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Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına
aittir. Dergide yeralan yazı ve fotoğrafların her hakkı
saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla yayınlanabilir.

Bu sayı 2.000 adetbasılmıştır.    

Değerli oluyucularımız,

Ocak Şubat sayımızda ilgi ile okuyacağınızı düşündüğümüz

konularımızla tekrar karşınızdayız.

"21 Şubat Dünya Anadil Günü" nedeniyle bu sayımızda

Uzman Gözüyle bölümümüzü Antropolog Erdoğan Boz'un

dergimiz için hazırladığı 'Kaybolan Sesler" isimli makalesine

ayırdık. Bundan sonraki sayılarımızda yazılarını sıklıkla

okuyabileceğiniz yeni yazarımız Dilek Gndey'in "Ruhum

Ruhuna Değsin..." isimli yazısını ve Sezai Babakuş'un lazım

Hilemet'in Abhazya ziyaretini konu aldığı yazısını beğeniyle

okuyacağınızı umuyoruz.

Onceki sayılarımızdan farklı olarak bu sayımızla birlikte,

Kafkasya'dan değerli uzmanlarımızın kaleme aldığı, farklı ko-

nularda anadilde yazılmış yazıları, herhangi bir çeviri yapmadan

yayınlamaya başladık. Uzun zamandır birçok okuyucumuzun

önerdiği ve istediği bu çalışmanın, anavatandakı güçlü kalemleri

tanımamıza/tanıtmamıza katkı sağlayacağını, diasporadaki

okurlar ile anavatandakı yazarlar arasında güçlü bir köprüİeu-

racağını düşünüyoruz.

KAFFED'in anadil eğitici seminerlerinde hocalık yapan,

kısa zamanda dıasporada tanınıp çok sevilen, birçok değerli ça-

lışmaya da imza atan genç ve yürekli araştırmacımız Murat

Tabısh'la yapılan röportaj da özellikle okumanızı önerdiğimiz

yazılarımızdan. ..

Pselhape, Kültürümüz eleneğimiz, Köy Tanıtımı, Fede-

rasyon ve dernek etkinlikleri gıbı daha birçol bölümümüzle sız-

leri başbaşa bırakıyoruz.

Bir sonraki sayımızda tekrar buluşmak ümidiyle

ıyı okumalar!

 



 

  

nan Gözüyle - Kaybolan Sesler / Erdoğan Boz

 

Başkan'dan Sürgünde 148. Yıl 21 Mayıs, Yeni Anayasa Süreci, Suriyeli

Soydaşlarımız... / Vacıt Kadıoğlu

 

Federasyoe

 

n?'dam - haaliyetler, Gelişmeler...

 

Görüş Düşünce Ruhum Ruhuna Değsin... / Dilek Oudey
 

uyuru — Tarihi Anılar & Öyküler Yarışması / KAFDAV  

 

Görüş Düşünce - Abhazya'dan Nazım Geçti, İzi Kaldı Yadigar... / Sezai Babakuş
 

Kültürümüz Geleneğimiz - Üç Ayaklı Sofra / Nafiset Shkhalakho

 

Röportaj - Tabısh Murat / Kip Gupse Altınışık

 

Pselhap'e - Bjeduğlar Boynuzu Çaldı mı? / Murat Papşu

 

Diaspora Hikayesi - Adığe'nin Sevgisinde Tezahürat Olmaz / Yılmaz Dönmez

 

Köylerimiz Gökçe Köy (Çerkes Hamallı) — Dzibe Rafet

 

 

Haber - Derneklerimizden Etkinlikler...

 

Anadilde yazılar -

Micbbkb Yapana / Taöpruy Mypar

Ycakıya CoH3 Aböpynuopum / bak» 3ep3

ZlyHeü enmbbik13 / Jlbikbyoxb Henrm
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Dil bildiğimiz en yoğun ve en kapsamlı sanat,
bilinmeyen nesillerin muazzam ve bil

nsanları bütün diğer canlılardan ayıran en
belirgin niteliklerden birisi dildir. Fakat bu
gerçeği bu kadaraçık bir şekilde dile geti-

rebiliyor olmakdille ilgili karmaşık, tarihin derin-
iklerinden gelen pek çokayrıntının önemsiz ol-
duğu anlamına gelmez.

 

Her ne kadarinsana has bir özellik olsa da
dil, modem insanın ortaya çıkışından çok daha

gerilere giden evrimsel bir donanımdır. Beyin kor-
teksinde dille, özellikle de seslerin çıkartılmasıyla
doğrudanilgili olduğu bilinen Broca alanının Homo
rudolfensislende mevcut olduğuna dair fosil kanıtlar

i
mevcuttur. Homo rudolfensislerin yaklaşık 1.8
ila 1.44 milyon yıl” kadar önce yaşadıkları düşü-
nülürse insan dilinin gelişiminin modeminsanın

tarih sahnesine çıkışından milyon yıldan uzun bir
süre önce başladığı anlaşılır. Peki, dilin gelişiminin

bu denli eskilere gidiyor olmasıbizim için ne an-
lama gelmektedir?

Herşeyden önce bugün konuşulan ve yazılan
ve ayrıca tarihselkayıtlardan bilebildiğimiz kadarıyla
geçmişte konuşulmuş ve yazılmış bütün dillerin

ortaya çıkışından çok daha eskiye giden bir dilsel
gelişim söz konusudur. Elbette bahsedilen bu dil
yine bu gün bildiğimiz ve kullandığımız dilden /
dillerden çok daha farklı bir dilsel dunuma karşılık

geliyor olsa gerek. Fakat her halükarda,dilin, in-
sanın varoluşunun bir parçası olduğunu ve bugün

inçsizce yarattı
si

ığı bir eseridir.
(Edward Saphir)

 

itibariyle bildiğimiz bütün dillerin kapsamından
çok dahafazlasını ifade ettiğini bilmek gerekir.
Bununbilinmesi anadili denilen şeyi anlamlandırmak
ve dillerin neden korunması gerektiğini anlamak
açısından önemlidir.

Dil Çeşitliliği - Farklı Dünyalar

Günümüzde usulmakda olan dillerin tam

bir sayısını vermek mümkün olmasa da SIL
(Summer Institute of Linguistics)'in yoğun dil
araştırmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan
Ethnologue: Languages ofthe World'da | 16 farklı
dil ailesine mensup 6909 dil listelenmektedir.”

Bütün bu diller patent yasalarıyla korunmayan,
tekbir kişiye değil fakat bir toplumaait olan ve
başka hiç bir yerde yazılı olmayan bir yerel bilgi
birikimini kendi içinde barındırmaktadır . Bu dillerin

 

i. Lewin, R. (2005). Human Evolution: AnIllustrated Introduction, s.222

2. Jurmain, R., Kilgore, L., & Trevathan, W. (2009). Essentials of Physical Anthropology,s.188

3. Lewis, M. P. (Dü). (2009). Ethnologue: Languages of the World. Online sürüm: http://www.ethnologue.com

4. Harrison, K. D. (2010). The Last Speakers: The Ouest to Save the World's Most Endangered Languages. Washington,

D.C: National Geographic Society.
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Dilsel çeşit-

lilik bizlere
insan zihninin
işleyişine dair
eşsiz bilgiler
sunmaktadır.
Çünkü dil,
insan
topluluklarının
deneyimlerini
düzenleme ve
sınıflandırma
şekillerini
gösteren eşsiz
bir kayıt
sistemidir.

herbiri farklı bir kültüre karşılık gelmekte ve bir dilde ifade edilebilen kimikültürel
pratikler, düşüncelerya da yerelbilgiler başka bir dile doğrudan çevrilememektedir.
Dilsel çeşitlilik bizlere insanzihninin işleyişine dair eşsiz bilgiler sunmaktadır çünkü

dil, insan topluluklarının deneyimlerini düzenlemeve sınıflandırmaşekillerini gös-
teren eşsiz bir kayıt sistemidir. Bugün konuşulmakta olan binlerce dil, bahsi ge-
çen insanlaşma sürecinin en azından bir bölümü boyunca elde edilmiş pek çok

insani, kültürel birikimi kendi içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda herbir dil

farklı bir hayatta kalma şeklinin ifadesi, farklı bir dünya tasarımıdır.

Dilbilim açısından bakıldığında, hem bir insan özelliği olarak 'Dıl' hem de
farklı toplulukların konuştuğufarklı dillerin işleyişinin, özelliklerinin ve kökenlerinin
anlaşılabilmesiaçısından dilsel çeşitliliğin korunması önemlidir. Öyle ki, dilbilimsel
veriler, yalıtık diller olarak adlandırılan, başka dillerle bilinen bir ilişkisi olmayan
ve genellikle çok az sayıda insan tarafından konuşulan dillerin yapısal olarak,
yaygın kullanıma sahip ve büyükdil ailelerine dâhil olan İngilizce, İspanyolca,
Çince gibi dillerden çok daha karmaşık olduğu görülmektedir . Bu karmaşık
yapıların anlaşılması 'Dil' hakkında daha kapsamlı bir bakış sağlayacaktır.

Ekolojik dilbilim alanında yapılan çalışmalar dünyadaki dilsel çeşitlilik ve

biyolojik çeşitlilik arasında da bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Tablo
İ'de görülebileceği gibi dünyada biyolojik çeşitliliğin en yüksek düzeyde olduğu
17 ülkenin 7'si aynı zamandadilsel çeşitliliğinde en fazla olduğu 9 ülke arasında

yer almaktadır.

Tablo 1: Biyolojik ve dilsel çeşitliliğin en yüksekolduğu ülkeler".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En Yüksek Biyolojik Çeşitliliğe Sahip Ülkeler) En Yüksek Dilsel Çeşitliliğe Sahip Ülkeler

Afrika Demokratik Kongo Cumhuriyeti Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Kamerun

Nijerya

Madagaskar

Güney Afrika

Amerika Brezilya Brezilya

Kolombiya

Ekvador

Meksika Meksika

Peru

ABD

Venezuela

Asya çin
Hindistan Hindistan

Endonezya Endonezya

Malezya

Filipinler

Pasifik Avustralya Avustralya

Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine   
 

5. Nettle, D., & Romaine, 5. (2000). Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages, 5. ||.

6. Nettle, D., & Romaine, 5. (2000). A.ge,, s.||

7. Skutnabb-Kangas, T.,

biological diversity.
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KAYBOLAN DİLLER

Dahası en fazla endemik - o ülke sınırları dışında konuşulmayan - dilin bulunduğu 25 ülkenin

(6'sı aynı zamanda en fazla endemik - o ülke sınırları dışında bulunmayan - omurgalı canlının da
bulunduğu ülkelerlistesinde yer almaktadır” , Dolayısıyla, dilsel çeşitliliğin korunması, kültürelve dilsel
kodlar yoluyla yerli halkların yaşadıkları bölgelerdeki biyolojik çeşitlilikle ilgili belieklerine işlenmiş olan
bilginin ve bu yolla biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitlilikten yararlanmaşekillerinin korunması anlamına

gelmektedir. İşte bu yüzdentektekdillerin nesilden nesile aktarılmaya devam etmesi, birer anadil
olarak kullanılmaya devam etmesi önemlidir.

Harita 1: Bitkisel ve Dilsel Çeşitlilik” (Yeşil renk açıktan koyuya doğru artan çeşitliliği göstermektesiyah noktaların
yoğunluğu dilsel çeşitliliğin yüksek olduğu yerleri göstermektedir)

     Legend
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Dil Olümü - Çok Seslilikten Tek Sesliliğe

Ne yazıkki, mevcut süreç dilleri yok oluşa itmekte, 7000 civarındaki dilin büyükbir kısmı biyolojik
çeşitliliğin yok oluş hızından çok daha büyükbirhızla yok olmaya devam etmektedir. Bugün bilinen
balık türlerinin 265'i, bitkilerin 268'i kuşların 261 1'i ve memelilerin 2618'i yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyayken, yaşayan dillerin 2640'ından fazlası hâlihazırda yok olmatehlikesiyle karşı karşıyadır. .

Dillerin kaybolma nedenlerini ise dört ana başlık altında toplamak mümkündür

doğal afetler,kıtlık, hastalıklar

 

savaşlar ve soykırımlar

 

genellikle 'ulusalbirlik" adı altında açık baskı ya da asimilasyon

 

g kültürel/politik/ekonomik üstünlük

 

 

8. Skutnabb-Kangas, T., Maffi, L., & Harmon, D. (2003). A.ge,, 5.39.

9. http://www.terralingua.org/wp-content/uploads/201 1/04/plants
10. Harrison, K. D. (2010)., A.ge.

11. Austin, P. K., & Sallabank,|. (Dü). (2011). The Cambridge Handbook of Endangered Languages,s.5
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Belirli durumlarda bu nedenlerden sadecebirisi söz konusu olduğu gibibirkaç nedenin birarada
bulunması da mümkündür. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru Türkiye'de yok olan Wubıhdilinin
yok olma nedenlerinin başında Rus-Kafkas Savaşları ve Çarlık Rusyası tarafından Wubıhlara uygulanan
soykırım ve sürgün gelirken, bu dilin Türkiye'de ki akıbeti ise bir asimilasyon hikâyesinin hüzünlü
sonudur.

Ethnologue'a göre,bilinen
6909 dilden en yaygın
kullanılan 10 tanesi dünya
nüfusunun yarısı
tarafından konuşulurken
6899 dil geri kalan nüfus
tarafından
konuşulmaktadır. Tek
başına bu veri dahikimi
diller için durumun
vahametini ortaya
koymaya yetse de kötü
haber sadece bundan
ibaret değildir. Dillerin
o55'ini konuşan sayısı
10.000 kişinin altındadır
ve bu dillerin çok büyükbir
kısmının önümüzdeki100
yıl içinde kaybolacağı
düşünülmektedir.

Grafik 1: En yaygın kullanılan 10 dili konuşanların dünya nüfusunaoranı” *
 

 

a

Çince; 20,35

   

  

       

   

 

8 İspanyolca; 5,52

İngilizce; 5,50

Bi Hinduca; 3,05

# Bengalce; 3,04

B Portekizce; 2,99

- Rusça; 2,42

B Japonca; 2,05

E Almanca; 1,52

EB Diğer; 49,86  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Anadili olarak konuşanların sayısına göre dillerin dağılımı" *

Nüfus Aralığı Diller Konuşan Sayısı

Sayı Oran Kümülatif sayı Oran Kümülatif

100.000.000 - 999.999.999 8 0,1 00,1 2.308.548.848 38,73721 938,73721
10.000.000 - 99.999.999 77 11 901,2 2.346.900.757 3938076 9078,11797
1.000.000 - 9.999.999 304 44 95.6 951.916.458 15,97306 “494,09103
100.000 - 999.999 895 13,0 018,6 283.116.716 4,75067 098,84170

10.000 - 99.999 1.824 26,4 045,0 60.780.797 1,01990 “099,86160

1.000 - 9.999 2.014 20,2 974,1 7.773.810 0,13044 9499,99204
100 - 999 1.038 15,0 089,2 461.250 0,00774 4,99,99978
10 - 99 339 4,9 094.1 12.560 0,0021 2p99,99999
1-9 133 1,9 96,0 521 0,00001 90100,00000
Bilinmeyen 277 4,0 0100,0

Toplam 6.909 100,0 5.959.511.717 100,00000         
 

12. Grafikte kullanılan veriler Lewis, M. P.'den uyarlanmıştır.
13. Lewis, M. P. (Dü.). A.ge.
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1 Bağlayıcı, Sayısı binlerle ifade edilen dilsel çeşitliliğe rağmen dünyada

etkili kullanılan resmidillerin sayısı, devletlerin kabul ettiği yerel ve azınlık

uluslararasi dilleri de dâhil olmak üzere 350 civarındadır!” Kaldı ki resmidil

sözleşmelerle olarak kabul edilseler de, bu 350 dilin dahi büyük bir kısmı demografik,

toplumların dil ekonomikve politik olarako ülkelerde yaygın kullanımasahipdillerin

varlığı yasal sürekli baskısı altındadır.

güvence altına Dilsel haklar birçokuluslararası belgeyle güvence altına alınmış

| alınarak bu olmasına rağmen, pek çokülke bu belgelerin dillerle ilgili bölümlerine

 

çekinceler koymakta, kendi içlerindeki dilsel çeşitliliği yokk saymakta,
bunun da ötesinde sistematik asimılasyon politikalarıyla yok etmeye
devam etmektedir.

konuda ciddi ve
gerçekçi adımlar
atılmadığı , i v ,n Bağlayıcı, etkili uluslararası sözleşmelerle toplumların dil varlığı
surece asal güvence altına alınarak bu konuda ciddi ve gerçekçi adımlarinsanlığın bu ya 8 Oatılmadığı sürece insanlığın bu dillerin kendisine sunduğu hazineden
dillerin kendisine mahrum kalması kaçınılmazdır. Buna karşı yapılması gereken, Anadil
sunduğu Günü gibi sembolik değeri olan etkinlilerie bu konudakifarkındalığın
hazineden arttırılmasının yanı sıra, devletlerin kendi sınırları içindeki bütün
mahrum dezavantajlı ve azınlık dillerinin korunmasına yönelik somut adımlar
kalması atmasını sağlayacak yöntemlergeliştirmektir.

kaçınılmazdır.

Kaynakça

Austin, P. K, & Sallabank,|. (Dü). (2011).
The Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Harrison, KD. (2010),
The Last Speakers: The Öuest to Save the World's Most Endangered Languages. Washington, D.C:
National Geographic Society.

Jurmain, R,, Kilgore, L, & Trevathan, W. (2009),
Essentials of Physical Anthropology. Wardsworth: Cengage Leaming.

Levinson, D., & Christensen, K.(1996).
The global village companion: an A to Z guide to understanding current world affars. Gt Barrington:
Berkshire Publishing Group.

Lewin, R. (2005),
Human Evolution: An Illustrated Introduction. Oxford: Blackweli Publishing.

Lewis, M. P. (Dü.). (2009),
Ethnologue: Languages of the World. Dallas; SIL İnternational. (Online sürüm:
http//www.ethnologue.com

Nettle, D., & Romaine,5. (2000).
Vanishing Voices;: The Extinction of the World's Languages. Oxford: Oxford Üniversity Press,

Skutnabb-Kangas, I., Maffı, L,, & Harmon, D. (2003).
Sharing a World of Difference: the earth's linguistic, cultural, and biological diversity. Paris: Terralingua.

 

14. Levinson, D., & Christensen, K. (1996). The globalvillage companion: an A to Z guide to understanding current world

affairs, 5.74.
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Değerli okurlar,

Çerkes halkının ta-

rihi trajedilerle doludur.
Yüzyıl süren savaşlar-

dan sonra, anavatanın-

da soykırıma maruzbi-
rakılan ve sürgüne yol-

lanan halkımız, dağıtıl-

dıkları dünya coğrafya-
sında 148 yıldır kurum-

ları aracılığı ile var oluş

mücadelesi vermektedirler.

   
VACİTKADIOĞLU
KAFFED Genel Başkanı

Yaşadıkları ülkelerde her türlü baskı ve asi-

milasyon politikalarına rağmen direnen Çerkes

halkı, sürgün yolunda ölen atalarını unutmadığını,

unutmayacağını, her 21 Mayıs tarihinde dünyaya

haykırmaktadır. Federasyonumuzca heryıl dü-

zenlenen anmatoplantısı bu yıl 20 MAYIS 2012

tarihinde İSTANBUL BEŞİKTAŞ'ta yapılacaktır.
Yüreğinde Sürgün ve Soykırım acısını yaşayan
her duyarlı soydaşımızı, toplumumuzun tüm

kesimlerini BEŞİKTAŞ'a bekliyoruz. Hiç kimseye
ön yargımız yoktur, gelin Birlik ve Beraberlik

içerisinde anma günümüzü gerçekleştirelim, gü-
cümüzü bölmeyelim, atalarımızın kemiklerini
sızlatmayalım.

FEDERASYONUMUZUN ANAYASA
ÇALIŞMALARI

Genel Kurul öncesi, TBMM Başkanlığından

Federasyonumuzahitaben sivil anayasa yapım
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sürecine katkı vermemizi bekledikleri yönünde

bir yazılı davet alınmıştı.

Hemen genel kurul sonrasında, daha seçi-

lenler arasında görev dağılımı dahi yapılmamışken

sürenin 3| Ocak 2011 de dolacağıbilindiğinden
9 Aralık 201 | tarihinde tüm Çerkes kamuoyuna

hitaben, hiç kimseyi ötekileştirmeden çokaçık

bir çağrıda bulunduk. Çerkeslerin yeni anaya-

sadan beklentilerni Meclise sunmakiçin Anayasa

çalışmasıbaşlattığımızı belirterek, sürece herkesin

katkı vermesini, taleplerini 24 Aralık 2011 ta-

rihine kadar Federasyonumuzailetmeleriniis-

tedik. Gelecektalepleri bir komisyonda değer-

lendirerek Çerkes Halkı adına yeni Anayasadan

beklentilerimizi içeren dosyayı TBMM'de gurubu

bulunan tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanına
sunacağımızıbelirttik.

Bu çağrımıza kulak veren tüm kesimler ciddi

bir çalışmanın içerisine girerken, çağrımızı duy-

mazlıktan gelen "ben kendim yaparım, kurum

tanımam" diyerek kulak tıkayanlar olduğu gibi,

çağrımızın yapıldığı tarihi bile değiştirmeye kal-
kanlar da olmuştur.

Memnuniyetle belirtmekisterim ki, bu talep

süresinde halkımızın birçok değişik kesiminden

derneklerimizden ve akademisyenlerimizden

beklentilerimizin çok üzerinde görüş ve öneniler

gelmiştir. Bu tablo, halkımızın kolektif bir çalış-

maya verdikleri önemin, tek ses olarak hareket

etmemiz gerekliliğinin bir göstergesi idi.



 

 

Toplanan komisyon, gelen bütün görüşleri

titiz bir şekilde değerlendirip derleyerek "Çerkes

halkının Anayasa'dan beklentileri" adı altında

oluşturduğu dosyayı, tüm siyasi partilerin Anayasa

komisyonu Üyelerine ve BMM Başkanına

sunmuş, oldukçatakdir toplayan bu ciddiçalışma

neticesinde Federasyonumuz IBMM Anayasa

Komisyonu'na davet edilmiştir. Bu davete icabet

ederek, tüm siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu

- komisyon salonunda Çerkes Halkının talepleri

bir kez de sözlü olarakiletilmiş, sorulan sorulara

net cevaplarverilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi kayıtlı 27.000

STKiçerisinde Federasyonumuz 20.sırada ta-
leplerimizi sunmuştur. (Anayasadan beklentile-
rimizi ve Taleplerimizi Federasyon sitemizde ve

bir önceki Nart Derginizde okuyabilirsiniz).

Titizlikle yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen

başvuruların ardından, artık yapılması gereken

"Ben Çerkesim,anadilimi öğrenmekistiyorum,

Çerkesce soyadımı almakistiyorum, köyümün

Çerkesce ismini istiyorum,çifte vatandaşlık is-

tiyorum" diyen herkesin bu çalışmayı mümkün

olduğunca geniş bir çevreye anlatması olmalıdır.

Çerkes halkının geleceğe umutla bakabilmesi

adına, bu çalışmanın nasıl birliktelikle yapıldığını

net bir şekilde ortaya koyarak, halkımızın Ana-

yasadan bekledikleri haklı taleplerini, her kesime,

en Ücra yerde yaşayan soydaşlarımıza dahi an-

latmak gerekmektedir.

Bizlerartık yollara çıktık, Eğitim Teşkilatlanma

Sekreterliğimiz tarafından organize edilen bölge
toplantıları yapıyoruz. Bu güne kadarkatıldığımız.

bölge toplantılarından çok olumlu tepkiler al-
- dığımızı söylemeliyim. En ücra yerdeki insanımıza

ulaşacağız kendimizi taleplerimizi anlatacağız ve
“arkamızda olmalarını isteyeceğiz. Biz halkımız

“için halkımızla birlikte yürüyeceğiz. Bu süreçte

elbette birileri çalışacak ve üretecek,birileri de

sadece ve sadece konuşacak, klavye şövalyeliği

yapacaktır. İ

Federasyonumuz bundan sonrakı süreç de

konuyu yakından takip edecek, gelişmeleri, ge-

rekli bilgilendirmeleri her aşamada yapacaktır,

bundan emin olabılırsınız.

Değerli okurlar,

Bu günlerde toplumumuzu çok yakından
ilgilendiren bir konu, gelişmeler ve yapılanlar
hakkında da sizleri bilgilendirmekisterim.

Çarlık Rusya'sının topraklarından sürdüğü,
adeta dünyanın dört bir tarafına dağılmış Çerkes

halkının bir kısmı da Suriye topraklarında yaşa-
maktadırlar. Yaşadıkları ülkede çıkan iktidar ça-
tışmaları tüm halkları olduğu gibi Çerkes halkını
da yakındanilgilendirmektedir. Suriye'de yaşayan
soydaşlarımızın durumu her kanaldan dikkatle
izlenmektedir.

Bilgi alış verişleri ve yapılabilecekler konu-
sunda hassasiyetle adımlar atılmaktadır. Burada
son derece dikkatli davranılması gerekliliğini da-
'ha önce defalarca kez duyurmuştuk, çünkü ile-

. riyi görmeden uluslararasıilişkileri gözetmeden
atılacak adımlar, faydadan ziyade zarar getire-
cektir.

Suriye'de yaşanan bu kaos ortamında Ana-
vatana dönüşiradesi koyan soydaşlarımız olmuş,
bu başvurular anavatanımızda parlamentolar
nezdinde görüşülmüştür. Bu aşamada Federas-

yon olarak Rusya BüyükElçisi ile görüşerek,
parlamentolarımızın aldığı kararı doğru buldu-

-S$umuzu ve desteklediğimizi belirttik. Bu kararın
Rusya Hükümeti tarafından olumlu karşılanarak,
dönüştaleplerinin gerçekleştirilmesi yönünde
karar alınmasıiçin talepte bulundukve bu tale-
bimizin Moskova'yailetilmesiniistedik. Bu tale-
bimizin iletileceği sözü bizzat Sayın Büyükelçiden

alınmış ve ilerleyen günlerdeiletildiği de teyit
- edilmiştir.

Bunun dışında Dışişleri bakanlığındaiki görüş-

me yapılmış, konuya çok hassas olduğumuz be-
lirtilerek soydaşlarımız için yapılabilecekler hak-
kında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Dışişleri
Bakanımız konu ile ilgili olarak Rus - Türk Dış-
işleri Bakanları görüşmesi öncesindebilgilendi-
rilmiştir. Ayrıca Meclis Dışişleri komisyonu ü-

yeleri ve Başkanı nezdinde de konu gündeme
getirilmiş olup, önümüzdeki günlerde Meclis
kürsüsünden soydaşlarımızın durumu hakkında
görüşme yapılmasısağlanmış olup, konu mecliste

tartışılacaktır. Dışişleri Bakanlığı konuyu yakın-
dan takip etmektedir. Federasyon olarak en
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son Sayın Müsteşar yardımcısı ve Sa-

yın Şam Büyükelçisi ile görüşmelerde

ve fikir alışverişlerinde bulunulmuş,
yapılabilecekler konuşulmuştur.

Değenli okurlar, yapılması gereken

yukarıda değindiğim gibi öncelikle so-

runa diplomatik yollarla diyalogla çö-
züm aramak olmalıdır. Eğerki soy-

daşlarımızın durumu buralardan ya-

pacağımız eylemle çözülecek veya

onlara en azından moral desteği ola-

cak olsa idi, tüm samimiyetimle söy-

lüyorum, eylemin çeşidi ne olursa ol-

sun en önde olurdum.

Eleştirildiğimiz bir husus neden
sokaklara dökülmediğimiz, neden mi-

ting yapmadığımız yönünde. Net bir
ifade ile sizlere söylemekisterim kı,

Anayasa taslak programı açıklandı-
gında taleplerimizin yer almadığını gö-

rürsek, Suriyeli soydaşlarımız için dip-

İlomatik diyalog yolları kapanırsa ve

onların yararına olacağı kanaati uya-

nırsa, yani kısaca yapılması gereke-

cek eylemin yarar getireceğine ina-

nırsak, gerekli tüm demokratik hak-

larımız kullanılacaktır. Yapılacak de-

mokratik eylemlerde de en ön saf-

larda olacağım ve Çerkes Halkını ta-
leplerini sesimin çıktığı kadar haykı-

racağım.

Değerli Çerkes Halkı,

Sizleri 20 MAYIS'ta İSTANBUL

BEŞİKTAŞ'ta yapacağımız, Sürgün ve

Soykırıma inat var olduğumuzu, Ünüt-

madığımızı, Ünutturmayacağımızı gös-

tereceğimiz anma toplantısına bek-

İiyoruz. 20 MAYIS Saat 15.00'de
BEŞİKTAŞ'tasizleri aramızda gör-

mekistediğimizi tekrar belirtiyor,

halkımızın tüm sorunlarının çözüm

yollarında beraber olmayı

umuyor ve bekliyoruz.
   

  m Saygılarımla
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Kafkas Dernekleri Federasyonumuz(KAFFED)
ve Laz Kültür Derneği'nin proje ortağı olduğu,
AvrupaBirliği'nin "Türkiye'de Sivil Toplum Örgütleri
Arasında Diyalogun Geliştirilmesi Hibe Programı"
kapsamında desteklediği, "Farklılıklarımızla Var Olmak
istiyoruz." isimli projemiz kapsamında düzenlenen
"Kültürel Farklılıkların Korunması, yaşatılmasıve farklı
kültürlere yönelik ayrımcılığın önlenmesinde temel
problemler ve çözüm önerileri" konulu ortak akıl
toplantıları 7-8 Ocak, (14-15 Ocak, 28-29 Ocak ve
11-12 Şubat 2012 tarihlerinde Bolu Koru Otel'de
gerçekleştirildi.

Kabul edilebileceği üzere bir kımlığın,sistemin,
bir olgunun sorunlarının neler olduğu ve sorunlara
getirilen çözüm önerileri kişiden kişiye değişmektedir.
Bu sebeple, bu toplantılarda akademisyeninden
yazarına, araştırmacısından sivil toplum kuruluşlarının

üyelerine, değişik yörelerde yaşayan konuylailgisi
ve bilgisi olan, farklı branşlara ve unvanlara mensup
katılımcılar, dört farklı grup halinde, farklı tarihlerde
bir araya getirilerek, bir beyin fırtınası ortamı ve
serbest tartışma ortamı oluşturuldu. Her bir
toplantıda topluluğun güçlü yönleri, zayıf yönleri,
sorunları ve çözüm önerileri, her türlü perspektiften
ve hiçbir detay atlanmadan yansıtıldı.

