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Değerli okurlarımız,

Dergimizin çıktığı bu dönem Adıgey Cumhuriyetimizin ku-

ruluşunun 20. yılı, Abhazya Zaferinin ise 1 8. yılı kutlamalarına

denk geldi. Bu nedenle kapağımızda Adığe ve Abhaz bayvaklarına

yer verdik.

80. doğum yılı nedeniyle Türkiye'ye davet edilen, İstanbulve

Hnkara'da okuyucuları ile buluşturulan değerli yazarımız WMeşbaşe

Ishak'la yaptığımız röportajı ilgi ile okuyacağınızı umuyoruz.

Sayın Meşbaşe İshak'ın röportaj sırasında söylemiş olduğu 'Hdığe

ve Abhazlar çok eskiden tek bir ağaçtık" cümlesi de kapak resmimizin

İkonusunu oluşturmaktadır.

Değerli okurlarımız,

Kafkas Araştırma ve Kültür Vakfı(KAFDAV) 22.25

Eylül 201 1 tarihleri arasında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen

40'ı üzerinde akademisyenin bildiri sunduğu "2 1. Yüzyılda Çer-

kesler: Sorunlar ve Olanaklar" konulu bir sempozyum düzenledi.

Yine bir akademisyen gözüyle Sayın Wrof. Dr. Sevda Alankuş'un

yazdığı, bu sempozyumla ilgili önemli bilgi ve izlenimlerin yer

aldığı değerlendirme yazısının da ılgınızı çekeceğini düşünüyoruz.

Sempozyuma Ürdün'den gelen ve İsendısıyle röportaj isteğimizi

kırmayarak sorularımızı yanıtlayan çok yönlü sanatçımız Sayın

Janset Berkok Shami ile röportajımızı da bu sayımızda okuyabi-

lirsiniz. "X9X3C - Çerkes Czgileri" adlı albümü çıkaran yetenekli

gencimiz Gökhan Şen ile yaptığımız söyleşiyi, Sayın Sezai Ba-

bakuş'un Abhazya zaferi ve şehitlerimizi konu aldığı güzel yazısını

ve zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz daha bır çok İonuyu beğe-

mlerinize sunuyoruz.

Esen kalın...
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UZMAN GÖZÜYLE

 

22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında Kafkas Araştırma Kültür
ve Dayanışma Vakfı'nın (KAFDAV'ın) düzenlediği sempoz-
yum için diaspora ve anayurttan Çerkes araştırmacılar, akti-

vistler, Çerkes veya değil farklı disiplinlerden akademisyenler
Ankara'dayız. "21. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar"
başlığı altında, "kim(ler)" olduğumuz, tarihsel kökenlerimizi,
anavatan ve diaspora coğrafyalarında yüz yüze bulunduğumuz
farklı farklı varoluş sorunlarını tartışmakiçin buluşuyoruz. Bu

kapsamı, türü, katılımcıların niteliği açısından bu çaptakiilk bu-
luşmamız ve böyle uçsuz bucaksız bir konuyu hakkıyla ele al-

mayı Üç güne sığdıramayacağımızıbiliyoruz. Yine de herşeyi
konuşmak, tartışmakistiyoruz. Sempozyumun sorunsalını çer-
çeveleyen konuşmayı Seteney Shami yapıyor*. Seteney bütün

diğer tarihten kovulmuşlar, sessizleştirilmişler gibi bizlerin de şimdiye kadar her ne söylendiyse
unutacak ya da söylenenleri yeniden okuyacak bir çabayla tarihi bilmeye, yeniden öğrenmeyeihti-
yacımız olduğunu söyleyerek başlıyor konuşmasına. Ancak bunun,tarih(imiz)in bütün iç içe geçmişliği
göz önünde bulundurularak yaklaşılması halınde mümkün olabileceğini de ekliyor. Ben anladığım gibi
söylersem, bize düzçizgiselbir tarih anlayışı ile savaşlar, kahramanlıklar ve yenilgilerden ibaret bir
"tanihsicilik" (ya da "his/story") yapmayı değil, anavatandakilerle farklı coğrafyalara dağılmış topluluklarımızın
dün ve bugününebirbirinin ardılı olduğu kadar, eş zamanlı olarak yaşanan gündelik yaşam örüntülerine,
farklı/benzerkültürlerine siyasal, ekonomik, sosyal göstergelerine disiplinlerarası yaklaşım ve yöntemlerle
yaklaşmayı, onları günışığına çıkarmayı ve seslerine kavuşturmayı öneriyor.

 

Aslında Seteney'in, Sempozyum'da da aramızda bulunan ve "Tarihin Yetimleri", "Çerkes Kaması"
öyküleriyle bildiğimiz annesi, yazar Janset Shami Berkok, "Tarihte Kafkasya" kitabıyla bildiğimiz bü-
yükbabasıaskerve tarihçi İsmail Berkokile birlikte yaptıkları tam da böyle bir şey. Çünkübizzat on-
ların hayatları, birden çok coğrafyada bölünmüş ya da çoğalmış üç kuşaktan Çerkesin tarih, edebiyat,

sosyal ve beşeribilimler içinden/arasından bize ulaşan yazdıklarıyla, söyledikleri tarihimizin nasıl ye-
niden ve bütün iç içe geçmişliği, birbirine değdiği yerlerden öğrenilebileceğini gösteriyor. Ancak he-
yecanlandırıcı olan Seteney'in konuşmasının dışında, kendiaile tarihi ve akademik çalışmalarıyla per-
formatif olarak kanıtladığının, sempozyum sonrasında bir bakıma gerçekleşmiş olması. Çünkü üç gün

süresince dinlediğimiz 44 sunuş metni,tarih, antropoloji, sosyoloji, müzikoloji, etnografi, halkbilimi,
uluslararasıilişkiler, siyaset bilimi vb. gibi alanlardan gelen araştırmacıların, anayurt ve diaspora Çer-
keslerine dair, çoğudisiplinlerarası yaklaşım ve yöntemlerle gerçekleştirilmiş araştırmalarına dayanıyor.
Üstelik bunların bir kısmı, önemli bir gelişme saymamızı gerektirecek şekilde, anayurttan gelenlerin

* Okumakta olduğunuz yazı Sempozyumda bütün konuşulanların bir özeti gibi görünse de amacımın son derece seçici bir derleme
yaparak benietkileyen iki Çerkeslik hali üzerine bir tür yüksek sesle düşünme çabası olduğunu, metinlere yaptığım göndermelerin

de bir yandan bu Çerkeslik halleriile ilişkili gördüklerimle, diğer yandan tutabildiğim notlarla sınırlı kaldığını belirtmek isterim.
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en büyük Çerkes diasporasını barındıran Türki-
ye'de veya Türkiye tarihi üzerine ya da Türkiye
kökenli Çerkes araştırmacıların anayurtta gerçek-
leştirdiği araştırmalardan oluşuyor. Ayrıca Türkiyeli
araştırmacıların Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde

yaşayan Çerkesler üzerine gerçekleştirdiği araş-

tırmalar da sunuluyor. Yani artık serpiştirildiğimiz
ve dağıldığımız yerlerde yeniden öğrenirken artık
"yalnız" olmadığımızı görüyoruz.

Böylelikle Ankara'da üç tam gün boyunca
anayurt ve diaspora coğrafyalarından, Rusya'dan,
ABD'den, Japonyaveİsrail'den gelenler konuklarla,
ev sahibi konumundaki konuşmacılar ve katılımcılar

olarak hepbirlikte bir yeniden öğrenme çabasına
imza atıyoruz. Farklı zaman dilimlerine ait belge,
bulgu, yazıt, antik mimari doku vb. üzerinden Çer-
keslerin kökenlerinden, dil ve alfabe kullanımla-
rına, para ekonomisiyleilişkilerine kadar pek çok
çalışmanın verilerinden haberdar oluyoruz. Ör-
neğin, Timur A. Dzuganov'un sunuşundan, orta-
çağ seyyahlarıyla misyonerlerinin anlatılarına da-
yanarak önce Avrupalı tarihçiler tarafından üretilen,
sonra da Rus meslekdaşları tarafından sürdürülen,

bugün ise sahiplenilmeye devam edilen sterotip-
leştirmenin aksine Çerkeslerin, "takasa dayalı ip-

tidai bir ekonomi"ye sahip olmadıklarını, tarım ve
zanaat kadarticaret yapmayıda bildiklerini, gelişmiş
bir ekonomiksistem içinde para ve kredi kullan-

dıklarını, ticari akitler imzaladıklarını, dahası bunu
ticaret yaptıklarıİtalyan tacirler tarafından takas
ekonomisine zorlandıkları halde gerçekleştir-

diklerini öğreniyoruz. Dzuganov bizi ayrıca, mo-
dem bilimin Çerkeslerin tarihine dair diğer mevcut
sterotipleştirmeleri konusunda uyarıyor! . Nurbiy
Lovpaçe Maykop kültürü üzerine bilinebilenlerden

 
hareketle, Adiğelerin etnik varlığının izlerini İ.Ö
5 binlere kadar götürüyor ve onları Anadolu'daki
diğer halklarla ilişkilendirirken, Osetler dahil diğer

Kafkas halklarıyla arasındaki, ama en çok da Adı-
gelerle Abaza ve Abhazlar arasındaki kültürel
benzerliklerin altını çiziyor. "Erken Demir Çağı'na
ait kimi tabletlerin Hitit hiyeroglifleri aracılığıyla
deşifre edilmesiyle, modem Adığelerin2 atalarının
kendi "ulusal" yazılarına sahip olduklarının anlaşıl-
dığını söylüyor. Böylelikle kökenlerimizin dayandığı,
bizi farklılıklarımız içinde benzer kılan kültürün

nasıl birbirine eklemlenmiş, nasıl çok katmanlı bir

yapı gösterdiğini bir kez dahaişitmiş oluyoruz.

İ Bu noktada Seteney Shami'nin, özellikle de Batı'da gerçekleştirilen benzer çalışmalarda karşımıza çıkan ancak, bu coğrafyalarda

yaşayanların kendilerine bakarken de çoğu zamansıyrılmayı başaramadıkları "Oryantalist" izleklere de dikkat etmek gerektiği
uyarısını hatırlatmalıyım.

2 Araştırmacı Çerkes kavramının diasporadaki Kuzey Kafkasyalı bütün halkları kapsayacak şekilde kullanılmasından hareketle

Adığelerle diğerleri arasından bir ayrım yapmak üzere "Çerkes Çerkesler" ("Circassians Circassians") demeyitercih ediyor.
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Fatima A. Ozova'nın çalışması ise, Rus-Kafkas

savaşlarında, Kafkas halklarının statüsüne ilişkin

olarak dönemin arşiv belgelerine dayanan bir
araştırma. Ozova'dan, büyük sürgünle sonuçlanan
savaşta, 50 yıl süresince sadece savaşan erkeklerin
(dağlıların) değil, "işe yaramazlar" statüsünde ka-
tegorileştirilen bütünbirsivil halkın -kadınlar dahil,
uluslararası anlaşmalara, hatta Rus hükümetinin

Batılı dünya tarafından "barbar" bilinmemekiçin
sonradan gerçekleştirdiği birtakım yasal düzen-
lemelere rağmen savaş esiri muamelesi gördük-
lerini ve şiddete maruz kaldıklarını, sürgün ön-

cesinde kamplarda, hapishanelerde tutulduklarını
işitiyoruz. Ozova, buralarda tutulan yaşlı, kadın
ve çocukların listelerinin arşivlerde mevcut oldu-

ğunu söylüyor. Göç ettirilmek üzere Karadeniz
kıyılarına sürülen 10 bin aile için 100 bin ruble
ayrıldığını, sadece gemilere binebilmelerine yetecek
miktardaki bu paranın ise göçü hızlandırmaküzere
verildiğini belirtiyor. Bu arada sürülenler arasında
Laz, Gürcü, Azeri, Yahudi ve pagan Slavların bu-
lunduğunu da öğreniyoruz. Ozova, Çerkes ka-
dınlarının esir düşmekve çeşitli işkencelere maruz

kalmak yerine çocuklarını öldürüp,intihar etmeyi
çözüm olarak görmelerinin, nasıl "dağlı vahşilerin
ilkelliğine" delil sayıldığını da söylediklerine ekliyor.
Böylelikle bir kez daha -Seteney'in dikkatimizi
çektiği gibi- Batılı oryantalist imgelemin "Çerkes"
tarifiyle karşılaşıyoruz.

Eğer toplumların ortak bilinçaltı diye bir şey
varsa ve "bizler" gerçekleşmesinden bir buçukasır

sonra ve içinde bulunulan bütün olumsuz koşul-

lara rağmen, hala bütün farklılıklarımızı çapraz ke-
sen Çerkeslik hallerimizden söz edebiliyorsak, bu-
nun temelini kanımca "sürgün" oluşturuyor. Başka
türlü ve psikanalizin terimleriyle söylemeye ça-
İışayım; annesinin bedeninden kopan bebeğin,
"travma"sı ne ise, Çerkesler için de "sürgünün
anlamı o. Nasıl ki hiçbir bebek bu "kopma" anını
ve annesinin bedeniyle yekvücut olduğu dönemi
hatırlamıyor, ancak kopmayla gelen travmanın iz-
lerini bilinçaltında taşıyor ve varoluş serüvenini

bütün hayatı boyunca yoksun bırakıldığı -hiçbir
zaman da yeniden edinemeyeceği- birik/bütünlük
halini yitirmesiyle ortaya çıkan büyük boşluğu gi-
dermek üzere yerine koymaya çalıştıkları üzerine
kuruyorsa, "biz" de sanki bir benzerini yapıyoruz.
Büyük Sürgün ve öncesinin anılarını kolektif bi-
inçaltımızı oluşturacak şekilde bastırmış durum-

dayız, ancak bu kopmayıfarklı şiddetlerde yaşamış

 

ANKARA'DAVE SOÇİ'DE...

 

olduğumuzve onunlailgili an(ı)ların bilgisinden
yoksun olduğumuz halde, bütün varoluş strate-
jilerimizde, yaratılarımızda bu bilinçaltına bastırılan
hafızanın izlerini taşıyoruz. Nitekim, Seteney Sha-
mi'nin araştırmalarına esas olan derinlemesine

görüşmelerde diasporadaki Çerkeslerin tarihlerini
konuşmaya hep sürgünle başladıklarına dair tespiti,
kanımca yaşanan travmanın bastırılarak kolektif
bilinçaltımız haline gelmiş olmasıyla ilgili bir not
olarak okunabilir. Diğer yandan bugün biliyoruz
ki sürgün, kalanlara kıyasla sayıları çok daha fazla
olan Çerkesi, doğdukları topraklardan travmatik
biçimde söküp atarken, orada yaşamaya devam
edenlerin hayatları da bir daha onulmaz biçimde
geçmişlerinden koparılmış oldu. Anavatanda ya-

şamayı sürdürdükleri halde, oradakilerin de be-
deni/hafızası büyük yaralaraldı, onlar için de bir
daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dolayısıyla dün-
yanın değişik köşelerine dağılmış Çerkesleri - fark-

lı farklı şiddetlerde yaşamış olsalar da- "Çerkes-

lik" kimliği etrafında birleştirenin bu büyük travma
olduğunu, üzeri yakın zamanlara kadar sıkıca
örtülmüş ya da başka başka türlü öğretilmiş/ öğ-

renilmiş bu büyük travmanın, kolektif bilinçaltının

derinlerinden çıkanlıp da yüzleşildiği ölçüde politik-
kültürel-kimliğimizin yeniden kurucu öğesi haline
geldiğini söyleyebiliyoruz. Nitekim bu yüzleşmede,
böylelikle de kimliğimizin yeniden politikleşmesinde,
ilkdefa İ991'de gerçekleştirilen 21 Mayıs sürgünü
anma törenleri önemli köşe taşlarını oluşturuyor.

Bu arada sayısı giderek artan araştırmalar ve yeni
arşiv okumalarıyla bu yüzleşme boyutlanıyor, sür-
gün yeniden öğreniliyor.

Sürgün ve sonrasında Çerkeslerin özellikle
de Anadolu'da yerleştirilmeleri ve Osmanlı iskan
politikasının özellikleri, doğal olarak sempozyumun
en çoktartışılan konularından birini oluşturuyor.

Böylelikle Osmanlı topraklarından Anadolu'ya
sürgün edilenler için uygulanan iskan politikalarının
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standart olmadığını, ancak yine de belirli siyasal
ölçütlerle davranıldığını, örneğin olabildiğince Rus
sınırından uzaktaki yerlere ve demiryolu hatları
boyunca yerleştirildiklerini, zorunlu iskan kadar,
iskan edilecekleri yerler konusunda kabilelerin
seçkinlerinin/soylularının tercihlerine başvurulması
yoluna da gidildiğini, bu arada ikinci defa yer
değiştirmekisteyenlere kısmenizin verildiğini, bu-
nun da onları geri dönmekten alıkoymakla ilgili
olduğunu, nitekim aynı nedenle pasaportlarına
da el konulduğunu ve geri dönmeye kalkmaları
halinde yapılan yardımları geri almak üzere ken-
dilerine senet imzalatıldığını yeniden öğreniyoruz.
Yerleştinildikleri yerlerde onlardan devlet arazilerini
tarıma açmalarının, dolayısıyla üretime katılma-
larının, böylelikle bir yandan yerli ahaliye entegre
olmalarının, diğer yandan ise yerleşikliğe geçmek
konusunda göçerleri özendirmelerinin beklendiğini,
bununla birlikte Kürt aşiretlerine karşı da bir tür

güvenlik hattı ya da jandarma görevi üstlenmeleri
hedefinin güdüldüğünü hatırlıyoruz. Ayrıca, yine
sürgün sonrası Çerkeslerin Anadolu'ya yerleştiri!-
melerinin yaşanan travmanın etkisini daha da ar-
tıracak bir kaotiknitelik taşıdığı kadar sistematik,

organize biçimdeişlemiş/işletilmiş olduğunu, dahası

sürgünün nedenlerinin de (Çerkes üst sınıflarının
sürgünde oynadığı rollere bakarak, kendimize de
ayna tutmamızı gerektirecek şekilde) nasıl çok
katmanlı olduğunu yeniden öğreniyoruz. Ömeğin

Georgi Çoçiyev, üzerlerinde Adığe ve Abhazlar

gibi göç baskısı olmadığı halde, anavatanlarında
(özellikle seçkinler için geçerli olmak üzere) itibar
kaybına uğramak, eskisi gibi yaşayamamakgibi
korkularla göç eden Osetlerin, OÖsetya'da sür-
dürdükleri yaşamın birer "mikro-model'ini oluş-

turmayaçalıştıkları köylerde içlerine kapalı olarak
yaşadıkları halde,evlilik ve ticaret söz konusu ol-
duğunda diğer Kafkasyalı topluluklarla ilişkiyi tercih
ederek kaynaştıklarını, hatta onlar tarafından asi-
mile edilenler olduğunu, bir Kuzey Kafkas üst et-
nisitesi edinerek "Çerkes" olarak bilinmeye baş-
ladıklarını söylüyor. Çoçiyev, "sürgün" gibi
yaşamamış olmakla birlikte, dilleri farklı ancak ge-
lenekleri Adığe-Çerkes-Abhazlara benzer olan

Osetlerin kendilerini bugün Türkiye'de Oset/Alan
olarak tanımlamakla birlikte3, bütün Kuzey Kafkas
halklarını imleyen bir üst kimliğe dönüşen "Çerkes"

 
kimliğini de yıllar içinde kabullenmiş olduklarını
ekliyor. Başka ifadeyle, muhtemelen sürgüne tabi
olmanın yarattığı travmaya eş olmasa da göçle
birlikte koptukları anayurda dair hafızalarıyla
Osmanlı topraklarına yerleştiklerinde buldukları
yerli halkla farklılıkları, buna karşılık diğer Kafkas
halklarıyla aynı Nart Destanı etrafında biçimlenen
kültürleri onları bu kolektif kimliğin içinde yerleş-
tiriyor,

 

Özetle, Seteney Shami'nin 'sürgünün tarihini
çalışırken tam bir karşıtlık oluşturan Osmanlı

arşmleriyle Rus arşivlerinin sağladığıbilgilerin biri
ya da diğerini doğru olarak kabul etmek yerine,
herbirinin kendi içinde doğruluk/yanlışlık payları
içerebileceklerini hesaba katarak davranmak

gerektiği! yolundaki uyarısı, kanımca sempozyumda
özetlenen sürgüne dair çalışmalarda da karşılığını

buluyor. Ancak yine de bu konuda Osmanlı ve
Rus arşivlerini birlikte ve yeniden okuyarak ger-
çekleştirilecek daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu

da görüyoruz.

Tarihimizin katmanlarını, sadece bugünden
bakarak dünümüzü yeniden-okumak çabası biçi-

minde değil, bütün farklılıklarımız içinde ortaklık-
larımızın nedenlerini muhatabı ve müsebbibiol-

3 Çoçiyev, Osmanlı arşivlerinde Osetya'dan göç edenlerle ilgili olarak Oset/Asetin ismiyle karşılaşılmadığını, İron/Digoron gibi adlarla,

ya da aile/kabile adlarıyla kayıt edildiklerini söylüyor. Buradan yola çıkarak, büyük ihtimalle onların da ilk geldiklerinde kendilerini
böyle adlandırdıklarını söyleyebiliriz sanıyorum.
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duğumuziktidar/güç ilişkilerinin gündelik hayat-

larımız Üzerine etkileri ve bunların karşılıklı ilişkiselliği

çerçevesinde yaklaştığımızda ancak anlaya-

bileceksek, Ankara'dakiilk sempozyumumuzu bu

anlamda da önemlibir ilk adım saymak duru-
mundayız. Çünkü, kimselerin terk etmeye yel-
tenmediği bir salonda, sadece uzaktarih(len)imizi
değil, farklı coğrafyalarda ve hakim ulusal kimlikler
etrafında kurulan farklı siyasal rejimleri, vatandaşlık

statüleri altında, modemleşme ve kentleşme de-

neyimleri içinde, azınlık-kimliklerimizin "bugün"
almış olduğu biçimleri ve sahip olduğumuz uyumla
birlikte direniş stratejilerini de tartışıyoruz uzun
uzun.Başka deyişle "varoluş sorunsalımızı" konu-

şuyoruz, yeniden tarif ediyoruz. Ancak sempoz-
yumda -biraz da kaçınılmaz olarak- diasporadaki
en büyük Çerkes nüfusunu barındıran Türkiye'deki
Çerkesler üzerine gerçekleştirilen araştırmalar

ağırlıklı bir yer tutuyor. Sevindirici olan, bunların
çoğunun doktora veya yükseklisans tez çalışma-
larına temel olan araştırmalara dayanması.

Bu çalışmalardan biri Setenay Nil Doğan'ın.
Setenay Nil, Türkiye'deki kentli Çerkes aktivist-
leriyle aydınlarının, devleti ve onunla ilişkilerini
nasıl kurguladıklarını anlamaya çalışan araştırma
verilerine dayanarak, bize Seteney Shamı'nin genel
olarak bütün farklı coğrafyalara saçılmış Çerkesler
için söylemiş olduğunu, Türkiye'deki odaklanmış
olduğu grupiçin tekrarlıyor, "homojen bir Çerkeslik
halinden söz edilemeyeceğini" söylüyor. Ayrıca,
her ne kadar Türkiye'deki Çerkeslerin varoluş

stratejilerinden birisini "devlete yakınlık" ya da
"statükoya sadakat" oluştursa da aslında devletin,
örmeğin Kürtlerle karşılaştırıldığında "ayrıcalıklı"
olduğu söylenen Çerkeslere hiç de "Türk olma-
dıklarını unutacak şekilde" davranmadığınıbir kez
daha bize hatırlatıyor. Bu arada, söz konusu
heterojenliğin ya da yönetenler nezdinde ne söy-
leyeceği/yapacağı"kestirilemez" olmanın, bir bakıma

 

"güçlülük" ve "direniş stratejisi" sayılabileceğinin
altını çiziyor.

Bir diğer tamamlanmakta olan doktora tez
çalışmasına dayalı sunuş ise, Ergün Özgür'ün. Er-
gün'ün araştırması, Türkiye'de yaşayan Abazalarla
Çerkeslerin değerlerinin, nasıl ülkedeki diğer top-
lulukların değerleriyle benzeşirken, Abhazya'daki
"akrabalarından" farklı olduğunu gösteriyor. Bu
anlamda Abaza ve Çerkeslerin Ermenilerle kıyas-
landığında, içinde yaşadıkları hakim kültürle iliş-
kilerinin "entegrasyon" (bütünleşme) değil, "asi-
milasyon" (erime) kavramıyla açıklanabileceğini
ekliyor. Buna karşılık Cemre Erciyes'in ve yine ta-
mamlanmak üzere olan bir diğer doktora tez ça-
lışmasının verileri, Abhazya-Adığe diasporasın-
dakilerle, anayurtlara dönenlerarasındakiilişkilerin
içinde yaşadıkları coğrafyalardaki siyasal, ekonomık,
kültürel süreçler Üzerinde nasıl yeniden biçim-
lendirici etkiler yarattığını öekliyor. Türkiye'deki
Çerkesler üzerine çalışan Japon araştırmacı Keisuke

Wakizaka'nın söyledikleri ise Cemre'nin metnini
tamamlıyor. Keisuke SSCB'nin yıkılmasıile 1990'lı
yılların başlarındanitibaren Türkiye diasporasındaki
Kuzey Kafkasyalı toplulukların anavatanlarıyla ara-
larındaki mesafenin kalkmasının nasıl "Çerkeslik"

ve "Kafkasyalılık" kimliğinin oluşmasını hızlandırdığını;
bu konuda Abhazya ve Çeçenistan savaşlarının

oynadığı "birleştirici" role rağmen başlayan "bö-
lünmeleri”, özellikle de | 999 yılındaki 2. Çeçenistan
savaşıyla 2008'de Abhazya'nın bağımsızlığının ta-
nınmasından sonra bu "bölünmenin" girdiği mec-
rayı, dönemin yayınları üzerinden tartışıyor.

Bütün bu çalışmalar, Türkiye'deki Çerkeslerin

(Seteney Shami'nin kullandığı kavramlarla söyler-
sem) sadece "imgelemde" ve var/yokarası bir
coğrafya iken, 90'lı yıllardan itibaren kimi zaman
"hayal kırıklığı da yaratan" kavuşmalarla "fiilen"
mevcut ve erişilebilir hale gelen anavatan(lar)ın
nasıl, benim "yeniden-kimliklenmeve politikkeşme"

 



 

 
demeyitercih ettiğim süreçler üzerinde -tıpkı yu-
karıda yıllarca kolektif bilinçaltımıza bastırdığımızı
söylediğim sürgün gibi- belirleyici bir referans ol-
duğuna bir kez daha dikkatimizi çekiyor. Ancak
belki de ilk defa bu sempozyumda, anayurt ve
diaspora ilişkisine bir karşılıklı etkileşim olarak ba-

kılması gerektiği böyle güçlü biçimde ifadelendi-
riliyor. Yani anavatan kadar, diasporada olup bi-
tenler de bu kimliklenme sürecinin kaçınılmaz

göndergeleri ve çoğu zaman etki diasporadan
(çevreden) merkeze doğru daişliyor.

Sempozyumun bir diğer zenginliği de çok
coğrafyalı, çok katmanlı, çok kimlikli hallerimizi-

çinde anadillerimiz ve kültürümüz giderek yok o-
lurken, ya da aslında -başka bir bakış açısıyla- ha-
la sürerken, buna neden olanın/sağlayanın ne
olduğu üzerine bizi yeni kavramsal arayışlarla ta-
nıştırması. Ürdün kökenli edebiyatçı, Çerkesler

filminin yönetmeni Muhiddin Kandour'a göre bü-
tün 50 ülkeye dağılmış halimize rağmen "bizi" biz
kılan, "Çerkes" olmayanın anlayamayacağı, dola-
yısıyla kolayca anlatılamayacakbir şey var. Lubov
Balagova'ya göre ise bu şey, anayurttan ya da di-
asporadan olsun fark etmeksizin bütün Çerkes
dünyası bireylerinin içinde taşıdığı bir tür eşsiz et-

no-tinsel kimlik, ya da Adığece'den seçtiği bir kav-
ramla "İLapsa". Lapsa öyle bir şey ki, ömeğin Adığe
dilini bilmeden ya da onu kullanmadan başkabir
dilde yazıldığında bile, anlatılara sızıyor, kendini
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belli ediyor, yazanın Çerkesliğini adeta herkese
söylüyor. Lapsa, Adığe dünyasının Özünüiçinde
taşıyan bir etno-psikolojikbilinç iken, diğer yandan
dil de bizzat Lapsa'nın dahi yaratıcısı, böylelikle
ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani
Lubov, Adığe dilinde "Lapsa''nın geldiği iki kökten
Lah (fiziksel köken) ve Psa'dan (kutsal/ilahi ruh)
hareketle, bunun kadim Çerkeslerin bilincini,

bugünün Çerkeslerinin ise ulusal kimliğini kuran,
bu aradaister anayurtta ister diasporadayaşasınlar
ve halen kullandıkları dıl ne olursa olsun, onların

yaratıcı yazınları aracılığıyla nesilden nesile geçen
bir töz olduğu iddiasında. Ona göre, birçok diğeri
arasında Muhiddin Kandour'un İngilizce yayınlanan
Kafkas üçlemesi, Ahmet Mithat'ın, Ömer Seyfet-
tin'in Osmanlıca veya Türkçe'de yazdıkları bu tö-
zü taşıyor. Bu arada Lubov, Lapsa kavramını ya
da onunla nesilden nesile bir töz geçtiği yolundaki
iddiasını, Amerikalı dilbilimci ve muhalif yazar
Noam Chomski'nin insan beyninde genetik bir
kalıntı olarak evrensel bir gramerbilgisinin bulun-
duğu ve onun kalıtsal olarak bu bilgiyi (ki kanımca
bunu sadece insana has dil öğrenmeyetisi olarak
anlamakgerekir) taşıdığı yolundaki düşüncelerine
dayandırıyor.

Yani bu iki sunuşa göre, evrenselbir insanlık
tözügibi bir "Çerkeslik" tözü de var. Ancak Lubov,
Lapsa'nın kendiniele verdiği ömekleri edebiyattan
seçmiş olduğundan, bunun sadece sanatla yaratıcılık

alanına istemeseniz de sızan bir genetik öz mü,
yoksa hepimize içkin bir şey mi olduğunu tam o-.
larak anlayamıyoruz. Yine de bu iddia, eğer varsa
bu "tözün", örneğin neden kimilerimizin "ben Çer-
kesim" demeyi tercih ederken, aynı etno-tinsel
koda sahip olması gereken diğerlerimizin neden
en fazla "babam Çerkesti" diyor olmasını açıkla-
mıyor. Dolayısıyla kanımca aramızdaki farklılıklara
dair bir şey söylemiyor, benzerlikleri de açıklamayı
neredeyse metafizik bir töze indirgiyor. Aslında
bu, akademik dünyadaki kimlik tartışmalarına aşına
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olanların fark edeceğişekilde "özcü", başkaifadeyle
kimliğin, ten rengine, bedene, kana, genlere yazılı
ve sabit olduğunu, başkaifadeyle özsel/içkin ol-
duğunu söyleyen yaklaşımı hatırlatıyor. Oysa bu
ve benzer yaklaşımlar susturulmuşların kimlik ta-

leplerine "bilimsel/nesnel" ve "meşru" zemin olarak
sunulsalarbile, en az aynıiddiayı taşıyan hegemonik
bilginin sundukları kadar öznel, etik ve politik so-
nuçlarıitibariyle de sorunlu bir nitelik taşıyor. An-
cakyine de "varoluş sorunsalımızı" tersinden kurup
sorumuzu başka türlü tekrarlarsak, bu kadar çok

coğrafyada,farklı siyasal rejimler ve yurttaşlık sta-
tüleri içinde, hakim kültürlerin baskısı ve etkisi al-

tında dillerimiz giderek daha çok unutulurken,
hala kendimiz için "Çerkesim" diyebiliyorsak, bu

önemli ve belki de düşünmeye tam da buradan
başlamak gerekiyor. Başka ifadeyle, Çerkesler
olarak 2 |. yüzyıldaki olanaklarımız üzerine konu-
şabilmemiziçin, öncelikle bu kadar dağınıklık için-

de asimile veya entegre edilmiş olmamıza, çok
çeşitli farklılıklar geliştirmiş olmamıza rağmen,hala

"biz varız ve Çerkesiz" dememizi mümkün kılan

bir ortaklıktan söz edilebiliyor olunmasının neden-
leri üzerine düşünerek başlamalıyız.

