet-Firdevs Kafkasya - 1265 (1845) a
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ürkiye'de Çerkesler: Diasporada Geleneğin
Yeniden İcadı adlı bu çalışma, adından da an-
aşılacağı üzere bir diaspora çalışmasıdır ve

Çerkeslerin bilincinde "anavatan" kavramının nasıl
şekillendiğini anlamayı amaçlıyor. Diasporik öznelerin,
yani Çerkeslerin imgelemelerinde hayali bir anavatan
mı yoksa maddi temelleri olan farklı bir anavatan
mı var sorusuna yanıtlar bulunmayaçalışılırken, aynı
zamanda Çerkeslerin sosyo-ekonomik yapıları, kül-
türleri, gelenekleri, rtüelleri, göç yolları ve kentleşme
ile birlikte etno-kültürel ve dinsel kimliklerin nasıl
şekillendiği sorularına da açıklık getirmeyeçalışıldı.
Öte yandan,kitap içinde ayrıntılarıyla anlatılacağı
üzere, özellikle Norveçli antropolog Fredrik Barth
ve arkadaşlarının geliştirdiği etnisite teorilerinden
hareketle Çerkeslerin etkileşimde bulundukları Sünni,
Alevi, Kürt ve benzerifarklı sosyal gruplara bağlı
olarak geliştirdikleri etnokültürelve dinsel kimliklerin

 

Prof. Dr. AYHAN KAYA
o e RR GE RM NER e e e ee

İstanbul Bİİgi Üniversitesi
  

Çerkeslerin yaşadıkları yerlerdeki nüfus

yoğunluğu esas alınarak yapılan bu

araştırma, 18 yaş üstünde bulunan yaklaşık

600 kadar Çerkes kökenli kadın ve erkek

ile gerçekleştirildi, anket çalışmalarını

ülkenin hemen her yanındaki özverili Çer-

kes gençleri yaptı.

kendi aralarında nasıl değiştiği de tespit edilmeye
çalışıldı.

Düzce, Kayseri, Göksun, Uzunyayla, Reyhanlı,
Hatay ve İskenderun'da gerçekleştirilen antropolojik
nitelikli alan çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar,
bir yıllık bir zaman dilimine yayılan bir literatür tara-
ması ve DÇP'nin sağladığı birtakım bilgilerle birleşti-
rilerek, buradan elde edilen verilerle 100 soruluk
bir anket hazırlandı. Çerkeslerin yaşadıkları yerlerdeki
nüfus yoğunluğu esas alınarak yapılan bu araştırma,
18 yaş üstünde bulunan yaklaşık 600 kadar Çerkes
kökenli kadın ve erkek ile gerçekleştirildi, anket
çalışmalarını ülkenin hemen her yanındaki özverili
Çerkes gençleri yaptı.

Toplam yedi bölümden oluşan kitabta
demokratikleşme sürecinin Çerkes kimliğine etkisi
ele alınıyor.

Boyut: 16 x 23, 208 Sayfa, Ucret: 20,00 TL.
Dernek mensuplarına 6 30 indirim yapılacak ve kargo ücreti alınmayacaktır.

Aralık 2010 Dağıtım: Punto
Adres: Kurtuluş Deresi Cad. No: 47 Dolapdere 34440 Beyoğlu/İstanbul Tel:0212 311 52 62-63 Fax:0212 253 47 00

www.bilgiyay.com
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JANSET BERKOK SHAMI

köryolculuklar

 

  
W

VARLIK ÖYKÜ    
Varlık Yayınları

Gi) HANUKONEFİN

"Kör Yolculuklar", on üç adet kısa öyküden
oluşuyor.

Yazarın, "Anahtarsız Kafesler" adlı romanından

sonra ITürkiye'de basılan ikinci kitabı.

Janset Hanım'ın kısaöykülerden oluşan bu
kitabı sizleri Istanbul'dan Ürdün'e oradan Filistin'e
ve dahabilmediğiniz birçok yere götürecek. Canlı
ayrıntılarıyla bir tablo gibi işlediği etlileyici olayları
yalın bir anlatım ve ustalıkla dile getiriyor. Bazı
hikayelerinde Kafkasya'dan esintiler hissederken
bazılarında gülümseyecek bazılarında ise hüzün-
leneceksiniz.

Orijinalleri ingilizce olan hikayelerin tercümeleri
yine yazarın kendisi tarafından yapılmıştır.

Anahtarsız Kafesler'de ise Türkiye'nin bir dö-
nemine,ilginç bir yaşam öyküsününışığında tanık
olacaksınız. Yönetmen Halit Refiğ'in de ilgisini
çeken bu roman filme de alınmak istenmiştir.

Çevirisi yazar tarafından pek beğenilmemiş olup
orijinal adı "Cages on Opposite Shores" dur.

