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Değerli Okurlarımız,

Dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız. Çeşitli sebeplerden dolayı

üç sayılık (6 ay) ara verdiğimiz yolumuza birleşik iki sayı İle devam

ediyoruz.

Bu yeni sayımızda ağırlıklı olarak Suriye'deki iç savaş nedeniyle

zor durumda kalan Suriyeli Çerkeslerin durumlarını ele aldık. Ko-

nuyla ilgili hazırlanan çeşitli durum değerlendirmelerinin ve söyle-

şilerin ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Kaffed çalışmaları Üzerine röportaj yaptığımız yönetim kurulu üye-

si Yıldız Şekerci'nin söylemlerinde Federasyon hakkında merak

edilen bir çok konuda açıklayıcıbilgiler bulacaksınız.

Bu sayımızdaki özel dosyamız ise geçen yıl kaybettiğimiz büyük

değerimiz Nalo Zaur'un hayatı ve sanatçı kişiliğine dair yazılar-

dan oluşuyor. Şair, yazar, etnograf ve kültür insanlarımızdan bir

kaçının Zaur'la ilgili dergimiz için yazdıkları yazılardan oluşan bu

bölümü deilgi ile okuyacağınızı umuyoruz.

Abhazya'nın uluslararası alanda tanınması konusunda Yasemin

Oral'ın derinlemesine araştırması ve Wehxute Aleksandr'ın Adı-

ğecenin büyük önemini bir kez daha gözler önüne serdiği anadil

yazısı mutlaka okumanızı tavsiye ettiğimiz yazılarımızdan.

Salihli'de Çerkes kültürünü yaşatmak adına bir çok önemli çalış-

maya, etkinliğe imzasını atan Bülent Örs'ün Kurtuluş Savaşı'nda

Salihli” yazısı da derinlemesine güzelbir araştırma.

Bilindiği üzere Federasyonumuz her yıl Kafkasya'da düzenlenen

yaz kampına rehber öğretmen nezaretinde öğrenciler gönderi-

yor. Geçen yaz bu kamplara katılan öğretmen ve öğrencilerimizin

izlenimlerini okuyacağınız gezi bölümünde anavatanı görmenin

çocuklar üzerinde yaptığı muhteşem etkiyi hissetmeniz mümkün.

Değerli büyüğümüz Nahit Serbes'in John Colarussa ile yaptığı

röportaj önemli mesajlar içeriyor. Hunca kozmetik yönetim kurulu

başkanı Tuncer Hunca, genç yeteneklerimizden Hamit Gış, Ka-

bardey Balkar Cumhuriyeti'nin ünlü ses sanatçılarından Baragun

Marianna, Anavatana dönüş yapmayı başarmış Karabe Kemalve

Tuğ Solmaz ile yaptığımız röportajlar ile sizler için hazırladığımız

başkaca bir çok bölümü 128 sayfalık bu sayımızda beğeninize

sunuyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...
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erol taymaz

 

“Arap Baharı”

17 Aralık 2010'da Tunus'ta haksızlığa ve yoksulluğa karşı Muhammed Buazizi'nin

kendisini yakmasıyla başlayan isyan dalgası, aniden tüm Arap dünyasını bir yangın

gibi sardı. Kisa bir sürede ve beklenmedik ölçüde kansız şekilde Tunus ve Mısır gibi

ülkelerde yönetimler değişirken, kitlelerin başkaldırısından çekinen pek çok Arap ül-

kesinde reformlar peş peşe geldi.

“Arap Baharı” olarak tanımlanan bu sürecin, 30 yıl boyunca Mısır'ı yöneten Hüsnü

Mübarek'in Şubat 2011'de devrilmesinden sonra Suriye'de de Beşşar Esad'ın dev-

rilmesiyle devam edeceği düşünülüyordu. Suriye'de 2011'in ilk günlerinde kitlesel

protestolar başladı. Rejimin seri tepkisine karşı muhalafetin silahlı direnişe geçmesi

ile Suriye'de iç savaş Mart 2011'de başladı. Esad'ın da halk muhalafeti karşısında

dayanamayıp Kaddafi gibi kısa süreli bir iç savaştan sonra devrileceği düşünülü-

yordu. Fakat beklentiler gerçekleşmedi, Suriye giderek daha acımasız ve yıkıcı bir

iç savaşa süreklendi. Aradaniki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Suriye'de iç

savaş tüm hızıyla ve acımasızlığıyla devam ediyor.

Şam, dünyada insanların sürekli olarak yaşadığı en eski kent. Suriye, binlerceyıllık

tarihinde pek çok uygarlığa beşiklik etmiş bir ülke. Böylesine zengin bir tarihsel-kül-

türelbirikimi olan bu topraklarda yaşanılanlar gerçekten tüm insanlık için yüz karası.

Suriye'de yaşananların kısa bir sürede bitmeyeceği, Beşşar Esad yönetimden ayrılsa

bile çatışma ortamının devam edeceği görünüyor, çünkü Suriye'yi ve bölge ülkelerini

sarmalayan çelişkiler yumağının bir kılıç darbesiyle çözülmesiartık olanaksız.

Suriye: Yerel, Bölgesel ve Küresel Çelişkiler Yumağı

Suriye, “Arap Baharı”ile birlikte hiç beklenmedik bir şekilde yerel, bölgesel ve kü-

resel çelişkilerin iç içe geçtiği bir savaş alanına dönüştü. Yerel çelişkilerin önemli bir

kaynağı nüfusun einik, dinsel ve sınıfsal yapısı. Suriye nüfusunun büyük bir kesimi

etnik olarak Araplardan oluşuyor (nüfusun yaklaşık 9080"), kalanlar da Kürt, Türk, Fi-

listinli, Ermeni, Çerkes gibi çok farklı etnik topluluklara dağılmış durumda. Dini olarak

nüfusun büyük bir kısmı Sünni (nüfusun yaklaşık 9675'i), kalanların çoğunluğu Nu-

sayri ve Hristiyan. Ayrıca Durzi, Yahudi ve diğer Şii mezhepleri de önemli bir nüfusu

oluşturuyor. Fakat etnik ve dinsel yapılar bir biriyle örtüşmediği için Suriye'de çok

parçalı bir toplumsalyapı var. Ömeğin etnik olarak nüfusun çoğunluğunu oluşturan

Araplar arasında çok önemli dinsel/mezhepselfarklılıklar varken (Arapların önemli bir
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laratların kendilerini ve

düşmanlarını artan oranda

einik ve dinsel temelde
3

tanımlamaları, iç savaşın

giderek daha fazla bir etnik ve

dinsel savaşa dönüşmesine

yol açıyor, dolayısıyla iç savaş

sonrasında ortak yaşamaya

dayalı bir çözüm şansı giderek

azalıyor.

kısmı Nusayri ve Hristiyan), dinsel olarak nüfusun çoğun-

luğunu oluşturan Sünniler arasında da einik farklılıklar var

(Sünnilerin önemli bir kısmı Kürt, Türk ve Çerkes). Bu einik/

dinsel çeşitlilik, Suriye'de bir etnik/dinsel topluluğun tek ba-

şına egemen olmasını olanaksızkılıyor.

Suriye'deki yerel çelişkiler, Hafız Esad'ın iktidarı ele geçirdi-

ği 197 1'denitibaren otoriter-milliyetçi Baas yönetimialtında

belirli bir dengede tutulmuştu. Bu denge nüfusun azınlığını

oluşturan fakat devlet yönetimine egemen Nusayrilerile yeni

gelişen Sünni orta sınıfların karşılıklı bağımlılığına dayanıyor-

du. Sünni orta sınıflar, geleneksel İslami hareketlere karşı

Baas'ın laik ideolojisini de destekliyorlardı. Nüfusun küçüm-

senmeycek bir oranını oluşturan Hristiyanlar ve Dürziler

için de laik Baas yönetimi bir anlamda ehven-i şer'di. Baas

Partisi Nusayrilerin ve Sünni orta sınıfların aktif, Sünni veya

Arap-olmayan toplulukların da zımni desteğiyle 40 yıldan

uzun bir süre Suriye'yi demir yumrukla yönetti, 1982'deki

Hama Katliamı'nda olduğu gibi muhalefeti kanlı bir şekilde

ezmekten çekinmedi.

Suriye'de 2011 Mart'ında başlayan iç savaş, bu suni den-

geyi de yıktı. Tarafların kendilerini ve düşmanlarını artan

oranda etnik ve dinsel temelde tanımlamaları, iç savaşın gi-

derek daha fazla bir etnik ve dinsel savaşa dönüşmesine

yol açıyor, dolayısıyla iç savaş sonrasında ortak yaşamaya

dayalı bir çözüm şansı giderek azalıyor.

Suriye bölgesel güçlerin hesaplaşma alanı olmasaydı, belki

yerel çelişkilerin iç savaştan sonra çözümü mümkün olabi-

irdi. Fakat Suriye'deki iç savaş artık bölgesel güçlerin bir

yaşam mücadelesine dönüştü. Bu mücadelede, bir yan-

da Lübnan'daki Hizbullah'tan başlayıp Suriye'deki Nusayri

azınlık, Irak'taki Şii çoğunluk, İran ve Körfez ülkelerine uza-

nan bir Şii hilâli, karşısında da Suudi Arabistan, Bahreyn ve

Katar'ın başı çektiği bir Sünniblok var. Tabii bu mücadele-

nin temeli sadece mezhep farklılıkları değil, özellikle zengin
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Sünni ülkelerdeki sınıfsal çelişkiler ve monarşist devletlerin

“Arap Baharı” karşısındaki siyasi konumu da safları belirleyen

önemli etkenler.

Orta Doğu'daki her değişimden etkilenen İsrail'i de unutma-

mak gerekiyor. Bilindiği gibi Suriye, laik, anti-monarşist ve

milliyetçi ideolojisiyle, hem Suudi Arabistan, Bahreyn ve Ka-

tar gibi monarşist Arap devletlerinin, hem deİsrail'in düşma-

nı. İsrail çevresindekitek İsrail-karşıtı devlet olan Suriye'deki

iç savaş aynı zamanda bahsedilen bölgesel güçler arasında-

ki bir savaş. Esad'ın yıkılmasından sonra sıranın kime/kimlere

geleceğiaçık. Bu nedenleİran ve Hizbullah'ın tüm güçleriyle

Esad'ı desteklemesi, buna karşın Suudi Arabistan, Katar ve

Türkiye'nin sürecin başından beri açık ve aleni bir şekilde si-

lahlı muhalafeti desteklemesi şaşırtıcı olmamalı. Tabii bölge-

sel güçlerin bu müdahalesi, iç savaşın daha acımasız ve kanlı

geçmesine yol açıyor.

ABD başta olmak Üzere küresel güçlerin Suriye'deki iç savaş

konusunda çok önemli bir etkisi olduğu açık. 11 Eylül'den

itibaren ABD'nin hedefindeki ülkelerden biri Suriye. 2003 yı-

inda ABD'de kabul edilen “Suriye Sorumluluğu ve Lübnan'ın

Egemenliğini Kurma Yasası” ile ABD Suriye'yi “terörizmi des-

teklemekten, Lübnan'ı işgal etmekten, kitle imha silahlarını

geliştirmekten” vazgeçirmeyi ve Orta Doğu'daki “uluslarara-

sı güvenlik sorunlarından dolayı” Suriye'yi sorumlu tutmayı

stratejik bir hedef olarak belirlemişti. ABD veİsrail, Suriye'yi

Orta Doğu'daki en önemli güvenlik tehditlerinden biri olarak

gördüklerini zaten hiç bir zaman saklamadılar. Ve Orta Do-

ğu'daki en önemli düşmanlarına, yani İran'a karşı doğrudan

bir müdahale için öncelikle Suriye'nin bertaraf edilmesi ge-

rekiyor.

Rusya ise, Libya'dan aldığı ders ile Birleşmiş Milletler'de

Suriye'ye karşı alınabilecek yaptırım ve müdahale kararları-

nı engelleyerek ve sağladığı filli destek ile bu sorunda aktif

yer aldı. Rusya'nın hem stratejik çıkarları gereği (Suriye'deki

askeri Üs), hem de ABD'nin Orta Doğu'ya, yani dünyanın en

önemli petrol kaynaklarına tamamen egemen olmasını en-

gellemekiçin zorunlu olarak Esad'ın yanında yer aldığı söyle-

nebilir. Aynı durum bir ölçüde Çin için de geçerli.

Sonuç olarak, Suriye'nin bölgesel ve küresel güçlerin çatış-

ma alanına dönüşmesi, hem iç savaşın daha uzun ve acıma-

sız olmasına yol açıyor, hem de iç savaştan sonra Suriye'de

istikrarın tesis edilmesini olanaksız kılıyor. Savaştan sonra

Suriye'nin Lübnanlaşması, yani farklı etnik/dinsel grupların

kendi bölgelerinde egemen/özerk yapılar oluşturması ve dü-

şük yoğunluktaki çatışmaların süregitmesi belki en iyimser

gelişme olacak. En kötümser olasılık ise Suriye'nin acımasız

bir “etnik temizlik” ile homojenleşmesi veya düşman devlet-

lere ayrılması. Suriye'nin küçük devletlere ayrılmasıise, başta

komşuları, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olmak üzere tüm

Orta Doğu'dasınırların yeniden çizilmesine yol açabilecek.|1|
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Ve Çerkesler

Suriye'de önemli bir Çerkes nüfus yaşıyor. Suriye Çerkesle-

ri belki de Çerkeslerin en çok acı çekmiş ve talihsiz kesimi.

Öncelikle 1864'deki soykırım ve sürgünü diğer soydaşlarıile

birlikte yaşadılar. Sürgün sonucu Balkanlar'a yerleştirilen-

ler 93 Harbi'nden sonra (1877-1878) ikinci bir sürgüne tabi

tutuldular. İşte Suriye'de yaşayan Çerkeslerin çoğunluğunu

Balkanlardan Orta Doğu ülkelerine ikinci kez sürgün edilen

70,000'den fazla Çerkes oluşturuyor. (21

 

Fakat Suriyeli Çerkeslerin acıları bununla bitmedi. Çerkesler

toplu olarak Golan Tepelerine, Kuneyira ve çevresine yerleş-

ürildiler. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in Golan Tepeleri'ni
işgal etmesi üzerine Suriye Çerkesleri üçüncü sürgünü yaşa-

dılar. İşgalden sonra Golan Tepeleri'ndeki Çerkesler Şam ve

Halep'e yerleştirildiler. ABD Tolstoy Vakfı aracılığı ile Çerkesle-

rin tamamen Golan'dan koparılmasıiçin müdahele etti ve Go-

lan'daki topraklarından vazgeçmeleri karşılığında isteyenlerin

ABD'ye yerleştirilmesi sağlandı./3|

Suriye Çerkesleri şimdi yeni bir felaket ile karşı karşıya. Çer-

kesler insanları etnik-mezhep temelinde ayrıştıran bir sekter

savaşta taraf olmaya zorlanıyorlar. 100 yılık bir dönemde üç

büyük sürgün yaşayan Suriye Çerkesleri nüfus ve coğrafi bü-

tünlük açısından kendilerini savunabilecek konumda değiller.

Nüfusun azlığı ve az olan nüfusun bile belirli bir bölgede yo-

ğunlaşmamış olması nedeniyle, savaş-sonrası dönemde de

Suriye Çerkeslerini zor günler bekliyor. Çünkü yukarıda açık-

lanmaya çalışıldığı gibi, Suriye savaştan sonra eniyiolasılıkla

farklı etnik/dinsel grupların kendi bölgelerinde egemen/Özerk

yapılar oluşturduğu ve tarafların düşük yoğunluklu çatışma-

larla birbirini telef etmeye devam ettiği bir ülke olacak. Nite-

kim Suriye Çerkesleri de bu durumu görüp, sorunlarına uzun

dönemli bir çözüm aramaya başladılar, yüzlerini anayurtlarına,

Kafkasya'ya çevirdiler. Suriye ve Sovyetler Birliği'nin “dost ve

müttefik” ülkeler olmasından dolayı, Soğuk Savaş dönemin-

de de Suriye Çerkeslerinin anayurttaki özerk bölgeler/cum-

huriyetler ile belirli düzeyde ilişkisi vardı. Sovyetler Birliği'nin

yıkılmasından sonra, 1990'larda 500'e yakın Suriye'li Çerkesin

anayurda dönüş yaptığı tahmin ediliyor. Suriye'deki iç savaşın

uzamasıve yaygınlaşması Üzerine, Suriye Çerkesleri anayurda

dönüşünyollarını aramaya başladı. Aralık 201 1-Ocak 2012'de

Suriye'deki Çerkes diasporasının temsilcileri Rusya Federas-

yonu ve Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri (Adıgey Cumhuriyeti,

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti)

yetkililerine dönüş konusundaki taleplerini ilettiler. Bu talebe

paralel olarak Dünya Çerkes Birliği de özellikle Kabardey-Bal-

kar Cumhuriyeti'ne Suriyeli Çerkeslerin yerleştirilmesi konu-

sunda girişimlerde bulundu. Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve

Adıgey Cumhuriyeti Suriye'den dönenler konusunda olumlu

bir tutum takındı. Örneğin Kabardey Balkar Cumhuriyeti Baş-

kanı Kanokov, yaklaşımını aşağıdaki sözlerle özetliyordu: rleşenSuriye Çerkesbirailenin oğ 
nart 16



 

 

Anayurda dönüş olanaklarının “Suriye'de yaşayan Çerkeslerin, yaşadıkları ülkedeki durum
göz önünde bulundurularak tarihi vatanlarına dönüş sürecini

kısıtlı olmasının da etkisiyle, kolaylaştırmalıyız... Birçok kimse kardeşlerimizin dönüşüne

201 2 yaz aylarından itibaren karşı çıkmakta ve 'Büyük Çerkesya”ile ilgili klişeler uydurmak-
tadırlar. Kaldı ki muaazam büyüklükteki Rusya'nın nüfusu an-

artan sayıda Suriyeli Çerkes cak 140 milyondur. Yakında çalışacak kimseyi bulamayacağız
ve Vietnam ile Çin'den işçi davetediyoruz. Rusya yanlısı olan,

Türkiye'ye SIĞ nimak ZOTUnda çalışkan, kendidil ve geleneklerini koruyan kardeşlerimizin dö-
nüşünden korkmaya gerek yoktur.”/4)

kaldı.
Bu gelişmeler üzerine Mar 2012'de Rusya Federasyonu

Parlamentosu'nun Üst Kanadı temsilcileri Suriye'ye giderek

Çerkes diasporası temsilcileri ile yerinde görüştüler ve Suriyeli

. Çerkeslerin çoğunun Kuzey Kafkasya'ya dönmek istedikleri

sonucuna vardılar. (5)

2012 yılında Suriyeli Çerkeslerin anayurda dönüşü hızlan-

dı. Fakat Rusya Federasyonu'nun sorunu görmezlikten gel-

mesinden dolayı, yardım çalışmaları büyük ölçüde sivil top-

lum örgütleri tarafından yürütüldü. Örneğin Kabardey Balkar

Cumhuriyeti'nde Perit derneği, dönmek isteyenlere davet

çıkarılması, gelenlerin yerleştirilmesi, bürokratik sorunların çö-

zülmesi gibi konularda takdire şayan çalışmalar gerçekleştir-

di. 2012 yılında Perit derneğine 2000'e yakın başvuru oldu,

fakat Kabardey Balkar Cumhuriyeti'ndeki göçmen kotasının

“| dolmasından dolayı bu taleplerin ancak yarısından biraz fazlası

2 karşılanabildi.

   

  

  

  

  

  

  

    

 

  

 

   

   

   

Nalçik'e yerleşenSuriyeliÇerkes Çocuklar

Anayurda dönüş olanaklarının kısıtlı olmasının da etkisiy-

le, 2012 yaz aylarından itibaren artan sayıda Suriyeli Çerkes

Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Kaffed tarafından oluştu-

orulan Suriye Kriz Masası'nın yoğun faaliyetleri ile Türkiye'ye

! gelen tüm Suriyeli Çerkesler hemşehrilerinin yaşadığı köylere/

kentlere yerleştirilyorlar. Fedakarca yürütülen bu çalışmalar

sayesinde bilindiği kadarıyla hiç bir Suriyeli Çerkes mülteci

kamplarında yaşamıyor.|6)

Suriye'deki kargaşanın uzun süreceği göz önüne alındığın-

ı da, Suriyeli Çerkesler açısından anayurda dönüşün ne kadar

önemli olduğu açık. Suriye Çerkeslerinin anayurda dönüşü,

öncelikle insani açıdan bir zorunluluk, çünkü Suriye Çerkesleri

“ ancak anayurtta uzun süreli ve güvenli bir yaşama kavuşabi-

lecekler. İkinci olarak bu süreç, Suriye Çerkeslerinin tarihsel

ı hakkının, anadil kadar kutsal olan anayurt ve dönüş hakkının

teslim edilmesi anlamına geliyor. Son olarak, Suriye Çerkes-

lerinin anayurda yerleştirilmesi, buradaki cumhuriyetlerin eko-

nomik ve kültürel açıdan gelişimine de önemli bir katkıda bu-

İ lunacak.

| Suriye Çerkeslerinin anayurda dönüşünün, sadece DÇB,

Perit, DAR ve Kaffed gibi sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla

gerçekleşmeyeceği açık. Bu kuruluşların hepsi bu durumun

bilincinde oldukları için Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetler ve

Rusya Federasyonu yönetimlerinin sürece aktif katkısını talep

ediyorlar. Bugüne kadar Adıgey ve Kabardey-Balkar Cumhu-
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riyetlerinin olanakları ölçüsünde bir katkıda bulunduğu gö-

rülüyor. Fakat Rusya Federasyonu, göçmen kotasının art-

tırılması ve vize/vatandaşlık işlemlerinin basitleştirilmesi gibi

mevzuata ilişkin basit düzenlemelerden, Suriye Çerkeslerinin

tahliyesi ve dönenlere yardım edilmesine kadar hiç bir konu-

da ciddi bir adım atmadı. İşte bu nedenle, Suriye Çerkesleri-

nin sorunlarının ve taleplerinin tüm kamuoyuna duyurulması

ve tanıtılması yardım çalışmaları kapsamında özel bir önem

taşıyor.

Suriye'de yaşananlar, daha geniş bir açıdan bakıldığında,

dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm Çerkesler açısın-

dan önemli bir ders niteliğinde. Etnik ve dinsel ayrımlara da-

yalı sekter çatışmalar, her zaman sayıca küçük ve dağınık

halklar için yaşamsal tehdit haline dönüşüyor. Bu nedenle,

politik tercihleri ne olursa olsun, anayurt ve diasporada ya-

şayan tüm Çerkeslerin yaşadıkları ülkelerde insan hakları ve

demokrasinin yerleşmesini desteklemeleri gerekiyor.

Ermenileri

 

Suriye'de yaşayan ve Çerkesler gibi taraf olmaya zorlanan

azınlıklardan biri de Ermeniler. Suriye'de 90,000-200,000

arasında Ermeninin yaşadığı tahmin ediliyor, yani nüfusları

Çerkeslerin nüfusundan daha fazla. Ve Ermeniler arasında

da anayurda dönüş eğilimi iç savaşla birlikte güç kazandı.