"21. yüzyılda Çerkesler Sempozyumu"ndaki
tartışmalar, bu sorunun cevaplarından birinin
"Habze'de aranabileceği sonucuna götürüyorbizi.
Çünkü gerçekleştirilen birçok araştırmanın verileri,

Habze'nin kimliklenme sürecimizdeki merkezi ro-
lüne işaret ediyor. Örneğin, Çorum'da gerçek-

leştirilen doktora tez çalışmasının sonuçlarına da-

yanan sunuşunda Metin Uçar paradokdal biçimde,
dil unutulurken Çerkeslik kimliğinin kurucu un-
surunu, hala daha "günah'tan çok "ayıp'ın, böy-
İelikle dinin de önüne çıkan Habze'nin oluşturmaya
devam etmesine dikkatimizi çekiyor. Kanımca,
muhafazakar-islamcı ideolojinin gündelik yaşam

üzerindeki etkisinin giderek artmakta olduğu bir
politik iklimde, söz konusu araştırmanın sınırları

içinde de olsa böyle bir bulguya varılmış olması
önemli. Ancak çalışmanın işaret ettiği bir diğer
nokta, burada bir parantez açılmasını da gerekli
kılıyor. Metin Uçar, Marksist tarihçi E. Hobsbawn'a

dayanarak, Habze'nin artık (kentleşme/modem-
İeşme nedeniyle) sürdürülemez hale gelirken,
"yeniden-icat edildiğine" de dikkat çekiyor. Ger-
çekleştirdiği araştırma bulgularının önemiise, ka-
çınılmaz şekilde "yeniden-icat" edilmiş haliyle de

olsa da Habze'nin hala daha "saf/arı" bir kodmuş-

casına Çerkesliği kuran ve sürdürülmesini sağlayan

  

bir "anlatı" olarak devam etmesi, hatta "kutsanması",
Yani kabul etsek de etmesek de, sadece Türkiye
ve Ürdün gibi İslamın baskın din olup da, etnik
kimlikleri çapraz kestiği diaspora coğrafyalarında
değil, anayurtta da artık "melezleşmiş", başka ifa-
deyle yerel baskın kültürle onun içinde, zaman
içinde yenidenicat edilen dinsel/seküler kodlarıyla
eklemlenmiş bir Habzeile karşı karşıyayız. Ömeğin

hatırlayalım, İslam en fazla da Türkiye'de olmak
üzere, çokhızlı ve tahrip edici biçimde yaşanan

modemleşme süreci içerisinde "geleneğin" tem-
silcisi olarak nüfuzunuyitirmeye başlamışken, gün-
delik hayata dair söylediklerini "modemİslam"
diyebileceğimiz şekilde yeniden icat ederek geri
geldi, önceleri "muhalif" ilkken, şimdilerde "hakim"
ideoloji haline büründü. Bu arada sadece Türki-

ye'de değil, dünya genelinde yaşanan ve değişik
ideolojik kılıflar içinde karşımıza çıkan yeni mu-

hafazakarlaşmadan, elbetteki Çerkesler de etki-

lendi. Aslında her zamanİslamla belli ölçüde bu-

laşık olmakla birlikte, özellikle de kadın kaç göçüne

prim vermemesi anlamında, diğer İürkiye halk-
larınınkine kıyasla daha "medeni" saydığımız Hab-
ze, hızlı kentleşme/modemleşmesürecinin gele-

neğin kodlarına uyulabilmesinin koşullarını ortadan
kaldırdığı bir Türkiye'de, hem "modem-seküler"
hem de "modem İslama" söylemlerle eklemlendi.
Ancak kanımca, heriki eklemlenmiş söylemin
çekirdeğinde hala Habze önde olmaya devam
ettiği için ya da bu hızla muhafazakarlaşılan ik-
immde, hala daha "günahtan ziyade "ayıp" kimlik-
lerimizin üst-belirleyeni olmaya devam ettiğiiçin,
Türkiye Çerkesleri arasında -farklı biçimde po-
litikleşen Çeçenleri saymazsak- ülke genelinde
yaşanan "seküler-İslamcı" kutuplaşmasıyla daha az
karşılaşıyoruz. Başka türlü söyleyeyim, örneğin;
Türkiye'deki kutuplaşmışlık içinde uç politik gö-
rüşleri nedeniyle başka koşullarda bir araya gele-

meyecek kimseler, Çerkes kimlikleri ve Habze
etrafında bir Çerkes düğününde ya da diyelim
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bir demeketkinliğinde, ömeğin 21 Mayıs sürgünü
anma gününde bir araya gelebiliyor, sohbet ede-
biliyor, birlikte eylem yapabiliyor.

“Özetle, Uçar'ın Anadolu Çerkeslerinin kim-

liğini yeniden kuran simgeselanlatıların en önemlisi
olarak altını çizdiği, neredeyse "kutsal" sayılan ya
da "gelenekten ötesini" temsil ettiği ifade edilen
Habze,belki de Muhiddin Kandour ve Lubov Ba-
lagova'nın -Çerkesleri "emsalsiz" hale getiren bir
kavramla- açıklamaya çalıştıkları aramızdaki ben-

zerlik ya da ortaklıkların asıl müsebbibi. Nitekim,
yine sempozyumda sunulan, Hamit Yüksel'in
(1890-1976 yılları arasında Uzunyayla'da yaşamış
bulunan Adamey Hafız Ali Efendi'nin biyografisi
üzerine gerçekleştirdiği monografik akademik ça-
İiışmanın bulguları -Habze'ninikili yanına dikkatimizi
çekerek-bu iddiayı güçlendiriyor. Çünkü Yüksel'in
çalışmasına göre, Uzunyayla Çerkeslerinin gündelik
yaşamındaİslam, bir yandan Habzeile eklemlendiği
ölçüde, Çerkes boyları içinde toplumsal tabaka-

laşmanın bir mücadeleye dönüşmesini engelleyen
yatıştırıcı bir işlev görüyor, diğer yandan daaslında
gündelik yaşam üzerindeki etkisini hiçbir zaman
İslam'a terk etmiyor. Hattaikisinin çatıştığı du-
rumlarda, Adamey Hafiz Alı Efendi'nin yaşamından
verilen ömekler üzerinden, çoğu durumda onun
din adamıkimliği yerine Thamade kimliğiyle temsil
ettiği Habze'nin söylediklerinin galebe çaldığını
işitiyoruz. Bir diğer sunuşun sahibi Erdoğan Boz
ise, Türkiye diasporasında metropoller dışındaki
orta ölçekli yerleşimlerde yaşayan Çerkesler ara-
sında akrabalığın Çerkeslik kimliğinin kurulmasındaki
"simgesel önemini"nin altını çiziyor. Başkaifadeyle,
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akrabalıklailgili kodları da içeren Habze'nin "kimlik
kurucu bir simgeselalan" olarak öneminin bir kez
daha altını çiziyor.

Seteney Shami'nin sempozyumun açılış su-
nuşunda dikkatimizi çekmek zorunda hissettiği

gibi, elbetteki diasporadaki Çerkesleri -en fazla
nüfusu barındırsa da- sadece Türkiye'dekiler temsil
etmiyor. Nitekim sempozyumda ömeğin, Suriye,
Mısır, Irak, Libya Çerkesleri ya da Avrupa'ya, A-
merika'ya göç etmiş olan Çerkesler değilse bile,

İsrail ile Ürdün'de yaşayan Çerkesler üzerineiki
sunuş da yapılıyor.İsrail'deki Adığe köyü Kfar Ka-
ma'da doğup büyümüş olan araştırmacı Chen

Bram'a göre, buradaki Çerkesler bir yandan sahip
oldukları yurttaşlık statüsü içinde kimliklerini ve

dillerini korurken, diğer yandan kendilerini çev-
releyen Müslüman-Arap ile Yahudı-İsrall kültürüne
entegre olmanın da ömeğini oluşturuyorlar. Ni-
tekim Bram bize,İsrail'in ve belki de diasporanın
en dindar Müslümanları olan Kfar-Kama Adığe-
lerinin, kollektif aidiyetlerinin bileşenlerini oluşturan

etnik-kültürel kimliklerini, dini (Müslüman) ve se-
küler (İsrail vatandaşı) kimlikleriyle eklemlenme
dinamiklerini anlatıyor. Bu dinamik üzerinde
SSCB'nin yıkılmasından sonra anavatandakilerle
yaşanan buluşmaların ve oralarda yaşananların

etkili olduğunu belirtiyor. Başka ifadeyle, Bram
aynı literatürü kullanmıyor ama onun sunuşubir
diğer Çerkeslik halini, ya da "geleneğin/kimliğin
/Habze'nin yeniden-icadı" modelini Kfar-Kama
örneği üzerinden tartışabilmemizisağlıyor. Ürdün
diasporasından Moh'd Khawaj ise, Ürdün devletinin
kuruluşunda önemli rol oynayan Çerkeslerin, bu
ülkenin anayasal sistemi içinde, Türkiye'dekinden
çokfarklı olarak cemaat kimlikleriyle sahip oldukları
yurttaşlık statüsü çerçevesinde, kamusalvesiyasal

alandanasıl Çerkes kimlikleriyle temsil edildiklerini
tarihsel olarak özetliyor. Ancak, Çerkeslerin bu
ülkede sahip olduğu siyasal ve ekonomik nüfuzun
giderek azalmakta olduğuna da dikkat çekiyor.
Ayrıca, sorulan bir soruya verdiği cevaptan, halen
Çerkeslik kimliği üzerinden siyaset yapabildikleri,
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bürokraside yükselebildikleri, güçlü demekyapıları
içinde ve dışında kendilerini ifade edebildikleri ve

kendi dillerinde okul kurabildikleri koşullarda ya-
şıyor olmalarına rağmen, gündelik hayatta kullan-

dıkları dilin Adığeceden çok Arapça olduğunu,
dil bilen sayısının ise giderek azaldığını öğreniyoruz.

Dolayısıyla kanımca, iki diasporik Çerkeslik
halinden birincisinde,İsrail devleti için potansiyel
bir iç/dış-tehdit kaynağı olarak görülen Müslüman-
Araplarla karşılaştırıldığında sayıları, etkinlikleri ve
entegre olmuşlukları nedeniyle, herhangibir tehlike
arz edemeyecekşekilde Kfar-Kama ve Reyhaniye
gibi iki köye sığ(ışymış olan Çerkesler, "en dindar
Müslüman" nüfusu oluşturdukları halde İsrail "de-

mokrasisinin" vitrininde olmanın nimetlerinden
yararlanıyorlar. Buna karşılık Ürdün'ün, cemaat
kimlikleri üzerinden elde edilen bir yurttaşlık sta-
tüsüyle getirdiği temsil kotası Türkiye ile kıyasla-
nınca, kültür ve dillerini korumak açısından Çer-

keslere daha avantajlı koşullar sağlıyor görünmesine
rağmen, bunun da derde deva olamadığını öğre-
niyoruz. Böylelikle diasporadaki Çerkeslerden
Ürdün, İsrail ve Türkiye'de yaşayanlar üzerine
sunuşlar dinlemiş oluyoruz, ama kuşkusuz bu ye-
terli değil ve şimdi de diğer diaspora Çerkesleri
Üzerine gerçekleştirilmiş araştırmaların paylaşılacağı

yeni buluşmalara ihtiyacımız var. Ömeğin, şim-
dilerde "Arap Baharı" diye anılan siyasal değişimler
içindeki Suriye, Libya, Mısır gibi ülkelerle, Avru-
pa'daki yeni diasporik Çerkes topluluklarının,
ABD'deki Çerkeslerin üzerine de çalışılması ve

bu çalışmaların bilgilerinin paylaşılması gerekiyor.
Sempozyumda diasporadakilerin olduğu gibi, daha
az olmakla birlikte anayurttakilerin de bugünü
tartışılıyor. Bunların arasında da, bizim Türkiye'de
belki "artık" ya da "nenüz" yapamadığımız bir tar-
tışmayı başlatmak anlamında önemli olduğunu
düşündüğüm üç sunuşvar. Birisi Türkiyeli araş-
tırmacı Hüseyin Aykut'a ait. Aykut'un modemleş-
menin, geleneği tahrip ederek hayat tarzlarımızı
tektipleştiren, bu yapı içinde de başka hayat tarz-
larının kendine yaşamaalanı bulabilmesini güç-

   
leştiren yanına dikkatimizi çekerek, özellikle ge-
leneğimiziçinde izini hala sürebildiğimiz alternatif
bir doğaylailişki modeli çerçevesinde, kendilerine
yeni hayat tarzları bulabileceklerini söyleyen su-
nuşu, geleneğe ya da Habze'ye nasıl yaklaşabile-
ceğimiz konusunda esinlendiriciydi, ancak üzerinde
daha çok düşünülmesi gerekiyor. Modemleşmenin
tahribini sorunsallaştırarak, bize yeni modemleşme

modelleri öneren diğer iki sunuş için de benzer

şeyi söyleyebiliriz. Elimizde henüz bütün sunuş
metni olmadığı, sadece çevirileri dinlerken aldığım
notlara dayandığım için, birbirinin argümanlarını
beslediklerini mi yoksa farkdılaştıklarını mı tam ola-
rak kavrayamadığım bu sunuşlardanilkinde, Oset
araştırmacı Zalina V. Kanukova, Aykut'a benzer
şekilde, Kuzey Kafkas halklarının geleneksel kül-
türünün yaratıcı/yenilikçi bir gelişme modelinin
öğeleriniiçinde taşıdığını iddia ediyor. Ancakanla-
yabildiğim kadanyla bu noktadan sonra,ilk sunuşun
izleğinden farklı bir çizgideilerliyor Kanukova, O-
na göre, bölgenin benzerkültürlere sahip halklarının
ortakinisiyatifiyle bu kültür markalaşabilir, böylelikle
de bölge,yatırım için, küçükişletme faaliyetleri

için cazip hale gelebilir, işsizlik sorunu azalabilir.
Mevcut etno-kültürel sistem, sosyal modemleş-
menin bir aracı haline getirilebilir, böylelikle de
etnik gruplar arasıilişkileristikrara kavuşabilir, böl-
genin olumlu bir imaja sahip olmasına katkı sağ-

layabilir. Kanukova'nın bu doğrultudaki önerisi,
ulusal şarkı ve dansların, giysilerin, Nart efsane-
lerinin, hatta yaşlılar heyeti, mahkeme, düğün ge-
leneğigibi geleneksel kaynaklarımızın kullanılması.
Buna karşılık Margarita R. Kulova, geleneği yok
sayarak tahrip eden mevcut klasik modemleşme
anlayışı yerine, geleneğin potansiyel gücünü ha-
rekete geçirerek toplumun değerlerini, toplumsal
sermayesini harekete geçirici güç olarak kullanan
bir modernleşme anlayışıyla davranılması gerek-
tiğini, Kuzey Kafkasya Federal Birliği'nde bu doğ-
rultuda bir modemleşme projeksiyonuna yöne-
indiğini söylüyor. Bu son iki sunuşun temsil ettiği
iki yaklaşımdan birincisi, küreselleşme tartışmaları
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içinde karşımıza sıklıkla çıkan, dünyada yok olmaya
yüz tutmuş ya da sesini başka türlü duyurmasına
izin verilmeyenlerin geliştirdikleri bir yerel varoluş
stratejisini, kimliğini paketleyerek, pazarlamayı,
böylelikle politik olarak "evcilleştirilme", kültürel
olarak da metalaşma pahasına ekonomik olarak
ayakta kalmayı çağrıştırıyor. Kulova'nın çerçevelediği
şekliyle ikincisi ise, geleneğin toplum mühendisleri
tarafından yukarıdan aşağıya bastırılmasıyla ola-
bildiğince tahribi üzerine kurulu. Ancak bu hiçbir
zaman başarılamadığı için de reaksiyoner biçimde

yenilenerek gelen geleneğin, iktidar etmefırsatı
bulduğunda aynı şekilde baskıcı/tahrip edici bi-
çimlere bürünmesine yol açan bir "'modemleşme"

projesi yerine gelenekle barışık, onunla harman-
lanarak yolunu açan yeni bir modemleşme anla-

yışının gerekliliğine ve de uygulanmaya baş-
lanmasına dikkat çekiyor. Biliyoruz ki, batılılaşmayla
eş anlamda anlaşılarak hayata geçirilmeye çalışılan
modemleşmeprojelerindenbirisi, Türkiye ile bu-
gün "Arap Baharı"na mekan olan Mısır, Tunus gibi
ülkelerde, gecikmişliğin bütün telaşıyla ve ancak
uzun süreli otoriter rejimler ya da kesintili de-
mokrasiler içinde karşımıza çıkıyor ve bir "kapitalist

gelişme" projesi. Diğeriise, aslında aralarında ge-
lenekle ilişkileri, ilerlemeci ve tepeden inmeci ni-
telikleri vb.açısından çok fark olmayan, bu nedenle

de ancaktotaliter rejimler içinde gerçekleştirlmeye
çalışılan "Sovyettipi/sosyalist" modemleşmeprojesi
olarak karşımıza çıkıyor ve anavatan coğrafyasının
1989 yılından itibaren çözülmeye başlayan tarihi
buna örmek oluşturuyor. Bu nedenle bugünümüzü
anlamaya çalışırken, dünya yüzünde yaşayan Çer-
keslerin çoğunluğunun,aslında otoriter/totaliter
rejimler altında modemleştiklerini, sahip olduk-
larının en fazla Türkiye ömeğinin temsil ettiği şe-
kilde kesintili ve sancılı bir demokrasi olduğunu,
geleneklerini de bu koşullar altında "yeniden-üret-
tiklerini" hesaba katmak zorundayız. Dolayısıyla,
Sovyet rejimi sonrasıhızla dünya kapitalist sistemine
entegre olmak sancıları içinde yeni bir modem-
leşme fazına geçen anavatan coğrafyalarında artık
gelenekle barışık yeni bir modemleşmepratiğini
gündeme getiren zihniyet değişimi, bu doğrultudaki
tartışılmaya, projeksiyonlar yapılmaya başlanması
çok önemli, ancak kanımca bunun hayata geçi-
nleceği daha da önemli. Bu arada tam bu noktada,
sempozyum sırasında Rusça'dan çevirileriyle din-
lediğim bu soniki sunuş sonrasında "umarım yanlış
anlamışımdır da söylenilen, geleneğin metalaşması
ya da 'yağmalanması' değildir" diye düşünürken,
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hemen izleyen hafta içinde, bana bu yazının baş-
lığını koyduran bir Soçi gecesinde bir bakıma
korktuğuma tanık olduğumu eklemeliyim. Ama
buna birazdan değineceğim.

Özetle söyleyeyim, Ankara'daki üç günlükbu
sempozyum süresince, kaçınılmaz olarak hiçbir
zaman tamamlanamayacakçokparçalı bir puzzle'ın
parçalarının peşine düşüyoruz. Hepimiz bu par-
çaları yakalayabildiğimiz ucundan yakalayarak,yer-
lerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Ya da başka türlü

söyleyeyim, ancak bununiçin öncelikle Tevfik E-
senç'ten bir anekdot aktarmalıyım. Artık diller ta-
rini müzesine kaldırılmış olan Ubıh dilinin son kul-

lanıcısı Esenç, bir defasında etrafındakilere, "Dün

gece bir rüya gördüm, ama Ubıhçaidi, size an-
latamam" diyor. Biz de Ankara'da, dünyanın çe-
şitli yerlerinden gelmiş bir grup Çerkes olarak

sankı -birbiriyle hiçbir zaman tam olarak örtüşe-

meyecek senaryolarıyla- bir rüyayı birbirimize an-
latmaya çalışıyoruz, karşılıklı olarakbirbirimizi an-
lamak konusunda çok gayretliyiz ve bunu yapmaya
da devam etmeliyiz. Rüya ise, "anavatan ve dias-
poradaki Çerkeslerin kimliklerinin, kültürlerinin,
dillerinin dünya var oldukça var olması" rüyası.
Ancak hepimiz bu rüyayı başka başka dillerde gö-
rüyoruz, rüyamızın nasıl hayata geçirilebileceğine
dair kaçınılmaz olarak çokfarklı senaryolaryazı-
yoruz.

Peki ama nasıl senaryolar bunlar? İşte zaman
azlığı, konuların yoğunluğu, konuşmaaçlığımız ne-
deniyle Ankara'da bunları yeterince tartışamıyo-
ruz... Ama ben hemen ardından uçtuğum Soçi'ye

bu senaryolardan biriyle yüzleşiyorum.

Sempozyumun hemen ardından Rusya Gaze-
teciler Birliği'nin festivaline katılmak üzere So-
çi'deyim. Eski SSCB ülkelerinden -örneğin Azer-
baycan, Ermenistan vb.- gelenlerle Rusya
Federasyonuiçinde kalan ülkelerden gelen 1500
kadar gazetecinin buluşmasıbu. Toplam üyelerinin
3000 olduğunu düşünecek olursak, çok büyük
bir rakam bu. Gündemleriağırlıklı olarak Rusya'da
gazetecilerin can güvenliklerinin olmaması, uğra-
dıkları faili meçhul cinayetler, şüpheli ölümler,
medyanın yüz yüze bulunduğu sorunlar. Ben "Kaf-
kasya'daki Gelişmeler ve Medya" konusundaki
panelleri izlemeye çalışıyorum. "Çalışıyorum"
diyorum çünkü Rusça gerçekleşiyor bütün paneller,
sayıları 5'i geçmeyen benim gibi "yabancılara" da
bir tek çevirmen yetişmeye ve özelçeviri yapmaya
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çalışıyor, bu da herşeyi izlememize, anlamamıza
yetmiyor. Panellerden birinde genç bir Osetblog
gazetecisi de var. Osetya'daki blogları, bağımsız
nitelikleriyle giderek nasıl etkin hale geldiklerini,
kendi blogunda dile getirdiği çevre ve kültürel
mimari dokunun korunmasına yönelik yayınlarının
nasıl bizzat hükümet üzerinde etkili olduğuna de-
giniyor. Kabardey-Balkar'dan gelen blog gazetecisi
de benzerşeyler söylüyor. Rusya'nın diğer böl-
gelerinden gazetecilerin asıl merakı ise Ösetya'dan
ziyade Dağıstan, Çeçenistan ile Kabardey-Bal-
kar'dan gelen gazetecilere yönelttikleri sorulardan
anlaşıldığı kadarıyla, buralardaki politik durum,
özellikle de "yükselen Islami tehdit" ile "Islami
terör", Ancaktartışmaların gidişatından, Rusya

topraklarındaki hegemonik kesimin genel olarak
Batı dünyasının Müslüman Doğu karşısında duy-
duğuna benzer korkuyla kendi içlerindeki/kıyıla-
rındakiİslam'a baktıklarını, sanki homojenbirİslam
varmış gibi, farklı Müslümanlık halleri aralarındaki
ayrımı gözden kaçırarak, hepsini potansiyel bir
tehdit olarak görme eğiliminde olduklarını anlı-
yorum. Besbelli ki bu korku,tarihsel temeli oldu-
gu kadar, Çeçenistan'da olup bitenlere yakınlarda
Kabardey-Balkar, Adıgey Cumhuriyeti hatta
Osetya'da olup bitenler yüzünden "tetiklenmiş"
bir korku. En çok da Çeçenlere kuşkuyla bakı-

yorlar. Festivalde de zaten en çok Çeçenler, bul-

dukları herfırsatı kullanarak yeni devlet başkan-
larıyla rejimlerinin bir "başka" olduğunu kanıtlamaya
çalışıyorlar. Çeçen kadın gazeteciler, hükümet
otoritelerince kendilerine yapılan "tavsiye" üze-
rine, saçlarını yemeniyle arkaya toplar gibi bağ-
layarak örtmüşler, bu da arkalarından fısıldaşıl-
masına, onlara şüpheyle bakılmasına yetiyor.
Aralarında gelenekselgiysileriyle dolaşanlar da
var, onlar da geleneksel başörtüsünü saçlarını

göstermeyecek şekilde kapamışlar.

Gecelerden birinde tesisin uzak köşelerinden

gelen tanıdık ezgileri ve sesleri duyunca, odamdan
çıkıp müziğin ve muhtemelen dansın yerinin izini
sürüyorum.Birden aklıma, çocukluğumda henüz
taşındığımız Bandırma'da bütün Çerkesleri, o
zamana kadar var olup olmadıklarını bilmediğim
ama eve hergelişleriyle birlikte ne kadar çok sa-
yıda halam, amcam varmış diye düşündüğüm
uzak/yakın akrabalarımdan ibaret saydığım kadar
küçük yaşlardayken, tek baba kardeşi halam, ben
ve kız kardeşimin uzaktan duyduğumuz bir akor-
deon sesiyle kulaklarımıza gelen o heyecanlandırıcı
seslerin kaynağını bulmakiçin gecenin bir saatinde

yollara düşüşümüzgeliyor. Yine o gecekigibi, se-
sini uzaklardan işittiğim yere mıknatıs gibi kenet-
lenerek vardığımda, ya da vardığımı sandığımda
müziği de dansı da çoktan bitmiş buluyorum. Er-
tesi gün Azeri gazeteci dostuma, onun daişitip

işitmediğini öğrenmekiçin soruyorum. O da -O-
set olduğumubiliyor, ama- "tabi bu topraklar hep
sizindi, bu müziği buralarda duyman çok doğal"
diyor.

- Kaldığım yer Soçi'nin dışında, Sovyet döne-
minden kalma bir sağlık merkezini de içeren çok
binalı büyükbir otel ya da tesis, Artık epeyce es-
kimiş bir görüntüsüvar. Bir hafta boyuncatıkılıp
kaldığım bu tesisten kaçıp, havaalanından gelirken
yaklaşan kış olimpiyatları nedeniyle bir şantiyeye

dönüşmüş olduğunu gördüğüm Soçi'ye gitmek
istiyorum, bir türlü beceremiyorum. Sonunda
oteldenbirsüreliğine kaçmanın yolunu buluyorum,
hem de büyükbir sürprizle. Adığe halk danslarıyla
ilgili bir ilan dikkatimi çekiyor, zar zor çeviriyle

öğreniyorum ki, yakınlarda bir yerde bir Adığe
köyü ve dans gösterisi var, oraya tur düzenleniyor.
Çok heyecanlanıyorum ve küçükbir gruba katılarak
yola çıkıyorum. Rehber yolda ziyaret edeceğimiz
köyleilgili bilgiler veriyor. Bir Şapsığ köyü bu. Sa-
kinleri "Rus-Kafkas savaşı" sırasında dağlara çekil-

mişler, barış ilan edilince de, çekildikleri dağlardan

inip bu köye yerleşmişler. Rehber, sürgün diye

bir sey hiç olmamış gibi anlatıyor bunları. Tekrar-
iyorum içimden, "demek bu kadar basit; önce
dağlara kaçmışlar, sonra da 'barış' gerçekleşince

inmişler. Şimdi de köylerinin kuruluşunu kutlu-

yorlar", Sonra rehber, Çerkeslerin geleneklerini
anlatmaya başlıyor. Yaşa dayanan hiyerarşinin
Çerkes toplumunda ne kadar önemli olduğunu
söyleyerek, İhamade kültüründen, Ihamade'lerin
öneminden söz ediyor. 45 dakikalık yolculuk so-
nunda köye varıyoruz. Daha doğrusu köy yerine,
köyün dışında turistler için hazırlanmış olduğu

anlaşılan birkaç yerde durup, sonundabir restorana
ulaşıyoruz. Önce bir peynir üretim yeri. Bir Adığe
delikanlısı Çerkes peynirinin nasıl yapıldığını gösterir
gibi yapıyor, sonra tütsülenmiş peynirlerden tadıyor
ve satın alıyoruz. Ağaçlardan ve gelenekselbiçimde
ınşa edilmiş imalathanenin tahta duvarlarına bir

yamçıasılmış, yanında onunla 50 rubleye fotoğraf
çektirebileceğimize dair bir yazı. Son durağımız
ise köyde üretilen şaraplarla balların bu defa Adığe
genç kadınlarca promosyonuyla satışının da ya-

pıldığı bir restoran. Yine herbirini tadıyor, sonra
da beğendiklerimizden satın alıyoruz. Restoran
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bir sahnenin önünedizilmiş tahta sıralardan olu-

şuyor.Plastik tabaklar içinde gelen, arasında ta-
dımlık olarak "pasta"nın da bulunduğu yemek-
lerimizi yiyerek, dansları beklemeye başlıyoruz.
Giderek otobüslerte gelen turistlerin sayısı artıyor,
masalar doluyor, yemekfaslı bitiyor, biralar/votkalar
içilmeye devam edilirken ışıklar yanıyor, sahneye
gri takım elbisesi üzerinde kalpağı ve elinde asasıyla
60'larında bir erkek çıkıyor. Osetya'da babamın
kuşağından her erkeği gördüğümde edindiğim
tanıdıklık, bildiklik duygusu burada da benibuluyor.
Sahnedeki adamın kıyafeti, yüzü, ses rengi, ton-
laması çoktanıdık. Pekala Düzce'den ya da Uzun-
yayla'dan olabilir. Kendisinin "Thamade" olduğunu
söyleyerek bu kurumu, Thamade'liğin Çerkesler
için önemini anlatıyor, Habze'den söz ediyor. "Bu
gece hepiniz burada biraz Çerkes olacaksınız" di-
yor. O konuşurken sahnenin hemen yanı başında,
ancakbizlerden yüksekte kurulmuş bir masada,
yine başı kalpaklı erkeklerden oluşan bir grubun
varlığının farkına varıyorum.İlk müzik ve dans
başladığında yıllardır istisnasız hep olduğu gibi yi-
ne gözlerim yaşanıyor. Her dansın bitiminde "ITha-
made" sahneye dönüyor, oynanacak danslailgili
Çerkes tarihiyle ilgili bilgiler veriyor. Osmanlı-Rus
anlaşması sonucu gerçekleşen sürgünden de, di-

asporadan da söz ediyor. Ama boynuzunu "anamız
Rusya" diyerek, önce onun varlığı için kaldırıyor,
bizim de öyle yapmamızı isteyerekiçiyor. Heriki
üç dans sonrasıizleyicileri, sahneye Kafkas-diskoya
çağırıyor. Böylece birden sahne, disko müziğine
dönüştürülmüş Çerkes ezgileri eşliginde ritm uy-
sun ya da uymasın dans eden onlarca kişiyle do-
luyor. Her arada "Thamade" yeniden sahneyi alı-
yor, örneğin kardeş Abhazya'nın bağımsızlığına
içiliyor ve hemen ardından bir Abhaz dansıizle-
niyor amabir süre sonra sahne oyun alanına dö-
nüyor, "Thamade" de sankibir stand-up'çıya. Ev-
liliklerinin gümüş,altın yıllarını kutlayan çiftler
sahneye çağrılıyor örneğin ve bir yarışma düzen-
lenip, onlardan izledikleri Çerkes oyunlarını de-
nemeleriisteniyor.İzleyiciler ve sahneyeçıkanlar
artık alkol duvarı aşmış durumdalar, düşe kalka

ellerinden geleni yapmayaçalışıyorlar. Herkes gü-
lüyor, eğleniyor. Gece dansçılarla resim çektirmek
isteyenlerin sahneye gelebilecekleri çağrısıyla so-

nuçlanıyor. Ben kendimi içimden, "herhalde artık

buna ayrı bir para almazlar, tur fiyatına dahildir"
diye geçirirken buluyorum ve gözlerim yeniden
dolu dolu oluyor. Çerkesliğin böyle paketlenerek
pazarlanması, başka deyişle etnik-turizmin konusu
olması açıkçası içime dokunuyor. Aklıma kendi-
lerine, kimliklerini ifade edebilecekleri tek kanal
olarak onu pazarlamakyolu bırakılan Japonya'nın
otokton halkı Ainular geliyor, ya da Yana kabi-
Jesinden olup da antropologlar tarafından "keş-
fedilen", sonra da ömrünün sonyıllarını üzerine
araştırmalar yapılan bir üniversitenin kampüsünde
kurulan müzede, diğer şeylerle birlikte kabilesini
bir müze objesigibi temsil etmek görevi verilen
son Amerikan yerlisi, Ishi?. Elbetteki abartıyorum
ama Soçi'nin biraz dışındaki bu Şapsığ köyündeki
Çerkeslik halinden tıpkı Ankara'dakinden olduğu
gibi derinden etkileniyorum, ama bu ondan çok
farklı bir etkilenme.Birincisi ne kadar umutverici
idiyse, bu ikincisi o kadar hüzünlü,İster istemez
aklıma sempozyumdaki Oset katılımcıların söy-
ledikleri geliyor. "Geleneğin içinde taşıdığı yara-
tıcılığın/yenilikçiliğin ortaya çıkarılması, kültürümüzün
markalaşması" denilirken kastedilen bu mu acaba

diye düşünüyorum. Varlığımızı sürdürmenin bedeli,
"kültürümüzün böyle karikatürize edilerek sah-
nelenmesi, Ihamade'liğin bir tür stand-up'a dönüş-
türülmesi, başka deyişle 'geleneğin-yağmalanması'
mı olmalı" diye soruyorum. Dönüş yolunda, oraya
giderkenki neşemden eser kalmamış durumda.