Sisma Danışmanlık Genel Koordinatörü Dr.
İrfan Mısırlı moderatörlüğünde gerçekleştirilen
toplantılar süresince Kafkas Demekleri Federasyonu
ve Laz Kültür Demeği üyeleri önce kendi aralarında
mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı,
ardından sorunun diğer paydaşları olan diğer grupların
temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları
ile de tartışarak ortak akıl ve ortak stratejiler
geliştirilebildiler. Ayrıca, yine bu toplantılarda KAFFED
ve Laz Kültür Demeğiarasında başlatılan sivil diyalog
sayesinde farklı gruplar arasında kültürelfarklılıkların
ve ortak değerlerin ortaya çıkartılması, paylaşılması
ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlandı.

Birinci toplantıda Laz Kültür Derneği üyeleri,
Laz toplumunun,sorunlarını ve geleceklerini tartı-
şarak, Laz dili ve kültürünün yok oluşunun önüne

geçilmesindestratejiler belirleyecek önerilerini ortaya

koydular. Laz toplumunun sorunlarını / ana başlıkta
toplayarak herbirine yönelik çözüm önerilerinikısa,
orta ve uzun vadeli olarak sıraladılar.

 
   

I- Laz Kimliği'nin Algılanmasıile İlgili Sorunlar

2-Laz Folkloru, Etnolojisi ve Sanatile İlgili Sorunlar

3- Sosyoekonomik Yapıdan Kaynaklı Sorunlar

4- Laz Dili ve Edebiyatı ile İlgili Sorunlar

>- Lazlar Arasındaki İletişim ve Örgütlenmeile

İlgili Sorunlar

6- Laz Kimliği'nin Kamusalve Siyasal Alanda
Tanınmasıile İlgili Sorunlar

/- Laz Tarihi Araştırmalarıile İlgili Sorunlar
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KAFFED tarafından düzenlenenikinci toplantıda

da benzerşekilde katılımcılar sorunları 7 ana başlıkta
toplayarak, her birine yönelik çözüm önerilerini

kısa, orta ve uzun vadeli olarak sıraladılar.

| - Sivil Örgütlenmelerde yaşanan sorunlar

2- Siyasi arenada temsili ile ilgili sorunlar

3- Anavatanile ilişkilerde yaşanan sorunlar

4- Çerkes kimliğinin tanımlanmasıile ilgili sorunlar

5- Çerkes Dilleri ve Kültürü ile ilgili sorunlar

6- Çerkes toplumunun ekonomik faaliyetlerindeki

sorunlar

/- Çerkes tarihi araştırmalarıile ilgili sorunlar

Üçüncüsü yine KAFFED tarafından, farklı

katılımcılar ile yapılan toplantıda da / ana başlıkta

toplanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu.

I- Anadil ve Eğitim ile İlgili Sorunlar,

2- Anavatanile İlişkilerde Yaşanan Sorunlar,

3- Kimlik, Asimilasyon ve ToplumsalBilinçile İlgili

Sorunlar,

4- Toplumun Ekonomik Faaliyetleriile İlgili Sorunlar,

5- Siyasi Temsil, Demokratk Hak ve Talepler ile
İlgili Sorunlar,

6- Örgütlenme,İletişim ve Medya ileİlgili Sorunlar,

  Anayasa Uzl E<
TBMM'de gündem Çerkes Ethem'e 'iade-i

itibar"

KAFFED (Basın) 10-01-2012 - KAFFED, TBMM
Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan, Kurtuluş Sa-

vaşı sırasında Anadolu'daki birçokisyanı bastırma-

sına karşın, düzenli ordunun kurulmasındanson-

ra Ankara hükümetiyle ters düşen Çerkes Ethem'e
"lade-i itibar" istedi. |

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Marmara

Grubu'nun ardından, Türkiye çapında 54 demeğin

çatı örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu'nun görüşlerini dinledi. Federasyon
yönetimi, yeni anayasanın "tarihle yüzleşme" yolunu
da açması gerektiğini vurgulayarak,ırkçı, taraflı, ta-
rihsel ve bilimsel gerçeklere aykırı ifadelerin ayık-
lanmasını istedi. Yönetim, "Tek bir olay ya da şah-
siyetten hareketle etnik veya kültürel olarak farklı

kesimleri rencide edici ifadeler ayıklanmalı, haksızlığa

uğrayan tarihi şahsiyetler üzerinden farklı etnik
kimliklerin itibarları iade edilmelidir" görüşünü dile
getirirken, CHP'li Komisyon Üyesi Atilla Kart, "Tek
bir olay ve itibar iadesinden Çerkes Ethem'i mi
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/- Khabzeile İlgili Sorunlar.

| 1-12 Şubat 2012 tarihlerinde, Kafkas Demekleri

Federasyonu temsilcileri, Laz Kültür Derneği
Temsilcileri, diğer farklı toplulukların temsilcileri

(Ermeni, Kürt, Zaza, Süryani, Gürcü), akademisyenler

ve medya mensuplarının katıldığı dördüncü

toplantıda 6 ana sorun alanı tespit edilerek ve
çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bu toplantının

sonuçları ulusal basında geniş yer buldu.

İ. Ulus Devlet Yaratma Politikasından Kaynaklı

Sorunlar,

2. Halkların ve Dini Grupların Kendiİçlerindeki,
Devletle ve Diğer Halklarla ve Dini Gruplarla lgili

Sorunları,

3. Küreselleşme, Göçler ve Kentleşmeİlgili Sorunlar,

4. Anayasa, Yönetim Sistemi ve Yasalardan
Kaynaklanan Sorunlar,

5. Demokrasi, Temel Haklar, Eşitlik ve Özgürlükle

İlgili Sorunlar,

6. Kimlik, Anadil, Çok Kültürlülükile ilgili Sorunlar.

Her bir toplantıda tespit edilen sorunlara yönelik
çözüm önerileri rapor haline getirilerek, kitapçık

olarak bastıracak ve siz değerli okuyucularımıza
ulaştırılacaktır.

kastediyorsunuz" dedi. Bu sözü onaylayan KAFFED
Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu, "Çünkü Çerkes

Ethem hain değildir, Düzce ve Yozgatisyanlarını
bastırmıştır, dönemin koşulları içinde iktidar

mücadelesi vermiştir" ifadelerini kullandı.

   

"Anadil anaokulunda öğretilsin'

Türkiye'de konuşulan tüm dillerin koruma

altına alınması gerektiğini, bunun için de kreş ve
anaokulundan başlayarak, anadilin devlet eliyle
öğretilmesini isteyen KAFFED Genel Başkan Yar-
dımcısı Hasan Seymen,üniversitelerde de anadil-

lerin korunmasına ve eğitimine ilişkin bölümler a-
çılmasını istedi. Çerkeslerin konuştuğu Ubıhca'nın

dünyanın en zengin ve enfazla sessiz harfine sahip
alfabe olduğunu belirterek, "Bu dil Anadolu'da yok
olmuştur, anadilimizi kaybettik. Biz bu topraklar
için ölürken Türkçe bilmiyorduk ama şimdi ana-

dilimizi bilmiyoruz" dedi.

MHP'li Oktay Öztürk'ün, "Dilinizi kaybettiniz
ama bir vatan kazandınız" diye eklemesi üzerine,
Seymen, "/ yaşındaki çocuğum akrabaziyaretlerine

gittiğimizde anadilinde konuşamıyor. Akrabalarıyla,



büyükleriyle, neden konuşamadığını soruyor" der-

ken, gözyaşlarını tutamadı. Seymen, konuşmasına

da bir süre ara vermek zorundakaldı.

Konuşmasına Çerkeslerin Anavatanlarını terk

ederek Osmanlı İopraklarına sürülmesinde Rus

Çarlığı kadar Osmanlı Yönetiminin de sorumluluğu
olduğunu ifade eden Seymen, "Osmanlı İmpara-
torluğu Çerkeslerin Anadolu'ya gelmesi ile sünni

ve savaşçı asker ihtiyacını karşılamıştır. Çerkeslerin

yerleştirildikleri bölgelere bakıldığında bu açıkça

görülmektedir. Türk Haklı bizimle ekmeğini ve
toprağını paylaşmıştır. Çerkeslerde buna karşılık

hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de
Kurtuluş Savaşı'nda en önce ölmüşlerdir. Amasya

genelgesini imzalayanların Atatürkdışındaki tamamı
Çerkestir. Erzurum Kongresine katılanların çoğu

Çerkestir. Ancak buna karşılık Ubıhca dili Anado-

lu'da ve cumhuriyet döneminde yok olmuştur.

Vatandaş Türkçe konuş politikasıile insanımıza dili

unutturulmuştur. Çerkeslerin evlerinin camlarının

altında gece nöbet tutturularak evde Çerkes dil-
lerinde konuşan çocuklar ertesi gün okulda ceza-

 

Çerkesce de artık üniversiteli

KAFFED / ÖZEL HABER- Kafkas Dernekleri
Federasyonu'nun 2 yıldır her düzeyde yürüttüğü
mücadele olumlu sonuç verdi. YÖK,yaklaşık 2 yıldır
süren hazırlıkların ardından Çerkes kökenli yurttaş-
ların yoğun olarak yaşadığı Kayseri'deki Erciyes Üni-
versitesi'nde eğitim dili Adığece olacak bölümün
açılmasına onay verdi. Samsun'daki Ondokuz Mayıs
Üniversitesi'nde de aynı bölümün önümüzdeki gün-
lerde açılması bekleniyor.

YÖK; Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 2009 yı-
ında önce yükseklisans; 201 | yılında da lisans dü-
zeyinde Kürtçe bölüm açmasının ardından Türkiye'de
ilk kez Çerkes diliyle ilgili bir yükseköğretim bölü-
münün kurulmasına onay verdi. Çerkeslerin yoğun
olarak yaşadığı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde
Kafkas Dilleri ve Edebiyatı Bölümü kuruldu.Lisans
düzeyinde eğitim verecek bölümün aynı zamanda
kurulan "Çerkes Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Başkanlığı" kapsamında eğitim verecek.

Kontenjanı YÖKbelirleyecek

Lisans düzeyinde eğitim verecek bölüm için

eski YOK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Ozcan dö-

 

landırılmıştır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin

ayıbıdır. Anadilini kaybetmeyen bunun nasıl bir

duygu olduğunu anlayamaz." dedi.

(923'de Manyas'ın Çerkes köylerinin 1-2 gece

içinde asker zoru ile Anadolu'nun doğusuna sü-
rüldüğünü,bir çoğunun bu sürgünde öldüğünüve

mezarlarının nerede olduğunun aileleri tarafından

bilinmediğini, bu köylerin 2 yıldan fazla sürgünde

kaldıktan sonra yürüyerek Manyas'a döndüklerini

ve döndüklerinde malve topraklarını yağmalandığını

gördükleriniifade eden Seymen, Türkiye'de sadece
Dersim yaşanmadı ancak Manyas Sürgünü'nden

Medlisde kimsenin haberi yok" dedi.

Amasya Kongresi'ne katılan 5 kişiden 4'ünün

Çerkes olduğunu anımsatan KAFFED yöneticileri,

anayasanın herhangibir yerinde ırk veya etnisiteye

atıf yapılmamasıve "Türkiye Vatandaşlığı" kavramının
kullanılabileceğini ifade ederek, "Ancak gönüllü
birliktelikle var olabiliriz" görüşünü dile getirdiler.
KAFFED yöneticileri, yerleşim yerlerinin adlarını
Türkçe ile sınırlayan ve orjinal adları değiştiren

tüm yasaların kaldırılmasını talep ettiler,

 

eyvesini verdi,

neminde başlatılan çalışmalar yeni YÖK Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın göreve gelmesinin

ardından bölümün açılmasına onay venildi. Türkiye'nin

ilk Adığece eğitim verecek bölümünün kontenjanın

kaç öğrenciden oluşacağına YÖK karar verecek.

Erciyes Üniversitesi'nde kurulan Kafkas Dilleri ve

Edebiyatı bölümüne 2013 ya da 2014 yılında öğrenci

alınması bekleniyor.

Öğretim üyeleri Kafkasya'dan gelecek

Kafkas Dilleri ve Edebiyatı bölümünde eğitim

verecek öğretim üyelerinin yurtdışından getirilmesi

için de çalışma yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Kaf-

kasya'dan Türkiye'ye gelecek öğretim üyeleriiçin

Erciyes Üniversitesi, Türkiye'deki 60 derneğin çatısı

olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ile

işbirliği yapacak.

Eğitim dili Adığece olacak

Erciyes Üniversitesi'nde açılan Kafkas Dilleri ve

Edebiyatı bölümünün eğitim dili Adığece (Kabardey

Diyalekti) olacak. Çerkes Dili ve Edebiyatı Ana Bilim

Dalı kapsamında üniversitede zaman içerisinde farklı

lehçelerde bölümlerin de kurulması planlanıyor.
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Samsun'a da Kafkas bölümü açılacak

Erciyes Üniversitesi'nde kurulan bölümün ar-
dından Çerkes kökenli yurttaşların yoğun olarak ya-
şadığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ku-
rulması planlanan Kafkas Dilleri ve Edebiyatı
bölümünün yakın zaman içinde YÖK'ten onay
alması bekleniyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne
kurulacak bölüm için de yurt dışından öğretim
üyesinin getirileceği ifade ediliyor.

© KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu, Erciyes
Üniversitesi Rektörlüğü ve YOK'le yapacakları gö-
rüşmelerin ardından yeni kurulan Kafkas Dilleri ve

 

şettat

Yönetim Kurulu kararlarını yakından izleyin

KAFFED (BASIN) 30-01-2012 - Kafkas Der-

nekleri Federasyonu (KAFFED), şeffaf yönetim ilke-

sinin gereği olarak bundan sonra, Yönetim Kurulu
toplantılarında alınan kararları doğrudan haberlerle

soydaşlarıyla paylaşacak.

KAFFED'in yeni uygulaması bugün intermet üze-

rinden başlatılacak. Federasyonumuzun web say-

fasında yayımlanacak kararlar, sosyal medyaaracılığıyla
da yayılacak. Nart Dergisi okurları da kararları der-

gisinden izleyebilecek. Federasyonunişleyişi hakkında

daha sağlıklı bilgi sahibi olan soydaşlarımız, görüş ve

önerilerini Ankara'ya göndererek, KAFFED'in poli-
tikalarının belirlenmesinde daha etkin rol oynaya-

bilecek.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak'ta

KAFFED Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda
alınan kararları ana hatlarıyla saygıdeğer soydaşları-

mızın dikkatine sunuyoruz:

Abhazya-Adıgey-Kabardey çalışma grupları:
2011-2013 Abhazya, Adigey-Kıyı Boyu Şapsığ ve

Kabardey&Balkar-Karaçay&Çerkes çalışma grupları

belirlendi.

Özkan ÇOKLAR, Mesut AKMAN, Önal KO-

BAŞ, İrfan OKUYUCU, UM ÖZCAN,Nihat YIL-

MAZ ve Emrullah KAP Abhazya Çalışma Grubu
olarak atandı. Adıgey-Kıyı Boyu Şapsığ Çalışma

Grubu'na Yıldız ŞEKERCİ, Turan AKIN,Sevinç ÖZ-

DEN, Eyüp BALOĞLU, Aydın ÖZDEMİR, Ahmet
ÖZELatanırken; Kabardey&Balkar-Karaçay& Çer-

kes Çalışma Grubu da Bersis KARABULUT, Rah-

mi TUNA,Faruk ASLANDOK, Ümit DUMAN,
Demir KIZILKAYA, Bayar ŞIRAYDER ve Neşet

DUMAN'dan oluştu.
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Edebiyatı bölümündeki öğretim üyesisıkıntısını Kaf-

kasya'daki üniversitelerle görüşerek çözeceklerini

ifade etti. Kadıoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde

de Kafkas Dilleri ve Edebiyatı bölümünün kurulmasına

ilişkin kararın kısa bir süre içinde açıklanmasını bek-

lediklerini kaydetti. Kadıoğlu, "KAFFED bu konuyu

çok uzun zamandır gündeminde tutuyordu. Bugüne

kadarbir dizi görüşmeler gerçekleştirildi, sonuçta

böyle güzel bir karar çıktı. Bu süreçte emeği geçen

başta geçmiş yönetim kurulumuz olmak üzere her-

kese ve bilhassa kararın alınmasında bize yardımcı

olan tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

 

Komisyonlar belirlendi: Yönetim Kurulu top-
lantısında ayrıca komisyonlara ilişkin çalışmailkeleri
ve görev dağılımları da belirlendi. Bu kapsamda,
Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri
olan yeni anayasa sürecinde, Federasyonumuz ta-
rafından TBMM'ye sunulan anayasa raporumuza
ilişkin gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar
konusunda koordinasyon görevi Genel Başkan Yar-
dımcısı Hasan Seymen'e verildi. Toplantıda, diğer
komisyonlar ve koordinatörleri şöyle belirlendi:

Anavatana Dönüşçalışmaları / Genel Başkan
Vacit KADIOĞLU, STKveSiyasi partilerile ilişkiler
/Genel Başkan Yard. Hasan SEYMEN,Federasyon
Gençlik Komisyonunun oluşturulması / Eğitim -
Teşkilat Sekreteri Filiz ÇELİK ve Yönetim Kurulu
Üyesi Bekir Sami YAVUZ, Anadil Komisyonunun
oluşturulması / Genel Sekreter Murat CANLI, Mali
Komisyon / Mali Sekreter Hasbi YILMAZ, Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi Neşet DUMAN ve Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi Birgül HIZAL, ABile İlişkiler
- İnsan Hakları ve UNPOile ilişkiler / Yönetim
Kurulu Üyesi Erol TAYMAZ, Basın - Yayın Kurur-
lunun oluşturulması / Yönetim Kurulu Yedek Ü-
yesi Fırat KOZOK, Tüzük Tadil Komisyonu / Genel
Başkan Yardımcısı Doğan DUMAN,Soçi Olim-
piyatları ve Sürgün'ün 150. Yılı ile ilgili olarak
yapılacak çalışmalar ve oluşturulacak komisyon /
Genel Sekreter Murat CANLI, Kadın Komisyonun
oluşturulması / Yıldız ŞEKERCİ, Uluslararası Dil
Konferansı / Genel Sekreter Murat CANLI, Nart
Akademisi/ Şamil (ANE,

8 koordinatör dernekbelirlendi: Yönetim Ku-
rulu, yapılan görüş alış-verişinin ardından 8 bölgeye
ilişkin koordinatör demekleri de belirledi. Buna göre
koordinatör demekler şunlardan oluşacak: |. Bölge:

Çerkes Demeği (Ankara), 2. Bölge:İstanbul Kafkas



Kültür Demeği (Bağlarbaşı), 3. Bölge: Bursa Çerkes

Kültür Demeği, 4. Bölge: Genel Merkez, 3. Bölge:
Sakarya Kafkas Kültür Demeği, 6. Bölge: Turhal

Kafkas Kültür Demeği, 7. Bölge: Adana Çerkes Kül-
tür Demeği, 8. Bölge: Bursa Çerkes Kültür Demeği

 

iy”

Etkinlik takvimi belirlenecek: Toplantıda ayrıca
2012 yılı Sosyal Etkinlikleri ve Eğitim Etkinlikleri

takviminin ilgili sekreterlikler tarafından bir sonraki

yönetim kurulu toplantısına kadar Genel Sekreterliğe
iletilmesine oy birliği ile kararverildi.

 

KAFFED (BASIN) 13-01-2012 - KAFFED,Suri-
ye'de yaşayan Çerkeslerin bir kesiminin Adıgey

Cumhuriyeti'ne geri dönüş talebinin karşılanması
için Rusya Büyükelçisi Viladimir İvanovsky Evgeneviç

ile görüştü. KAFFED Genel BaşkanıVacit Kadıoğlu
başkanlığındaki heyet, büyükelçiliğe giderek Büyükelçi

Evgeneviç ve Müsteşar Aleksandr Epifanov ile bir
araya geldi.

Yapılan görüşmede, Suriyeli Adığelerin bir kıs-

mının dönüş iradelerini yazılı olarak Adıgey Parla-

mentosu'na ulaştırdıkları, Parlamento'nun da bu ta-

lep karşısında çözüm çalışmaları yaptığı anlatıldı.
Söz konusu taleplerin KAFFED tarafından da des-
teklendiğini vurgulayan Kadıoğlu, Büyükelçi Evge-

neviç'ten konunun merkezi hükümete iletilmesi
noktasında yardımcı olmasını talep etti. Kadıoğlu,
Suriyeli soydaşların dönüş kararlarının Anavatanda

sevinçle karşıladığını, Anavatanına dönme yönünde
irade koyan insanlara Rusya devletinin de yardımcı

olma konusunda sorumluluğu olduğunu, bir an

önce bu haklı talebin yerine getinlmesinin beklendiğini

ifade etti.

Bu sorunun biran önce çözümlenebilmesiiçin,
RE Duma, Adıgey Parlamentosu, Kabardey Balkar

Cumhuriyeti Parlamentosu ve Karaçay Çerkes

Cumhuriyeti Parlamentosu'nun ortak kararlar
almaları gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, Kosova'dan

   
Anavatana dönen Çerkesler örneğinde olduğu gibi

Suriye'deki soydaşların sorununun da bir an önce
çözülmesi için Rusya Federasyonu'nun aktif rol

oynamasını talep etti. Evgeneviç ise talepleri haklı

gördüğünü, bu görüşmeyi Moskova'ya ileteceğini

net bir şekilde ifade etti.

Soçi için temaslar sürecek

Görüşmede ayrıca Anavatanda öğrenim gören

öğrencilerle ilgili bu güne kadar KAFFED'e iletilen

sorunlar ve 2014 Soçi olimpiyatlarıile ilgili Çerkes
toplumunun hassasiyeti de gündeme getirildi.

Görüşme Evgeneviç'in çok kısa süre içinde tekrar

görüşme dileği ve karşılıklı iyi temenniler ile sona
erdi.

 

CHPİstanbul Milletvekili Tunay KAFFED'izi-
yaret etti, konuyu Meclis'e taşıyacağını söyledi

KAFFED (BASIN) 19-01-2012 - Suriye'de yaşa-

yan soydaşları için harekete geçen ve diplomasi

trafiği yürüten Kafkas Dernekleri Federasyonu

(KAFFED), bu kez de sorunu TBMM gündemine

taşıyor.

Federasyonu ziyaret ederek konuyla ilgili ça-

İışmalarına destek veren CHPİstanbul Milletvekili

ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Faik Tunay,

Suriye'deki Çerkeslerin durumunu Meclis kürsü-

sündendile getireceğini açıkladı. KAFFED, Dışişleri

   
Bakanlığı Ortadoğu Masasıyetkilileriyle de bir araya
gelecek. KAFFED'in Suriye'deki Çerkeslerin Ana-
vatan'a dönüş taleplerinin gerçekleşmesi konusundaki
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çalışmalarına bir destek de CHP'nin en genç mil-

İetvekili olan Fait Tunay'dan geldi. KAFFED Genel

Merkezi'ni ziyaret eden Tunay, Genel Başkan Vacit

Kadıoğlu, Genel Başkan Yard. Hasan Seymen ve

Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Şekerciile görüşerek

konu hakkında bilgi aldı. Konuyu TBMM Dışişleri

  

KAFFED bir kez daha TBMM'de

KAFFED (BASIN) 09-02-2012- Kafkas Demek-

leri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Vacit

Kadıoğlu başkanlığındaki heyet, Suriyeli soydaşların

sorunlarını bu kez de TBMM Dışişleri Komisyonu

Başkanı Volkan Bozkır'ailetti.

KAFFED heyetinin, TBMM'de gerçekleştirdiği

görüşmeye,bir süre önce KAFFEİ"i ziyaret ederek

konuylailgili bilgi alan CHP İstanbul Milletvekili Faik

Tunay da katıldı. Genel Başkan Kadıoğlu, görüşmede

Bozkır'a, KAFFED'in anayasa raporunun yanı Sıra,

daha önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na

yazılan mektubun bir örneğini ve Suriye'de yaşayan

Çerkeslerle ilgili bir dosyayı da sundu. Kadıoğlu, gö-

rüşmede Bozkır'a "Suriye'de soydaşlarımız, kardeş-

lerimiz var. Biz Çerkesler, Türkiye'de olduğu gibi,

Suriye'de de kalabalık bir toplumuz. Yaşanan geliş-
melerden soydaşlarımız adına endişe ediyoruz, ken-

dilerinden sağlıklı bilgi alamıyoruz" dedi. Kadıoğlu

ayrıca, bu ülkeden Türkiye'ye yönelik bir nüfus ha-

reketi olması durumunda da yardım beklediklerini

söyledi. Bugüne kadar Suriye'den yaklaşık 500 Çer-

kes'in Anavatana dönüşiçin irade ortaya koyduğunu,

bu insanların taleplerinin yerel parlamentolarda o-

naylanarak merkezi hükümeteiletildiğini anlatan Ka-

 

Komisyonu'nun yapacağıtoplantının gündemine ge-
tireceğini anlatan Tunay, Komisyon Başkanı AKP'li
Volkan Bozkır'a da ileteceğini belirtti.

Tunay, konu hakkında gündem dışı söz alarak
Meclis kürsüsünden de bir konuşma yapacağını

sözlerine ekledi.

u Başkani

dıoğlu, "Soydaşlarımızın ellerini kollarını sallayarak
Anavatanlarına dönmesinden ziyade, döndükleri
ortamda da mutlu olmaları gerekiyor. Bu yönde
bugüne kadarçeşitli girişimlerde bulunduk, bulun-
maya da devam edeceğiz" diye ekledi.

Bozkır ise, konuyla kendisinin de yakındanilgi-
lendiğini belirterek, "Parlamenterlerarasıilişkilerde
bu konuyu gündemde tutacağım, dışişleri komisyo-
nunda da taleplerinizi gündeme getireceğim" dedi.
Bozkır, Türkiye'nin Suriye'deki olumsuz ortamdan
etkilenen herkese yardımcı olmakiçin elinden geleni
yapacağını sözlerine ekledi. Bozkır daha sonra sosyal

paylaşım ağı twitter'dan da görüşmeyi takipçilerine

duyurdu.

           

  

Kafkas Dernekleri Federasyonu Güney Marmara Bölge Toplantısı, I9 Şubat Pazar günü Karacabey
demeğinin ev sahipliğinde aşağıdaki gündemle yapıldı.

Toplantıya, Balıkesir, Bandırma, Biga, Bursa, Kara-
cabey, Mustafakemalpaşa, Susurluk demek başkanları
ve yöneticileri katıldı.

| - Federasyon çalışmaları ve Anayasa
bilgilendirme toplantısı

2- Tamamlanmış olan Ortak Akıl Toplantıları
Hakkında Bilgilendirme

3- Güney Marmara Çerkes Şöleni
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Karadeniz Bölgesinde bulunan Kafkas demeklerinin bölge toplantısı, 8 Ocak 2012 tarihinde Hamamözü

Kafkas Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Tokat, Çorum, Turhal, Samsun, Merzifon
ve Hamamözü demeklerinin temsilcileri katıldı. Hamamözü Termal Otel'de KAFFED yönetim kurulu
üyesi Hakan Alparslan'ın yönetiminde yapılan toplantıda Hakan Alparslan, katılımcılara yeni dönemin
ilk KAFFED yönetim kurulu toplantısı hakkındabilgiler verdi.

 

Bursa Çerkes Kültür Derneği'nin ev sahipliğini

üstlendiği Güney Marmara Bölge Dernekleri Top-
lantısı 15 Ocak 2012 Pazar günü Bursa Otantic

Clup Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Balıkesir, Bandırma, Biga, Mustafa-

kemalpaşa, Karacabey, İnegöl ve Yalova dernekleri
katıldılar. Toplantı öncesi Bursa Çerkes Derneği

başkanı Levent Turgut, bir önceki dönem başarılı
çalışmalarından dolayı ve KAFFED yeni dönem gö-

revini kutlamaküzere Filiz Çelik'e plaket takdim et-

ti.

Federasyon yönetim kurulu toplantısında alınan
kararların ve gündemin değerlendirilmesiile başlayan

toplantıda "Çerkesler Nasıl Bir Anayasaistiyor" ça-

ışması konusunda değerlendirme yapıldı. Tanıtım

ve bilgilendirme toplantılarından ilkinin Marmara

Bölgesinde düzenlenmesine kararverildi.

Suriye Çerkesleri'nin durumuile ilgili son ge-
lişmeler toplantı katılımcılanyla birlikte değerlendirildi.

Geçen dönemde Federasyonda ve demeklerde ya-
pılan anadil çalışmaları değerlendirildi. Nart Dergisinin

Yılın ilk Doğu Akdeniz Bölgesi Kafkas Demekleri
Başkanlar Toplantısı, Adana Çerkes Kültür
Derneği'nin ev sahipliğinde dernek binasında
12.02.2012 tarihinde yapıldı. Toplantıya Doğu
Akdeniz Bölgesinde bulunan Adana, Afşin, G.Antep,
Göksun, İskenderun,K.Maraş, Mersin, Reyhanlı
Dernekleri Başkanları,Yönetim Kurulu üyeleri ve
KAFFED Bölge Delegesikatıldı.

Toplantının ilk bölümünde Doğu Akdeniz
Bölgesi Kafkas Dernekleri temsilcileri kendi

bölgede daha yoğun dağıtılması yönünde görüşler
alındı. Her dernek abone sayısının arttırılması yö-

nünde çalışmalar yürütecek.

Opet katılımının arttırılması ve çiçeksepeti uy-

gulamasının bölgeden katılımını arttırma kararıalındı.

Derneklerimizin Federasyona olan aidat borç-

larının ödenmesiiçin gelir getirici ortak etkinlik ya-

pılması planlandı.

Bu yıl Marmara Çerkes Şöleni'nin Karaorman

Köyü'nde yapılmasıkararlaştırıldı.

         

  

 

demeklerinin 2012 Faaliyet Takvimi ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verip, karşılıklı fi kir alışverişinde
bulundular. Toplantının ikinci bölümünde ise gündem maddeleri sırasıyla ele alındı.
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slararası

Kafkas Demekleri Federasyonu(KAFFED) ve

Laz Kültür Derneği'nin proje ortaklığında gerçek-
leştirilen "Farklılıklarımızla Var Olmakistiyoruz." pro-
jesi kapsamında Çerkes Müzik ve Şarkılarıile Laz

Müzik ve Şarkılarından oluşan bir konser düzenlendi.

Çerkes toplumu ile Laz toplumu arasında kültürel

diyalogu geliştirmek amacıile düzenlenen konser,
21 Şubat Salı Günü Saat 19.00'daBilgi Üniversitesi

Dolapdere Kampüsü'nde,İstanbul Bilgi Üniversitesi

Avrupa Birliği Enstitüsü'nün de desteğiile düzenlenen
"21 Şubat Uluslararası Anadil Günü Paneli”ile birlikte

gerçekleştirildi.