Aralık 2012'ye kadar yaklaşık 6,000 Ermeni Ermenistan'a

döndü. Muhalefet, Ermenistan hükümetini, Suriye Ermeni-

lerinin dönüşü için samimi olmamakla ve bu konuda aktif

olarak çalışmamakla suçluyor. Dönüş düşüncesini savunan-

lar, eğitimli, girişimci, varlıklı ve kalifiye Suriye Ermenilerinin

Ermenistan'ın kalkınmasına önemli bir katkıda bulunacağını

söylüyorlar.(7|

nart 18

 
Notlar

(1 Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Fehim Taştekin'in 31 Aralık

2012'de Radikal gazetesinde yayımlanan yazısının başlığı tüm bu süreci

net olarak özetliyor: “2013'e Meşum Miras: Mezhebi Düşmanlık". Einik/

dinsel çatışmaların yoğunlaştığı yerlerde maalesef sağduyu yer bulamıyor.

Suriye'nin önemli düşünürlerinden Tsey Cevdet Said gibi, kardeşini ve evi-

ni yitirmesine karşın şiddeti red edenler de var. Tsey Cevdet Said Golan

Tepeleri'ndeki köyünü, Beer Acem'i terkedip Türkiye'ye gelmek zorunda

kaldı ve Hilal TV'de yaptığı konuşmasında “Silah şeytan işidir. Silah necistir.

Silah fitnedir. Bu metodu da kullanan aynı şeydir” diyerek silahlı mücadeleyi

kınadı. Tsey Cevdet Said'in insanları sağduyuya çağıran sözlerinin “zalimin

ekmeğine yağ sürüyor” diye Türkiye'de bile eleştirildiğini görünce Suriye'nin

geleceği konusunda iyimser olmak mümkün değil (Hayrettin Kahraman,

“Esed'i AF mı Edelim?”, Yeni Şafak, 30 Aralık 2012).

(2) Suriye Çerkesleri ve yerleşim yerleri hakkında kapsamlı iki çalışma için

bkz. Amjad Jaimoukha, The Circassians of Syria: Opting for the Rightful

Cause İhttp://circasvolces.blogspot.com/2012/07Ahe-circassians-of-

syria-opting-for.htmi| ve Naima Nefiyaşeva, “Suriye Çerkesleri ”, Ortadoğu

Analiz, 2012, Cilt 4, Sayı 43, ss. 47-58.

(3) Orsam (2012), Suriye Çerkesleri, Orsam Rapor No 130, Ankara. Tolstoy

Vakfı'nın faaliyetleri konusunda bkz. Scott Moss (1989), A History of the

Tolstoy Foundation 1939-1989, Tolstoy Foundation (http://www.tolstoyfo-

undation.org/|

(4) Aktaran A. V. Kushabiev, Suriye'deki Çatışmalar ve Çerkes Diasporası

(12 Kasım 2012) (http://wWww.orsam.org.tr/ir/yazigoster.aspx?I1D—4006)|

(9) A.V. Kushabiev, Suriye'deki Çatışmalar ve Çerkes Diasporası(12 Kasım

2012) (http:/www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?1D-4006| Aynı dönem-

de Suriye'deki Abazalar da Abhazya'ya dönüş için başvurdular. 2012'de

140 kişi Abhazya'ya dönüş yaptı (Apsnypress, 29 Aralık 2012).

(6) Kaffed Suriye Kriz Masası'nın çalışmaları Kaffed web sitesinden izlene-

bilir: http:/Www.kalfed.org/index.php/haberler/itemlist/tag/Suriye Kriz Ma-

sası.himi

(7) Suriye Ermenileri ve dönüş konusundabkz. Alia Malek, “Armenians Flee-

ing Anew as Syria Erupis in Battle”, New York Times, 11 Aralık 2012.
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Damdan düşenin halinden anlamak için damdan düşmek gerekmez...

Yirmi bir Mart günü Türkiye, otuz yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesiile ilgili güçlü

bir barış adımı attı gibi görünüyor. Yirmi iki mart gününden başlayarak barıştan çok,

Diyarbakır'da bir milyonun Üzerinde katılımla düzenlenen kutlamada sahne düzeni, ası-

lan-asılmayan bayraklartartışılıp duruyor. Muhalefet partileri beş bin kişilik miting bile

yapamazken; Diyarbakır'da Kürtler Newrus kutlamasında beş bin kişi görev yapmış,

bir milyonun üstünde kişi katılmış. BDP son seçimlerde iki milyon civarında oy almış.

Seçmenlerinin neredeyse tamamını bir merkezde toplayarak etkinlik yapabilen başka

bir siyasi parti dünya da var mı şüpheliyim. Bu durum herkese, Türkiye'de barış isteği-

nin Kürt tarafının ne kadar güçlü bir istek halinde olduğunu göstermez mi... Abdullah

Öcalan'ın mektubu etkinlikte Kürtçe ve Türkçe okundu. Mealen dedi ki, Dağda değil

düzdesiyaset yapınız. Silahla değil, demokratik kazanımlarınızı kullanın. Silahlarınızı bı-

rakın, ülke dışına çıkın, Misak-i Milli sınırlarda her milletten halklarla geleceği yeniden

kuralım... Oysa, Arap diyarındaiki yıldır süren siyasi dalgalanma bir türlü durulmadı.

Araplardaki bu dalgalanmaya, 'bahar' diyenler olduğu gibi, bunu ret edenler de. Ancak

ilk günden itibaren şiddetin çok hızlı tırmandığı ve kan gölüne dönüşen Suriye'de ne

olacağı belirgin değil gibi. Geçeniki yılık süreçte, Kürtler otonom özerklik kazanmış,

yüz bin civarında -çoğu sivil- insan hayatını kaybetmiş, iki milyona yakın insan yerini-

yurdunu kaybedip, Suriye dışına kaçmak zorunda kalmış, beş yüz bini de Türkiye'de

yaşadığı bilinmektedir. Diğer Arapların yaşadıkları siyasi çalkalanmaya 'Bahar' dense

de, Suriye'de yaşananlara bahar değil, Karakış demek bile açıklamaz gibi... Tam bir

tıkanma ve belirsizlik, rutin haline gelmiş gibi... Yine bu iki yılda, Suriye'de mevcut

yönetim ile İran arsında sıcak yakınlaşmave İran'ın açık desteği, Özgür Suriye Ordusu

denilen muhalif silahlı İslami gurupların oluşması, İsrail ile ABD taraf olmak yerine, izle-

yelim görelim moduna, kendi salınımına bırakmış görünüyor. Oysa, Suriye iç savaşının

çözümündekilit rol, İsrail ile ABD'de denilebilir. Mevcut yönetimin iş başında kalması,

İsrail'in sınırına İran nüfuzunun taşınması anlamına gelirken, Muhalefetin kazanması da

İsrail'in sınır komşusu başka bir Hizbullah ya da Müslüman kardeşler ve El Kaide'nin
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egemenliği anlamına gelecekki, işlerine gelmemektedir. O zaman, var sayılan ya

da görünen çözüm senaryoları dışında çözüm arayışlarından söz edilebilir.

Suriye'nin yakın geleceği ile ilgili; (1) Mevcut yönetimin reformlar ve yenibir seçim

yaparak iktidarda kalması,/2) muhalefetin iktidarı devralması, (3J Suriye'nin par-

çalanarak, Türkiye sınırında Kamışlı merkezli Kürt, Lübnansınırında Şam merkezli

Dürzi, Antakyasınırı boyunca Laskiye merkezli Şii ve geri kalan kısımda da Sünni

Arap devletçiklerinin kurulması... (4) Bir başka senaryo da, Suriye parçalansa da

yapısını korusa da; İran, Irak, Suriye ve Türkiye topraklarında paylaşılmış Büyük

Kürt Devletini kurmak. Daha çok Pentagon çıkışlı bu projenin merkezin neresi

olacağı çok önemli. Uluslararası ve bölge ülkeleri dengeleri açısından Kuzey Irak

merkezli bir devlet ihtimal dışı değilse de pek uygun görünmüyor. Bu durumda

Türkiye merkezli bir federasyon devleti hem orijinal Misak-i Milli sınırları çerçe-

vesinde daha meşru görünmekte olup, İran'a karşı direnebilecek güçte olması

dışında, bu günkü iktidarın da yayılma isteğine ve iştahına uymaktadır. Son on

yılda ciddi büyüme gösteren Türkiye bu tür bir eğilime yabancı değil gibi gö-

rünüyor. Belki de Suriye'de kurulacak devletçiklerden birini de bu tederasyona

katmak mümkün olabilir. Bu anlamda, Suriye coğrafyası da hegemonya altına

alınmış olmaz mı... İran'ın kendi coğrafyasına kilitlemek anlamında bu proje İsrail

için son derece uygun gibi görünmektedir. Öte yandan, dört parçalı Kürt devle-

tinin oluşması ya da bir federasyon şekline getirilmesi İran'ın kabul etmeyeceği

biliniyor. Bu durum, Üç parçadan kurulacak Kürt devleti hem İran-İsrail arasında

bir tampon alan hem de kurulacak Kürt devletinin dördüncü parçasıiçin İran'la

sürekli gerilim haline gelecek. Ama Türkiye merkezli oluşacak genişlemiş fede-

rasyon devlet, İsrail için daha da iyi bir çözüm gibi görülmektedir. Alelacele, açık

zorlamalarla Erdoğan yönetiminin Kürt sorununu siyaseten çözmeye çalışması

bundan olabilir mi acaba. Zira bu düşüncenin ortaya çıkmasındanitibaren Tür-

kiye NATO'dan bir koridor açılmasını zorlamış ama başaramamıştı. Öcalan bu

paradokstan yararlanıp ciddi kalıcı ve lehte siyasi bir hamle için fırsatı görmüş

olabilir mi? Zira, İmralı TBMM'nin alt komisyonu gibi çalışmakta, 'bebek katili

dedikleri Öcalan, Öcalan konumuna yükseltilmiş; şimdilik yazılı olarak, amakısa

süre sonra da, Iv lerden 'ulusa sesleniş! yaptırılırsa şaşmamak gerek... Savaşın

diliyle yıllardır oluşturulan Kürtleri ve PKK yi aşağılayan psikolojik harp faaliyeti

olarak oluşturulan kamu bilincindeki kötü imaj, yani; Kürt ve PKK ihanetinin kamu

oyu belleğinden silinerek, barışın dilini yerleştirmek süreci yaşanmaktadır gibi...

Otuz yıldır oluşturulan kara propagandayı tersine çevirme işi yine aynı kuruma

düşmüştür. Reel politikada her şey her zaman tersine dönüşebilme olasılığına

örnek olabilir bu durum...

Suriye'nin kadim dostu Rusya Federasyonu ise Esat yönetiminin arkasında dur-

maktadır. Bölgedeki, hatta tek dış askeri üssünün bulunduğu Suriye'nin kısa orta

gelecekte bir istikrar umudu olmamasından mı, askeri Üs talebi ve ekonomik

yatırım (doğal gaz arama) anlamında Güney Kıbrıs'a yöneldiğini söylemek müm-
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kün. Rusya Federasyonu Deniz Kuwvet-

leri Komutanı, Viktor Çirkov, “Akdeniz

Filosu oluşturduklarını! basın önünde

açıklamıştır. Bu gücün uğraklarından biri

olacak olan ve birden çok ülkenin çıkar

çatışması alanı olan Suriye-Laskiye'deki

askeri üssünü korumak istese de, gü-

ney Kıbrıs'ta kurulacak yeni bir askeri ÜS

daha cazip ve akılcı gelmektedir. İran'ın

amaç ve hedefleri Suriye'deki şii yöne-

tmi korumak dışında daha çok, İsrail

merkezli olup, Suriyeile ilgili sonuç hayati

önem taşırken; İran-Rusya Federasyo-

nu ikilisi ile hareket eden Çin, daha çok

bölgede varlığını hissettirerek sürdürmek

olarak sınırlıdır denilebilir. Sonuç olarak

Suriye'de kısa-orta vadede siyasi ve ba-

nışçı bir çözüm görünmemektedir. Kısa

sürede çözülse dahi, hiçbir şey eskisi

gibi olmayacak, Suriye'nin ve bölgenin

toparlanması uzun yıllar alacak gibi gö-

rünmektedir. Bu senaryoların hiç birisi

kısa ve orta vadede Suriye'deki Çerkes-

ler için mutlu bir gelecek umudu taşıma-

maktadır demek yanlış olmaz sanki...
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Suriye'nin inik yapısı:90 77-83 Arap ,96 7-8 Kürt ,9o 12-14 Türk,

So 2 Ermeni,9o 1 Çerkes,9o 1 diğer, ayrıca Filistin ve Iraklı mül-

teciler. Dini gruplar ise: Sünni 9685, Nusayri 908, Hristiyan 903,

Dürzi 903 ve az sayıda diğer İsmaili, Caferi, Yahudi ve Yezidiler

şeklindedir. Suriye nüfusunun yaklaşık olarak yirmi milyon olduğu

düşünülürse Çerkes sayısıiki yüz bin olarak düşünülebilir. Bu sayı

minimum yüz elli bin olarak ifade edilmektedir. Çerkesler, kendi

içinde oran sıralaması olarak Abzeh, Bjeduğ, Kabardey ve Şapsiğ

şeklinde sıralanabilir. Nüfusun çok büyük kısmı başta Şam olmak

üzere, Halep ve Humus kentlerinde yaşamaktadır. Kent dışında

yaşayan Çerkesler, Şam'a bağlı on iki köy, Humus'a bağlı sekiz

ve Halep'e bağlı döri köyde yaşamaktadırlar. Golan bölgesini bin

dokuz yüz altmış yedi de İsrail işgal edince, orada yaşayan Çer-

kesler daha çok Şam (Damask) a yakın yerleşmişlerdir. Sayıları,

dört köyde bin aile civarındadır.

Suriye Çerkeslerinin aile-sülale isimleri de kendine özgün farklılık

gösteriyor. Eski sülale isimleri dışında, aynı sülaleden dedesinin

adıyla farklı aile isimleri oluşmuş. Bu daha çok Arap geleneğinde

olan (Ahmet oğlu Mehmet) gibi isimlendirmeden kaynaklanıyor

gibi. Örneğin, Duğujlar yüzün üstünde farklı aile ismine sahipler.

- Bu anlamda sülale-aile isim sayısı dört binin Üzerinde olduğu söy-

leniyor. Ancak orijinal sülale isimlerini de terk etmemişler. Ana-

vatandaki ya da diasporadaki akrabalar Suriye'deki akrabalarıy-

la ilgilenmek isterlerse diye bu isimlerden başlıcalarını buraya

almak istedim. Yazılış hataları olabileceği gibi eksik de olabilir.

Ancak var olanlardan bir ilişki bile kurulup yardımlaşma sağla-

nabilirse bu da küçümsenmemeli. Beşmak, Pşımaxha, Barıbay,

Stass,Kedeköy, Mazuxh, Kozenweş, Şoke, Kankuş, Maşpeş,

Wefey, Natuğ, Wa tuğ, Bağ, Woğesel, Thxaxag,Besmoğ, Ye-

nelika, Lawıj, Wiguhx, Agoşa, Batırdag, Kamılmaz, Kat, Şıhxı),

Lawış, Abış, Golfagc,Alfedeka, Gatuğ, Bjeduğ, Weroka, Merzey,

Semguğ, Guş, Jemuhxa, Karden, Kum, Pasf, Şobıth, Sumak,

Kamuhx, Temiroka, Beşgur, Zade, Kankuş, Ahxkobik, Karadow,

Psıbzuw, Duğuj, Gethxer, Şore, Şaguj,Tetej, Depçen, Şore, Şu-

man, Giş, Hxocek, Luhxıç, Şık, Matuk, Şava, Alfadoka, Şapsuğ,

O'ref, Makawa, S'ey, Talustan, Lxosten, Deer, Beram, A'bıda,
Bulat, Hxud, Şoka, A'bışa, P'asf, Kocukan, Kojukar, Şukar, Bo-

riyy, Merzey, Tukan, Araslanıka, Yender, Hxajımal, Kabartay,

Daog'a, Bat'ır, Adzug, Şangeriy, Şij, Cemug;:Gajiy, Tiz, “Nağay,

Hxajamad, Serke, Yamır, Wabiy, Hxatuğ, Besmug,'Hxapag, Ye-

mışa, Nasıp,Hxağur, Marzan, Hxıgbuhx, Bakmaz, Hxamij, Barog,

Dade,Tamruş, Alıbzdoga, Boşkan, Hxajamai, Kelimat, Baçuk,
Marzan, Giray, Ebisal, Yeğan, K'all, Nast'raga, Blenğupse, An-

cok, Lepserg'e, Hxalaw, Beratar, Canuk, Afemğat,  Batırdag,

Hxunag, Nemt'ug, Alkas, Hxızıroga, Canbulat,Kazan, Caşoka,

Kımm, Carmıka, Yenem, Hxutej, Oojakar, Hxağur, Ketaw, Mas-

im, Tomug, Leepseriga, Makside, Şora, 'Nahxcıw, Tetel, Ğış,

Hxacamah, Yedik, Araslanıga, Amışıga,Somaf,Zebej, Mola, sihx,

Perit, Bat'ıj, Hxabırıka,Bağasa, Şawa, Abzehx,Hixacuk, $iş, Be-

cemuk, Nağayy, Hxapak, Gemug.
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Suriye Çerkeslerinin örgütlenme biçimlerinde de özgün yanları var.

Her köy, biri başkan (Tmhamade) olmak üzere yedi kişilik Thama-

de grubunu seçiyor. Tüm köylerin ya da bölge köylerin Thama-

de grupları toplanıp, on beşkişilik yürütme kurullarını oluşturuyor.

Bunlardan bir Tnamade birini de sekreter olarak görevlendiriyorlar,

Öte yandan, yedişerkişilik köy Tnamade grupları Üçerkişi seçiyor

ve bu üçerkişiresmi demeklerinin delegelerini oluşturuyor. Bu de-

legeler de dernek yönetimini oluşturuyor. İç savaştan bu yanaise

ayrica kurulan Kriz Masaları bulunmaktadır. Bunlar genel ve özel

ihtiyaçlarının temin edilmesi ve günlükiletişimin sağlanmasında

önemli görevler yürütmektedir. En büyük sorunlardan biri, savaş

nedeniyle zorlaşmış olaniletişim ve günlük ihtiyaçların karşılanma-

sı. Çerkesler iç savaşta ağırlıklı olarak bir tarafın yanında yer alma-

mışlar. Bireysel katılımlar olsa da toplum olarak 'bizim savaşımız

değil” anlayışındalar. Devlet memurları işlerine gitmektedirler. Özel

işletmeler tamamen durmuş, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar da

işsiz kalmış durumdalar. En çok etkilenenler bu soniki kesim. Ama

genel olarak günlük yaşam, Suriye dışında çalışan akrabalardan

gönderilen yardımlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Günlük ekmek

tüketiminin bile çok zor sağlanabildiği koşullarda yaşamaktalar.

Standartların ne kadar düşmüş olduğu tahmin edilebilir. Devlet ta-

rafından eskiden bu yana 'güvenilir halk” kabul edilir. Bu düşünce

değişmemiş görünüyor. Ancak, 'gitmediğimiz, başvurmadığımız

devlet kurumu kalmadı” diyorlar, Fakat, “Çerkeslere yardım etme-

yeceğiz ' cevabını almışlar. Rusya Federasyonunun engel çıkar-

dığını düşünüyorlar. "Tarihi bir sorumluk içinde olduklarını! düşü-

nüyorlar. Genel eğilim olarak savaşın bitmesini beklemektedirler.

Minimum kayıpla atlatmak genel politikaları durumunda denilebilir.

Buna rağmen bombalama, köy baskınları ve benzeri durumlar so-

nunda; Nart Mouhammad Kheir Kardan, Alla Assad Hasan, Yaser

Mahmood Al Saiegh, Ahmad Ebraheem Haj Omar (Varogua), Rid-

wan Hameed Abaza, Syzar Abaza, Mothafer Sami Teez, Ahmad

Srukh, Adel Habag, Mahmoud koki, Mahmoud Jarkas, Mohamed

Khair Zakaria, Wais Ales Bek Dolly, Samer Akhorig, Omar Yashar

Rajab, Lina Saleem, Raja Zedo, Abd Al Raouf Farhan Thakoush

Nouri Isnag Jaweesh, Maen Shora, Weam Daghestani, Bilal Jar-

kas, Nour Eddin Lakhuj, Hasan Koum AL Maz, Sameer Azmi Sa-

leem, Basheer Dahdah, Mazen Mouhammad Sameer Daghestani,

Ahmad Khaled Daghestani, Muhammad Khaled Othman Muham-

adShafeeg, Amer Asran, Haitham Afandi Bek, Waleed Ali Basha
aghestani, Wael Abd Al Razag Daghestani, Eyad Zindagi, Hous-

sam Inal, Ghasan Haj Ahmad Balgar, Anas Ghasan Aziz Mashoka,

Muhammad Saeed Tsy, Yanal Sameer Islam, Sameer Barhoum

Varoga, Omar Rajab Bouri, Adnan Tomog, Vesim Şarruğ, Mentor

Isaac, Fahmia Hanım (Deyrfol'dan gelen misafir) yaşamlarını yitir-

mişlerdir. Bir çoğu yerini terkedip ya daha güvenli yerlere ya da

ülke dışına çıkmışlardır. Anavatana göç etme eğilimi nasıl sorusu-

na, yüzde on gibi bir kesim tereddütsüz, anavatana göç edebi-

lecek olduğundan söz ediliyor. Ancak temel sorun maddi durum

ve iletişim. Yol parası, pasaport işlemleri vs. En kolay çıkış yolları

Lübnan üstünden uçakla ya da gemiyle olmaktadır. Lübnan'dan

Mersin limanına kişi başına gemibiletfiyatı, yüz seksen beş dolar.
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Bir ailenin sadece kendilerinin Mersin'e kadar gelmeleri bile

ciddi bir para gerektiriyor. Ancak, anavatanın bir devlet poli-

tikası olarak gelenlere ilgilenmediklerini düşünüyorlar. Dolay-

sıyla barınma ve yaşamları için iş olanaklarının olmayacağını

düşünüyorlar. Buna çocuklarının eğitimi ve dil sorununu da

eklemek mümkün. Aynca birikimini kalmamış, mülkleri de

değer kaybetmiş durumdadır. Anavatan sınırları açıldığı za-

man, anavatana en yoğun göç Suriye'den olduğu biliniyor. İş

olanakları, dil ve kültürel uyumsuzluklar nedeniyle büyük bir

kısmı geri dönmüş. O zamanlar nispeten daha kolay olduğu

için bir çoğunun Rusya Federasyonu pasaportları var. Bun-

lar Rus vatandaşı olarak Rusya Federasyonu'na başvurup,

Rusya'nın vatandaşlarını tahliye etme olanaklarından yarar-

lanmaya çalışanlar var. Çoğunluğu Türkiye'ye geliyor ya da

gelmeye çalışıyor. Türkiye'deki Çerkeslerin KAFFED aracılığı

ile olağanüstü gayretlerini ve başarılarını biliyorlar ve sonsuz

şükranlarını belirtiyorlar. Ürdün'e giden çok az. Ürdün'de
yaşayan Çerkeslerin hemen hemen hiçilgilenmediklerini dü-

şünüyorlar. Tek tük gidenler ise yakın akrabalarına gidenler

olduğusöyleniyor. Ürdün Çerkesleri ve özellikle Çerkes dos-

tu gibi yıllardır isim yapan kraliyet fertleri ile ilgili düşünceleri

pozitif değil, hatta hayli sert diyebilirim. Bütün umutlarını Tür-

kiye Çerkeslerine bağlamış gibiler...