Bu duygumu anlatmayaçalışıyorum yanımdakilere
ancak beceremiyorum. Susmayıtercih ediyorum.
Bu arada benim rahatsızlığıma bir anlam vermeye
çalışan rehberimiz, "... ama diyor, böylelikle Rus-
ya'nın dört bir köşesinden gelmiş yüzlerce insan,
Çerkeslerin söylenildiği gibi vahşi, barbar olma-
dıklarını görmüş oluyorlar",

Ben, varoluş rüyalarımız arasında sankitanık
olmasaydım bana bir "kurgu film" gibi gelecek
böyle bir senaryonun da bulunmasına mı, rehberin
cevabında saklı "bize" dair hala sürdüğü anlaşılan
oryantalist imgeye mi üzüleyim bir türlü karar ve-
remiyorum. Sadece,farklı farklı Çerkes olma hal-
leri üzerine hep ve daha çok düşünmeyeihti-

yacımız olduğuna emin olabiliyorum.

$ Son Amerikanyerlisi 191 1'de Antropologlar tarafından "bulunduğunda"birismibile yok, bunu "banaismimi koyacak halkımdan
kimse kalmamıştı da ondan diye" açıklıyor, kendisine de Yana dilinde "erkek" anlamına gelen Ishi ismi konuluyor. Ishi soyu tükenen
bir kavmin son temsilcisi olduğu yetmezmiş gibi, bütün bu kavmi temsil eden bir araştırma nesnesine, müzelik bir temsil nesnesine
dönüştürülüyor, dahası öldüğünde öğrenilmesine bizzat kendisinin aracı olduğu inançları bedenine dokunulmamasını emrettiği halde
beyni, çıkarılıp, ondan kalan bir kaç ok, yay, tütün vb.ile birlikte saklanıyor (Bu açıklama için Wikipedia'ya bakabilirsiniz, ama İshi'nin
öyküsü pek çok eleştirel akademik makaleye de konu olmuş durumda).
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Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun öncülü-
ünde İstanbul Kafkas Kültür Demeği, Ermeni
Kültür ve Dayanışma Demeği, Laz Kültür Demeği,
MezopotamyaKültür ve Dayanışma Demeğiile
Zaza Dil ve Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzen-
lediği Barış Festivali, |8 Eylül Pazar günü |4:00-
20:00 saatleri arasında, İstanbul Kadıköy'de bulunan
Özgürlük Parkında gerçekleştirildi.

Festival, kültür demeklerinin kendilerine özgü
hediyelik eşya ve kitaplarının yer aldığı stantların
kurulmasıyla başladı. 16:30 itibariyle festivalaçılışını

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Handan Demiröz
yaptı(Açılış konuşması). Daha sonra sanatçı

Mehmet Ekici Zaza müziğinden şarkılar söyleyerek
izleyenlere Doğu'dan sıcak bir "Merhaba"getirdi.
Kendisine eşlik eden halk oyunları grubunun
halaylarına izleyicilerin de katılmasıyla festival renkli
bir açılışa ev sahipliği yapmış oldu.

Ardından sahne sırası Hemşince, Lazca ve

Türkçe şarkılar seslendiren Tanura Müzik Grubu'na

geldi. Grup, Karadeniz'den coşkulu bir selam ge-
tirdi. Tanura'dan sonra sahne alan Carçi Horon

Topluluğu, muhteşem danslarıyla Karadeniz fırtı-
nasını devam ettirdi. Çerkes müziğinden şarkılar
ile izleyenleri adeta büyüleyen Maze Müzik Grubu
Kaf Dağı'ndan selamladı bu kez.

Renkli kostümleri ve coşkulu danslarıyla Maze-
nef Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Çerkes dans-

larından en güzel örnekleriyle izleyicilerden büyük
alkış aldı. Sanatçı Yakup Atuğ ise Süryani müzi-
ginden şarkılarıyla, izleyenlere farklı kültürlerin ay-
nı çatı altında barış içinde yaşaması gerektiği me-
sajını verdi.

BARIŞFEST'in kapanışını İbranice, Rumca,

Gürcüce, Romence, Abhazca, Yunanca ve Ama-

vutça şarkılarla, katılamayan halkların dillerinde

şarkılar söyleyen, Çerkes Folkethnica Müzik Grubu
gerçekleştirdi. Türkiye'nin zenginliği olan farklı

diller ve kültürlerin buluştuğu BARIŞFEST, renkli
görüntülerle ve izleyenlerin kulaklarında farklı
dillerin melodileriyle "Hoşçakal" dedi.

&Haber: Serap Kul - Fotoğrajlar: Agaçe Zeki 
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Yıldönümü

“ Adıgey Cumhuriyetimizin kuruluşunun 20. yıldönümünü kutluyor, huzur, barış, sevgi ve refah
içerisinde varlığını devam ettirmesini diliyoruz.

yeti*nin Kuruluşunun 20.

Adıgey Cumhuriyeti 5 Ekim 1990 yılında özerk bölge statüsünden cumhuriyet statüsüne yükseltildi
ve "Adıgey Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti" adını aldı, SSCB'nin dağılmasıile Rusya Federasyonu'nun
federalbirbirimi olarak "Adıgey Cumhuriyeti" adıyla tekrar kuruldu. Bu nedenle Adıgey Cumhuriyeti'nde
heryıl, 5 Ekim'de kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanmaktadır.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

20 Eylül 2011 tarihinde Ankara'nın en kalabalık yerlerinden bir tanesi olan Kumrular Sokakta
bir bombapatlatıldı. Patlayan bomba 3 masum vatandaşın ölümüne, 3'ü ağır olmak üzere 34 kişinin

yaralanmasına neden oldu. Birçok eşimiz dostumuz patlamadan kıl payı kurtuldu. Olayın toplum
üzerinde yarattığı duyguları, ölenlerin ve yaralıların ailelerinin acılarını Ankara'da yaşadığımıziçin çok
iyi anlıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Bombayı patlatanlardan henüz bir açıklama gelmediği için kesin suçlama yapılmadığını, ancak
belirli tahminlerin yapıldığını medyadan takip etmekteyiz. Kim yapmış olursa olsun, hangi ideolojik
düşüncelerle yapılmış olursa olsun masum insanları öldürmeye kimsenin hakkı olmadığını düşünüyor
ve olayışiddetle kınıyoruz.

Bombayı patlatanların esas amacının toplum içindeki bağları zayıflatmak ve Türkiye'de bir kardeş
kavgası ortamı yaratmak olduğu açıktır. Toplumsal barışa sahip çıkmanın tek çaresi bu cinayetlere

hep birlikte karşı koymak, yılmamaktır. Zaman masum insanların yaşam haklarına birlikte sahip çıkma.
zamanıdır. Tüm kesimleri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Emniyet güçlerinin bombanınfaillerini
en kısa zamanda yakalayarak, adalete teslim etmesini bekliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

niyle Taziye

 

Mesajlı

23 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle çok sayıda
vatandaşımızın yaşamınıyitirmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere
Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Felaketin etkilerinin en kısa sürede atlatılmasını temenni ediyoruz.Dileriz bir daha böyle acı ve
felaketler yaşanmasın.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
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"Bugün bizim tarihi günümüz. Bugün zafer ve özgürlük günümüz. Sevinmek hakkımız... Zaferimiz,
özgürlüğümüz, bağımsızlığımız daim olsun. Umudumuz artsın, gelecek bizim olsun..."

| Ekim 2011 tarihinde Sakarya Akyazı Akba-
lık'da tarihi bir gün yaşandı. "Abhazya'nın Zafer
ve Özgürlük Bayramı" KAFFED, Sakarya, Kocaeli,
Düzce ve Hendek derneklerinin organizasyonu
ile Akyazı'da bir etkinlikle kutlandı.

Zaferin 18. yılı sebebiyle yapılan etkinlik coş-
kulu, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk bölümünde 5 ayrı kategoride
yapılan at yarışları güne damgasını vurdu. Parkura
çıkan 40 yarış atı, 5 ayrı kategoride birinci olmak
için mücadele etti, İngiliz ve Arap atlarının dereceye
girmekiçin kıyasıya yarıştığı! nefes kesen müca-
delede, dereceye girenlere kupaları ve para ödül-
leri verildi.

 
Büyükbirilgi ve beğeniile izlenen at yarışlarının

ardından, zafer kutlamaları programınınikinci bö-
lümü için hazırlanan Abhaz, Adığe ve Türk bay-
rakları ile süslenen etkinlik alanına geçildi. /'den
70'e her yaştan insanımızın büyükbir coşkuyla
katıldığı gösteri alanındaki etkinlikte ilk olarak et-
kinliğin gerçekleştirildiği yer olan Akbalık köyünü
temsilen İstanbul Abhaz Demeğieski Başkanı Re-
cep Yılmaz bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşma-
sında, Abhazya coğrafyasında yaşayan Insanların,
tarih boyunca bir başka ülkeye saldırmadıkları
halde sürekli olarak dış saldırılara maruz kaldıklarını

anlatarak, "Bu insanlar günümüze kadar çok acılar

çekmiştir. Ne mutlu ki bugün bu kötü kaderin bir
istisnasını yaşıyoruz. Bugün bayram yapıyoruz, bu
sahada. Çünkü artık Kuzey Kafkasya'nın batısın-
da, Karadeniz'in kuzey doğusunda 240 km sahil
boyunda bulunan dünya devletleri tarafından ta-
nılan bağımsız egemen Abhazya Cumhuriyeti
devletine sahibiz." dedi.

 
Daha sonra ise Sakarya Kafkas Demeği Başkanı

Muharrem Saran bir konuşmayaparak, katılım-
cılara, etkinliğe destek verenlere ve sponsorlara
ayrı ayrı teşekkür etti. Muharrem Saran konuş-
masında şunları söyledi: "Sayın Ziraat OdalarıBir-
liği genel başkanı, sayın kaymakamlar, Abhazya
Parlamentosu'nun değerli parlamenteri Guram

 

 



 

Gumba, değerli belediye başkan vekillerim,şehit

ve gazi kardeşlerimizin yakınları, tabi ki böylesine

bayramlarda en büyükpaysizlerin,sizleri saygıyla

selamlıyorum hoş geldiniz. Derneğimizin kurum-
sallaşma adına attığı en önemli adımlardanbiri.
Onyıldır gelişen demeğimiz sayın başkanım Kadir

Erkayaile birlikte en yüksek zirvesine oturdu.
Bizim için artık bundan sonra bu bayrağı aynı
noktada tutma mücadelesidir. Öncelikle ona say-
gılarımı sunuyorum. Bu etkinliği oluşturmamızda
bize destek veren Tarım Bakanlığımıza, Iürkiye
Jokey Kulübümüze, özellikle ciddi katlılarından
dolayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi
Bayraktar'a, tüm demek başkanlarımıza, Federas-
yonumuza, bu güzel günü birlikte yaşamak nok-
tasında bize katkı veren sponsorlarımıza, Ayha-
bılarımıza, büyüklerimize, dostlarımıza, bizi biz-
den hisseden herkese saygıile eğiliyorum iyi
bayramlar diliyorum."

KAFFED başkanı Cihan Candemir de yaptığı
konuşmasında, Abhazya Için çok önemli bir günü,

30 Eylül zafer bayramını, Türkiye'de ilk defa kut-
ladıklarını söyledi ve bunu uzun zamandır hayal
ettiklerini, Abhazya ile bu sevinci, bu coşkuyu bir-
likte yaşamayı arzu ettiklerini söyledi. Emeği ge-
çenlere ve katılımcılara teşekkürleriniiletti. Kafkas

halklarının kardeşliğine de değinen Candemir, "Biz

Türkiye'de 150 yıldır bir arada yaşıyoruz. Genç-
liğimden beri, 40 yıldır demeklerimizdeyim. Abaza
arkadaşlarımız, Asetin arkadaşlarımız, Çeçen arka-

daşlarımız oldu. Biz Abaza ile Abaza olduk, Adığe
ile Adığe olduk, Osetile Oset olduk. Birbirimizi
hiç farklı görmedik. Köylerimiz yan yana kuruldu.
Gençlerimiz evlendiler aile olduk. Çocuklarımız

oldu, etle tırnak olduk. Biz bölünmeyecek kadar,

bölünemeyecek kadar bütünleştik. Bizim için
anavatan dediğimiz zaman Sohum'da anavatanımız,
Maykop'ta anavatanımız, Nalçik'te, bütün Kafkas-
ya'da anavatanımız. Onuniçin zafer bayramını
bugün hep beraber kutluyoruz. Bugün hepimiz
Abhazya'yı yaşıyoruz, bugün hepimiz Abazayız.
Yarın akşam da Adıgey Cumhuriyeti'nin kurulu-
şunun 20.yıl dönümünü kutlamakiçin Adıgey'e
gidiyorum. Orada da hepimiz Adığeyiz, yüreğimiz
Adıgey için çarpacak..." dedi.

Abhazya'yı temsilen etkinliğe katılan Abhazya
Parlamentosu üyesi Abhazya bilim ve tarih ensti-
tüsü üyesi milletvekili Guram Gumba dabir ko-
nuşma yaparak, zaferin el birliği ile mümkün ol-
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duğunu dile getirdi ve büyük vizyonu olan, siyasi
bakışı olan, hedefi olan bir liderin, Ardzınba'nın
Abhazya'nın önünde olmasının büyükbir şans
olduğunu söyledi. Guram Gumba konuşmasının
devamında şunları söyledi: "Savaş yiğitler ile kah-
ramanlarla kazanılır. Evet, cephede savaşan yiğıt-
lerimiz ve kahramanlarımız vardı. Cephede duran
büyükbirliderimiz vardı. Vlademir Ardzınba vardı.
Onun sayesinde kazandık. Bu savaş Abhazya'da
ki yiğitlerimiz, kahramanlarımız, liderlerimiz ön-
cülüğünde kazanıldı. Ama bu savaş, hemen savaşın
başladığının ertesi günündenitibaren Abhazya'ya
akın akın gelen, Kafkasya halklarının yiğit çocukları
tarafından, onların desteğiyle de kazanıldı. Hiçbir
halk yoktu, Kafkasya'dan en iyi evladını bu savaşa
göndermemiş olan. Bütün Kafkas halklarının verdiği
destekle bu savaş kazanıldı. Evet çok şehitler ver-

dik. Kafkasya'dan gelen kardeşlerimizden de çok
şehitler verdik. Onların isimleri Abhazya tarihinde
altın harflerle yerini bulmuştur. Bugün zaferi kut-
İuyoruz, özgürlüğü kutluyoruz, bağımsızlığı kutlu-
YOrUZ..."
 

Yapılan konuşmaların ardından sunuculuğunu
Sezai Babakuş ve Abhazya'dan gelen Alisa Gojba'ın
yaptığı programa geçildi.

Hendek Bölgesi Ayhabılarının azar ve oyun-
larıyla açılan günün anlam ve önemine dair yapılan

konuşmalarla devam eden kutlamalarda Abhazyalı
sanatçı Maklanda Kvıtsniya, Betül Bilgin, Folkkinica,
Sedat Sezan, Cihat Adleyba, Sakarya Kafkas Der-
neğiile Kocaeli Kafkas Demeği'nin dans ekipleri
sahne aldı.

Şarkılar,şiirler ve danslarla devam eden etkinlik

sırasında ateş balonlarının havaya yükselmesi ve
havai fişek gösterileri kutlamalara renk kattı.

Gelenekselhale getirilmesi planlanan bu güzel
etkinliğe emekveren, destek veren,katılan herkesi
kutluyoruz.  
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Değerli okurlar, bu yazı benim açımdan çok

anlamlı. Çünki bu yazı benim başkan olarak son

yazım. Â Aralık günü yapacağımız genel kurul

ile görevi yeni başkana ve yeni yönetim ku-

ruluna devredeceğiz. Ben son Genel Kurul'da

beyan ettiğim gibi başkanlık görevimi bırakıyo-

rum. Geriye dönüp baktığımda, 2/7 Kasım 1996

günü KAFDER döneminde önceki başkanımız

Sayın Muhittin Ünal'ın yardımcısı olarak başlayan

ve sonrası KAFFED döneminde devam eden

9 yılın ardından benim başkan olarak devam

ettiğim 6 yıl ile birlikte toplam 15 yıl olmuş. Bu

süre ülke ve kurumların yaşamında kısa bir süre

olmakla beraber, bir insanın yaşamıiçin çok

uzun bir süredir. Son 6 yıldır, Çerkes toplumu-

nun bana verdiği "Federasyon Başkanlığı" görevini

büyükbir onurile taşıdım. Belki çok yorulduğum,

üzüldüğüm, umutsuzluğa kapıldığım zamanlar

oldu. Ama Kafkas Dernekleri Federasyonu Baş-

kanı olmayı yaşamımın bana verdiği en büyük

paye ve onurolarak görüyorum. Bu güne kadar

birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma,

demeklermizde görev yapan dostlarıma, uzaktan

yakından desteklerini esirgemeyen hemşerile-
rimize teşekkürü bir borç biliyorum.

Son yazılar bir anlamda bir iç hesaplaşmayı

da beraberindegetiriyor.İster istemez hafizanız

sevindiğiniz, üzüldüğünüz olaylarıfilm şeridigibi

size hatırlatıyor. Görev süresince "Neler yaptık?

Neler yapamadık? Daha neleri yapmamız ge-

rekiyor?" soruları insanın aklından gelip geçiyor.

Ben de son yazımda bir anlamda deneyim ve
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birikimlerimden kay-

naklanan düşünce ve

duygularımı paylaş-

makta yarar görüyo-

rum.

Önce bir konuya
açıklık getirmem ge-

rekiyor. Birçok dost

ve tanıdığımız araya-
rak, göreve devam et- CİHAN CANDEMİR
mem gerektiği konu- KAFFED Genel Başkanı

sunda beni ikna etmeye çalışıyor. Kendilerine

güven ve teveccühleri nedeniyle teşekkür edi-

yorum. Ancakben ilke olarak çok uzun süreli

başkanlıklara karşıyım. Çünkü, aynı kişilerle yö-

netilen kurumlarda ister istemez bir statüko

oluşmakta. Ticaribir şirket için bu anlaşılır bir

şeydir. Şirketler uzun süre kurumsal yapılarını

aynı statüko içinde kazançlı bir şekilde

sürdürebilirler. Ancaksivil toplum kuruluşlarında

statüko, kurumsal dinamizmin önüne geçmeye

başlar. Kurumun dinamizmiazalır. Hele başkan

ve yönetimi toplumaartık kabullenilmiş, değişim

ihtiyacı aranmıyorsa “toplumsal rehavet" başlar

ki en büyüktehlike budur. Sonuçta toplumun

desteğini alıyor gözüken yönetimler, uzun va-

dede artık düşünmeyen, sorunlarına, kurumuna

sahip çıkmayan bir toplumu kendi elleriyle ya-

ratmış olurlar. Onun için değişimlerden kork-
mamak gerekir. Yeni ekiplerin önünü açmak
suretiyle yeni insanların deneyim kazanmasının

önü açılmakta, yeni değerler ortaya çıkabilmek-

 

 

 



 

 

“SON” YAZI.
 

tedir. Ben bunun toplumun kazancı olduğuna

inanıyorum. Bu düşüncelerile artık görevi yeni

arkadaşlara devretmek zamanının geldiğini gö-

rüyorum. Çerkes toplumunda yenibir dina-

mizme, yeniden canlanmayaihtiyaç olduğuna

inanıyorum. Değişimler bu sürecin kapısını aça-

caktır. Bu düşüncelerle geleceğe dair umudumu

ve güvenimiyitirmeden huzur içinde görevi ye-
ni arkadaşlara devretmenin hazırlığını yapıyorum.

KAFFED başkanı olarak bu güne kadar ku-

rumsallaşmak yönünde büyük adımlar atıldığını

ifade etmekistiyorum. Çerkes toplumunun da

sorunlarının güçlü kurumsalyapılara sahip olarak,

uzun soluklu mücadelelerle çözüleceğine ina-

nıyorum. Şunu hiç tevazu göstermeden söyle-

yebiliyorum.İsteyen beğenir,isteyen beğenmez,

ancak KAFFED, Çerkes toplumunun diaspora-

daki en büyük örgütüdür. KAFFED ilkelerini

çok net olarak ortaya koymuş, Çerkes halkının

anavatanda, diasporada kültürüyle diliyle var

olmasını misyon edinmiştir. KAFFED'in politik

duruşu ve yöntemlerinin benimsemeyenler ola-

bilir, ancak bu ilke ve misyona yanlış diyebilecek

tek bir kuruluşu görmedim. Onun için KAFFED'e

yönelik olarak yapılan saldırıları bu güne kadar

hiç anlamadım. "Çerkes"im diyen herkesin bu

kurumu eleştirmekhakkıvardır, ancakbir şartla:

kurumsal yapı içinde yer almak, destek vermek

ön şarttır. Kurumsal yapı içinde yer alan, destek

veren herkes kurumsal yapının içinde var olan

demokratik ortamı sonuna kadar kullanarak

eleştiri hakkına sahiptir. Bunun aksini yapmak

toplumsal bütünlüğün parçalı gözükmesine ve

uzun vadede güçsüzleşmesine hizmet etmektir.

Başkanlık görevine başladığım gün "Çerkes'im

diyen hiçbir kişi ve kuruluşla kavga etmeyece-

gimi" açıkça beyan ettim ve görevimin son gü-

nüne kadar her türlü zorlamaya karşın bu ilkeyi

ödünsüz uyguladım. Bu tavır ve anlayışın tüm

toplumumuzda egemen olması en büyükdile-

gimdir. Unutmayalım ki parçalanmış ve daya-

nışma anlayışından yoksun kurumların ve top-

lumların sonu yoktur ve olmamıştır. Çerkes

toplumunun güçsüzlüğünü arzu eden kurumların

hatta devletlerin varlığını bizzat gördüm,yaşadım.

Birlik ve dayanışmakarşıtı olanlar, ya kendi e-

golarını tatmin uğrunabilinçsizce ya dabilinçli

olarak Çerkes toplumunun geleceğine zarar

vermektedir. İsterse bilerek,isterse bilmeyerek,
nasıl olursa olsun sonuç aynıdır. Çerkes toplu-

munun tarih boyunca çektiği sıkıntıların teme-

linde birlik ve dayanışma ruhunun gelişmemiş

olduğu gerçeğini unutmayalım. Tarihin teker-

rürüne bir dahaizin vermeyelim.

ÖKAFFED'in yapısı ve yönetim anlayışıile

eriştiği kurumsallık tartışılmaz, ancakartık yeterli

değildir. Bu gün geldiğimiz noktada KAFFED'in

görevleri daha artmıştır. KAFFED bir yandan

kendi tabanını güçlendirecek ve tabanı ile bü-

tünleşecekçalışmaları yapmak zorundadır. Bunu

yaparken içinde yaşadığımız Türkiye'nin de-

mokratikleşme sürecine aktif katılımı, T.C. hü-

kümetleri ve kurumlarıyla çalışması, zaman za-

manda çatışması kaçınılmazdır. Bu da .

yetmemektedir. KAFFED Kafkasya'daki tüm

cumhuriyetlerimizle, Rusya Federasyonu

devletiyle ve diğer devletlerin temsilcileri ile

UNPO, AB, UNESCO hatta BM gibi uluslarası

örgütler ile değişik seviyelerde ilişkilerini sür-

dürmek zorundadır. Onun için KAFFED'in ye-

terli bir temsil gücüne ve elemana sahip olması

şarttır. KAFFED) başkanının zamanının büyük

bir kısmını kurum çalışmalarına ayırması gerek-

mektedir. Başkanı destekleyecek uyumlu bir
yönetim kurulu çok önemlidir. Ancak Yönetim

Kurulları 2 yılda bir değişmekte ve seçimle iş
başına gelmektedir. Bu nedenle devamlı olarak

tam gün KAFFED işlerini yürütecek olan uzman

profesyonel kadroların varlığı şarttır. Toplum

olarak bu kadroları var edebildiğimiz sürece

KAFFED'in işlevinin ve başarılarının artacağına

inanıyorum. İ

İçinde yaşadığımız ülkemiz olan Türkiyeile

birlikte bizler de zor bir süreçten geçiyoruz.

Her gün tırmanan terör, dünya ölçeğinde ya-

şanan siyasi ve ekonomik krizler geleceğe yönelik

umutlarımızı azaltıyor. Yasaların uygulanmasında

gördüğümüzçifte standartlar vicdanımızı yara-

lamakta ve adalete olan inancımızı zayıflatmak-

ta. Ancak unutmamalıyız kı "her karanlık gece-

yi takip eden aydınlık bir gün vardır". Onun için

umudumuzu yitirmeden geleceğimizi birlikte
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BAŞKANDAN

inşa etmekiçin çalışmalıyız. Bu gün en önemli

eksiğimiz "sevgi, güven ve hoşgörü'dür. Üzülerek

ifade etmeliyim ki Türkiye olarak bu üç temel

- kavramın toplumsal eksikliğinin sıkıntılarını ya-

şıyoruz. Türkiye'de yaşayan etnik halklar olarak
birbirimizi sevmiyoruz,birbirimize güvenmiyoruz.
Dolayısıyla birbirimizi empatiile anlamakyerine
diğerinden şüphe ediyoruz. Bunun sonucunda
demokrasinin olmaz ise olmazı olan "hoşgörü"

kayboluyor. Demokrasinin gelişimiiçin atılması

gereken en basit adımlaratılamıyor, engelleniyor.

Adım adım demokratik yapıdan ve bir birimizden

uzaklaşıyoruz. Bunun en basit somut örneğini

Samsun 19 Mayıs ve Kayseri Erciyes Üniversi-

telerinde yaşadık. "Adığe ve Abaza Dillerinde
bölümler açılması" konusunda yaptığımız mü-

racaatlar bu iki üniversitenin senatolarında
reddedildi. Reddeden zihniyet ise yıllardır bu

üniversitelerde yuvalanan ve kendilerini "Mil-

liyetçi" addeden zihniyettir. Hatti Medeniyeti'nin
beşiği olan Anadolu'da, bu dillerin eksikliğini
hissetmeyen anlayış bilimsel değil siyasidir.

Temelinde, kendine benzemeyenı, kendi gibi

düşünmeyeni sevmeyen, onları tehlike gören

ve güvenmeyen, dolayısıyla insanca var olma
taleplerine dahi hoşgörü göstermeyen bir an-

layış yatmaktadır. Bu güvensizliğin oluşumunda
ve derinleşmesindetaleplerini dile getiren belirli

grupların temsilcilerinin tutum ve söylemlerinin

rol oynadığını göz ardı edemeyiz. Yani olum-
suzluk tek boyutlu değildir, karşılıklıdır. Onun

için toplumsalbarışa büyük bir toplumsal uzlaşma
ile başlanması gerektiğine inanıyorum. İoplumsal

uzlaşmanın temeli "birlikte demokrası içinde

yaşama ve ülkeyi birlikte yüceltme" anlayışı ol-

malıdır. Çerkes toplumunun bu anlayış içinde

olması yetmemektedir. İürkiye olarak önümüz-
de zor bir süreç vardır ve Çerkes toplumu bu

süreçte kendi payına düşen zorlukları yaşaya-
caktır. Yeni seçilecek yönetimlerimizi oldukça

zor dönemler beklemekte. Bizim kendi
içimizdeki dayanışma ve gücümüzün, kendi

geleceğimizi, Türkiye ve Anavatandakivar-
z ığımız olduğu kadar Türkiye'nin de ge-

leceğini etkileyeceğine inanıyorum.

Kendimizi önemli bir yol ayırımında
  

   —w1 görmekteyim. Varlığımızı

sürdürmenin tek yolunun, Atatürk'ün çokveciz
"Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü en küçükaile

kurumundan başlayarak, aidiyet hissiyle bağlı

olduğumuz demek, diğer kurumlar ve ülke bo-
yutunda hayata geçirmekten geçtiğine Inanıyo-
rum.

KAFFED başkanlığını yürüttüğüm süre içinde
beni en çok üzen ve yoran konular Türkiye'de

sağlayabildiğimiz dayanışmayı, Anavatanda sağ-
İayamamış olmaktır. Türkiye'de sağladığımız da-

yanışma derken KAFFED ve üyesi 60 derneği
kastettiğimi açıklamakta yarar görüyorum. Tür-

kiye'de sağladığımız dayanışma sonucu oluştu-

rabildiğimiz kurumlarımızın da en acımasız kar-

şıtlarının yine kendi insanlarımız olduğu gerçeği
beni aynı derecede üzen bir olgudur. Anavatana

geri dönmüşarkadaşlarımızın aralarında bir birlik

olmamasının eksikliğini her zaman duydum.

Oradaki anlaşmazlıklar KAFFED olarak bizim

de etkinliğimizi olumsuz etkilemiştir. Anavatan

ile ilişkilerimizde devamlı bireysel çabalarla bir

şeyler yapmayaçalıştık. Yaptığımız her çalışma,

katılmayanlar tarafından eleştiri halinde bize

geri döndü. Anavatana dönenlerin oluşturduğu

güçlü bir lobinin eksikliğini sürekli hissettim.

Yukarıda bahsettiğim gibi örgütlü çalışmaların
dışında kalan insanlarımızın intemet ortamında

yaptığı eleştinlerin haklı olmadığını düşünüyorum.

KAFFED'i yaptıkları ve yapamadıkları ile eleş-
trenlerin önce kendilerinin ne kattıklarını ken-

dilerine sormaları gerektiğini düşünüyor, ana-

vatan'da da aklıselimin birlik ve dayanışmanın

egemen olmasını diliyorum.

Değerli dostlar, bu yazımla tarihe not düş-

mek adına düşündüklerimi paylaştım. Her ne

kadar KAFFED başkanlığı görevimibırakıyorsam

da toplumumuniçindeyim. Talep edildiği sürece

yeni yönetimlerimizin verecekleri görevi mem-
nuniyetle yerine getirmeye çalışacağımı beyan

ediyorum. Gelecek yönetimlere şimdiden

başarı diliyorum.

Son olarak Türkiye'de, anavatan Kaf-

kasya'da ve tüm dünyada barışın ve

huzurun var olmasınıdiliyor, kav-
gaların ve savaşların son bulması

gatanen

için dua ediyorum. amaaan

  

  

  



 

 
 

GÖRÜŞ - DÜŞÜNCE

 

 

Ağustos 1992 şafağı tanklar girince Sohum'a, kartal bakışlı lider kurmaylarının gözüne

ş baktı tek tek. Tek bir söz çıktı ağzından, tek ve net: Direniyoruz. Evet, Vladislav Ardzınba'ydı
o kartal bakışlı lider. Gözleri şimşek oldu çaktı ve yurtsever gençlerimizin yüreğini ateşledi.

Vee KrasnyMost'ta, yani KızılKöprü'de, tankların karşısına dikilip tetiği ilk çeken 18 yaşında bir cesur
yürek, direnişi başlatmıştı...

 

Ve direniş başlamışsa Sohum'un ortasında, Abhazya'nın her köşe-bucağından enyiğitler, en cesur-

lar, en yurtseverler öne atılır. Ve dedeler, nineler alabaşa'larını (baston'larını) kaldırıp çocuklarına, to-
runlarına yol gösterir: Haydi direnişe... Ve analar, babalar ses verir: Haydi vatanı korumaya... Savaş
başlamıştır, Abhazya'nın yüreğinde...

Ve savaş başlamışsa Kafkasya'nın bir yurdunda, teklifsiz bir hazırlık başlar Kafkasya'nın diğer yurt-
larında. Ve hemen ertesi gün gönüllüler çıkar yola; Çerkesk'den, Maykop'tan, Nalçik'den, Grozni'den. .
Diaspora eklenir; Türkiye'den, Suriye'den, Mısır'dan, Ürdün'den... Gönüllüler akar Abhazya'ya gün be
gün. Dostlar gelir; Krasnodar'dan, Moskova'dan, Leningrad'dan, Kazan'dan...

Kardeşler saf tutar cephelerde, dostlar saf tutar...

Şavaş başlamışsa Kafkasya'nın bir ucunda, kartallar havalanır Kafkasya'nın diğer uçlarında. Ve

düşman kovulana, zafer kazanılana dek kendi yuvalarına dönmezler. Bir kısmı düşmüşse toprağa, orası

yeni yuvadır. Abhazya, uğrunda can veren tüm kartalların ebedi yuvasıdır, Kafkas kartallarının kutsal
yuvası...

Ve zafer kazanılır... Ve özgürlük. 30 Eylül'de kazanılan bu zafer bin yıla bedelbir zaferdir ve bin
yıla değer bir özgürlük. Bu zafer gururumuzdur, onurumuzdur ve geleceğimizdir. Bu zaferi mümkün
kılan tüm kahramanlarımızı, kartallarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz.