 

Moderatörlüğünü İstanbulBilgi Üniversitesi AB

Enstitüsü Direktörü Prof Dr. Ayhan Kaya'nın üst-

lendiği etkinlikte, ilk olarak konuşmacılardan Mu-
hammed Munavvar Hossain 'Anadili Günü'nün

“Tarihi ve Bengali Dıl Hareketi'ni anlattı. Ardından

Laz Kültür Derneği Başkanı Memedalı Barış Beşli,
'Anadili ve Çocuk, Çocukların Anadili Öğrenimi'
üzerine bir konuşma yaptı. Son olarak Araştırmacı-
Yazar Murat Papşu 'Anadilin İnsan HayatındakiYeri

ve Çerkes Dillerinin mevcut durumu" hakkında bil-
giler verdi.

İlgi ile izlenen panel sonrasında Zahid Anwar

Bengaldilinde şarkılar söyledi, Abdullah Al Mamun
da Bengaldilindeşiir okudu. Ardındanİstanbul Kaf-

kas Kültür Derneği'nin Müzik Topluluğu Siwored
Grubu Çerkes dillerinde şarkılar söyleyerekizleyicileri

coşturdu. Son olarak Sanatçı Muhammet Arnavu-
toğlu Laz müziğinden örnekler sundu.
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GÖRÜŞ - DÜŞÜNCE

 

 

  

  
  

 

 

Ben bir Anlaticiyım,

Yeryüzündeki

milyonlarca Anlatıcıdan
# »

sadece bir tanesiyim.

Ruhumdolaşır durur
tüm evreni, Uzak
diyarların yağmurlarıyla

yıkanır, rüzgarlarıyla

kurulanırım, çöllerin
sonsuzluğunda
kaybolur, birserapta..

  

   

> Kelimelerledansettir
İnsanhikayeleri
anlatırım hepinize
aşina...



 

| GÖRÜŞ - DÜŞÜNCE
 

 

7 #> Üçük bir kızdım bir zamanlar. Karanlık ve küf kokulu avlularda gölgeleri kovalardım. Taş

duvarların üzerine çıkıp, avlunun dışındaki korkunç dünyaya bakardım korkulu gözlerle.
- > Heyula gibi dikilirdi karşıma hayat. Ben hayat denen alemdeki canavarların neyebenze-
diklerini düşünürken, kedilerin boğuşmaları bölerdi düşlerimi. Küçük suratımdaki kaşlar çatılır,
bulduğum ilk taşıfırlatırdım kedilere, yetmezdi, kapı önünde çıkarılmış naylon terliğifırlatırdım.

"Hahhk tam isabet,defolun pis kediler."

   

Keşke avlunun dışındaki canavarlar da bu kediler kadar olsalardı, onları da haklardım bir vu-

ruşta, Babannem diyor ki;

"Onların çook uzun guyrukları var guga, teeeyyy fizana gidiyor, guyruğunu bir vurdummu yer çat-
layıp, gök yanılıyor. Sen gitme avludan dışarı, kuku deheditte

“Hiii gitmem babanne. Bizim eve giremezler de mi, babanne ? "

"Ga a yavrım sokarmıyım onları içeri, voleyhi geberdirim vura vura. Git tesbiimi getirde, Le ilehe

illeleyi diyek”.

Mızıka nağmeleriyle büyüdüm ben. Annem çok güzel mızıka çalardı, babamla ben de gafe
“ oynardık. Annem Şeşen çalmaya başladığında babam,

 

"Yeniyetme oğlanlar böyle oynuyorlar" diyerek abartılı ve komik hareketlerle dans ederdi.

— Babaannem "A dıdı dıdı, sıthimyeşh mıda mıda” diyerek bu abartılı dansı izlerdi, Türkçeyi
sonradan öğrendiği için babannem karışık konuşurdu. Annesini anlatırdı bana. Onun uzun örgülü
saçlarını,yay gibi kaşlarını tarif eder güzelliğini öve öve bitiremezdi.

onrabir Çerkes kadının Türkçe konuşamadığı için, canlıbirtavuğuu kucaklıp bakkala

 

eğiilrerdi. Ben de babayaveri L.hep onun nk.yöresinde dolaşıristeklerini
yerine getirirdim. Uzunyayla'dan GALMIKŞEY gelirdi. Babannem Galmıkşey içmekistediğinde,

- sobanın üstündeher an hazırda kaynayan bordo renkli bitki çayını, kocaman bir kaseye.koyup,
esütü ilave eder, içine bir parça da tereyağını bıraktıktan sonra bu özeliiçeceği, karabiber



 

RUHUM RUHUNA DEĞSİN
 

eşliğinde Kabardey anasına sunardım. Çocuk bakışımla bu tuhaf şeyi nasıl içtiğine hayret eder,
— heryudumda 'u huh uhuh" diyerek büyük bir mutlulukla Galmikşey'i içen babannemi seyrederdim..   

 

  

o Mızıka çalan Abhaz kadınının kucağına doğmuşum ben. Bulgurdan yoğurulan Basta'yı, unla
- kavrularak yapılan Şips'e bandırarak yemişim, Velibahların tereyağında minik parmakizlerim

“durur, Haluğana hamurundan yaptığım kuşlar ise çoktan kanatlanıp uçtular. Sahi nereye gider
bulutlar? Zaman nereye gider?

Sıcak bir yaz günü /6 model Renault otomobilin arka koltuğunda oturuyorum. Gözlerimde,

sanki dünyayı keşfetmenin yolculuğuna çıkmışım gibi bir heyecanın pırıltıları var. Çok sicak olmasına
rağmen camı aralayamıyorum bile. Uzunyayla'nın beyaz tozu saçlarıma yapışsın istemiyorum.
İlk kez bir düğüne katılacağım. Bir Çerkes kızı olarak,ailemi ve sülalemi temsil edeceğim bu
düğünde. Arabanın teybinde bir mızıka kaseti dönüyor. Mızıkanın nağmelerine insan sesleri
karışıyor. "Gayserimii istasyonuumi sarmuğaaa"... Gafe'ye hafif salınarak eşlik ediyorum. Pencereden
bozkırı izliyorum, Kabardey atlarının kişmemelerini duyuyorum. Yaylada koşturan parlak siyah
atlar eşlik ediyor yolculuğuma,atın üstünde yağız bir Adığe görüyorum. Atalarımın bu topraklara
gelişinin hikayesini fısıldıyor kulağıma Zümrüdüanka...

Ama herşeyi birnn bırakıp, Gaşenimin beni düğünde ei düşlüyorumyanaklarım

e

©Çocukluğum, benim anayurdum, nedendl sayıklamalarıma dönüştü ki?

—Kanatları kırılmış bir martının çaresizliği ve hüznüyle, başımı karanlığın cömert yalnızlığına
yem,

Tek bir yurdun,tek bir kültürün insanı değilim ben.

o Kabardey olup, Abhaz bir rahimde beslenip, Asya ve Avrupa'nın buluştuğu, çeşit çeşit

o medeniyetler'in varolduğu, bambaşka bir ülkede doğmak ve büyümeknasıl bir zenginliktir ve
©biro kadarda yalnızlıktır, bunuiyibilirim.

Sevgili Büyük Dedem,

Ruhum ruhuna değsin de duy sesimi|

Sen daha güzelbir kıyıda doğmakiçin öldün ama "Arkada bıraktıklarının yüreklerinde yaşamak,
ölmemektir." demişşair.

Duy kalbimin atışlarını...

Sen büyüksürgünde çektiğin acıları bilirsin.

o Pekisenbilir misin?Yok olmamak|için acı çekmenin ölmekten daha ok cesaret istediğini,

Tabi ki bilirsin. i

- Bunusen bildiğiniiçin,bügüne ben biliyerimi

© Huzursuzum. Köklerimin geldiği yerile doğduğum ye arasında çıkmazlarım, een devamlı
kanayan yaralarım var.

Ben bir sürgünüm, vatanımın yağmurlarıyla yıkanır, rüzgarlarıyla krailarrima, Sonsuzbir özlem
duygusuyla yaşıyarak, asırlardır varolmanın direncini geteren EN için her sabah güneşle
uyanıp ışıklı şarkılar söylerim... i >,

  



   
  

 

    

  

 

  
KAFDAVBilim Kurulu'nun 2012 çalışma yılı programı kapsamında; kütüphanegiriş kaydı şimdiden 7200'i

aşmış bulunan Araştırma Merkezimizin arşivini daha da zenginleştirmek, sürgün ve sonrasını yaşamış olan atalarımızın

 

başlarından geçmiş önemli olayların tümüyle unutulup kaybolmasına engel olmak, en azından kalanları derlemek
ve yayınlamak amaayla, Kafkasya'dan ve Çerkeslerin yaşamakta olduğu üüm ülkelerden katlıma açık olan ödüllü
bir “TarikiAnılar-Öyküler"yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU: Tarihi Çerkes Sür-
günü'nünilk gününden başlayarak anavatandaki köy-
lerimizden aynlış aşamasında; Kafkasya sahillerinde,
Osmanlı topraklarına ulaşma yolculuğunda, limanlarda
veya dağıtım merkezlerindeki bekleme döneminde,
iskan yerlerine sevk ve yerleşme anlarında, iskan edilen
yerleşim yerlerinin kuruluşunda, iskanıizleyenilkyıllarda
yöre halklarıyla veya resmi mercilerle olanilişkilerde,
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşları,Birinci

Dünya Savaşıile TürkKurtuluş Savaşında veya Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşununilk yirmibeş (25) yılında
yaşanan, belge ve fotoğraflara desteklenen,anlatım
tarihi, anlatanı, kayıt tarihi ve kaydedeni net olan belli
bir olayın anlatımı olmalıdır.

VERİLECEK ÖDÜLLER: Değerlendirmeler so-
nucundailk altı dereceye girenler plaket ve nakit öde-
meyle ödüllendirilecek, diğertüm yarışmacılara da "ka-
tılım sertifikası" verilecektir.

- Birinciye 5.000 TL.
- İkinciye 3.000 TL.
- Üçüncüye 1.500 TL.
- Dördüncüye 750TL.
- Beşincive altıncıya 500 TL.

YARIŞMAYA KATILIM SÜRESİ VE TESLİM
YERİ: Katılımcılar, gönderilerini kapalı zarf içerisinde
25 Eylül 2012 günü saat 17.00'a kadar "Mithatpaşa
Cad. Arzu Apt Kat2, No:58/3 Kızılay - ANKARA" ad-
resindeki KAFDAV merkezine ulaştırmış olacaklardır.

Kapalı katılım zarflarını açma yetkisi sadece jüri üyelerine

BİLGİ İÇİN :
Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı

alt olacaktır. Zarfların yanlışlıkla açılmamasıiçin Zarf Üze-

rinde "Tarihi AnılarÖyküler yarşmasıiçindir" notu ko-

nulmuş olmalıdır.

YAZILI METNİN BOYUTU VEYAYIN HAKKİ:
Yarışmaya katılacaklar, Times New Roman yazı ka-
rakterinde onbir(l |) punto beş(5)sayfadan az, onbeş
(15) bilgisayar sayfasından çok olmamaküzere yazılı
metinlerini Türkçe veyaİngilizce (aynı yazının hem
Türkçe hem İngilizce olması da mümkündür)iki (2)
nüsha halinde dijital kaydıile birlikte KAFDAV merkezine
ulaştıracaklardır. Yazılar, derece alsın almasın iade edil-

meyecekkitaplaştırma dahil her türlü yayın ve değer-
lendirme hakkı KAFDAV'a att olacaktır.

YARIŞMA JÜRİSİ VE DEĞERLENDİRME:
Yarışmaya katılım süresiiçerisinde KAHSAV merkezine
ulaştırılacak kapalı zarflar ProflDr. Sabri TEKİR başkan-
ğında oluşturulan ve soyadısırasına göre aşağıdakayıtlı
olan sayın jüri üyelerinceiki etaplı (seçme * derece-
lendirme) olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

ALANKUŞ Sevda (Prof. Dr. İletişimci), ERMEMİŞ
Faruk (Dr.Yayına), GÜNGÖRFethi (Yrd. Doç Dr. Sosyoloji),
HUVAJ Fahri (Av. Araştınmaa Yazar), KANBOLAT Hasan
(Kafkasya Uzmanı), ÖNER Çetin (Roman-Öykü Yazan
ve Şair), ÖZBAYÖzdemir (Av. Araştımaa Yazar), ÖZVERİ
Adnan(Çocuk Öyküleri Yazan) PAPŞUMurat (Araştımac-
Kafkasya uzmanı), TEKİN Fazıl (Prof.Dr. İşletme), TURAN
Ömer(Prof: Dr. ODTÜ Tarih), UĞURLU Yücel (Prof: Dr.
Hukuk), ÜNLÜ Erden (Prof Dr. Sosyal Hizmet), ÜSTÜN
Hulusi (Av.Öykü Yazan), YILDIR Erol (Doç. Dr. Yazar)

Mitatpaşa Cad. 58/3 Kızılay / ANKARA Tek:03124197330 Fa<03124197356

www.kafdav.orgtr kafdav(GOkafdav.orgtr - www.kafdavyayincilik.com bilgi((0kafdavyayincilik.com  



 

    

 

iz de (78'liler), abi-abla kuşağımız gibi
(68'liler) Nazım Hikmet'in şiirleriyle hayata
tutunduk. Romantizmı, idealizmi, sosya-

lizmi, enternasyonalizmi Nazım'ın şiirleriyle ço-
galttık. Onunsihirli sözleriyle aşkıtattık, 'ben' iken
'biz' olduk, omuz omuzaverip karanlığa meydan
okuduk, zincirlerimizi kırıp yürüdük, güneşiiçecek
kadar yüreklendik, yandık kül olduk ve yeniden
ve yeniden doğdup güneşe durduk. Nazım kimi-
leyin su olup yüreğimizi ferahlattı, kimileyin rüzgar
olup aklımızıtitretti, ve kimileyin ateş olup ruhu-
muzuısıttı, İster ücra bir köyde başlamış olsun

 

 
hayatımız, ister büyük bir kentin kıyısında varo-
şunda... illaki hepimiz onunla yolculukettik ve il-
laki hepimiz ona yolculukettik...

Abhazya'dan sevgili dostumuz Asida Lomiya,
on yıllardır arşiv raflarında uyuyan bu fotoğrafı
bulup facebook marifetiyle önümüze koydu. Ne
ala... Bu fotoğraf, pekçoğumuz doğmadan önce
çekilmiştir ve karede görünenlerin hiçbiri artık

aramızda değildir. Amaiyi bakın, daha dün çekilmiş

kadarcanlıdır, ışıltılıdır... Nazım böyledir işte; sözleri
gibi duruşu ve bakışı da eskimezdir...
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Nazım'ın Sovyetler Birliği'nde yaşadığıyıllar
boyuncasık sık Abhazya'ya gittiğini, ona yol ar-

kadaşlığı yapmış dostlarından duymuşumdur. Da-
hası, 'saçları saman sarısı' Vera'sından detaylarıyla

dinlemişimdir. Evet, Nazım severmiş Abhazya'yı,
oradaki dostlarıyla buluşmayı, erik soslu lezzetler
ve 'çaça' eşliğinde ısınan muhabbetleri. Nazım'ın

27 Eylül 1958'de Pitsunda'da yazdığı o ünlü şiir,
bu muhabbetlerden damıtılmış satırlardan sadece

birkaçıdır. Şöyle bir hatırlayalım, elverirse Livaneli
eşliğinde yüksek sesle okuyalım;

"İşte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz

biraz çakılından aldık

biraz da masmavi tuzundan

sonsuzluğundan da biraz

ışığından da birazcık

birazcık da kederinden

bir şeyler anlattın bize

denizliğin kaderinden

biraz daha umutluyuz

biraz daha adam olduk

işte geldik gidiyoruz

hoşça kal kardeşim deniz. 

 

Evet, hepimiz Nazım'la yolculuk ettik, Nazım'a
yolculuk ettik. Benim yolculuğum ilkokul yıllarında
başladı. Çocuktum işte, tutkundum şiire. Bir de,

tutkundum aynı sırayı paylaştığım kıza... Akşam

yazılıp sabah bozulan türdendi şairliğim, amma
sevda konusunda maymuniştahlı değildi yüreğim.
Hala gözümdedir gözleri, bal sarısı saçları, ve gül-
dükçe koyulaşan minik, muzip çilleri. Bence Tom-

miks'in Suzi'sine fark atardı güzelliği...

Asıl bunlar değildi yüreğimi çalan. Beni benden
alan, salkımsöğütün müebbet hüznüne benzeyen
yüzüydü, küsüp ağladığı zaman... Narindı,kırılgandı,
bakışları hep derindi, ve sıkça dolardı gözleri. Sal-
kım söğütümdü... Onabir şiir yazmakistedim.
Aslında onubirşiire yazmaktı, istediğim. 'Ağlama
salkımsöğüt ağlama' diye başladım ve başladığım
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yerde kaldım. Günler haftalar nafile geçti, nafile
geçti uykusuz geceler. Hiçbir kalem bir kelam

daha eklenemedi bu nakarata. En Iyisi öğretmen

hanıma anlatmaktı derdimi, o bilirdi bilmediklerimi.
Gel, dedi gülümseyen yüzü. Dinlerken derdimi,
parlıyordu gözleri. Ertesi gün, elime tutuşturdu

bir defter,ilik sayfasında diziliydi satırlar. Oturdum,
bir solukta okudum. Bin soluktu, okurken solu-

duğum. Şöyle başlıyordu şiir: "Akıyordu su, gösterip

aynasında söğüt ağaçlarını. Salkımsöğütleryıkıyordu
suda saçlarını..."

Bir daha okudum, baştan sona. Bir daha ve

birkaç daha... Ve şöyle bitiyordu: "Ağlama salkım-
söğüt ağlama, kara suyun aynasında el bağlama.
El bağlama, ağlama."

Çocuktum işte, kıskançlık ateşi bastı şakaklarımı.

Teneffüste koştum öğretmen hanımın yanına.
Merak ve hırstan sesim düğümlenmişti sanki.
Söyleyin dedim, bunu kim yazdı, kim benim iç
dünyamı böyle çıplak gözledi!. Gülümsedi öğret-
men hanım, sankı dese mi-demese mi diye du-
raksadı bir an. Sonra, büyükbir sırrı paylaşır ya-
vaşlıkta konuştu. Dedi, bu şiir Nazım'ındır. Dedi,

Nazım yüreğimizde ebedidir. Dedi, Nazım'ın evi
Moskova'da bir çınarın dibidir. Dedi, bu şiir ve

bu konuşmaikimizin arasındadır...

Kafam karışmıştı, aynlırken öğretmen hanımın

yanından. Lakin hınzır bir sevinç geçmişti, aklımın

bir ucundan. Dersler bittiğinde, salkımsöğüt'le
yürüdük parkın uzak ucuna ve oturduk papatyası
bol bir yamacına. Dedim,dinle, bir şiir yazdım
sana. Okudum şiiri(mi), ağladı. Dedim, ağlama
salkımsöğüt... Okuduşiiri(ni), ağladım. Dedi, ağlama
beyazatlı. Çocuktukişte...

Böyle başladı Nazım'a yolculuğum. Yeni dizeler
istiyordum öğretmen hanımdan, yeni dizeler
geliyordu Nazım'dan. Böyle geçiyordu günlerim,
beyazatlılar gibi koşar adım.

Baharlar böyle geçiyordu, yazlar ve güzler
böyle, Kışlar da böyle geçiyordu ki, o yıl hava
sertleşti, kararıp çöktü üstümüze. Önce Salkım-

söğüt hastalandı. Karanlık daha da büyüdü, güneşi
rehin aldı. On iki mart günüydü, büyükfırtına pat-
ladı. Köyde, kentte, sürek avı başladı. Asık yüzlü
adamlarsınıfa daldı, öğretmen hanımı kara tahtanın
önünden aldı. Günler-haftalar geçti, giden geri
gelmedi. Yerini eli sopalı, bakışı asabi bir adam
aldı. Aylar geçti. Gelen geri gitmedi. Nazım'a
yolculuk da şimdilik burada kaldı...



   

 

ARAZYADA MAZIM GECTİ
ABADL YA LR MAZLIMA bagli.Z
 

Kara bir yıldı, kara. Güneşsilinmiş, gökyüzü

kapanmıştı. Salkımsöğüt'ün hastalığı daha da
artmıştı. Okula gelmez oldu. Okula gitmez oldum.

Başucunda nöbettutup şiir okudum.

Dürüstlüğe yenik düşüp itirafta bulundum.
Şiirler Nazım'ındı. Nazım'a yolculuğu anlattım.
Dinledi, gülümsedi, yüzü ıslaktı. Baktı, gözleri uzak.

Dedi, bu yolculukikimizin...

Yağmurlu bir gündü, Nisan'ın onüçü. Otur,
dedi yanıma. Elimi tuttu, sıkıca. Dedi, bir yola
çıktık birlikte. Yalnız kalırsan eğer bundan sonra,
yani, düşersem ben bir kuş gibi, vurulmuş gibi
kanadından, sen yola devam edecek, beyazatını
güneşli günlere süreceksin. Söz ver bana,vargit
yoluna. Sustu, gevşedi eli. Sustu, soğudu eli...

Söz verilmişti. Varıp gitmeli, beyaz atı güneşli
günlere sürmeliydi. Bırakıp o'nu küçükbir akar-
suyun yamacına ve birsalkımsöğüt dikip başucuna,
yüreğimin yarısını bırakıp düştüm yollara... Büyük
umut büyük kent adına, tutunup bir rüzgarın
kanadına, sürdüm atımı yetmişlerin ilk yıllarına.
İlkyaz günleri gibiydi gençlik günleri. Ateş gibi,
güneş gibi. Ve herşeye gücüm yetermiş gibi...
Lise vardı, ve üniversite. Romantizm terketse de
idealizm vardı, ve de sosyalizm... Yeni düşlervardı,
ve yeni aşklar. Caddeler benimdi, meydanlar
benim. Nazım sesimdi, Nazım yüreğim. İzledim
Nazım'ı adım adım. Yazılarda, sözlerde izini aradım.
Dostlarını ve sahte dostlarını tanıdım...

  

Düşe kalka sürüyordu yolculuğum. Nazım'ın
adresi Moskova'da birçınarın dibiydi, benim oraya
gitmem ise devrime kalmış gibiydi. Devrimi
beklerken zahir, bir oniki eylül sabahı erken,

yeniden ve bu kez çok daha şiddetli bir darbe

geldi askeriyeden. Kışlalardan çıkan tanklar kentlere,

tanklardan çıkan postallar evlere daldı, onbinleri
zapt-ı raptaltına aldı.

Zabita Kamil, işçi Hasan, memur Ramiz, artist

Mehmet, yazar Hüseyin, tiyatrocu Deniz,bir de
gazeteci bendeniz, aynı gece Hasdal'a alınmıştık
hepimiz. Hüseyin'in baba adı Nazım'dı, ana adı
Hikmet. Kışlanın komutanıbir binbaşıydı, külyutmaz
bir sert. Nazım Hikmet'in oğlunat!) ve arkadaşlarına
özelbir hoşgeldiniz partisi vermek göreviydielbet.
Heyhat, böylece elektrikli copla başlamıştı Hasdal
ayazındaki hayat. Bazen paslı ranza kokusuydu
yüreğimizi rehin alan, bazen işkencede sakat kalma
korkusu...

Günler uzundu Hasdal'da, geceler uğursuz...

Arada bir mektup gelsin diye düşlerdik dışardan,

arada bir düşten mektup yazıp üflerdik içerden.
Hasdal'da kış zordur, demir ranzalar buz tutar.

Umut, cesaret buz tutar. İçimizde bir ateş yakıp
ısınmaya çabalarız, çıramız yetmez olur. Yeniden
Nazım'ın büyükateşine tutunuruz: "Ben yanmasam,
sen yanmasan, biz yanmasak..."

Hasdal'ın soğukkışı Harbiye'de mehter marşı
olur, Gayrettepe'nin yedi kat dibi Selimiye'de eski
at ahırları olur. Aylar geçerağır adım, geçerpaslı

ranza kokusu ve işkence korkusu.

Sonra yeniden günışığı, gökyüzü. Dışarda

herşey başka, dışarda herkes başka. Ne çayın tadı

eskisi gibidir Boğaz'da, ne de martıların valsi.
Dostlar, dostluklar el değişmiş. Bu kez fırtına
büyük, umutkıran. kırtına sonrası sessizlik de...

Hey dostlar nerdesiniz!.. Ses yok. Hey yoldaşlar
nerdesiniz!.. Tıs yok. Yürekler susmuş, herkes
sinmiş, sanki silinmiş... Yalnızlık şarkıları revaçta,

ve bibaşına danslar... Zoryıllardı. Derin sarsıntılara
yıkılmıştı en sağlam kaleler...

Zoryıllardı. Yükselen değerlerin sıradanlaştığı,
Sisley'lerin sevincimizi, Benetton'ların gururumuzu,
Levi's'lerin tutkumuzu rehin aldığı, yüreğimizin
tümden istila edildiği, sisli puslu, zor yıllar...
Salkımsöğütün hüznünü özlerim, özlerim yitik
düşlerimi...

Zoryıllardı. Zor da olsa yola devam etmeliydi.
Nazım'ın evi Moskova'da bir çınarın dibiydi, benim
oraya gitmem ise artık mucizeye kalmış gibiydi.
Yine de umut vardır hep. Ümüt yüreğimizin çoban
yıldızıdır, yol verir bize.

Sonra bilmem nasıl, neden... Gorbaçov, glas-
nost, perestroyka derken,yollar açılıverdi birden.
Sovyetler yıkılıyordu. Evet, sosyalizm ve enter-
nasyonalizm ütopyası ağır darbe almıştı. Ama
yollar açılıvermişti. Ve idealizm (hiç değilse kişiye
özelhaliyle), korumaaltındaydı. Demek oluyordu
ki, biraz merak,biraz istek, biraz kararlılık ve biraz

mesleki şans yardımıyla yola koyulmalkmümkündü.
b Ee 2 se —EN FEYİm

Ben ikisini de bildim-tanıdım, aynı kişidir. Nazım'ın
yol arkadaşlarındandır. Onun da zengin bir yaşam
öyküsü vardır, onun da yolu vaktiyle Moskova'ya
oradan da Abhazya'ya varmıştır. Arnavutköy'deki

müzevarıkışlık evinde ve Akyaka'daki Ağa Han
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ödüllü yazlık evinde pekçok kez dostluğunu pay-

laşmış, rakısını içmiş ve eski fotoğraflar eşliğinde

Moskova, Abhazya anılarını dinlemişimdir. Ben

sosyalizm yolunda acemibir çaylaktım, o ise ütop-

yasına tutku derecesinde bağlı kıdemli bir komünist.
Sovyetler yıkılmaya başlamışken bile, o bütün
gerçekleri elinin tersiyle reddetmeyı başarabılirdi.
Şöyle derdi: "Bunlar empertalislerin kara propa-
gandası, hep yaptılar. Sovwyetlerde kıtlık var dediler,
dükkanların önünde kuyruklar var dediler. Evet,
kuyruklar var amakıtlıktan değil, ınsanlar zengin,

para çok, harcamakiçin dükkanlara hücum edi-

yorlar. Bak bunda dükkanlarda mal var ama alan
yok, çünkü halk fakir. Şimdi de Sovyetler yıkılıyor
diyorlar. Yalan, hepsi kara propaganda..."İşte böy-
le hoşsohbetti Nail amca, nevi şahsına münhasır

bir eski tüfek...

Moskova'da yapılacak lürk-Sovyet Karma
Ekonomik Konseyi toplantıları için basın daveti
gelince ve Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç yeşil
ışık yakınca, hemen Nail amcaya koştum. Gidi-

yorum, teşkilattan kimi bulayım, dedim. Uzun
uzun düşündü,tarttı, yüzünü buruşturdu. Teşkilatı

boşver, en iyisi Radi'yi bul, o sana yardım eder,
dedi. Radi Fiş'in telefonunu verdi.

1989'un 15 Ekimi'nde Ankara'dan bakanlar,
bürokratlar yüklenen bir uçak İstanbul'dan da
gazetecive işadamlarını alıp Moskova'ya havalandı.
Şeremetova'ya indiğimizde heyecanımız,
merakımız, keyfimiz yerindeydi. Kalacağımız Mej-
dunarodnaya oteline vardıktan hemen sonra
kendimi Radi Fiş'e teslim ettim. Gazeteciydi, ya-
zardı, Türkologdu ve Nazım'ın yol arkadaşların-
dandı...

Moskova denince elbet, önce Kızıl Meydan
gelir aklımıza. Ama Moskova'lar çoktur; Kremlin'ler,
Arbat'lar, Nevsky'ler, Bolşoy'lar... Daha da çoktur;

Rasputin'ler, Jivago'lar, Tolstoy'lar, Puşkin'ler,
Çehov'lar, Çaykovski'ler, Korsakov'lar, Gorki'ler,
Lenin'ler, Troçki'ler... Ve Moskova'lar pekçoktur;
büyük caddeler, parklar, gece vakti kalinkalar, vot-
kalar, Anya'lar, Tanya'lar... Yazarlar evi, ozanlar
evi, Ribakov'lar, Aytmatov'lar, Yevtuşenko'lar.
Moskova'lar, Moskova'lar... Nazım'ın gönülver-

diği, Nazım'ın Vera'yı sevdiği, geldiği, güldüğü ve
öldüğü. Moskova'lar, Moskova'lar...

"Karlı kayın ormanı'nda durdum, yüzümü Na-
zım'ın evine döndüm, yürüdüm açılan kapıya, yü-
rüdüm Vera'nın gülümseyen bakışına. Bir düş gör-
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düm, bir kuş gördüm, saçında gümüş gördüm.
Çay, dedi. Çay, dedim.Sıcak kurabiyesinden ye-
dim. Kimbilir kaçıncı yolcuydum ve kaçıncı heyecanlı

yürek.

Evi gezdirirken yavaş yavaş, gözünde üç sıcak

damla yaş, Nazım burda çalışırdı, dedi. Burda

dostlarla sohbet ederdik ve burda sevgimizle
ısınırdık... Polonyalı kadınlar Nazi kampında do-
kumuşlar bu kılımı, dedi. Heripliği, gaz odasına

göndenilenbir insanı anlatsın, diye... Bu uzun dalgalı
özel radyoyu Moskovalı işçiler yaptı, dedi. Nazım,
hasretini çektiği memleketinin sesini duysun, diye...
Bu resimler Dino'dan, bu mektuplar Robson'dan..
Entemasyonal bu plaketi verdi, bu boncuklar Af-
rikalı bir anadan ve bu çiçekler Hiroşimalı bir ço-

cuktan... Çay, dedim. Çay, dedi. O bana Nazım'ı

anlattı, ben ona Nazım'a yolculuğu...