Sonuç yerine; KAFFED'in iki yıldır yürüttüğü çalışmalar ve

sonuçları açısından kutlamak gerek. Suriye'deki iç savaşta

mağdur olan binin Üzerinde kardeşimizi Türkiye'de, olabildi-
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ğince sorunlarını çözerek güvenli yerlere yerleştirmiştir. Ana-

vatana gitmek isteyenleri de göndermiştir. Bu asla küçüm-

senmeyecek bir başarı olup, emeği geçenleri tekrar tekrar

kutlamak gerek. Bütün bunları, kendi iç dayanışma olanak-

larıyla yapmış olmasından da söz etmeden geçmemek ge-

rek. Gerek sosyal medya üzerinden, gerekse reel yaşamda

kurulu onlarca Çerkes grup veinisiyatiflerin olduğunu biliyo-

ruz. Bunların katkıları ne kadarbilmiyorum ancak, herkişi ve

inisiyatif tarih önünde ciddi bir sorumluluk sınavından geçen

Çerkesler olarak kendimizi gözden geçirmek zorunda değil

miyiz ki? 21 Mayıs'ta yas tutarken vicdani sorumluğumuzu,

(Çerkesler için son büyükfelaket olan) Suriye'deki kardeşle-

rimizle ilgili çabalarla ölçülebilir ancak.

Suriye'den ayrılabilen savaş mağduru Çerkeslerin sayısı yak-

laşık iki bin kişi kadar. Oysa, şartlar uygun olsa, yüzde onu

hemen anavatana giderler diye tahmin ediyor konuştuğum

bir çok thamade. Bu da, yaklaşık yirmi bin kişi demek. Bu

durumda yapılan yapılması gerekenlerin çok azı değil mi...

Hemen belirimek gerekir ki bu süreçteki tarihi sorumluluk,

sadece KAFFED'e ait değildir. Sorumluluk KAFFED'e havale

edilip vicdanlar rahatlatılamaz. Her şeyden önce, asıl sorum-

luluk anavatan parlamentolarımızın. Devlet düzeyinde buişin

asıl sahibi olması gerekmektedir. Anavatanda göç edenlere

yardım yapılıyor. Ancak bu daha çok, hatta tamamenkişisel

yardımlar toplamı durumundadır. Bu durum, hem sorunun bir

devlet sorunu olmasını istememeleri, Rusya Federasyonu'na

sorun aktarmamakiçin bir kaçış durumunda olması, yapıl-
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ması gerekenleri sınırlamaktadır. Toplumsalbir sorun, kişisel

inisiyatif, olanak ve vicdanlara indirgemekitedir. Bu anlam-

da, Adıgey, Kabardey, Osetya, Abhazya parlamentolarında

güçlü ve kararlı projeler haline gelmesi gerekmektedir. Aksi

halde, 21 Mayıs'ta sürgün ve soykırım günü parlamentoların

samimiyetinden şüphe edeceğimi şimdiden söylemek iste-

rim. Böyle düşünenler varsa da bu kanalın gerçek anlamda

açılması için zorlamamız gerekmektedir sanırım. İkinci durum

ise, nasılsa ilgilenenler var diye düşünülerek işi KAFFED'e

havale edilmiş görüntüsünden çıkıp, toplumsal bir kaygı ve

fedakarlığa dönüşmesi gerekmektedir. Herkesin yapabilece-

ği, yapması gereken şeyler vardır ve olmalıdır. Ortak toplum-

salbir kaygı, endişe, fedakarlık ve faaliyet haline gelmesibizi

birleştirecek; toplum olarak iş yapma ve başaramabilincini

güçlendirecektir. En çok eksikliğini hissettiğimiz bu bilince

her zamankinden çok şimdiihtiyacımız var diyebiliriz... Bir

çok genel ve pratik öneriler ve projeler üretilebilir. Ancak; (1|

anavatandaki parlamentolar sorunu, ulusal bir sorun olarak

Rusya Federasyonu'na taşımalı, özel kararlar çıkartılmalı.

Rusya Federasyonunun geleneksel göç etmek isteyen, sıra-

dan göçmen statüsü şeklindekitavrı kabul edilemez. Sürgün

ve soykırım sonucu sürülen soydaşların, savaş mağduru du-

rumunda anavatanlarına geri dönmek istemeleri; kadim hak-

larının iadesini gerektirir, sınırlama kabul edilemez./2) Rusya

Federasyonu'ndan çıkacak karaların zaman istemesi düşü-

nülürse, durumun aciliyeti düşünülerek Abhazya parlamen-

(osundan gerekli kararlar çıkartılabilir. Dolaysıyla toplanma

 
bölgesi olarak Abhazya düşünülebilir. Ancak, tüm ekonomik

ve projenin örgütlenmesi tüm Çerkes parlamentolarının oluş-

turacağı bağımsız bir Üst kriz komitesi tarafından yürütülebi-

lir. (3) Diasporadaki tüm birey, kurum ve inisiyatifler bu işte

yoğunlaşmalı, özellikle Dünya Çerkes Birliği (DÇB) üzüntü

bildirmenin ötesine geçip işin bir yerinde devreye girmeli.

Belki de tüm diaspora ile anavatanda oluşturulacak merkezi

kriz komitesi arasında volan kayışı görevini Üstlenmelidir. (41

Şu anda durum; ortaya çıkan, iletilebilen ya da yurt dışına çı-

kabilenlerin sorunu çözülüyor durumdadır. Oysa asıl gereken

iletilemeyen sorunları bulmak ve çözmek... (5)Sonuç olarak

dünya Çerkesleri Suriye iç savaşındaki soydaşlarımızın mağ-

duriyetleri ve Anavatana dönüşleri anlamında tarih karşısın-

da, tarihi bir sorumluk içindedir. Sorun, tüm Çerkes dünya-

sının ortak görevi durumundadır. 21 Mayıs'ta gösterilecek

yas ve samimiyetin vicdanlardaki testi bu işten geçmektedir.

Not: Bu yazı, savaş koşulları nedeniyle (isteğe rağmen)

Suriye'ye gidilemediği için sosyal medya üzerinden görün-

tülü ve karşılıklı konuşmalarla yapılan söyleşiler sonucu yazıl-

mıştır. Bazı bilgiler eksik ya da öznel olabilir. Her eksik bilgi

tamamlanabilir olduğunu ve koşullar nedeniyle yapılabilirin

de yapılması gerektiği düşüncesini taşımaktadır... Görüşü-

len kişiler, yerel ya da genel komitelerde aktif görev yapmak-

tadırlar. İsimlerinin verilmemesi güvenlik açısındananlaşılır bir

durum olduğu kabul edilmelidir.
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on dönemde Çerkes dünyasının hemen tümünü meşgul eden en önemli

olay, Suriye'de yaşayan kardeşlerimizin durumudur.

 

# Aruıkbiriç savaşa dönüşen çatışmaların ortasında kalan ve bu güne ka-

dar tarafsızlıklarını korumaya çalışan kardeşlerimiz, şu andaki durum çok anormal

bir değişiklik göstermezse kesin olarak bu savaşın kaybedenleridir.

Suriye Çerkeslerinin birçoğu, evini barkını mülkünü işini kaybetmiş, ülkeyi terk

etmeyi başarabilen çok az bir kısmı ise Türkiye'ye, Ürdün'e, Lübnan'a sığınmak

zorunda kalmışlardır.

Anavatana dönebilen insan sayısı ise tüm bölgelerin toplamınıalırsak 1000 civa-

rındadır.

Bu süreci zaten hepiniz biliyorsunuz. O nedenle tekrar uzun uzun anlatacak de-

ğilim.

Fakat bu olayın bize gösterdiği bazı hakikatler var ki, onlara kısa da olsa değin-

mekistiyorum.

Bizler kardeşlerimizin başına gelen bu aci olayı bir avantaja çevirebilirdik.

Bunu, demografik sorunlar yaşadığımız ana vatanımıza nüfus aktarmak için bir

firsat olarak değerlendirebilirdik.

Fakat her zamanki öngörüsüzlüğümüz, plandan programdan yoksun günübirlik

çözüm arama alışkanlığımız burada da kendisini gösterdi acı bir biçimde.

Olaylar henüz başlangıç safhasında iken bu konuda anavatanda çok ciddi bir

hassasiyet oluştu.

İnsanlar yaklaşan tehlike karşısında bir şeyler yapmakihtiyacı hissettiler, herkes

bu işin bir ucundan tutmak istedi ve toplum ciddi bir biçimde konuyu sahiplendi

ilk etapta.

Toplumdaki bu hassasiyet, yerel yönetimleri de harekete geçmek zorunda bıraktı

ve yerel cumhuriyetlerin temsilcileri sorunu Moskova'da Federasyon konseyinin

gündemine aldırdılar.

Konsey, içerisinde cumhuriyetlerin senatörlerinin ve sivil toplum örgütü temsilci-

lerinin de bulunduğu bir heyeti, “olan biteni yerinde görüp anavatana getirilmesi

talep edilen Çerkeslerle bizzat görüşmek üzere” Suriye'ye gönderdi.
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Savaşın başlar

Fakat her zamanki basiretsizliğimiz burada da kendisini gös-

terdi ve zor durumda olduğu söylenip adına telaş edilen in-

sanlar, kendilerinin bir sorunu bulunmadığını, savaşın onlara

bir zarar vermediğini, hallerinden gayet memnun olduklarını

söyleyerek, giden heyeti güzel sözler gösterişli nutuklarla

ağırlayıp geri gönderdiler.

Şahsi kanaatim Suriye Çerkeslerinin en az yarısının böyle

düşünmediğidir, fakat farklı düşünenler de Suriye istihbaratı-

nın korkusundan ve başlarındakibir kısım Thamadeyi çiğne-

miş olmamakiçin sustular veya susturuldular.

İşte bu an Suriye meselesinin anavatan cephesindekikırılma

noktasıdır.

Moskova'da onca gürültü kopartan yerel yönetim temsil|-

cileri, durumu kurtarmaya çalıştılar mahcup olmamakiçin.

Halkın arasında nispeten bilinçli ve milliyetçi kesim, anlayışla

karşılamaya çalıştılar onların vatana gelmek istemeyişlerini,

fakat sokaktaki sıradan insanlarda büyük bir hayal kırıklığı

yarattı bu durum.

Hal böyle olunca, yerel cumhuriyetlerde oluşan rüzgârın et-

kisiyle harekete geçen ve belki de bunu Çerkesleri yanına

çekmek için kullanmayı planlayan Moskova yönetiminin de

ilgi alanından çıktı bu mesele.

İşte o andanitibaren sorun KBC'de Perit derneğinin, Adı-

gey'de Dar'ın ve mevcut koşullar içerisinde mümkün olan

yardımı yapmaya çalışan yerel yönetimlerle bir kısım gönül-

lünün kucağında kaldı.

Mesele “ateş altındaki bir halkın anavatanına getirilmesi”

veya “Risk altındaki Suriye Çerkeslerinin kurtarılması” me-

selesi olmaktan çıktı, bireysel çabalarla vatanına dönme ve

yerleşme talepleri haline dönüştü. Hemen akabinde de bü-

rokratik zorluklarve sıkıntılar baş gösterdi.

Bu durum, geleceği okuyamamış olmaktan kaynaklanan ve

bedelini ağır ödeyeceğimiz bir hatadır. Ama aynı zamanda,

“sürgün bir halkın ana yurduna dönebilmesini sağlayabile-

cek” kaçırılmış bir tarihi fırsattır da.

 

Şu anda Suriye'den ağırlıklı göç alan kesim Türkiye Çerkes-

leridir.

Bazıistisnalar dışında kimsenin hakkını yememek lazım. Tür-

kiye'deki tüm kurum ve gruplar bu konuda ellerinden gelen

çabayı gösteriyorlar.

Gelen hiçbir kardeşlerini sınır boylarında kurulan kamplar-

da bırakmaksızın; her aileyi kiralanan dairelerde, köylerde

hazırlanan evlerde ve hatta bizzat kendi ailelerinin yanında

yerleştirdiler.

Bu fedakâr çabalar elbette büyük takdir nedenidir. Fakat bu

durumun sürdürülebilir olduğu da şüphelidir uzun vadede.

Çünkü 60-80 000 civarında Çerkesin yaşadığı söylenen

Suriye'den, henüz çıkabilmiş Çerkes sayısı beş bini geçme-

mektedir. Eğer bu bir toplu göçe dönüşürse KAFFED'in ve

Türkiye Çerkeslerinin bunun altından kalkabilmesi mümkün

değildir.

Bu durumun farkında olan Kafkas Dernekleri Federasyonu,

soruna öncelikle Rusya devletinin dikkatini çekmek için çe-

şitli girişimlerde bulunmuşsa da kayda değer bir yanıt ala-

mamıştır.

KAFFED son çare olarak konsolosluklar önünde toplu basın

açıklamaları yaparak “Çerkeslerin hiçbir engel çıkartılmadan

anavatanlarına alınmalarını” talep etmişse de, şu anda ufukta

çok da ümitlenecek bir durum görünmemektedir.

Elbette bu konuda takdir edilecek birçok çaba olduğu gibi,

eleştirilecek birçok hata da yapılmaktadır. Fakat bu zaman,

o türbir eleştirinin zamanı değil.

Top yekunel ele vererek soruna bir çözüm aranması, herke-

sin yapabileceği katkıyı koyması zamanıdır.

O nedenle eleştiri kısmını geçiyor, bu konuda özen gösteril-

mesi gerektiğini düşündüğüm bazı hassasiyetleri dikkatinize

sunmakistiyorum.

* Öncelikle, mülteci olarak gelenlerin her ne şekilde olursa

olsun anavatana yönlendirilmesini sağlayacak bir yol bulun-

malıdır. Bu konuda Türkiye Çerkesleri özellikle hassas dav-

ranmak zorundadır.

Gelenleri kalıcı yerleşime teşvik etmemek, biraz sıkıntı çek-

seler de bir şekilde anavatana dönmeye ve orada tutunmaya

teşvik etmek gerekir.

* Anavatanda gelenlerin yerleşimi için çaba harcayanların

da, konut temini ve yerleştirme esnasında hiç olmazsa bir

kaç ailenin bir arada olabilmelerine, birbirlerine destek olabil-

meleri açısından yakın bir çevre içerisinde yerleştirilmelerine

dikkat etmeleri gerekir.

* Yerel yönetimlerin her ne şekilde olursa olsun gelmek iste-

yenlerin önüne çıkartılan bürokratik engellere bir çözüm bul-

maları, en azından temelihtiyaç olan barınma ve yerleşme

konusunda kolaylıklar sağlamaları gerekir.
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iyi organize olabilir
ve yeniden bir hamle

yapabilirsek, bu

sorunu en az hasarla

atlatabilmemiz ve

gidişatı lehimize

çevirebilmemiz hala

mümkündür...

#* Bunu söylemekten üzgünüm fakat gerek anava-

tana gerekse Türkiye'ye gelen kardeşlerimizin de

sorumlu davranmaları, kıt imkânlarla kendilerine

yapılan - yapılmaya çalışılan yardımlardan ve sağ-

lanan imkânlardan şikâyet eden pespaye tavırlar

sergilememeleri gerekir.

Dün tüm mülklerini elden çıkartıp vatan dönecek

şartlar varken, bunu reddetme hatasına düşenler

kendileridir ve bunun bedelini de bu gün mülteci

durumuna düşerek ödediler ne yazık ki.

* Eğer imkân bulunabilirse, anavatana gönderile-

cek aileler öncelikle Adıgey'e yönlendirilmelidir.

Ciddi bir nüfus sorunu olan Adıgey için bu tür bir

transfer önemli katkı sağlar. Yaşanan tüm acılara

ve çekilen sıkıntılara rağmen bu olay Adıgey için

bir fırsattır.

* Diasporada pek çok insan, bu konuda her türlü

fedakârlığı yapar başlarına bir felaket gelen kar-

deşlerine yardım etmeye çalışırken, sağlanabilen

destek ve halkımızca yapılan yardımlar milyonlarla

ifade edilen nüfusumuzla orantılı değildir maalesef.

Eğer bir kez hayatımızda millet refleksi göstere-

ceksek o gün bu gündür ve bu önemli soruna her

Çerkesin imkânları ölçüsünde katkı sağlaması bir

görevdir.

* Hoşumuza gitse de gitmese de, Suriye Çer-

keslerinin anavatana derli toplu bir şekilde devlet

desteği ile dönebilmeleri, ancak ve ancak Rusya

Federasyonu ile yürütülecek bir diyalogdan ve

Moskova'dan çıkartılacak bir karardan geçmek-

tedir.

O nedenle diaspora kurumlarının böyle bir karar

çıkartabilecek anavatan yönetimleri ile koordinas-
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yon içerisinde çalışmaları bir zorunluluktur. Birlikte yürütülecek bir ça-

ışma ancak böyle bir yolu açabilir.

Ayrıca da şu anda bu tür bir diyaloga zarar verecek davranışlardan

şiddetle kaçınmak gerekir.

Türkiye politikalarına hizmet eder biçimde, Çerkesleri Suriye'deki eli

silahlı çetelerin yanında göstermek doğru bir davranış değildir. Bu

tür hatalı çıkışlar yapanların da kendilerini yeniden sorgulamalarında

yarar vardır.

Durum ne kadar vahim olsa da soğukkanlılığımızı kaybetmemeli, kar-

deşlerimizi her ne olursa olsun ortada bırakmamalıyız.

Fakat bu meseleyi “Suriye Çerkeslerinin topluca anavatanları ile bu-

luşması” yönünde bir adıma dönüştürebilirsek en büyük başarı bu

olacaktır.

İyi organize olabilir ve yeniden bir hamle yapabilirsek, bu sorunu en

az hasarla atlatabilmemiz ve hatta gidişatı lehimize çevirebilmemiz

hala mümkündür.

nebilen Suriyeli Çerkeslerine b
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Yerinden

yurdundan edilip

hiç tanımadığı,

kültürüyle en ufak

bir benzerliği dahi

olmayan ülkelere

sürülen talihsiz

milletlerden

olan Adiığeler,

sürgünün

travmasını

atlatamamışken

ve bu trajediyi

kuşaktan kuşağa

aktarırken, yeni

bir saldırının

içinde buldular

kendilerini.

 
zun zamandır gökyüzünün mavisi görünmüyor. Bulutlar duman rengi.Güne-

şin sarı sıcağı yok artık. Her yer alev rengi! Havada barut kokusu var. Çocuk

sesleri nicedir duyulmuyor. Onlar artık gülmüyorlar. Ağıtlarla yıkanan kulakla-

ra barış ve umut sözcükleri çarpıp geri dönüyor.

 

Anlamınıyitirmiş hayat!

Hayat anlamınıyi-tir-MİŞŞ...

Uzun zamandır bu topraklarda yok etme duygusu öfkeyle körüklenip, nefretle harlanı-

yor. İnsanlığın kötü tarafındakiler, hayatta kalmayaçalışan varlıkların can çekişmeleriyle

besleniyor...

kkk

Duman renginde bir kız çocuğu enkaz yığınlarının arasında dolaşıyor. Ağlamaktan bitkin

oracıkta dizlerinin üstüne çöküyor. Dünyanın bu noktasında her şeyi elinden alınan bu

çocuğun acıyla atan minik kalbi, çaresizlik ve umutsuzluk duygularını beslemekiçin kan

pompalıyor. Cebinde taşıdığı hayatın tüm renkleri saçılıp yok oluyor yıkıntıların arasın-

da...

Sislerin içinden çıkıp geliyor yaşlı bir adam. Duman rengi mendiliyle siliyor kan ağla-

yan gözlerini. Omuzlarının ve düşüncelerinin üzerindeki ağır yükle ama umut kırıntılarıyla

yaklaşıyor minik kıza. Her yan ıstırapla kuşatılmışken kelimelerin merhametine sığınarak

torununu kucaklıyor.

“Bu gece yola çıkacağız Sipse. Evimize vatanımıza dönüyoruz.”

Küçük kızın umutsuz özlemi çaresizliği her yanı sarmış. Bu acının yaydığıtitreşim yeri

yarıp göğü çatlatabilir!

“Benim evim işte tam buradaydı dede! Vatanım ise ANNEM di!

Hangi yolculuk, hangi vatan geri getirebilir annemi? Onu bırakıp nasıl giderim buralar-

dan? Anne miistiyorum dede!”

Yaşlı adamın kalbi kanıyor, gözleri kanıyor, duman rengi bir kan damarlarında acıyla yol

alıyor.

“Yaşadığın bu haksızlığı tamir etimek mümkün değil Sipse. Bütün bu olanların izahı yok

çocuğum. Ama sen taze hayatsın ve seni kurtarmak zorundayım. Kaf dağının ardındaki
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ülke'ye gitmek isterdin ya hani? Devlerin, peri kızlarının, atli

kahramanların yaşadığı ülkeye...

Babamın yurdundan koparılıp zorla sürüldüğü bu uğursuz

yerden gitmemizin zamanı geldi Sipse. Senin acılarını hiç bir

zaman dindirmeyecek biliyorum ama ait olduğumuz yere

dönüyoruz. Annen de bunu istiyordu biliyorsun. O bizimle

gelemese de ruhu her zaman sana eşlik edecek. Sen onun

canısın, hayat ağacısın. Köklerimizin uzadığı topraklarda ye-

şermen lazım yavrum. Bu bizim savaşımız değil, hiçbir savaş

bizim olmamalı. Gidelim Sipse, eve dönelim!”

Zamanın bu diliminin miyadı dolmuşken, dede ile torun geç-

mişin ruhunu geleceğe taşıyan Antik bir bilgeyle, kanatlı bir

melek gibi yıkıntıların Üzerinden yeni hayatlarına yürüyorlar

ayakları kanayarak...

KKK

Yerinden yurdundan edilip hiç tanımadığı, kültürüyle en ufak

bir benzerliği dahi olmayan ülkelere sürülen talihsiz milletler-

den olan Adığeler, sürgünün travmasını atlatamamışken ve

bu trajediyi kuşaktan kuşağa aktarırken, yeni bir saldırının

içinde buldular kendilerini.

Suriye'li Adığeler ateş çemberinde kuşatılıp, kalan tüm savaş

mağduru insanlar gibi paylarına düşenialdılar. Ölenler öldü,

geridekiler hayatta kalma mücadelesi verirken, ülke'den bir

yolunu bulup kaçabilenler ise Anavatan'a sığındılar...

Dünyanın en sevimsiz, en yalnızlaştırıcı, en kaotik kelimesi

SAVAŞ!