30 Eylül (1993), Abhazya'nın zafer ve özgürlük günüdür; Abhazya'da ve Kafkasya'da kazandığımız
gün... 30 Eylül zaferi yurtseverliğin, dostluğun, kardeşliğin, vefanın ve fedakarlığın destanıdır. Bu zafer
tüm Kuzey Kafkasyalı'ların, anavatan ve diyasporanın ortak zaferidir. Bu zaferbirlikte olmanın, birlik

olmanın zaferidir. Bu zafer hepimizin, kutlu olsun...

NART 23
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Abhazya savaşında şehit olan iki genç müzisyen arkadaşın
ve onları yıllardır unutmayan dostlarının öyküsü...

Sohum'un ortasında bir park, parkın ortasında
bir anıt, anıtın üstünde yüzlerce ad... Her yıl, 27
Eylül sabahının alacasında üç insan,bir gün önce
gelip yerleştikleri Ritsa Oteli'nden çıkıp usulca bu
parka yürür. Sabahın esintisi ve kuşların güne mer-
haba diyen cıvıltısı eşlik eder onlara. Ellerinde
karanfil, kaman-viola-flüt, yüzlerinde hüzün-özlem-
sevgi... Özenle saf tutarlar anıtın başında. Sessiz
bir saygı duruşuyla başlar seremoni. Karanfiller
bırakılır kaidenin üzerine. Zaman dururbiran,
rüzgar susar, kuşlar kanat çırpmaz olur. Önce ye-
rel bir şarkının ezgisi dökülür koca granit kaidenin
sathına. Sonra evrensel şarkıların rafine tınıları,

Notalar dökülür tane tane. Herbiri sevgidir, öz-
lemdir, vefadır. Ninni sıcaklığında, aşk renginde,
dostluk tadında... Notalar uçuşur saf su zerre-
cikleri gibi. Üçuşur ve o anı sonsuzataşır. Uçuşur

ve bir gökkuşağına dönüşür. ..

Sohum'un ortasında bir park, parkın ortasında
bir anıt, anıtın üstünde yüzlerce ad... Parkın adı
özgürlüktür, anıtın adı özgürlük. Anıta nakşolunmuş
adlarsa, 14 Ağustos 1992-30 Eylül 1993 tarihleri
arasındaki Abhazya özgürlük savaşının şehitleri...
Ve her 27 Eylül sabahı gelip bu özgürlük savaş-
çılarını notalarla selamlayan o üç insan, anıtta yazılı
yüzlerce ad arasında yer alan Ahra ve Sergey'in
St.Petersburg (eski adıyla Leningrad) Devlet
Konservatuarı'ndan arkadaşlarıdır. Ahra ve Sergey,
diğer pekçoklarıgibi, Sohum'un özgürlüğe kavuş-
tuğu 27 Eylül sabahı şehit olmuştur...

OOO

Ahra dört yıl önce gitmişti Leningrad'a. Sohum
müzik okulunu birincilikle bitirmiş, Leningrad
Devlet Konservatuarı'nda okumaya hak kazanmıştı.
Burası, Sovyet döneminin en gözde müzik merkez-
lerindendi. Rusya'nın farklı bölgelerinden ve çevre
ülkelerinden (eski Sovyet cumhuriyetlerinden)
başarılı öğrencilerin toplandığı bir okul. Ahra, Ser-
gey ve diğerleriyle burada tanışıp arkadaş olmuştu.
Okularkadaşlığı kısa sürede dostluğa dönüşmüş,

bu dostluk Ahra'nın yaz tatillerinde diğerlerini
Sohum'daki evine davet etmesiyle iyice pekişmişti.
Birbirinden ilham alan, en sevdikleri besteleri
birlikte çalışan ve yorumlayan beş kafadardılar.

Öyle ki, 1992'nin | Haziran'ında ünlü Rus besteci
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Gilinka'nın doğum günü nedeniyle konservatuarın
büyüksalonunda düzenlenen etkinliğe beşli olarak
katılıp en iyi yorum ödülünü almışlardı. Ahra pi-
yano, Sergey keman,diğerleri de keman * viole
* flüt çalmışlardı. Beşi de iyi arkadaştı ama, kon-

servatuar yurdunda aynı odayı paylaşan Ahra ve
Sergey kardeş gibiydi...

Ahra ve arkadaşları |992'nin 15 Haziran-15

Temmuz arasını yine Abhazya'da geçirmiş, kum-
salında koşturup denizinde kulaç atmışlardı. Öğ-
leJden sonraları Ahra'nın evinde provalara devam
etmişler, arada bir babasının garmonu ve annesinin
sesi eşliğinde Abhaz prove repertuarlarına Abhaz
şarkıları da eklemişlerdi. Hepsini kendi çocuğu
gibi benimseyen Ahra'nın annesi, öncekiyıllarda
olduğu üzere yine Abhaz muftağının en meşakkatli
lezzetlerini hazırlamış; babası, gençlerin o çok

övündüğü şarap rezervini bir haftada talan etmesini
gülümseyerekkarşılamıştı. Eski bolluk yoktu ama
çocuklariçin gerekli nevale bulup buluşturulmuştu.

Arkadaşları ne kadarfarkındadır bilinmez ama

Ahra, her yıl bu küçük cennet ülkesinde işlerin
iyiye gitmediğini görüyordu. Koca Sovyet sistemi
çöküyordu ve ülkesiyle Gürcistan arasında gerginlik
tırmanıyordu. 1989'da çatışmalar yaşanmış, Sovyet

askerlerinin araya girmesiyle nispeten yatıştırılmıştı.
I990'da Sovyetlerin yıkılması Abhazya'yı güven-
cesiz bırakmış, Gürcistan'ın Abhazya'ya yönelik
tehditleri giderek artmıştı. Söz yerindeyse, her
geçen gün Abhazya'nın feri sönüyordu.İşte Ahra
tatile geldiği her yıl, adım adım tırmanan bu ger-
ginliği daha yakından hissediyordu. Annesi-babası
oğullarını kaygılandırmamakiçin pek konuşmasa
da o komşulardan ve mahalle arkadaşlarından

olanı biteni öğreniyordu. Öğreniyordu da, o da
o çok sevdiği arkadaşlarını tedirgin etmemek ve
tatil keyflerini bozmamakiçin elden ne gelirse
yapıyordu.

15 Temmuz'da, yaz okuluna devam etmek
üzere Leningrad'a döndüler. Ahra'nın aklı geride
kalmıştı. Hatlarizin verdikçe telefon ederek geliş-

meleri öğrenmeye çabaladı. Öğrendikçe huzur-
suzluğu artıyor, huzursuzlandıkça daha çok merak
ediyordu. Ya savaş çıkarsal..



 

 

 
 

ZAFERİMİZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ...

 

 

 

Evet, |14 Ağustos'ta Gürcistan'ın saldırısıyla
savaş çıkmıştı. Ahra haberi duyduğunda, anne-
babasına telefon etmeyeçalıştı, hatlar izin vermedi,
hiç duraksamadan sırt çantasını hazırlamaya başladı.
Arkadaşları, "gidemezsin, sen müzisyensin, savaşta
yapacağın birşey yok" dediler. Nafile... Sonunda
Sergey, "ben de geliyorum" dedi. Ahra karşıçıktı,
"sen Rus'sun, Abhazya'daki savaşta neişin var",
Sergey güldü,"iyi de arkanı kollayacak benim gibi
vefalı bir Rus'a ihtiyacın var" diye takıldı. Diğerleri
havaalanına kadar eşlik ettiler, ertesi sabah Soçi'ye

uçak vardı, geceyi alanda geçirdiler, sabah veda-
aştılar...
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Ahra ve Sergey üç günü Soçi'de, Abhazya'ya
geçmenin yollarını arayarak geçirdiler, Soçi'deki
Abhazların irtibat ve insani yardım merkezihaline
getirdikleri binanın hummalı atmosferine katıldılar,
birkaç gün getir-götürişlerinde ter döktüler. So-
nunda Pitsunda'ya giden bir Kızılhaç teknesine
bindiler ve oradan Guaduta'ya geçip direniş safla-
rına katıldılar.

Ahra ancakbir hafta sonra anne-babasının iyi
olduğu haberini aldı. İşgal altındaki Sohum'dan
çıkamamışlardı ama iyiydiler. Sonum düştükten

hemen sonra buradaki Abhaz nüfusunun büyük
kısmı Gudauta'ya geçmişti. Diğer kentlerden ge-
lenlerle nüfusu üçe katlanan Gudauta direnişin

merkezi olmuştu. Adıgey'den, Kabardey-Bal-
kar'dan, Karaçay-Çerkes'den, Çeçenistan'dan,

Osetya'dan, Dağıstan'dan, Rusya'nın çeşitli böl-
gelerinden, diaspora ülkelerinden gelen gönül-
lülerle dolup taşıyordu.

Abhazya'ya ve direnişe liderlik eden Ardzınba,
öğrencilerin ve bilim-sanat insanlarının sıcak çatış-

malara katılmasını istemiyordu. "Onları gelecek
için sakınmalıyız" diyordu. Ama sorun şuyduki,
Abhazya nüfusunun çoğunluğu bilim-sanat ıInsa-
nıydı. Ayrıca, sözkonusu olan yurt savunmasıysa
kim geride kalmakisterdi kil... Ahra ve Sergey 2.
Sohum Batalyonu'na (direniş birliği) katıldılar.İlk
bir ay, kendilerine benzeyen pekçok gönüllü gibi

silahları tanımak ve savaş tekniklerini öğrenmek
Üzere geri hizmette bulundular. Bu arada,fırsat
ve enstrüman buldukça çalarak hem müzikten
kopmamaya hem de silah arkadaşlarına moral
vermeye çabaladılar. Piyano-keman çalan eller
tetiğe alışıyordu. Ekim'in ilk günü Gagra'yı geri al-
mak üzere başlatılan taamuzdailk cephe deneyimini
yaşadılar. En uç birlikte değildiler ama, yedi gün

süren çatışmalardailk yaralarını alacak kadar sa-
vaşın içinde oldular; önlerinde patlayan bir bom-
banın küçük şarapnel parçaları Ahra ve Sergey'i

'gazi' yapmıştı, neyse ki ayakta tedaviile atlatmış-
lardı.

Kasım sonunda, Gürcistan'la varılan geçici
ateşkes ve mübadele anlaşmasıile Ahra'nın anne
ve babası Gudauta'ya geldi, böylece Ahra onları
merak etme yükünden kurtulup savaşa daha fazla
konsantre olmuştu. Şimdi tek derdi, içten içe

sorumluluğunu üslendiği Sergey'i korumak ve
kollamaktı. Gerçi Sergey "Ahra'nın arkasını kol-
lamak üzere" gelmişti Abhazya'ya ama Ahra bu
savaşın Sergey'in değil kendisinin olduğunu gayet
iyi biliyordu. O yüzden katıldıkları çatışmalarda
sürekli Sergey'in bir adım önünde durur, ateş
altında kaldıklarında yere yatması için Sergey'i
uyarırdı. Sohum'a düzenlenen başarısız saldırılarda,
özellikle 15-16 Mart'ta (1993) 400 kayıp verilen
büyüksaldırıda omuz omuza mücadele ettikleri
pekçoksilah arkadaşlarını kaybetmişlerdi. Gagra'nın
kolay geri alınışının yarattığı özgüven ve moral,
Sohum'a yapılan başarısız saldırılarla sarsılıyordu.
Yıne de herkes gibi onlar da Ardzınba'nın lider-
liğine, Sosnaliev ve Arşba'nın kurmaylığına ve ta-
kım komutanlarının kararlılığına güveniyorlardı.

Nihayet 24 Eylül'de (1993) Sohum'u gerial-
mak üzere büyüktaarruz başladı. Taarruz, Gumısta
nehrinin dağlık bölgesinden (Guma-Şrom) kıyıya
kadar (Eşera) uzanan geniş bir coğrafyayı kapsı-
yordu. Ahra ve Sergey'in bulunduğubirlik ortada,
karayolunu takip eden güzergahtaydi. İlk iki gün
şiddetli bir direniş vardı ve Gürcistan mevzilerindeki
sniper'lar (keskin nişancılar) Ahra ve Sergey'in
birliğine aman vermiyorlardı. Direniş Abhazya
kuwetlerinin kararlı yürüyüşü sonunda gevşemeye
başladı. Gumısta köprüsü üzerinde şiddetli çatış-
malar oldu. 26 Eylül sabahı Abhaz öncü kuwvetler
köprüyü geçip Sohum'a doğru ilerlemeye başla-
mıştı. Ahra ve Sergey de bu grubun içindeydi.
Guma-Şrom ve Eşera hattından da iyi haberler
geliyordu. Çokkayıp vardı ama Gumısta'yı geçmiş
olmak ayakta kalan herkese büyük moral vermişti.
İlerleyiş gün boyu sürdü, gece Sohum tren garı
yakınlarına kadar gelinmişti.

27 Eylül sabahı, tam şafak vakti Ahra ve
Sergey'in yeraldığı birlik, Gürcülerce tahkim edilen
tren garına atak yaptı. Geniş bir alandı ve ağır
ateşten korunmak imkansızdı. Önce Sergey sen-
deledi, daha o düşmezden yere Ahra göğsünde
bir sıcaklık hissetti. Şafak vakti iki arkadaş,iki dost
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yattıkları yerden bir an birbirlerine baktılar, bir-

birlerine el uzattılar, sonra ileriye gidebilen silah

arkadaşlarını gözleriyle selamladılar... Bakışları bula-

nıklaşıp bilinçleriyitip giderken, ayakta kalan ve

ileri gidenlerin başarmasını umut ettiler. Onlar

başaracaktı... Ve başaranlar, bu başarıya can

verenleri ölümsüzleştirecekti. ..
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İşte Sohum'un ortasındaki bu parkve parkın

ortasındaki bu anıt, Ahra, Sergey ve nicelerinin

ölümsüzlükevidir. Elbette anıttaki her adın başka

bir öyküsüvardır. Kimi o parkın çevresindeki ev-

lerde doğmuştur, kimi o parkta aşık olmuştur ve

kimi o parkı hiç görmemiştir. Abhazya'nın köşe

bucağından, Kafkasya'nın dağından ovasından,

Rusya'nın yakınından uzağından, diyasporanın kır-

salından kumsalından pekçokinsan orada ya da

Abhazya'nın herkarışında yükselen anıtlarda buluş-

muştur. Abhazya'nın özgürlüğü için sonsuzluğa

kulaç atmıştır.

Sohum'un ortasında bir park, parkın ortasında

bir anıt, anıtın üstünde yüzlerce ad... İki kadın bir

erkek, yani bu üç vefalı insan, bu sevgive hüzün

yüklü üç dost, heryıl 27 Eylül'ün şafak vaktı buraya

gelip Ahra ve Sergey'e en sevdiklerişarkıları ça-

larlar. Biri St. Petersburg'dan, ikisi Moskova'dan

 

gelir, Ahra ve Sergey'in ruhunu sarıp sarmalarlar.
Ve orada yatan yüzlerce yurtseverin...

Bu üç vefalı insanın ruhlara dinletisi devam

ederken diğer vefalı insanlar gelmeye başlar. Ana-
lar, babalar, kardeşler, çocuklar, akrabalar, dostlar,
arkadaşlar, tanıdıklar, tanımadıklar... Abhazya'nın
ucu bucağından ve pekçokülkeden gelirler, gelirler
ve orada yatan yüzlercesini kalplerinde, bilinçle-
rinde ve geleceklerinde yaşatırlar. 2/'sinden 30'una
kadarinsanlar gelir akın akın...
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27 Eylül'de Sohum, 30 Eylül'de Abhazya Ahra
ve Sergey gibi binlerce kahramanımız sayesinde
özgür olmuştur. Bu, bedeli ödenmiş bir özgür-
lüktür. Değerlidir, kutsaldır ve vazgeçilemezdir.
Sohum'a yolunuz düşerse birgün, bir demet karan-
fille parka yürüyün, anıtta adları yazılanlara görünün,
bir teşekkür edin. Onlarve onlar gibi Abhazya'nın
her karışında dikilen anıtlarda adları yaşatılan kah-
ramanlar sayesindedir bugünümüz.

Onlara saygımız sonsuz, minnetimiz ölçüsüz...

| Ekim'de (2011) Akbalık'ta binlerce insan
toplanıp zaferi kutladık ve bütün şehitlerimizi
andık. O büyük özgürlük savaşını veren ve zafer
kazanan yiğitlerimiz için ayağa kalktık ve haykırdık;

Nıgzara akzayt aydgılara, ayaayra, ahakuytra |.

 

Abhazya savaşındaki Türkiyeli şehitlerimiz
Efkan, Bahadır, Hanefi, Vedat ve Zafer'in anısına. Unutmayalım...

Abhazya'nın özgürlük savaşında diasporadan

ilk şehidimiz Efkan'dır. O'nunla hiç tanışmadım;

yüzünüfotoğraflardan, öyküsünüanlatılanlardan
bilirim... Belki kendisini, savaşın başladığı 14 Ağus-

tos'un (1992) hemen ardından Sakarya'da demek
merkezinde yaptığımız telaşlı toplantıda görmü-
şümdür; belki kalabalığın ön saflarında acil eylem
öneren heyecanlı gençlerin arasındaydı ya da arka
sıralarda sessizce oturmuş, kendi kendine savaşa

katılmak üzere Abhazya'ya nasıl gidebileceğini
düşünüyordu. Adınıilk kez, Abhazya'ya giden ilk
gönüllüler arasında gördüm. 10 Ekim'de (1992),

Gagra'nın kurtarılışından hemen sonra, Dünya
Abhaz-Abazin Kongresi kuruluş toplantısı için ka-
labalık bir heyetle Abhazya'yagittiğimizde ya da

sonraki gidiş gelişlerimizde Efkan'la tanışıp iki laf
etmeknasip olmamıştı. O da diğer pekçok gönüllü
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gibi her daim cephedeydi, yurtseverliğini cesaretle
bileyen ve her daim en ön saflarda yer tutanlar-
dan... İşte o gün, o 3 Kasım (1992) günü Mümtaz
Abhazya'dan telefon edip, diasporadanilk şehi-
dimizin Efkan olduğunu söylediğinde,bir yandan
yüreğimin cız ettiğini, diğer yandan da 'işte şimdi
diaspora olarak anavatanı korumasavaşına ortak
olduk' diye düşünüpiçin için gururlandığımı, dün
gibi hatırlarım. İşte o gün Efkan'ın adı, yüzü ve
öyküsü kazınmıştır bilincime. Bir mıh gibi saplan-
mıştır aklıma ve yüreğime...

Evet, Efkan Abhazya'nın özgürlük savaşında
diasporadan verdiğimizilk şehittir. O'nu diğeryi-
git evlatlarımız izledi; Vedat (30 Kasım 1992), Za-
fer (5 Nisan |993), Bahadır (20 Eylül 1993), Ha-
nefi (22 Eylül 1993)...
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Efkan, Vedat, Zafer, Bahadır, Hanefi ve onlar
gibi binlerce cesuryürektir, bizi zafere ve özgürlüğe
kavuşturan, Onlardır bizi var eden,bizi biz eden.

Birliğimizin, zaferimizin ve özgürlüğümüzün des-
tanlarıdır onlar. Toplumsal varlığımızın, onurumu-
zun ve gururumuzun temeltaşları...
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Efkan'ın naaşı, nice zorluklar ve imkansızlıklar

aşılarak Türkiye'ye getirilebilmiş, Soğuksu'da bin-
lercemizin katıldığı törenle defnedilmişti. Böylece
Abhazya'nın özgürlük savaşı diyaspora için daha
bir gerçeklik kazanmış ve daha bir içselleşmişti.

Dayanışma daha da yükseldi, gönüllü gidişleri da-
ha da arttı. Bu da medyanın Abhazya'daki savaşa
ilgisini tetikledi.

Kasım'ın son haftası bir grup gazeteciyi Ab-
hazya'ya götürmek üzere hazırlanırken, Ab-
hazya'daki gönüllülerimizden Erhan'ın ablası Nılay
da gruba eklenmekistedi. 27 Kasım kardeşinin
doğumgünüydü ve ona sürpriz yapmakistiyordu.
Neden olmasın!... 25 Kasım sabahı ucakla Soci'ye,
oradan da Gudauta'ya geçecektik. Topu topu 5-
6 saatlik bir yolculuktu. Nilay'a bir doğum günü
pastası yaptırmasını ve mümkün olan eniyi şekilde
paketletmesini önerdim, önce şaka sandı, ciddi

olduğumu anlayınca sevindi. Hosteslerin de yar-
dımıyla (ki, ucaktaki soğutucuda muhafaza ettiler),
renkli kremayla Abhazya bağrağıişlenmiş pastamız
bozulmadan ve deforme olmadan Gudauta'ya
ulaştı. Şansımıza, Erhan'la birlikte gönüllülerimizin

pekçoğu Gudauta'daydı. Akşam kültür merkezi

tiyatro salonunda yaptığımız kutlama görülmeye

değerdi. Nilay'ın koca cantasından çıkan envay
çeşit şekerlemelerle zengin bir yaş günü şöleni
olmuştu. Konuşmalar, şarkılar, danslar. Biraz gırgır,

biraz şamata... Kahramanlarımızın pekçoğunu o
akşam, şartlar gereği iki gün öne alınmış o yaş
günü kutlamasında birarada gördüm. Düzce-
Hendek-Sakarya vadisi Abazaları ve Adığeleriile
Eskişehir-Bilecik-İnegöl platosu ya da Sivas-Kayseri
yaylası Abazaları ve Adığelerinin dans stillerindeki
ince nüansları o zaman keşfettim. Bahadır'ın,

filmlerde seyrettiğimiz gladyatörleri kıskandıracak
denli vakur duruşu,bir fotoğrafgibiasılıdır zihnimde.
Önce stiller-nüanslar yarıştı ve sonunda hepsi
hızlı 'Çeçen' dansıyla birleşti, bir oldu.

Efkan'la tanışamamış olmanın eksikliği Baha-

dır'la, Vedat'la, Hanefi'yle, Zafer'le ve diğer kah-
ramanlarla tanışmanın bahtiyarlığına halel getirmez
elbet. Yine de, herbirini hayranlıkla kucaklarken,
yüreğimin Efkan'ı da aradığını söylemeliyim. Hepsi
yığıt insanlardı; 7'sindeymiş kadar heyecanlı ve
tez canlı, 70'indeymiş kadarbilge ve ağırbaşlı ol-
duklarına bakıp bakıp gururlandım. Düşündüm,
demeksavaş böyle birşeydi. Cephede ay yıl gibiydi,
yıl on yıl gibi. Çocuklar bir ayda genç olurdu,
gençlerbiryılda yaşlı. Tersi de olurdu lakin, (Mirod
gibi) 70'indeyken cepheye gidip 20'lerine geri
dönebilenler de vardı...

Hepsi hem çok gençti, hem çokyaşlı. Çünkü
en kararlımız, en tez canlımız onlardı. En ağırbaş-
ımız, en bilgemiz onlar...

Savaş devam ediyordu. Ve şavaşın arasına bir
yaş günü kutlaması sığdırmıştık. Sanki yakıcı bir

çölün ortasında küçük bir vahanın serinliğine tu-

tunmak gibi...

Savaş devam ediyordu, vahanın serinliğinde
birkaç saat soluklanan savaşçılarımız gecenin bir

vakti yeniden çöle doğru yürümeye başladı.

000
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Hepsini tek tek hatırlarım da yaşadığımız
komik ve tuhaf bir olayın kahramanı olduğuiçin
Hanefi'yi daha bir hatırlarım. |993'ün Haziran'ında
Türkiye'den genci-yaşlısı kalabalık bir grup gelmişti.
Çoğu tanıdıktı. En kıdemlileri Hakkı Amca'ydı ve
başta Yaşar Amca olmak üzere Abhazya'yailk
kez gelmiş olanlara tunistik gezi programı yapmaya
kararlıydı. Gagra, Pitsunda, Gudauta gibi güvenli
bölgeleri gezdiler. Hakkı Amca'yı, sürekli bom-
bardıman altındaki Novi Afon'u (ve o muhteşem
mağarayı) ve işgalaltındaki Sohum'u gezemeye-
ceklerine ikna etmek pek kolay olmamıştı ya, ney-
se, Pitsunda'da gezerlerken, avare dolaşan bir
pejmürde'asker' peşlerine takılmış. Taa Gagra'da
kaldıkları otele kadar uzak mesafe izlemiş.

Biz grubun diğer yarısıyla otelin avlusunda
bulunan caf&'de sohbet ederken, geziye katı-
lanlardan biri koşarak geldi ve telaşla, silahlı bir
askerin Yaşar Amca'ların kaldığı odaya girdiğini
haberverdi. Hemen koşturduk. Koridordaki kol-

tuklarda pejmürde birasker, kucağında Kalaşnikof,
elinde yarısı içilmiş koca bir votka şişesi, karşısında

oturan Yaşar Amca'ya Rusça birşeyler anlatıyordu.

Yaşar Amca çaresiz bir bakışla ne olduğunu anla-

maya çabalıyordu. Eşi ve kızı odaya sığınmıştı.
Arayagirip, az buçuk Rusçamla, askere kim oldu-
gunu ve neistediğini sordum. "Çeçenim" dedi,
"İyi bir müslümanım ve Abhazya'yı korumakiçin
buradayım" dedi. Dilinin dolanmasını kontrol
etmeye çalışarak, "Bir kız beğendim, babası bu
adammış, kendisiyle votka içip kızını istemeye

geldim" diye devam etti. Hoppala!... Hem bu
çılgın-sarhoş-arsız asker bozuntusunu oyalamak,

hem de söylediklerini evinp çevirerek Yaşar Am-
ca'ya hikaye uydurmak epey terletmişti. İki taraf
da ikna olmamıştı ki, Yaşar Amca aradabir sinir-

lenip 'bu saçmalık da ne, kim bu adam, neistiyor
diye bağırıyor, askerise ikide bir kucağındaki Ka-
laşnikof'a davranıp saçmalamayı sürdürüyordu.
Absürdün tıllahı bir durumdu.

Mümtaz, Handan ve Meral'le durumu değer-
lendinip şöyle bir kurtarıcı plan geliştirdik. Handan'ın
yüzüğünü aşık olunan kıza, Mümtaz'ın yüzüğünü

de içimizde yegane askerkıyafetli kişi olan Ha-
nefi'ye taktık. Hanefi'ye "dik ve sert dur" dedik.
Ve buçılgın, 'kayıp' Çeçen askere, beğendiği kızın
nişanlı olduğunu ve nişanlısını görmek üzere bu-
ralara geldiğini söyleyip Hanefi'yı işaret ettim. Ha-
nefi de bir adım öneçıkarak öyle bir duruşsergiledi
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ki, deymeyin. Çeçen'in, ondan etkilendiği için mi

yoksa şarhoşluğundan biraz sıyrılıp yaptığının abes-
lığı dank ettiği için mi kendine geldiğini anlayamadık.
Bir süre sessiz ve hareketsiz kaldıktan sonra "mi-
navat... minavat..." (Özür... özür...) diye diye
ayağa kalktı ve sarsak adımlarla çekip gitti. Sonradan
öğrendik ki bu zatın ne savaşla, ne Çeçen kültü-
rüyle, ne cephedekiyiğit Çeçen gönüllülerle bir
alakası vardı, üç-beş aydır Gagra-Pitsunda hattında

“dolaşan bıktırıcı bir asalaktı. Evet, savaşta böyle
tüpler de çıkardı ortaya... Neyse, tehlikenin geç-
tiğine iyice emin olduktan sonra hepimiz derin
bir nefes alıp gevşedik. Biraz da mavra yaptık.

Hanefi rolünü sevmişti. Kayseri Pınarbaşı'dan
yola çıkan bir Adığe olarak, Abhazya'da, Istan-
bul'dan çıkagelen güzelbir kızla 'nişanlanmıştı".

Herkese nasip olmaz bir şanstı. Daha ne isteye-
bilirdi()... Müstakbel kayınpederi biraz aksiydi ama
olsun()... Elindeki yüzüğe bakıp bakıp, "vay be,
nişanlanmak güzel şeymiş" diyordu.Kız daaltta
kalmıyor, Hanefi'nin bu takılmalarını usta ma-

nevralarla yönetiyordu. Sonunda "yetti bu oyun"
dedik ve yüzükleri sahiplerine geri verdik. Ertesi
gün misafirleri yolcu ettik. Hanefi 'nişanlısına' son
kez baktı.

Savaş devam ediyordu, konukların gelişiyle
yeşillenen vahamız, gidişleriye yeniden kurumuştu.
Hanefi de kısa süre sonra kızgın çöle doğru yü-
rüdü. Yürüdü, yürüdü ve 22 Eylül'de (1993) son-
suz dünyadaki uçsuz vahaya adımını attı. O son
anda, yani adımını atarken öte yana,belki 'nişan-
ısını! düşündü ve yüzükhala parmağında mıdiye
baktı. Sevgili Hanefi sen rahat uyu.Biz tanığıyız
nişanlandığının, yüzüğe ne gerek...

000

Abhazya'nın özgürlük savaşında diyasporadan
beş şehit verdik: Efkan, Bahadır, Hanefi, Vedat,
Zafer... Beş gencecik yiğit insan, beş kahraman.
Onlar eskitilmemiş sevgiler, bitirilmemiş gülüm-
semelervesilinemez anılar bıraktı geriye. Ölümsüz
oldular. Bizler Abhazya'nın bu büyükzaferini ha-
tırladıkça, Abhazya'yı özgürlüğe kavuşturan bu
gençlerimizi bildikçe, daha bir ölümsüz olacaklar,
Onlara saygımız sonsuz, minnetimiz ölçüsüz...

| Ekim'de (2011) Akbalık'ta binlerce insan
toplanıp zaferi kutladık ve bütün şehitlerimizi an-
dık. O büyük özgürlük savaşını veren ve zafer ka-
zanan yiğitlerimiz için ayağa kalktık ve haykırdık;

Yaşasın birlik, zafer ve özgürlük... EX
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"Eğer toplumunu tanımıyorsan,
sevmiyorsan yazamazsın"

Meşbaşe İshak

Çok sayıda tarihi romana imza atmış olan

büyük yazarımız Meşbaşe İshak 80. doğum

yılı nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya davet
i edilerek okuyucularıyla buluşturuldu. Meşbaşe

İshak'ın şiir ve romanlarını sevenler yazara

büyükilgi gösterdi.

Biz de değerli Nart okurları için Meşbaşe İshak'la konuştuk. 80 yaşına girmiş

olmasına rağmen dinçliği, idealistliği, yazma - anlatma tutkusu, temiz ve gür Adığecesiyle

bizi kendine bir kez daha hayran bırakan bu ünlü yazarımızla yaptığımız söyleşiyiilgi

ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Gi) FİLİZ KAPLAN.

Yazı yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız?

Çocukluğumda, dedemin bahçesinde (kışları

haç'eşinde ) insanlar toplanırdı. Haçeşe gelen yaş-
lılar, masallar söyler, Nart Destanlarını anlatırlar,
konuşmalarını atasözleriile süsleyerek söylemek
istediklerinin anlaşır ve etkili olmasına özen gös-

terirlerdi. Büyüklerimizin hemen hemen her gün
bıkmadan usanmadan anlattıkları olayların başında
Adığe-Rus savaşları geliyordu. Sürgün hakkında
anlattıklarını bana duyurmakistemezler,fısıldayarak
konuşurlardı. Ben de meraklıydım, oları dinleye-
bilmenin bir yolunu bulurdum. Dedeminakıllı ve
güzel konuşuyor olması, tarihimiz konusunda ma-
lümat sahibi olması yetişmemdeetkili oldu. Yedi
yaşında okula girdim. Derslerimizi Adığece yapar-
dık. Öğretmenim Peneşu Yusuf'du. Kendisi Mısır

El Ezher Üniversitesi'nde okumuştu. Beni üçüncü

sınıfa kadar o okuttu. Yazmaya teşvik etmekiçin

o günkü hava durumunu, günün olaylarınıyazılı
olarak anlatmamızıisterdi. Çocukların anlatım gü-
cünü geliştirmekiçin öğretmenlerimiz bu tür me-
totlarizlerdi.İlk işittiğim şiir Nart Sosruko'nunşi-

iri idi. Benden yaşça büyük olan ağabeylerim,
diğer öğrenciler Sosruko şiirini makamla okudukları
zaman çoketkilenirdim.İlk olarak Hatko Ahmet'in

şiirlerini okudum. Hatko Ahmet Adığe İiteratü-
rünün temelini atan kişilerdendir. 1945 yılında
ikinci dünya savaşıbitip, savaşa katılan askerler
köye geri döndükleri zaman köyde bir toplantı
yapılmış, -zaferi kutlama- toplantıda gördüklerim-

den çoketkilenmiştim. Eve geldiğimde gördük-
leriminesir olarak yazmıştım. O şiirim kitaplarımda
yeralıyor.
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Yeteneğinizi bu şekilde mifark ettiniz, bu
kadar çok üreten, bu kadar güzel şeyler ortaya
çıkaran bir yazar olarak sizce yazmakiçin sadece
yetenek yeterli mi, yeteneği geliştirmekiçin
nelere ihtiyaç var, çok eser meydanagetirmenin
sırrı nedir?