İşte Novadeviçiye. Anıt mezarlar, mezaranıtlar.

Çınarlar, kayınlar, çamlar... İşte Nazım'ın o büyük

yolculuğunun son durağı. O şimdi heybetli bir
granıtti, granıtin yüzünde mavı gözlü bir devdi.
Uslu dur gözlerim, ellerim uslu dur. Uslu dur ey
heyecanlı yürek. Ne kadar çok taze çiçek var
başucunda, ne kadar seveni var yamacında...

Yanaştım usulca yanına, yüce dağ başındabir
arkadaşla buluşmuş kadar bahtiyar... Mavi gözlü

dev, anlatmamı bekledi memleketin halini. Dedim,
çocuklar hala doğmakta ve ölmekte, ve devran
ağır aksak dönmekte. Mavi bakışları huzursuzdu,
sankı canı sıkkın gibi. Ö an, Türkiye'nin mi yoksa
Sovyetlerin halini mi daha fazla dert etmekteydi,
bilinmez. Herşey değişir, dedi. Gece gündüze,
gündüz geceye erişir... Biraz Salkımsöğüt'ü anlattım,
biraz kendimi. Yarım kulak dinledi. Ve, 'biraz daha
adam olmak' uğruna, Abhazya'ya doğru devam
edecek olan yolculuğumdan sözettim. Gözleri
parladı birden. Kutladı, kucakladı. Canlar ülkesine
selam olsun, dedi. O kederli, umutlu, dirençli... o

koca yürekli ınsanlara benden selam olsun... Ku-
cakladım...

23 Ekim 1989 günü Moskova'dan havalanıp
Abhazya'ya varmak vardı; Sohum'a uğrayıp 'çaça'
içmek; Pitsunda sahilinden denize bakmakve bir

çakıl taşı fırlatıp mavi sulara "işte geldik" diyebilmek;
oturup Abhazyalı şairlerle lezzetin sofrasına Nazım'ı
sohbet etmek; Kerem Gibi'yi Abhazca okumak
vardı, hep bir ağızdan:"Sara sımbılırıy, uğara uğum-
bılıriy, hara hambılıriy, yışpaçurtsua alaştsarakoa
alaşareh..."



TNae

ABHAZYA'DAN NAZIM GEÇTİ...
 

 

Evet Nazım, doğru gördün; burası canlar ül-

kesidir, cana can katan. Evet Nazım, doğru bildin;

burası nica savaşlar, yıkımlar, sürgünler yaşamış

kederli insanların yurdudur. Evet Nazım, doğru

dedin; burası umutlu, dirençli koca yürekliinsanların

evidir. Ve burada daha nice kederler, nice umutlar

ve nice direnişler devşirilir. Evet Nazım, burası

Abhazya'dır. Gelip iz bıraktığın, izini yadigar
bıraktığın...

000

İşte Asida Lomiya'nın onyıllar sonra arşivlerden

çıkarıp bize ulaştırdığı bu tarihi fotoğrafın

hatırlattıkları. Fotoğrafta yer alan Abhazya'nın
büyükşair Bagrat Şınkuba'ya şormuştum Nazım'ı.
Cevabı, herşeyi anlatmaya yetecek kadar uzundu:
O, hepimizdir. O, hepimizin...

Bu dünyadan Nazım geçti, izini sürdüm; biraz
sonsuzluğundan aldım,biraz ışığından...

Abhazya'dan Nazım geçti, izini sürdüm;biraz
daha kendim oldum, biraz daha adam... 

 

Mimar, gezgin, yazar... Bunlar, 90'lık çınar Aydın
Boysan'ı anlatmaya yetmez,illaki rakı ve sohbetfilozofu
olduğunu da söylemeklazım gelir... Şimdilerde kendisine
rastlayıp hal-hatır sorsanız, hemen espriyi patlatır;
"herşeyde kötüye,bir tek rakı'daiyiye gidiyoruz..."

Geçtiğimiz günlerde, hem gidişatını beğenmediği

şu memleket üzerine sohbet edelim, hem çeşitliliğine

ve kalitesine şapka çıkardığı şu rakı'dan biraz tadalım

diye, Aydın Boysan'la dostlar sofrasında buluştuk. Keyifli
bir akşamdı. Biz saygımızı ve hayranlığımızı, o da sevgisini
ve muhabbetini eksik etmedi. Derken derken, söz döndü dolaştı Çerkeslere geldi. Durur mu

Aydın Boysan, yahu benim Çerkeslerle tanışlığım-dostluğum sizinle mi başladı sanırsınız, daha
siz doğmadan tanırım-bilirim sizleri, dedi. Taa |945'de Düzce'deki Çerkes köyü Saguçhable'de
(simdiki adıyla Aydınpınar köyü) nasıl ahşap baraj yaptıklarını ve bu barajdan Saguçhable'ye ve
çevre köylere nasıl elektrik sağladıklarını anlattı. Bu zaman zarfında pekçok Çerkes tanıdım ve
arkadaş edindim, dedi. Köylere elektrik bağlandıktan hemen sonra kendisinin ve projede görev
alan arkadaşlarının Çerkesler tarafından nasıl alkışlanıp kucaklandıklarını söyledi. Bizi kahramanmışız

gibi karşıladılar vallahi, dedi.

 
Velhasılı, Aydın Boysan sadece mimar, gezgin, yazar, rakı ve sohbetfilozofu değil, aynı

zamanda Düzce'deki Çerkeslere aydınlık getiren adamdı. Sen çok yaşa, Aydın baba...
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ÇEV: ŞAGUJ HALE AKTAS
mrrKie

 

diğe kültüründe sofra adabının düzenlenmiş olduğu
görgü kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar sofraya eşlik
eden somut materyallerle cisimleşmiştir. Bu öğelerin

iliki ve en önemlisi sofranın oluşturulmasıdır. Adığeler bu yüksek
olmayan, küçük ölçekli bu sofrayı uzun süre kullanmıştır. Bu

geleneksel sofraya anca üç kişi sığmaktaydı. Bu sofra Adığeler'in
en eski buluşuydu.-"Nart Destanları'nda bu konusıkça belirtilir.?
Evin ve rahatlığın sembolü olan sofra, uygun materyallerle
duvara asılır veya özel ayrı bir yere konulurdu.

 

Adığe sofrasının yuvarlak formu halkın pagan inançları gereğidir.

i Güneşe tapanlar gibi Adığeler onda güneş sembolünü cisim-
leştirmiştir. Diğer taraftan halkın misafirperverliği hakkında konuşulursa sofranın yuvarlak formasahip

oluşu, onun gıdaya ve çevre dünyaya karşı tutumunu belirliyordu. Orda hiçbir Adiğe farklı değildi.
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ÜR AVAYLLOOODA
UÇ AYAKLI SOFRA
 

 
Herkes eşitti. Tek fark saygınlık yerlerinin dağılımında olurdu. En iyi yerler yaş itibariyle büyükler ve
misafirler için tasarlanmıştı. Sofraya konacaklar adaba göre konur ve yaşa göre oturtulurdu. Adığe
sofralarının karakteristik özelliği ayrı bir servis tabağının ayrı bir sofrada sunulmasıydı. Bu sebeple
daha varlıklı aileler, yüze yakın bu tarz sofralara sahiptiler. Konuklar için servis kurallarına mutlaka
uyarlardı. Özellikle sofrayı taşıyan genç biri görevlendirilirdi. O,kişinin sofrayı ne kaldırması ne de
kendisine çekmesi gerekmemesi için bunu o şekilde koymak zorundaydı. Saygı duyulan insanlara ki-
şisel bir sofra konurdu. -Eğer prens, yemeğin sonunda kendi sofrasını mevcut bulunanlardan herhangi
birine uzatırsa; bu büyükbir olaya işaretti- diye anlatır Roskultura İnternet Portalı'ndaki demecinde
Adıgey Cumhuriyeti kültürünün emektar çalışanı Aslan Ahmedov Tov. Ayrıca Adığeler'in yemede
ölçülü olduklarını, toplumlarında aşırı tok sofradan kalkan insanların ayıp karşılandığını ekler, Onların

yemekleri, sağlıklarını korumak için en uygun şekilde temizlenir ve pişirilirdi.

Sofrayı armut ağacından yaparlardı. İşlemden sonra güzelbir renge sahip olurdu ve Adiğeler'in
putperest inançlarına göre "iyi" idi. Onlariçin ağaçlar "iyi" ve "kötü" olarak ayrılırdı. Meyve ağaçları
"iyilik'e götürürdü ve armut ağacının refahlık getirdiğine inanılırdı. Ağacın kesildiği zaman, önemliydi.
Bunu doğanın "uyku" zamanında; Aralık ayında yaparlardı. Hazırlanan sofralara aile armaları işaretlenirdi.

Geleneksel üçayağa (üç ayaklı sofraya) ek olarak, daha birçok sofra türü vardı. Adığelerin seyyar
yaşam tarzı olduğu için erkekler, büyük olmayan yuvarlak sofralar ve at sırtında rahat taşınabilecek
tepsi türünde sofralar yaparlardı. İlkindekilerin bir tarafi düz idi diğerindeise orta kesimi yüksek bir
kenara sahipti ve içine sıcakbir içecek konulabileceği derin bir kabı alırdı.

Tüm zamanlarda geleneksel Adığe sofrası; tüm aileleri, kuşakları ve halkı kendi etrafında toplardı.
Etrafında hayati kararlar alınır, ihtilaflar görülür, önemli konulartartışılırdı. O, serbest iletişimin ve
hoşgörünün, aynı zamanda keyifli bir yemek için daha büyüknesil tarafından gençlere temeletnik
bilgilerin verilmesinin, yaşam kuralının ve kanunlarının öğretilmesinin, geleneksel kültürün geliştirilmesinin
sembolü oldu. Geleneksel Adığe sofrası etrafında sözlü tarih öyküleri, halk ezgileri, bilgelik öğretileri
eski Adığe toplumlarında ve bizim zamanımızda temeliletişim tarzıdır.
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KIP GUPSE ALTINIŞIK

 

Tabısh Murat, Adığe halkının kültür ürünlerini;
geleneklerini, efsanelerini, masallarını, voredlerini,
söylencelerini, hohlarını araştıran, derleyen ve
çalışmalarını halkın bilgi ve hizmetine sunan bir
araştırmacı yazardır.

Dil," taşıyıcı olma niteliği" nedeniyle bir milletin;
kültürünü, sanatını, geçmiş-gelecek bağlarını, ta-
rihini, birliğini geleceğe taşır. Murat'ın yapmaya
çalıştığı, dilimizin nesiller boyu taşıdığı bu değerleri
araştırıp bularak insanlara sunmaktır. Hem geç-
mişteki hem de bugünkü toplumsal değerlerimizi
gelecek nesillere aktarabilmektir.

Onun hareket noktası Insanlar, yaşanmış ha-

yatlar, toplumda saygı görmüş, yer edinmiş, önder
olmuş kişiliklerin hikayeleri. Hem iyi hem de kötü

anılan olaylar hakkındaki söylenceler. Toplumun
saklamaya karar verdiği ötelenmiş insanhikayeleri.
Eski sosyal yaşamla ilgili ipuçları taşıyan bilgiler.
Eskişiirlerde, şarkılarda gizli insani değerler, hika-
yeler. Halk kahramanlarının hikayeleri, toplumun
onlara verdiği değer. Kadınlar, erkekler, kara sevda-
lar, yaşanmış yaşanamamış, yarım kalmış sevda

öyküleri ve daha pek çok değer.İşte tüm bu halk
değerlerinin nesilden nesile anlatılarak aktarıldığı
bir toplumun araştırmacısı olarak bunları gün yü-
züne çıkartan kişilerden birisi dir Tabısh Murat.

Yaşanmış ve yaşanmakta olan toplumsal de-

gerleri, bugüne ve geleceğe taşıyabilmekiçin pek
çok kişi ile yerinde görüşmek, söyleşmek, ko-
nuşmak gerekiyor. Murat bunu o kadar hakkıyla



-.

 

TABISH MURAT

 

 

"Türkiye'de 4000'e yakın sülale
adı derledim. Bu sülale isimlerinin
çoğu anavatanda artık yok. Bu
isimlerin anavatanda da
varolabilmesiiçin o ailelerden
birilerinin gelip yerleşmesini,
burada bir yaşam kurarak
isimlerini devam ettirmelerini,
burada kök salmalarını çok
isterdim."

yapıyorki sabrı sayesinde üstü örtülü pek çok
değeraçığa çıkmış oluyor. Insanların hafızalarında
saklı olan ve bazen kendilerinin bile farkında ol-
madıkları hazineleri dilin gücü ile ortaya çıkarttıkça

Murat'ın tüm hücreleri yenileniyor sanki. (Bazı
yakınlarımla yaptığı görüşmelere tanık olduğum
için bunu gözledim. İnsanı gülümsetenbir tutku
bu. Hele ki bir de aynı konuile ilgilenen iki araş-
tırmacı tanıyorsanız, onların tutku dolu ciddi reka-
beti asıl görülmeye değerolanı.)

 
Murat her detaydan bir başka olaya, hikayeye

ulaşma umuduyla yaklaşıyor Insana. Bir de elinde
sahip olduğu dilin sihirli anahtarı ve süperbir ha-
fızası var tabi. Oncayaşlı insanla, onların örtülü
hafızasını açmaya çalışarak görüşüp de daha sonra
kimin hangi hohu söylediğini, hangi olayı anlattığını
tüm detaylarıyla hatırlıyor. Halkına, diline , kültürüne
olan tutkusunu öylesine bir hazla yaşıyor ki Mu-
rat'ı tanıyınca: “bir meslekbir Insana bu kadar mı
yakışır?" diyorinsan,

 

Türkiye'deki Çerkes diasporasını orada yaşa-
yan pek çokkişiden dahaiyı biliyor. Hem eski-
yeni yerleşim yerleri hem yaşamış-yaşamakta olan

sülaleler hem şu an ki sosyal konumlarıyla yaşa-
makta olan insanlar olarak.

Otuza yakın yayınlanmış makalesi var. Ayrıca:
"Kardenğush Zeramuk'un Seçme Eserleri" (Tsıpıne
Aslan - Bıkhure Muhammed-Tabish Murat), "Rus- Bugüne kadar yazarak aktardıklarından çok
Kafkas Savaşlarındaki Adığe Voredleri", Baskıda: daha fazlası varelinin altında.Onlar da yakın gele-
(Gut Adem-Kajer Valera-Tabısh Murat), Adığe- cekte basılı hale gelecektir.

Abaza-Ubıh Söylenceleri Bibliyografisi (Tabısh Derlediği hazineleri çevresindekilere sözlü
Murat). Bu yıl çıkacak: 'Adığe Hohları" (Tabısh paylaşımına da hayran herkes, Duruşu ve toplumsal
Murat). Baskıda: “Türkiye'deki Adığe Köyleri ve kaygıları olan bir kişilik. Onun gibi gençler çokça
Sülale İsimleri Araştırması" (Tabısh Murat) bu yıl yetişmeli dileğiile biraz da kendi açıklamalarıyla
çıkacak eserleri mevcuttur. tanıyın istedim Murat'ı;
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Kendini ve aileni Nart okurları için tanıtır

mısın?

Nalçik, Zeyıkho (Hatukşıkhoy) köyündenim.
Ailemle beraber halen köyümde yaşıyorum. 32
yaşındayım. Dedem Adıgeyli Tabısh sülalesinden
bir Abzeh iken daha önceleri meydana gelen bazı
olaylar nedeniyle Kabardey'e gelip yerleşmiş ve
buradan evlenmiş. Annem de aynı köyden Şo-

genlerin kızı.

Murat'ın eşi Dinara Şurdumların kızı ve o da

aynı köyden. Uç çocukları var, ikisi erkek biri kız.
Eşi Dinara Adığe Psalhe gazetesinde çalışıyor.

 

 
 

 

Bir erkek kardeşim var, KBC Devlet Üniver-

sitesi Matematik bölümünde öğretim görevlisi ve

Test bölümünün de sorumlusu.

Kardeşim, gelinimiz ve onların iki çocuğu da

olmak üzere, annem, babam hepimiz bir arada

köyümüzde yaşıyoruz. İş yerlerimiz Nalçik'te

olduğu için de mesai günlerinde şehire geliyoruz.

Liseyi köyümde bitirdim. KBC Devlet Üniver-
sitesi Filoloji Fakültesi Adığece bölümünde ve
öğretmenlik mesleğini yapabilmekiçin de paralel

olarak Pedagoji bölümünde okudum. Aslında

hukuk eğitimi almakistemiştim ama o zamanlar

iş olanakları nedeniyle ve biraz da babaannemin
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   etkisiyle Adığece bölümünü seçtim. Şu anda

hayatta olmayan babaannemin Adiğelikle ilgili
yoğun birikimleri öğrenim hayatım boyunca bana
önemli katkılar yaptı. Aslında her sözü bir ders
gibi olduğu için yaşamın her anında hatırlanacak

şeyler aldım ondan. Onu minnetle anıyorum.

Çalıştığın kurumdan ve görevinden söz eder

misin?

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı KBC Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde Adığe Söylenceleri (hika-
yeleri) bölümünde yetkili olarak çalışıyorum.

Üniversite sonrası enstitüye yüksek lisans
yapmak üzere geldim ve aynı zamanda da burada
çalışmaya başladım.İkinci mesleğim olan öğretmen-
liği de / yıl süreyle bir ortaokulda, Adığece dil
dersi ve habze dersleri vererek yaptım. Oğret-
menliği bırakmadan çocuklarla zaman geçirmeyi
çokistiyordum ama zamanım herikiişibirlikte
yürütmeye yeterli olmadı.

Enstitüyeilk girişim rahmetli Tshıpıne Aslan
sayesinde oldu. Üniversite sonrası sürekli olarak
Aslan'la beraber çalıştım. Tshıpıne Aslan aldığı
her ünvanı ve geldiği her makamısindirebilmiş
bir insandı. Onun bana ve işime yaptığı katkıları
saymakla bitiremem. Her konuda paylaşımcıydı.
Yapabileceklerini insanlardan esirgediğini hiç gör-
medim. Rahmet ve saygıyla anıyorum.

Adığe söylenceleri, hohlarıile ilgili araştırmalar,
derlemeler yapıyorum. Özellikle bundan sonra;
"Adığece çocuk masallarını", "Ajıgeri Kuşukupşı'na

ait kahramanlık hikayelerini", "Adığe söylence
tarihini", sürekli kafamda ve ruhumda yeri olan

Bence Adığeliği
kendine yakıştıran
herkesin anavatana
bir katkısı olmalı.
Diasporadaki yaşam
gerçeğini de
kabullenmekle
beraber millet olarak
tek varoluşun ancak
anavatanda mümkün
olabileceğini düşünü-
yorum, buna inanı-
yorum.

"Uzunyayla söylence hazinesini" hazırlamakisti-
yorum.

Diaspora ile tanışman nasıl oldu?

Türkiye'ye ilik olarak 2005 yılında, Adığelerin
söylencelerini hikayelerini derlemek üzere gittim.
İstanbul'da bir ay kadarkaldım. Daha sonra 2006

yılında KAFFED'in daveti ile Adığece dil eğitimi
vermek üzere Ankara'ya gittim ve bir ay kaldım.

O zaman da eğitimden arta kalan zamanlarda in-
sanlarla yaptığım görüşmeler bana daha sonrası
için yol gösterdi. İşte o zaman benim işimde ara-
dığım ve bulacağım hazinenin farkına vardım. Asıl
"diyaspora ve ben" hikayem ondan sonra başladı.
2007'de İstanbul'da ve Düzce'de yaşlılarla görüş-

tüm. İstanbul'da görüştüğüm Taukho Nadiye
adındaki büyüğümüzün bana anlattığı şeyleriçin:
"Bunlar nerede yaşandı." diye sorduğumda: "a
muğor Uzunyayla muğoras.." dedi. İşte o ninenin
dili ve hikayeleri, haberleri Uzunyayla'yı farket-
meme neden oldu. Bununla beraber Kabardey'e
dönüş yapmış olan soydaşların çoğu da Üzun-
yayla'dan oldukları için doğalbir yönlendirme ge-
lişti. Daha sonra 2009 yılında Adigey'den mes-
lektaşım Paştı Madina ve bize yardımcı olmak
üzere beraberimizde gelen Çetao Nadirile birlikte
Üzunyayla'ya gittim. Orada kaldığım sürece Tok-
makSacit'in ve eşi Zekiye'nin özverili yardımlarıyla
tüm Üzunyayla'yı gezdim.

Diaspora'dan ne tür beklentilerle gittin,
neyle karşılaştın, ne buldun?

Uzunyayla'ya gitme hazırlıkları yaparken, orada
görüşmeyi umduğum Insanların isimlerini öğren-
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dikten sonra, tam da gitmeme denk gelen tarih-
lerde Nalçik'te, tesadüfen Kayseri derneğinden
bir yetkiliyle karşılaştım. Gidiş amacımıve niyetimi

söyleyerekbildiği isimleri benimle paylaşmasını
rica ettiğimde: "Sana ne haber ne de hikaye an-
latacak, ne dedemiz ne ninemiz kaldı! Bir allahın
kulunu bulamazsın, boşuna gelip de oralarda
zaman harcama!" dedi. Çok üzüldüğümü hatır-
yorum. Ancak her şeye rağmen kesinlikle git-
meye karar verdim. Şimdiise iyi ki de gitmişim
diyorum.

 

Uzunyayla'da kesinlikle aradığımı buldum!
Orada yaşayan pek çokkışının göremediğini gördüm ve bulup çıkarttım.

Birbirinden değerli | 7/0 kadar insanla konuştum, söyleştim, dinledim. Dedelerle de ninelerle de

daha genç insanlarla da görüştüm. Kamerayla görüntü vermekistemeyenises kayıt cihazıyla onu da
istemeyeni kendim not tutarak dinledim. İki aydan fazla kaldığım bu sürede çok verimli çalışmalar

yaptım ve derlemelerelde ettim. Peşinden Ankara'da da 3 hafta çalıştım. Toplumumuziçin ciddi
bir kaynakla geri döndüm. Yanı aradığımı buldum.

Adiğelik, habze, tarih, söylence gibi toplumsal-sosyal konuları biz burada basılı yayınlardan okuyarak,
televizyon ve radyolardan görerek, duyarak öğreniyoruz,biliyoruz. Oysa diasporadaki soydaşlarımızın
yaşamlarındaki herşeyi sadece onların ağızlarından, tanıklıklarından duyuyordum.İnsanların orada
yaşadıkları zamanlara denk gelmedim belki ama onların eskiye özlemleri o kadar oluk oluk akıyordu
kı onların ağızlarından bunlara tanık olduğum için hem çok mutlu hem de çok üzgün ayrıldım.

Hiç ummadığım kadar zengin bir söylence, hikaye, haber, anı, hoh, vored hazinesi derledim. Bun-

larla ilgili çalışmalarım bittikçe peyderpey insanlara sunacağım. Bizim gördüğümüz, bulduğumuz Uzun-
yayla hikayeleri yaşamakta olan son neslin bize sunduklarıyla sınırlı. Ondan öncesine rahatça ulaşa-
mıyoruz. Sadece bu konudabiraz beklentilerim eksik kaldı.
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Diasporada kaldığın sürece aklında yer eden,

unutamadığın olaylar, anılar varsa bizlerle paylaşır
mısın?

Malak'ta çok verimli görüşmeler yaptıktan
sonra Jamırzey'e (Hayriye) gittiğimizde bir sokağın
başında "Soykırım Çocukları" yazılı ok şeklinde
bir tabela gördüm. Çok duygulandım ve şaşırdım.
Köyde aradığımız kişiyi de bulamadık ve bir eve
girdik. Avludaki çeşmenin üzerinde "21 Mayıs

Çeşmesi" yazıyordu. İşte o şiir, o tabela ve o

çeşmenin adı ruhuma zihnime öyle kazındı ki hiç

unutmadım. Bunları yapan kişi anadilini konuşa-

mayan ancak milleti için kaygılanan bir insandı.

Söğütlü (Hathkoy) köyünde hoh söyleyebile-
cek birilerini aramak üzere gittiğimizde köyün
misafirhanesinde beklemeye başladık. Anavatandan
birisi gelmiş diye duyan, Hıtların kızı ve Tambilerin
gelini olan Nahide adındaki 78 yaşındaki nine
torununu önüne katıp gelmişti. İşte o nineden de
çok güzel şeyler öğrenip, kaydettim. Burada beni
etkileyen şey; heku den gelen birisi var diye duy-
duğunda, kendiliğinden gelip benimle görüşme-
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siydi. Aslında görüştüğüm herkesin bende anısı

kaldı. Hiçbirisinin anlattığı bir diğerine benzemi-
yordu. 170 farklı insan ve hepsi tek tek değerliydi
benim için.

Görüştüğün, dinlediğin kadınlar ve erkekler
olarak ya da yörelere göre bir değerlendirme

yaptığında neler söyleyebilirsin?

İzmir ve Manisa'nın dışında Adığe ve Abaza-
ların yaşadığı hemen heryerde bulundum.

Uzunyayla'da yaşamış ve yaşamakta olan in-
sanların davranışlarına ve dünya görüşlerine bak-
tığımda, anavatanda eskiden yaşamış olanların
gölgelerini gördüm. O zamanlarvarolan ve bizlere
aktarılmaya çalışılan değerleri, habzeleri gördüm.
Hem insanlarınfiziksel özellikleri hem de yaşattıkları
değerler bu söylediklerimi çoktipik bir şekilde
temsil ediyordu. Tabi ki isüsnal durumlar vardır
ama o insanların oluşturduğu atmosfer heku hava-
sıydı.

Düzce'ye adım attığım andan itibaren oto-
garda öylesine rastladığım insanlara "Adığe misin?"
diye sordum ve hemen hepsi Adığe idi. Hoşbir
rastlantı mıydı bu bilemiyorum ama oldukça etki-
lendim. Ancak anadillerini bilmiyorlardı. Düzce'yı
dil konusunda zayıf bulmama rağmen habze ko-
nusunda gerçekten çoktakdir çok ettim.

Genellikle Ubihlerin yaşamakta olduğu Balı-
kesir-Manyas bana çokilginç geldi. Shapsığca ko-
nuşuyorlar dile de hakimler ancak diğer yörelerden
biraz dahafarklılar.

Çorum'da beni çokşaşırtan: "Heku'de Adığe

yaşıyor MU?" sorusunu duydum.Belki diğer yöre-
lerde yaşayan Adığelerden ayrı kaldıkları için daha
çokbilgiye ihtiyaç duyuyorlardı. Bana sordukları
çokfazla sayıdaki sorudan bu izlenime kapıldım.
Milletimizi en iyi temsil eden "samimiyeti" orada
yoğun olarak hissettim. Ancak bugüne kadar koru-
dukları habzelerinin önüne dini koymaya başla-
dıklarını da gözledim. Din iyi, güzel de mensubu
olduğun milletin değerlerini koruyamadıktan,ta-
şıyamadıktan sonra, bu değerlerle birlikte insanı
yaratan Allah'a nasıl hesap verilir? Bence bu durum
ınsanın kendini, varlığını inkar etmesinden farklı
değildir. Çorum'da dine uygun değil düşüncesiyle
artık Çerkes düğünlerini de kaldırmayaçalıştıklarını

duydum. Buna da ayrıca üzüldüğümü belirmek
isterim.
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Anadolu'da Maraş (Gilakhstaney) gibi yerleri

görebileceğimi ummazdım. Büyüklerle konuşurken,
anlattıkları hikayeleri, haberleri dinledikçe, yabancı

bir toprakta olsa, hiç değilse bu yeşilliğe bu bere-
kete sahipler diyor Insan. Türkiye'deki Adığelere
dikkatlice baktığımda, herbir yöredebir diğerinden
farklı olarak Adığelik değerlerinden bazılarının bi-
raz daha öne çıktığını, daha belirgin olduğunufark
ettim.İşte bu değerlerdenolan "misafirperverlik"
Maraşlı'larda hakkıyla vardı. Bir çok konuda U-

zunyayla'dan dahafarklı olduklarını gözlemledim.
Maraş'ta yaşayan Adığeler kendileri de Kabardey
oldukları halde: “Uzunyayla Habze - Kabardey
Habze" şeklinde bir ayrım yaptıklarını duydum.
Habzelerdeki bazıkatılıkları yumuşatarak uygulu-
yorlar. Çokkatı kurallarla kendilerine eziyet etmi-
yorlar. Örneğin, sofra düzeninde başköşe,tartış-

masız olarak, thamadeile en yaşlı misafire aittir.
Bu habze Maraş civarında böyle basitçe uygulandığı
halde; Uzunyayla'da; yaşa göre, toplumdaki itibanna
göre, misafir olarak geldiği yere yakınlığına göre
(anne tarafından akrabalık derecesine vs.) gibibir
çoknitelik sofra düzeninde belirleyici oluyor. Yani
daha çok detay, daha çok kural var. Kısaca Maraş

civarında habzeler kolaylaştırılarak uygulanıyor
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Anavatan ile diaspora arasında
hala sağlıklı bir iletişim kurulamadığını
düşünüyorum. Hem dönüşe katkısı
için hem de dilimiz ve kültürümüzle
varolabilmemiz için gençlere çok
görev düşüyor. Gençlerin anavatanla,
evlilik yoluyla, iş veya başka
nedenlerle de iletişim kurmaları çok
önemli. Umarım vatan hep varolur ve
dönen insan sayısı da çok olur. Ancak
bu şekilde bizi bekleyen tehlikelere
engel olabiliriz.

diyebiliriz. Bundan habzeye uyulmuyor anlamı
çıkartılamaz. Tabi ki herkesin bakış açısı farklı ola-

bilir. Bu söylediklerimden kimsenin kırılmasını,

alınmasını kesinlikle istemem. Ben henüz yeni
başladım bunları fark etmeye ve incelemeye.
Şimdiye kadar fark ettiğim şeylerden bazıları
burada belirttiklerim. Bundan sonra daha detaylı
olarak gözlemler yapacağım.

Büyükşehirlerde yaşayanlar içinde genelbir
değerlendirme yapacak olursam, düğün ve cena-
zelerini hakkıyla yapıyorlar diyebilirim. Ayrıca şehir
hayatının Iınsanları birbirlerinden uzaklaştırdığını
gözledim. İnsanların davranışları, düşünceleri de
küçük yerlerde yaşayanlara görefarklılaşmış haliyle.
Çevrenin etkileri yoğunlaşmış ve asimilasyon daha

belirgin olarak gözleniyor.