Janset Berkok Shami

Janset Berkok Shami, Merhum
Kayseri Milletvekili Generalİs-

i mail Berkok ve Zekiye Ber-
kok'un kızları olarak İstanbul'da
doğdu. Ankara Dil ve Tarih

i Fakültesi'nin İngiliz Edebiyatı bö-
JANSET BERKOK SHANI| Jümünü bitirdi. Londra Üniver-
EE— sitesi'nin Oueen Mary Colle-
ge'inde MA'sını tamamladı. Yine Londra'daki City
Literary Institute'ta kısa öykü üzerine çalışmalar
yaptı. BBC'nin Türkçe yayınları bölümüne haftalık
programlar hazırladı. Ankara Radyosu'ndapiyesleri
temsil edildi.
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Daha sonra Dr. Halit Shamiile evlenip Amman'a
gitti. Londra, Beyrut ve Bağdat'ta yaşadı. Yurdundan
ve Türk edebiyatından uzak kaldığıiçin yazılarına
İngilizce olarak devam etti. İlk öyküleri "Tarih Yetimi"
(An Orphan History), "Büyüyüş Çığlığı" (A Scream
Of Growing Up) ve "Nereden Biliyorsun?"(How

Do You Know?)Fleet Street'te John Murray Yayın-
evi'nin çıkardığı The Comhill dergisinde yayımlandı.
Sonraki öyküleri Amerika ve Kanada'daki edebiyat
dergilerinde yeraldı.

Janset Berkok Shami, |990'da vefat eden Prenses
Fahrelnisa Zeyd'in öğrencisi olarak resim üzerine
çalıştı, yağlı boya tabloları Amman, Londra, Beyrut
ve Bağdat'ta sergilendi. Bunların birçoğu yerli ve
yabancı koleksiyonlarda yeralıyor. Kendi yaptığı
kuklalarıyla Washington Smithsonian Institute
tiyatrosunda, Londra'da, Beyrut'ta ve Yeni Delhi'de
temsiller verdi.

Diğer uğraşları bırakıp kendisini tamamen yazıya
adadı, 1995'de Lowa Üniversitesi'ne bağlı "Inter-
national Writers"da Ürdün'ü temsil etti. 2006'da
Al-Jazeera Televizyonu'nun hazırladığı "Ürdün'deki
beş başarılı kadın" projesi kapsamında kendisiyle
yarım saat süren bir röportaj yapıldı ve yazıları
takdim edildi.
 

Not: Değerli hemşerimiz ve büyüğümüz General İsmail BERKOK'un kızı JANSET SHAMİ BERKOK'un; ÇERKES KAMASIadlı kısa
romanı ve 3 farklı öyküsü tek kitap halinde Ocak 2011 ayı sonunda KAFDAV YAYINLARIarasında çıkacak ve dağıtıma verilecektir.
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İTİRDİKLERİMİZ..

Profesör.Tipile Arslan'
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| kamlienin ebİl ilme
 vehalknatümsevgisiyle hizmeteden değerli bilim
eml 2OESOE Tsipine Aslan, akşamsaatlerinde.
evinin önünde eensilahi saldırı <sonucu yab
ola o

HalliTelayaptığı Diİürel lameson.kane

©adındansıkçasöz ettiren Aslan,5eme
geleneklerebağli kalarak sürdürülmesi, Adıgey Cum-
huriyeti'de yeniyıl kutlamaları veAbhazyaasel.
daeo;halinegetirilengençlik düğünlerinin organi-

© zeedilmesindeöncülüketmesiile kültürel bir miras

BielAdığeHabzekonusunda daçalışmaları ve.
sec:eTellGelsen2edMi
eseGYOolarak bu menfur cinayeti kınıyor,
suçluların enkısazamandameşGYO

iiDeeammeTsipineAslan'ın kederli ailesine
di yapiüzüntülerimizleeiletiyoruz.

KöyMEEEYitirdi.

irlaa)lietkinşekilde göre almış
Prof Dr. Haydar Taymaz'ın ağabeyi, Vahide ZuhalOzcan,

© Merih Taymazve rahmetli Murat Taymaz'ın babası,Yusuf.
- Taymaz veProf. Dr. Erol Taymazın amcası değerli

jiDb DüzceliaKazım Taymaz.alkali
Yi

Yaşamını Wiukarınınul adayan, el e
İnt Anadolu köylerini tek tek gezerek okumaos|

iOlana 7 bin 500'den fazla çocuğa eğitim penceresiÇ|
“o açan TBMM ÜstünHizmet Ödülü sahibi Taymaz, e) Zİ |
Bayramı'ndanbuyana yaşama tutunma mücadelesiveriyor.
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azal Siyokhable KOYU toprağa verildi.

iieveneDiaspora Yuvb

— Haydar Taymaz!ıKaybettik

Toplnalanzall insanı, ADA.Bilimi NCU
© Üyesi, Yusuf Taymazve Erol Taymaz'ın babasi değerliİ
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Güney Marmara Kafkas Dernekleri Bölge Toplantısı İnegöl'de Yapıldı

Federasyonumuza bağlı Güney Marmara
Demekleri Bölge Toplantısı 9 Aralık Pazar günü
saat |3:00 de İnegöl'de yapıldı. İnegöl Çerkes
Adığe Kültür Demeği'nin ev sahipliğinde gerçekle-
şen toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi
Şamil Jane, Bursa, Balıkesir, Bandırma, Gönen, Ka-

racabey, Mustafakemalpaşa dernekleri başkan ve
yöneticileri katıldı.