Yazmakiçin bir yetenek olması lazım ama o
yeteneğin olup olmadığını insan kendisi de bilmez.
Ben de bilmiyordum, söyleyecek bir şeyim yok
onla ilgili. Yazmak, insan yaradılışında olan bir
özelliktir sanrım. Mensup olduğu halkın duygu ve
düşüncelerini anlamıyor, halkının üzüntülerini,
sevinçlerini paylaşmasınıbilmiyorsa Insan yazamaz.
Önce bu duyarlılığa sahip olmaklazım.

Kendime sürekli sorduğum üç soru var. Bu
sorular felsefenin de peşinde koştuğu sorular; İn-

san neden dünyaya geldi? İnsan doğup büyüdükten
sonra nereye gidiyor, nereye yöneliyor? Bu gittiği,
yöneldiği yerde ne yapacak? İşte bu sorulara cevap
arıyorum; tabi verilen cevaplar gerçekçi olmalıdır,
inandırıcı olmalıdır. Altmışyıldır bu üç sorunun

cevaplarını düşünerek, vermem gereken yanıtları
dikkate alarak yazıyorum. Şunu da söyleyeyim,
bu sorulara hala tatmin edici bir cevap bulmuş
değilim. Yanıtım olsaydı yazma eylemim de biterdi

sanırım.

Çocukluğumda evimizin çitinden baktığım za-
man sadece komşunun evini görürdüm,çitin üze-

rine çıkıp baktığım zamanda daha uzakları görme
imkânı vardı. Yerle göğün birleştiği noktada ne
vardır? Hep onu merak ederdim, şimdi de edi-
yorum.

Yazma eylemim bitmedi. Sekseninci yaşımda
anılarımı yazdım. Şimdi sürgünü yazmakistiyorum,
ağırlıklı olarak diaspora yaşamını...

Anılarımı yazdığım bitirdiğim halde halen so-
rumluluğum bitti, işim bitti diye bakamıyorum.
Halen bir şeyler yapmak mecburiyetindeymişim
gibi geliyor bana, merakiçerisindeyim. Çeşitli dil-
lerde yayınlanmış | 12 kitabım var. Yazdığım artık
yeter diye otursam da olur ama acaba bir şeyi
eksik mi bıraktım, acaba yazmadığım bir şey kaldı
mı, değinmediğim bir sorun, bir konu kaldı mı?
diye sürekli bir endişe içerisindeyim. Bu endişe

yeniden beni yazmayaitiyor.

En çok yazmakistediğim, beni en çok üzen
Adiğe halkının başına gelen büyükfelâket, Bütün
Adığelerde Adığelik bilinci olmalı, Adığe dilini he-

NART 30

pimiz öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz ve dilimizin geliş-
mesi için her alanda kullanmalıyız. Korumalıyız
dilimizi. Dünyada birçokhalkvar, biz de onlardan
biriyiz. İyi, güzel yanlarımızı, dertlerimizi, prob-
lemlermizi diğer halklara da anlatmalıyız. Adığeleri
öne çıkaran güzel özellikleri, güzel adetlerivar.
Gençyaşlı ilişkileri, kadın erkekilişkileri, küçüklerle

büyükler arasındakiilişkiler... Bunları diğer top-
lumlara iyi anlatabilmemiz,iyi gösterebilmemiz

— lazım. Bizim en önemli özelliğimiz bunlar. Adığeler
dünyadaen eski halklardan birisi. İnsan yokturki
beşikte yatıp, mezarı olmasın. Ulusların yaşamı
da insan yaşamına benziyor. Bizde yaşlı bir ulusuz,
yok olmamamız için neler yapmamız gerekir? Ge-
leneklerimizi, davranış şekillerimizi, toplumsaliliş-

kilerimizi gösterebilmeli, anlatmalıyız. Bunu yap-
mazsak yok oluruz. Amaç edindiğimiz, olmasını
istediğimiz her şeye sahip olamadık. Küçükbir
halk da olsak, biz de mücadelemize devam edi-
yoruz. Bizi bütün dünya tanımalı, bilmeli.

Meşbaşeİshaknasıl yazıyor, yani yazarken
nasıl bir ruh halinde oluyor?

Bugün buraya geldik, burada oturuyor, ko-
nuşuyoruz. Ben şu anda dahi yazacağım şeyleri
düşünüyorum.Sizinle konuşurken bile bundan
sonraki kıtabımda ne yazacağımı düşünüyorum.
Bu düşüncelerhiç beni bırakmıyor. Rüyamda da

aynı şekilde yazdığım şeyleri görüyorum, yazdığım
şeyleri düşünüyorum. Bu ölüme kadar devam
edecekbir şey.

Eserlerin kalıcı olmasıiçin toplum tarafından,
insanlar tarafından beğenilmesi, sevilmesi lazım.
Beğenmezse kapağını açar kapatır, işte onun için
endişeleniyorum. Örneğin, romanlarda geçen
kahramanları iyi insan, kötü insan diye karakter
yapısını kendin belirtmeden, anlatım şekli ile
okuyucu direk kendisi anlayabilmeli. Sen doğrudan
söylememelisin.

Her gün yazıyorum. Sabah erken kalkıp ya-
zıyorum. Müslümanlar nasıl abdesti alıp namaza
otururlarsa bende kendi çalışma masama oturup

yazıyorum. Yazar tekbir insan, tekbir kişidir. Ona
hiç kimse yardım edemez. Annesi, babası, kardeşi,

çocuğu ona destek verecek, yardım edecek kimse
yoktur. Seksen yaşıma geldim, uzun bir ömürya-
şadım. Amahalen tüm yazmakistediklerimi yaz-
dığımı düşünmüyorum. Amaçladığım şeylerin ger-
çekleşmesiiçin Tanrıya yalvarıyorum, 'yardımcı
ol, iyilik et bana' diye. Müslümanların en önemli



 
 

MEŞBAŞE İSHAK..
 

 

 
olan ayetlerini üç kere okuyorum. Yazmaya otur-

duğumda bir güç kalemimin yazmasını sağlıyor.
Tanrı yardım ediyor diye düşünüyorum.

Yazmaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Başka meşguliyetleriniz de var...

Gençkenbir günde on beş, onaltı saat oturup

yazar, çalışırdım. Şimdi on saat çalışıyorum. Böyle

söylüyorsam on saat yazdığımı sanmayın. Her

gün bir sayfa yazıyorum. Dört ayrı derginin baş
redaktörüyüm. Her gün işe gidiyorum. Herbir
dersiiçin beşerkişi görevli. Bütün onların yazdığı
şeyleri teker teker kontrol ediyorum. Kendikitap-
larım dışında bunlarla da uğraşıyorum. Sosyal so-
rumluluklarım da var. 1958'den 2011 yılına kadar
Adıgey, Krasnodar, Sovyetler Birliği parlamento-
sunda milletvekilliği yaptım. Halen bu tür çalış-
malarım var. İnsanlarla karşılaşıyoruz, buluşuyoruz,
toplantılara gidiyoruz, beni davetettikleri yerlere
gidiyorum. Sadece Adığeler ile değil, Ruslarla da
buluşmalarımız oluyor. Yunanlılarla, Tatarlarla
toplantılarımız oluyor. Ama toplantı kiminle olursa
olsun her yerde Adığelerin sesini duyuruyoruz.

Kitaplarınızda yarattığınız kahramanları nasıl
oluşturuyorsunuz. Bunları oluştururken beslen-

diğiniz kaynaklar neler? Zane Seferbiy, Şırandıko
Brzeç, Nekras Mişk, Şerel'ıko Nağo vs. meselâ.

Tarihi roman yazdığınıza göre kahramanlarınız
tarihin bir döneminde, olayın geçtiği zamanlarda

yaşadıklarını sanıyoruz.

Tarihten alıyorum bütün konularımı, gerçeklere
daha yakın oluyor. Arşivlerden yararlanıyorum.
İstanbul'da da başka yerlerde de Adiğelerile ilgili

çok fazla arşiv var. Kafkas halkları içerisinde en

çokarşivlerde belgesi olan Çerkesler. Bu arşivdeki

belgeleri okuduktan sonrayazacağım romanı dü-
şünüp oluşturuyorum. Sadece Ruslar değil bizimle

savaşan Rus Kazakları da anlatıyorum. Romanlarımı
yazarken, tarihi olayları verirken hiçbir zamaniçin
kanı, gözyaşını teşvik edecekşekilde bağlamıyorum
sonuçlarını. Romanlarımı bu şekilde yazmıyorum,

kanlı kamaları göstermiyorum romanlarımda. Ben
barışı seviyorum, savaşı değil. Halkların birbirine

düşman olmamasıiçin onlara dikkat ediyorum.
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Romanlarınızda tekerleme ve atasözlerini

çokça kullanıyorsunuz. Bu kadar atasözü,

tekerleme vs. gibi folklorik öğeleri kendiniz mi
derlediniz?

Annem bu atasözlerini sürekli bana öğretirdi.
Annemden en az bin tane atasözü öğrendim.
Ayrca dedemin evine gelen diğeryaşlıları dinlerken
onlardan da çok tekerleme ve atasözleri duydum.
Bu şekilde romanlarıma bunları aksettirebildim.

Çok atasözümüzvar. Atasözlerinin bu kadar an:

lamalı ve zengin olması halkımızın bilgeliğine da-
yanıyor. Yazarken bu atasözleri aklıma geliyor,
sonra ben onlara felsefe yüklüyorum.

Peki diasporadaki Adığelere ne söylemek
istersiniz? Türkiye'deki Adığelerle ilgili neler
düşünüyorsunuz?

Heriki taraftaki Adığelere de söyleyeceğimiz
söz aynı, gerek Türkiye gerek Kafkasya'dakilere:
"Adığeliğinizi unutmayın, birbirinize saygınız olsun,
büyüklerinize, küçüklerinize, diğer milletlere saygınız
olsun", Bir Adığe atasözü: "Yaşlısı olmayanın gen-
cide olmaz" der. Biz gençlerimize değer vermez-
sek, onlar da bize değer vermezler. Seni doğuran
ana senin için çok şey yaptı; süt verdi, insan yaptı,
eğitti, yetiştirdi. Belli bir yaşa geldiğin zaman anneyi
babayı kaybediyorsun. Onların sana yapmış ol-
dukları şeyleri bir daha senin onlara yapmaşansın
da kalmıyor. Annem ve babam için yapamadık-
larımı şimdi çocuklarıma yapıyorum. Annem için
yerine getiremediğim sorumluluklarımı çocuklarıma
yaparak görevimi bu şekilde yapıyorum. Dünya
bu şekilde devam edip gidiyor. “Tatlı söz yılanı
deliğinden çıkarır"'diyor atasözü. Tatlı konuşmamız

lazım,iyi sözler söylememiz lazım, olumlu şeylerden
bahsetmemiz lazım ancak sevinç ve keder hayatta
hep yan yana yürüyor. Çocuk doğduğu zaman
seviniyoruz, biri öldüğü zaman üzülüyoruz. Bir
gün güneş doğuyorhava gayet güzelaçık, ertesi
gün bakıyorsun bulutlar gökyüzünü kaplamış
yeniden kötü bir hava hâkim olmuşfakat tekrar
güneş doğuyor, tekrar bulut geliyor. Yaşamda da
bu şekilde iyi ve güzel şeyler ard arda gelerek
devam ediyor.

Dünyada yüzlerce halk var, kımı büyük kimi
küçük, nüfuslarıitibariyle. Bir ulus olarak yaşamak

istiyorsan dünyada, bu dünyada yaşayan diğer
uluslarla bir anlaşmaya varabilmen, onlarla bir
uyum sağlaman lazım. Adığelerin kat ettiğitarihi
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yola baktığımız zaman, mutlu, huzurlu olaylar da
var, çok üzücü, kederli olaylarda var. Ama daha
çoğu üzücü, kederli olaylardan müteşekkildir.
Ulusumuziki parçaya ayrıldı: halkımızın bir kısmı
Rusya Federasyonu içinde kendi vatanında yaşıyor,
diğer bir kısmı da Türkiye'de, Zorla, istemeyerek
kendi vatanlarından koparılıp, denizleri aşarak bil-
medikleri, tanımadıkları bu ülkede yaşamak du-
rumunda kaldılar. Bu ülkenin halkları bizimle ek-
meklerini, sularını paylaştılar. Türkiye'de yaşayan
Adığeler yaşadıkları bu ülkeyle bir uyum sağlamalı.
Ancakhiçbir şekilde Adığeliğini kaybetmemeli,

unutmamalı. Adığelere kucak açan bu ülkeye,
halklarına teşekkür etmemiz lâzım. Bizimde yaşa-

dığımız ülkelerin hükümetlerine teşekkür ettiğimiz
zamanlar oluyor. Öncelikle kendimize teşekkür
etmeliyiz ki bu dünyada bir varlık, yaşama müca-

delesi verdiğimiz için.

(Söyleşi sırasında masa üzerinde bulunan
Nart dergilerinden birinin kapağı dikkatini çe-
kiyor ünlü yazarımızın. Nart dergisinin 78. Sa-
yısının kapağında bulunan bu yıl kaybettiğimiz
Abhazya eski Devlet Başkanı Sergey Bagapş'ın
fotoğrafına bakıyor uzun uzun... "Arkadaşımdı"
diyor... ) |

Adığe Abhaz kardeşliğiile ilgili ne düşünü-

yorsunuz?

Çok çok eski cağlarda tek bir ağaçtık. Fakat
ağaç büyüdü dal budaksaldı, kökünden fışkıran
filizler de ayn ayrı ağaç oldular. Abhazya'yagittiğim
de adet, gelenek ve yaşam şekillerini gördüğüm
zaman, bazen kendimi Adığey'in bir köyünde zan-
nediyorum. Fakat zaman ve toplumların karak-
terlerinin oluşmasında etkili olan faktörlerbizidili

ve ulusal karakteriyle farklı halklar haline getirdi.
Abhazlar güç duruma düştüklerinde onların yanına

ilk koşan Adığeler oldu. Çokinsanımız can verdi
Abhazya'da. Ben de o zamanlar destek verdim.

Dört kişi Moskova'ya gittik. Bütün görüşmekiste-
dığımiz insanlarla buluştuk, görüştük. Milletvekillerini
Rusya milletvekillerini hem Abhazya'ya hem Gür-
cistan'a sorunun çözümüne katkı sağlamaları için
gönderdik. Gürcistan her ne kadar saldırdıysa da,
Abhaz halkının direnci sayesinde topraklarını ele
geçiremedi. Benim yaptığım destek ve yardımın
karşılığı olarak Bagapş'ta beni Abhazya'ya davet
etti ve ülkesinin en değerli madalyasıyla beni
onurlandırdı. Abhazya Akademisyenleri Birliğine
beni de aldırdılar. Üç gün konukettiler. Büyük
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bir toplantı yaptılar, parlamento binasındaşiirlerim

okundu,insanlar kalabalıktı, bana değerverdiler.
Arzınba'yı da iyi tanıyorum. Arzınbaile yana yana
Rusya parlamentosunda oturduk, çalıştık. Birbi-
rimize yardım ederek, birbirimize destek çıkarak

yaşarsak daha iyi olur. Kardeşimiz onlar.

Bize zaman ayırdığınız ve sorularımızı ya-

nıtladığınız için çok teşekkür ederiz.

Rica ederim, ayrıca şunu da söylemek
istiyorum. Sekseninci yaşım dolayısıyla İstanbul'da
Ankara'da beni ağırlayan, misafir eden herkese,
değerli okurlarıma çok müteşekkirim. Heriki

yerde de beni karşılamalarından, bana değer
vermelerinden çok çok mutlu oldum, çok teşekkür

ediyorum.

 
 

Mevlüt Atalay: “Ishak'ın bütün şiirlerinde savaş var ama savaşıanlatmıyor. İnsanların
geleceğe umutla bakması, birbirlerini sevmeleri, saygı duymalarına önem veriyor İshak. Adığe

tarihini tarihçiler kadar hatta onlardan dahaiyi bilen bir yazar. Meşbaşe İshak 'ı okumadan Adığe

tarihi hakkındafikir yürütmek, yorum yapmak büyükbir eksiklik olur. ”

 

İbrahim Çetaw: “Meşbaşe Ishak'ın yaşamı sadece edebiyat çalışmalarıyla geçmedi, onun dışında
- yaptığı toplumsal politik alanda önemli çalışmalarda da bulundu yaşamı süresince. Sovyetler
döneminde Adıgey ve Krasnodar Kray'ın parlamentolarında ve 1989 yılında Sovyetler Birliği
parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı. 1983 yılından beride Adıgey Yazarlar Birliği başkanı,

- Rusya Yazarlar Biriliği başkan yardımcısı aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu Yazarlar Birliği
“yönetim kurulunun da üyesi olarak da görev yapıyor. Yazarlar birliği başkanı iken diğer yazarların
yetişmelerine, diğer yazarlarında önemli eserler vermelerine katkıda bulundu, onlara ön ayakoldu.
1983 yılında o göreve geldiği zaman yazarlarbirliğinin dokuz tane üyesi vardı, bugün ise otuz beş
> tane üyesivar. Birçok Adığe yazarı İshak'ın görev döneminde Adıgey'in onuru gibi, Adıgey'in saygın
- yazarı gibi önemli devlet madalyalarını, önemli devlet nişanlarını almıştır. Yazarların adına müzeler
“açıldı, yazarların yaşadıkları yerlere onların anı levhaları yapıldı, yazarların isimleri sokaklara,
caddelere verildi. Bunların hepsi sayın üstadımızın yazarlar birliği başkanlığı döneminde yaptığı
önemli işler arasında. Onun dışında tabi bu ülkede toplumsal,politik gerek edebiyatlailgili yaptığı
çalışmalardan dolayı önemli nişanlar, madalyalar, armağanlar kazandı. Bunlardan kısaca bahsetmek
istiyorum:

Adıgey, Kabardey -Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri'nin halk yazarı, Sovyetler Birliği,
Rusya Federasyonu ve Adıgey Cumhuriyeti'nin devlet edebiyat ödüllerini aldı. Ayrıca büyük Rus

> yazarları: Şovolov, Ostrovski ve Fadeyev adına düzenlenmiş olan edebiyat ödüllerini aldı. Ülke
edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle Rusya Federasyonu'nun ikinci, üçüncü, dördüncü derecedeki
devlet nişanlarını aldı. Halkların dostluğu ve barış nişanları ve Adıgey Cumhuriyeti'nin en önemli
nişanı: Adıgey onur madalyasının da sahibidir. Diğer yandan Dünya Çerkes Bilim Akademisi, Abhazya
Cumhuriyeti Akademisini, Adıgey Devlet Üniversitesi ve Maykop Teknoloji Üniversitesi'nin fahri
profesörüdür.”

  
 

, ceMeşbaşe İshak'ın “Bitmeyen Umutlar”, “Taş Değirmen” adlı romanları Yenemiko Mevlüt Atalay tarafından
Türkçe'ye çevrilmiş ve KAFDAV tarafından yayınlanmıştır. “İki Esir” adlı romanı da yakında yayınlanacaktır.
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belge:

©Hazırlayan:KIPGUPSEALTINIŞIK

Kabardey hattının komutanı Piryatinski'nin,
silahlı Kabardeylerin, Ruslarla ve "vahşilerle"
karşılaşmaları halinde nasıl davranmaları gerek-

tiğinin, Kabardey Geçici Mahkemesine tekrar
bildirilmesi hakkındaki, 17 Mart 1834 tarihli,
589 nolu, kararı.

Benden önce görevli olan General -Yüzbaşı
Gorihvostov ve Kabardey'in yönetimine geldi-
gimden beri ben de "vahşilerin" kendilerine bölge
sakini görüntüsü vererek, Kabardey sınırından ra-
hatça geçmelerini ve Kabardey ormanlarında sak-
lanmalarını önlemek amacıyla; sıklıkla meydana
gelen, özellikle geceleri yerleşim yerlerinden or-
manlara, silahlı olarak atlı veya yayan giden Ka-
bardey sakinlerinin askeri birlikler veya bekçiler
tarafından öldürülmesine engel olmak amacıyla:

29 Kasım 1831 tarihli 3491 nolu, 1833 yılı; 30
Mart tarihli 782 nolu, 29 Temmuztarihli 1046
nolu, | | Eylül tarihli 2167 nolu belgelerle, Kabar-
deylere duyurulmaküzere, Geçici Kabardey Mah-
kemesi'ne aşağıdakileri önerilerde bulunmuştuk;

|. Kabardeylersilahlı bir şekilde, yayan veya
atlı olarak ormana gidemezler. Özellikle de Rusların
bulunduğu yerlere gitmeleri yasaktır.

2. Hiç kimse hiçbir gerekçe ile özellikle silahlı

olarak gece köyü terk edemez. Böyle birkişi bir

1822-1858 tarihleri arasında

faaliyette olan “Kabardey Geçici
Mahkemesi" kararlarından 27 nolu 

Rus'a rastlarise "vahşi" muamelesiile öldürülecektir.

3. Kabardeyler, nerede olursa olsun Ruslara
yolda rastladıkları zaman, kesinlikle 500 metrelik.

mesafeden daha fazla yaklaşmadan, aralarında en »x
az 400 metre mesafe kalana kadaryollarını de-
giştirmek zorundadırlar. Ruslara tarlada çalışırken

rastlar iseler bir tüfek atışı mesafesinden daha

fazla yaklaşmaları yasaktır. Sılahlı yayan Kabardeyler
Ruslara yaklaşamazlar.

4. Koyun ve sığır çobanları, sığınaklarına vahşileri
alamazlar, onlara yemek-erzak veremezler. Ancak
herhangi bir şekilde vahşilere rastlar iseler, o anda
yakında bulunan Ruslara, kontrol noktalarına, yet-

kililere haber vermek zorundadırlar.

5. Bu koyun ve sığır çobanları ile diğer hareket
halindeki Kabardeyler, herhangibir şekilde, Rusların
asileri yakalamaya çalıştıklarını görürlerse, rastlar-
larsa, bulundukları yerden ayrılmayacaklar veasi-
lerin kaçtıkları yeri, yönü biliyorlarsa Ruslara haber
vereceklerdir.

Bu emirlerime karşı gelerek Ruslar tarafından
öldürülenlerin sorumluluğu kendilerine aittir. Ka-
bardeyler yöneticilere yardımcı oldukları takdirde,
herhangibir şekilde haklarında önceden bir suç- ;
lama veya bir cezaları var ise bunlar kaldırılacak
ve affedileceklerdir. Kabardeyler için isabetli

 



 

  

    

  

    

  

 

  

 

  

  

  
  

    

  

    

  

  

  

 

  
  

    

  

 

  

   

  

olduğunu düşündüğüm bu kararlarımı, emirlerimi
uygulamayanlar kendileri zararlı çıkmaktadırlar
ve bununfarkına varamamaktadırlar. Emirlerime
uymayan insanlar iyi niyetli olmayanlardır.

Emirlerime itaatsizliklerden kaynaklanan ne-
denlerle, Çeçen-Kuban ötesindekiasiler ve kö-

tü niyetli Kabardeyler,vahşiliklerini sergileyerek
özgürce hareket etmeye başlamışlardır.

Kabardey'de bulunan bizim askeribirlikle-
rimiz, olumsuzluklarla mücadele amacıyla, bu
vahşileri yakalayarak yok etmekiçin güçlerini
birleştiriyorlar. Ayrıca halkın arasına girerek, bilgi
aktaracak olanlardan istihbarat toplamaktalar.
Kabardeylerin dikkatsizliğinden kaynaklanan ne-
denlerle bu çalışmalara karşı olumsuz durumların

meydana gelmemesiiçin, Kabardey Geçici Mah-
kemesinin, bu emirlerimi hemen, Kabardey'deki
pşilere ve ihtiyar heyetlerine bildirerek, tamamen
ve doğru olarak uygulamalarını ve sonuçlarını
bana bildirmelerini emrediyorum. o

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Arşiv Fonu,
1822-1858 yılları Kabardey geçici Mahkemesi
Tarihi, Döküman no:27, Sa:41,42,43.

Bilgi notu: Kabardey Geçici Mahkemesi'nin
kuruluş amacı, toplumun yönetimine hakim olan
pşi ve vorklerin otoritesini zayıflatmakve hatta
ortadan kaldırmak ve sonuçta da Rus hakimiyetini
sağlayarak, halkın kontrolünü ele geçirmekidi.
Bu mahkemenin fikir babası ise 1816 yılında
Kafkasya'ya yetkili olarak gönderilen General
Yermolov'dur.

Yermolov'un bölgeye gönderilmesiyle birlikte
zulüm, eziyet, güç gösterileri ve savaş kendini
hissettirmeye başlamıştır. General asıl amacının,

Adığe habzeyi, Adığelerin onurlarını, yaşamlarını

ayakaltı ederek, kendi kuralları ile bir yaşamı
zorla benimsetmeye çalışmak olduğunu göster-
miştir. 29 Ağustos 1822 tarihinde Yermolov
Ekaterinagrad'da görev yaparken Kabardey'e

  

bir mektup yazarak: "Kabardey'de bir geçici
mahkeme kurulmasının yerinde olacağı
kanısındayım. Bu mahkemenin kurulması ve
idaresi görevini Albay Katsharov'a veriyorum"
demiştir.

İnsan öldürmek, devlete hile yapmak, devlete
karşı gelmek, direnişçilere yardım etmek, Rus

polis kontrol noktalarına saldırmak,silahlı yara-
lama gibi suç kabul edilen eylemler zamanın as-
keri mahkemesinin yetki alanında idi, Kabardey
Geçici Mahkemesiise bu eylemlerin dışındaki
dahabasit konulara bakıyordu. Ömeğin; Adiğeler
arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunda,
Pşiler ile vorkler arasında meydana gelen so-
runlarda, 200 rubledenfazla para hırsızlığı yapıl-
dığında,birinin malına el konulduysa,hile yapıl-
diysa, silahsız kavgalarda ve bunun gibi
eylemlerde, Din adamlarının bu tür anlaşmaz-

liklarda sözleri geçmiyordu. Sadece dini ve ahlaki
konularda din adamlarına başvurulurdu. Özellikle

aile içi anlaşmazlıklar (eşler arasındaki kavgalar,

ana-babaile evlat anlaşmazlıkları gibi) din adamları
devreye girerdi.

Kabardey Geçici Mahkemesi Adığelerin ya-
şamlarında ciddi olumsuz değişiklikler yapmıştır.

O zamana kadar Pşı'nın elinde olan yönetim

gücü askeri yönetime devredilmiştir. Bunun asıl
anlamı Kabardey'in öteden beri sahip olduğu
"politik ve ekonomik özgürlüğü" kaybetmesi de-
mekti. Bu durumda Adığelerin istedikleri şekilde
istedikleri yere gitmeleri yani seyahat özgürlükleri
ve ticaret yapmaları yasaklanmış oluyordu. Bu
olumsuzluktan kurtulmak için çare arayan bazı
Adiğeler şeriat mahkemesine dahil olmakisteği

ile dilekçe vermişlerse de bu çabalarının hiçbir

anlamı olmamıştır.

Geçici Kabardey Mahkemesi 1858 yılına ka-
darişlevini sürdürmüştür. 1858 yılındaise "Ka-
bardey Çevre Mahkemesine " dönüştürülerek
kuruluş amaçları veişlevlerinde bir değişiklik ya-

pılmamıştır.
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   SERAP ÖNAL KARA

Janset Berkok Shami edebiyatçı, ressam ve kukla yapımcısı. Bu çok yönlü sanatçılığını
İngiltere, Amerika ve Kanada'da çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan öykülerine
de yansıtıyor. Canlı ayrıntılarıyla bir tablo gibi işlediği etkileyici olayları yalın bir anlatımla
ve ustalıkla dile getiriyor.

KAFDAV'ın 22-25 Eylül tarihlerinde
yaptığı uluslararası sempozyum sırasında
sohbet etme imkanımız oldu kendisiyle.
Antropolog kızı Setenay Shamiile birlikte
gelmişti sempozyuma. Ünlütarihçi yaza-
rımız İsmail Berkok'un kızı aynı zamanda
Janset Berkok Shami.    

  

  

    

  
  

Bir çok yazısı, öykü kitapları, piyesleri
bulunuyor. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi'nin İngiliz Edebiyatı bölümünübitirmiş.
Babasının görevi dolayısıyla Ankara'da
yaşamakta iseler de yazları İstanbul'da
geçirmişler. Ürdün'lü, Çerkesbir doktorla
evlenip Ürdün'e yerleşmiş. Eşi, İngiliz
Kültür Heyeti tarafından,ihtisas yapmak
üzere Londra'ya gönderildiğinde kendisi
de Londra'da Oueen Mary kolejinde mas-
tırını yapmış. Sohbetimiz esnasında"İstan-
bul'dan ayrıldığımda, yerini yurdunu ar-
kada bırakan herkes gibi, benim de haya-
tım ikiye bölündü." diyor. Bu bölünüşün

© İngilizceyle Türkçe arasında kalmasına
- yolaçtığını bununsa yazı hayatında da ö-

, nemli bir rol oynadığını anlatıyor bize.

İki tane çocuğu var Janset hanımın,
. Oğlu doktor/cerrah,kızı ise antropolog.

Eşini iki sene evvel kaybetmiş, halen Ür-

! dün'de yaşıyor.



 

JANSET BERKOK SHAMİ
 

Janset hanım yazı yazmaya nasıl başladınız?

Yazı yazmaya çok evvel başladım, hatta ço-

cukken bile yazardım. Çünkü babam yazar, annem
yazar, biz de yazıyordukişte, İngiliz Edebiyatı bö-
lümünde öğrenciyken Akşam, Zafer gibi gaze-
telerde değişik konularda yazılar yazmaktaydım.
Daha sonra radyo piyesleri yazmaya başladım.
Yazdığım piyesler Ankara ve İstanbul radyo istas-
yonlarında temsil ediliyordu. Iürkiye'den ayrıl-
dıktan sonra Ürdün'e yerleştiğimde, vatan has-
retiyle kavrulmaktaydım. Tekteselliyi kıtaplarımda
ve klasik müzik koleksiyonumda buluyordum.
Londra'ya gittiğimizde ise BBC Türkçe Servisiiçin
haftalık programlar hazırlamaya başladım. Aynı
zamandaİngiliz dergilerinde yazıyordum. Çünkü
artık Türkçe yazamaz oldum. Orada Türklerle
alakam kesildi, o yüzdenİngilizce yazmaya başladım.
İngiltere'deki bir dergide birkaç hikayem çıktı.
Fakat o dergi kapandı.

Kocamınihtisasını tamamlanıp Ürdün'e dön-
düğümüzde beniki çocuk annesiydim. Sorumlu-
luklarımın artması yazılarıma devam etmeme en-
gel oluyordu. Ben de bunun üzerine durdum ve
biraz da boş kalmayayım diye kukla yapmaya baş-
ladım, sanata ilgim vardı, biraz da çocukları tatmin
etmekiçin ona başladık.

Yaptığınız kuklalarla da televizyon programı

yapmaya başladınız değil mi? Bunu biraz anlatır
MISINIZ?

Çocukları eğlendirmek için kukla yapmaya
başladım. Bu sanat yoktu orada zaten. Televiz-
yon da yoktu Ürdün'de henüz. Televizyon baş-
layınca beni televizyona davet ettiler, çocuk
programı yapmaya başladık. Bu programlariçin
çocuklarım da yardım ediyorlardı bana. Yanı kukla
oynatmakta çocuklarım yardım ediyordu. Prog-
ramın "Tatlı bebeklerin dünyası" gibi bir ismi vardı.
Kukla oyunu Arap memleketlerinde bir tek Mısır'da
vardı. Ürdün'deilk defa yapılıyordu böylebir şey,
Türkiye'de de vardı kukla, çocukluğumuzdan beri
görürdük ama televizyonda yoktu,belki şimdi var
bilmiyorum. Yaptığımız seriler komşu ülkelere sa-
tldı, onların televizyonlarında da gösterildi. Bugün
bile programlardan bir ikisi Ürdün televizyonunda
ara sıra gösteriliyor.

İşte bu uğraşla birkaç senemiz geçti böyle.
68'le 73 arası televizyonda çalıştım. Daha sonra
çocuklar büyüyüp gidince yazıya devam etmeye

başladım.

  

Ne tür kuklalar yaptınız? Bunların içinde
Kafkas bebekleri de vardı değil mi?