İnsanlara göre bir değerlendirme yaparsam;
görüştüğüm Hathkoy ninelerinden, Kabardey ni-
nelerine nazaran daha rahat malzeme temin edi-
yordum. Söyleyeceklerini söyledikten sonra da
hafızalarını zorlayarak daha fazlasını vermeye
çalışıyorlardı. Genelde kadınlar önce çekinceyle

yaklaşıyorlardı. Biraz sohbet ettikten sonra ise bil-
dikleri, hatırladıkları benim için hazine değerindeki
bilgiler, anılar, duyumlar dökülüyordu ağızlarından.

Erkeklerde ise Kabardeylerden dahafazla şey
toparladım. Yaşam tarzları, sosyallikleri olsa gerek
bunun nedeni de.

Anavatana dönüş konusundaki diasporadaki
gözlemlerini anlatır mısın?

Ben önceleri diyasporada yaşayan herkesin
anavatanına gelmekistediğini düşünürdüm. Ancak
2006 yılında, Düzce'nin Haçemziy (Köprübaşıö-
merefendi) köyünde rastladığım bir yaşlıya: "Ana-

 

vatana gelmekistiyor musunuz?" diye sorduğumda
bana: "Vatanımızı seviyoruz, ancak bizler burada

doğduk, büyüdük, buraya kaynaştık. Vatanla ara-
mızda sadece Karadeniz varve bir kıyısında onlar
bir kıyısında biz burada yaşıyoruz. Yanibir vatanda

yaşıyorsayılırız." demişti. İşte o zaman anladım ki

benim sandığım gibi değildi durum. Bu ifade biraz
daha gerçeğe yaklaşmama neden oldu. Demek
ki herkesin dönmesini beklemem yanlış olacaktı.
Gelebilenler gelecek ancak çoğu Insan da kalacaktı.

Dünya küçüldü, mesafeler kısaldı. İnsanların
iletişimi arttı. Anavatan da onca badireden sonra

bir şekilde ayakta kaldı. Ben Adığeyim diyebilenler
varoldukça gelip gitmeler de olacaktır.Hatta gelip
yerleşenler de olacaktır.

Dileklerini, hayallerini bizimle paylaşır mısın?

Bence Adiğeliği kendine yakıştıran herkesin
anavatana bir katkısı olmalı. Diasporadaki yaşam
gerçeğini de kabullenmekle beraber millet olarak
tek varoluşun ancak anavatanda mümkün olabi-

İeceğini düşünüyorum, buna inanıyorum.

Türkiye'de 4000 'e yakın sülale adı derledim.
Bu sülale isimlerinin çoğu anavatanda artık yok.
Bu isimlerin anavatanda da varolabilmesi için o

ailelerden birilerinin gelip yerleşmesini, burada
bir yaşam kurarakisimlerini devam ettirmelerini,
burada kök salmalarını çokisterdim.

Anavatan ile diaspora arasında hala sağlıklı
bir iletişim kurulamadığını düşünüyorum. Hem

dönüşe katkısı için hem de dilimiz ve kültürümüzle

varolabilmemiz için gençlere çok görev düşüyor.

Gençlerin anavatanla, evlilik yoluyla, iş veya başka

nedenlerle de iletişim kurmaları çok önemli. Uma-

rım vatan hep varolur ve dönen insan sayısı da
çokolur. Ancak bu şekilde bizi bekleyen tehlikelere
engel olabiliriz.

Yanmakta olan ateşi söndürmemekiçin çok

çalışmalıyız. Bunun için de sadece iyi dileklerle iş

bitmiyor. Çaba ve gayret lazım, özveri lazım: Her-
kesin gücü neise yapabileceklerini hayata geçirmesi
lazım.

Tez konum olarak Uzunyayla'yı seçtim. Bu
konuda daha çokişim olduğunu biliyorum. İnsan-

larımıza Üzunyayla hazinesini aktarabilmek için
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

Milletimiz için amaçlarına kolaylıkla ulaşa-

bilmeni umuyor ve başarılar diliyoruz.
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urtuluş Savaşı'ndan sonra yeni bir Cumhu-
riyet kuran Türk insanıile birlikte Adığelerin
yaralarını sarmaya başladığı 1935'li yılların

başlarında Hağuc Aslan, Erbaa civarında atbiniciliği,
kişiliği ve yüksek karakteriile ünlenmeye başlamıştı.
Adının onurla anılmasını en büyük servet sayan bu
mert Adığe delikanlısının ünü her geçen gün bölgede
çığ gibi büyüyor,il sınırlarını aşıyordu. O günlerde
Adığeler yakın tarihlerinde yaşadıkları sürgün/soykırım
yetmezmiş gibi ardı arkası kesilmeyen savaşlardan
sonra sağ kalanlarla bin bir zorluklar içinde çoğalmaya,
ev bark kurmaya, tarla ekip biçmeye, yeni yeni
toparlanmaya başlamışlardı. Onlar yeni vatanlarında
yeşil bir çimen gibi nerde bir avuç toprak bulmuşlarsa
orada yeşeriyorlardı. Geleneklerine son derece bağ-
li, ince yapılı, geniş omuzlu, gözleri cevahir Aslan,
at yarışlarının aranan süvarisi olmuş, her taraftan
davetler alıyordu. O zamanlar Adığe köylerinin

 

7 TSEYYILMAZ DÖNMEZ

hepsinde bayram ve düğünlerde post atma (şözetex)
veya bayrak (de/dejiy) bırak yarışları yapılırdı. Aslan
davet edildiği bütün yarışlara katılıyor, Üzunyayla'dan
getirdiği muhteşem demirkir atı ile hiçbir yarışı
kaybetmiyordu.

Aslan durmadan at koşturduğu o yaz Soğanlı
köyünde (Samsunili, Ladikilçesine bağlı bir Abzeh
köyü) bir düğüne davet edilmişti. O güne kadar Er-
baa ve Tokat civarında gitmediği, at koşturmadığı
Adiğe köyü kalmamıştı, ancak kendiil sınırları dışındaki
bu köyeilk defa gidecekti. Bu kadar uzak bir yerden
davet edilmesi gururunu okşamış her yeni bir köye
giderken hissettiği gibi yine heyecanlanmıştı. Kim
bilir başına neler gelecek, kimlerle tanışacak, yarışı

kazanabilecek miydi?

Düğün günü öğle sıcağından sonra Aslan, Nusret
ve İbrahim üç arkadaş koşum takımlarını ve atlarını
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hazırlayarak Soğanlı köyüne doğru yola çıktılar. Bu
üç arkadaştan Aslan ve İbrahim yarışlara süvari ola-
rakkatılıyor, Nusret ise eğer post atma yarışı yapıla-
cak olursa ağaçtan atılacak olan postu diğer piyade-
lerden önce kaparak kendi süvarilerine veriyordu.
Delikanlılar zaman zaman at oynatarak zaman zaman
sohbet ederek, bazen şakalaşarak, bazen de şarkılar
söyleyerek yol alıyorlardı. Nusret, bu köye daha
önce geldiğinden köyü ve yolu biliyordu. Hatta bu
köyde Fikriye adında da bir yavuklusu da (kaşeni)
vardı. Fikriye'nin ve köyün kızlarının güzelliklerini,

dans edişlerini durmadan anlatarak arkadaşlarını
meraklandırıyordu.

Üç atlı akşam hava kararmak üzereyken Soğanlı
köyünün girişine yetiştiklerinde atlarından indiler,
içlerinden İbrahim belindeki tabancayı çıkartarak
düğün sahibi haneye geldiklerini haber vermekiçin
havaya üç el ateş etti. Soğanlı köyünün coğrafik
özellikleri aynı kendi köyleri Meydandüzü'ne (1seyte-
mrukohable) benziyordu. Köy Akdağ denilen bir
dağın eteklerine kurulmuş, gür bir orman içinde,
meyve ağaçları ile bezenmiş 50-60 hanelik şirin bir
köydü. O zamanlar yabancıbir köye misafir olarak
giden gençler, geldiklerini köy halkına duyurmak

için köy girişinde üç elsilah atarak haberverir, kendi-
lerini karşılamaya gelecek olan düğün sahiplerini

köy girişinde beklerdi. Aslan ve arkadaşları köyden

kendilerini karşılamaya gelecek olan heyet gelmeden
önce kılık kıyafetlerini ve atların koşum takımlarını

düzetttiler. Biraz sonra da pşıne çalarak kendilerine
doğru gelen 8-10 kişilik bir genç grubu göründü

uzaktan. Köyün gençleri yanlarına geldiklerinde pşıne

çalmayı keserek kendilerini tanıtıp misafirlerine "Hoş
geldiniz, ne büyükbir onurbizim için, buyurun tha-

matelerimiz sabırsızlıkla sizi bekliyorlar." deyip tek

tek tokalaşıp kucaklaştılar. Karşılamafaslı bittikten

sonra hep beraber düğün evine doğru gitmeye baş-
ladılar. Kendilerini karşılamaya gelen yaşça küçükiki

pşeriha (yaver-yardımcı) misafirlerinin atlarını grubun

arkasından yaya olarak getiriyor, gençler hep beraber

pşınavonun büyükbir coşku ile çaldığı eski bir Adığe
şarkısı eşliğinde daracık sokaklardan geçerken ahşap

evlerin pencerelerinden meraklı gözler, gelen misafir-

leri tepeden tırnağa süzüyordu. Meraklı bakışlar ara-
sında düğün evinin önüne geldiklerinde bir thamate
grubu kendilerini karşıladı. İçlerinden en yaşlı olanı
"Fesapş" (bu kelime her türlü selam ve saygıyı kapsar)
dedikten sonra "şöblağe şuzepeşa" (Buyurun, nasılsı-
nız) dedi. Aslan “Tİhaşöğepsov Tithamateher, zepeşo-
ş'ü" (Sağolun değerli büyüklerimiz, mesut/bahtiyar
olunuz) dedikten sonra nereden geldiklerini belirte-
rek kendisini ve arkadaşlarını sülale adlarıile birlikte
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isimlerini söyleyip tek tek tanıttı. Thamate "Çeles-
ket'lerin bu mutlu gününe iştirak etmekle bizi ne
kadar memnun ettiğinizi bilemezsiniz, Allah sizden
ve bütün Adığelerden razı olsun." dedi ve gençlere
oturmaları için elle işaret etti. Ancak delikanlılar
Thamatelerin yanında oturmayı uygun bulmadıkları
için ayakta beklemeyitercih ettiler. Yaşlı Thamate
gençlerin neden oturmadıklarını anladı, uzun yoldan
geldikleriiçin yorgun olabileceklerini düşünerek da-
ha fazla yormakda istemedi. Bu yüzden bir an önce
dinlenmeye çekilmelerini sağlamakiçin köyün genç-
lerinde bir pşeriha çağırarak misafirleri konak olarak
kalacakları L'es'erko Kerim'lerin evine götürmelerini
söyledi. O zamanlar köye gelen yabancı misafirler
düğün sahibi hanenin evinin önünde daha önceden
seçilmiş düğün idareciler denen bir Thamate grubu
tarafından karşılanır, bu heyet tarafından düğüne
gelen misafirler köydeki hanelere düğün bitene
kadar misafir edilmek üzere konakolarakverilirdi.
İstisnasız köydekibütünailelere misafir verilirdi. Adı-
ge habzesine göre düğün sahipleriile aralarında kan
davası veya çeşitli nedenlerle husumet bulunan aile-
ler dahi kendilerine verilen misafirleri büyük bir
onurla düğün bitene kadar misafir ederlerdi. Bu
yüzden köyde düğün olduğunda o köyün ahalisi
günler önceden gerekli bütün hazırlıkları yapardı.
Bazen düğüne iştirak eden misafir sayısının çokfazla,
köydeki hane sayısının da yeterli olmaması duru-
munda aynı aileye iki veya üç grup misafir verildiği
olurdu. Böyle durumlarda da ev sahipleri misafirlerini
rahat ettirmekiçin evin bütün odalarını misafirlere
tahsis eder kendileri de samanlıklar da yatardı.  
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Gençleri evin reisi L'es'erko Kerim avlu girişinde
karşılayıp kısa bir hoş geldiniz seremonisinden sonra

misafir odasına aldı. Misafirlere yol gösteren pşeri-
ha'da atları ahıra götürdü. Hane reisi misafirlerinin

hal hatırlarını, yolculuklarının nasıl geçtiği sordu.
Gençler de kendilerini tek tek tanıtarak ev sahiplerinin
halini hatırını sorarak teşekkürettiler. L'es'erko Ke-
rim yaşça kendisinden çok küçük olan bu delikanlıların

yanında sıkılabileceklerini düşünerek sohbetifazla

uzatmadı, gençler rahat etsinler diye müsaadealarak
odadan çıktı. Artık misafirleri düğün bitene kadar
evin gençleri ağırlayacak ve hertürlü ihtiyaçlarıile
onlarilgilenecekti. Hane reisi odadan çıktıktan sonra
içeriye güzeller güzeli bir genç kız girdi. Kız önce
kendisini tanıttı, ismi Nefiset'ti. Nefiset ince uzunca
boyuyla kar beyazı teniyle iki elin baş ve parmak
uçları ile kavranacak kadarince beliyle, uçları beline
kadar uzanan siyah saçlarıyla, parıl parıl parlayan
zeytin karası gözleriyle tam bir masal prensesigibiydi.
Yaratıcı bahşettiği hiçbir güzelliği esirgemeden hepsini

bu dağlı kızına vermişti sankı. Delikanlılar tek tek

kendilerini tanıtırken gözlerinin içi gülen bu muhte-
şem güzellikle Aslan göz göze geldiği o anda kaderle-

rinin bir yazıldığını bilmiyordu. Genç kız misafirlerini

sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi gayet samimıbir şekal-

de davranıyor, inanılmaz derecede rahat hareketler
sergiliyordu. Nefiset'in bu kadar samimi, rahat ve
candan davranışı gençleri de rahatlatmış, onlarda

aynı şekilde davranmaya başlamışlardı. Artık gençler
herfirsatta genç kızalaf atıyor, o da bu tatlı sataşmalar-

ra gayet nazik bir şekilde esprili cevaplar veriyordu.

Nefiset bir ara dışarı çıkıp elinde ibrik, leğen ve

havlu ile geri girdi odaya. Misafirlerine tek tek su
tutarakellerini yüzlerini yıkattı. Daha sonrada yemek

için yere büyükbir yer sofrası kurmaya başladı. Sof-

rayı geleneksel yemekleriile donatıp bütün hazırlıkları

bitirdikten sonra gençleri sofraya davet etti. Üç deli-
kanlı sofraya oturdu. Nefiset'te yemeğe oturan mi-

safirlerinin bir ihtiyaçları olup olmadığını gözetlemek
için birkaç adım geri çekilerek kapı eşiğinin önünde

ayakta beklemeye başladı. Yer sofrasında oturan

Aslan'ın sırtı Nefist'te dönük kalmıştı. Delikanlılar
aç oldukları için büyükbir iştahla acele etmeden

önce çorbalarını içmeye başladılar. Aslan iki kaşık

çorbaiçtikten sonra üçüncü kaşığı tam ağzına alacak-
ken kaşığın içindeki çorbada kocaman, simsiyah bir

at sineği ölüsünün olduğunu gördü. O andakaşıktaki

Ölü at sineğini arkadaşlarının görmesine dahi firsat

vermeden çokhızlı bir şekilde ne yapacağına karar
verdi ve hiçbir şey yokmuş gibi sinekle birlikte kaşığı
ağzına götürüp yedi. Sineği yemeyip çaktırmadan
sofranın bir kenarına bıraksa dahi mutlaka genç kız

  

onu sonradan görecek ve çok üzülecekti. O güne
kadar birçok evde misafir kalmıştı, ancak Nefiset
gibi Adığe habzesine göre eksiksiz misafir ağırlayan,
bu kadar samimi ve candan davranan bir bısım (ev
sahibi) görmemişti. Böyleasil bir kızın onurunu kır-
maktansa bir değil bin tane at sineği yemeye razıydı.
Aslan kendisinden ve İbrahim'den emindi ancak
Nüsret sineği fark ederse bir gevşeklik yapıp bir çu-
val inciri berbat edebilirdi. Bu yüzden arkadaşlarının
da durumu fark etmemelerine sevindi. Aslan bu
olaydan ömrünün sonuna kadar da kimseye bahset-
memişti. Fakat bu at sineğinin hikmetini ancak tam
58 sene sonra öğrenebilecekti.

 

Nefiset yemekten sonra misafirlerine çay Ikra-
mında bulunmuş gençler koyu bir sohbete dalmışlardı
ki düğün sahiplerinin görevlendirdiği iki Thamate
kendilerini ziyarete geldi. Thamateler gençlerin bir
ihtiyaçlarının olup olmadığını sordular. Arkadaş gru-
bu adına da Aslan, ev sahiplerinin kendilerini mükem-
melbir şekilde ağırladığını birihtiyaçlarının olmadığını
söyleyerek teşekkür etti. Thamatelerden birisi Erbaalı
gençlerin at yarışlarında ne kadar maharetli olduklarını
duyduklarını belirterek yarın bayrakyarışının gelin
alma töreni tamamlandıktan sonra yapılacağını söyle-
di. Aslan Erbaalı gençlerin at yarışlarındaki maharet-
lerinin abartıldığını sadece her Adiğe genci kadar
kendilerinin de ata binebildiklerini belirtti. Thamateler,
yarın yapılacak olan yarışa Samsun, Havza, Asarcık,
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Vezirköprü, Suluova, Amasya ve başka yerlerden

birçok yarışçının geldiğini, özellikle ilçe jandarma
karakol komutanı baş efendinin bu bölgede oldukça
meşhurolan kır atını bir hafta önce köye getirdiğini
ve her gün yarışın yapılacağı parkurda atına antren-
man verdiğini, yarışın çok çetin geçeceğini düşündük-
lerini söylediler. Aslan, at yarışlarında geçilmeyen
hiç kimsenin olmadığını, pektabiki kendilerinin de
geçilebileceğini, önemli olanın kazasız belasız yarışın
tamamlanması olduğunu söyledi. TIhamateler kısa
bir müddet misafirleriile sohbet ettikten sonra ya-
rinki yarışta gençlere başarılar dileyerek müsaade
isteyip başka misafirleri ziyaret etmek üzere ayrıldılar.

Düğüne gelen misafirlerin konak evinde düğün
sahibi adına bir Tnamate heyeti tarafından ziyaret
edilmeleri bir Adığe geleneğiydi. Bu Thamatelerbir
an önce köydeki bütün evleri tek tek gezerek gelen
misafirleri ziyaret etmek zorundaydı, zira bu ziyaretler
bitmeden düğüne başlanmazdı. Thamatelergittikten
sonra yine gençler arasındatatlı bir sohbet başladı.
Aslan, herfırsatı değerlendirip Nefiset'e durmadan
laf atarak ona karşı duyduğuilgiyi belli ediyordu.
Nefiset'te Aslan'a gülerek cevaplar vererek hiç altta
kalmıyordu. Vakit yatsı namazı vaktini çoktan geçmişti
ki küçük bir çocukgelip Nefiset'e düğünün başlamak
üzere olduğu haberini getirdi. Nefiset, misafirlerini
düğüne davetettikten sonra gençlerin son hazırlıkları-
nı yapmalarıiçin bir ara odadan çıktı. Daha sonra
Nefiset, Aslan, İbrahim ve Nusret hep birlikte düğü-
nün yapılacağı meydanagittiler. Büyük bir meşe or-
manındaki ağaçlar gibi gençler düğün meydanını
doldurmuş, meydanın kenarlarındaki direklere asılmış
yağ meşaleleri 40-50 metre uzaklıktaki bir insanın
yüzünü rahatlıkla seçilebilecek şekilde etrafı aydınlatı-
yordu. Neredeyse çevre köylerdeki bütün kızlar
düğüne gelmişti. Rengarenkişlenmiş uzun etekleriyle
her biri diğerinden alımlı ve hünerli Adığe kızları
sanki patika bir dağ yolunun kenarında açmış gelincik
çiçekleri gibi sıralanıp yerlerini almışlardı. Delikanlılar
da yerlerinde kınından firlamaya hazır kama gibi sa-
bırsızlıkla düğünün başlamasını bekliyorlardı. Meydanın
ortasına orta yaşlarda bir adam gelerek sağ elindeki
sopayı havaya kaldırıp parmak uçlarına kadar göğe
uzanıp geri geri dönerek tam bir tur attı. Herkesin
düğün için hazır olup olmadığını son kez kontrol
ettikten sonra güzelbir h'ahh'o (açılış konuşması)
yaptı. Konuşmasıbittikten sonra müzisyenlere işaret
ederek düğünü başlattı. Bir anda müzisyenlerin çaldı-
ğı hareketli bir melodinin nağmeleri hertarafı kapladı.
İlk olarak köyün ünlü bir Thamatesi açılış dansını
yaptıktan sonra meydanı gençlere bıraktı. Düğün
çok büyükbir coşkudur Adığe gençleri için. Hepsinin
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yüreğibir atmaya başlar,ilahi bir huzura ermişçesine

dünyevi şeylerden bir anda sıyrılırlar, bambaşka he-
yecanlara ve güzelliklere yelken açarlardı mutluluk
denizinde, Delikanlılar dans ederken bazen çok çe-
vik ve sert figürler atar, bazen müziğin her ritminde
yavaş yavaş özenle yere basar, başları dik, mağrur
bakışlarıile karşılarında sarhoş bir kar tanesigibi sü-
zülen kızları gözlerine ve gönüllerine hapsederlerdi.
Asalet ve nezaketin her türlü erdemini bakışları,
mimikleri, hareketleri ve danslarıile sergileyen, gel-
miş geçmiş bütün tanrıçaları kıskandıracak güzellikteki
Adığe kızlarının yürekleri beğendikleri delikanlıların
omzuna bir kır kelebeği sessizliğinde teker teker
konardı o meydanlarda,

Düğün olanca çekiciliği ve coşkusu ile devam
ederken Nusret kaşeni Fikriye ile dans edebilmek
için Fikriye'nin sırasını kolluyor, kendisine sıra geldiğin-
de kaşeni ile denk gelebilmekiçin sırasını yanındaki
arkadaşına veriyordu. Nusret böylebir telaş içindey-
ken Hatiyako "Atı ile rüzgarlarla yarışan, yiğitliğiile
yedi düvele nam salan, Erbaalı misafirimiz Hağuc
Aslan, Yeblağe" diye haykırdı. Aslan birkaç adım

öne çıkarak meydana dikildi. Kızların Hatiyakosu Fa-
dime köylerinin en ünlü kızı Nefiset'i ellerinden
tutarak Aslan'ın karşısına getirmeye başladı. Hatiya-
konun "Yew Pşınavo" narasıyla müthiş bir Has'ıwa
melodisi yeri göğü doldurdu. Delikanlı kendisine

doğru getirilmekte olan Nefiset'i karşıladı. Aslan ge-
rildi, parmak uçlarına yükseldi, başını oyun arkadaşına
doğru kaldırdı, yumruklarınısıktı, sol kolunu arkasına
kıvırdı, sağ kolunu Nefiset'in üzerine doğru uzattı
ve vücudunuhiç kımıldatmadan yavaş yavaş partneri-
ne yol göstererek dansı başlattı. Kartal kanatlı Aslan
meydandafırtına gibi esiyor, zaman zaman ayaklarını
mekik gibi hareket ettiriyor, bazen Nefiset'in yanına
uçarak kayıyor, bazen uzaklaşıyor, bazen yanına yak-
laşıp onunla birlikte meydanıtur atıyordu. Ulu bir
çınarın zirvesinden kopan kuru bir yaprak gibi As-
lan'ın rüzgârına kapılan Nefiset süzülüp akıyordu
meydanda. Kendilerinden bile habersiz gönülleri
birbirlerine akıp gitmiş bu Iki taze yürek, sergiledikleri
ritmik hareketlerine sevgilerinin de eşlik ettiğini bil-
miyordu o gece. Bir grup delikanlı bu muhteşem
dansa değuj'larla eşlik ediyor, diğer delikanlılar ise
mısır patlatır gibi ardı ardınasılahlarını ateşliyor, silah

sesleri dağlarda yanlkılandıkça da müzisyenler kendile-
rini parçalıyordu. Nefiset, artık dansıbitirme vaktinin
geldiğini ifade etmekiçin başını kaldırarak delikanlının
gözünün içine baktı. Aslan bu bakıştan Nefiset'in
ne demekistediğini anladı ve sağ kolunu havaya
kaldırarak onu yerine doğru götürmeyebaşladı. Kız-
ların bulunduğu yere yaklaştıklarında durakladılar,

  

 



  

ADIĞE'NİN SEVGİSİNDE TEZAHÜRAT OLMAZ...
 

Aslan kendilerini karşılayan kızların Hatiyakosu Fadi-
me'yi başıyla selamlayıp Nefiset'i ona teslim ettikten

sonra geri geri çekilerek gençler arasındaki yerini
aldı. Aslan ve Nefiset'in dansından sonra Hatiyako
yine misafir olan başka bir delikanlıyı anons ederek

düğün meydanına davetetti. Kızların Hatiyakosu da

bu gencin karşısına Nusret'in kaşeni hikriye'yi getirdi.

İki genç büyükbir coşkuyla danslarına başladılar.
Herikisi de kimseden aşağı kalmayacak kadar mü-
kemmelbir şekilde dans ediyordu. Nusret bütün
gece uğraşmasına rağmen Fikriye ile dans etmeyi
denk getirememişti bir türlü. Oysa Fikriye şimdi
meydandabir kuğu gibi süzülüyordu. Nusret kendisi-
ne dahafazla hakım olamadı ve aniden oyun meyda-
nına attı kendini. Meydanda dans eden delikanlının
omzuna dokunarak müsaade istedi. Delikanlı hiç
ses çıkartmadan birkaç adım geri çekilerek pşınavola-
rın yan tarafında duran Hatikako'nun yanınagitti,
Hatiyako'nun kulağına bir şeyler söyledikten sonra
sabırla dansın bitmesini bekledi. Aslan ve İbrahim
birbirlerine bakakaldılar, çünkü Nusret'in yaptığı bu
hareket hiç uygun bir hareket değildi. Nusret'le Fik-
riye'nin dansı bitince Hatiyako o meşhursopasını
tekrar havaya kaldırdığında müziksesi birden kesildi.
Hatiyako gür bir sesle "Ey uğurlu topluluk biraz
önce dans ederken dansı başka bir arkadaşımız ta-
rafından yarıda kesilen misafirimiz Kızılsini Köyünden
Barsbi Davut kendisine hakaret edildiğini ifade ede-
rek bu hareketi yapan delikanlıdan davacı olduğunu
söyledi." dedi. O anda Nusret utancından kıpkırmızı
oldu ama olan olmuştu artık. Aynı şekilde Aslan ve
İbrahim'in arkadaşlarının bu hareketinden dolayı ol-
dukça mahçup oldukları her hallerinden belliydi.
Hatiyako davacı olan delikanlı ile Nusret'i birkaç
adım öne çıkarttı. Tam bu sırada meydana bakışları
ile erdem ve terbiye saçan nur yüzlü yaşlı bir Thama-
te geldi. Adığe geleneğine göre her zaman bir
Thamate düğün yapan gençleri uzaktan görülmeye-
cek bir yerdenizler, gençler arasında bir olay vuku
bulduğunda gelip müdahale ederdi. Uzaktan olayı
baştan sona kadar görmüş olan bu Thanmate de
gençler arasında herhangibir kargaşa çıkmasını önle-
mek ve olayı çözmekiçin gelmişti meydana. Thama-
tenin gelişiyle mahşeri kalabalıktan gelen uğultu ses-
leri bir anda kesildi. Tecrübeli Hatiyako Thamatenin
meydananiye geldiğini anladı ve "Değerli büyüğümüz
hoşgeldiniz, safa getirdiniz.Kızıl sinili misafirimizin
bir maruzatıolacaktı size." dedi. Oldukça sakin görü-
nüşlü ihtiyar davacı olan delikanlıya "Buyur delikanlı

seni dinliyorum." dedi. Barsbi Davut "Değerli büyü-
güm ben Kızılsini köyünden Barsbi'lerin oğluyum.
İsmim Davut. Biraz önce bir kız arkadaşımla dans

ederken bu arkadaşımız kendisini oyun meydanına
atarak dansımı yarıda kesti. Ben bir Adığe delikanlısı
olarak hakarete uğradığımı düşünüyorum. Bana bu
hareketi yapan delikanlı hakkında gerekenin yapılması-
nı talep ediyorum. Hüküm sizindir Thamate." dedi.
İhtiyar Barsbi Davut'un yanında rengi solmuş şekilde
duran Nusret'e "Senin bu olay hakkında söylemek
istediğin bir şey var mıdelikanlı." diye sordu. Nusret
kendisini tanıttıktan sonra yaptığı hatanın bilinciyle

"Söyleyecek hiçbir şeyim yok değerli büyüğümüz,
arkadaşımızın hersöylediği doğrudur. Hüküm sizindir
Thamate." dedi. İhtiyar bir müddet sessiz kaldı. Ara
sıra sakalını okşuyor, sürekli yere bakıyordu. Sonra
yavaş yavaş başını kaldırdı “Sevgili gençler bu gece
burada olanları bende gördüm. Öncelikle davacı
olan delikanlıya herhangi bir kargaşaya mahal verme-
diği ve tam bir Adiğe gibi davrandığıiçin huzurunuzda
teşekkür ederim. Belikli Kızılsinili delikanlı çok güzel
bir Adığe eğitimi almış, ona bu eğitimi verenlerden
Allah razı olsun. Benim diğer misafir delikanlının da
iyi bir Adığe eğitimi aldığına şüphem yok, onun
gençliğin verdiği enerjisine hakım olamadığı için böy-
le davrandığını düşünüyorum. Tabi ki her hatanın

Adığe geleneğine göre bir hükmüvar, bu hükmü
ben değil asırlar önce Adığe habzesi vermiştir. Bize
düşen ise bu hükmü açıklamak ve uygulamaktır.
Adığe habzesine göre bu suçun cezası bu hatayı
yapan delikanlının bundan böyle düğünlere girmesinin
yasaklanmasıdır." dedi. Herkes bu ağır hüküm karşısın-
da şok olmuştu. Kızların arasında duran Nefiset
meydanda duraniki delikanlının yanına gelerek "De-
gerli büyüğümüz, müsaade ederseniz benim de bir
maruzatım olacak." dedi. İhtiyar Nefiset'i tanıyordu,
ne söyleyeceğini de merak ediyordu. "Buyur kızım
seni dinliyorum" deyince Nefiset: "Değerli büyüğü-
müz bu delikanlı ve arkadaşları benim misafirlerimdir.
Şüphesiz siz dahaiyi bilirsiniz ama benim bildiğim
kadarıyla bir misafirin bütün sorumluluğu ev sahibine
aittir. Bu yüzden bu arkadaşımızın yaptığı hatayı ben
yapmış sayıyorum. Verdiğiniz cezayı misafirime değil
bana vermenizi rica ediyorum." dedi. Nefiset'i dinle-
yen ihtiyar o anda köylerinde böyle mert bir Adığe
kızı yetiştiği Için gurur duymuştu. Aslan şok üstüne
şokyaşıyor,ihtiyarın cevabını herkesten çokk merak
ediyordu. İhtiyar "Sevgili gençler Nefiset kızımız
doğru söylüyor, habzemize göre bir misafirin bütün
sorumluluğu ev sahibine aittir. Bu yüzden misafir
delikanlının cezasını Nefiset'in çekmesi gerekir. Bun-
dan böyle Nefiset'in Adığe düğünlerine girmesini

yasaklıyorum. Ancak misafirin cezası ev sahibine ak-
tarıldığında yine habzemize göre cezanın daha da
ağırlaştırılması gerekir. Bu nedenle ilave olarak bura-
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da bulunan bütün herkese de bir ziyafet vermesi
gerekiyor. Yarın öğle vaktinde hüküm infaz edilecek-
ür." dedi. Meydanda bulunan herkes gibi ihtiyar da
verdiği hüküm karşısında üzgündü ama elden bir
şey gelmesi mümkün değildi. Çünkü Adığe habzesine
göre böyle olması gerekiyordu. İhtiyarın verdiği
hükme karşılık Nefiset "Değerli büyüğüm verdiğiniz
hükmün başımın üstünde yeri var. Şimdi bana müsa-
de ederseniz gerekli hazırlıkları yapmak üzere huzuru-
nuzdan çekilmekistiyorum." dedi ve düğün meydan-
dan ayrıldı. Giderken de bir çocuğa misafirlerine
refakat etmesini rica etti. İhtiyar tekrar topluluğa
hitaben "Sevgili gençler Nefiset kızımız yarın öğle
vakti burada hepinize ziyafet verecek, habzemize
göre bu olaya şahit olan burada bulunan sizler her
ne olursa olsun mutlaka yarın bu ziyafete eksiksiz
İkatılmalısınız. Şimdi buyurun düğüne kaldığınız yerden
devam edin." dedi ve yavaş yavaş meydanı terk
edip karanlığa karışarak gözlerden kayboldu.