Herakleitos, savaş evrensel döngüyü sağlayıp oluşu devam

ettiren olgudur derken, Hegel savaşı tarihe özgü olarak nite-

lemiş. Einstein Freud'a yazdığı mektuplarda, savaşı durdur-

manın yollarını ararken dolaylı da olsa atom bombasına kat-

kıda bulunduğuiçin çok pişman olmuş. Freud, İnsana has

yıkıcı ve saldırgan eğilimlerin engellenemeyeceğini, uygarlık

evrimleştikçe insanların savaşa karşı olabilecekleri ihtimalini

öne sürmüş...

Miş'li geçmiş zamanların düşünen adamlarının Savaş hak-

kında söylediklerine kulak kabartsam da; bu kelimenin iride
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edici tınısı mantığımı uzakbir noktaya sürükleyip aklımı pres-

iyor!

Dünyanın bütün zamanlarında ve herhangi bir yerinde acı

çekmemiş, haksızlığa uğramamış bir halk veya millet yok!

KkAX

Kendi kalıntısının üzerinde kıpırtısız oturan genç adam sa-

dece nefes aliyor. Gelecekten beklentisi yok, umutlarını

besleyecek kadar canlı hücresi de kalmamış. Bu gece ana-

vatana döneceklerle vedalaşacak. Ne yazık ki o gidemiyor.

Vatan çağırıyor ama sınırlar ve imkansızlıklar gitmesine izin

vermiyor. Kuzeyli köklerinden koparılıp Arap topraklarında

yeniden kök saldıkları gün, yeni bir yurt bulmanın hüzünlü

rahatlığı, şimdi Anavatanlarına dönme yolunda sığınmacı,

mültecisıfatıyla vücut buluyor. Gidebilenlerin dışındaki yüz-

lerce Suriye'li Adığe ise bundan sonraki dakikalarını hayatta

kalmak için mücadele ederek geçirecek. Hayır Savaşmaya-

caklar! Onlar bomba ve mermi atıp insan öldürmeyecekler!

Sadece yok olmamanın yollarını bulacaklar. Sığınaklarda

nefeslerinin buharıyla ısınıp, ana dilleriyle söyledikleri ağıtla-

nı, arapça dualarla sonlandıracaklar. Bir Adığe'nin Kuzey'in

soğukdiri toprağından gelip, Arabın ölgün çölünde doğmuş

olması yeteri kadar sarsıcıyken, zamanın tam da şu anında

onlar için önemli olan tek şey, sadece yaşayabilmektir o ka-

dar!

Bu savaş onların savaşı değil. Ve hiçbir savaş onların olma-

malı!

KKK

Dünyanın içinden insanlar geçer büyük bir gürültüyle. İyi

olmakla kötü olmak arasında gidip gelen insanlar ülkele-

rin, sınırların, bayrakların, savaşların arasından geçip gi-

derler. Her uygarlığın rahminde dogmatik fikirler döl tutar,

doğan her fanatik canavarın plasentası da Tarihtir. İnsanlar

öldürülürler tarih de bu katliamlara şanlı şerefli sıfatlar ve-

rip kendini onurlandırarak, bilinçlerin en bereketli bellek-

lerine yerleşip yeni katliamlar için yeni canavarlar yetiştirir.

Yeryüzü vatandaşları olarak bu dehşete son verme gücü-

müz olabilseydi keşkel!..
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Zorunlu açıklama: Suriye'de savaş ve ölüm hız kesmeden devam ediyor. İki yıla yaklaşan iç savaş, bölge ve dünya ka-

muoyu tarafından sadece izleniyor. Savaş, Suriye'de sıradan günlük yaşam haline gelmiş denilebilir. Kürtler, Araplar, Şiiler,

Suniler, Radikal İslam, taraflar olarak yaşanan iç savaşın süresi ve sonucukestirilemiyor. Türkiye, İran, S. Arabistan, Kuveyi,

İsrail, ABD ve Rusya Federasyonu uluslararası alanda açık taraf ülkelerdir. 'Arap Bahan' denilen, Ortadoğu ülkelerindeki

siyasi alt Üst oluş süreciiçinde başlayan Suriye iç savaşı, önceki olayların hiç birisine benzemiyor. Sonuçta hemen hemen

her gün onlarca insanın öldüğü ve çoğunun dasivil olduğu bir savaş yaşanmaktadır.
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KAFFED, Suriye'ye yakın illerdeki yöre dernekleri, anavatan-

daki Perit Derneği, KBC ve RF çabalarıyla, Suriye iç savaşın-

da yaşam koşullarının çok değişmesiyle, anavatanlarına dö-

nebilen kardeşlerimiz oldu. Gerek medyada, gerekse sosyal

medyada bu süreçleilgili birçok haberve bilgi paylaşıldı. Dört

ey önce anavatanlarına göç eden 600 kişiden 400' ü KBC'

ne, 200'ü de Adıgey Cumhuriyeti'ne yerleştirildiler.

Geçen bu süreçte savaşın yeni durumu, olası sonuçla-

rı, Çerkesler açısından durum ve sonuçları, göç süreçleri

ve buradaki yaşamları hakkında bir sohbet-söyleşi yaptık.

Göç edenlerin düşünce ve duygularını, memnuniyetleri ve

şikâyetlerinin neler olduğunu belirlemek, yürütülen çalışma-

lara yardımcı olur diye düşündük.

Perit Derneği'nin aracılığı ile bu söyleşi için çağrılanlar, sı-

radan insanlar olmayıp, bu faaliyetlerin yürütülmesinde aktif

ve bilgi sahibi olduklarını düşünmek gerek. Ancak, Suriye'de

yaşanmakta olan savaşın taraflarından korkulduğuiçin, isim-

lerini ve mesleklerini gizli tuttuk. Zira Suriye'de kalan yakın-

larını riske atmak istemiyorlar. Kendileri için de geleceğin ne

getireceğini bilemediklerinden, ihtiyatlı davranmak istediler.

Anlayışla karşıladık ve onları deşifre edebilecek bilgileri koy-

madık. Söyleşiye katılanlar hakkında sadece aşağıdakibilgi-

leri verebiliyoruz.

- Damask'tan üç ay önce geldi, 48 yaşında, evli ve dört ço-

cuğuvar.

- Damask'tan üç ay önce geldi, 48 yaşında,evli ve iki çocu-

ğu var.

- Damask'tan üç buçuk ay önce geldi, 40 yaşında,evli ve iki

çocuğuvar.

- Halep'ten on bir ay önce geldi, 26 yaşında, bekar.

Konuklarımızdan birisi serbest meslek sahibi. Diğerleri devlet

kademelerinde ve sivil yaşamda önemli görevler yapmış kişi-

lerdir. Biri mesleğinden dolayı ülkede hayli tanınıyor.

Söyleşi, röportaj şeklinde değil de, söyleşi-sohbet şeklinde

yapılmıştır. Soru herkese sorulmuş, herkes istediği şekilde ve

sürede yanıtlanmıştır. Her soruyubirkişi yanıtlamış, diğer ko-

nuşmacılar tarafından eklemeler veya düzeltmeler yapılarak

sürdürülmüştür. Unutmamak gerekir ki, verilen tüm yanıtlar

yanıtlayanların bilgi ve düşüncelerine bağlı olarak, özneldir.

Söyleşi sırasında aramızda bulunan, Perit Derneği Başkanı

Ahmet Stash, gerek görüldüğünde Arapçadan çeviri için yar-

dım alınmıştır. Biz, cevaplara yorum ya da bilgi eklemedik.

Sizlere ve tüm kardeşlerimize öncelikle, geçmiş olsun diyo-

ruz. Hepinizin yaşamınızda, gelecek kaygı ve çabalarınız için

kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz...

Ne zamandır burada yaşıyorsunuz, geliş güzergâhınız

ve aracınız neydi?

Biz de iyi dilekleriniz ilgi ve çabalarınız için teşekkür ede-

riz, Perit Derneği'nin gönderdiği davetiyelere Damask'dan,
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Moskova üzerinden uçakla geldik. Nalçik'de çeşitli sanator-

yumlarda yaşıyoruz. Çok olmazsa da bir kısmımız, evlerde

yaşamaktalar. Birimiz Halep'den, diğerleri Damask'dan gel-

dik. Halep'ten gelen kardeşimiz on bir ay önce, bizler dört ay

kadar önce geldik.

Suriye'de kalan akraba ve yakınlarınızdan haber alabili-

yor musunuz, durumları nasıl?

Haberleşiyoruz, Facebook ile, çektiği, ulaşılabildiği zaman-

larda telefon ile. Telefon bağlantısı Suriye'nin o andaki du-

rumuna göre gerçekleşiyor, ya oluyor ya da olmuyor. Akra-

balarımızın durumları hiç iyi değil. Her geçen gün de daha

kötüye gidiyor. Aslında oradaki durum bu kadar kötüleşme-

den önce gelmek isteyenler belgelerini yetiştiremediler. Çok

ciddi sorunlar var bu konuda. Pasaport alma ya da süresini

uzatma, para bulma, vs gibi. Devlet kuruluşları çalışmıyor.

Şehir içindekiyollar dahi kesik. İnsanlar bir işlerini halletmek

için, bir yerden bir yere ulaşmakiçin dahi şehir içinde hareket

edemiyorlar.

Anavatanailk ulaşanlar Golan tarafından gelenler oldu. Adı-

ğelerin işlemlerini yapacakları yere kadar, Damaskiçin söyle-

yecek olursak 60 km. yol katetmek zorundalarki, bu yol da

çok tehlikeli. Arabalar yanmış halde yollarda duruyor, insan

cesetleriyle karşılaşıyorsunuz. Damask'a 20-25 km. yakınlık-

ta bir Şapsığ köyü var onlar dahi ulaşamıyorlar. Çünkü köyün

yakınında bir askeri havaalanı var ve sürekli bombalanıyor.

Akrabalarımızdaniki genç kaçırıldı, kimlerin, hangi tarafın ka-

çırdığını da bilmiyoruz. Haber alınamıyor. Bir yaralıya yardım

etli diye bir de Adığe Dr.bayan götürüldü ve kayboldu, bir

daha haber alınamadı. Bunun gibi pek çok olay oldu ve olu-

yor. Halep sürekli ateş altında. Bombalama olayları sürekli

oluyor. İnsanlar evlerinden çıkamıyorlar. Yollar kapalı hava-

alanına yaklaşılamıyor. Orada bizim insanlarımız da öldürü-

lüyor. Durum gerçekten çok ciddi, endişe verici boyutlarda.

Ne kadar Çerkes yaşıyor Suriye'de?

Suriye'deki Çerkesler Damask, Halep ve Humus şehirlerinde

yaşıyorlar. Toplam nüfusun yetmiş bin civarında olduğunu

düşünüyorum. Damask'ta yaşayan Çerkeslerin çoğu daha

önce Golan'da yaşamış olanlardır. 1967 yılındaki Arap-İsrail

savaşına kadar (Suriye'ye ait olan Golan tepeleri İsrail tara-

fından işgal edilmişti) Golan'da yaşamış olan Çerkeslerin yer-

leşim yerleri boşaltılınca Damask'a geldiler. Golan'da oniki

köy ve Kuneyira adında bir de şehir bulunuyordu. Kuneytra'yı

Adığeler kurmuştu ve yaşayanların çoğu da Adiğeidi. Az sa-

yıda da olsa Asetin, Çeçen, Dağıstanlı halklardan bazıları ve

Karaçaylar da vardı. Ancak bu halkların toplam nüfusu Adığe

nüfusunun yüzde onuna ulaşmıyordu. Damask'ın doğusun-

da Merc el Sultan adında bir de Şapsığ köyü bulunuyor.

Homsk şehri yakınlarında çoğu Bjeduğ olan bir kaç köy

var. Bu köylerde de az sayıda Dağıstanlı halklara mensup

yaşayanlar var. Halep'teki iki köyden birisi olan Munbic, bir
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Abzeh köyü iken zamanla köy büyüyerek Arap nüfus arttı.

Bu köydeki Adığelerin çoğu Adıgey'e geldiler. Diğeri ise Ha-

nasir adında bir Kabardey köyü. Bu köydekilerise dillerini
diğerlerine nazaran dahaiyi korudular. Pek büyük olmayan

bu köyden de bir çok kişi anavatana dönüş yaptı. Dönenler-

den Tolustan, Beşkür, Sijaje sülaleri şu anda aklıma gelenler.

Halep'e bağlı dağınık bir şekilde yerleşmiş olan başka köyler

de var.

Gaolan'da 1973 yılında kurulan üç köy bulunuyor. Kabardey

ve Abzehlerden oluşan Biracem köyü, Abzehlerden oluşan

Berekha köyü ve Mudarey adında bir Kabardey köyü. Go-

lan'daki bu köylerde sadece yaşlılar, emekliler yaşıyorlar.

Genç nüfus yok. Golan'da yaşamış olanlar her konuda çok

şey kaybettiler.

1936 yılında Fransızların yapmış olduğu nüfus sayımında

Çerkesler otuz bin kişi olarak tespit edilmişlerdi. O zamanlar

Arap nüfusu iki buçuk milyon iken şimdi yirmi dört milyona

ulaştı.Yani on katı kadar arttı diyebiliriz. Ancak Çerkeslerin

(Adığeler) Araplar kadar hızlı çoğalamadıkları gerçeğinden

hareketle ve gözlemlerimle, Çerkes nüfusu ancak yetmiş

bine ulaşmıştır tahmininde bulunuyorum. Önceki köylü yer-

leşik yaşamda nüfus artış hızı daha fazlaydı. Şehirleşmeyle

birlikte nüfusun artış hızı da gözle görülür bir şekilde düştü.

Daha çok köylerde mi yaşıyorlar?

Hayır. Çoğunlukla şehirlerde yaşıyorlar. Golan işgali sırasında

boşaltılan köylere yeniden dönenler oldu. Yaşlılar ve emek-

iye ayrılanlar tekrar köylere dönseler de, genel nüfus şehir-

lerde yaşıyor.

İş dünyasında, devlet kademelerinde, politikada Adığe-

lerin ağırlıkları var mı?

İş dünyasında pek başarılı insanımız yok. Politikada bir kaç

kişi var. Ancak “Adığe” olarak bulunmuyorlar onlar da.İktidar

tarafından uzun zamandır: 'Parlamentoda bir Adığe temsilci

olmalı! dendi, ancak bu hiç olmadı. Devlet memuru olarak

eskiden Adiğelerin, başta orduda rütbeli görevli olmak Üzere

sayıları daha fazlaydı. Ancakartık pek yok. Planlı olarak buna

izin verilmedi. Belli bir yetki veya rütbenin üstüne Adığele-

rin yükselmesine çeşitli bariyerlerle izin vermezler. Yönetimin

mensup olsuğu azınlık kollanır, önü açılır. Bizim ise engelle-

nir.

Adığelerin anadillerini ve geleneklerini bilme-kullanma

durumları nasıl?

Anadili kırk yaşın üstündekiler biliyor ve kullanıyorlar. Genç-

lerde ise anadilini bilmeyenlerin sayısı daha fazla. Kullanma

oranı da daha düşük. Ailede genç sayısı fazla ise aile içinde

anadil kullanılmıyor. Bu nedenle de dil hızlı bir şekilde kay-

boluyor. Nüfusa göre 9650 den daha fazlası genç olduğu

düşünülürse, anadilini bilmeyenler artık çoğunlukta denilebi-

lir. Xabzeyi seviyorlar ve uyguluyorlar. Mümkün olduğu ka-

dar geleneklerine göre yaşamaya çalışıyorlar. Öte yandan,

yeni nesilde uygulamalar giderek farklılaşıyor, geleneklerden

uzaklaşmalar başladı ve sürüyor. Rahatlığı ve kolay uygu-

lanan “genelülke geleneklerini” tercih edenler de az değil.

Geleneklerini isterlerse, sürdürme olanakları var. Ancak şe-

hirleşme ve kapitalizm geliştikçe geleneksel yaşama biçimini

çözüyor. Zamanla ters orantılı gibi şimdilik.

İç savaşın genel durumu, şu anki durumu nedir, hangi

tarafın kazanması Adığelerin yararınadır sizce?

(Bu soruyu cevaplamak istemiyorlar. İsim ve konumlarının

belirtilmeyeceğini söylüyoruz, verdikleri cevaplar da son

derece ihtiyatlı oluyor.) Bilmiyoruz, bunu şu anda kestirmek

tahmin etmek mümkün değil, kimin ne getireceğini bileme-

yiz. Genel düşünce, bu savaş bizim savaşımız değil! düşün-

cesi. Bizler Suriye'nin yerli halkı değiliz! O yüzden de taraf

olamayız, olmamalıyız da. Bu bir iç savaş ve sonuçta iktidar

savaşı. Ne iktidardayız, ne de iktidarın pay sahibiyiz. İktidar

konusunda bizi hiçbir zaman hesaba katmadılar. Bizler de

bir siyasi güç üretemedik. Sonunda taraflar bir şekilde anla-

şırlar ancak bizler göçmen olduğumuz için ortada kalabiliriz.

Birbirlerini acımasızca öldürüyorlar ve heriki taraftan da ta-

nıdıklarımız var. Bizim insanımız da öldürülüyor, kaçırılıyor,

kayboluyor... Bütün bu durumu üzüntüiçinde izlemenin öte-

sinde, toplumun psikolojisi çok derin yara aldı. Buraya geldik

ama hala savaşın psikolojisinden kurtulamadık, çocuklarımız

daha çok etkilendiler ve toparlanamıyorlar... Bu savaşın bi-

zim savaşımız olmadığına inanan çok insanımız var ve bu

şimdi çoğunlukta.

Adığelerden savaşta ölen ya da kaybolanların sayısı

hakkında bir bilginiz var mı?

Şimdiye kadar Adığelerden, savaşta ölen insan sayısının Otuz

civarında olduğu biliniyor. Hapishanelerdeki Adığe sayısı ise

tahmin edilemiyor. Ancak az değil. Adığelerin taraf olmaları

için ciddi baskılar var. Heriki taraf da “arada duramazsınız,

tarafınızı seçmek zorundasınız” diyorlar. Ancak, şimdiye ka-

dar Adiğeler çoğunluk olarak bir tarafın yanında yer almadı.

Bekliyoruz. Savaşın sonuçlanmasını bekliyoruz.

Ekonomik kayıplarınızdan sözeder misiniz?

Önemli mülk kayıpları var. Diğer yerleşim yerlerine nazaran

Damask' ta yaşayan Çerkeslerin durumu mülk kayıpları açı-

sından biraz dahaiyi. Evini barkını paraya çeviremeden ayrı-

lan insanlar için durum telafi edemez boyutlara gelebilecek-

tir. Biraz giysiile varsa cebimizde biraz paranın dışında hiçbir

varlık getirmedik, getiremedik. Evi veya başka mülkü olanlar,

ortalık durulduğunda bir şey bulabilecekler mibilinmez.

Adıiğelerin moral durumu nasıl?

Taraf olmadıkları için insanlar morallerini, umutlarını kaybedi-

yorlar. Yalnızlık hissediyorlar, gerçekten çok yalnızlar. Hem

yalnızlar hem de çok çaresizler... Biz buradayız ama aklımız
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geride kalanlarda. Orada kalan yakınlarımızı düşündüğü-

müzde çok kötü hissediyoruz kendimizi. Burada olsak da,

savaşın etkisinden kurtulamıyoruz. Bu durum kadınlarımızı

daha çoketkiliyor diyebiliriz.

Savaştan önce ve şimdilerde, anavatana dönüş, göç ko-

nuşuluyor, düşünülüyor muydu?

Savaş başlamadan önce vatan söylemlerimiz ve anavatana

göç etme konuşmaları tabi ki vardı. Ancak ne zaman gideriz

diye plan yapmıyorduk. Aralıklarla gelip gidenlerimiz oluyor-

du. Savaşın başlamasıyla birlikte doğal olarak buistek ivme

kazandı. Dönüş daha çok konuşulmaya başlandı ve niyetli

olanların sayısı çok daha arttı. Daha önce kişisel karar ve

zaman çoktu. Savaş koşullarında işleri yürütmek hem daha

zorlaştı hem de zaman çok azaldı. Her şeyi hızla yapmak

gerekiyor; çünkü insanların yaşamları tehdit altında ve buo

anda olabilir... Her an bir bombayla hayatını kaybedebilir.

Göç etmeyi düşündüğümüzde, minnetle adından söz ede-

ceğimiz, Perit Demeği var. İnternet üzerinden yaptığı kat-

kılarla ve yardımlarıyla. Anavatana bizim ve bizim gibi çok

insan göç etti. Gelenlerin arasında daha önce gelip görmüş

olanlar hem deilk kez gelenler var.

 

Gelmiş olanlar burada kalacaklar mı?

Gelenlerin büyük çoğunluğu tamamen kalmaya geldiler. Su-

riye'deki durum gittikçe daha da kötüye gidiyor. Belki ortalık

durulursa geri gidecek olanlar da çıkabilecektir ancak bugün
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itibariyle böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Gelenlerin

çoğu artık gelecekteki yaşamlarını burada sürdürmeye niyet-

liler,

Nasıl bir süreç yaşadınız, gelişiniz kolay oldu mu?

Buraya gelmeye karar verirken, daha önce Kabardey'e gel-

miş olanlarla internette konuştuk. Savaş başlayınca, Perit

Xase'yi internette bulduk. Adığeler orada hemen hemen

herkes birbiriyle iletişim halinde olduğuiçin birbirimizi haber

vererek geliş koşullarını paylaştık. Yani Perit Xase aracılığıy-

la bize gelen davetiyelerle geldik. O zaman hazırlanmak zor

olmadı. Ancak davetiyelerimiz gelene kadar bomba sesleriy-

İe zamanı geçirmek eziyet vericiydi. Şimdi gençlerin sosyal

paylaşım ağlarıyla bir çok şeyden haberleri ve bilgileri var.

Buraya ulaştıktan sonra da Perit Xase aracılığıyla bir çok

işimizi hallettik ve ediyoruz. Burada bize yardım eden tüm

yardımsever Adığeleri de saygıyla anıyoruz. Bizler için yapı-

lanların farkındayız.

Sizce kaç kişi anavatana göç eder/edebilir ?

Bin beş yüzile iki bin civarında. Belki de daha fazla... Sava-

şın durumuna göre birdenbire değişebilir bu rakam. Tahmin-

de bulunmak zor aslında.

Daha fazla olmaz mı?

Anavatana toplu dönüş hareketinin olmasıiçin insanların bel-

gelerinin hazır olması, ceplerinde geliş için gerekli paralarının
3

olması gerekli. Gelmek isteyip de ekonomik gücü olmayan
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pek çok kişi var. Sadece yol parasından ve belge masralf-

larından söz ediyoruz. Yani bir aile için ortalama üç-dört bin

dolar gerekiyor. Buraya ulaştıktan sonra hem kalacak yer

hem de yemekihtiyaçları sağlanıyor. Bu da ekonomik olarak

işi kolaylaştırıyor tabi ki. Aksi halde otelde kalacak olsaydık

asla altından kalkamazdık o maliyetin. Toplu dönüşiçin ge-

rekli olan yol parası ve buradakibelli giderler...

Bütün koşullar sağlansa maksimum ne kadarkişi gelir?