Kafkas bebekleri de vardı ama sadece onlar
değil, dünya bebekleri yapıyordum ve dünya
memleketleri hakkında konuşuyordum. Nasıl
giyinirler, nasıl dans ederler, nasıl konuşurlar? Bunu
anlatmaya çalışıyordum.

Peki yaptığınız resimlerden de bahsedelim
mi?

Kuklayı bırakınca 73 senesinden sonra resim
yaptım bir müddet, sergiler falan açtım. Londra'da

Beyrut'ta ve Bağdat'ta sergiler açtım. Ondan
sonra da tekrar yazıya geri döndüm.İlk yazdığım

roman "Cages on Opposite Shores" New York'ta
basıldı. Sonra bunu Aksoy yayıncılık burada "Anah-
tarsız Kafesler" ismi altında Türkçe bastı. |996-

79/ gibi pekiyi hatırlamıyorum şu andatarihini, on-
lar bastı. Daha sonra kısa hikayeler yazmaya de-
vam ettim. Ben aslında kısa hikaye yazıcısıyım. Bu
hikayeler, birçok dergide, Amerika'da, Kanada'da,
Yeni Zellanda'da birçok yerlerde yayınlandı.

Çerkesler konulu bir öykü veya roman yaz-
mayı düşünüyor musunuz?

İşte bu konferansa bununiçin geldim. Belki
bana bir ilham gelir dedim. Buradaki konuşma-
lardan bir şey çıkarırım dedim. Çünkü ben İstan-

bul'da doğdum,İstanbul'da büyüdüm. Kızım araş-
tırma yaptığı Zaman ancak Uzunyayla'ya gittik.
Çerkes adetlerini, Çerkes geleneklerini bilmedim.
Tamamen bir Türk gibi büyütüldüm ve bu benim
kabahatim değil, ailemin kabahati. Onun için bil-
mediğim bir şeyi yapmaya çalışıyorum yani. Bu
yüzden tekrardan öğrenmeye çabalıyorum. Artık
lisanı öğrenemem ama dedim bu konferansta bir
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olsa okusam, ben de böyleyazarım desem... Ki-
© taplar yazıyorlarsada edebi değil. Çetin Öneriın
kitabı gerçekten edebibirkitaptı. Edebi olup böy-

 

 

his bir şey gelir elki, istiyorum. Maksatbu. Kızımı

da bununiçin teşvik ettim, ta Amerika'dan buraya

gelmesini, o çünkü henüz dönmüştü Amerika'ya.
Çok seyahat ediyor, iş icabı. Mutlaka gitmelisin
dedim, Çerkeslere biz borçluyuz bunu, dedim.
Bir Çerkes olarak bunu yapmamız lazım dedim
ve işte geldi. Çerkeslik konulu yazmakistiyorum
ben de çokistiyorum.

Pekidiasporadaki Çerkes edebiyatı konu-
sunda ne düşünüyorsunuz? Bui Konuda sizce ye-
terli çalışma varmı? nn

“Bu konuda Çetin Öneriiiyi'bir yazar. O
birtanecikkitap yazdı, ondan sonra çocukki-

© taplarına döndü. Dağlara yazılıdır. kitabı çok güzel
© birkitaptı,amabirtanekitapla da olmaz. Bu yüz-

   

  

   

 

  

  

 

  

  

den oradadabirşeyalamiyorum.Bir sürükitaplar

 

le şatafatlı cümleler demekistemiyorum. Başka
bir tarzı vardıredebi kitabın. Bu duruma çok
üzülüyorum ben. Bazen bir takımkitaplar veri-

yorlar bana, onlanbile, edebilikle ala-
- kası yok.

Gençlerimize ne ek istersiniz?

Gençler bence kültür üzerine durmalı. Yazı,
müzik ne bileyim mimari, heykeltiraşlık, resim her
alanda bunuilerletmeleri lazım ama söylemekle
olmaz bu havayı yaratmaklazım.

Müziklerimiz konusunda, Nart televizyonu
varbiliyorsunuz Ürdün'de. Oradaarada çok güzel
müzikler de çalıyorlar, eski müzikler. Şimdi bu
müzikleri toplayıp, geliştirecek, öbürlerini de te-
mizleyecek birisi lazım.Ben artık genç eğilim,
bunları yapacak durumum yok, kaç senem kaldı.

Muhittin Kandur'un filmi “Cherkess" varya,
Ürdün'de çok alaka gördü. Buradahiç alaka gör-
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memiş, niye böyle anlamadım. Bence gayet güzel
bir filimdi. Sonrasında beğenmeyen dahaiyisini
yapsın, Muhittin bey bir yol açtı.

Peki babanız General İsmail Berkok'dan bah-

seder misiniz biraz da?

Babam ben 27 yaşındayken öldü. Hatta babam
öldüğünde onunla sadece bendim, Londra'da öl-
dü çünkü, Kanserden ameliyat oldu, onun neticesi
ameliyattan sonra öldü. Çerkesler gelirdi giderdi
bize hep ama biz okuyorduk. Biz onlarla otur-
mazdık yani başka odalarda otururduk, derslerimizi
yapardık ve babam kendisi Çerkeslerle çokilgili
olmakla beraber bizimle bunlar üzerinde konuş-

mazdı pek.

Babam Uzunyayla'nın Yağlıpınar köyünden
İstanbul'a gelmiş. Gelme nedeni ise çok güzel
Kur'an okuduğuiçin kabiliyetini görüp "Yazık bu
çocuğa, köyde kalırsa hiçbir şey öğrenemeyecek."
demişler. Bir ablası bir paşayla evliymiş İstanbul'da,
ona mektup yazmışlar; "eğitimini orada görmek
için yanınızda kalabilir mi?" diye. O da "kalabilir"
diye cevap vermiş. Ama tabi o tarihlerde mek-
tuplar Allah bilir ne kadar zaman sürüyordu. Mek-
tupların gitmesi gelmesi... Neyse, babam peki
dendiği için yola çıkıyor. Oraya vardığında ablası
ölmüş. Bu aile ise ablasının evlendiği şahıs Türkmüş,
buna çok fena muamele etmişler, merdivenaltı

gibi bodrum gibi yer vermişler. Mum ışığındafalan
çalışarak askeri okula girmeye muvaffak olmuş ve
çalışkanlığından dolayı da mümessil yapmışlar. Bir
gün öğretmen babama,"Anıyaz,şu notları al de-
miş, şu notlarıtut." İşte söylüyor öğretmen nok-
ta virgül falan diyor. Babam Türkçe bilmediğiiçin
yazıyor ama noktaları virgülleri de kelime olarak
yazmış. Ondan sonra öğretmeni "oku bakalım ne
yazdın" diyor. Babam da okuyorişte "burayagel-
dim nokta, bana söylediler kivirgül..." "Ver ba-
kayım şu ödevini" diyor öğretmen,"sen ne biçim
yazmışsın, hiçbir şey de bilmiyormuşsun" diyor.

Babamsa "Anı dediniz ya" diyor. Biliyorsunuz Pa-
şabahçe'de bu askeri okul boğazın Anadolu kıyı-

sında. Babam, "dağlara çıkardım yükseklere, et-
rafa bakıp ne görürsem onları yazardım" diyordu;
vapur geçti... vs.İlk yazım böyle başladı diyordu.

Janset hanım, Babanızın yazdığı kitaplardan
bahsedecekolursak İsmail Berkok'un tarihimizle
ilgili çok çok önemli bir kitabı var "Tarihte Kaf-
kasya". Bu kitabın İsmail bey öldükten sonra
basıldığını biliyoruz. Merakettiğimiz bu kitap 



hazır yayınlanacaktarzda
tcinlerden, siz Mİ birleştirdiniz?

k için, Annem buiznialdı,e
rarvar,eoraya gitti,

esatın,laiyi kâredersiniz"'demiş,

"bizbunu kâriiçin yapmıyoruz, bir.

JANSET BERKOKSHAMİ

Pekihenüz yayınlanmamış notları var mı? |

© Var. Birtakım böyle notları var babamın.

Çünkü Kafkasya'ya gitti biliyorsunuziki kere harp

— zamanı, Fakat bunlar tabi eski yazıyla, Osmanlıca.

Biz okuyamıyoruz. Birçok insan bu notları almak

ilben de vermiyorum. Çünkübelkiiçinde

şahsi şeylervar bilemem ki, ewela bizim bir oku-

mamız lazım. Ondan sonra verilebilir, belki bir

kısmi verilir, bir kısmı verilmez, doğru değil mi?

o Evet haklısınız, içeriğini gördükten sonra
ilerde yayınlamayı düşünüyor musunuz,şu ara-

— lar yayınlamayı düşündüğünüzbir kitap var mı?

— İşte bakalım bir gün vaktimiz olursa ben

olmazsam da ölürsem, kızım,hala eskiOsmanlıcayı

okuyanlar devam ediyordur. Bunları okutup bir.

şey yapabilir, değerlendirebilir. Sonra ben Tarihte

“Kafkasya'yı babamın kitabını tercüme ettim İn-

gilizceye. Bir de İngiliz basımevi varmış. İsmi de

Kafkas is World gibi birismi var şimdi unuttum,

onlar basabilecek fakat redakte lazım, üzerinde

- çalışmaklazım. Kızımın vakti olmuyorki kendi

işlerini görmekten. Beraberce oturup yapabilsek

“şimdi, kocaman kitap yani, 350 sayfa kitap. Ben

“baştan sona yaptım, yavaş yavaş | sayfa 2 sayfa

bitirdim.

“Bu güzel sohbetiiçin çok teşekkür ediyoruz

size.

Benteşekkür ederim.
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EE) MURAT PAPŞU

7> erkeslerin alt gruplarını oluşturan top-
- lulukların adları toplumsalhafızada lür-
, kiye'de Kafkasya'dan daha fazla yerini

 

korumuş, Kimliğini iyi kötü koruyan her Çerkes
hangialt gruba (kimine göre 'boya' veya 'ka-

bileye") ait olduğunu biliyor. Bu durum "ilerici
bazı aydınlarımız tarafından uluslaşamamanın

ve geriliğin göstergesi sayılsa da, anlamsız çe-
kişmelere temel olmadıkça köklere ait bir bilgi

olarak korunması bence yararlı bile sayılabilir.

Abzeh, Besleney, Bjeduğ, Çemguy, Hatukoy,
Kabardey, Şapsığ ve Ubıh bugün hala bilinen

ve mensuplarına rastlayabileceğiniz gruplar.Jane,
Mahoş, Mamheğ, Natuhay vd. daha küçük grup-

lar ise çeşitli nedenlerle komşu gruplara karıştılar

ve 'sülale' olarak onlar arasında yaşıyorlar. Ge-

nellikle isimlerini Kafkasya'da yaşadıkları coğrafi

bölgeden ve bazen de bağlı oldukları soyludan

alan bu toplulukların isimlerinin nereden geldiği

uzun bir araştırma konusu olabilir. Devamını

getirmek üzere bu yazıda sadeceikisini konu

alalım.

Türkiye'de Çerkeslerin en büyük nüfuslu

topluluklarından biri Abzehler. Adları bazen
'Abzah' olarak da söyleniyor. Kabardeylerin on-

lara verdiği 'Abazeh' adı Rusça literatüre küçük

bir farkla 'Abadzeh' olarak yerleşmiş. Kafkas

sıradağlarının kuzey eğiminde Pşış, Pşeha, Laba

ve Psekups nehirlerinin vadilerinde yaşayan Ab-

zehlerin bölgesi, Şapsığlarla ve Ubıhlarla sınırı

oluşturan sıradağlar boyunca Abazaların (Aba-
zinlerin) topraklarına kadar uzanıyordu. Abzeh

adı da işte Abazalarla bu komşuluklarından kay-

naklanıyor. Abaza * h ('aşağı(da)' anlamı veren

yer(lokativ) takısı). Dağlarda yaşayan Abazalara
göre daha aşağıda olmaları nedeniyle diğer Çer-

kes toplulukları tarafından bu şekilde adlandı-

rıldıkları bütün araştırmacılar tarafından kabul
ediliyor.

Besleneyler Türkiye'den farklı olarak Kaf-

kasya'da ve literatürde Kabardeylerin bir kolu,

dilleri de Kabardeycenin bir ağzı olarak kabul

ediliyor. 'Besleney'in Kabardey pşılarının (prens-

lerinin) soy atası sayılan İnal'ın torunlarından

Beslen'in (veya Beslan) adından geldiği görüşü

genel kabul görüyor; Beslen (Beslan) * ey. Yer-

leşim adlarında da görülen -ey takısıaitlik, sahiplik

bildiriyor. Daha çok Amasya, Çorum, Tokat,

Sivas, Yozgat bölgelerinde kullanılan 'Besney'

de muhtemelen Besleney'in değişime uğramış

hali. Kişi adı olarak Bislan, Berslan gibi biçimlerde

de kullanılan 'Beslan'ın kökeninin Kıpçak Türkçesi

olduğunu da belirtelim ((bey (biy)* aslan

(arslan).

 

Kaynak:

Kokov, C.N.,İz adıgskoy (çerkesskoy) onomastiki, Nalçik, 1983, s. 270, 275.
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Geri Dö

 

   BI) Çev: KIP GUPSE ALTINIŞIK.

"PERİT KBC Toplum Derneği" tarafından, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Kanokho Arsen, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Ajako Kanşobive Sivil Toplum

Kuruluşları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kalmık Jilebiy'e hitaben yazılan mektup:

Çarlık Rusyası'nın, Rus-Kafkas savaşları sürecinde
(1763-1864) ve sonrasında uyguladığı yayılmacı
politikaları sonucunda, Adığe (Çerkes) halkınatelafisi
mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Özgürlük ve
bağımsızlık uğruna savaşan Çerkes halkının bir kısmı
katledilmiş, hayatta kalmayı başarabilenlerin büyük
çoğunluğu da Osmanlı İmparatorluğu'na sürülmüş-
lerdir.

1994 yılı mayıs ayında, Rus-Kafkas savaşlarının
sona ermesinin 130.yıl dönümünde, Rusya Fede-
rasyonu devlet başkanı B.N.Yeltsin, Kafkas halklarına
hitaben yapmış olduğu konuşmada: ",, İçinde bu-
lunduğumuz zaman Rusya'da hukukun üstünlüğünü
inşa etme ve insani değerlere öncelik tanıma za-
manıdır. Rus-Kafkas savaşlarında Çerkesler cesurca
savaşarak, yalnızca vatanlarını korumakiçin değil,
millet olarak var olabilmek için mücadele etmişlerdir.
Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda meydana gelen trajik
olaylar, bizim tarafımızdan doğru değerlendinlememiş
ve Adığe repetriyantların vatanlarına geri dönmeleri
konusuna gereken önem verilmemiştir." diyerek,
Çerkeslerin bağımsızlık ve özgürlükiçin verdikleri
savaşta haklı olduklarını kabul etmiştir.

Kabardey-Balkar ve Adıgey Cumhuriyetleri, yurt
dışında yaşayan soydaşları ile ilişkilerini güçlendirmek
ve arttırmak yönünde, özellikle vatanlarına geri dö-
nüş sürecini kolaylaştırmak amaçlı, farklı zamanlarda
bazı düzenleyici kararlar almışlardır.

Bu kararlardan bazıları şunlardır:

|, Adıgey Cumhuriyeti, 29.05.1997 tarihli, "Re-
petriyant (Vatanına Geri Dönüş) Yasası",

2. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, 06.07.2001
tarihli, "Repetriyant (Vatanına Geri Dönüş) Yasası",

3. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, 19.05.2009
tarihli, "Yurtdışında Yaşayan Soydaşların Anavatan-

larına Geri Dönüşüİçin, 2009-2011 Yıllarında, İliş-
kilerin Geliştirilmesi ve Gerekli Önlemlerin Alınma-
sı Çalışmalarının Yapılması" konulu hükümet kararı,

4. Adıgey Cumhuriyeti, 01.12.2004tarihli, "Soy-
daşlara RF' da Sürekli Oturum İzni Verilmesi İle İlgili
Devlet Politikası Oluşturulması"ile ilgili yasa,

5. Adıgey Cumhuriyeti Devlet Danışma Kuru-
lu'nun, 21.1 1.2008 tarıhli, cumhuriyetin insani prog-
ram hedefleri kapsamında 2009-2701 | yıllarında ger-
çekleştirilmek üzere, "Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar
İle İlişkilerin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi" ile
ilgili kararı.

Ancak tüm bu düzenlemeler ve kararlara rağ-
men olumlu sonuçlar görülmemektedir. Göç
servisinin resmiistatistik verileri göstermektedirki,
geri dönen soydaşların sayısı artmamakta, hatta
azalmaktadır.

Bize göre bunun başlıca nedenleri; yabancı uy-
ruklulariçin, ülkeye giriş-çıkışları düzenleyen Rusya
Federasyonu'nun katı uygulamaları ve özellikle Adığe
(Çerkes) repetriyantlar için geçici ve sürekli otu-
rum izinleri ile vatandaşlık başvuru belgelerinin
hazırlanmasında ve elde edilmesindeki zorluklardır.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiş
olan Çerkes sürgününe de dikkat çekmekistiyoruz.
Bu cumhuriyet de sürgüne maruz kalmış bir bölge
olmasına rağmen, yurtdışında yaşayan soydaşlarımız
ile ilişkilerin geliştirilmesive arttırılması yönünde ve
geri dönüşü kolaylaştırıcı - KBC ile AC'de olduğu
kadar dahi- hiçbir çalışma yapılmamıştır.

24.05.1999 tarihinde kabul edilmiş olan "Rusya
Federasyonu'nun Yurtdışında Yaşayan Soydaşları
İçin Devlet Politikası Federal Yasası" 23.07.2010
tarihinde değiştirilmiştir. Bu yasa ile bağlantılı ola-
rak, 179-F3 no'lu, Dünya Çerkes Birliği uygulama
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komitesinin çalışma planında, soydaşların geri dönüşü
konusundaki, değiştirilmiş olan paragraf da dahil ol-
mak üzere, bütün "Adığe Haselere" bu yasayı du-
yurarak, uygulanabilmesinive işler hale getirilmesini
organize etmek gerekmektedir.

Ancak "RF Soydaşlar Yasası Devlet Politikası
Federal Yasası", demografik sorunları olan ve ciddi
işgücü açığı bulunan, Sibirya gibi Rusya'nın uzak do-
gusunun da bulunduğu |2 bölgeyi kapsamaktadır.

Tarihi Çerkes topraklarında, RF'nun söz konusu
bu bölgelerde olduğu gibi, demografik sorunlar ve
yoğun işgücü açığı bulunmadığıiçin, bu yasa çerçe-
vesinde, ulusal sorunların çözümüiçin geri dönüşe
izin vermediği için federal programdan yararlanma
kapsamına girememektedir.

Sadece devletin yüksek mercileri tarafından ya-
pılacak insani değerlendirmeler ve adil bir çözüm
için, repetriyantlara, anavatanlarına engelsiz döne-
bilme hakkı kazandıracak yasaların hazırlanması ve
repetriyantlara yapılacak devlet desteği, Adığe ulu-
sununtarihi haklılığının kabulü için zemin oluştura-
caktır. Böylelikle RF'nun diğer halklarıyla Çerkes
halkı arasında, güvene dayalı bir ilişki ve işbirliği tesis
edilmiş olacaktır.

18. ve |9.yüzyıllarda Adığelerin başına gelmiş
olan trajedinin, tarihi ve politik haklar çerçevesinde,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 13 Eylül 2007
tarihli, 61/295 Sayılı Yerli Halklar Hakları Bildirisi'nin
6. maddesinde:

"Heryerli halk mensubunun bir vatandaşlığa
sahip olma hakkı vardır" kararı yer almaktadır.

Aynıbildirinin 28. Maddesiise şu kararları içer-
mektedir:

|, Yerli halklar, geleneksel olarak sahip oldukları
veya diğerbir yoldan işgal ettikleri ve gerekli bilgilere
sahip olarak özgürce verecekleri ön onayları olmak-
sızın ellerindenalınan,el konan, işgal edilen, kullanılan
veya zarar verilen arazi, toprak ve kaynaklariçin
geri iadelerini kapsayacak şekilde tazminat almak
hakkına sahiptir. Bunun mümkün olmaması halinde
adil, adilane ve adaletli bir bedel almaya hakkı var-

dır.

2. İlgili halklar özgüriradeleriyle aksi yönde bir
karar almadıkça tazminat aynı miktarda, özellikte
ve yasal statüye sahip arazi, toprak ve kaynaklardan
oluşmalı veya maddi bedel ödenmeli ya da diğer
uygun tazminat yolları seçilmelidir.

Tüm bunlar göz önüne alınarak, insani haklar
ve özgürlükler bağlamında Adığe repetriyantların
geri dönüşü için, bugünkü yasalar ve bu yasalar
çerçevesinde uygulanan ve uygulanacak programlar
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için yapılacak değişiklikler ve ekler konusunda RF
devlet başkanına ve Duma'ya başvurulması gerek-
mektedir.

Bunlara istinaden:

|. Geri Dönüş Hakkı: Anavatanına dönmek
isteyen her Adığe (Çerkes) "repetriyant statüsünü"
alabilmelidir.

2. RF Vatandaşlık Yasası'nın | 1. maddesine
eklenmeküzere, "Repetriyant statüsü" vatandaşlık
hakkı sayılmalıdır.

3. RF Vatandaşlık Yasası'nın 12. maddesine ek-
lenmek üzere, ana-baba çocuk sahibi oldukları es-

nada kendileri RF vatandaşı değillerse dahi, repet-
riyant olarak kabul edilen ebeveynlerin talepleri
halinde, anavatanında doğan çocuk RF vatandaşı
sayılmalıdır.

4. RF Vatandaşlık Yasası'nın 13. maddesine
eklenmeküzere, repetriyant olarak kabul edilenler
RF vatandaşlığı hakkına sahip olabilmeli ve 6 ay içe-
risinde de vatandaşlık hakkı alabilmelidirler. (Yasada
mevcut bulunan koşullar arasından; bankaya para

yatırma, ülkede sürekli ikamet etme, Rusça bilme
zorunluluğu olmaksızın, önce geçici oturum, sonra
da sürekli oturum alma aşamalarından geçmezorun-
İuluğu bulunmaksızın.)

5. Daha önce sürekli oturum belgesi almış o-
lanlara da "repetriyant statüsü" kapsamında RF'daki
ikamet süresi dikkate alınmaksızın RF vatandaşlığı
verilmelidir.

6. RF vatandaşlığı talep etmeden sürekli oturum
belgesi almakisteyen repetriyantlara da, geçici otu-
rum aşaması beklenmeden hemen sürekli oturum
verilmelidir.

/. "Repetriyant statüsü"ile sürekli oturum baş-
vurusu için soydaşlarımızın halen yaşamakta oldukları
ülkelerin konsolosluklarına başvuru yapabilmelerini

sağlayacak uygun koşulların yaratılması düşünülmelidir.

8. Repetriyant statüsünde olanlar, RF içerisinde

tarihsel topraklarını kapsayan her yerde kendilerine
tahsis edilecek arazilerde yaşayabilmelidirler.

9. Adığelerin (Çerkeslerin ) anavatanlarından
sürülmelerinin üzerinden 150 yıla yakın bir zaman

geçmiştir. Bu zaman zarfında yaşadıkları ülkelerde
kurmuş oldukları düzenler göz önünde bulunduru-

larak, ailelerin parçalanlığı gerçeğinden hareketle,

hem RF'da hem de halen yaşamakta oldukları ül-

kelerin vatandaşlık haklarına sahip olma hakları sağ-
lanmalıdır. Çifte vatandaşlık hakkı tanınmalıdır.

Bu taleplerimiz göz önünealınarak gerekenlerin
yapılması konusunubilgilerinize sunarız.



 

 
  

KÜLTÜR - SANAT..
 

 

Rüya

 

(| Prof. Dr. BAK ZERA

Çev. Bayar Şırayder

uhaceretteki yazarlarımız, Adığe halkının
toplum içindekialışılagelmiş güzeliliş-

kilerini, geleneklerini, saygınlığını ana te-
ma olarak işlemişlerdir. Bu tema diaspora Adığe
edebiyat sanatçıları için ayrı bir önem taşır.

Anadillerini rahat konuşamamak, okuyup ya-
zamamaktan büyük üzüntü duymaktadırlar.

Türkiye'de yaşayan Abazeİbrahim,

"E$miyorum başımı kimseye" adını verdiği
şiirinde şöyle değiniyor:

Yaşıyorum yapayalnız, Türkiye'de,
Kalmışım orta yerde öylece
Ama eğmem başımı kimseye
Acı, işkence, inkar olsa da.

Acımı paylaşan, hafifleten,

Mücadele azmiveren bir dayanak;
Beni vatanıma çağıran,
Ulaşamadığım umudum var önümde.

Muhacirin ruhunu inciten, toplum vicdanına
yakışmayan. Muhaceret insanın yapmaya zorlandığı
konuları, İstanbul'da yaşayan şair, Semih Kazbeç

"Sıkıntılarımı hafifleten şiirimdir" adlı şiirinde

şu şekilde işlemektedir.

Garibim, fakirim ben,

Yabancı topraklarda doğduğum için.
Garibim, fakirim ben,

Ana dilimi dayattıklarıiçin.

Şairin gariplik, fakirlik sözlerini anlamaya ça-
lışırsakbirincisi onun Muhacerette doğmuş olması,
Ikincisi ise anadilinde yüreğince konuşma ortamının
oluşmaması onu yargılayan konulardır.

Vatanım rüyalarımda hep,
Umutlarım güzelçiçekler açmakta.

 
Zavallılık sonbahar havası,

Göz yaşı yağmuru gür yağmakta.

Hiç göremedikleri anavatanları, yüreklerinde
nasıl yer etmişse muhaceretteki Adığelerin, hep
rüyalarına girmektedir. Muhacir şairlerinin
eserlerinde bunu görebiliyoruz.

Güneş batmaya yüz tuttuğunda,
Kaba yel sarsıyor beni.
Sıkıntımı hafifte şiirimdir,

Başka her şeyde Garibim, fakirim ben.

NART 43



  
 
 

KÜLTÜR - SANAT...

Anavatanlarından uzak olmanın acısını yaşayan
soydaşlarımızı yaşama bağlayan şeyin, bir gün
topraklarına dönme umudu taşımalarıdır. Ana
dillerinin hak ettiği saygıyı ve değeri görebilecekleri,
aynı kandan gelen soydaşlarıyla beraber yaşamak
onlar için en büyük mutluluktur.

Türkiye'de yaşayan Thağazit Refik, Anavatanını
görmeden, havasını solumadan, başını ana kucağı
vatan toprağına koymadan ölmekistemiyor.

Can taşıdıkça biraz düş, biraz umut yürek

ferahlatan.

Can taşıdıkça biraz umut, biraz sevinç yürek

ferahlatan.

Can taşıdıkça tatlı hayal, iyi insan sevgisi yürek

ferahlatan.

Can taşıdıkça baba ocağı dumanı, bir yudum
su yürek rahatlatan.
Can taşıdıkça biraz Adığelik yürek aydınlatan.
Can çıkarken son bir bakış, bir nefes vatan

rüzgarı.

Ondan sonra sağlıcakla kal.

Muhacır soydaşlarımızın vatanlarından uzak,

yaşamanın verdiği acılarını anlatmakelbette kolay
değil. Thağazit Refik "Acı Düşünce" adını verdiği
şiirinde duygularını şöyle dile getiriyor

Damlaya damlaya göz yaşlarımız
Karadeniz'i kara acılarımızla doldurduk.

Adığe muhacir yazarlarımızın eserlerine bak-
tığımızda, anlaşılıyorki; dağılmış halkımızı bir araya

>

getirebilmenin yolu, umutlarımızıfikirlerimizi pay-
laşıp birlikte çalışarak doğru yönlendirmekten
geçmektedir. Fakat diasporada yaşayan herkes
dönüşfelsefesine bu kadaryakın değil. Bir çoğu
bu hayatın zevkleri, eğlenceleri için daha çok mal
edinmek için mücadele ediyorlar.

Bu konuda Babug Ergün "Ne Zaman"adlı şii-
rinde konuyaşu şekilde değiniyor.

Ay dönüyor, Güneş dönüyor.
Söyle: Biz ne zaman döneceğiz?
Kar düştüğünde,su olup eriyor.
Söyle: ne zamanait olduğumuzyeri bulacağız.
Özgürce yaşayarak, yüreğimiz yanmadan,
Mezara gitmeden,ulaşabilecek miyiz?

Babug Ergün, Anavatanda yaşayan Adığelerin
muhaceretteki soydaşlarını beklediğini düşünüyor.
Sürgüne sebep olanlar kadar, geri götürebilecek
gücüolanlara da sitem ediyor.

Vatanıma ulaşamadan ben

ölürsem başka yerde,
Getirenden çok

kucak açmayana sitem ederim asıl.
"Adığeyim" diyerek başkalarıyla yaşarsam eğer
Dilini bilip vatanında yaşayan Adığe
sitem eder bana.

Burada da başkaşiirlerinde de görüldüğü gibi
Adığeliğin yok olmasından endişe etmektedir
Babug Ergün. Tabiki anadilimizi ve geleneklerimizi
yitirdiğimizde gelecektir bu felaket başımıza.

 
#

BAK ZERA

Filoloji bilimleri doktoru, Profesör

Nalçik 20| |

bilimleri doktorudur.

 

Bak Zera Haçim kızı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Baksen şehri, Dıgulıb$uey köyünde
9 Mayıs 1958 yılında doğdu. Orta öğreniminden sonra, Kabardey-Balkar Üniversitesi
filoloji fakültesinden mezun oldu. Mastırını, daha sonrada doktorasını tamamladı. Filoloji

Şu anda Berbeç H. adını taşıyan Kabardey-Balkar Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

Kuzey Kafkasya halkları edebiyatı ve destanları kürsüsü profesörüdür.

Muhaceret Adığe yazarlarının edebiyatı, Kisokue Alim'şn sanatı, Kabardey-Çerkes
edebiyat tarihi konularında çalışmalar yapmaktadır.  
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“21. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar”

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı
(KAFDAV) tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda
Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar" konulu uluslararası
sempozyum 22-24 Eylül 2011 tarihleri arasında
Ankara'da Gazi Park Otel'de gerçekleştirildi.

Tarihsel ve bilimsel veriler ışığında dünyanın
farklı bölge ve ülkelerinde yaşayan Çerkeslerin de-
mografik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik

açıdan durumlarının tartışılması, mevcutfırsat ve
olanakların değerlendirilmesi ve gelecekiçin öneniler
geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda

üç gün boyunca on bir oturum yapıldı, tarih, ant-
ropoloji, mitoloji, sosyoloji gibi çok çeşitli alanlarda
uzmanlar ve akademisyenler kırkın Üzerinde tebliğ
sundu, 4 Konferans ve | Panelverildi.

Çerkeslerin mevcut durumunun analiz edil-
mesine, ulusal ve uluslararası düzeylerde bilim -
politika çevrelerinde konuylailgili farkındalık yara-

tılmasına katkı sağlayacağı düşünülen sempozyum
İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde çe-
virmenlerle desteklendi. Kuzey Kafkasya üzerine
arkeolojik ve antropolojik çalışmalar, Osmanlı İm-

paratorluğu'nda Kafkasya, Türkiye'nin Kafkasya po-
litikası, Çerkeslerin dünü-bugünü-yarını ve Kuzey

Kafkasya'da etnik milliyetçilik ön plana çıkan konular
arasındaydı. Rusya, Amerika, Avrupa ve Türkiye
başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcının
bulunduğu sempozyumda,sunulan bildirilerin tam
metinlerinin hazırlanarak yayınlanması planlanıyor.

Katılımcılar ve konularıile ilgili daha ayrıntılı
bilgiyi www.2|.yuzyildacerkesler.org ve

www.kafdav.org.ir adreslerinden bulabilirsiniz.  
  



 

 

BİR HİKAYE

 

Cihan Candemir: “Adnan Özveri tarafından bu yazıbize gönderildiğinde hepimiz çok beğenmiştik.
Yazı o kadar akıcıydı ki bir solukta okuyup bitirdik ve yazarın duygularını yüreğinizde hissettik. Zaten başarılı
eserler değil midir, yazarın duygularını okuyucunun beynine ve yüreğine kelime kelime, cümle cümle akıtan.
Bu da öyle bir yazıydıişte. Yazının verdiği çok da mesajvardı içinde, benim aldığım ve yeninesillerle paylaşmak
istediğim. Yazıyıilk haliyle web sitemize koymak konusunda tereddüt ettik. Adnan'danrica ettim. Bu yazının
mesajlarını daha vurgulu hale getirelim. Kişisel bir anı yazısı olmanın ötesinde mesajlarını da toplumumuzla
paylaşalım dedim. Sağ olsun Adnan beni kırmadı. Hayatile ilgili vermekistediği mesajları daha vurgulu hale
getirdi.