Hatiyako düğünü tekrarbaşlatmıştı ama kimsenin
tadı tuzu kalmamıştı. Birkaç çift dans ettikten sonra
vakitte epeyilerlediği ıçın Hatiyako düğünübitirdi.
Gençler yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Aslan,
İbrahim ve Nusret'in yanına 14 yaşlarında bir çocuk
gelerek kendisini Nefiset'in gitmeden önce misafirleri
için refakatçı olarak görevlendirdiğini söyledi. Refakatçi
çocukla birlikte üç arkadaş L'es'erko'ların evine gel-
diler. Odalarına girdiklerinde yataklarının hazırlandığını
gördüler. Nefiset ortalıkta görünmüyordu. Gençlerde
kapılarını kapatıp lambayı söndürdükten sonra yatak-
larına girdiler. Üçünün de ağzını bıçak açmıyordu,
hepsinin düşüncesinde düğünde yaşanan o tatsız
olay vardı. Aslan yastığa başını koyduğunda gözüne
uyku girmiyordu. Nusret'in yaptığı hata her şeyi
berbat etmişti. Adığeler "Gören olmuşsa duyanı
arama, herkes duymuştur" (Zıl'egure şşı'eme, zexezi-
xığem Wul'ımuh) dedikleri gibi bu olay anıldıkça
Erbaalı gençler diye hatırlanacaktı. Aslan, yaşamı
boyunca Adığe habzesiniilke edinmiş bir delikanlıydı.
Yatakta durmadan sağdan sola, soldan sağa tekrar
tekrar dönüp duruyordu. Misafir geldikleri bu yabancı
diyarda böyle kötü birhadise ile anılmak çok zoruna
gidiyordu.İbrahim ve Nusret'te aynı düşünceler

içerisinde uzun bir süre uyuyamadılar. Aslan yattığı
yerden karanlık odanın penceresine doğru gözlerini
dikti. Nefiset'in düğün meydanındaki mertçe davranışı
aklına geldikçe çorba kaşığındaki at sineğini yemekle
ne kadarisabetli bir karar verdiğini düşünüyordu.
Onun gibi asil ve mert bir Adığe kızını insan ömrü
boyunca arasa bulamazdı. Onun bu büyükjestinin
altında kalmamaları gerekiyordu. "Ömrün akşamı
lambasını da yanında getirir" (Gaş'em yip'şıha, yiwo-
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süğe kidehxa) dedikleri gibi bu kötü durumdan kur-
tulmakiçin sonunda aklına güzelbirfikir geldi. Yarın
yapılacak olan bayrak yarışını ne pahasına olursa ol-
sun ya kendisinin ya da İbrahim'in kazanmasışarttı,
Eğer yarışı kazanabilirlerse kazandıkları bayrağı kendi
köylerine götürmeyecek, Nefisetlerin avlusuna asa-
caklardı. Ö zamanlar yapılan bayrakyarışlarında bay-
rağı kazanan yarışçı, bayrağı kendi köyüne götürür,
şerefle köy konağının avlusuna asar köylülerini bu
şekilde onurlandırırlardı. Köylerinin konağında o
bayrakasılı durdukça o köyün ahalisi gençleriile
gurur duyar, delikanlılarının marifetlerini böbürlene
böbürlene herkese anlatırlardı. Aslan, kazandıkları
yarış ile birileri onure olacaksa, bu misafirleri için
her türlü fedakarlığı yapan Nefiset ve ailesi olmalı
diye düşündü. Bu fikirden sonra biraz içi rahatladı,
sabah erken kalkacakları için kendisini uyumaya
zorladı. Aslan ve arkadaşları saat sekiz civarında
kalktılar. Yataktan çıktıklarında üç delikanlının da
bütün elbiselerinin tertemiz yıkanıp, ütülendikten
sonra baş uçlarına güzelce katlanarak konulduğunu
gördüler. Aslan, arkadaşlarına "Khabzenin kitabını
Nefiset yazdı heralde" dedi. Nusret Aslan'ın bu
sözünden alındı, yüzü birden kızardı. Nusret'in bu
halini görünce Aslan söylediğine pişman oldu, aklın-
dan arkadaşının ayıbını yüzüne vurmak asla geçme-
mişti ama belki de zamanlamasıyanlıştı.

Nefiset misafirlerine kahvaltılarını yaptırdı. Kahval-
tıJan sonra delikanlılar dışarı çıktılar, hava çok güzel
bir yaz sabahıydı. Büyükbir kalabalık göründü ileriki
sokakta, Bu kalabalık gelini teşe| evinden Leğune'ne-
ye(2) götürüyordu. Aslan ve arkadaşları gelin alma
törenine katılmadılar. Nefiset'te akşamki olaydan
sonra kendisine verilen ziyafet hazırlıkları için birkaç
kız arkadaşıile koşuşturup duruyordu. Nefiset dü-
günde olanları gece annesine anlatmıştı. Nefiset'in
annesi de kızlarının başına geleni kocasıL'es'erko
Kerim'e anlatınca "Allaha şükürler olsun kuko, kızımız
tam bir Adığe kızı gibi davranarakbizi onurlandırdı,
Allah bahtını açık etsin. Hemen ahırdaki öküzün
birisini keselim de mahçup olmasın güzel kızım" di-
yerek ahırındakiiki öküzünden birsini ziyafet için
kesti. O zamanlar bir çift öküz köyde yaşayan bir
ailenin eli ayağı, her şeyi idi. Onlarla bütün yüklerini
taşıyor ve tarlalarını sürüyorlardı. Ama L'es'erko
Kerim hiç düşünmeden o gece bir öküzünü kızının
onuru için feda etti.

Köyde gelin alma töreni bitmişti. Vakit öğleye
yaklaşıyordu. Akşamkitatsız olaya şahit olan, olmayan
herkes Nefiset'in vereceği ziyafet için meydanda
toplandılar. İhamate meydanda toplanan kalabalığın
yanına gelmeden önce ziyafetiçin gerekli hazırlıkların
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yapılıp yapılamadığını kontrol etü, Nefiset ve birkaç

arkadaşı olağan üstü bir gayretle köy konağının
arkasındaki bahçede bir orduyu doyuracak kadar
sofralar kurmuşlardı. Sofralarda da hiçbir eksik yoktu.
Thamate meydandaki topluluğa doğru gitti. Meydan-
da akşamkinden çok daha kalabalık bir topluluk

vardı. Thamate davacı olan Kızılsınılı Barsbi Davut

ve Nefiset'i karşısına aldı. İki genç ihtiyarın 5-6 adım
karşına dikildiler. Thamate "Ey uğurlu topluluk dün
gece düğün esnasında bir gencimizin uygunsuz dav-
ranışına maruz kalanKızıl sinili misafirimiz onurunun
karıldığını söyleyerek bana müracaat etmiş, ben de
Adığe khabzesine göre bu uygunsuz davranışta bu-
lunan delikanlının ev sahibi olması sebebiyle Nefiset
kızımıza bundan böyle Adığe düğünlere bir daha
girmeme cezası ve düğüne iştirak eden herkese bir
ziyafet verme cezası vermiştim. Sevgili gençler, bu
ve buna benzerolaylar her zaman olmuştur. Allaha
şükürler olsun ki delikanlılarımız da kızlarımız da
Adiğe khabzesine göre hareket ediyor bizim gibi
yaşlıları onure ediyorlar. İnşallah Adığe khabzesisi-
zin gibi duyarlı gençlerimiz sayesinde kıyamete kadar
yaşayacak. Nefiset kızımız üzerine düşeni fazlasıile
yapmıştır, huzurunuzda ona teşekkür ediyorum.Bi-
razdan hep beraber bu kızımızın hazırlamış olduğu
yemekleriyiyeceğiz. Şimdi hepinizin yanında mağdur
olan misafir delikanlıya soruyorum sizlerde şahit
olun. Değerli misafirimiz bu köyde senin onurun
kırılmıştır. Bizler ev sahibiyiz, senin memnuniyetin
bizim için her şeyden çok önemli. Senin gönlünü
almak, kırılan onurunu tamir etmekiçin habzemiz
neyi emrediyorsa bildiğimiz kadarıyla yerine getirme-
ye çalıştık. Ancakbizim yaptığımızı yeterli görmüyor-
san veya içinden kalan bir arzun varise lütfen söyle."
dedi. Meydanda gerilmiş yay gibi duran Barsbi Davut
"Değerli büyüğümüzsizlerin vermiş olduğu hüküm
üzerine konuşmakasla bize düşmez. Ancak benim
herhangibir dilekte bulunma hakkım var ise bütün
kalbimle bir isteğim olacak, O da Nefiset arkadaşımıza
verdiğiniz düğünlere girmeme cezasının kaldırılması-
dır." dedi. Meydanda bulunan herkes delikanlının
bu isteğini duyunca çok sevindi. İhtiyar Thamate
"Evladım senin isteğinin başımızın üstünde yerivar.
Zaten bu cezanın kaldırılması ancak senin rızan ve
isteğinle mümkündür. Şu andan itibaren herkes
duysun ve şahit olsun ki L'es'erko'ların güzel kızı
Nefiset'e verilen düğünlere girmeme cezası kaldırı!-
mıştır." dediğinde başta Aslan olmak üzere herkes
derin bir nefes aldı. Hep birlikte köy konağının arka-
sındaki meyve bahçesine gittiler, ağaçların altına ku-
rulmuş onlarca sofranın başına gruplar halinde otu-
rup Nefiset ve arkadaşlarının hazırladığı yemekleri

afiyetle yediler. Karınlarını doyan topluluk sohbete
başlamıştı ki at yarışının başlayacağı haberi geldi. Bu
haber üzerine Aslanve arkadaşları gibi yarışa katılacak,
delikanlılar gerekli hazırlıkları yapmak üzere hemen
bahçedenayrıldılar.

Aslan ve arkadaşları Nefiset'lerin avlusuna geldik-
lerinde çoktan ev sahibi L'es'erko Kerim atları dışarı
almış ve hazırlamıştı. Geldiklerinden beri o ana ka-

daratlarını ilk defa görüyorlardı. Adığe habzesine
göre misafirlerin atlarının bakımı tamamen ev sahibine
aitti. Misafirlerin de atlarını ahıra girip kontrol etmesi
çokayıptı, Ev sahibiatlara büyükbirtiüzlikle bakmış,
yemlerini, sularını eksik etmemiş, biraz önce de tı-
marlarını yaparakatları hazır etmişti. Misafir gençler
ev sahiplerine teşekkür ederekatlarına binip yarışın
yapılacağı alana doğrugittiler. Yarış bayrakyarışı ol-
duğuiçin Aslan ve İbrahim katılacaktı. Nusret'in
bayrak yarışında herhangibir görevi yoktu.

Bayrakyarışları yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafe-
de sürat yarışı şeklinde yapılırdı. Genellikle yarışın
bitiş yeri köy meydanı olarak belirlenir bu meydana
bir direk dikilir ve bayrak bu direğe asılırdı. Süvariler
atlarını o direğe kadar koşturur, bayrağı direkten
alan ilk yarışmacıyarışı kazanmış sayılırdı. Yarış alanı
mahşeri bir insan topluluğu ile doluydu. Süvariler
atlarını hafif tırısa kaldırarakısıtıyorlar, ihtiyarlar göz-
lerine kestirdikleri atları "bu kazanır, şu kazanır" diye
birbirlerine gösteriyorlardı. Aslan'ın at üstünde duru-
şunu ve demirkır atını görenler nazar değmesin di-
ye "hay maşallah" demekten kendilerini alamıyorlar-
dı. Herkes ünü her tarafa yayılmış bu atlının nasıl
bir yarış çıkaracağını merak ediyor ve heyecanla ya-
rışın başlamasını bekliyordu. İlçe jandarma kumandanı
baş efendinin atı da gerçekten yabanaatılacak bir
at değildi. Sadece o değil etrafta birçok bakımlı ve
göz kamaştıran güzelat vardı. Aslan'ın ilk defa geldiği
bu diyarın süvarilerinin ne yeteneği ne de atlarının
performansı hakkında hiçbir fikri yoktu.

Kırk kadarbirbirinden ünlü süvari ve görkemli
at, bir rehber eşliğinde başlama noktasına doğru
gitmeye başladılar. Rehberatlı en önde yarış parku-
runu atlılara göstenp tanıtıyor, diğer atlılar da rahvan
bir vaziyette arkasından gidiyordu. Aslan, İbrahim'in
atına yaklaşarak "İbrahim sakın içime korku düştü
sanma. Bu yarışı ne pahasına olursa olsun ya sen
ya da ben kazanmak zorundayız. Yarış bu ne olacağı
belli olmaz, belki atım tökezler devrilir veya hiç he-
sapta olmayanbir aksilik olur. Kısmet olurda yarışı
ikimizden biri kazanırsa bayrağı ev sahiplerimizin

avlusuna asacağız. Gece düğünde başımıza gelen
tatsız olayın belki olumsuzizini böyle silebiliriz." de-

NART 45



   

DİASPORAHİKAYESİ

 

 

di. İbrahim'de bütün gece başlarına gelen olayı düşü-
nüp bir çare aramıştı ama arkadaşının bu düşüncesi
hiç aklına gelmemişti. "Aslan sen hiç merak etme,
gerekirse atımı çatlatırım, Elimden geleni yapacağıma
hiçbir şüphen olmasın. İnşallah dediğin gibi olur."
dedi.

Süvariler yarış başlama noktasında dizildiklerinde
Aslan, demirkir atının başını sevgiyle okşadı. Rehber
atlı, yarışacakatlıların hepsinin hazır olduğunu kontrol
ettikten sonra havayabir el ateş ederekyarışı başlattı.
Aslan,silah sesini duyar duymaz "Bismillahirrahmanir-
rahim, haydi can yoldaşım göster kendini." dedi, sol

elindeki dizginlerisaldı, sağ elindeki kamçısını havada

atına gösterip başla komutunu verdi. Demirkir nam-
luya sürülmüş merminin ezvesine silahın iğnesinin
değdiği anda ileri doğru atılmasıgibifırladı yerinden.
Yarış başladığı anda en öne düştü. Mübarek hayvan

binicisinin derdini anlamış gibi sanki kanat takmıştı.
Tarla sınırlarından, çalıların üzerinden sıçradığında
8-10 metre havada uçuyordu. At bu bilmez mi, his-

setmez mihiç üzerindeki süvarinin düşüncesini? Üs-
telik üzerindeki süvari bir Adığe delikanlısı ise ahde
vefada nasıl ihanet edebilirdi. Adığeler ona kardeş
anlamına gelen ŞI demişlerdi. Dünyada hangi millet
ona candan öte kardeşinin Ismini vermişti. Onlar
değil miydi "Atsız bir Adığe, kanatsız bir kuşa benzer"
diyenler. Adığelerin tercihi genellikle demirkır cinsi

at olmuştur. Bununlailgili çok eski bir efsane vardır.
Bir gün kurt sürüsü çok tecrübeli yaşlı bir kurdun
önderliğinde, at çobanlarının yokluğundan yararlana-

rak ovada otlayan yılkı sürüsüne saldırmış ve birkaç
tayı yaralamış. Kurtlar kaçarkeniçlerinden biri yaşlı
kurda, çobanının atla onları kovaladığını söylemiş.
Yaşlı kurt atın cinsini sormuş. Yağız olduğunu öğrenin-

ce "Hemen sürülmüşbir tarlaya gırın" demiş. Kurtlar

sürülmüş tarlaya girip koşmaya başlamışlar ve yağız
at onlara yetişememiş. İkinci defasında yaşlı kurda

çobanın onları doru bir atla kovaladığını söylemişler.
Kurt bütün sürüye kesilmiş ağaç kütüklerinin veya
kaya parçalarının bulunduğu bir yerde koşmalarını

 

tavsiye etmiş. Orada koşmaya başlamışlar ve yine

kovalayanın elinden kurtulmuşlar. Üçüncü kez çoban

koyu kır bir atla kurtların peşine düşmüş. İhtiyar

kurt, kurt sürüsüne güneşe karşı koşmalarını söylemiş

ve yine çobanın elinden kurtulmuşlar. Dördüncü
kez kaçarlarken bu kez çobanın demirkıratla peşlerin-

de olduğunu öğrenince yaşlı kurt telaşla, "Kürk paza-

rında buluşuruz, kurtarabilen canını kurtarsın." demiş.

Atlılar yarış parkurunun ortalarında geldiklerinde

hala Aslan 30-40 metre en önde dörtnala koşturu-

yordu atını. Aslan, genellikle yarışı ortalarda takip
eder, son dört yüz metrede atını siprinte kaldırırdı

ama bu gün çokfarklı bir stilde yarışıyordu. Köy
meydanından yarışı izleyen seyirciler tozu dumana
katıp gelen atlılara büyük bir coşku ile tezahüratlar

yapıyor, kendini tutamayanlar avazı çıktığı kadar na-

ralar atıyordu. Gençlikleri at sırtında geçmiş yaşlılar;

yarışın başından beri en önde olan Erbaalı atlının
diğer Erbaalı atlıya fedai olarak koştuğunu düşünüyor,

"birazdan en öndekiat kesilir, yarışın sonlarına doğru

diğer Erbaalı atını siprinte kaldırır, bu bir yarış taktiği"

diye yorumlar yapıyorlardı. Yarış son sürat devam
ediyordu. Varış noktasında bir kilometre kala Aslan

arkasında baktı. Hala 20-30 metre kadar öndeydi.

Herkesin düşündüğünün tersine son bin metrede

atını daha da hızlandırdı. Demirkır binicisinin her
komutuna şevkle itaat ediyor her adımda arkadaki

grupla arasını daha fazla açıyordu. Seyirciler şaşırıp

kalmıştı, bu nasıl bir attı böyle, herkes şimdi yorulup
arkalara düşecek sanırken o hızını daha da arttırı-

yordu. Aslan varışa son 100-150 metre kala tekrar

arkasında baktığında yaklaşık 200 metre arayı açtığını

görünce derin bir nefes aldı, artık köy meydanındaki
direkte asılı olan bayrağı kapması an meselesiydi.

Alkışlar, narlar, bağınş, çağırışlar arasında köy meydanı-

na yıldırım gibi daldı ve direkte asılı olan bayrağı sağ

eliyle kaptı. Yaşlı kurtların düşüncesi de doğru çıktı
İbrahim yarışın sonlarında atını siprinte kaldırdı,

önündekiatlıları teker teker seçenek Aslanın arkasın-

dan ikinci oldu. Kızılsinili Barsbi Davut'ta son bir

gayretle baş efendinin kıratını geçerek Üçüncü olmayı
başardı. Aslan, İbrahim'in de yarışı bitirmesiyle atını

ona doğru sürüpelindeki bayrağı uzattı. İki atlı bayra-
gı birlikte tutup havaya kaldırdı, meydanda kısa bir
şeref turu attıktan sonra herkesin şaşkın bakışları

arasında kazandıkları bu değerli bayrağı götürüp
L'es'erko Kerim'in avlusuna astı. Adığelerin "Güzel

övgü kuştan bile hızlıdır." (Şıt'xu daxer bızwun naha
pısınç) dedikleri gibi şimdi herkes Erbaalı bu yiğit

delikanlıların başarısını ve L'es'erko Kerim'e yaptıkları
jesti konuşuyordu.

 

 



ADIĞE'NİN SEVGİSİNDE TEZAHÜRAT OLMAZ.

 

 

 

Aslan ve arkadaşları yarıştan sonra akşama doğ-
ru ev sahipleriyle vedalaştıltan sonra düğün sahipleri-
ne uğrayıp düğünlerinin hayırlı olmasını dileyerek

köyden ayrıldılar. Kendi köylerine vardıklarında gece

yarısı olmuştu. Ertesi gün Aslan'ın amcası Hajuc
Yahya köy konağında bayrağıasılı görmeyince "Niha-
yet bizimkini de geçen bir atlı çıktı sonun da." dedi.
Öğleye doğru yeğeni Aslan'ı yanına çağırttı. Aslan,
amcasına yemek esnasında çorbadan çıkan at sineği
hariç başlarına geleni anlattı. Hağuc Yahya yeğenine
"Aferin size evlat, yapılabilecek en iyi şeyi yaptınız.
Ev sahibiniz de gerçekten tam bir Adığeymiş. Bu
olay bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O aile sizin
için iki öküzündenbirisini kesti, o kadar kalabalığa
ziyafet verdi. Allah onlardan razı olsun. Ancak şimdi
khabzemize göre size düşen o değerli insanların za-
rarlarını tazmin etmektir. En kısa zamanda önünüze
bir çift öküz katıp köyün bütün gençleriile birlikte
o köye gidip onların gönüllerini almalısınız." dedi.
Aslan bunu hiç düşünmemişti. Yaşadıkça daha çok
şeyler öğrenecekti. Habzenin bu tür mecburiyetleri
vardı, Adığe olmak kolay değildi.

Ziyaret için Meydandüzlü gençler bir hafta önce
Soğanlı köyüne habersaldılar. Önlerinebirçift öküz
katıp köyün bütün delikanlıları genç kızları at arabaları-
na bindirip mızıkalar çalarak, şarkılar söyleyerek
Soğanlı köyüne gönül almayagittiler. Soğanlı köyü
halkı misafirlerini köy girişinde karşıladılar, misafirlerine
yine büyükbir ziyafet verdiler, gençler tanıştılar,
kaynaştılar, doyasıya dans ettiler. Şölen havasında
üç gün üç gece geçirdiler. Bu olaydan sonra iki köy
halkı arasında sevgi köprüsü kuruldu.Birbirlerinden
kız alıp, kız vererek akraba oldular. Aslan'a da Nefiset
ile evlenmek kısmet oldu. Muhteşem bir düğünile
evlendiler. Çalıştılar, çabaladılar ev bark kurdular,
bir kızları oldu. Aslan, zoryılar gücünü alıp götürene
kadar at koşturdu. Güngelip ikisi de iyice yaşlandı.

Bir gün yaşlı Nefiset hastalanıp yatağa düştü,
uzun bir süre yattı. Aslan biricik karısına hastalık
günlerinde gözü gibi baktı. Nefiset ahirete göçme
vaktinin yaklaştığını hissedince zekaret yatağında
kocasıile helalleşmekistedi. "Aslan benim vaktim
tamam galiba, bunu hissediyorum. Sabahaçıkar mı-
yım bilmiyorum. Hakkını helal et" deyince Nefiset
58 yıllık mutlu ve huzurlu yaşamları boyuncailk ve
son defa kocasının gözlerinden gözyaşlarının süzüldü-
günü gördü o gece. Aslan metin olmaya çalışıyordu
amabir türlü gözyaşlarına hükmedemiyordu. Karısının
ellerini avuçlarının arasına aldı ve "Nefiset benim
nasil bir insan olduğumubiliyorsun. Evliliğimiz boyun-

 
ca belki sana hislerimi açıkbir şekilde ifade edeme-
dim. Bilirsin Adığe'nin sevgisinde tezahürat yoktur.
(Adığem yiş'ül'eğu şıtx xelep) Evinizde ilk defa göz-
lerim gözlerine değdiği andan itibaren seni canımdan
çok sevdim.Bilerek hiç hatırını yıkmak istemedim.
Bilmeyerek seni üzmüşsem sen de hakkını helal et.
Benim bütün hakkım sana helaldir." dedi. Nefiset
ilk bakıştıkları günkü gibi kocasının gözlerinin içine
bakarak "Aslan ben senin ne kadariyi bir insan oldu-
gunubize ilk geldiğinde sofraya koyduğum çorbanın
içindekio at sineği yediğinde anlamıştım. O andan
itibaren seni kendime eş olarak seçmiştim, Allah'ta
bu mutluluğu bana nasip etti. Ben senden bütün
kalbimle razıyım, Allah'ta senden razı olsun. Yüce
Rabbim bize Ruz-i Mahşerde Peygamber Efendimizin
sancağıaltında buluşmayınasip etsin inşallah." dedi.
Nefiset o gecenin sabahında ruhunu teslim etti.

Aslan 58 yıllık evlilikleri boyunca bu olaydan
karısı dahil hiç kimseye söz etmemişti. Ta ki Nefiset
zekaret halindeyken bu konuyu açıncaya kadar. O
at sineğinin çorbatasına tesadüfen düştüğünü san-
mıştı. Ancak Nefiset öldükten sonra sevdiği kadının
o at sineğini kendisini denemekiçin bilerek çorba
tabağınaattığını ve o at sineği sayesinde onun gönlü-
nü kazdığını anlayabildi. O zamanlar pektabi ki Ne-
fiset'te Aslan'ın ününü duymuştu,ilk gördüğü anda
da ona kanıısınmıştı, Üstelik çok da yakışıklı bir deli-
kanlıydı. Nefiset gibi Adığe habzesi ruhuna işlemiş
bir kız için eş olarak seçeceği adamdaki bu güzel
meziyetler yeterli değildi. Onun için her şeyden
önemli olan onurlu veasil bir Adığe olmasıydı. Eğer
o gece Aslan o at sineğini yemeden sofranın bir
kenarına bırakıp kendisini utandırsaydı onunla asla
evlenmezdi!!!

(1) Teşe: Kaçırılan genç bir kızın gelin olarak gideceğiasıl ev yerine, geçici olarak konakladığı dosu/akraba evine denir.
(2) Leğune: Gelin gelmeden öncegelin için hazırlanan özel oda.
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Eski adı Çerkes Hamallı olan Gökçeköy, Doğu Karadeniz
Bölgesi'nde Çorum ilinin Sungurlu ilçesine bağlı, etrafı meşe

ağaçlarıyla çevnili şirin bir Çerkes (Abzeh) köyüdür. Sungurlu'ya
uzaklığı yaklaşık 25 km., Çorum'a uzaklığı ise 50 km,.dır.

 

Köyümüzün Çerkesçe bir ismi yoktur. Ama
Türk Hamallı Köyü'ne yakınlığı nedeniyleilk olarak
Osmanlıca Hamallı Çerkesiismini almış, cumhuriyet
döneminde de Çerkes Hamallı adı verilmiştir. Son

olarak 1970'li yıllarda bu isim de değiştirilerek
Gökçeköy adını almıştır. Çevre köyler ise köyün
ismini çoğunlukla Çerkes Hamallı olarakbilirler.

Çerkes köylerinde de "Hamale" dendiğinde kö-
yümüzden bahsedildiği bilinmektedir.

 

 

3

Yaşlı bir ninemiz* tarihimizi aşağıdaki şekilde

anlatmıştır;

Kafkas- Rus Savaş'ında yenilgiye uğrayan Çer-
kesler, 1864'te Osmanlı topraklarına sürgün edil-
diler. 1864 Sürgünü ile beraber Abzeh bölgesi
ağırlıklı olmak üzere Kuzey Kafkasya'nın boşaldığını
gören ve köyümüzün ana unsurunu oluşturan

* Burada bahsedilen nine köyümüzden Brakey Murat'ın eşi Lago'dur.
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ÖKEGÖKÇE KOY
 

Abzeh aileler, 1895 yılında küçük topluluklar ha-
linde devam eden sürgünle Rus çarının zulmünden

kurtulmak amacıyla yaşlı, kadın ve çocuklardan
oluşan aileler devlet yardımı almadan kağnı ve
atlarla Osmanlı topraklarına doğru yola koyul-

muşlar. Gençlerinin büyük bölümünü savaşta kay-

beden köylülerin sağ kalan gençleri ise hala or-
manlarda savaşa devam ediyormuş.

Soçi'den çok eski gemilere taşıma kapasite-

sinin çok üstünde kalabalık gruplar halinde bin-
mişler. Karadeniz açıklarında hastalıklardan dolayı

büyük kayıplar vererek Samsun'a gelebilmişler.
Samsun'da bir süre diğer Çerkeslerle bir arada
konaklamışlar. Burada da sıtma başta olmak üzere

diğer hastalıklar nedeniyle ölümler olmuş ve ora-
larda gömülmüşler. Ölenlerin çoğunun yaşlılar ve

çocuklar olduğunu gözleri dolarak anlattı saygı-
değer nenejimiz.

Nenejin anlatımına göre aileler bir süre sonra

Samsun'dan İstanbul Beşiktaş'a getirilmişler. Burada

da toprak dağıtımı için saray tarafından yapılan
planlamanın sonucunu uzun bir süre beklemişler.
Bazıları İstanbul'da toprakiskan planının bitmesi-
ni beklerken iş bulup yerleşmişler. Anadolu'ya
geçip çiftçilik yapmayı planlayanlar ise 1890'lı yıl-
ların sonlarında Düzce'ye yerleştirilmiş, pek çok
sülale birbirinden ayrılmış. O nedenle köyümüz-
de bulunan sülalerden (Dzibe, Siyuh, Şaguc vd.)
Düzce'de de bulunmaktadır. Düzce'de yer ve-

rilmeyen kafileler yollarına devam ederek, Ankara
üzerinden Yozgat - Akdağmadeni Sangüney (Bah-
şayış, Çevirme) köyünde durmuş ve bazıaileler

kafileden ayrılarak bu köye yerleştirilmiş.