Rusya Federasyonu insanlarımızı oradan çıkarmak isterse

eğer, yani belge zorunluluğu olmadan, işte o zaman orada

kalmış olanların en az üçte biri gelir tahmin ediyoruz. Tabi bu

da Suriye'deki koşulların daha iyiye mi daha kötüye migitti-

ğine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca RF' na gelecek olanlara

sağlanacak olanaklara göre de bu rakam değişebilir. Örneğin

burada kimlik, oturum izni, vatandaşlık hemenverilirse gelen

insan sayısı daha çok olacaktır. İş konusundaki olanaklar da

belirleyici olacaktır. İnsanlar; Suriye'deki yaşam koşulların-

dan daha iyi olmasa da ve hatta biraz daha altında kalsa

da, anavatanlarına gelecek ve yaşayacaklardır. Her şeyden

önce savaş bitse de Suriye yirmiyıl toparlanamayacak. Bir-

çoğuişini ve mülkünü kaybetmiş durumda. Kalan mülkün

de değeri neredeysesıfırlandı gibi. Ancak henüz bu sözünü

ettiğimiz koşullar burada tam olarak sağlanamadığı için te-

reddüt yaratıyor, cesaret vermiyor. Bugün tüm Dünya Çer-

keslerinin öncelikli görevi, Suriye'den çıkamayan Adiğelerin

hayatta kalmalarını sağlamaya çalışmak olmalı. Kazanılmış

haklarının güvence altına alınması, sonra da anavatanlarına

dönmeleri için umut vermeli, cesaretlendirmesi gerekmek-

tedir... Ölümün kıyısında yaşayan soydaşları için herkes bir

şeyler yapmalı ve bir güç yaratmalıdır... Koşullar yaratılırsa

çokazı dışında herkes gelebilir. Suriye'de yaşanacakbir ge-

lecek yakın zaman için görülmemektedir...

Perit Derneği tarafından, anavatana ulaşanların dışında,

750 kişinin davetiyesi daha yollandı ancak onlar gelme-

diler, sizce neden?

Bir ailenin gelebilmesi için en az üç-dört bin dolar gerekiyor.

Mülkler paraya çevrilemiyor ve değerleri çok düştü. İnsan-

ların davetiye talebiyle başvurdukları zamanın koşulları ile

davetiyerin ellerine ulaştığı koşullar çok farklı olmuştur. Bu

nedenle büyük kısmı gelememiştir diye düşünüyoruz. Yoksa

orada koşullariyileştiği için değil. Çalışanlaraizin verilmiyor,

parasızlık, pasaport almak, bürokratik işlemleri yürütmenin

zorlukları vs. pek çok olumsuzluk var. Tüm bunları düşünün-

ce neden gelemediklerini anlıyoruz.

Türkiye'deki Çerkes organizasyonlarından, Suriye'deki

dernek ve Kabardey Cumhuriyeti'nden yardım aldınız

mı?

Gerek gelişimiz sırasında gerekse burada, Perit Xase'den,

davetiye ve belgelerimizin hazırlanmasının yanında, her

türlü sıkıntımızda başvurduğumuz yer oldu ve yardım gör-

dük. Kalacak yer ve yemek konusunda Kaberdey Balkar

Cumhuriyeti'nin yardımlarını gördük, görüyoruz. Suriye'de

ise herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım görmedik. Tam

tersi orada pek çok sorunla karşılaştık. Türkiye'deki Çerkes-

lerle ilgili olarak ise buraya geldikten sonra bazı duyumlar

aldık. Onun dışında bir bilgimiz yok. Biz Türkiye'nin savaş-

ta taraf olmasından o yolun kapalı olacağını düşünüyorduk.

Oysa, anavatana gelemeyenler, umut verilirse yardım edilir-

se, organize edilirse; Türkiye'ye gidebilirler. En azından sınıra

daha yakın olanlar bunu yapabilirler. Ancak Türkiye taraf ol-

duğuiçin oraya gidebilmeyi düşünmediinsanlar. Haberleşme

ağı yeterli olmadığı için, Suriye'dekiler şu anda Türkiye'deki

Adığe xaselerin yardım etmeye çalıştığını da tam bilmiyorlar

sanırım. Biz hiç duymadık. Arada telefon konuşmalarımızda

da sözü edilmiyor. Suriye'deki dernek, Türkiye'deki dernek-

lere doğru bilgi vermiyor, veremezler de. Türkiye'den tele-

fonla Suriye'deki dernekler aranıyor bilgi istiyorlar. Hiç kimse

doğruyu korkmadan söyleyemez. Suriye'dekiler “her şey

yolunda durumumuz iyi” diyorlar. Korkudan böyle davranı-

yorlar. Bunu Suriye'de yaşamayanlar çok anlayamayabilir....

Türkiye'de de, soydaşlarımızın durumuiyi diye yazılıyor. Bu

da ciddi şekilde herkesi yanıltıyor, yanılttı...

Perit Xase çeşitli yollardan, özellikle sosyal medya ve inter-

net üzerinden haberleşme yoluyla herkese doğrudan haber

ve bilgi ulaştırdı. Gelebilen pek çok kişi bu şekilde gelebildi.

Suriye dernekleri ile konuşmadılar bile. Türkiye'deki dernek-

ler de Perit Xase gibi bir organizasyon yaparlarsa, hatta on-

ların çok daha olanaklara sahip olduklarını düşünüyoruz ve

daha büyük organizasyon kurarlarsa, belki de insanlarımız

Türkiye'ye giderler. Suriye" de şimdi herkesin görevi hayatta

kalmak, hayatta kalmaya çalışmaktır...

Gelenlerden geri dönenler olmuş, sizce neden?

Şimdiye kadar gelenlerden elli kadar insan çeşitli nedenlerle,

eşya getirmek,aile akraba getirmek vs. gibi, geri gittiler. Bir

kaç kişi de ailesiyle veya tek başına döndü. Herkesin gerek-

çesini ya da nedeninibilmemiz pek mümkün değil.

Burada nerede kalıyorsunuz, günlük yaşam nasıl geçi-

yor?

Şu anda insanlar, devletin ve yardımsever Adığelerin orga-

nizasyonuile ya tahsis edilen sanatoryumlarda (Termal Otel)

ya da kiralanan evlerde kalıyor. Yemek ihtiyacımız karşılanı-

yor. Bazılarına ev-arsa verildi. Ancak iş sorunumuzvar. Dil

sorunumuz var. Gençler, inşaat, ev tamiratı gibi işlerde ça-

Işıyorlar. Teknik mesleği olan, el becerisi olanlar dil bilmeyi

çok gerektirmeyen işlerde çalışıyorlar. Eğitimli ve Suriye'de

memur olarak çalışmış olanlar burada iş konusunda zorluk

çekiyorlar. Çalışmakta olanlara iş temininiise, Perit Xase ara-

cılığıyla, gönüllü yardımsever bir Adığe olan Kelçiıkho Albert

sağlamıştır, halen de sağlamaktadır. Onun çabalarıyla birçok
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Bizler bu vatanın evladı

gibi kabul edilmeyi istiyoruz.

Somali'den gelmiş herhangi

birisi gibi muamele görmek

istemiyoruz. Doğrudan

vatandaşlık hakkımız olmalı,

her hangi başka bir ülke

vatandaşından ayrıcalıklı

olmalıyız.”

 

kişi işe yerleştirildi. Bazıları da kendi olanaklarıyla iş buldu-

lar. Okul çağındaki çocuklar okula gidiyorlar. Küçük çocuklar

için henüz kreş olanağı sağlanamadı ancak sağlanmak Üze-

re. Hazırlıklar tamamlandı gibi. Çocuklar uyum sağlamada

pek zorlanmadılar, dili çabuk öğreniyorlar. Çocuklar daha

mutlular. Yaşlılarımız biraz daha sıkıntılı. Sıkılıyorlar. Yapa-

cak bir şey, oyalanacak bir meşgaleleri yok henüz. Suriye'de

bıraktıkları yakınlarını, akrabalarını daha çok düşünüyorlar.

Düşünmekiçin daha çok zamanları olunca, daha da çok si-

kılıyorlar.

Dil sorununuz için neler yapılıyor söz eder misiniz?

Adığeceile ilgili olarak sorunlar yavaş yavaş gideriliyor. Dil

kursu gerekli. Daha önce başlatıldı ancak istekle kursa gidip

dil öğrenecek çok az kişi var. Herkes öğrenmekistiyor gibi

ancak kursa devam sağlanamıyor. Bunun nedenini tam ola-

rak bilemiyoruz. Farklı zamanlarda buraya ulaşan insanların

aynı kursa eklenmesizorlaştırdı biraz. Kursa başlamadaki za-

man farkı uyumsuzlukyarattı. Biraz organizasyon bozukluğu

da var. Öte yandan insanlar hala savaş psikolojisi içindeler.

Ne yapacaklarını, bundan sonraki yaşamlarının nasıl şekille-

neceğini bilemedikleri için olsa gerek. Dil eğitimi konusunda

üniversiteden Prof. Bag Zera'da on kişiden fazla öğrencisini

yolladı bize. Dil kursu vermek için. Böyle şeyler de çok se-

vindirici bizim açımızdan. Biraz daha organize edilirse, biraz

daha ciddiye alınırsa sorun azalacak sanırım...

Genel ve günlük işlerinizin yürütülmesinde sorunlarınız

var mi?

Her şeyden önce dil sorunumuz var. Ayrıca, bürokratik işlerin

yürütülmesinde sisteme yabancıyız. Bir evrak doldurmak ya

da bir dilekçe vermekiçin dil sorunumuz oluyor. Nereye na-

sıl başvuracağımızı bilemiyoruz. Bu konuları danışacağımız,

bize devlet kurumlarına başvurmada yol yordam gösterecek
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bir ofis kurulsa, hayatımız çok kolaylaşacak. Yetkililer bunu

biran önce oluşturursa çok seviniriz.

Somut ve acil talepleriniz neler?

RF'dan ve KBC'den: Suriye'den buraya gelmek isteyen soy-

daşlarımızın belge işleri hemen halledilsin istiyoruz. Yabancı

uyruklu kontenjanı, vize vs. gibi mevcut bürokratik durumlar

beklenmeden, uygulanmadan insanlarımız oradan çıkartılsın

istiyoruz. Savaş koşulları düşünülürse, belge talebinde bile

birçok şey esnek hale gelmeli. Sonuçta insanların hayatları

tehlikede ve her an ölüm riskialtındalar... Durumun ciddiye-

tine bakarsanız belge nedirki... İnsanlar yaşama tutunsunlar

diye bir an önceiş olanakları konusunda çalışma yapılmalı ve

dil öğrenmekten bağımsız olarak bu konu çözüme kavuştu-

rulmalı.

Anavatana dönmüş olanların, özellikle dil ve düzen-sistem-

yöntem bilememekten kaynaklı sorunlarına çözüm bulmak

üzere bir ofisi olan “Organizasyon ve Danışma Komitesi

“kurulmalı. Az önce sözünü ettiğimiz ofis... Bu sorun ancak

devletin gücü ile çözülebilir. Bir dilekçe yazılacaksa da, bir

şey satın alınacaksa da şu anda her konuda yardıma ihtiyaç

duyuyoruz. Biz kendi ayaklarımız Üzerinde durmak istiyoruz,

kimseye yük olmak istemiyoruz. Ancak,ilk etapta bazı konu-

ları halledebilmemiz için bu desteğe çokihtiyacımız oluyor.

Bizler bu vatanın evladı gibi kabul edilmeyi istiyoruz. So-

mali'den gelmiş herhangi birisi gibi muamele görmek iste-

miyoruz. Doğrudan vatandaşlık hakkımız olmalı, her hangi

başka bir ülke vatandaşından ayrıcalıklı olmalıyız. Biz bir

başka ülkeye değil kendi anavatanımıza geldik. Somali'deki

sığınma kamplarında değiliz. Kimliğimiz olmadan hiç bir şey

yapamayız. Bizler talep etmeye alışmadık. Hayatımız boyun-

ca onurumuzla ürettik-tükettik. Ancak bu söylediklerimizin

bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Zaman hızla geçiyor.

Zaman hem olanaklarımızı hem sabrımızı hem de moralimizi

tüketiyor. Çocuklarımız okula gidiyorlar bir yıl zaten kaybet-

tiler, bir yıl daha kaybetmelerini istemiyoruz. Biz Adığe isek,

kendi vatanımızda ayrıcalığımız da olmalı. Şu anda yemekve

kalacak yerihtiyaçlarımız karşılanıyor ancak yarın ne olaca-

ğını bilmiyoruz. Cebimizdeki bir kaç kuruş da tükenirse ne

yapacağız? Ne yapılacaksa acilen yapılmalı. Sadaka iste-

miyoruz. Biz bunlara alışkın değiliz. Balık verilmesini değil,

biz balık tutmak istiyoruz. Hepimizin planları, hedefleri var.

Belgelerimiz elimizde olsun ki, bir an önce kendi düzenimizi

kuralım istiyoruz.

“Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Yaşamınızın en kısa

zamanda düzene girmesini, anavatanınızda sağlıklı, ba-

şarılı bir hayat dileriz. Suriye'de kalan akraba, yakın ve

tanıdıklarınıza da kolaylıklar diler, savaşın herkes için

yarattığı travmanın en kısa sürede bitmesini ve onarıl-

masınıdileriz.” dedik, onlar da; teşekkür etti ve söyleşi-

sohbetibitirdik.
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uriye Çerkeslerinin yaşama hakkının gü-

vence altına alınması ve anayurda dönüş

/ hakkının gerçekleşmesi için Kafkas Der-

nekleri Federasyonu etkinliklerini yoğunlaştırarak

sürdürüyor. Yardım çalışmalarının koordineli bir

şekilde yürütülmesi için “Kaffed Suriye Kriz Komi-

tesi” oluşturuldu. Komite bir yandan Türkiye'ye ge-

len Suriye Çerkeslerine yardımcı olmaya çalışırken,

diğer yandan da Rusya Federasyonu, Türkiye ve

uluslararası kuruluşlar nezdinde Suriye Çerkesleri-

ne yardım temin edilmesi ve anayurda dönüşlerinin

gerçekleşmesiiçin görüşmeler yapıyor.

Suriye Çerkeslerinin acil sorunlarının çözümü ko-

nusunda Rusya Federasyonu'nun merkezi hü-

kümet düzeyinde gerekli duyarlılığı göstermesi

üzerine 5 Ocak 2013 günü Kaffed tarafından

Ankara'daki büyükelçilik önünde kitlesel bir basın

açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Türkiye'nin

çeşitli bölgelerindeki Kafkas derneklerinin üye ve

temsilcileri katıldı. Türkiye basınında da büyük yer

alan bu etkinliğin, Suriye Çerkeslerinin taleplerinin

ilgili tüm devlet ve kuruluşlar tarafından duyulması-

na yardımcı olmasınıdiliyoruz.

Kaffed Suriye Kriz Masasıtarafından başlatılan yar-

dım kampanyası da tüm Türkiye'de devam ediyor.

Yardım kampanyasıiçin açılan banka hesaplarına

yardım gönderebileceğiniz gibi, SMS mesajı ile de

bu kampanyaya katkıda bulunabilirsiniz.

Kaffed Suriye Kriz Masası, çalışmalarında şeffaflık

gereği yardım kampanyası kapsamında gerçekle-

şen tüm harcamaları web sitemiz aracılığıyla ka-

muoyuna duyuruyor.

TösaİSİMSOYİS

 

   

  
  İMYAZ

 

Dönüş yolunda zor durumdaki soydaşlarımıza,
karınca kararınca bir merhem,bir çare olabilmekiçin...

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ...

 

oo Hesap numaraları ve Ayrıntılıbilgi için; Www.kafkasfederasyonu.cıde
|oleGleTek 0312 222858? 0

Www.kaffed.org internet sayfamızdan, Kaffed Suriye Kriz Masası'nın gerçekleştirdiği faaliyetler, yardım kampanyası ve hesap

numaraları, derneklerimizin bu konuya destek için yaptıkları faaliyetler, etkinlikler, yardımlar konusunda tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
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afkas Dernekleri Federasyonu Suriye'de yaşayan Çer-

keslerin durumuna dikkat çekmek ve anavatana dönüş-

/ lerindeki engellerin kaldırılması amacıyla 5 Ocak 2013

tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği önünde protesto

gösterisi yaptı, basın bildirisi okudu.

 

KAFFED. öncülüğünde Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vatan-

daşlarımız, elçilik önünde toplanarak, Suriye'de yaşayan ve sayıları i

100 bini bulan Çerkeslerin anavatanlarına dönmesiiçin Rusya'nın bir

an önce harekete geçmesi gerektiğinidile getirdi, Suriye'de yaşayan

Çerkeslerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini istedi.

Samsun'dan Bursa'ya, Reyhanlı'dan Ödemiş'e Türkiye'nin dört bir

yanından derneklerimizden ve gruplardan yoğun talep gören prog-

ram kalabalık bir şekilde büyükelçiliğe doğru yürüyüşle başladı. Slo-

ganlarla, savaş altında kalan Çerkes soydaşlarımızın durumuna dik-

kat çekilmeye çalışıldı.

Her yaştan katılımın gerçekleştiği eylemde “Suriye Çerkesleri Anava-

tan Yolunda” pankartı, “Suriye Çerkesleri ateş altında”, Vardık,varız,

var olacağız”, “Dönüş hakkı kotalanamaz”, “Suriye Çerkesleri yalnız

değildir”, “Çerkes sürgünü sona erecek” dövizleri taşındı.

Eylemdeilk konuşmayı yapan KAFFED Genel Sekreteri Murat Canlı,

2011 yılından beri Suriye'de yaşanan savaşın binlerce insanın ölme-

sine neden olduğunu belirtirken “Binlerce insan Suriye'den kaçmak

zorunda kaldı. Bunların başında Çerkesler geliyor. Suriye'de her gün

yüzlerce kardeşimiz yurtlarını terk etmek zorunda kaldı” dedi.

“Çerkes sürgünü sona erecek”, “Suriye Çerkesleri anavatan yolun-

da”, Susmahaykır, savaşa hayır” sloganlarının atıldığı eylem, Kafkas

Dernekleri Federasyon Başkanı Vacit Kadıoğlu'nun okuduğu basın

açıklamasıile devam etti.

Vacit Kadıoğlu, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle zor durumda

olan soydaşlarının anavatana dönüşünün sağlanmasıtalebine kar-

şıık Rusya Federasyonu yönetiminin kota uyguladığını ve bu husus-

taki taleplere karşı duyarsız davrandığını söyleyerek, kota engelinin

mutlaka kaldırılması ve soydaşlarının anavatana dönüş kapılarının

açılmasıtalebini dile getirdi.

Basın bildirisi bitiminde eylem protesto alkış ve ıslıklarıyla sona erdi,

kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
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Çerkes oSoykınımı ve

5 gfSürgünü ile Çerkesleri

4 LD Nİ TT anavatanlarından kopa-
rarak dünyanın dört bir tarafına savuran

Çarlık Rusyası'nın mirasçısı ve devamıolan

Rusya Federasyonu, tarihi ve insani so-

rumluluklarından daha fazla kaçmamal,, iki

ateş arasında kalmış Suriye Çerkeslerinin

vatanlarına dönmesinin önündeki her tür-

lü engeli derhal kaldırmalı, kendi olanakları

ile anavatanlarına dönemeyen Çerkeslerin

acil ve sağlıklı tahliyesi için özel önlemler

almalıdır...

  

Yaklaşık iki yıldır Suriye'de kanlı bir iç sa-

vaş devam etmekte, her geçen gün çaltış-

malar daha da şiddetlenmekte, daha da

vahşi bir hal almaktadır. Tüm savaşlarda,

tüm çatışmalarda olduğu gibi Suriye'deki

İç savaşta da yine en çok masum siviller

etkilenmekte, taraf olmadıkları kirli bir sa-

vaşa kurban verilmektedir. Karanlık itü-

fakların parçası küresel ve bölgesel tüm

aktörler, yine, yaşanan bu insanlık dramı-

nı, akan kanları, yitip giden hayatları umur-

samamakta, sadece petrol boru hatlarını,

silah satışlarını, kendi büyük projelerini dert

etmektedir, Savaşın, soykırımın, sürgünün,

vatanından, yuvasından koparılmanın ne

olduğunu çok iyi bilen Çerkesler, sebebi

her ne olursa olsun, her ne uğruna yapılır

ise yapılsın her türlü savaşa ve sivil halka

yönelik her türlü şiddete karşıdır.

 

Devam etmekte olan bu kanlı savaşın ka-

muoyunca pek bilinmeyen kurbanlarından

birisi de Suriye'deki Çerkeslerdir. Suriye'de 
nart | 29



 

  

   

 
    

   
 

    

yaşayan Çerkesler, Rus — Kafkas Savaşları sonrasın-

da, Çarlık Rusyası'nın uyguladığı soykırımının ardın-

dan Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Biri-

tanya Krallığı gibi dönemin egemen güçlerinin işbirliği

ile anavatanlarından sürülen Çerkeslerin torunlarıdır.

Tüm Çerkesler gibi Suriye'de yaşayan Çerkeslerin

de anavatanı Çerkesya'dır ve hep öyle kalacaktır.

Karanlık entrikalara kurban edilip vatanlarından ko-

partılan Çerkesler bir daha bu oyunlara gelmeyecek,

ne Suriye'de, ne Türkiye'de ne de başka bir yerde,

bir daha kimsenin projelerine malzeme olmayacaktır.

Suriye'deki Çerkesler iki ateş arasında ölüm kalım

mücadelesi vermektedir. Çerkes yerleşimleri bom-

balanmış, pek çok Çerkes hayatını kaybetmiş, yüz-

lercesi yaralanmış, binlercesi imkansızlıklar içinde

sığınıklara hapsolmuş durumdadır. Binlerce Çerkes

ailelerini, akrabalarını, dostlarını artlarında bırakarak

belirsizlikler içinde evlerini, köylerini terk etmek, Tür-

kiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak

zorunda kalmışlardır. Bine yakın Çerkes anavata-

nımızdaki cumhuriyetlerimize dönmeyi başarmışsa

da hiçbir devlet desteği alınamadığı için kısıtlı yerel

imkanlar ve yardımsever insanlarımızın destekleriile

ancak asgari ihtiyaçları karşılanabilir durumdadır.

Yaşanan bu iç savaşın galibi kim olursa olsun, en

büyük zararı taraf olmayan ve hiçbir devlet tarafından

da desteklenmeyen Çerkesler görecektir. Suriye'de

yaşayan Çerkeslerin feryatlarını anavatanlarında ve

diasporada yaşayan Çerkes kardeşleri dışında kim-

se duymamakta,hiç kimse yardım elini uzatmamak-

tadır.