Bana gelince, uzunyıllardır tanıdığım, ama geçmişini sorgulamaya çekindiğim arkadaşımın gençlik yıllarının
nasıl sıkıntılı geçtiğini öğrendim. 70'li, 80'li yıllarda sağda olsun solda olsun idealist gençlerin nasıl sıkıntılar
çektiğini görmüş birisi olarak Adnan Özveri arkadaşımın geçmişine vakıf oldum. Yazıbir süre benio yıllara

götürdü. Benimde 40'lı yaşlarda olduğum dönemde ihtilal öncesinin ve sonrasının tüm zorluklarını yaşadım.
Birçok insanın ölümünü gördüm. Ama şunu daitiraf etmeliyim. Yaşanan zorluklar onlara gerçekten büyük
birikim oldu. O dönem ön saflarda mücadele eden insanların entellektüel birikiminin kaynağı bu yaşanan
zorluklardır diye düşünüyorum. Adnan'da en güzel örneklerdenbirisi.

Benim açımdan bu hikâye, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine katılmış Adnan Özveri'nin hikâyesi.
Yanibir Çerkes'in hikâyesi. Bu hikâye bana yaşanan zorlukların geçici olduğunu anlatıyor. Yaşanan zorlukların
kazanım olarak geri dönebileceğini anlatıyor. Ve bu hikâye bana yaşamın ne kadar kısa, yaşamda zorluk
olarak gördüğümüz şeylerin aslında çok da önemli olmayabileceğini anlatıyor. 80'li yılları dün gibi hatırlıyorum.
Zaman o kadar çabuk akıp gitmiş ki. Sanki 30 yıl değil 3gün geçmiş. Zaman bu kadar tez tükeniyorişte.
Genç kardeşlerime diyorum ki zamanın kıymetiniiyibilin. İçinizdeki kavgayı bırakın. Toplum adına kurmaya
çalıştığınız şeyleri kavga ederek değil bir arada mutlulukla yapmaya çalışın.”

Adnan Özveri: “Hayat düzbirçizgi değildir.İnişli çıkışlı, engebelidir. Kendi hayatımızı yaşarken
başka hayatların içinden geçeriz farkında olmadan, farklı bir koku bırakır bu hayatlar bize, farklı

bir renk, bir tat, bir ıstırap ve zenginleşir hayatımız.

Kendi hayatımız içerisinde bir denge kurmaya çalışırken aslında var olan dengeleri bozarız
sürekli, bir yerde bir denge oluşurken bir başka noktada bir denge bozulmuştur. Denge bir yere
kök salma, sonsuzluğun ortasında bir var olma çabasıdır. Çıplak gövdeden akan suyun bir yere

tutunmatelaşıdır. Oysa denge tek düzeliktir aynı zamanda, yaratıcı değildir. Dengesizliktir yaratıcı
olan. Kimin aleyhine olursa olsun var olan bir dengenin bozulmasıyla yaratıcılık ortaya çıkar.

Devrim, darbe, dönemleri de dengesizliktir. Herikisi de önce var olan dengenin bozulmasını,
sonra bir başka bağlamda kendilehlerine tesisi için çaba gösterirler. Bu nedenlekışkırtıcı, rahatsız

edicidir. Her türlü rahatsızlık ise yaratıcılığın hamurudur.

Dengenin bozulduğu dönemlerde hayatımız daha birinişli çıkışlı olur. Umulmadık başka hayatların
içerisinden daha sık geçeriz. İşte aşağıda okuyacağınız yazıda böyle bir dengesizlik döneminde benim

hayatımın içinden geçen bir başka hayattan kısa bir esintidir.”
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BİR ÖLÜM İLANININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
 

” emmuzun ağustosu yakalamaya çalıştığı gün-
lerdi. Havadaki sözcüklerin bile eriyip bu-

yı harlaştığı o boğucu yaz sıcağında, gümüşi
bir su damlasıgibi içimize akıp dostluğuyla sarmalayıp
serinletmişti bizi. 1980'li yılların ortalarıydı, cezae-
vinden yeniçıkmış, örselenmiş bedenim ve ruhumun
verdiği kırılganlıkla ince kumu ve ayvasıyla meşhur
bu tatil beldesinin her şeyi kısa sürede birden ya-
şamakisteyen aceleci, gürültülü kalabalığına karış-
mıştım. Dinlenmekistiyordum ama askerliğim, 20
ay kesinleşmiş sürgünüm,üstelik devam eden da-
valarım vardı; aranıyorsanız saklanmanın yolu kalabalık
içre olmaktı.

 

O zamanlar onun arkadaşlığı bana bir ilaç gibi
gelmişti. Bir akşam üzeri küçükbir balıkçı motorunun
hafif dalgalarla inip çıkan kıçında otururken tanıştı-
gımızda bakır rengi sakalı, deniz yanığı teniyle bir
roman kahramanı gibiydi. İllk tanışmamızda kanımız
ısınmış, mangaldaki balığını yemiş, "bakır taslarda
güneşi doldurup doldurup içmiş", ruhumuzdaki kırık
dalgaları birbirine ekleyip "motorumuzu maviliklere
"sürmüştük.

Daha çok ben ve bana evini açan sevgili dostum
konuşmuştuk, o genellikle dinlemiş ve gülümsemişti.
Birlikte olduğumuz 20 gün süreyle de hep öyle ola-
caktı zaten. Laf arasında Karadenizli olduğunu ve
burada balıkçılılk yapmayı düşündüğünü söylemişti
kısaca. Şimdilik sadece bakıyordu, kararını sonra ve-
recekti. İsmi de Harun'du.

Bazı dostluklar nedensiz, hesapsız birden bire
olup biter; karşı taraf bir söz tuğlası koyar koymaz
sıcak bir sevgi odacığı oluşur hemeniçinizde. Hele
gençseniz, bir kış günü mangal başındaiçilen sıcacık
bir bardak çay, bir kadeh şarapiçinize akıp sizi sım-
sıcak sarmalar. Harun'la hemen o akşam orada,
mangal başında dost olmuştuk. Ama aynı zamanda
o yıllar her türlü kuşkunun içimizde bir gemici çapası
gibi dolaştığıyıllardı; gece yarısı çakırkeyf bir halde
eve dönerken ev sahibi dostum biraz da beni ko-
rumaya çalışmanın verdiği bir cevvallıkla "Bu adam
Karadenizli, adı da Harun'sa ben ne olayım" demiş,
ardından eklemişti, "iyi bir adama benziyor amayine
de dikkat etmek lazım." Boş ver "demiştim ben de
"o bizim Balıkçı Harun Reisimiz. Soranlara sen de
öyle dersin."

O günden sonra da bizim Harun Resimiz ol-
muştu gerçekten. Harun Reis Farklı biriydi. İki günde
bir, uyandığımızda balığımızı kapımıza asılı bulurduk.
Hiçbir zaman da para -pul kabul etmezdi. Zaten
bizde bir süre sonra ısrarı bırakmıştık. Akşamları bir
araya gelip koyu bir sohbete dalar, yakamozlanan
denize şiirler okurduk. Doğrusu,güzelşiir okuyordu
Harun Reis.

Ama dostluğumuzun bu şekli fazla uzun sürmedi.
Bir sabah kaktığımızda Harun Reis yoktu. Kiraladığı
teknenin sahibine sorduk, onun da bir şeyden haberi

yoktu, geceden hesabı kesmiş, hayatımıza girdiği gi-
bi sessizce akıp gitmişti Harun Reis. Sonraları bir
söylenti çalındı kulağımıza, Harun Reisi polis mi arı-
yormuş, solcu muymuş ne? Biz de dikkatli olmalıy-
mışız... Eh bu durumda bana da yol görünmüştü
artık. Iki gün sonra da benayrıldım.

Birkaç yıl sonra Beyoğlu'nda Çiçek Pasajı'nda
rastladım, yanında su damlasıgibi güzel bir genç kız
vardı. Beni uzaktan görünce hızlı adamlarla yanıma
geldi, boynumasarılırken kulağımafısıldadı. "Buradaki
adı Nedim'di, ama ne fark ederdi ki Harun'la olan
dostluğumuza aynısıcaklıkla Nedim'le devam ede-
cektik.

Kısa sürede sıkça görüşmeye başlamıştık, bir-
birimize adres ve telefon vermiyorduk, hâlâ insanların
birbirlerinin ev ve adreslerini, bilmelerinin sakıncalı
olduğu dönemler devam ediyordu. Ne kadar az
şey bilirsen o kadar şanslıydın. Ne zaman buluşa-
cağımıza ayrılırken karar veriyorduk. Birçok ortak
arkadaş, tanıdıkçıkıyordu konuştukça. Amahiçbiri
ile görüşmediğini biliyordum. Bir gün onun nerde
olduğunu bilmeyen ortak tanıdıklardan biriyle ko-
nuşurken adı geçti, böylelikle bir davada idamla yar-
gılandığını ve hâlen arandığını öğrendim. Ama ne o
arkadaşa ne de kendisine konuyu açmadım. Bir süre
sonra Nedim bana yurtdışına çıkacağını, uzun bir
süre dönemeyeceğini söyledi. Daha sonra da ortak
tanıdıklardan yurtdışında olduğunu öğrendim. Birkaç
kez karşılıklı selam yolladıkbirbirimize.

Sonra da ben Ankara'ya yerleştim. Aradan on
yıl kadar geçmişti, bir gün bir telefon geldi. Arayan
Nedim'di, Türkiye'de olduğunu, bir süre kalacağını
söylüyordu. Ankara'ya da geldi, görüştük. Amerikan
vatandaşlığına geçtiğini, davalarının düştüğünü,işinin
iyi olduğunu söylüyordu. O, su damlasıgibiçıtı pıtı
kızla da evlenmişti. Telefonlaşmak üzere anlaştık.
Ama nedendi, nasıldı şimdi tam olarak hatırlamıyo-
rum birkaç yıl sonra irtibatımız kesildi.

Koşuşturma, geçim gailesi, başka öncelikler der-
ken, zamanın anılarımızı donuklaştıran sis perdesi
arkasında Harun Reisli ya da Nedim'li günleriyice
bulanıklaşmış, sonra da belleğimizin süzgeci arasından
kayarak aşağılara düşmüştü.

Ta ki geçen hafta günlük bir gazetede gördüğüm
ölüm ilanına kadar: İşte bu ilan, birden alıp götürdü
beni ve bütün bunları düşündürttü; değişen zamanın
bizleri nasıl etkilediğini, anılarımızın nasıl içini boşaltıp
sönükleştirdiğin ya da aslında zamanının yerinde
durduğunu, değişenin sadece bizler olduğunu, hüzün-
İle anımsatarak.
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«Elayında GökhanŞenadi gençarkadaşımızın "X9X3C* adialbümütümmüzikmarkederde
oOo yerinialdı. Mahallimüziklerinağırlıktaolduğualbümoldukçadabeğenikazandı.

“Sondönemdegençlerimizinkültürümüzle ilgilsorumlulukduyarakbirçokgü
« imzaataklarınımutlulukla izliyoruz.GökhanŞende busorumluluksahibige
oAlbümükonusundakendisiyleyapoğımızsöyleşiyibilgilerinizesunu

 

 



  GÖKHAN ŞEN

 

 

  bir kaydının ardından devamını getirebiliriz inancıyla
birbirimizle buluşabildiğimiz zamanlarda vetatıl-

lerde toplanıp çalışmalarımızı sürdürdük. Zama-
nımız vebuluşmalarımız oldukça kısıtlıydı çünkü

ben eğitimim gereği bulunduğum İngiltere veaile-
min yaşadığı Kayseri arasında gidip gelmektenfir-
sat bulduğumdaİstanbul'a gelebiliyordum, Ünsal'ın
ise iş temposu oldukça yoğundu. Denk gelemi-
yordukkısacası,

Albüm fikri ortaya çıktıktan sonra nasil bir al-
büm yapacağımızı kararlaştırdık. Amaç profesyonel
ortamda kaydedilmemiş ezgilerimizi kaydetmekti.
Seçim yapmak da çok zor oldu çünkü kayıt altına

alınmamış o kadar çok ezgimiz vardı kı. Müziği
yaparken hem teknolojinin nimetlerinden yarar-
lanmalı hem de otantik halini bozmamalıydık.
Açıkçası burası zorbir kısımdı. Modem olmamalıydı

ama çokkaliteli ve dinlenilebilir de olmalıydı. Bu
düşüncelerle başladık çalışmalarımıza.

Bu süreç beraberinde elbette ki bir takım

zorlukları da getirmiştir. Hazırlıklar aşamasında

karşılaştığınız zorluklar nelerdi?

Daha çok repertuvar hazırlamakta zorlandık.
Çünkü kayıt altına alınmamış çok fazla ezgimiz
var. Örneğin ezgileri ve bazı şarkı sözlerini Kay-
seri'de Hakan Shak arkadaşımla birlikte favorile-

rimiz olan K'afe'leri kasetlerden dinleyerek çıkardık.
İşin bu kısmı gayet zordu. Kayıtları seçerken hem
güldük hem üzüldük. Bazı kasetleri dinlerken de-
vam eden kalitesiz ve zor duyulan bir K'afe'nin
arasınaİbrahim Tatlıses'in bir parçasıkarışabiliyordu
mesela. Kasetkayıtlarının hem kalitesizliği hem
de bu tarz sürprizler bizi oldukça teşvik etti. Çün-

okü yıl olmuş 2010 ve biz hala 1986 yılında kayıt
“edilenbir düğünden dinliyoruz o müziği. Düşünün,
- aradan geçen oncayıla rağmenhiç bir şekilde

© kayıtaltına alınmamış. Bu çok üzüyordu bizi. Bu

 

   
  
   

 

tarz sıkıntılarlaedainancımızı

edevam etik.

Onunhar cinde albümismi ve> içerikki
gd imizdeyazıldığıiçin satıştavebulunmadasıkıntılar
yaşanabiliyor. Çerkes Ezgileri diyede belirtme-
) eİnsanlaralırkenzorlukçekmesinler

  
 

Zamanla oturdu herşey. Onunharicinde, başlarken

veleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladıkça net-

 

  
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

     
  

  

 

merak misizi bu albümün tamamlanmasına

kadar getirdi? Nasıl bir araya geldiniz?    

  
   

 

Başlangıç evresinde yapılacak işe bu kadar

profesyonel bakmıyorduk.İşin açığı profesyonel
olarak müzikle uğraşmıyoruz hiç birimiz. Çalış-

malara başlayınca yeni yeni fikirler geldi aklımıza.  

 

  

     

  nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda pekbir fik-
rimiz yoktu. Süreç işledikçe ve çalışmaların mey-  

   leşti herşey. Birbirimizi dernek ve arkadaş

ortamlarımızdan tanıyordukzaten. Hepsi kendi. .
alanındaişlerini bilen insanlar, neden yapmayalım
dedikve böyle başladı.

 

Albümün fikir aşamasından uygulama aşa-

masına kadar harcanan bir zamandilimisözko-
NUSU. Gişearıntamamlanması NE kadarsür-

dü?

Kayıt altına almaya karar verdiktenDizka

9 gün sonrastüdyoyagirdik.Elbettebunlar deme
eve provalardı. 2008 yılı Aralık
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Bu açıdan bakıldığında profesyonelbir çalışmayla
hem ezgilerimizi hem dedilimizi ölümsüzleştirmiş

oluyorsunuz. Bu duygularla yola çıkarak verilmiş
bir emeğin karşılığı olarak X9X3C'ten beklen-
tileriniz neler?

    

  

               

  

  

   

Albümde 7 tanesi sözlü 6 tanesi enstrümantal
olmak üzere 13 parça var. İçimizde bu ezgileri
bilen birçok insan vardır. Fakat kiminin belki bir

düğünde duyup da aklına kazınan, kiminin ise hiç
duymadığı ezgiler bunlar. Harcadığınız efor ve
ölümsüzleştirdiğiniz ezgiler dolayısıyla güzel tepkiler
alıyorsunuz doğal olarak. Mesela, dil konusunda
yeterli olmamamarağmensöylediğim parçalardan
birisi bir arkadaşımın çok hoşuna gitmiş ve mut-

luluğunu paylaştı geçenlerde benimle. "Parçanın
anlamını merak ettim ve anlamını anneme sordum"
dediğinde ise azda olsa güzelbiriş yaptığınız his-
sine kapılıyorsunuzister istemez. Normalşartlarda
zaman ayırıp dilini öğrenmeyen, çaba göstermeyen
ve öğrenmeyi gözünde büyütenbirinin bu vesile
ile kendisi ve geleceğiiçin bir şeyler öğrenmeye
çabalıyor olması gurur verici bir şey. Bu ve bunun

“gibi birçok örmekvar şu ana kadarve ileride de
olacaktır. Bunun dönüşü bana değil kültürü koruma

“bilincinde olan insanımıza olacaktır. İnsanları öyle
o veya böylebazı şeylere teşvik ediyorsunuz, Bunu
gördükten sonra İse amacınızaenemin-

siniz.

buluşup çalışamıyorduk. Ekim 2010 yılında ise
geridönüş yaptığım Nalçikte devam ettirdim
projeyi. Akordeon, garmonve telli çalgıların bir

© kasmıİstanbul'da yapıldı. Geri kalan enstrümanlar
o Nedüzeltmelerisise Nalehikte. Buradaki arkadaş-

   
Çerkesmüziği, Türkiye diksporasında son

yıllarda az da olsa yapılançalışmalarla kendine
o yer bulmaya çalışıyor.Bubağlamdailkçalışma

- sayınKuşhaDoğantarafından'"ÇerkesEzgileri!”
adıylainArdındansayın.Gülcan Altan.

u i yaşa
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leştirerek söylersek, müziğini koruyup kayıt altına
almadığı sürece kültürlerini kaybediyorlar. Lazların,
Kürtlerin ve diğer etnik grupların müziklerinin
dünyaya açılmasının sebebi bu toplumların içindeki

insanların kendi müziklerini kayıt altına alması,
korumasıve tanıtmasıdır. Kasetlerden dinleyerek
çıkarttığımız ezgilerden bahsettim mesela,İleride
bir gün bir televizyon kanalında ünlü birinin bu
müziği mırıldandığını veya tanıttığını düşünün. Bu
kişinin üstlendiğimiz misyon gibi bir misyon üstlenip
oturup saatlerce kaset dinlemesini bekleyemezsiniz.
Haliyle müziğinizi tanıtamazsınız, Almanya'da bir
senfoni orkestrasında müziğinizi çalmazlar ya da
Amerika'da. Dinleyemez ve sorgulayamaz hiç
kimse "Bu ezgilerin sahibi toplum nerede yaşar?
Nasıl bir tarihi vardır? Kimdir?" diye. Bütün bunların
olması için önce toplumlar kendi üzerine düşeni
yapmalıdırlar. Belki diğer toplumları yakalayamayız
fakat biraz Kayserili mantığıyla hareket ederisek
zararın neresinden dönersek kardır diyorum ve
herkesi elinden geldiğince bir şeyler üretmeye
davet ediyorum.

Şu ana kadarbizlerle ilgili çalışmalar yapmak

isteyen, maddi manevi destek vermekisteyen ni-
ce insanın kalbikırık durumda. Çünkü verilen söz-

ler tutulmuyor. Özellikle bunların müzikalanında

tarz çalışmalarda maddi imkansızlıkların yanında

teknik konularda elbette ki eksiklerimiz oluyor.
Fakat çok çabuk vazgeçiyoruz.Biz inanarak yapar-  

 

     

  

  

    

bir kaç örneğinibiliyorum. Olay bizde bitiyor. Bu

aranjeler bazı basamakları çıktıktan sonra yapılmalı.

“sakbize de inanıp destek olacak insanlarımızın

olduğunu düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken
noktanın bu olduğu düşüncesindeyim.

Bu albüm profesyonel anlamdailk çalışmanız,
etnik melodilerle her Çerkes'in arşivinde bulun-

ması gereken bir albüm hazırlamışsınız. Merak
edilen sorulardan biri de bu albümün devamının

gelip gelmeyeceği. Çerkes müziğiileilgili ileriye
dönük planlarınız var mı?

İkinci bir CD çalışmam için repertuvarım hazır.

İşimden ve kendimden vakit buldukça üzerinde

çalışıp İÖ parçalık bir CD daha çıkarmayı düşünü-

yorum bir kaçyıl içerisinde.

Günümüzde müzikle uğraşan kimi amatör
ya da profesyonelkişilerce Çerkes melodileri
farklı düzenlemelerle beğenimize sunuluyor. Fa-
kat sizin albümünüz tamamen etnikbir altyapı
temelini baz alınarak hazırlandı. Farklı düzen-
İemelerin melodilerimizi daha çok genç kitleye
ulaştıracağını düşünenlervar. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz, bundan sonraki çalışmalarınız

bu yönde gerçekleşebilir mi?

 

   
     

   

   
   

   

  

  

   

   

    

  
  

 

Bir ezginin en önce en sade ve en otantik
haliyle tanıtılmasının taraftarıyım. Orjinali en üst
başlık olmalı. Müziğimizde nasıl eserler olduğunu,
eserlerin neleri anlattığını daha önce duymayan
ve bilmeyen birçok insanımız var. O yüzden farklı

Bu konudaçalıştığım arkadaşlarımlafikir ay-

nlıklarına düştüğümüz zamanlar oldu ömekolarak
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Daha güzelini, daha modemini yapabiliriz düşün-
cesi, Daha dinlenilebilir, daha modem, teknik açı-

dan daha gelişmiş ve daha çokçeşitli enstrümanlar

kullanılabilir. Bunların olabilirliğinin farkındaydım
bende zaten. Fakat birinci basamağı geçmeden
nedenikinci veya üçüncü basamağa geçelim?

Parçaları geliştirecek, farklı aranjelerle sunacak
insanlar elbette olacaktır. Ağacın ilk dallandığı yer
ağaç gövdesidir. Meyvesi, dallarıile toprak arasın-
daki bağlantısı ağacın gövdesidir.İnsanlar gövdeyi
yaniorijinalini baz alarakistedikleri aranjeleri ya-
pabilirler. Ben ağacı toprakla buluşturmayı misyon
edindim, zaman içerisinde ağacı büyütmekdallan-
dırmak ve genişletmekilgi alanları bu noktada
olan arkadaşlarımıza bağlı. Hem bu sayede par-
çaların dinlenilebilirliği artar zaman geçse de,sıkıl-
maz insanlar.

Neden X3X9C ?

Xoky - Kheku... Anavatanımız, şu anda ya-
şamımı sürdüğüm topraklar. Anavatan dışında
yaşayan soydaşlarımızı tarif ederken X9X9L -
Khekhes kelimesi kullanılıyor. Albüm içeriği

— diasporaya yönelikolduğu için ve eserlerde vatana,
© geride bırakılanlara özlem anlatıldığı için X9X9C,
o Anavatan dışındayaşamış olan,yaşayan bizlerin
içinde hayatlarımızı sürdürmeye çalıştığımız
ekarşılaştığımızsıkıntılarımızı anlattığımız
iliçinX9X9C Gerek içerike

  

 

      

  

   

 

   “İnancını yitirmediği sürece ulaşabileceği sonuçları

Peki bu çalışma sırasında sizi destekleyen
unsurlardan bahsedelim son olarak, bu noktaya

gelmenizi sağlayan maddi -manevi destekçileriniz
olmuştur mutlaka. Onlar hakkında neler söyle-

mekistersiniz?

CD'yi kendi imkanlarımla tamamladım. Dağı-
tumı konusunda ise daha önceden tanıştığım Hasan
Saltık ağabeyim yardımcı oldu. Onunşirketi olan
Kalan Müzik'ten çıkarmakararı aldık. Olga Sokur
çok değerli bir sanatçı ve ayrıca çokiyi bir insan.
Onun yardımları oldu Nalchik'te. Mecid Uktıj, Bis-
her Yerokua ve Ümit Lıguashe manevi olarak
çok destek oldular. Hepsibirbirinden kiymetli in-
sanlar. Kendilerinden sonrakinesillere yol gösterici
bir misyon üstlenmiş olan bu ve bunun gibi de-
gerli insanlarımız oldukça inancımızı ve çabalarımızı

yitirmeyeceğimiz kanısındayım.

X9X93L dinleyicilerine iletmek istediğiniz
özel bir mesajınız var mı?

Kendimibir sanatçı veya bir profesyonel olarak
görmüyorum. Gerekses, gerek dil, gerek müzikal
ve gerekse teknik açıdan kendimiyeterli bularak
yaptığım söylenemez. Bu proje sadece insanın

anlatmak adına bir kanıttır. En net tarif edebile-
ceğim cümle budur. Dilimizi, kültürümüzü, mÜZİŞİ-

“mizi ve adımızı yaşatmak amacıile yapılacak ça-
 lişmaların devamınıngelmesi ümidiyle.    



  

 

 

 

   
Adıgey Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 20.yılı

çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamaetkinlikleri kuruluş
günü olan 5 Ekim tarihinden önce başladı. Konuile
ilgili kutlamalar öncesi bir açıklama yapan devlet
başkanı Thakuşinov, Adıgey'in uzun yıllardan bu
yana etnik nefret, aşırılık etnik düşmanlıklardan
arınmış bir bölge olduğunu ifade ederek "amacımız
istikrarlı bir gelişme ile Adıgey sakinlerinin refah ve
zenginliklerini artırmaktır" dedi

4 Ekim tarihinde Adıgey Cumhuriyeti Devlet
Filarmoni Salonu'nda 20.yıl nedeniyle bir tören dü-

Ankara Çerkes Derneği

 

Geleneksel El Sa

Adışey?i
Ankara Çerkes Demeği hanımları da Gelenek-

sel Eİ sanatları çalışmaları ile Adıgey'ın kutlama
etkinliklerindeydiler.

 

Geleneksel el sanatları, Ankara-Doğu Halkları
Müzesi-Milli Müze arasında bir kültür köprüsü kur-
du. Adıgey Cumhuriyetimizin 20. kuruluşyılı kut-
lamaetkinliklerine katılan Türkiye'den diaspora ka-

dınları, yaptıkları el-işleri ile Adıgey'i büyülediler,

 

zenlendi. Törene, Adıgey Başkanı Aslan Thakuşinov,
ilk devlet başkanı Aslan Carimov, Kuzey Kafkasya

ve Güney Federal Bölge cumhuriyetlerinden misa-
firler, devlet adamları ve vatandaşlarkatıldı. Adıgey
halkına hitaben gönderilmiş olan RF Devlet Başkanı
Medvedev, RF Devlet Duma Federasyon Konseyi
Başkanı V. Matviyenko, RF Güney Federal Bölge

Özel Temsilcisi V. Ustinov'un tebrik mesajları okun-
du. 4 Ekim'de Çerkes peyniri festivali de düzenlendi,
Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde Çerkes Peyniri
çeşitleri ve peynirden yapılan yemekler sergilendi
ve misafirlere ikram edildi. Akşam saatlerinde ise
Maykop merkezinde aralarında Anjelika Naçesova,

Aslan Tlebzu, Aydamir Eldarov ve daha birçok
tanınmış sanatçının yer aldığı bir konser gerçek-

leştirildi.

5 Ekim sabahı yeniden başlayan kutlamalarda
Lenin meydanında Adıgey'in tüm bölgelerinden
gelen sanatçıların çalışmaları sergilendi, şehir
hipodromunda Adıgey'in 20.yılı dolayısıyla at yarışları

yapıldı.

Kutlama programıgün içinde çeşitli sanat etkin-
likleri ile devam etti. Akşam saatlerinde gerçek-

leştirilen havaifişek gösterilerinin ardından etkinlikler

sona erdi.

 

tları Çalışmaları

  

6üyüledi | 0009

Ankara Çerkes Derneği'nin yaz döneminde

Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde açmış ol-

duğu "Adığe Nakışları ve E| Sanatları Sergisi" büyük
ilgi görmüş, daha sonrasında Adıgey Cumhuriyet'inin

20.yılı nedeniyle yapılan program çerçevesinde Adı-

gey Kültür Bakanlığı tarafından Maykop'a davet edil-
mişlerdi. Cumhuriyet kutlama programları dahilin-

de Adıgey Maykop Doğu Halkları Müzesi'nde açılan
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"Adığe Nakışları ve E| Sanatları Sergisi'nde Ankara
Çerkes Demeği Kadınlar Komisyonu'nun değerleri
üyeleri tarafından üretilen eserlerde sergilendi. Ayşe
Özbay, Melekhan Atalay, Üner Özbay,Yıldız Şekerci
veZehra Yağan tarafından götürülen 70 kadar sanat
eserinin gösterime sunulduğu sergide, kadife ve
ipek kumaş üzerine yaptıkları sırma, örme, keçe,
çuha, hasır gibiişlemelerle el sanatlarımız sergilendi.

Sergi 4 Ekim 2011 tarihinde Maykop Doğu
Halkları Müzesi'nde müze müdürü Kuşu Nefiset
tarafından açıldı. Serginin önemi ve emeği geçen-
İere teşekkür konuşması Meşfeşü Necdet tarafın-
dan yapıldı. Açılışa diasporadan Adıgey'e yerleşen
aileler ile çok sayıda Adıgeyli katıldı. Ankara Çerkes
Derneği'nin Adıgey Cumhuriyeti Başkanı'na
gönderdiği hediyeler (Sharhon ve Adığe Bayrağı)
gösterildi, Çerkes Derneği Kadınlar Komisyonu
başkanıYıldız Şekerci Müze müdürü Kuşu Nefiset'e
özel hediyesini verdi.

Ertesi gün (05.10.11) Lenin meydanında kuru-
lan stantlarda Çerkes Derneği'nden Zehra Yağan,
Ayşe Özbayve Cinaz Fatma'nın denleçlerinin mo-
dem uygulamaları ile Altut Funda'nın ve Baj Derya'nın
takıları kamçılar sergilendi. Buradaki sergi de büyük
ilgi uyandırdı ve çok sayıda ziyaretçi tarafından
izlendi.

İl Ekim tarihinde Adıgey Devlet Milli Müze-
si'nde yapılan geleneksel "Adiığe Eİ Sanatları'nın dü-
nü-bugünü" konulu toplantıya da katılan hanımlar
Adıgey'in profesyonel halk el sanatları ustalarıile
bilgi alış-verişinde bulundular. Sergilenen eserlerin
slayt ile gösterildiği toplantıda Kültür Bakanı Çemişo
Gazi sergide görev alanlara Teşekkür Belgesiyle
Adıgey Cumhuriyeti'nin fotoğraflarının bulunduğu
albüm hediye etti. Toplantıda çok sayıda davetli,
Adıgey el sanatçıları, müze elemanları, kültür kurum-
ları ve kütüphane çalışanları ve Adıgey Üniversi-
tesinden hocalar yeraldılar. Burada bir konuşma
yapan Melekhan Atalay: "Getirdiklerimiz bize göre
bir iğne ucu kadar, daha çok şey yaparak göstermek
istiyoruz. Bizim yaptıklarımız ninelerimizin yaptıklarının
benzerleri, onlar kadar güzel yapmamız mümkün
değil." dedi. Güzel Sanatlar Koleji yöneticilerinin
isteği ile Doğu Halkları müzesinde öğrencilere sergi
ile ilgili olarak sunum yapıldı ve hanımlarımız bazı
nakış ve el sanatları teknikleri gösterdiler.

Programlandığı şekilde (4.10 2011 serginin bir
bölümü toplandı ancak, Müze yöneticileri ile Kül-
tür Bakanlığının ricaları üzerine Melekhan Atalay'ın
annesı Koşk Habibe ve Halav Meryeme ait nakış
ve el sanatları ile Netabje Cankat'a ait fotoğraf
kolleksiyonundan bazı fotoğraflar bir süre daha
sergilenmeye devam etti. & Melekhan Atalay
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dıgey Cumhuriyet'inin yirminci kutlama
A programına Ankara Çerkes Demeği Kadın

Komisyonu, "Çerkes Eİ Sanatları" sergisinin
çağrılı olduğunu haberalınca çok heyecanlanmış-

tım. Yıldız Şekerci, Zehra Yağan ustamız ve Ayşe
Özbayile telefon trafiğinden sonra davetkesin-
leşince heyecanım ve endişem birbirine karışmıştı.

Sonunda bavullar hazırlanıp 02.10.2011 Pazar
günü İstanbul'da Sayın Cihan Candemirile birlikte
havaalanında buluşup, Krasnador'a ulaştık. Kras-

nador hava alanında değerli kardeşimiz Meşfeşsü
Necdet Hatam ve ekibi tarafından karşılandık. Adı-
gey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bizi taşımak
üzere gönderdiği araçla yola koyulduk. Gece ya-
rısını geçtiği için şehir ve köyışıkları dışında bir şey
göremediğimizden merakımız artmıştı. Necdet ile
koyu bir sohbete girdiğimizden yolculuğun nasıl
geçtiğini anlayamadık.