Bu yerleştirilmeden sonra kalan grup yola de-
vam etmiş veiskan planında son köy olarakbilinen
Yozgat Çekerek Sulucaalan'a (Melej) varmışlar.
Plana göre herkesin artık Melej'de yerleştirilmesi
gerekiyormuş. Dzıbe ve Şaguc sülalesinden arkadaş
olan iki genç, yerleştirildikleri köyün geçinmek
için kendilerine yetmeyeceğini düşünerekyeni ve
verimli bir yer aramaya başlamışlar. Uygun bir
yer ararken Çorum'un Sungurlu ilçesinin Hamallı

köyü yakınlarında aradıklarına yakın bir arazi bul-
muşlar. Buldukları arazinin uygunluğuna dağların
arasında, düşman baskını olması halinde en kolay
savunmayı yapabilecek orman içinde, yüksekçe
düz bir alan olması; bahçe işlerinde kullanılacak

suyun Sulucaalan'a nazaran daha çok olması; böl-

gede yersincaplarının (p'çıhaju) çok olması (ara-
zinın verimli ve sulak olduğunu gösterir) gibi ne-
denlerle karar vermişler. Çevrede başka Çerkes

köylerinin bulunması da bunda etkili olmuş.

Yersincaplarının barınağı olan bu arazi Türk
Hamallı köyüne (şimdiki adı Beyyurdu) uzaktır.
Şaguclar köye uzak bir tarlayı yaşlı bir Hamallı
köylüsünden bir gümüş kadın kemeri ve bir ka-
maya satın almışlar. Eski sahibinin arpa ektiği bu
tarlaya, ortasında büyük bir armut ağacı olmasından
dolayı Kujaye adını vermişler.

Hamallı Çerkesi köyü,yer sincaplarının yaşadığı
yerde ilk evler yapılarak kurulmuş. Daha sonra
Dzıbe ve Şagucaileleri kendi akrabalarını Melej'den
gelip bu köyde yaşamaya ikna etmişler. Kendi
akrabalarıyla birlikte Melej'den başka sülaleler de
gelmiş. (Yer sincapları ise halen köyde yaşama
sevinci vermeye ve köy harmanında yaşamaya
devam ediyorlar)

a şia

İlk yıllarda (1898-1900) 10-12 hane olarak
kurulan köyde, diğer Çerkes ailelerin de katılımıyla
nüfus hızla artarak 7/0 haneye kadar çıkmıştır.
Tüm yurtta gelişen sosyo-ekonomik gelişmeler
sonunda eğitim ve geçim problemleri gibi nede-
nlerle şehre göç başlamış, köy nüfusu oldukça

azalmıştır. |997 yılında yapılan nüfus sayımında
154, 2000 yılında ise | 16 kişinin köyde yaşadığı
belirlenmiştir. Günümüzde neredeyse yaşlılardan
oluşan köyde 10 civarında hane kalmıştır. Şehirden

gelip köyde tatıl yapma amaçlı birkaç konut ya-
pılmışsa da onların da nüfus kayıtları yaşadıkları
şehirlerdedir.

KÖYDES projesiyle tekrar köye dönüşiçin
çalışmalar başlatılmıştır. Zaman içerisinde emekli

olanların tekrar köye yerleşmekistemeleriyle köy
nüfusunun artması beklenmektedir. Projenin ba-
şarılı olup olmadığını zaman gösterecektir.

a

Gökçeköy, Doğu Karadeniz bölgesinde, Ço-
rum ilinin Sungurlu ilçesine bağlıdır. Sungurlu'ya
uzaklığı yaklaşık 25 km, Çorum'a uzaklığı ise 50
km.dir. Ankara-Samsun karayolundan yaklaşık 9
km. mesafededir.

İklimi ne Karadeniz kadarsert ve yağışlı, ne
de İç Anadolu kadarsıcak ve kuraktır. Tüm yaz
boyunca köy İç Anadolu'ya kıyasla serin ve yeşil
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sayılır. Etrafı meşe ağaçlarıyla çevrilidir. Meşe
ağaçlarından oluşan üç koruluk (Şhaçeriyeçape,

Mezçıje ve Mezıblağe) bulunmaktadır.

Köyün doğusunda Movdiric', güneyinde Me-
zıblağe, batısında Hameleçayır ve kuzeyinde de
İsipkırançepej (Beylice köyü yokuşu) bulunmak-
tadır.

NART 50

 

Köyümüzde bir camı, kullanılmayan bir ilkokul,
meşe ağaçları içinde bir mezarlık, son 5-6 yıl için-
de yapılan iki katlı köy konağı (hac'eş) vardır. 40
yıl önce köyümüzde toplam 4 hac'eş vardı. Me-
zarlıktakiilk kabirlerden birinde Siugh büyükle-
rinden birinin mezartaşında Çerkes sülale damgası
vardır.

Köyiçindeki çeşmeye Psıneblağe ismi verilmiş-
tir. 1990'lı yıllarda tüm evlere su verilmiştir. Yaz
aylarında su azaldığından su sıkıntısı çekilmektedir.

 

Köyümüzde 1980'lere kadar devam eden
Çerkes gelenek ve görenekleri son yıllarda sür-
dürülememektedir. Köyde nüfusunun büyükbir
bölümünün muhtelif şehirlere taşınması sonucu

Çerkes kültürünün yaşatılması ciddi tehlike altına
girmiştir.

Eskiden düğünler sadece mızıka veya akor-
deonla yapılmaktayken günümüzde davul zuma,
son dönemlerde de saz kullanılmakta, adeta gö-
nüllü bir asimilasyon yaşanmaktadır. Düğünlerde
içki ve sılah yasağı uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Çerkes olmayanlarla evliliklerin artmış olması,
Çerkesçenin konuşulmuyor olması ve khabzenin
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gençler arasında uygulanmaması maalesef kültürü
yok olmanın eşiğine gelmiştir.

 

Psıhalul, c'eko-şıha, şıps-mamıse vd. geleneksel

Çerkes yemeklerinin yanı sıra, Çorum yöresine

özgü yemekler de yapılmaktadır.

 

Son 5 yıldır mayıs ayında önceden belirlenen
bir tarihte yapılan Hıdrellez şenliğine, uzak şehir-
lerde ikamet eden köylülerimiz de katılmaktadır.

Ağustos ayında şehirlerde yaşayan hemşenile-
rin de katılımıyla, Mısır (Darı) Festivali düzenlen-
mektedir.

 

Cumhuriyet döneminin başlarında köyde ta-
rim ve hayvancılık alanında olumlu ekonomik ge-
lişmeler yaşanmıştır. Köyün batı tarafındaki derin
vadilere C'ey bölgesi denir. Çoğunlukla kabak,
salatalık, patates, vb.yetiştirildiği Kocehate denilen
bu bölgede sebze bahçeleri vardır. Doğu tarafın-
daki daha derin ve büyükvadiye ise C'eyişho böl-
gesi denir. Bu bölgenin meyve ağaçları ve bağları
ünlüydü. Artık heriki tarafta ilgisizlik sonucu ve-
rimsizlikten dolayı yaban hale gelmiştir.

Kavak ağacını ilk olarak köye Şaguc Amin
1950-1960'lı yıllarda getirmiş ve Kocehate'ye
dikmiştir. Bu kavaktan çoğaltılarak diğer bahçe

çevreleri de kavak yapılmış, Kocahate ve dışındaki

bazı sulak yerler erkek çocuklar büyüdüklerinde
satılıp düğün masraflarını (başlık ağırlıklı) karşılamak
maksadıyla zaman içerisinde tamamen kavaklık
yapılmıştır. (Yaklaşık 20 yıldır böyle bir uygulama
yoktur.)

1950-1960'lı yıllarda C'eyişho bölgesinde
özellikle Şmaçeriyeçape'nin alt taraflarında kalan

 

kısımlarda üretilen üzümleri henüz korukken Alaca

ilçesinden tüccarların satın almakta acele ettikleri

anlatılır. Aynıyıllarda köylülerimiz, Tokat'a atlarla
giderek tütünü yapraklar halinde satın alıp işleyerek,
Çorum çevresinde satarak tütün ticareti yapmışlar-

dır.

Şu anki geçim kaynakları endüstriyel olmayan
tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Her ne kadar bü-
yükbaş hayvan alım satımı yapanlar varsa da yüz-
lerce ineği veya koyunu olan yoktur. Büyükbaş
hayvanlardan sığır, manda, küçükbaş hayvanlardan
koyun yetiştirilmektedir. (Keçi üretimi 1980 yılında
"Kenan Evren yasakladı" şeklinde bir söylenti ne-
deniyle tüm Çorum'da durduruldu.) Bu hayvanların
sütünden en az şekilde yararlanılmakta, ahırda
yemle beslenmekte zamanı geldiğinde satılmak-

tadır.

Bu tür faaliyetler köyün ekonomik durumunu
vasatın Üstüne çıkaramadığından evin gençleri ve

gücü yetebilen büyükler dışarıda çalışmakta, ço-

gunlukla inşaat işlerinden geçimlerini sağlamak-
tadırlar. Köyde yaşayanlar buğday, arpa, mısır, no-
hut, mercimek, bazen ayçiçeği olmak üzere

muhtelif tahıl üretimi yaparlar. Armut, kayısı, ahlat,
kiraz, vişne, erik, dut, üzüm gibi meyveler yemek
ve kurutmakiçin bol miktarda vardır. Satılıp ticareti
yapılmamaktadır. Kayısı köyde bol miktarda ol-
duğundan yazın kurutulup kışın değerlendirilmek-
tedir.

 

Köyün ana yollara bağlantısı asfalt yoldur. An-
kara'dan Çorum'un Sungurlu ilçesine, oradan da

18 km. sonra Arifegazili beldesine ve oradan Ço-
rum'a devam ederken |-1,5 km. sonra sağdan
Beyyurdu, Beylice ve Gökçeköy, Ekmekçi Köyü
yol ayırımından sapmak gerekır. Samsun ana yo-
lundan 9 km. sonra köyümüze adres levhalarını
takip ederek gelebilirsiniz.

.
ni VEYE E EE AR EZE ER:

 

Çevredeki Çerkes köyleri Gökçeköy'ü biraz
farklı lehçesi nedeniyle Abzeh köyü olarakbilseler
de aslında karışık bir köydür. Abzehlerden başka
Brakiy, Çemguy, Mehoş ve Yecerikuaylar da vardır.
Ancakonlarartık sülale olarak anılmaktadır. Abzeh
sülaleleri: Brante, Daçe, Dzıbe, Hapkuaş, Hapzeko,
Huaj, Papınıko, Siugh, Şaguc, L'ışe. Ayrıca köyümüz
kurulduğundan beri ikamet eden bir Kürt ailesi

de mevcuttur.
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Yaşlılar köyün ilik kurulduğu zamanki nüfus
azlığına bakarak, Kafkasya'daki kalabalıktan 'kala

kala ne kadarkişi kaldık! anlamında "Kıtpıtekure
kıtprtekure mıfedize tikenejiğa8" (Arı kovanının arıla-
rı gibi döküle döküle bu kadar kalmıştık) diye ben-
zetme yaparlardı. Ayrıca köyün daha kuruluş aşa-

masında çok genç bir kızın veremden ölmesi
köylülerin moralini çok bozmuş ve "Köy nasıl ku-
rulursa öyle devam eder,inşallah devamı gelmez"
diye üzüntüyle yorumlarda bulunmuşlar.

Köyün yeni kurulduğunu ve tarla dağıtımının
henüz yapılmadığını duyan diğer Çerkes ailelerden
de köye gelip katılanlar olmuş. Amaiki kardeş
olarak gelen Brakeylerden biri ilk yılın sonunda
bir sabah köyden kağnıyla ayrılmış ve kendisinden
bir daha haberalınamamış. Kimi söylentilere göre
Kafkasya'ya dönmüş, kimine göre de Türkiye'de
uzakbir yere yerleşmiş, fakat halen kesin bir bilgi
yok...

Bir kış ayında akrabalarının yanına yerleşmek
amacıyla Çerkes Kalehisar köyüne giden bir Abzeh
aile köyümüzde konaklar. Köylüleraileye "İster-
seniz burada kalabilirsiniz, size toprakda veririz"
teklifinde bulunurlar. Alle önce bu teklifi reddeder
fakat sabah kalktıklarında her yerin karla kaplı ve
şiddetli tipi olduğunu görür ve yolculuğun Imkansız

olduğunuanlarlar. Aile, yolculuklarına devam ede-
bilmek için havanın düzelmesini bekler fakat hava

bir türlü düzelmez. Köyde uzun süre kalan aile

teklifi tekrar değerlendirir ve köye yerleşir. Bu
ailenin kendi sülale adı olmasına rağmen köylüler
bu aileye "Tihaçeher" (“misafirlerimiz”) demeye
devam etmektedirler.

Köyün kurulduğuilk yıllarda Çorum'un kö-

yünden koyun sürüsü sahibi bir Kürt köyde ya-
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şamak için başvurur; khabzeye uymak şartıyla

köyde yaşayabileceği söylenir. Kürt aileye khabze

açıkça anlatılır: "Bizim gençler köyde herhangibi-

rinin evine girer, tavuğunu, koyununualır, keser

ve yerler. Komşu ile akraba bir sayılır. Tavuğu,
koyunu kümesinden'ağılından alınan kimse ortalığa

çıkıp hırsız var diyemez. Çünkü gençler akraba'-
komşu gördüğü Insanın sonradan bir şey deme-

yeceğini bildiği için tavuğunu'koyununualır. Bunları
anlayışla kabul ediyorsan köyümüzde kalabilirsin.

Bizden veya başkasından sana, ailene ve mal var-
lığına bir zarar gelmez." derler. Arazi dağıtımısı-

rasında Kürt aileye de araziverilir. Bu ailenin to-
runu bir Çerkesle evlidir. Çerkesce konuşmakta,

mızıka çalabilmekte ve hala köyde yaşamaktadırlar.
Köylülerle akraba olmuşlardır ve herkes kadar

saygınlıkları vardır.

 

Çokyakın zamanlara kadar yaşlılarımız, "nalam,
dayım, amcam,v.s. yaşlandılar, beni görmezse da-

rilir, mutlaka ziyaret etmem gerekiyor," diye yo-
la atla çıktıklarında bilirdik ki ya Melej'e ya da Sa-
rıgüney köyüne gidiliyor. Zaman zaman o köylerin
gençleri de düğünlerimizde bizleri şereflendir-
mektedirler. Onları karşılayan gençlerimiz "Köyü-
nüze hoş geldiniz" diyerek şakayla karşılayıp ağır-
lanmalarına özel önem göstermektedirler.

Hamallı köyünden bir yaşlı köyün hemen ya-
kınında,içinde iki büyük ceviz ağacı olan bir bah-
çeyi Gökçeköy'e bağışlamış. (Bu iki ceviz ağacı
I9/0'lere kadar verimli şekilde yaşadı. Ama köy
ihtiyar heyeti kararı ile kesildi ve köyün ilkokulunun
yapımında masa ve sıralar olarakkullanıldı. Bu ce-
vizler artık yoksa bile o alana halen Deşhuaye
deniyor.) Yaşayan çocuklarına bahçenin hikayesi
sorulduğunda o cömert ve iyiliksever insanlar da
"Babamız bize; 'o bahçeyi Çerkes'lere bağışladım,
yedikleri her ceviz sevabımıza' dedi” demişler.

   



HABERLER...

 

 

içelilevler K.K.K. Derneği Genel Kurul yaptı
“Kafkas Çerkes Derneği” olarak değiştirdi

Bahçelievler KuzeyKafkas Kültür Derneği 15 Ocak 2012 Pazar günü Genel Kurul yaptı. Yapılan

oylamada yeni yönetim seçiminin yanı sıra Isim değişikliğine de gidildi. Dernekismini "Kafkas Çerkes

Demeği" olarak değiştirdi. Göreve gelen arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni Yönetim

Kurulu İlstesini bilgilerinize sunuyoruz: Ahmet Gazi Saygılı, Seçkin Bozkurt, Mehmet Gökhan Şenkul,

Ergüner Sezgin Yavuz, Lütfullah Eyerci, Huriye Can, Ayşegül Genel

 

Yi »  R

Altın madalya, Maraş Adığelerini mutluluğa boğdu

 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nin

davetlisi olarak Nalçik ve Maykop'tan gelen güreş-

çiler, "Kahramanmaraş Uluslararası Güreş Turnuva-

sı'nda altın madalya kazandı. Turnuvada 20 ülkeden

yaklaşık 200 güreşçi mindere çıktı. Uluslararası güreş

turnuvasında, yaşlı, genç herkes anavatandan gelen

kardeşlerini seyretmek için salonu doldururken,

gençler, akordeon ve Adığe bayraklarıyla tribünleri

coşturdu. Madalya töreninde milli marş eşliğinde

Adığe bayrağının göndere çekilmesi sahnesinde

salonda duygusal anlar yaşandı.

  

Samsun Derneği Siyasi Parti ziyaretlerine başladı

Samsun Kafkas Demeği yönetim kurulu Samsun'daki siyasi parti il örgütleri ve STK'lara ziyaretlere
başladı. Siyasi partilerden ilk olarak Saadet Partisi ve Sosyalist Parti il örgütleriyle fikir alışverişlerinde
bulunuldu. Ziyarette; Sivil Anayasa çalışmaları kapsamında Samsun Kafkas Demeği'nin düşünceleri ve

üyesi olduğu Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun TBMM'ne sunduğu Anayasa öneri paketiiletildi ve

içeriği hakkında bilgiler verildi. Bu ziyaretlerin yakın bir süreçte devam edeceği ve Mecliste grubu bulu-
nan partilere de ziyaretlerin yapılacağı önemle vurgulandı.

     
Bursa Çerkes Kültür Derne

 

UÜ udağ gezisi düzenledi

Bursa Çerkes Kültür Demeği'nin her yıl düzen-

lediği Uludağ gezisi, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla

Şubat ayında gerçekleşti. Etkinlik kapsamındazirvede

yürüyüşler, mangal ve Çerkes düğünü yapıldı. Her-

kesin memnun kaldığı bu seneki etkinlikte, özellikle

şehir dışından gelip Uludağ Üniversitesi'nde okuyan

Çerkes öğrencilerin katılımının yüksek olduğu göz-

lendi.

 



   
DERNEKLERİMİZDEN

 

 

Ba
siydirdi. " e” hediye etti

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği, TBMM

başkanına anlamlı hediyelerle birlikte "Bu soylu kültürü

birlikte yaşatalım!" mesajını verdi. Maraş'ın düşman

işgalinden kurtuluşunun 92.yılı etkinlikleri için Kahı-

e) A © 5 O 3 sg
) © PA 0) A 2. g
o 2. Şa   

                                       

Çiçek'e Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği Yü-

netim Kurulu kalpak giydirerek, "bje" ve değişik he-

diyeler takdim etti.

TBMM başkan yardımcısı Sayın Mehmet Sağlam,

K.Maraş milletvekilleri, KMaraş Valisi, KMaraş Belediye

Başkanı, garnizon komutanı, il emniyet müdürü ile

birlikte bütün protokolün hazır bulunduğu prosramda meclis başkanına orjinal kalpak, "bje" ve Nevzat

Tok'un ünlü "mızıka çalan kadın" tablosu hediye edildi. Görüşmede kalpak ve "bje" nın mahiyetiyleilgili

detay sorular soran TBMM Başkanı Çiçek gördüğüsıcakilgiden dolayı görüşmeden oldukça mutlu ayrıldı.

 

   

K.Maraş Derneği “Habze Sohbetleri'nde beyin fırtınası

 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nde her
pazarfarklı bir "nabze" konusu gençlerin ve thama-
delerin görüşüne sunuluyor, konuşuluyor, tartışılıyor.
Her Pazar yapılan toplantı, thamade temsilcileri ve
gençlik kolları temsilcileri arasında beyin fırtınasına
sahne oluyor.

Yaşlısı ve genciyle katılımcıların duygu ve düşün-
celerini özgürce belirttikleri program Adığece yapılıyor.
Kültür, tarih ve birikim dolu değerli thamadelerimizin
görüşlerinin paylaşıldığı söyleşi programı, kültürümüzün
yeni nesle aktarılması konusundaetkili bir okul görevini
yapıyor. Moderatörlüğünü dernek anadili hocası Bayazıt Tarakçı'nın yaptığıilk söyleşide, "Sözü geçen,
danışılan, toplumu bir arada tutan,dili ve kültürü ileri nesillere taşıyan, kelimenin tam anlamıyla "bir bilen"
olan "thamade" konuşuldu. "Thamade'nin tanımı, thamade çeşitleri, thamade'nin toplumsal ve kültürel
hayatımızdaki yeri ve önemi." tartışıldı.

  

Kayseri Kafkas Derneği yeni yönetimini seçti

 

Kayseri Kafkas Derneği 19.02.2012 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulile yeni yönetimini seçti.
Göreve gelen arkadaşlara, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni Yönetim Kurulu listesini bilgilerinize
sunuyoruz. Necdet Aşkın, Seçkin Özkan, Oğuz Vurdem, Abdurrahman Ergün, AhmetFikret Duruk, A.
Gani Beştan, Muhammed Tanbay, Ümit Askeroğlu, Ömer Demircan,

 

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği yeni
yönetimini seçti

 

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği (EKKKD) 12.02.2011 tarihinde Genel Kurul
yaptı ve yeni yönetimini seçti. Göreve gelen arkadaşlara, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni Yönetim

Kurulu listesini bilgilerinize sunuyoruz. Başkan Ahmet Altınok, Tekin Şahan, Hüseyin Şen, Erkan Erdemir,
Belgin Düzarat, Muammer Günaydın, Hilal Erken, Soner Gençer, Jankat Yelbaşı
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Samsun Kafkas Demeği,siyasi parti ziyaretlerine

Cumhuriyet Halk Partisini ziyaret ederek devam

etti. Dernek Başkanı Şahin Konuş, yönetim kurulu
üyeleri Mesut Sönmez, Nesren Şamıl Kanşat, İsmail

Sedat Uygun gerçekleştirdiği ziyarette CHPİl Başkanı

Sayın Ersoy Üstay,İl Başkan YardımcısıFiliz Aztopal,
İl yönetim kurulu üyesi İshak Özdemir'e Çerkeslerin

yeni yapılacak olan sivil anayasaile ilgili talepleri ve
Samsun Kafkas Derneği faaliyet ve etkinlikleri
hakkındabilgiler verildi.

 

Olimpiyatları İstişare Toplantısı yapıldı

 

Çerkes Dermeği'nin 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarına|

yaklaşımını ve KAFFED'e bildirilecek görüşü netleş-
tirmek üzere demekbinasındaistişare toplantısı yapıldı.

Toplantı da ilk olarak Kafkas Dernekleri Fede-

rasyonu adına söz alan Hasan Seymen, KAFFED ta-
rafından Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na su-

nulan "Yeni Anayasaya Yönelik Görüş ve Talepleri- |
mizle"ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra |

Murat Papşu ve Zeynel Abidin Besleney'in konuşmacı

olarakkatıldığı istişare toplantısına geçildi.

 

İlk olarak söz alan Murat Papşu, kısaca Soçi ile ilgili tarihselbilgiler verdi. Daha sonra söz alan Zeynel

Abidin Besleney ise Soçi Olimpiyatları'nın 2007 yılından başlayan ve bu güne kadar gelen süreci hakkında

bilgi verdi. Oldukça hararetli geçen program,birçokkatılıcının da söz alarak görüşlerini bildirmesiile top-
lantı sona erdi.

  o

Geleneksel Sadiye Kış Gezisi

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
geleneksel hale getirdiği Sadiye Köyü kış gezisi 12

Şubat günü gerçekleştirildi.

Bu yıl gençlerin daha yoğun katıldığı ve "Eİ yapımı

Sadiye Sucuğu" sponsorluğu ile düzenlenen orga-

nizasyonla kar üzerinde mangal keyfi yaşandı. Kar
üstünde yapılan düğün yine unutulmaz hatıralar bı-
raktı.

26 Ocak 2012 tarihinde, Demek Başkanıİbrahim
Burcu'nun yemek davetiyle, yılların emektarı tha-
mateler bira raya geldiler.

Yıllardır demek bünyesinde yapılan kültürel ça-
lışmalara katkıda bulunan 32 thamade, geçmiş günleri

ve aralarında bulunmayan dostlarını yad ederek
dualarla andılar.  
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DERNEKLERİMİZDEN
 

Adana Çerkes Kültür Demeği Kadın Kolları, 25

Şubat cumartesi günü yemekli bir toplantı düzenledi.
Toplantıda Dernek bünyesinde gerçekleştirilecek

kültürel faaliyetler görüşüldü. Öncelikli olarak

derneğin 10 Mart 2012 tarihinde düzenlenecek

olan "Kültür ve Dayanışma Gecesi" adılı etkinliğin

planları yapıldı.

 

#9Dili Programı konulu toplantı

 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Demeği "2! Şu-
bat Dünya Ana Dili Günü" nedeniile "Ana Dilimiz
ve Halimiz" konulu toplantı düzenledi.

K.Maraş Derneği Gençlik Kolları temsilcileri ve
thamadelerin katıldığı toplantıda, dil - toplum ilişkisi,
anadilin önemi üzerinde konuşmalar yapıldı ve
özeleştiriler de bulunuldu. Anadilimizin yeni nesle
öğretilmesinde anne ve babaların çok ağır sorum-
luluklarının olduğu vurgulandı.

    Thamadeler kahvaltıda b

Adana Çerkes Kültür Demeği, 26 Şubat günü
dernekbinasında Pazar kahvaltısı düzenlendi Ada-
na'da yaşayan Çerkes büyüklerinin katıldığı kahvaltıda,
dernek yönetim kurulu üyeleri;"Siz büyüklerimizin
her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç
katacaktır. Sizlerin geçmiş tecrübelerinizden yararlanıp
geleceğe doğru adımlar atmakistiyoruz. Adana
Çerkes Kültür Demeğisizlerin evidir, her zaman
bekleriz" temennileri ile katılımlarından dolayı
teşekkürlerini sundular.

  

uyeko Aalbiy için anma gecesi düzenlendi

Kafkas Kültür Demeği(İST.) - Derneğimizde, 25
Şubat Cumartesi akşamı Adığe dilinin değerli emekçisi
Kuyeko Nalbiy için bir anma gecesi düzenlendi. Geceye,
Adıgey Cumhuriyeti'nden Çetao İbrahim, Yenemuko
Mevlüt, Perenuko Kutas, Vucuhu Mariyet, Kuyeko Janna
ve Kuyeko Bella, TV programası Sveta Teş, kameramanı
Sasha Nikanov katıldı.

Anıların anlatıldığı, Adıgey Devlet Sanatçısı Vucuhu
Mariyet Nalbiy'in çocuklar için yazdığı bir piyesi
canlandırdığı, Nalbiy ile yapılan bir TV röportajının
izlendiği, Prof. Perenuko Kutas'ın Nalbiy'in eserlerinden seçmeler sunduğu gece, dil bilmeyen konuklarımızın
yeniden anadillerini öğrenme kararı almasına neden oldu.
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 (im TİCbİKbbip yu Halu3Kbalu3T,

A kbyakİ36rbikİ3M GaT3p Warb3lu,

İlbbince4p3 Xarby3p Ilarbax3,

(An ulan xaHx3p yu MCbIXb3baxy3T,
Jlb3pbiTEMbİTYDp3 HbiTDİbipexb3Xx,

(3 MylU3p AbI33X33bIXbIM,

Hbi6Xxbkl3 ryx3luİy ULpeMbirbyrıLu3!

İyrb3rill3xXbip 3biTeTJib3rbYIHY

İubobkb O3agx3y Japbikby3 a6r3M

(bı63ad3 Gallup XyAOrb3xXbel,

lanarbyan3p Wbi33Lula3xbaeM

Xb3XbOKbY3Ip 13 AM LUYy Mali3uj,

Xb343113XX3p Kbbilllbi ibi Xb3XKbİM,

LbH3HLU3 M311 MbIFby3TU 331ulorby93,

Kbax3KbyrbbiKlbip 3e4H36OLU,

3e4H36y gax3p Hbigol36e4pu

A UXb3Ubip Hajib3 3bipbi3Y

İ30>XXbaH3M A3MNbY Kbbi3lpeXb3X,

Ap 33X33b1XbIM A Typ Kbpeuy,

3eH36 U kyadb3p KbPUUbiKAaLIı.

İlcbbkb Kbyakl3M /bbincepbbkarby3p,
TİCbIXb3bIpbITEYILUM, ULbI3OXK3,
Mbig3kl3 ca6müy3 yu 33X33eX3p
X3T MbITby3M EX3NİDKbIH?
CabouUy3 43 KbbiTLulayax3p

(baTX3M3 ULbIH3 TYULITU 3314lorby3,
A33Luxy3p ayrbyeüpu nLUbiKb MYLUİZTbYHLU3T,
A33LUXxy3 TyLuL3p KbbilibigallarıI3M,

lerTy AbinİSHbIM AbiHbiXyLUİOKbY,

Xb34pbIX3M Xyıuul3kbya LUİbixyx3p

TXb3M HU nalixb3M LUbiryobimkKalı.

Tabısh Murat tarafından, Kabardey Balkar Cumhuriyeti arşivinden -1961 tarihli belge- derlenmiştir.

İlk olarak Wunejokho Mejid tarafından seslendirilmiştir.
salan
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yHadau| ayi

© CoH3A.LukonbimM LubiLuİaca 33MaH
MbaHa3p3 ya TXbIHBIM J€Xb3X. Ap Wb3C

© Ky3j Xbyay3 MON»KbH3TbyaLUl b3TKbXOM
AycaklyaLu c3Y 30--MH3Onarb3 MaKbâaM3

Lularbxbalı Yap3AYCXIM. A6bix3M ZJM

© ylbixyxemMplbiy3ANb3rbyaKY3u AX3TLL,
Arıxy3a3x31u, «Xb3613 ulanap AOAK3rY»,

 «lilarbami», «Hanlibiknapk»,«Kupeyiaxyg
© 3bİ MaXxy3», «<Y3LUXHAYOKBbIM CUNbax3p»,

İNMyapsa»,7.

YUM.
 

  

   yalbpbiyalyeKope
©Oyepk,TIYGAMLMCTTXbITBOXOMUa

 

 

 

     

 

© Bak 3ep3, npoğeccop
— (KbbP, Hanıubik Kb213)

339MaâHbIM Cokap <Hyp» ca6nü KYDHANBIM

LLLONAXKb3.