Suriye Çerkesleri için bu ateş çemberinden tek çıkış

anavatanlarına dönmektir. Rusya Federasyonu ve

Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, tüm ulus-

lararası aktörler, derhal Çerkeslerin kayıtsız şarisız

anavatanlarına dönüş hakkını tanımalıdır. Kafkas

Dernekleri Federasyonu, bu amaçla, defalarca Rus-

ya Federasyonu yönetimine ulaşmayı denemiş, Rus-

ya Federasyonu'ndan gerek tarihi, gerek büyük dev-

let olmanın gerektirdiği insani sorumlulukları gereği,

kendi anayasasında da korumaaltına alınan Çerkes-

lerin haklarına riayet etmesini, hiç bir önkoşul ya da

uygulanması imkansız uzun ve zorlu prosedürler da-

yatmaksızın başta Suriye'de yaşayanlar olmak üzere

tüm Çerkeslerin vatanlarına dönmelerinin önündeki

engelleri kaldırmasını ve teşvik edici özel önlemleral-

masını talep etmiştir. Rusya Federasyonu yönetimi,

maalesef, tarihi sorumluluklarından kaçmaya devam

etmekte, yaşanan trajedinin farkında ve çözüm üre-

tebilecek güce sahip olmasına rağmen Çerkeslerin

sesini duymamakta, duymamazlıktan gelmektedir.

Çerkeslerin yegane duası “Tanrı bütün insanları özgür

ve mutlu kılsın, fakat Çerkesleri de unutmasın!”dan

ibarettir. İnsanlığa, barışa, kardeşliğe olan tüm inan-
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cımıza, geleneklerimize ve demok-

rasiye olan tüm bağlılığımızla başta

Rusya Federasyonu ve Türkiye ol-

mak üzere, uluslararası kamuoyun-

dan Suriye'de yaşanan trajediye

evrensel insan hakları temelinde

yaklaşmalarını, savaşın ve çatışma-

nın bir an önce durdurulması için

yapıcı adımlar atılmasını istiyoruz,

Aynca Rusya Federasyonu'ndan,

tarihsel sorumluluklarından daha

fazla kaçmamasını, kota, vize, otu-

rum izni gibi haksız uygulamaları

derhal kaldırarak başta Suriye'de

yaşayanlar olmak üzere tüm Çer-

keslerin, anavatanlarına dönüşle-

rine imkan sağlamasını, dönüşü

özendirici önlemler almasını, Kosa-

va örneğinde olduğugibi, Suriye'de

yaşayan Çerkeslerin de güvenlik
içinde tahliyesini ve sağlıklı bir şe-

kilde vatanlarına dönüşlerini sağla-

masını, vatanına dönen ve bundan

sonra dönecek Çerkesler için özel

düzenlemeler yapılmasını, federal

bütçeden acil durum fonları oluş-

turularak, barınma, gıda, sağlık ve

eğitim gibi temel hizmetleri verme-

ye başlamasını, kısa vadeli eylem

planları hazırlayarak, kardeşleri-

miz için rehabilitasyon programları

oluşturmasını ve 148 yıldır devam

eden Çerkes Sürgünü'ne artık bir

son vermesini talep ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Ankara, 5 Ocak 2013
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3 ize Federasyon hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Kafkas Dernekleri Federasyonu Türkiye'de değil tüm diasporada bu güne

kadar oluşturulmuş en büyük kurumumuz. Seksenli yılardan KAF- DER'le

başlayan ve pek çok insanımızın ciddi emek ve mesai harcayarak bugünlere getirdiği

bir oluşum. Federasyon ne kadar güçlü ve etkin olursa Çerkes halkı da o kadar güçlü

olacaktır. Bu nedenle yıpratmadan, kişiselleştirmeden hepimizin sahip çıkması gerekir

diye düşünüyorum.

 

Son zamanlarda Federasyon dışında pek çok grup oluştu, bunlarla ilgili ne dü-

şünüyorsunuz?

Bir konuda herkes aynı düşünüyorsa orada bir sorun vardır. Tabi ki farklı görüş ve

düşünceler olacaktır, bunlar gereklidir de, çünkü farklı fikirler, görüş açısını genişletir,

olgunlaştırır, doğruyu bulmakiçin bu fikirlere kulak vermek ve değerlendirmek gerekir

diye düşünüyorum.

Özellikle bir toplumunitici gücü olan gençlerin fikir üretmesi toplum için çok önem-

lidir. Yaş ilerledikçe tecrübeler artar, tecrübeler insanlara pek çok şey kazandırırken

diğer taraftan da edinilmiş temkin ve korkuları da yanında getirir. Gençlerin tecrübe-

sizliği düşüncelerini daha özgürkılar.

Toplumun hem bu temkine, hem özgür düşüncelereihtiyacı vardır.

Peki, bu farklı grupları onayladığınız anlamına mı geliyor?

Evet farklı grup ve görüşleri onaylıyorum. Ancak klavye başında sadece kendisiile

aynı görüşü paylaşanlar arasında kalıp, kendileri gibi düşünmeyenleri, özellikle de Fe-

derasyonu yıpratma boyutunda olanları onaylamıyorum.

Fikir üretmek kadar, üretilenfikirlerin arkasında durmak ve hayata geçirmekiçin çaba

harcamak da gereklidir. Bu da kurumsal kimliklerle olur. Bu grupların dernekleriçinde

çalışmasıfikirlerini oralarda tartışması, oralarda mücadele vermesi sonrasında fede-

rasyona taşıması bana göre en doğru olanı.

Bu hem emek hem süreç ister. Dernekler de, Federasyon da böyle güçlenir. Küçük

küçük gruplarla yapılan çalışmalar ne kadar doğru olursa olsun amacına ulaşması
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zordur. Bir fikir küçük bir grupta kabul görürse mi, yoksa Fede-

rasyonda kabul görürse mi daha güçlü olur. Olaya böyle bak-

mak gerekir.

Federasyon, demeklerden seçilmiş insanlardan oluşuyor. Yö-

netimleri beğenmiyorsanız yönetimlere fikirlerini beğendiğiniz,

doğru kararlar verip doğru politikalar üreteceğini inandığınız in-

sanları getirmelisiniz. Dedim ya bunun için daha çok emek ve

daha çok zaman gerekir. Tüm grupları da aynı kefeye koyup,

haksızlık etmek istemem ancak genel olarak bu gruplaşma bi-

çiminin biraz kolaycılık olduğunu düşünmeden de edemiyorum.

Peki, farklı görüşlere saygınız olduğunu, bu düşüncelerin

derneklerde olgunlaştırılması ve Federasyona taşınması

gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak, Ankara Çerkes Derneği

genç bir yönetime sahip ve 21 Mayıs etkinliğiile ilgili Fede-

rasyondan farklı düşündüğünü söyleyen bir “bildiri “yayın-

ladı. Federasyon yönetimi buna karşı çıktı en çok tepki ve-

renlerden biri de sizdiniz. Bu söyledikleriz ve yaptıklarınız

arasındabir çelişki değil mi?

Evet, belki bu bildiri için en çok tepki veren bendim. Ancak ben

bildirinin içeriğine değil, davranış biçimine tepki verdim. Çünkü

Federasyonda demokratik bir işleyiş ve karar alma biçimivardır.

Toplantı öncesi gündem maddeleri tüm yönetim kurulu üyele-

rine ve dernek başkanlarına toplantıya hazırlıklı gelinmesi için

önceden bildirilir. Başkanlar kurulunda bu kararlar tartışılır, bir
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tavsiye kararı alınır, sonrasında yönetim kurulundatartışılır ve oy

çokluğuile karara bağlanır. Alınan kararlar Federasyon sayfasın-

da yayınlanır ve herkesle paylaşılır. Bundan sonra alınan kararla-

rın arkasında durmak gerekir.

Eğer fikirlerinizi alınan son kararda görmek istiyorsanız; önce-

sinde bunun mücadelesini vermeniz, gerekiyorsa diğer yönetim

kurulu üyeleri, dernek başkanları ile bu konularda tartışmanız

fikirlerinizin kabul görmesiiçin ön çalışmalar yapmanız gerekir.

Bu çalışmaları yapmamış ve yönetim kurulunda bufikrin kabu-

lü için bir mücadele vermemişseniz sonrasında alınan kararın

arkasında durmalısınız kurumsallık bunu gerektirir. Federas-

yon olarak, yönetim kurulu üyeleriniz ve dernek başkanlarınız

ile tartışıp sonuca vardığınızı düşündüğünüz bir konuda, diğer

dernekleriniz arkanızda durmuyorsa bu davranış biçimi Fede-

rasyonun gücünü aşağı çeker öte taraftan, yeterince tartışmaya

açmadığınız bir konuda, toplum önünde hem diğer dernek

başkanlarına hem yönetim kurulu Üyelerine hesap sormak gibi

algılanır ki buda o insanlara saygısızlık olur.

Federasyonun altmışa yakın şubesi var bu kadar dernek

başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin karar alması zor ol-

muyor mu? Kararlar sonuçta başkanın veya yönetim kuru-

lundaki bazıkişilerin fikirleri doğrultusunda alınıyor olabilir

mi?

Dışarıdan bakınca böyle mi görülüyor bilemiyorum. Ancak asla

alınan kararlar başkanın veya onun yanındaki birkaç kişinin ka-
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rarı değildir. Yukarıda da belirttiğim gibi Federasyonun bir karar

almaişleyişi var. Özellikle Başkanımız Vacit Kadıoğlu bu konuya

çok büyük hassasiyet gösteriyor.

Öyle ki kendiyetkisinde olan kararları bile ortak almakiçin çaba

sarf ediyor. Ayrıca bölgelerden gelen dernek başkanlarımız alı-

nan kararlara katkı koyabilecek bilgi birikimi olan, çoğu bu ko-

nuda yıllarca çalışmış emek vermiş ve bilinçli insanlar. Tabi ki

farklı görüşler oluyor, ancaktartışılıyor ve ortak bir karar alınıyor.

Sonuçta alınan kararlar toplumun sesi, bunu beğenmeyenlerin

toplumun sesi olmak adına çalışmalar yapması ve toplumun

sesini değiştirmesi gerekir. Bu Federasyonu eleştirerek değil

bu anlamda güçlendirerek olur. Edinilen bilinci eksik ve hatalı

görüyorsanız bilinçlendirme çalışmaları yapmanız gerekir. Bu

klavye başında oturarak değil, teşkilatın her bölgesinde emek

harcayarak olur.

Federasyon olarak gençlere ve fikirlerine kıymet verdiğinizi

söylüyorsunuz bu konuda bir çalışmanız oldu mu?

Evet Nart Akademi'nin kuruluşu bu amaçla olmuştur. Tüm böl-

ge gençlerinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik bir

çalışma. Gündem çok yoğun olduğu için zamanlama ve prog-

ramlama anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşansa da çok

önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Bu arada Federasyonun gençlere gösterdiği bu çabayı gençler-

den de görmesi gerekir. Yapılan bu çalışmaları kolaylaştırmak

adına destek ve katılım anlamında biz de tüm gençlerden çaba

bekliyoruz.

Ayrıca teşkitlatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyesi arkada-

şımız Filiz ÇELİKile birlikte İstanbul'daki genç arkadaşlarımızla

görüşmekiçin bir program yaptık ve Bağlarbaşı Derneğine git-

tik.

Program öncesi görüşmelerimizde gündem maddesini siz be-

lirleyin, biz Federasyonun hiçbir görüşünü oraya taşımayacağız

sadece sizi dinlemekfikir ve görüşlerinizden yararlanmak ve bu

görüşleri Federasyona taşımak için geleceğiz dedik.

Evet gençlerin görüşlerine verdiğimiz değer doğrultusunda, ben

Ankara'dan, arkadaşım Bursa'dan kalkıp gençlerle görüşmek

için İstanbul'a gittiğimizde toplantıya sadece birkaç kişi katıldı.

Herhangi bir gündem maddeleri de yoktu. Oysa ben, bizi ken-

di fikirleri yönünde ikna etmek için mücadele verecek, Israrlı ve

kalabalık bir grup beklerdim. Bu benim için hayalkırıklığı oldu.

Sonrasında düşündüm, ya Federasyonu ciddiye almıyorlardı,

yada kendi düşüncelerini...

Bence ikisi de üzücü, Federasyonu ciddiye almıyorsan, politik

anlamdailgililere sesini yeterince duyuramazsın. Şu hali ile be-

ğenmiyor olabilirsiniz, elinizde böyle bir kurum var o halde güç-

lendirin. Gençlerimizin kendi düşüncelerini ciddi almıyor olma-

ları fikrini asla kabullenemem buda geleceğe güvenimi sarsar.

Sonrasında kişisel olarak bizi ciddiye almadıklarını düşündüm,

çünkü bence en az Üzücü olanı buydu.
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Federasyonun Anayasa çalışmaları hakkında bilgi verir mi-

siniz?

Göreve geldiğimiz ilk günlerde hükümettarafından Anayasa ça-

ışmaları konusunda tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına çağrı yapıl-

mıştı. Biz de gelen çağrıyı değerlendirerek hemen çalışmalara

başladık.Türkiye genelinden bu konuda görüş istedik, kısıtlı bir

zamanımız vardı ancak buna rağmen toplumumuzdan onlarca

görüş ve öneri geldi.Taleplerin tamamı hukukçularımızdan olu-

şan bir komisyonda derlendi, toparlandı ve “Çerkesler Nasil

bir Anayasaistiyor “ başlıklı yeni Anayasayailişkin talep ve bek-

lentilerimizi belirten broşür benzeri bir kitapçık hazırlandı.İkinci

aşama, Anayasa komisyonuna sunuldu, daha sonra Meclis

Başkanı ve tüm partilerin Anayasa komisyonunda görevli millet-

vellerinden randevu alınarak hepsine beklentilerimiz anlatıldı ve

hazırlanan kitapçıklar götürüldü.

Üçüncü aşama, haftalarca derneklerle yapılan işbirliği sonucu

tüm Çerkesler adına yapılan bu çalışmaları anlatmak üzere böl-

geler gezildi, taleplerimiz bölgelerle paylaşıldı, yüz yüze görüş

alışverişi yapıldı.

Sonuçta bu anlamda ciddi bir çalışma yapılmıştı, ancak talep-

lerimiziiletmenin yeterli olmayacağı, bu taleplerin takip edilmesi

gerektiğinin bilincindeydik.

Bu amaç doğrultusunda Federasyonumuz Türkiye'deki dok-

sandan fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge De-

netleme Ağı'nın kuruluşundan itibaren içinde yer aldı.

Federasyonumuz ağ içerisinde oluşturulan Savunuculuk ve İz-

ieme Gruplarının her ikisinde de yer almakta ve Genel Başkan

Yardımcısı Av. Hasan SEYMENtarafından temsil edilmektedir.

Denge Denetleme Ağı'nın yaptığı çalışmalar dahilinde Anayasa

çalışmaları takip edilmekte ve zaman zaman Komisyonda gö-

revli milletvekilleri ziyaret edilerek gelişmeler takip edilmektedir.

Peki Soçi'de yapılacak olimpiyatlarla ilgili görüşleriniz ne-

dir?

Kesinlikle Şoçi'de yapılacak olimpiyatlara “Hayır” diyorum. Hiç

bir Çerkesin ismini atalarının kanından almış topraklar üzerin-

de, atalarının kemikleri üzerinde böyle bir organizasyona sıcak

bakabileceğini de düşünmüyorum.150 yıl insan ömrü için çok

uzun görünebilir ancak tarihte 150 yıl yaşananları unutmaya-

cak kadar kısa bir süre, yaşananları sürgün ve soykırım olarak

görüyorum. Aslında böyle bir bölgede, böyle bir organizasyon

olimpiyat ruhuna da aykırı, resme kendi penceremden baktığım

zaman gördüklerim böyle.

Federasyonun bu konudaki görüşleri nedir?

Tabi ki olimpiyatları desteklemiyor, bunu Federasyon Başkanı-

mız da her yerde deklere ediyor, ancak Federasyon kurumsal

bir kimlik, dolayısıyla farklı sorumlulukları var, baktığı resminiçin-

deki tüm renkleri ve desenleri mercekaltına alıp tüm detaylarıile

görmek zorunda, bu nedenle bakış açısının çok geniş olması ve

olaya farklı pencerelerden bakıp, daha geniş boyutlu değerlen-

dirmesi gerekiyor.
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Bu anlamda bireysel olarak rahatlıkla kullandığım “hayır” gibi

tek sözcükler Federasyon için keskin ve yetersiz kalır.

Federasyon'un Suriyeli Çerkeslerile ilgili yaptığı çalışma-

lardan kısaca söz eder misiniz?

Suriye'de savaş haberleri gündeme geldiği gündenitibaren, Fe-

derasyon Suriye'deki kardeşlerimiz için endişe etmeye ve çalış-

malar yapmaya başladı.

Konu gerçekten çok kapsamlı ve bu konuda emek harcayan

çok arkadaşımız var, detaylara girersek sayfalarca sürebilir, bu

nedenle kısaca değineyim.

Bu çalışmalar için Başkanımız Vacit KADIOĞLU başkanlığında

Suriye kriz masası kuruldu, öncelikle Akdeniz bölge dernekleri

görev üstlendi, Bölge dernek başkanları bu konuda çokciddibir

organizasyon ve işbirliği içinde çalıştılar, çalışıyorlar önceleri ge-

len Suriyeli Çerkes aileleri Hatay, Maraş, Gaziantep, Mersin böl-

gelerine yerleştirildi. Sayı arimaya başlayınca, tüm bölgelerde

benzer çalışmalar yapılmaya ve gelenler bölgelere yerleştirilme-

ye başlandı, her geçen gün gelenlerin sayısı artıyor ve bölgeler-

de çalışmalar sürüyor. Öte taraftan elçilik ile ve Türk hükümetiile

de alınabilecek haklar konusunda görüşmeler yapıldı, yapılıyor.

Bildiğiniz üzere SMS aracılığı ile yardım toplanıyor, ayrıca bölge

dernekleri bu konuda yardım toplamak adına organizasyonlar

düzenledi, düzenliyor.

Kriz masasına bildirilen boş evlerin envanteri çıkarıldı. Gelenler

bu evlere yerleştiriliyor, dernek başkanlarımızın önderliğinde ge-

lenler bölge halkı tarafından sahipleniyor ve eksikler tamamla-

nıyor.

Gerçek amaç gelenlerin Anavatana yönlendirilmesi bu konuda

da çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalarla Federasyon, derneklerimiz ve bölge halkı büyük

bir dayanışma örneği gösterdi.

Eleştirilere açık olmalıyız diyorum ama, bu konuya emeği ge-

çen başkanımız, dernek başkanlarımız, yönetim kurulundan ve

derneklerden görev alan hiçbir menfaati olmadan gece gündüz

demeden çalışan arkadaşlarımızı görünce bu konuda yapılan

eleştirileri kabullenemiyorum. Burada hiçbir reklama gerek gör-

meden, haksızca söylenen olumsuzlukları dikkate almadan, sü-

rüp giden inanılmaz bir emek var. Emeği geçenlerin hepsine çok

büyük saygı duyuyorum. İnanın yapılan bu iş Federasyon'un gü-

cünün çok üzerinde bir çalışma.

Son günlerde Federasyon'da isim değişikliği konusunda Olağan

üstü Genel Kurul yaşandı. Bunca yoğun bir gündem içinde Fe-

derasyon neden böyle bir kararaldı.

Öncelikle şunu belirteyim, isim değişikliği konusu Federasyon

yönetim kurulunda tartışılmış ve alınmış bir karar değil, yüzün

Üzerinde delege, Federasyon'a imzalı dilekçe vererek isim de-

ğişikliği nedeniyle genel kurula gidilmesiniistedi. Federasyon da

bunun gereğini yerine getirme zorunluluğu nedeniyle Olağanüs-

tü genelkurul kararı aldı.

Yönetim kurulu içinde bazı üyelerin bunu desteklediği hat-

ta imza topladığı konusunda duyumlar aldık bu doğru mu?

Evet, bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve ben, isim deği-

şikliği konusunda imza veren delegelerin içindeydik. Çünkü ken-

di adıma söylemem gerekirse ben Federasyonun isminin Çer-

kes Dernekleri Federasyonu olarak değişmesini destekliyorum.

Buna rağmen bildiriye imza atarken bu bir demokratik süreçtir,

toplumdan gelen sese destek vermek gerekir düşüncesi ile im-

zayı isim değişikliğinden öte, konunun genel kurula taşınması

için vermiştim. Ayrıca bu herkesin kendi karar vereceğibir konu

kimseyi bu konuda ikna etmek adına bir çaba göstermedim.

Peki neden Kafkas dernekleri Federasyonu değil, Çerkes

Dernekleri Federasyonu buna neden gerek gördünüz. Bazı

çevreler bunun bölünmeye neden olacağı görüşünü savu-

nuyor, siz ne düşünüyorsunuz?

Kafkas Dernekleri Federasyonu bana göre çok genelbir isim,

arık Kafkas deyince sadece Çerkesler akla gelmiyor. Bunu

farklı platformlarda bir araya geldiğimiz diğer sivil toplum ku-

ruluşu üyelerinden aldığım tepkilerle de onaylamış oldum, her

seferine Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu temsilen katıldığımı

belirttikten sonra, Çerkes olduğumu da açıklamam gerekti.

Yakın zamanda, Başkan Yardımcımız Hasan Seymen'le, yuka-

rıda sözünü ettiğim Denge Denetleme Ağı'nın bir toplantısına

katıldık. Toplantıda Türkiye'nin önde gelen hukuk profesörleri,

Anayasa Komisyonunda görevli milletvekilleri, sendika baş-

kanları, son dönemlerin akil adamları, medya mensupları, STK

üyeleri ve onlarca izleyici vardı. Toplantının moderatörlüğü-

nü Federasyonu temsilen orada bulunan Başkan Yardımcımız

Av.Hasan SEYMEN yaptı ve önündeki isim levhasında Kafkas

Dernekleri Federasyonu yazıyordu. Evet, toplantının merkezin-

deydi ama acaba katılımcılara göre Hasan SEYMEN, Kafkas

derken kimi temsil ediyordu? Ermenileri mi? Azerileri mi? Çer-

kesler mi? Gürcüleri mi?

Daha önceleri yasalar bu ismi kullanmamıza izin vermiyordu,

artık toplumda bilindiğimiz ismimizi kullanmalıyız diye düşünü-

yorum.

Diğer sorunuza gelince, ben Çerkes isminin bölücü değil bir-

leştirici bir isim olduğunu görüşündeyim. Çerkes tanımlamasını

farklı yapanlar olabilir ancak biz bu toplumda genel olarak “Çer-

kes” diye tanındık. Ve Diasporanın ilk yıllarından beri bu isim

altında Adığe, Abaza, Ubıh, Asetin Çeçen ayırımı yapmadan

teşkilatlandık. Bu dönemlerde kurulan Çerkes İttihad ve Taavün

Cemiyeti'nde, Çerkes Kadınları Teavin Cemiyet'inde, Çerkes

Örnek Okulu'nda, hep birlikte görev aldık. O günlerde insanlar

gerçek kimliklerinin farkında değilmiydi de o gün birleştirici olan

bu isim şimdi bölücü oluyor.

Ayrıca Anayasa çalışmalarında talepleri hep birlikte topladık,

“Çerkesler Anayasadan Ne Bekliyor” diye peşinden gittik,

“Suriye'de Çerkesler de Ölüyor” diye hepbirlikte mitingler yap-

tik. Bütün bu çalışmaların içinde Adığe de Abaza da diğerleri de

omuz omuzaydı. Federasyon yaptığı tüm çalışmalarda “Çerkes”
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ismini kullanınca bölücülük olmuyor da, Federasyonun adı Çer-

kes olunca mı bölücülük oluyor.