Federasyontarafından düzenlenmiş olan |.Or-
tak Akıl Toplantısına katılan Filiz Çelik ve Sadullah
Batur, toplantıda masaya yatırılan konular ve so-
nuçları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı-
nın en önemli sonucunun,kültürel kimlik ten siya-
sal kimlik boyutuna geçilmesi yönündekatılımcıların
görüş birliğine varmış olmasınınaltı çizildi. Aynı

içerikteki toplantının bölgelerde gerçekleştirilmesi-

nin yararlı olacağı konusunda görüş bildirildi.

Rusya Federasyonu tarafından kabul edilen
soydaşlar yasası ve diaspora Çerkesleri olarak ya-
sadan nasıl faydalanabileceğimiz üzerine yapılan
değerlendirme sonucunda, Marmara Bölgesi der-
nekleri olarak, federasyon aracılığı ile başvuru

rneği Olağan
Yapıldı

  

28.11.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurulda seçilen yeni yönetim kurulu aşağıdaki
gibidir. Göreve gelen arkadaşlara başarılardiliyoruz.

Yönetim Kurulu:

Başkan: Ramazan Öz,Il. Başkan: Numan Say,
Sekreter. Murat Şahin Kaya, Mali Sekreter: Mustafa

© Gür, Üye: Furkan Büyükyıldırım

yapılmasına, bu konudaki talep yazılarımızın Fede-
rasyon merkezine iletilmesine karar verildi.

Bu yıl İnegöl derneğinin organizasyonuile
Adıgey Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleştiren
Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, toplantıya
kısa bir süre iştirak ederek katılımcılarla sohbet

etti. Ziyaretinden sonra Adıgey Ticaret Bakanı
tarafından Alinur Aktaş'a gönderilen mektup, Fe-
derasyon Yönetim Kurulu üyesi Şamil Jane tarafın-
dan kendisine takdim edildi.

 

Kahramanmaraş Derneği Yeni
Başkanını Seçti 

 

27.11.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurulda, seçilen yeni yönetim kurulu aşağıdaki
gibidir. Göreve gelen arkadaşlara başarılardiliyoruz.

Yönetim Kurulu:

Başkan Şahver Tuna, İbrahim Yaşar, Hanefi

Coşkun, Nevzat İarakçı, Ergün Saman, Miraç

Koç, Ozgür Demirci
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Türkçeleştiren:İlkay Karaduman

 

Herkese rahatsızlık veren kurt yakalanır, derisi yüzülüp, ormanabırakılır. Kurdun bu halini gören

ormandaki diğer hayvanlar

Hey! Kötü kurt

Ne kadar direndiysen de fayda etmedi.

Derini kaptırdın.

Titreyerek kaldın.

Yediğin dayağı da fazlasıyla hakkettin.

Bitti avcılığın!

Zavallı kurt, ne olacak sonun?

Kurt, bu alaylı saldırıya karşıistifini bozmadan şöyle der

“Ey kendini bilmezler!

Benden kötüsüdevar. Bilmekisterseniz kötünün kötüsünü kulakverin:

Komşusuyla küs olan,

Düşmanını dost tutan,

Tanımadığını karalayan,

Kendi çocuğunu övüp duran,

Yapamadığını yapmış gibi anlatan,

Duyduğunu herkese yayan,

Sabahı görmeyip, çok uyuyan

Hakkı olmayana göz koyan

En ufak şeye küsüp gönül koyan.

Tüm bunlar benden de kötüdür ve çoktur bunlar. Bundan da kötüsünü sorarsanız; sığıntı yaşayandır.

Ben bir kötü kurtsamda evim, yurdum bellidir. Sakın yurdumdan etmeye kalkmasın kimse!”

Kurt bunları söyledikten sonra hızla ormanına yönelir.

* Bu masal, Kardenğuş Zaramıku'n ' Seçme Yazılar' adlı eserinden çevrilmiştir. Syf: 692
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NARI IGUR
“Dünyaya
YlR:İn)
Yolunuz ”

PALKilo!
lxo/aYAY NNPAÜNİO55

Hotel Reservation

5140/14140)31li OeNiYİni1ii

Aviation Services

ZNİYİ)10112MİNİl

Visa Services

OdLOPMMEHYE BU3

İİİ(SİAİ

MN(6)ie

Cargo Services

NMOO)51011)Kİli

Daily City Tours

(0102112KİYANAAMİN  
WWw.narttour.com.tr

Bir Nart Tour Markasıdır

 

İSTANBUL Aksara “ FANKARA
)
) YAYEETRY
eYEe3VİZELİ
Acil Gsm : 490 (533) 283 16 14

  