Bakanlığın Maykop'ta otel rezervasyonu yapmış
olmasına rağmen Yenemiko Mevlüt Atalay ve Bi-
danuk Melekhan Atalay bizi kendi evlerinde konuk
ettiler. Evlerini bize bırakıp karşı daireye geçtiler.
Kahvaltılarımızı, evde olduğumuz yemeksaatlerini
de ev sahiplerimiz ve sevgili Sevil - Memet Yediç
çiftiile birlikte keyifle geçirdik. Tüm program boyu
bizimle birlikte olup, her konudabizi destekledikleri
için Yenemiko ve Yediç ailelerine teşekkür

ediyorum.

İlk gün sabahın erkensaatlerinde Maykop'un
temiz,ılık havasını soluyup balkondan kenti seyir
etmekten çok keyif aldık, Maykop'daki ilk günümüz
dinlenip kenti tanımak, oradaki dostlarla buluşup
sohbet etmekle geçti. Daha sonra sergi malzeme-
lerimizi müze yetkililerinden zarif Larissa ile de-
ğerli Nefiset hanıma teslim edip İbrahim Çetav'ın
Dışeps Kafe'de Yıldıray, NadirYağan ile birlikte
keyifli yemek yiyip, kafeye gelen dönüşçülerle
tanışıp sohbet ettik.

05.10.2011 Çarşamba günü müzenin toplantı
salonunda bir araya gelip uzun tanıtım ve konuş-
malardan sonra elsanatları sergimiz açılmıştı. Ziya-
retçilerin yüzlerine baktığımda hayret, merak ve

   
beğeni ifadelerini gördüm. Eveti Sergi beğenil-
mişti... Açılış sonrası müze görevlilerinin düzenle-

diği partiye davet edilmiştik.

Daha sonraki günde Lenin meydanında her
yıl düzenlendiği söylenen festivalde bize ayrılan

stantta; Cinaz Fatma, Baykaldı Hülya, Zağal Zehra,
Merzey Seçkin, Altud Funda, Alho Ayşe, Bidanuk
Melekhan ve bana ait modemize edilmiş olan; ta-
kı, elbise, ev tekstili, bebek kıyafeti, kama gibi ürün-
leri sergiledik. Halkın ilgisi, beğenisi soru yağmu-
ru ve fotoğraf çektirmeisteklerinden anlaşılıyordu.

Lenin meydanında katıldığımız festival kapsa-
mında ( peynir festivali de diyebiliriz )birde yarışma
düzenlenmişti. Birinci seçilen bayana ödülveniİmişti.

Festivalde dans gösterileri, konserler, hediyelik eş-
yalar, peynir yapımı, yemekikramı, sergi-hasır Ör-

me, geleneksel evler ve ev yaşamı, ev eşyaları o-
tantik kıyafetlerle sunumlar yapan bayanları, erkekleri
ve çocukları keyifle izledik.

Tabii sürprizlerde yaşadık. Almanya'da yaşayan
çok değerli Dr. İhsan Saleh ağabeyimiz Sayın Ci-

han Candemirile birlikte standımızı ziyarete gel-
mişlerdi. Yalnız İhsan ağabey değil diasporadanta-
nıdığımız birçok insanımızla Maykop'ta bir araya
gelmiştik. Festivalde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın

halkın arasında stantları ziyaret etmesiakılda kalıcı
bir gözlem oldu bizim için.

05.10.2011 günü Flarmoni salonunda nere-
deyse konuşmaların tamamının Rusça yapıldığı Is-
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lamey, Nalmes gibi folklor guruplarının gösteri-
lerini, konserlerini izledik. Bir sonraki günde Adı-
gey Müzesi'nde (Maykop'ta iki müze var) kültür
bakanı Sayın Çemişo Gaziile diğeryetkililerin, iz-
leyicilerin katılımıyla yapılan toplantıda Sayın Bakan
bizlere teşekkür belgesiile Adıgey Cumhuriyet'ini
tanıtan birer albüm hediye etti. Sayın Bakan; "Ana-
vatanımızda unuttuğumuz,hiç bilmediğimiz sanat-
ları bu güzel eserlerle bizlere yeniden hatırlatıp
tanıttığınız için teşekkür ediyorum" sözleriyle baş-
layan bir konuşma yaptı, bu çalışmaların bundan
sonrada heryıl tekrar edilmesidileğinde bulundu.

Başka bir gün üniversite el sanatları öğrenci-
leri ve öğreticilerine uygulamalı anlatımlarda bu-
lunduk. Resmi toplantı ve davetlerdenfırsat bul-
dukça akrabalarımızı ziyaret etme şansı da bulduk.

Şans diyorum çünkü; varlıklarından haberdarol-

madığımız akrabalarımızla buluştuk.

Sevgili Yıldıray ve Nadir Yağan'ın organizas-
yonuyla, Ayşe'nin yeğeni sevgili Kanşobi Yediç
rehberliğinde Çerkesk'e gidip Sayın Nadir Yağan
ve eşi Svetlana'nın konuğu olduk. Bu program dâ-
hilinde Laganaki'de doyumsuz güzellikler içinde,
dağ, nehir, orman manzaraları eşliğinde Çerkes

yemekleri yiyip kalmukşey içerek, doğanın tadını
çıkardık. Yeğenimiz Kanşobi'ye yoğun işleri arasında
bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.

Maykop'ta tanıştığım, evine konuk olduğum,
her an yanımızda olan Sevgili Hatice Şenvarile
tatlı kızı Guşef'i hiç unutmayacağım. Çok teşekkürler
Guşef, çok teşekkürler Hatice, siz tatlı çocuklar

Kandemir, Fehime, Yusuf ve Zavur bebek
anayurdunuzda temiz çocukyüreğinizle banşiçinde
yaşayın.

Adığey Cumhuriyet'inde gerçekleştirdiğimiz
sergi ve gezimizde her şey mükemmel değildi el-
bet. Gerçekçi olmak gerekirse aksaklıklar, özellikle
yavaş ve zamanın çok yaygın kullanılması, organi-

zasyon içindekikişilerin iletişim kopukluğu, aksak-
lılarla, gecikmelere neden oldu. Ancak çevremiz-
dekilerin ilgisi, sevgisi ve doğanın cömertliği her

şeyi unutturdu. Ürünlerimizin beğenilmesi öz-
güvenimiziarttırdı. İyi ki bu çalışmaları yaptık, ga-
liba doğru yoldayız. Bu yolda emeği geçen tüm

komisyon üyelerine, kursiyer arkadaşlarıma,elbette
Zağal Zehra Yağan ustamıza teşekkürler,ellerinize
ve yüreğinize sağlık.

Bu duyguları bize hissettiren çok değerli bü-
yüğümüz Ihsan ağabey, Alhas Ibrahim,yıllar sonra
Maykop'ta karşılaştığımız Nihat Bidanuk ağabeye
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ve Mevlüt, Melekhan Atalay'a sonsuz teşekkür
ediyorum.

Ankara Çerkes Derneği yönetim kuruluna,
yolculuğumuzdabize yardımcı olan yönetim kurulu

üyesi Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Birlikte
yolculuk yaptığımız değerli büyüğümüzşair, yazar

Sayın Meşbaşe İshak'ailgilerinden dolayı tüm arka-
daşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Uzun ömür-
ler diliyor, hep beraber daha nice yolculuklar
diliyorum.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...
Haydi, Çerkes kadınları yola devami

 

 

 

—
a



  

 

HABERLER...
 

 
||

|

|

 

Başarılı ancak maddi desteğe muhtaç gençlerimizin, kültürel duyarlılık içinde donanımlı bireyler o-
larak yetişmesi amacıyla derneğimiz bünyesinde "Eğitim Bursu Bağış Fonu" oluşturulmuştur. Mutlu bir
gençlik, parlak bir gelecek için bizim de büyük sorumluluklarımız var. Bu hedefe ulaşmak, ancak geleceğe
inanan, yüreğinde gençlere sahıp çıkma heyecanı taşıyan sizlerle mümkün olacaktır. "Bir Burs Da Benden!"
diyerek bu taze fidanların yetişmesine destek olabilirsiniz.

Derneğimiz burs komisyonunun hazırladığı "Eğitim Bursu Bağış Fonuna" katkı sağlamakiçin lütfen
bize ulaşın. İletişim: bursGOkmaraskafder.org.tr 0 344 235 2000-0535 938 08 38

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği, başarılı ve muhtaç öğrencilere verdiği burs hizmetine "öğrenci
evi" hizmetini de ekledi. Kız öğrencilere,aile sıcaklığını sağlamayı amaçlayan dernek, Kahramanmaraş'ta
okuyan üniversitelilere güvenli ortamda barınma imkânı sunuyor.

 

Kayseri Kafkas Derneği 25 Eylül 201 | Pazar günü Olağan Genel Kurulunu yaptı. Göreve gelen

arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Başkan: Necdet Aşkın, |. Başkan Yrd. Seçkin Özkan, 2. Başkan Yrd: Abdurrahman Ergün, Sayman:

Oğuz Vurdem, Sekreter. Muhammed İambay, Üyeler: Ahmet Fikret Duruk, Gani Beştan, Göker Şengül,

Omer Demircan

 

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Demeği Gençlik Komisyonu Abhazya'nın Kurtuluş Bayramını

kutlamak üzere etkinlik düzenlediler.
Dernek üyelerinden Hatko Nezir Cantürk'ün vefat haberi Üzerine kutlamaların eğlence bölümünü

iptal eden dernek gençleri, dünden bugüne Abhazyal'yı tanıtan birslayt gösterisi sunarak, | 990'lı yıllarda

yaşanan savaş ve ambargo süreci konu olarakişlendi. Bu savaşın Kafkasya'da ve Türkiye'de Çerkesleri

nasıl bir araya getirdiğinin önemi vurgulandı. Bağımsızlık ve geleceğe yönelik hedefler, bu hedeflere göre

yapılabilecekler konuşuldu. Gelecekte bütün Çerkes devletlerinin (Kardeş Cumhuriyetlerin halkların

bağımsız bir devlet kurmaya) ve huzurlu günlere kavuşması temennisidile getirildi.

 

02 Ekim 2011 tarihinde Bursa Çerkes Kültür

Derneği Olağan Genel Kurulunu yaptı ve üyelerin

oy birliği ile yeni yönetim seçildi. Göreve gelen

arkadaşlara başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu: Başkan: Levent Turgut, Başkan

Yrd: Bülent Demirhan, Sayman: Deval Güvercinci,

Üyeler: Hakan Tandoğdu, Cenker Berk, Nuray

Savkaf, Dilara Adal
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KAFFED Doğu Akdeniz Bölge Dernekleri Geleneksel Toplantısı 2 Ekim 2011 Pazar günü Kahra-

manmaraş Kafkas Demeği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya KAFFED'e bağlı tüm bölge dernek

(Kahramanmaraş, Göksun, Gaziantep, Adana, Mersin, İskenderun, Afşin (temsilci) ve Reyhanlı) baş-

kanlarının yanı sıra, bir kısım yönetim kurulu üyeleri de katıldılar. Doğu Akdeniz bölge derneklerinden

Gaziantep & Maykop Kardeş Şehir projesi, geçen dönemin değerlendirilmesi; KAFFED Bölge dernekleri

ve yerel derneklerin önümüzdeki dönem beklenti, öneri ve çözümleri; Aralık ayında yapılması planlanan

KAFFED Genel Kurulu hazırlıkları gibi konular konuşulup karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Bir sonraki

toplantının Adana Demeği ev sahipliğinde yapılmasına kararverildi.

 
1990 yılında kurulan ve kurulduğu yıldan bu güne kadar sahibi olduğu binadafaaliyetlerini sürdüren

Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği günümüz şartlarına uygun olarak modemize ettiği yeni yüzü

ile kaldığı yerden çalışmalarına devam ediyor. Elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere alt yapısı, iç
dekorasyonu ve kullanım eşyaları komple yenilenerek renklenen binanın açılış töreni, Bandırma Belediye

Başkanı Sedat PEKEL'in ve üyelerin yoğun katılımı ile 3 Ekim 2001 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Konu
ile ilgili olarak NART dergisine açıklamada bulunan dernek Başkanı Namık NART: "Duyarlı üyelerimizin

ve hemşerilerimizin desteği ile dernek binamızı oldukça modem ve kullanışlı bir hale getirdik, buradan
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. gAran Karan - Bandırma
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yeni yönetimin seçilmesinin yanı sıra derneğin adı da "Balıkesir Adığe-Çerkes Kültür Derneği" olarak
değiştirildi. Göreve gelen arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu: Başkan: ErhanSavkaf, Başkan Yrd. Ömer Temiz, Başkan Yrd. Sevinç Özden, Sayman:

Ender Yalaz, Yazman:İsmailIşık, Üye: Yunus Gergöz, Üye: Tuğba Sevinç

   

 

'Maykop - Gaziantep Kardeş Şehir Resmi İmza

Protokolü', 10.10.2011 tarihinde Gaziantep'te
imzalanmıştır. Karşılıklı ziyaretler ile uzun süredir

devam eden Maykop ve Gaziantep Belediyeleri

tarafından yürütülen Kardeş Şehir projesi çalışmaları

tamamlanmıştır. Öncelikle Gaziantep Belediyesi

heyeti Maykop'a giderek ön protokol imzalanmış

ve Maykop Belediye Heyeti Gaziantep'e davet

edilerek 10 Ekim 2011 tarihinde de 'Resmi İmza

Protokol Töreni' gerçekleştirilmiştir.

Resmi imza töreninde Maykop ve Gaziantep

belediye başkanlarının kardeş şehir olma münasebeti

ile heriki şehir arasında var olan kültürel bağların

pekişeceği ve özellikle ekonomikalanlarda kısa ve

uzun vadeli girişimlerin olacağı sözü verilmiş, ilk

etapta bu yılsonuna kadar ekonomik alanda bir ön
çalışma olacağıbelirtilmiştir

İmza törenine basın yoğunilgi göstermiş ve
bölge derneklerimizden Kahramanmaraş, Göksun,
Afşin dernek başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra
Gaziantep'te yaşayan Adığeler ve çok sayıda halk
katılmıştır. Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Demeği'nin
girişimleri ile gerçekleşen bu organizasyonun, Maykop
ve Gaziantep dışında heriki ülkenin kültürel ve
ekonomikgirişimlerine katkı sağlayacağı inancındayız.

Bu organizasyonda emeği geçen bölge der-
neklerimize halkımıza Maykop Belediye Heyeti'ne
ve özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne
yürekten teşekkür ederiz.

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Demeği
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Gönen Kafkas Kültür Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 15 Ekim 2011 Cumartesi akşamı saat:

20.00'de derneklokalinde yapıldı. Yönetime seçilen arkadaşlara başarılardileriz.
Yönetim Kurulu: Doğan Özarslan, İsmail Düşel, Cevdet Yılmaz, Muammer Özkurt, Sedat Kök, Metin

Korkmaz, Naci Yaşar
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İstanbul Kafkas Kültür Demeğitarafından davet
edilen Ünlü Adığe şair ve yazarımız Meşbaşe İshak
15 Ekim Cumartesi akşamı derneğimizde konuk
edildi. Kalabalık bir üye topluluğunun katıldığı gecede
sözlerini Meşbaşe İshak'ın yazdığı Adıgey milli marşı
ile açılış yapıldı. Dernek başkanımız Yaşar Nogay'ın
konuşmasıyla başlayan toplantı, Çetao İbrahim'in
Meşbaşe İshak hakkındaki tanıtımıyla devam etti.

Meşbaşe İshak'ın konuşması, konuklarımızdan
Mevlüt Atalay'ın çevirisiyle devam edip, yazarın
tanıtıldığı film gösterildi. Gecede demekbaşkanımız
Yaşar Nogay, Meşbaşe İshak, Çetao İbrahim ve
Mevlüt Atalay'a teşekkür belgesi, ayrıca yazarımıza
plaket takdim etti. Başkan yardımcımız M.Nedim

Özel yazarın yıllar önce öğrenip çok beğendiğibir
şiirini okudu, Si Wored grubu tarafından seslendirilen

Si Duney'den sonra bu yıl 80. yaş gününü kutlayan
yazarımız şerefine pasta kesildi.

Türkiye yazarlar sendikası başkanı Mustafa Köz,
Çerkes edebiyatçısını ve edebiyatını tanımaktan
duyduğu memnuniyeti belirterek geceye birlikte
katıldığı sendika genel sekreteri Müslim Çelik adına
da teşekkürlerini ileterek, bundan sonra da ortak
projeler yapılması konusundaki dileklerini belirtti.

Gece, Meşbaşe İshak'ın kitaplarını imzalaması
ve sohbetle sona erdi.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

 

© Adığe Halk Yazarı Meşbaşe İshak Çerkes Der-
neği'nde (Ankara) hemşehrilerimizle buluştu.

Bu yıl Adigey'de 80.yaş gününün törenlerle kut-
landığı ünlü yazariçin Dünya ÇerkesBirliği de 201 |
yılının "Meşbaşe İshak"yılı olması kararını almıştı. İs-
tanbul ve Ankara'da hemşehrilerimiz ile buluşmak
üzere Türkiye'ye gelen Meşbaşe Ishakiçin, |6 Ekim
Pazar günü öncelikle Kaffed Başkanlar Kuruluna
katılarak dernek başkanlarımızla tanışan İshakiçin
akşam saatlerinde ise Çerkes Derneği'nde (Ankara)
söyleşi düzenlendi. Söyleşide öncelikle Maykop'tan
gelen İbrahim Çetao, Mevlüt Atalay ve Çerkes
demeği eski başkanlarından Fahri Huvaj ünlü yazarın
hayatını ve edebi kişiliğini anlattılar. Daha sonra
yazar, ilgiyle dinlenen Adığece söyleşisini sürdürdü.

Keyifli, katılımın yoğun olduğu söyleşide gençler,
Meşbaşe İshak'ın 80. doğum yılı nedeniyle küçük
bir seremoni düzenlediler ve temsili olarak hazır-
ladıkları 8 adet mum yakarak onuniçin hazırladıkları
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hediyeleri sundular. Yazarın akademik başarılarını
anlatan sunumun ardından İshak'ın Adıgey'dekibir
televizyon kanalında yapılan programıizlendi. Son
olarak yazar, kitap imzalatmak için uzun bir sıra
oluşturan okurlarına kitaplarını imzalamasıile söyleşi
son buldu. & Beğ Gügeç - Ankara
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Yeni dönem çalışmalarına başlayan Güney

Marmara Bölge Demekleri yeni sezon çalışmalarına
Bandırma'da başladı.

23 Ekim 2011 Pazar günü, Bandırma Kuzey
Kafkasya Kültür Derneği sahipliğinde yapılan
toplantıya Federasyon yönetim kurulu üyeleri Şamil
Jane ve Sadullah Batur ile birlikte Bursa, İnegöl,
Balıkesir, Susurluk, M.Kemalpaşa, Karacabey ve
Gönen demekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri
katıldılar.

Dernek Başkanı Namık Nart'ın konuşmasıile
başlayan toplantı, Federasyon yönetim Kurulu Şamil
Jane'nin konuşması ve Federasyon çalışmaları
hakkında demeklere bilgiler vermesi ile devam etti.
Geçenyıl yapılan çalışmaların özetlendiği, kısa ve
orta vadede yapılması gereken projelerin masaya

23.10.2011 tarihinde Reyhanlı Kafkas Demeği
5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel

Kurulda tüzükdeğişikliğine gidilerek Reyhanlı Kafkas

Derneği ismi "Reyhanlı Çerkes Demeği - Adığe

Khase" olarak değiştirildi. Yeni Yönetime başarılar

dileriz.

Yönetim Kurulu: Uğur Pihava, Müfide Vural,

Fatoş Hatık, Mehmet Alhas, Makbule Apiş Huvaz,

CanselIşık, Coşkun Kaya

   
yatırıldığı toplantıda, yaklaşan Federasyon seçimleri
ile ilgili dernek başkanları görüş alış verişinde bulundu.
Genel kurullarını yeni yapan Balıkesir ve Gönen
demekleri yeni yönetim kurulları ve demekçalışmaları
ile ilgili bilgiler verdiler. &Aran Karan - Bandırma

   
Samsun Kafkas Demeği 23.10.2011 günü yaptığı

olağan genel kurulunda yeni yönetimini seçti. Yeni
yönetim kuruluilk toplantısını gerçekleştirerek görev

dağılımını yaptı. Göreve gelen arkadaşlarımıza

başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu: Başkan Lhaşe Şahin Konuş
Başkan Yrd. Babug Derya Erdem, Muhasip Kofu
Mesut Sönmez, Sekreter Tetreşko Adalet Baysal,

Üye Psiblen Nesren Şamil Kanşat, Üye Abrekİsmail

Sedat Uygun, Üye Perit Levent Yavan
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23 Ekim 2011 Pazar günü Adana Kafkas Kültür

Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Tüzüğümüzün |. maddesinde yer alan demeğimizin
adı 'Adana Kafkas Kültür Dermeği'dir yerine 'Adana

“Çerkes Kültür Demneği'dir şeklinde değiştirilmesi
genel kurula katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu: İsa Elagöz, TamerSayar, Nihat
Altınay, Şerif Doğan, Furkan Yasin Alakaş, Sibel
Ozcan, Mustafa Sezer © Teuwej Hajykoe Cumali

Turhal Kafkas Kültür Derneği 23.10.2011 Pazar günü Genel Kurul yaptı. Yeni seçilen yönetim kurulu
listesi ekteki gibidir. Göreve gelen arkadaşlara çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu: Başkan: GürbüzHakan Alparslan, Başkan Yrd. Ercan Güneş, Genel Sekreter: Burak
Aslan, Muhasip: Sebahattin Daştan, Üyeler: Sadettin Eyisoy, Orhan Koç, MehmetBalcı

 

30.10.2011 Pazar günü Tokat Kafkas Kültür Derneği olağan genel kurulunu yaparak yeni yönetimini
seçti. Derneğin adı, oy birliği ile Tokat Çerkes Derneği olarak değiştirildi. Göreve gelen arkadaşlara
çalışmalarında başarılar dileriz.

© Yönetim Kurulu: Başkan:Handan Yeşilyurt, Başkan Yrd.: Celil Ceylan, Muhasip: Aytekin Yaroğlu,
Üyeler: Ali Rıza Inan, Nuray Yurt

  

nyası
Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Demeğiolarak, İrtibat Tel: 533 654 21 53 Gaziantep Kuzey

uzun zamandır özveriyle devam eden kendi demek Kafkas Kültür Demeği
yerimizi edinme çabalarımız projelendirilmiş,
21.10.2011 tarih itibarı ile yapımı için çalışmalara
başlanmış ve yüklenicifirma, (0 Aralık 201 | tarihinde

anahtar teslimini taahhüt etmiştir. Dernek binamız

2000 m2 yeşil alana sahip, özelbir parkiçerisinde
konumlandırılacaktır. Yönetim odası, mutfak, salon

ve terastan oluşan demekbinası ahşap yapıya sahip
olup, 140 m2'denibarettir. Bu konuda Gaziantep
Kafkas Demeği olaraksiz saygıdeğer hemşerilerimizin
hassasiyetine güveniyor, binamızın yapımında katkıda

bulunacağınızı umut ediyoruz.
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İstanbul Kafkas Kültür Demeği'nin Olağan Genel

Kurulu 30 Ekim 201 | tarihinde kalabalık bir katılımla
gerçekleştirildi. İki ayrı listenin oylandığı kurulda

seçim sonucunda kazanan yeni yönetim kurulu

listesi ekteki gibidir.

Başkan: Ümit Duman, Başkan Yrd. Birgül Asena
Hızal, Sayman: Hande Haratoka Yılmaz, Yazman:
Ergün Utku, Üyeler: Özlem Aydemir, Yaşar Güven,

Janberd Dinçer

30. Genel Kurulda Dernek Başkanı Yaşar Nogay'ın

yaptığı önemli konuşma ektekigibidir.

“Değerli Konuklar ve Değerli Üyeler,

Bugün, İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin 50.

Genel kurulu için bu salonda bulunuyoruz. Der-

neğimiz resmen 28 Ekim 1952 tarihinde kurulmuştur.
Ancak, 1908 yılında Beşiktaş ta kurulup, 1923'te

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devreye girişine

kadarfaaliyette bulunan Çerkes Teavün Cemiyeti'nin

devamı olarak düşünülmelidir.

Bu dernek, İstanbul'da ve Türkiye'de yaşayan
Kuzey Kafkasya kökenli insanların, yani Çerkeslerin

buluştuğu, tanıştığı, Çerkes kültürünü ve kimliğini

geliştirdiğiilk ve en köklü kurumumuzdur. Bu kuru-
mun varlığı, kültürümüzün ve kimliğimizin korunması

ve insanlarımızın bilinçlenmesi bakımından önemlidir.

Bu nedenle, derneğimizin kurulmasında ve

faaliyetlerinin sürdürülmesinde emeği geçen, yöne-
timlerde görev almış, başkanlık görevlerinde bulun-

muş olanları saygı ve şükranla anıyoruz

Soniki yıldan beri hizmette bulunan yönetim
kurulu olarak, Genel Kurula hesap vermek, yaptıklar-

ımızın ve yapamadıklarımızı arz etmek üzere
karşınızdayız.

Bu dönemde, yönetimimizce gerçekleştirilen

faaliyetler, yarım kalan veya gerçekleştirilemeyen

projeler, az sonra Başkan Yardımcısı Sn. Mahmut

Nedim Özeltarafından açıklanacaktır.

Şu bir gerçekki, derneğimizin faaliyet alanları
ve sorumlulukları, yaşadığımız ülkede ve dünyadaki

hızlı gelişmeler paralelinde çokartmıştır. Örgütlülüğün
koşulları ve toplumuntalepleri de değişerek artmaya

devam etmektedir. Dolayısı ile derneğimiz artık
sadece bir kültür demeği değil, günümüz koşullarına

göre, gerçek anlamda bir STK olarakfaaliyet gös-

termek durumundadır.

Diğertaraftan, Demeğimiz çatısı altında devam

eden sosyal ve kültürel faaliyetler de son derece

yoğundur. Folklor ve müzik çalışmaları, Adığece dil

kursları, sanatsal sergiler, anmaveistişare toplantıları,
Kafkasya'dan ve diğer ülkelerden gelen önemli

misafirler için ağırlama ve tanışma toplantıları, grup

gezileri, öğrenci hizmetler gibifaaliyetler tüm hızıyla

devam etmektedir.

Ben sizlere, yarım asırlık dernek emekçiliği ve

son 4 yıllık başkanlık tecrübemden kaynaklanan bazı
önerilerimi sunmakistiyorum.

|. Sürgün ve soykırımdan 125 yıl sonra ve

bundan 22 yıl evel, SSCB'nin dağılmasıile önümüze

çıkan imkan vefırsatları değerlendiremedik. Çünkü

bilinçli ve hazırlıklı değildik. Bu defa, dünyadakihızlı

gelişmeler ve büyük devletler arasındaki siyasi

manevralar sonucu, karşımıza çıkan imkan ve fırsatlar

daha da ciddi boyutlardadır. Ancak, aynı büyük

devletlerin kendi çıkarlarına odaklı, işimizi zorlaştı-

rabilecek planları ve projeleri de mevcuttur. Bu

nedenle, en büyüğü Türkiye'de olmak üzere, Orta-

doğu, Avrupa ve Amerika da dağınık durumdaki

Çerkes diasporası olarak, mevcutfırsatların yanı

sıra, zorlukların ve kurulu tuzakların da farkında

olmak zorundayız. Kısır çekişmeler ve boş iddialarla

zamanımızı ve enerjimizitüketmek yerine, doğru

diyaloglarla biri birimizi anlamak,birlik ve beraber-

likten doğacak gücün farkında olmak ve toplumsal

çıkarlarımıza hizmet etmeiradesini ortaya koymak

zorundayız.

Farklılıklarımız üzerine kurulan ayrılıkçı şöve-

nizmlerden beslenen tuzaklartarih boyu kaybetme-

mizin başlıca nedenidir. Tarihten ders almayı öğren-

menin zamanıdır artık.
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DERNEKLERİMİZDEN

 

 

2. Artık Derneklerimizin önemini anlamanın

zamanıdır. Demokrasinin ve demokratikleşmenin

gündeme oturduğu bu dönemde, var olma ve hak
aramanın yegane aracıSivil Toplum Kurumlarıdır.

Kültürümüzü, kimliğimizi ve dilimizi yok olmaktan

kurtarmakistiyorsak bu kurumlarda,bilinçli, örgütlü
ve güçlü olmak zorundayız. Klasik demekçilik anlayışı

ve demekleri küçümseme gericiliği çok tehlikeli bir

anlayıştır. Toplumumuz içersinde, farklı görüş ve

inançlara dayalı, küçük parçalar halinde oluşan
kontrolsüz gruplar, genelde amaca hizmetten ziyade

zararlı olabilmektedir. Farklı fikir gruplarının ve güç

odaklarının oluşması doğaldır. Ancak merkezibir

kontrolün olması esastır.

KONTROLSUZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR.

3. Üst kurumlarımız, KAFFED ve DÇB Ulusal

ve Uluslararası platformlarda,varlığımızı göstermek

ve haklarımızı savunmakiçin yegane örgütlerimizdir.

Bu kurumlarımızı aşağılamak, yıpratmak ve yok

etmek amaçlı girişimler, tahrikler ve tavırlar, ÇERKES
toplumuna ihanetten başka bir şey değildir.

Kurumların yönetim tarzını ve yöneticilerini
beğenmiyorolabiliriz. Daha iyi, daha doğru ve daha
etkili yöntemlerle faaliyet göstermeleriniisteyebiliriz
ve istemeliyiz de. Doğal hakkımızdır. Ancak doğru
amaca hizmet etmekistiyorsak, kurumu yıpratmak
yerine, demokratik yöntemlerle yönetime talip
olmak veya doğru yöneticileri seçmekiçin, kurum
içersinde mücadele edilmesi gerekir.

4. Topluma hizmet,ibadettir. Tanrı ve insanlar
huzurunda kutsaldır. Ancak, inanç ister, disiplin ister,

   
  

 

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Demeğiolarak,

üyelerimize, tüm hemşehrilerimize ve dostlarımıza
da güvenerek kendi binamıza sahip olmakiçin

başlattığımız kampanya ve yoğun çalışma sürüyor.

Şehir Merkezinde 160 m? kullanım alanı ve 20

m2 açık bahçesi olan mülk için 4 bedeli peşin
ödenmiş olup 6 Aralık 201 I'de kalan miktar öde-

nerek tapusunun alınması şeklinde sözleşme
yapılmıştır.

Bölgemizde heyecan yaratan bu kampanyaya

maddi destek sağlayarak katılmanız, bizlere manevi

olarak da güç verecektir.

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Demeği
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biraz da fedakarlık ister. İşlerimizden ve günlük

yaşamımızdan zamankalırsa, ihtiyaçlarımızdan artacak

imkanımız olursa topluma hizmetim olur mantığı

ile hiçbir şey yapılamaz. Sadece kendimizi kandınırız.

Toplumsal ve kutsal amaca hizmet etmek, katkıda
bulunmakistiyorsak, bu meseleyi günlük hayatımızın

içine yerleştirmeliyiz. Evimizin, iş yerimizin suyu,

elekiriği, gazı gibi hayatımızın içinde görmeliyiz.

5. Faaliyet ve hizmetlerin daha kalıcı ve başanlı

olabilmesiiçin, daha profesyonelce vesisteme dayalı

yürütülmesi gerekir. Bu amaçla, yönetimler, görev

sahalarına göre çalışma grupları oluşturarak, koor-

dineli ve verimli hizmetler üretebilirler. Bu yöntemle

daha fazla katılım ve günün koşullarına uygun daha

fazla hizmet üretebilirler.

Bu konuda, yönetimimizce başlatılmış bulunan,

grup çalışmaları sistemini geliştirerek devam ettirmeyi

önerebilirim.

6. Üreyen ve çoğalan bir toplum olamadıkça,

genç kuşaklar, bilgili ve duyarlı yeni nesiller yetiştir-

medikçe, bütün çabalarımız ve endişelerimiz boşuna.

Köyde olsun, kentte olsun bütün insanlarımız

özellikle gençlerimiz, doğalaile düzeninde yaşamayı

önemsemelidirler. Zamanında evlenip aile düzenine

geçmekten, çocukyetiştirmekten korkmamalıdırlar.

Çekirdek yapı olan aile, kişisel hayatın anlamı ve
devamlılığı için olduğu kadar, toplumsal geleceğin

de teminatıdır.

Toplumumuza vermekistediğim mesajın anla-

şıldığı umudu ile saygılar sunarım. Yaşar Nogay
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