Ben kimlik tanımlamasını Çerkes üzerinden yapmıyorum. Ben

Çerkesim diyen pek çok Abaza, Asetin, Adığe, Ubıh gördüm,

ancak Ben Adığeyim diyen Abaza, ben Ubıh'ın diyen Asetin

görmedim gerçek kimliklerimiz konusunda hiçbir tartışma yok.

Bunun ayırımcılık olduğunu savunan arkadaşlarımız, Adığelerin,

Çerkes-Adığe olduğunu söyleyerek, toplumu böleceğini savu-

nuyor ve şiddetle bu görüşe karşı çıkıyor. Ancak karşı çıktığı

bu görüşü “ben Çerkes değilim” demekle kendi de savunmuş,

sadece Adiğelerin Çerkes olduğunu kabul etmiş olmuyor mu?

Bence burada bir çelişki var.

Bana göre kendini Çerkes olarak gören herkesin bu şemsiye

altında yeri vardır. “Ben Çerkes değilim” diyene de “hayır sen

Çerkessin” demek kimsenin haddi de hakkı da değildir.

Bu bir demokratik süreç dediniz ama pek çokkişisizin gibi

düşünmedi? Hatta bu konuda pek çok eleştiri de aldınız?

Evet bende buna bir anlam veremedim, hatta imza veren yö-

netim kurulu üyesi olarak hakarete varan eleştiriler aldık. Bu

eleştirileri hakkettiğimizi düşünmüyorum, bu konudaki duygu

ve düşüncelerimi tüm samimiyetimle açıkladım. Ben yine aynı

şekilde düşünüyorum, bu demokratik bir süreçtir, herkesin bir

görüşü ve bir oyu vardır. Düşündüklerim yüzde yüz doğrudur

demiyorum, benim görüşüm bu yönde diyorum, oyumu açık

kullanıyorum, benim gibi düşünenler çoğunlukta ise isim değişir,

değilse aynı kalır.

Yıldız hanım KAFFED'in aynı zamanda Adıgey Çalışma

Grubu (AÇG) Genel Koordinatörüsünüz. Geçenyıl Adıgey'e

iş adamlarını götürdüğünüzü ve oldukça etkili bir organi-

zasyon gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Ayrıca Adıgey Çalış-

ma Grubu olarak Adıgey'in kuruluş yıl dönümünde kalaba-

lık bir grupla Adıgey'e gittiniz. Bu organizasyonları, AÇG

Çalışmalarınızı ve hedeflerinizi anlatır mısınız?

AÇG, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Adıgey Çalışma

Grubu yönetmeliğine uygun olarak kuruldu. Benim talebim ve

yönetim kurulu kararı ile koordinatörlük görevi bana verildi. Ça-

lışma alanımız, Adıgey Cumhuriyeti ve Kıyıboyu Şapsığ bölgesi.

Öncelikle grupta görev yapacak çekirdek kadroyu oluşturduk.

Turan Akın (Adana), Sevinç Özden ( Balıkesir), Eyüp Baloğlu

(Samsun), Aydın Özdemir(Antalya), Ahmet Özel( İstanbul), Me-

met Yedic (Maykop -Danışman), Abdullah Hızel (Maykop - Dar

Başkanı)

Adıgey Çalışma Grubunda yapılacak çalışmaları mümkün oldu-

ğunca bölgeler bazında tabana yaymak, ve Anavatanla eş za-

manlı götürebilmek amacında olduğumuziçin, üyelerimizifarklı

bölgelerden ve Anavatan'dan seçtik. Çalışmalarımızı proje bazı-

da gerçekleştirmeye gayret ettik. Bu arada üye arkadaşlarımız

kendi meslekveilgi alanları doğrultusunda görev aldı. Örmeğin;

Ticari gezi projesini Turan bey'le yaptık, (Turan bey, Türk Eko-

nomi Bankası (TEB) Dış Ticaret Merkezler Müdürü), Çocuklar
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için yaz kampını Aydın bey'le yaptık (Akdeniz Üniversitesi Sağlık,

Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ), Eyüp Baloğlu Maykop'a gön-

derdiğimiz çocukların öğretmenliğini yaptı (MEB'de öğretmen),

Sevinç Özden (Bir kadın girişimci) organizasyonlarımızı gerçek.
leştirdi. Memet Yedic çok eski arkadaşım, aldığı kararın arka-

sında durup yıllar önce Anavatan'a dönmüş hem Türkiye'nin

hem Anavalan'ın gerçeklerini çokiyi bilen biri olarak, Abdullah

Hızal DAR başkanıolarak bize katkı sağladılar. Ayrıca geçenyıl

Cumhuriyet kutlamaları için Maykop'a gittiğimizde çalışma gru-

bu içinde olmadığı halde Duğ Ersin ve eşi Miraç'ın da çok büyük

desteğini gördük. Ayrıca yapılan tüm çalışmalara bölgelerimizi

de dahil etmek gerekliliğine inanıyoruz, bu nedenle, taslağımız

doğrultusunda oluşturduğumuz projeleri tüm dernek başkanla-

rına gönderip katılımlarını sağlamaya çalıştık.

Genel hatları ile çalışma şeklimiz böyle. Bölgenin ticari olarak

güçlenmesinin hepimizin bildiği pek çok yararları vardır. Bura-

dan hareketle geçen yıl 8-11 2012 tarihleri arasında bir ticari

gezi düzelemiştik. Kırkdan fazla iş adamıile önce Krasnador'da

sonra Maykop'da toplantılar yapıldı. Benzer konulardaki işa-

damlarını karşı karşıya getirip tanışması sağlandı.

İş Gezisi'nin ardından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye ve

Adıgey'den koordinatörler belirlenmesine karar verildi. Adıgey

Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Odasının bildirdiğine göre Adı- |

gey - Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkiler koordinatörü |

olarak Ekonomi 1. Bakan Yardımcısı Andrei Belyakov görevlen-

dirildi. Türkiye'den Hagur Turan Akın, Adıgey'den Ekonomi Ba-

kan Yardımcısı Andrei Belyakov Adıgey-Türkiye arası ekonomik

ve ticari işlemler koordinatörleri olarak çalışmalarına devam et-

mektedirler. Bu çalışmaları çok önemsedik ancak, Maykop'tan

çok büyükbir destek görmedik. Sanıyorum yıllarca eline küçük

bir valiz alan, iş adamı diye oralarda umutları tüketmiş,

Yine geçen yıl Gumhuriyet kutlamalarına katılmak üzere yüze

yakın katılımcı ile Adıgey'e gittik. Çok keyifli ve anlamlı bir ziya-

ret oldu. Bu yıl da yine 3 Ekimde Adıgey ve Kıyı boyu Şapsığ”'ı

kapsayan bir gezi düzenledik. Cumhuriyet kutlamalarında orada

olacağız. Çevre köylerin katılımı ile Lenin Meydanı'nda kurulan

stantlar, peynir şenliği, tiyatro oyunları, müzik dinletisi, ekip gös-

terileri, bütün bunların ötesinde yaşadığınız duygusallık...

AÇG olarak yapmak istediğimiz pek çok proje var ancak,sıkıntı

yaşadığımız konular var. Bunlarbizi yavaşlattı. Örneğin; Pren-

sip olarak KAFFED'in mali durumunu bildiğimiz için, mümkün

olduğunca ürettiğimiz her projenin kaynağını yaratmak çabası

içine giriyoruz. Yapılan tüm çalışmalarda özellikle duyuru anla-

mında ne yaparsak ne kadar çabalasak da yetersiz kalıyoruz.

Yapılan her işte çok büyük emek var, sadece samimiyetle eli-

mizden geleni yapıyoruz ancak profesyonel değiliz tabii ki, bu

arada genelde bardağın boş tarafını gören bir toplumun içinde

olduğumuz için yaptığınız her işte aldığınız eleştiriler, enerjimizi

aşağı çekiyor.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.  
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tarafından kurulan

Türkiye kozmetik

sektörünün Öncü

  

ile bir söyleşi

apmak üzere

KAFFED Genel

oordinatörü Betül

inçerile İstanbul'a
gittik. Genel

müdürlük binasında

Ziyaret ettiğimiz

Tuncer Hunca ile

gerçekleştirdiğimiz

söyleşiyi bilgilerinize

Sunuyoruz. 
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yılında İstanbul'da do-

/ (O) /ğan Tuncer Hunca A-
Z merika'da pazarlama

opsiyonlu kimya mühendisliğini oku-

muş. Ardından İstanbul Universitesi'nde

işletme Üzerine master programını ta-

mamlamış.

   

İlk olarak Federasyonumuz ve Dergi-

miz hakkında bilgiler veriyoruz kendisi-

ne. Ardından Çerkeslik üzerine hoş bir

sohbet başlıyor.

Balıkesir Manyas'ın Haydar köyünden

olduklarını, Ubıh olduklarını anlatıyor

bize. “Babam orada ikamet ediyordu.

Keşke bunları babam söyleyebilse.

Çünkü o gerçekten ciddi bir şekilde

hem bilgi hem arşive sahip. Çok dolu

bir kişi idi.” diyor. Rahatsızlığından do-

layı görüşemiyoruz babası Adnan Hun-

ca ile.

Tuncer bey köyünüze giderdiniz de-

ğil mi?

Çocukluğumuzda ailece köyümüze

giderdik. Her yaz 10 — 15 gün, belirli

döneme kadar gidiyorduk. Daha çok

çocuk oyunları ile zaman geçiriyorduk

köyde. Çerkes düğünleri oldu mu onları

izlerdik. Çerkes düğünleri köylerde hiç

kaçırmadığımız şeylerdendi.

Maalesef ekonomi çok acımasız. Her-

şeyi yok ediyor, siliyor. Eski güzellikler

kalmıyor. Bu daha hızlanarak devam

edecektir ne yazıkki.

Annenizin köyüne gittiniz mi hiç?

Annem Erdekli. Babası Çerkesdi. İşte
onun için ben kendimitanıtırken yüzde

80 Çerkesim demiştim.

Eşim Düzceli ve o da Çerkes. Eşimin

babası Çerkes, annesi Çerkes değil,

Onların soyadı Akhun. Akhun ile Hun-

ca tesadüfi bir şekilde birleşmiş oldu.

2 tane de çocuğumuzvar, bir kız bir

erkek. Oğlumun adı Arın, kızımın adı da

Ada,

Şirketinizin logosunu da oluşturan

aile armanızdan bahseder misiniz?

Bildiğim kadarı ile soy, esasında Çer-

kes olmadan önce babamın söylediği

Karakurum dağlarından, Hunza (Hunza

halen nehri ve platosu vardır)'dan ayrı-

ip Kafkasya'ya yerleşirler. Kafkasya'da

Hunza'nın zor telafftuzundan dolayı 'za'

eki yerine 'ca' eki konmuş ve Hunca ol-

muş. Ca eki Çerkeslerde küçük ya da

zayıt anlamına geliyor. Yani Hunca'nın

anlamı “küçük, zayıf Hun” demek. Ayrı-

ca şirketimizin logosu da aile amblemi-

miz. Yani ok ve nalı sembolize ediyor.

Eskilerde kabileler bunları hayvanlarına

damgalarlardı.

Babamın söylediği kadarı ile bizlerin

sürgün ile geldiğini biliyorum. Türki-

ye'de epey Çerkes var bildiğim kada-

rıyla. Babam 800.000 kadar insanımı-

zın sürgün, soykırımda yok olduğundan

bahsederdi sürekli.

Kafkasya'dan ilk olarak Maşukiye'ye

geliyorlar. Hatta halen orada yaşayan

akrabalarımız var. Bir kısmı da Man-

yas'a gidiyor.

Babanız Tevfik Esenç ile görüşüyor-

du değil mi?

Evet evet çok sık görüşüyorlardı. Ben-

de gittim evlerine, Hacı Osman köyüne.

Onunla anılarınız var mı?

Tevfik Esenç o zamanlarda yaşlıydı.

Bizler de gider,elini öperdik. Ama daha

çok babam sohbet ederdi. Samimibir

şekilde Çerkesce sohbet ederlerdi.

   
Bizler yaşımız itibari ile pek aralarında

oturamazdık. Kütüphanesinden 5 - 6

kitabı da bize hediye etmişti. Ama bu

konularda açıkçası babam bizden çok

çok daha derin bilgilere sahip.

Tucer bey, babanız girişimci kişiliği

ile büyük başarılar elde etti. Şirke-

tinizin kuruluş hikayesinden bahse-

der misiniz?

Babam 17-18 yaşlarında memleketten

yavaş yavaş İstanbul'a, yine Çerkes

olan Atabay ilaç firmasının sahiplerinin

yanına gelmekiçin hazırlıklarda bulunur.

Hatta çok genç olduğu için İstanbul'da

ilk olarak Düzceli Kozakailesinin yayına

yerleşir. - Hayrettin Kozak milletvekili

olmuştur. Galatasaray'da sevilen ama

bazen de Çerkeslerin özelliği olarak da

dikta bir abimizdir ve bildiğim kadarı

ile onun annesi Çerkes. - İstanbul'da

bir yer açıyor ve yatağını yorganını ve-

riyor lar, babam hem iş yapıyor hem

onların yanında büyüyor. Belirli bir ser-

mayeden sonra Asmalı Mescit'te vakıf
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yurdunda hem işini hem de hayatını

idameettiriyor.İlk başlangıcı böyle.

İş de yurtta başlıyor, hem zengin ço-

cuklarının pantolonlarını ütülüyor hem

laboratuvarda bir şeyler karıştırıyor. Bir-

kaç sene sonrailaç pazarlamasıile ilgili

Atabay'da çalışmaya başlıyor. Burada

kozmetiğin Avrupa'da, dünyada gide-

rek önem kazandığını görüyor.

Atabay'ın sahiplerine kozmetikle ilgile-

nip ilgilenmeyeceklerini soruyor. “İlgi-

lenmiyoruz” yanıtı alınca, tek başına,
sıfır sermayeyle bu işi kurmaya niyetle-

niyor.
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ENİ Sekiürünü üretme kebilye

eiGerekcen büyüklüğü,crisekapasiteselYeitibari ie

NEnin, OSenkozmetiklaci birisidir.

EESEReiÇiniBİ da

Ancak, kozmetik bilgisi de yok ve za-

ten o dönemlerde birkaç üniversite

mevcut. Ütüden kazandığı parayı nasil

ürün haline getirebilirim konusunu kur-

guluyor. Tabi sermayede çok az oldu-

ğu için birkaç tane hammadde aliyor,

o zamanda fazla yardımcı malzemesi

de yok. Plastik şişeler topluyor, içlerini

yıkıyor, tamamen temizliyor ve ilk önce

saç boyası yapmayaçalışıyor. Tabi bu-

nu yaparken satmakta önemli. Berber-

leri örgütlüyor. Genelde ithal, Musevi

ithalatçıların getirdiği ürünler. Oradaki

berberlerden 10-15 tanesini örgütlüyor

ve ilk saç boyası formülünü yapıyor.İlk

nekiİZEtiÜretim, 
formül olmasından dolayı başarısızlıkla

sonuçlanıyor ve birkaç kişinin de saçı

yanıyor veya dökülüyor. Ama ikinci se-

fer daha başarılı oluyor. Ve üçüncü se-

fere formülü tutturuyor. Biraz deneme

yanılma oluyor.

Sonra zamanla 10 berber 20-30'a çı-

kıyor. Onu yaparken başka ürünlerde

geliştiriyor. Ama en önemli ürünü saç

kremi Hunca Balsam. Burada tabil ki

dünyada ikinci Türkiye'de ilk saç kre-

mi oluyor. Dünyada ilk çıkan saç kre-

mi Almanya'da çıkan Lifetex diye bir

Alman saç kremi. Babamın kız kardeşi



lıkla

saçı

1 ÇI-

»rde

saç

İki

kre-

kre-

bir

deşi

Almanya'da doktorluk yapıyor. Ondan

bu ilk saç kremini yapan profesörü bul-

masını İstiyor. “Almanya'ya gelip, saç

kremiile İlgili bu profesörle bir görüşme

yapmak istiyorum” diyor. Kısa bir süre

içinde Alman profesörü buluyorlar ve

halam ile birlikte yemek yerken sohbet

arasında babam bu krem ile ilgilendi-

ğini belirtiyor. Profesöre “formülünü

bana verirsen karşılığını da veririm” di-

yor. Alman milliyetçi biriymiş, “Ben asla

böyle bir şey yapamam, ne kurumuma

ne devletime böyle bir şey yapamam”

diyerek formülü vermeyi reddediyor ve

hemen masayıterk ediyor. Ama babam

sık uğraşlarile bir şekilde orada formü-

lü çözüyor, elde ediyor. Tabi o sıralar

Türkiye'de saç kremine alışık değil, da-

âıtıcılar, distribütörler hep yabancı, Mu-

sevi. Yanılmıyorsam Mösyö Jak diye bir

Musevi'nin tekelinde kozmetik. Babam

birgün onun yanına gidiyor, adam meş-

gul olmasına rağmen görüşmeyi kabul

ediyor. Babam çalışmalarından bah-

sediyor, adam bir yandan dinliyor, bir

yandanişlerini takip ediyor. Daha sonra

“Bu kremi satamazsın, daha fazla vak-

 

timi alma” diyor. Hatta “elin kremiolur,

saçın kremi mi olurmuş” diyen Mösyö

Jak babamı kovuyor. Babam şiddelli

bir şekilde kalkıyor ve “Ulan teres, bu-

rası benim memleketim. Bu ürünü sa-

tarım, sana da sattırırım” diyor ve malla-

rı topluyor masadan. Ondan sonraişine

devam ediyor. Sonra 2-3 sene sonra

gayet iyi satıyor ürün, siparişler yetiş-

miyor. Ve bir gün kapısı çalıyor “Adnan

bey tanıdınız mı? Ben Mösyö Jak, bir

gün bana gelmiştiniz “ diyor. Babam da

“Aaa hatırladım, gel otur” diyor. Bu ara-

da çokiyi arkadaş oluyorlar. Mösyö Jak

çok iyi bir distribütör olduğuiçin, çok

daha yukarılara tırmanıyorlar beraber.

Yani Hunca Balsam, Hunca Kozmeti-

ğin en önemli ve ilk ürünlerinden biridir.

Tabi o zamanlar pek sanayi yoktu. Or-

talama 1945'li yıllar ve savaş zamanı.

O dönemler değim yerinde ise toplu

iğne bile bulunamıyordu. O tarihlerde-

ki girişimcilik çok farklı, şimdi artık tüm

kapıları tutanlar var, şimdi çok farklı

olmalısınız. Aksi taktirde girişimcilik bir

noktada kalıyor. Bir de devletin bürok-

rasisi ile insanlar uğraşmak istemiyor.

   
Çünkü sürünüyorsunuz, ne alacağınız

belli değil.

İşini nasıl büyütüyor?

Babam saç kreminden sonra şam-

puan çıkartıyor. İşini büyütüyor, daha

sonra -ben hayal meyal hatırlıyorum-

Beyoğlu'nda Asmalı Mescid'de 2 katlı

bir yere taşınıyor. Okulum bittiğinde

şişelerin kapağını kapatmakla geçiyor-

dum zamanımı, böylece harçlık kazanı-

yordum. Biz de babamın yanında biraz

işi öğrendik.

Arkasından tabi dünyanın gelişimi var.

Yani saç kremi, şampuan belirli dö-

nemden sonra yabancıların Türkiye'ye

gelmesi ve istilası var. Ama bu arada

gene enteresan bir şekilde farklı bir

şey daha buluyor babam. Hunca San-

set. Sanset bir solüsyon, kepek ve saç

dökülmesine karşı. Türkiye'de reklam-

larda ilk zenciyi oynatıyor. Hatırladığım

kadarı ile manşetlerden biri de “Zenci-

ler de neden saç dökülmez” hani dikkat

ederseniz zencileri hep saçlı görürüz ve

ondan dolayı da bir patlama yapıyor.

Siparişler yetişmiyor. Fakat matbaanın
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hatasından dolayı yaklaşık bir sene so-

nunda işte bu ilaç ve ilacında ruhsata

tabi olması gibi sebeplerden dolayı bir

seneden sonra onu da lağvediyor.

Ondan sonraki dönemde uluslararası

şirketler Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar

ve bu da takribi 80'li yıllar. Tabi babam

şampuanda ciddi bir rekabet olacağını

hissederek farklı alanlara kaymayı dü-

şünüyor,.İlk önce deodorant işine gi-

riyor. Viva Cappio isminde deodorant

çıkartıyor. Bu konuda da çok ciddi ba-

şarı elde ediyor.

Babamın gerçekten kokulara karşı bur-

nu son derece hassas ve doğru seçimi

yapıyor. Viva Cappio aynı şekilde yok

satmaya başlıyor. Orada da babamın

satiş ve pazarlama dehasını görüyor-

sunuz. Türkiye'de elektronik çağ yok

iken, kişilere en etkili ve en ucuz nasıl

ulaşacağım diye düşünüyor. O dönem

67 vilayet vardı, vilayetlerden telefon
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prospektüste yapmış olduğu bir yazım rehberi toplatıyor. 10 tane de geçici

sekreter alıyor. Esansın kalıcılığını arttı-

ran ya da tutan tumusol kağıtları var.

Esansların içine bunu batırıyor ve Uy-

gun şartlarda esansları naylonların içine

koyuyor. Yaklaşık bu şekilde 600.000

- 800.000 bin kişiye bu numunelerden

posta gönderiyor. Bu ürünler kişilere

ulaştıktan sonra inanılmaz bir şekilde

ürüne talepte patlama yapıyor, satış re-

korlarıkırıyor.

Sonrada biz şampuan, saç kremi gibi

ürünlerden mümkün olduğu kadar

uzakta durup daha fazla parfüm, de-

odorant, roll-on ve birazda makyaj

ürünlerine eğildik. Çünkü şampuan çok

ekonomik bir ürün. Artık orda dünya

devleri ile kavga etme ihtimali yok ve

para da kazandırmıyor.

Siz ne zaman başladınız bu işe?

Ben Amerika'da eğitimimi tamamladık-

tan sonra 86 Ocak ayında Türkiye'ye

  

 

geldim. Abim de benden bir sene önce

geldi. Böylece babam tek kişi iken 3

kişi olduk. O zamanlar 3 koldan çar-

pışmaya devam ediyorduk. Onun ya-

nında, aynı odada çalışmak bizim için

bir bakıma üniversitenin Üzerine hayat

eğitimi oldu. Çünkü üniversitede aldığı-

nız eğitim bazen önemli bazen de hiç-

bir şey. Kişilere nasıl yaklaşacaksınız,

ticaret nasıl olacak, nasıl bitecek. Ben

kimya okuduğum için ilk olarak labora-

tuardan başladım.

Babanızla iletişiminiz nasıldı?

Babam çok kolay insan değildi. Zordu,

değim yerinde ise askeri disiplin içeri-

sindeydik. Sabır ve inatla ilgilendiğimiz

için İŞİ yavaş yavaş bize devretti. Labo-

ratuardan satışa, satıştan pazarlamaya,

pazarlamadan yönetime kadar geldik.