TXbi/lbKbbig3rb3KİbiH İ3HaTİ3M MWAb3C

— Kyaxbyaya33ğl3KIp3 exbyal3Hbirbap3
UY 33pbi14biN1a>Kb3M rarııul3

«Kb363ppeü-banbKb3p PecryOnuk3M

KYIETYP3MKİ3 Lulbixb 3413 4 15>Xbakly3»

ulXkanlp COH3M KbbidlalyaLı 1998
(PM...

© CoH3 Abaynuzpum >biaxapy
X9N9XKbbiKbALLı Adbır3 xac3m 1987-1997
Ö(b3X3M.

3ubpeyabixay3p3 KbeKİY3Kİ Am

ömmaLUl34133 K/laccx3M Lerb37pKaM3,

puLul36n3 KbbITLUİSXEY3M A aKbbi/ibiM
©H3XbTbİHLUY 33pbI34Y2KbbIHYP, A

 ağbir3633p4H3Xb Kbyne 33PbIXbYXbiHYp
© LMİBHBİM3MTeTy XacalLıXb3M X3TX3M

iiEAAya AM >KbUlarPYXOM

 



  

     

   
KpbP-M LllsHbirp3 İy3xyx9MKi3

4 MAHMCTEPCTB3D 4p33bIT M3LUİ133
o Klaccx3p ağbir3633K13 erb34>X3H

NDXKbbirb3p 33TeyOna XbyHbiMKİ3. Ağbir3
XaC3M W XacallıXb3M X3TX3M a6biLUbirby3

ADKbBITb3LUXY3 ANLI Kbbil3Xxyay3 LUbiTalLI.

AX3p >xbilarey3x3M eCnarb3pT, 33lyıLİ3X3M

Kbbillibirica/b3pT, erb31>Kakİy3x3MU

a3-aHIX3MM U3HJPKILU MpaXb3Nİ3DT.
Terb3ubiHbiXbay3 Kbarb3/barby3DT,

AyHeliM H3Xb LUİ3HbIrb3LUXYI 3Ul3y

KbbiTeXbax3M 33paTXaMKİY 33pbbXalaMKİMY,

H3XbbiĞİbiD CaOMUp W aH3A3bXYO33MKİ3

eL>K3Hbip apay3 33PbiLUbITbIp, TICOM
XY3MblJ3Y, MW aKbbi/lbiM 3UY>KbbIXY.

XacalıXb3M X3TKİ3p3, COH3M, H3rby3Lyl

ulanıx3pu 4 Tbycay, AXKbbirb3Öİ KY3g

Apurb3klyaklalı ulbixyO3M A TWibbiT3p

albIr3633M elignİKbiHbIM Teyxyay3.

«Âppbir3 ncanb3» ra3eTbiM KbbiTDMIb343aLU,

Mbi İy3Xyrby3M exb3nla TXbIrb3X2p. COH3

A,, Jon Xty. 33gaTÖXa «AH3131bXy633,

3-H3 KAâcC» - D Wb3C ÖXbirb3LUXY3Kİ3
LUKonaklya ulbiklyxsmM namıul3

ATb3Xb33bipa TXbUTbXOM A H3Xbbidibilyoy
KbekiyaklaLuı, WJp>KbipU arıxy3g3yLu

33DbiLUbITbIP.
A Iyaxyrty3x3p ycaklyap 33pb16ay3

Xb3yallı, â6bi 4 Tbalyİ3M Kbbiribi3biLl3

Kbapyuu. Ycakiy3M, Ulbixy63
© ADXKbakİy3LUxy3M 4 AyHep Kb33birb3LUlbip

afIıXy343 ADKbbirb3X3pLU, a AYHEYp a6bi

W TBOPUECTBIM M baOxXb3lu, COH3M
4 ulbixy Lulbıklap, ap 3birborydl3 e

3birbörilenTel İysxyrby3x3p Haly3 Xxbya
H3YXKbLU, a6bi VW İsgakb3lul3kl Xb3N13M3TX3M

3bIKbbillbi33İyaXbip, TYMP3 MC3Mp3

exy36blnl3, Klapbirıul3 Lubixbyp. ApaLı

— A3pu ycakly3m W rbalul3 rbyaryaH3M,Kİ31LUİ
-AbIA3MU, AbIKbbiLUlbiTeyBbilap.

CoH3 A. Kbyan363y pxoryakly3x3p

((03M3) e

© «Aya ncalb3x3M A H3Xb M3XKbİP,
IyaxyyLUbiİDMA H3Xb Mak3p

İyelak3BİM 3bİMb

   
 COH9ABAYISPMM

(A Kban3Hx3pM TUİKbIHbIPLI,
JlKbbirb3dixap 33434/13XbY
(biMcayHx3Lu Ab1334OXKb3Y».

(CoH3 A, «Kbyan363y mxoryakiy3x3p»)

COH3 ASıynuspumM Knacc

H3XbbILLUXD2X3M L1EJK3 LUKONAKİYX3M

marıyl3 İ993 Tp3M KbbijiMrb3klay3

«Kbyan363y ppKaryakİy3x3p» LUbirc3

— NO3M3 Hl3Lu, Tlo3M3p iularbbi633

Lulsey TxaLu, Kbya1363yx3M A gx3Typ MV

ryalularby3y eKİy3kibiy, LUXb3Tb3TbİHLUY

(pKa63kK13 TeNb Kbary1b3HbIM AbITbYXb

MaLI3M 3biKbbixXyerba33:

b3Y MİDKba>b3 C3 CEM/ibbiHY

İYkbblADXK 33pbI34Mbiİ3p

(lskbyrbeH rypbırbaly3,

(llsubirbyey3 Kbe6>x Ky3abily3!

Apar, nparb3u 34 rc3p a Xul3M

XWVbXb3HY y3p3l KbU3bilLi 63Yy 633

301 ulbiklym. Ya b3Mp3 yu Hbi63Mp3

UTUTbXb3HbIM MbiXbyy, LİBIXYM W

7C3, M Y331UİbiHbirb3M TeJlaXb3Yy 3U

Tbaliİ3p 3bIXbX3M A JIDKbbİrb3p TETX3M

Kbbl33pb1pa433pM, niLuloy3 xyaLıIbip

3AbIH3ICPU Kbbillibirb3Nb3Tbyallı Mbi

TO3M3M 1Uİ3/b Lularbbi633M.

İCKYCCTB3 H3CBIM H MbIXb3H3p,

4 nulap 3parb3/ibarbyHy

3b1X3Ta Xb3Kİ3KXBY3Kİ3X3M 3bIPY

Kba33pbIrYpbiMbily3p, A hİ3LUbirb3Ul3p

OblA3Yy 33parb3n»Kbip ary Luloxb3p 63y

LİbiKİYX3M:

.. XB3X3M A TYM AbiH3CAaKbbiM,
KXby3X3M A TICY Kb3TXb3XYaKbbiM...

Xb3Kİ3KXby3KİSX3M TETIC3JTbbiXbYP3,

ycakİy3M Abi3biKİ31bUb3MNbbikK XY3A3LU.

Kbbıpkul3 xy3a31u, a6bi: «3bIÖTUTbBİXbBİT, 0 0

d3 arıxy3a3 Ulbixy ÖX3MbTY mp3 — e3biMii

>Kul3 ricop 3aXy3y, agpex3M Kbbbkpalp

higenarbay. Xb3M3p33bi fICalb33aKby3M>

KW AyHeluuNN

   



  

  

 

LİBIXY LUXb3MDUXX3P H3XbbIO3 MBİXBYV

Mİ2p3, 33MaHbiM 3bigallİyp3 Tbaljİ3M
Xb3XKb-KXbYIKb Abil3 X3XbYXbaX3p

A4MBIKY3ZY Mİ3p3» >KMİSY.

Mbi MO3M3M KbbiX3li 00pa3X3pU

Tb3LUİSTbY3H gbiA3X3LU. Kb3TLUTDAL,

Gax3p:

3bi Gaxanıul3 M3lyxax3,
Xb4jalb XWVbXb3V MbIX30 KBEOXbip:

«(A acib3Abip LibİrypbiMKİZ,

(IM Abirby>KbxX3pU LUbiKbyrbKİ3

TİC3M 3bixelil3 İ3plarbuLuZ,

CLUXbIHY CbixByy 63y MAHMLUZ,
Mb5iL43p HbipXbbiy 33X301XaM23,

b3Y yap34 yep3iy3hbiHKbbiM,

3bi LulbiMaxy3 yOrb343CMM,

A ribipXb MakBbiM TY LUbİTIXYIHKbbİM.

İbya3-0a433 331ul3Byy3y
b3YX3p COTIC3Y CXY3MbIrb3BY».

Mbi Gax3p «Iykaxoll» MW KİSH

KbbiLUMKİBIMKİ3 1yorcanb3. H3Xb

3bUJTB3KİX3M, H3Xb Kbapyydhİ3x3M A
Iyaxyxap (ax3p H3Xb İy3Xy MbiXbYH

Zbl432X3Y LUbITMU) Ölbi abla3y

Kbbilülperb343. DNbörbyakb3 db3

arıXxy343 UlbiXy — 3bIMKİ3 X3M,

adpeiMkl3 Kly3yp3 U İy3xyp CbiT Xy343Y
AMbILUİMU AMrb3Klbiy. Ag3klu Mbig3klu

AKİsıuİ3nba(3p3 TrICOpU 33XMIb333pbIXbp3

€3biM İY3xyM 3bIXMTb3033Xb1KİBDKY.

Xb3M3p3, 33XY3B(baA3T 63Y y3p34

ryakly3 >brbbipyMp3 MbiLU3 TibiDXb Makb

LUİBU1b3P 3bİrb33/pKbI3A>KbIMP3 43pa H3Xb
(ypbiXbbip? /layukl, anapaLu.

(b3lularbyaHu, 63y ulbiklymM W 06pa3pu.

İİnbakiy3-a3lyakly3 arbakiya 63y ulbiklym

€3biM M TYKb3Kİ (yapx9pu 33X4XaX3M

TeyxyayauLulay3 KbONb3TK, UKİM 63yX3M

A Harı3 Teklay3 AÖ>bIp KBbIJMXbİDKbİHBIM

XYLulOKby.

DiLuibiHa/ıb3ğibip Xb3Kİ3KXby3Kİ3M
© Kbarypbılyay Arb3caKbbiM, İ

©Yapa H3XbKbbi33pbiryaklbip
—Aparb3HyılAry HcbiHYp..

.. HİM-3 13 gbiBrb3lul MbiniXy2(3y,

KbpHKİY3Hyp AM 33Xy343Y...

53YX2M A y3p34 gaXx3 ulbiKkiyx3p

KbaTbaH3pM, UIXKbIDU Kb3CKİZ

Xb3KİSKXby3Kl3x3p 33Cca «Xb31UXb3pbily3»

yap3Aa Arbz3alul3y tulan33p.

«İlensm ya di3Klu, ry63birbop e3bip

KbbimdİZKİbiHLU>», - >Xbixyula ağbir3

CaNb3XKbbip JAY KbAMbIrb3KİBDKbIHKİM

İ3Man Mİ3KbBIM Mbi 63 UİbiKkİyx9M allam.

Ay3 Xb3Kİ3KXby3Kl3 «iYyH3hBDKEX3M» ap

Kba33pbIrypbilyap e3biM A Öİbirb3yLLU, aX2M

aryrb31u 63y Ulbiklyx9p MCKYCCTB3 H3CbIM

Xyparb3cay3.

A xbylulsHbip 33rerb3ypu,

XoLU3TbiKİbip 6rb3 — TXb3Ma3p.

3b16rb34elli3 moryra4pu
Hbbkpel3 mca/b3 6b143:

«İMakbkl3» Ky34 y3 nxy330l0klbip,

İTb3Ca6b1pbiT Xb3Kİ3KXby3Kl3p.

bTb3-TXb3Ma43 TYO3birb3M

Kbbirypoly3p Xb3Kİ3KXbY3Kİ3X3M

33pb13erb31Uİ9KbiH Xyepu, noryraf
»XKbakİy3M mcanb3 Hper:

ibiOn3 Bbilulsy ap M3rbyaxby3...
MakKb UlbiHarby3M erb3CKbbiCKbPM,

Xb3Kİ3KXby3Kİ3x3p erb3TXby93,

330narb3nibbip A H3p CaKbbiy...

Xb3Kİ3KXBy3Kİ3M A Ubip May3,

AX3M A riKbbip iWlokl33b133,

İlbii eMbiH3 KbaTeyay3

KbadloLulbir3, M3ry133X3,

İy33B3rby3M eliİbip LUXb33U,

3bip 3bIM Y Kİ3 KbyarbbiM KbOMLUXB3.

İlorıyra4M ncajb3 »Uİ3X3M
Xb3Kİ3KXby3KI3X3p Lula3lyyp3

H3Xb MbiLLbiH3>K, H3Xb 3biKbaljİK

XY3A3yp3 M3Xby. A6bi 4 633 LU3pbIY3M

Xb3klakxby3klax3p Kbbi33lllerb3CTPM, aX9p

33111e€fb3Xb3>K, ye6/13M3, 33pbILUXbDKbİHbIM

HOC: -

   



 

  

Mbilı3p a6bi Kberbary6>Kbbip,

3ay3 H3IYY Kbbi3OKİY3KİBIP:

«CYp3TbIAK3V y3 ÖZYYOKBBIM

KİOKBMOKb MDİZOİM3, ap 43 TAbOKİbipi»

İlonyra4M ApPUYTİbIMLUbIHY

?KBIT #b3LaKb3M HONXby3 MBILU3P.

KPbiLUBİXMUBIM — A Ab3XbUbIO3M

dİZ1b Lİbirybx3p HbI33ÖNEMXbbip.

Xb3Kİ3KXbY3Kİ3M A H3M LilerixXb3p.

3bi aCcIb3HM May3 Kİ3KİM —

Möituap iİ3iyy UOTİbiCbiKİbip.

Ay>xbkialu, a Mcop LUMAbarbyM

aCIIP3IHbİM KbbiLlbirypbilya3p O3yX3M

A Y3p3AX3M KbUKİbip. A6bi 6a5X3M Ty

NibperbaT3.

«C3M3pKbOp 4 Lulacalli TXbIMMU,

Ep Kb4Arp3KİM3 63YM WU nCaJb3M,

(3 am Harap TeTXbİKbiHYyLLı —

AXx3M am ulap xaxb3biHYyLU;

KoHLepT Mbirby3p 3biLUlbiH 03yx3y,
KoHLepT ryı3p 3bilulbiH 63yX3p

Jlbax3 İ34>X3X3M 1YOXb3LUİZ...»

A mcop acıb3HMM Kbbirypolyapu
ICIYLUXb3X3M yHadh3 axyeLilİ, a Har3p
33pbIH3Xbar3p KbEelyİKPU 03yXx3M
»>al3 ncom egalyay H3Mbicbidiay
3arbbirbyKy mKpel3:

«A Mcop c3pu Kbbi3rypoly3, -

>Kel3p rixbalu3y M33 MaliTbiXbbiM, -

Mbig3 ncopu hbikb3galy3:

Yl rc3p LU3M, Kb3LU3XY Ham3p,

>Kbıxyalapu X31b1U 13 AM JbbiM.

Axy3Brba34 63yM bU ryr13p.

dalyl3a3lyx3 hbiKkbUMbUTbY.

H3Mbicbidİ3Y 3biBrb31barby3,

ApbıkıuamM3, cıylbiHLU DU >arby3».

IB0ly rb3LUx3HKİU, gax3y Xy3r3HKlu,
TBM3MY (b3C3HbIMKİM CAOMÜX3M,
UİbiKkİyx3M, ulanrbyan3M, LUİ3013M

marıul3, 33UKİ 3bIMU YLUbICXbU, YeOnKu
© XBYHYKBBIM. Möixbymbilularb3y Ho63 Lipil3

© ACOPM Kbbi3bİX3Kİbip aKbbi/ibiHLlarb3MP3
 

 

GOHG ABIYUOPAM

 

TXb3MbilLiklarb3Mp31L (DeAHOCTb — 3TO

COCTOAHME yMa. 3.5.)

«Kpyan363y pxaryakiy3x3p» LibiMC3-

MO3M30 Örb3-TXb3MAJ3M U Micajb3X3MKİ3

eyx. A6bi AGaynuspuM »xpurb3la

MOHOJOTBİM 13 3bIOM AbiliİbiATbyHKbbiM,

a MCcalb3X3M €3bİX3M COP Kbbigpkal3p:

«İbiiyarbxyaMu 43 3bi1 LHİbiNb3,

33XY3Mb143Y AM TYpbUibbip,
(AA XB3N-USHKİM ZbI33MBILUXBY,

Ayak Tiulbiy3 KbbiA3MbILUXbbIp,

(oncay AM LiXb3p Thİ3631b1Xby.

Ay3 McaJib3M A H3Xb MDXKbIP,

İy3xyy LUbIİ3M A H3Xb MaX3p

Ap — İyibia>K 3biM 3bIM XY3TLUİbiHbipLLİ,
(m Kban3ApM TIHİDKbIHbIPLLI».

Xb3p ArbaC3, MbiLU3p ArbaCc3pM

Kbarbad3, Orb3 LUXbYaHTİSM (MoriyraM)

»>xemİ3p KpbiOxelo>x. Ay3 Tb3C3Hbirb3

Xbya WY>XKbKİ3, UlbixXyp H3Xb C3rbyeHLU,

A6Aynu3puM urb3ca brb3-TXb3Ma3M

»xulap Lubinkb3 3303331411. ApaLıy, 33ry3p

Harym3 İlop3 33p4TXbirbaM Xy3/3Y:

«33A3İ371b1KbYY 3343/10XXb3X3PLU 3biry3pX3p

3bIXY330Öİ3Kİbip».

Ycakly3M Mbi MO3M3M KbbilUMİZT MCOpU

- ca6OmU 43H3 Kb3Ha, GanMrb aKbbinkKl3

nXy33Xx3Xa113p3T. Ky34biM, KY34 AbI3M

HOC, /Tbol3c COH3 AGAYnuU3pUM M Kban3M

»KaHbip. Mbi MO3M3M KBbbiLUbirb31b3(bya

33XYIUbiTbIKİ3X3p, 33X3TbIKİ3Xx3paLu,

UA>Kbipei AyHep 3biXy3klyay3 43

Tibarbyp: Kbapy 3Ul3M MCOpU eu;

Ham, Xa63u, Onarbu, rbyH3rbyu, MİM,

H3MbICU XY3MeV>KY Kb3Hallı A4 HoO3pel

Lul36n3p. Ky3apıM 3alul9KbIDKbBIM,

3aLİbiXy>xKbipKbbiM, HOO3 ANbIKİM3, CbiT

LUbİTbyu TeniL3y LbiTbiÖbİH A TYOb3LU.

Ay3, ycakly3M AbI3bipUrb3ryrıcbicbipalLıY,

aX3M 3€3bi/b3LUİDKbIDbIH «63Uİbikİyx3p»

LUbIİBM3LU, A4 Hacbiribip, a6bi LUbirby3LU,

ZAM Nb3nKbpu AM L4l36n3pM, niul3pM,

H3MbICDU XbyMaLibiXbyHYp.

 



 

  

  

 

  
  

Yı 633p 63yy3 nl3lul3xklam3,

Kİ3AbbiibaTM Kb3MXbY3T3K.

Ap yu 4(136n3M İypbinuamM3,

Kb3TİM Mallı3 MTİbİCXbBXK,

Mbi ncanb3x3p LUbicTXap WWb3C

miubikİyay umaki3u, (layap3 34Xbyoxa

ağbir3033M 4 İy3xym Xbinl3p3

YKbbi33YnLUİM3, CbiT MY 3bU1bbiCT3ÖbİHYP?

llarıxb3p cbiT? Cu ryrıcbic3Kİ3M apa3bi

KbbITEMbIXbYIHXIPM Libil3HLU, ay3 Mcanb3

Kbbillibi3aTakl3 c4 İy3xy en/ibbik13p

»KbICİYHLU,

 

Tibi KbYDKbHenm

ycaki1y3, Txakiy3

 

   
(laca3peli ağbir3x3M 33pbbKa13MK13, 3bi Obi43biLU3 33İypbi1b, rcCanb3M narıyla,

ulanurIbip 33Kby3llU M3XbY. 3bi âH3M KbU/bxXyallı Xy>Kal3H LLXb3K13, a 33xyaKymM

O>XKbbiH IXbad3 H3Xbp3 H3Xb Mlalyl3y KbaybbiT9 A3Nbbip.

Ağbir3633Mp3 aZbir3rıcaMp3 AKY A311b 3biry3p? CbiTKİ3 3311UXb31LUpİKİp3 albiır3633

3b1İYpbINBXOMP3 3b1İypbiMbi1bX3Mp3? XKayarıy 3rby3Tbip 3bilu, - AYHE EMUTbbIKI3LU,

Ap ky3a? Malu13KbbiM. Jilbi rbalyluTl Hbi6>Kb A3KİM3, 3b1AYXbDKbIHY apKbyAeÜLu

33pbiaAbir3 /b3r1Kbbiy. Arıxy343y LUbixXbykl3, TULl3H xyep urı3iy3kla crxa caTbipx3M

KbalyaT3. IyıularbyHiLlarb3lu Mbi Mcanb3x3p ycakiy3 WXb3 KbbDKb3A3KİbiHY. Ay3, AM

>Xarby3 33pbIXbYHLLU, a6bi MW H3TYM WİOKİ a ryricbic3M e3bixynla Ky3d...

A 633p 343Kİy3M KIyaHyıl xa633p4, AM >xarby3 33pbIXBYLUU, TICOpM - agbirsrıcapaLı

>XKbixyaclap. Agbır3 Xa633p 3€Txb3y3 633p TİYDbIMbI//bM3-1113, >Xb13b1İl3HY Lipilalu, Ap

LUXb3rbarıİKLU,. Xa633 ricajTb3M Xx3T O33pal1j rıc3p 3€3birbaKly3p.

Cbir uylarıxb3y Kb3C1bbiT3p?

Ca6nüx3m Jay3 JaJ3nKb3HY? Adgbiır3633K13 gericanb3Hylu! Ap earb3ul3Hyıu|

Aabır3 Taypbixbbiy LLibilap KAHO AXY3TLLİbIHYp3 aÖbiX3M CArb3TLbbiHYLU|

LHlanarbyan3m-1143? TlapT3M A3arb3Tibicxb3Hyp3 GAb3AKIAYLU! JrboTXSAYLU!

JencsnboHyıy| ArboncanboHyıu!

banurbbiy 633p 3b1İypbIMbBUTbBLKX3M-U13? Kbbi3biryobıly3x3p Kb3Arb3MC3AB3HYLLI! ,
e>bITİ3 >KbiMbIİ3MU, ax3p 33paH g13Kla c363n1 XbyHYKBbİM. İ

—XöKym Kb3KİYokbiHy Xyefya, 633p AİypbıMbUTbbİEKM3-1143? Ma3uxllı, 431X3H3 G39pu
 336rb31yl3HbiM A mlanbsp. Xyameüp3 — ATb333DKbİHLL,

   
<bXbYHYKDBİM3M'Tyrey NUYİbip» »KbI3biL3HYXOM. nanıy13. Adgbirom nalu

OXXapsaParevu krep LeyyiweDK
   

 



  
 

AYHEÜ EMUTbBİKİ:

    
Kbapan yularnıxb3lu, Ağbir?x9p AbIXYLUİbiXb3PKbbİM (XaM3M W Kbapan YXY3HBIM

AbIKbENbIPKbbİM, CbiT 2Öbi M LUXb3YCbIrbYIMU). CbiT KL3HDKbIp? Kb3panbıM

Ab133PbİLUbIFYIbbiH XYeM H3XbP3 H2Xbbi63 KbbITXYULU,İ3HY AbIMDMbITUTb3HbIP ANIZ
o e36aKty31u. Xacsy XbyaM nLL3pbiib AXY3LUİbiH xyeYLu, ağbir3633p UİBIXYX3M

ETb3AKbİHbİM ATI3 3bİDM APpAMbIrbIYB3HY. Agbir3633 3biiaMbip>K Xac3p 33Xy3Cbinİ3-

yapluspbinlay, H3hTLDKEY3 apKByAcULU,

İ ÖaA3M WyObiga UİbixyM e3biM ap XbiDİMA33HY MY UDUMbITbXb3M3, 3biDM

330bi0XyeMbiLL13M elixbiu A4 İy3xyp. Mbiöge>xcury Kb3KİbbKallu 3bi TaypbiXb Ulbikiy.

b>Kb3 UİBiKİYMTİ LU3M Xx3XyaTM >, 3bIM BUTP3XbEYT3KbbİiMM LU3M MTXb3naLU, Anpe

UİbiKkİyM W Mbakby3 MCbirby3X3MKİ3 LU3M X3y3yp3 ap 1laT3 XbYpM, KbbiX3Kİbbkalli Xu...

ilanxb3hik»3?

Ji ağbir3633M gbiTena>xb3M3, albir3? Xa633p 33T€3bilbirb3 Uİbixyrb3pU,

aKbbl/IpU, Han3pM Albirbopu Kbbi33TenLyİbiniiİ biKİ b>KbiHYLU, 143p3 MUHY Garbyay3.

ArlaH3 ca6Ouurc3xap ağbir? AYyHEeUM M LUX3MIC XbyHYP3 albiroy Xbyap MC3Kİ3

33Kİ3pbir1u1>KbiHYLU.

Arlara, ulansreyan3p Kb3rCc31bKbIHYLU, O3YX3M A 033Kİ3.

ArlaH3, AM H3XbbDKbX3Pp TXb3PbIKbLYIM Xy343y 33İyTKlanıul>xy ric3yH

ulaı3KbiHYLI...

ArlaH3, Abirb3Ha6O3ux3M AM aAbIr3033M 3biXayXy3H3BKbiHYLU AbILUSMCKİ3 Nay3,

HrlaH3, Ma33M A3H3KİM Kbbilyerib aAbir3X3M AJb3TbYHYP 33LUXb XbYHYLU,

MrlaH3, agbir»M M4 Barby3 Wxax3p y3rymM 331413014İbiriuİ3y KbATİbICXb3XKbIHYL.

ArlaH3, yadıp LUbiMbiK3Mbinu13y, 14lbirb3p LubizarıularbaLıl3M Kbanbxya AM

Nb3MKbbiM ULUX3P İLİbixyibarby3M LUBIXUTb3rilibiHYLU,.. ZİbIX3BTbal3, KbbiX34bIBIb3X,

KbY3TMC 3b113 KbY3MCbIHLU3 XBYPKbbIM, »KMlakb3 ağbir3M.

CU ağibir3633

AH3437'bXy633p Kbb130633pa633,

İyrıcbic4 ricab3, 3biMUTbbiXbM Tİbic.

L(lİbixXyrb3 H3Cbip ağbir3 xa6331U,

İbyary Maxyalu Fballl3p MX9NbbIM HaMbiC.

E>K6Y.

AH343/1bXy6330 HLUbiH3 633pa633114

AH3TyM u4a63y ap Kbbilulolykl.

C3 nc3y3 clyTBip a CM aH36033p1U,

Xa633M WU KYrLul3y Kbbi33TOMLULİbİKİ.

AH3A311bXy633p TICbiH3TICY Kba633LU,
© Yuryp 3bixyelsm, ylep ibolac. o

YMbIĞTPIHAHBIPYU aa2XKbAbancauı,
eyary'Maxy3LUFbalılapTIXSAbBIM H3MbİC.

   
  

 

    

        



  

 

 

 

AÂH3A3IbXYO33p Tbalyl3M YU TbaOXxb3lU,

Agpbır3 xp31ul3p Obiganl3 UCLU.

SM MCaNb3p H3XYMW İy3xyp Maxy3rui.

“İMaxy3lı, y4 Tpalil3p riX3/1bbİM H3MBİC,

CM TYb3 X3CXbDKbİOKBbİM aZbIT3033M M LİXb3 Gİbİ Ky31, YZpKbIPM

Kbbi33pbIDUKİY3HYM. Abi 4 LUbİXb3TL Mbi CU YC3 CaTbIpX3D.

>Kbilarıxb3LU, UJpKbINCTY ağbirsy AYHEUM TETY XbyaM TbİDKYM LUbİMC3YX3M

XY343y abir3033Mp3 ağbir3 Xa033Mp3, aJIXb Jbax3M Xyarıa6rb3 3biulbinl

33PbILUBIMbİİKbip. Kbaxbyal3p 3bIXY3AM3bIP E3bIX3M ALIİDKbiHLU, 3bilaparb3Xb3HY

3bIXYeMx3MKİ3 gagslıribikbyALl,

Cu TyM ncanb3y KbHİyKIbipluM

Mbi Xby3xbyp Tbirb3 bXy3OLUl:

Y3MP3 LUİbIMp3 AKY 43T adbir3y Xbyap —

33rypbılyay,

3343İy>xy,

33XY3NDKY,

33pbilbirbbiy,

33Xy3XbYarıc3y,

AlypbiTbip adbir3rıc3y,

Aİypobulbbip a4bır3633y,

b33y3 LUibilap aXxyarba633y,

AMbiyTİbinLibip A Ab3nKb Xa633y,

3biLUİ3XbY3MCbID MaMbipbIrb3Y,

A uşl36nsuulap Barby3 Oxbirb3y,

İb3 OKbIMbIHLUZ Kbam3llıburbbiy,

Arb3rbyap ALIbİMbIrbYMLU3y,

Arb3rbyAbip rb3dhlp3-Lulbi diy, |

(135 AM TXb3LUXY3M cbldXYONb3lY!

TXxb3M hbixyıuLrbbiXb3l..

TXb3M TyIuİ3 KbbIBUTİ

Öbiric3y...DbİMC3Y... DbİMC3Y...

Xberl >xeBrp3l3!.

 
(İcyLUxb3y Xeyap 33pbILUX-33pb17133101b1TLUM, CA b3MKEbİM U Mallarbbpa

“ IYM Kboy3.A>kanbip4 rydlaklamM A3€ 33rlbiTMM, KbE3birb31biH Zlaxarb3p yadIM Mod

© AmaraapKeGÖBEKkip, hibibareypePRkmTONDABK lp.
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ilet:| www.biletseli.com
EE NART TOUR markasıdır.

seyahate dair herşey

Gideceğiniz şehrivetarihi siz belirleyin “BiletSell. com” tüm havayollarının en uygunfiyat ve
uçuş alternatiflerini tek TIK'la önünüzegetirsin.
Siz beğendiğiniz uçuşu seçin ve biletinizi kimseye ihtiyaç duymadan kendiniz düzenleyin.

  wunw.narttour.com.tr »
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