Güzel markalar ürettik. Ne gibi derseniz

Viva Cappio'nin yanına Jagler'i koyduk,

Galdion'u koyduk. En son She ürünü-

müzü koyduk. She genç kızlara hitap

eden, Avrupa'da ve diğer ülkelerde ses

getiren bir ürünümüz. Arkamızda daha

güçlü bir kurum olsa (bir Sabancıgibi)

reklam vs. çok çok ciddi sesler getire-

biliriz. Biz her kazandığımızı mümkün

olduğuncaşirkete yatıran bir aileyiz.

Adnan bey'in köşe yazarlığı da yap-

tığını biliyoruz. Çerkeslerle ilgili yazı-

ları oldu mu?

Babama bende sıkça hatırlatıyordum

siyasal konularda yazacağına geçmişin

ile güzel şeyleri yaz diye ama yazdıra-

madık. Ben zamanında çok güzel Çer-

kes hikayeleri dinliyordum babamdan

ve hatta kasetlere kaydetmiştik ama

açıkçası o kasetler nerede bilemiyo-

rum. Ama çok güzel hikayelerdi. On-

larca kez dememe rağmen hep farklı

konular yazdı.
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Tuncer Huncaşirkettebulunan
DEMEN e elle

Hani babamdan ben hep onu istedim

Çerkesler ile ilgili, hep o anılarını yaz,

bildiklerini yaz diye. Gerçekten çok

önemli hikayeler vardı. İşte Çerkes at-

ları kadını gördüğünde atından iner ve

atına bindirir. Gideceği yere kadarbıra-

kır. Sonra tekrar yoluna döner vs. Hep

bunları yaz, yaz dedik ama maalesef

olmadı.

Şu anda sağlık durumu nasıl?

Daha önce çokaktif biri idi. Genellikle

çok sert ve çok asabiidi. Bir bağırsa

belki Ankara'dan duyardınız. Yani o ka-

dardı. Ama şimdi Alzheimer rahatsızlığı

mevcut. Fiziksel durumu iyi. Yaşı 88

olmasına rağmen iri cüssesi ile güreş

yapacak kadar sağlıklıdır. Fiziksel ola-

rak bir sıkıntısı yok. Ama hafıza sıkıntısı

mevcut. Benibiraz tanıyor ama örneğin

abimi gördü mü “bu kim?” diyor. Ama

bazen geçmişi çok güzel hatırlıyor.

Keşke o anılarını, yaşadıklarını yazabil-

seydi. 4 kitap yazdı ama konuları siya-

set üzerineydi.

şimdi tabii ki biz biraz uzağız. Ame-

rika'da eğitim aldık ve hep iş ile uğraş-

tik. Keşke bunları babam söyleyebilse.

Çünkü o gerçekten ciddi bir şekilde

hem bilgi hem arşive sahip. Çok dolu

bir kişi idi. Rauf Orbay ve Kurtuluş

Savaşı'ndan bazıkişiler hakkında çok

dolu bir kişiydi. Hani biz de Çerkesiz

ama hayat şartlarından dolayı baya

uzak kaldık. Babam tüm Çerkesleri he-

men hemen tanırdı, tanınırdı. Keriman

Halis Ece de Ubıh'tır ve bizim köylüdür

mesela.

Kafkasya'dan gelmiş aile yadigarı

eşyalar mevcut mu?

Ofisimizde dedemizin bir resmivar. Tabi

o zamanlar fotoğraf yoktu. Almanya'da

bir ressama çizdiriyor halam. Onun

bir resmi var. Onun yanında da Tevfik

Esenç'ten elde ettiğimiz aile amble-

mimiz var. Ama eşya vesaire açıkçası

maalesef yok. Babam bir de çok geniş

yürekli olduğu için hiç çekinmeden eş-

yalarını, elinde olanları etrafı ile paylaşır-

dı ki belki bununda etkisi olmuştur.

Babanızın köyünüzde okul yaptırdı-

ğını biliyoruz. Ondan biraz bahseder

misiniz?

Okulun adı Adnan Hunca Eğitim Öğ-

retim Kompleksi. Doğduğu köyde 8

dershane halinde içinde lisan eğitimi,

bilgisayar eğitimi olan bir okulu yaklaşık

18 sene önce yaptık. Bundan yaklaşık

4 - 5 sene önce Hunca için bir web

sitesi çalışmamız vardı. Bu siteyi yap-

mak için seçilen kişi tesadüf eseri Ad-

nan Hunca Eğitim Öğretim lisesinden

mezun olan bir kız idi. Bu da çok güzel

bir tesadüf oldu. Bu okuldan bir öğren-

 
cinin okuyup, işini kurup, Hunca'nın

web sitesini yapma hakkını kazanması

çok gurur verici bir durum oldu. Baba-

mın köye kurduğu bu okulda çocukla-

rın okuyup mezun olmaları ve başarıları

bizler içinde birer gurur kaynağıdır.

Bazı şirketlerin sosyal sorumluluk

projeleri oluyor. Sizlerin de bu yönde

çalışmalarınız var mı?

Var evet. Engelliler için başlamış oldu-

ğumuzbir sosyal yardım projemiz mev-

cut. Yaptığımız satışlardan, belirli ürün-

lerden gelen kazancı da gene bu sosyal

etkinliğimize aktarıyoruz. Onun dışında

kendi çapımızda bazı kurumlara da

desteklerimiz oluyor. Ama en önemli

çalışmamız okulumuzu yaptırmak oldu.

Babanız,aileniz ile ilgili sizde iz bıra-

kan bir anınız var mı?

Çok şey yaşadık muhakkak. Çok dolu

dolu yaşadık. Çünkü babam çok dolu

bir insandı. Sohbetleri hoş olan biri idi.

Çok disiplinli idi. Bizde bıraktığı en bü-

yük iz açıkçası oydu, kolay bir insan

değildi. Ama oda belki yaşadığı o zor

şartlardan dolayı, hanisıfırdan bir mar-

kayı yaratmasından getirdiği birikim,

sıkıntılardır.

Bize zaman ayırdığınız için çok te-

şekkür ederiz.
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ültür işlerine ilgi duyduğum için bazı soru-

ların cevaplarını bulabilmek amacıyla za-

/ man - zaman oldukça uzaklara gidiyorum.

Dolayısıyla seyahatlere çıkmadan önce görüşece-

ğim kişiler ile iletişim kurar, gerekli randevularıalırım.

Bu şekilde Kanada'ya 2 defa gittim.

İlk olarak Vernon'a Murat Yağan'ın yanına gitmiştim,

ikincisinde ise tercümanlığımı yapan oğlum Enderile

beraber Misisipi'de McMaster Üniversitesi'ne, Prof,

John Colarussa'nun yanına gittik. Kendisi bizi son

derece sıcak karşıladı.

2 gün John Colorussa ile beraber olduk. Onun ça-

ışma ofisinde, yemekte, otomobil ile yolculuk yapar-

ken sürekli sorulu cevaplı işimize devam ettik. Daha

sonra da New Jersey'de 2 gün kalıp, Türkiye'ye

döndük.

Colarussa'ya ilk olarak şu klasik soruyu sordum:

Kendinizi kısaca okuyucularımıza tanıtıp, Kuzey

Kafkasya halkları üzerine yaptığınız çalışmalar-

dan söz eder misiniz?

1945 San Diego doğumluyum, Mississippi ve New

Jersey'de büyüdüm, Harvard Üniversitesi'nde dilbi-

lim Üzerine doktora yaptım. Kafkas dilleri ve lehçeleri

üzerine uzmanlaştım. Ayrıca, Bill Clinton dönemin-

de, Gürcistan Abhazya çatışmalarıyla ilgili olarak

Amerika adına diplomatik görevler üstlendim, aynı

zamanda Amerikan Hükümetine danışmanlık yap-

tım. Halen Canada McMaster Üniversitesi'nde dilbi-

im üzerine çalışmalarıma devam ediyorum.

1967 yılında, Harvard'da yüksek lisans öğrencisiy-

ken, Üniversiteyi bitirmemin hemen ardından Ay-

zenştayn'ın “Vahşi Tümen”filmini izlemiştim. O film-

de Dağıstanlıların dans ettiği bir sahne vardı. Kendi

kendime “Tanrım, bu insanlar da kim!” dedim. Kaf-

kas halkları için dans çok önemli, bu kadar etkileyici

dans eden bir millet daha var mıdır, bilemiyorum.

Dans etmeyi seviyorlar ve güven duygusuna sahip-

ler. Yaşadıkları ülkelerin yasalarına sadakat gösteri-

yorlar, kadına büyükbir saygı var. Şunu da söyleye-

biliriz ki aristokratik kültürleri var, karınıza sevginizi

halk içinde gösteremezsiniz, bubir nevi ağırbaşlılıktır.

Kuzey Kafkasya dil konusunda çok zengin hangi

dillere ilgi duydunuz?

İlk önce çocukluğumun geçtiği New Jersey'de, Adı
ğece'nin Bjedug diyalektiğini incelemeye başladım.

Ardından Ubınhca ve Abazacayıinceledim.

Çalışmalarımın önemli kısmı Adığe, Ubıh, Abaza ve

Abhaz dillerinin fonetiğine odaklıdır. Bunlar doktora

konum oldu ve kitaplaştı.
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Abazaca, Abhazca, Ubıhca ve Adiğece bir ailedir. Hititçe de onların kardeş

dilidir. Adığece bu 5 dile kaynaklık eden daha eskibir dildir. Abazaca muhte-

melen 1000 yıl önce Abhaz'dan ayrılmıştır. Hiçbir dil sabit değildir, tüm diller

değişir. Eğer 3000 veya 4000 yıl öncesine gidebilseydiniz, Abazaca, Ubıhca ve

Adığece'nin benzer özelliklerini duyardınız.

Nart Efsanelerini İngilizce olarak 2 cilt yazdığınızı biliyoruz. Biraz da

Nartlar'dan bahsetmeye ne dersiniz?

Nart destanları, çok eski ve çeşitli konulardaki kahramanlık hikâyeleridir. Bu

hikâyeler Kuzey Kafkasya'da Çerkesler, Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Abazalar

ve onların akrabaları olan Ubıhlar arasında, hatta Svanlar arasında geçer. Nart

Destanlarının tamamını, 1968-1971 yılları arasında, Çerkes bilim adamı Ha-

dağatle Asker'in önderliğinde çalışan bir ekip “Nart Kahramanlık Destanları ve

Ortaya Çıkışları” adlı eserde toplamışlaraır.

Nartlar hakkında koleksiyonları topladım, tercüme ettim ve sadeceikicilt olarak

“Nart Sagas”ı yorumlarıile birlikte İngilizce olarak yayınladım.

Gürcistan, Abhazya sorunu konusunda aktif olarak faaliyetlerinizin oldu-

ğu biliniyor bu konuda neler yapmıştınız söyler misiniz?

Vladislav Ardzınbaile eski arkadaştık. Kendisi de dilbilimciydi; onunla 1990'ın

Haziran ayında, Londra'da tanışmıştık. 1993 yılında Rusya Adalet Bakanı olan
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Yuri Kalmukov ile de şahsen tanışırdım.

Başkan Clinton idaresinde “Bill'in dostları”

olarak adlandırılan grupile 1993'ten 2000

yılına kadar çalıştım. Rusya Devlet Baş-

kanı Boris Yeltsin'in ekibinden, Rus bilgin

Emil Pain ile de görüşüyordum.

Washington'da ki bir konferansın son gü-

nüydü, Ardzınba ile Chirikba yüzlerindeki

farklı bir ifadeyle yanıma gelip, Gürcüle-

rin Abhazya'ya saldıracakları konusunda

beni uyarmışlardı. Ardzınba, parmağını

bana doğru uzatarak “Halkımı kurtarmam

konusunda bana yardımcı olmalısın” dedi.

Ben de Kanada'ya döner dönmez he-

men Washington'u yani Amerika Dışişleri

Bakanlığını aradım; onların halka açık bir

telefon hatları vardır, oradan Gürcülerin

Abazalara saldıracakları konusunu Ame-

rikalılara anlatmaya çalıştım. Ancak hiçbir

yanıt alamadım. O yıllarda Gürcülerin Dev-

let Başkanı Gamsakhurdia idi. Ağustos'ta

savaş başlayınca Eylül ayında telefo-

num çaldı, kongreden bir asistan beni

Amerika'ya davet ediyordu. Bana Was-

hington'da bir düzine heyetle görüşmem

konusunda eşlik edecekmiş. Bunlar Ocak

1993'te olmuştu ve Washingtonile ilişkile-

rim de bu şekilde başlamıştı.

Ulusal Bilimler Konseyi diye bilinen, dı-

şişleri bakanlığının istihbarat ve araştırma

bölümünde Bill Clinton'un bir arkadaşıyla

beraber çalışıyordum. Dışişleri Bakanlı-
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ğı için politika üretiyor, planlama yapıyordum. Onlara

bu harekâtın Gamsakhurdia'yı iktidardan indirmek için

yapıldığını, onun yerine Shevardnadze'nin geçeceğini

söyledim ve nitekim öyle oldu. Fakat Shevardnadze

güç delisi bir adamdı. Abhazya ile diyalog kurma gibi,

uzlaşma gibi hiçbir niyeti yoktu, tek bildiği şey güçtü.

Amerikan Dışişleri Bakanlığıyla tartışma yaşadım; çün-

kü onlar, Shevardnadze'nin yaptığı her şeyi destekle-

meye oldukça kararlıydılar. Benim yapmaya çalıştığım

her şeyi berbat etmekiçin de ellerinden geleni yapıyor-

lardı.

Savaş başladığında, Washinton'un Gürcistan, Abhaz-

ya ve özellikle de Kafkasya konusunda,bilgisiz olduğu

ortaya çıkmıştı. Bazı konuları Amerikalılarla istişare edi-

yordum. Bu arada anlaşmazlıkların kaynaklarını tahmin

etmede başarılı oldum. 17-19 Şubat 1993'te Atlan-

ta'daki Carter Konferans Merkezine geldiklerinde Gür-

cistan ve Abhazya arasında diyaloga öncülük etmeyi

başardım. Abhazya heyetindeki Natella Akaba'dan

Gürcü meslektaşı ile görüşmesini rica ettim. Bir istek

duymasa da kısa bir görüşme yaptılar, ancak sonuç

başarılı olmadı.

Amerikalılara savaşı Abazaların kazanacağını söyledi-

ğimde inanmadılar. Adığelerin ve Çeçenlerin Abazaları
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yalnız bırakmayacaklarını biliyordum, onlar savaşçı halklardı.

Gürcüler değildi. Ruslar Gürcistan'ın arkasında dursaydılar,

bu harekât yalnız Abhazya topraklarında kalmaz, büyük ve

uzunsüreli bir Kafkas savaşına dönüşebilirdi.

Gürcistan'da, soykırım anıtı açıldı, kitaplar yazılıp, bastı-

rıldı ve Türkiye de Adığeler'e dağıtıldı. Gürcüler bundan

ne amaçlıyor?

Gürcistan, Rusya'nın Küba'sıdır. Rusya'nın eşiğindeki Kü-

ba'dır. Ruslar kamuoyuna çok önem verirler. Birçok vahşet

gerçekleştirirler ama bunlar halka mal olduğu zaman durur-

lar. Bu Gürcülerin Rusya'yı kamuoyu önünde küçük düşür-

mekiçin yaptığı bir kampanyadır.

Çerkeslerin bu konu hakkında endişe etmeleri gerektiğini

düşünmüyorum. Adığelerin gelecek için düşünmesi gere-

ken şey şudur: Sizin katmanlı bir toplum yapınız vardı. Rus

işgali ve sonraki sürgünlerle bu toplumsal hiyerarşi sarsıldı.

Ama insanlar hala saygınlık istiyorlar. Şimdi toplumda üst ta-

bakalara tırmanmak serbesttir. Bu da toplumda inanılmaz

bir ihtilafa yol açıyor. İnsanlar güçlü olmak istiyor, prestijli

olmak istiyor. Bunların birçoğunu New Jersey Çerkeslerin-

de görüyorum. Yani, toplumsal uyum hakkında gerçekten

ciddi sorunlarınız var. Eğer Adiğece konuşuyorsanız bu İyi

bir şey, çünkü busize söz hakkı veriyor. Şayet hayatta ka-

lacaksanız, bir çeşit vatanınız olmalı. Moskova ile müzakere

etmelisiniz, size yeniden vatandaşlık vermeleri için, tek ses

olarak konuşmalısınız. Bu yüzden bir Rus diplomatla konuş-

tuğunuzda size “sen kimsin?” diyor. Onlar yetkisi olmayan

birine bir vaatte bulunmazlar. Bu yüzden bütün diaspora
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adına konuşacak toplumsal olay ve gösterilerde en önde yer

almasına karşın, çatışmacı ortamlarda hep uzlaşma ve Rus-

lar ile diyalogdan yana olan bir liderinizin olması gerekiyor.

Her zaman gürültü yapan birileri çıkacaktır. Fakat aranızda

yeterince birlik olmalıdır.

Yok, olmak istediğinizi hiç sanmıyorum, yok olmanız çok

kötü bir şey olur. Çerkeslerin vatanları ile yeniden bütünleş-

meleri gerekiyor. Aslında diaspora Çerkeslerinin kimliklerine

sahip çıktıklarını görüyorum ve elektronik ortamda çığ gibi

büyüdüğünüizliyorum. Bu hayranlık uyandırıcı bir şey, bu

konuhakkında Rusların da yol yakınken iyi düşünmeleri ge-

rektiğini sanıyorum, Rusların bir şekilde sizin iyi vatandaşlar

olacağınız konusuna inanmaları gerekiyor. Zaten kültürünü-

zun en önemli özelliklerinden birisi sadık insanlar olmanız-

dır. Ruslarile Çerkeslerin karşılıklı olarak birbirlerine destek

olmaları gerekiyor. Çünkü Ruslar 150 yıl geçtiği halde, hala

sizden korkuyorlar,

Adiğeler Ruslar ile görüştüler. Fakat tek bir ses olarak dav-

ranmadılar. Bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Diasporadan

sözcülük görevi üstlenecekbirliderinizin çıkması gerek. Kim

olacağını bilmiyorum ama Ilımlı olmalı. Çerkeslerin ihtiyaçları

hakkında sağlam fikirlere sahip olmalı.

Öncelikle röportaj teklifimizi geri çevirmediğiniz için size

teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızın da ba-

şarılarla dolu olmasını dileriz.

John Colarussa: Rica ederim, asıl bu güzel röportaj için

ben size teşekkür ederim.
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3. Selim'i öldüren isyancılara engel olunmasa ve 2. Mahmud da

öldürülseydi, Osmanlı Hanedanının erkek üyesi kalmayacak ve

Osmanlı Hanedanı sona erecekti. 2. Mahmud'u canını siper ederek

yer katledilmekten kurtaran Abaza Cevri Kalfa, böylece Osmanlı Devletinin
US- .. a ><or yüz yıldan fazla devam etmesini sağlamıştır... Bu nedenle, Padişah 2.
zda Mahmud, kendisinden sonra gelen tüm hanedanın atasıdır.

şok

Ml 3. Selim ileri görüşlü, kültürlü bir padişahtı. Başa geçtiğinde
b devletin köhnemiş yapısını ve işe yaramaz hale gelen bazı ku-

* | rumlarını değiştirmekistedi. İlk olarak ordunun modemleştiril-

u mesinden başladı. Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurdu.

va Eskimiş devlet kurulularını da değiştirmeye başladı. Yeniçeriler

ÜL ile bir kısım yöneticiler ve bazı gerici halk bundan rahatsız ol-.

dular.
UZ-

tek Askere pantolon ve ceket giydiren padişahın dine karşı geldi-

ala ğini belirterek halkı ayaklandırdılar. Başlarına Kabakçı Mustafa

isminde bir isyankarı geçirdiler.

av- İsyan büyüdü... 28 Mayıs 1807 tarihinde isyancılar 3. Selim'i

Jan tahttan indirerek yerine aklen zayıf ve aciz bir kimse olan 4.

<im Mustafa'yı tahta çıkararak, 3. Selim'i zindana attılar. Devlette

ları görevli yenilikçilerin kimisini öldürüp, kimisini sürdüler,

Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa bu oldu bittiden

ize rahatsız oldu ve bunu kabul etmedi. 3. Selim'i kurtarıp yeni-
ya-

den padişah yapmak üzere İstanbul'a gelerek sarayı kuşattı.

Durumu görerek endişeye kapılan darbeciler ve tertipçilerin

için padişah ilan ettiği 4. Mustafa, tahtın vârisleri olan ve o sırada

zindanda bulunan3. Selim ile sarayda bulunan 23 yaşlarındaki

2. Mahmud'un öldürülmesihalinde hanedanın tek erkek üyesi
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Cevri Kalfa'nın Sultan Mahmut'u kaçırdığı Harem geçidi,

Altın yol

  

 
Sultanahmet Divanyolu üzerindeki Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi
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olarak kendisinin kalması nedeniyle kendisine lişile-

meyeceğini düşünerek 3. Selim ve 2. Mahmud'un

katledilmelerini emretti.

Emri alan grup ve cellatlar önce 3. Selim'i dairesinde

boğarak öldürdüler ve cesedini Arz Odası'nın önü-

ne koydular. Buradan 2. Mahmud'u öldürmek üzere

bulunduğu yere yöneldiler. Ancak durumun veha-

metini kavrayan Abaza kökenli cariye Cevri Kalfa,

2. Mahmud'un eline bir kılıç vererek dama çıkma-

sını İşaret etti. Kendisi de eline aldığı ateş küreğiile

yanmakta olan şömineden közleri gelenlerin üzerine

atmaya başladı.

Bu şekilde zaman kazanarak 2. Mahmud'un dama

çıkmasını sağladı. Arkadan Alemdar Mustafa Pa-

şa'nın askerlerinin yetişmesiyle 2. Mahmud öldürül-

mekten kurtuldu.

2. Mahmud, bu olay sonrasında tek erkek hanedan

üyesi olarak kaldığından, kendisinden sonra gelen

bütün Osmanlı hanedanının atası sayılır. Eğer 3.

Selim'i öldürenler Cevri Kalfa'nın cansiperane direni-

şi ile karşılaşmadan 2. Mahmud'u öldürselerdi, baş-

ka bir erkek mensubu kalmaması dolayısıyla Osmanlı

hanedanı sona erecekti.

28 Temmuz 1808 tarihinde 2. Mahmud Osmanlı

tahtına oturdu. İlk icraatı, canını borçlu olduğu Cevri

Kalfa'yı haznedar ustalığına, daha sonra da Osman-

li Devleti'nde kadınların yükselebilecekleri en son

mertebe olan Başhaznedarlığa getirdi. Ayrıca Büyük

Çamlıca'da ona güzelbir köşk yaptırdı, çevresindeki

geniş araziyi de bağışladı. Aynı araziden çıkan kay-

nak suyunu «Cevri Kalfa Suyu» adıyla Üsküdar'a ge-

tirtti; İcâdiye'de bir çeşme yaptırarak oradan akitti.

Sultan Mahmud, Cevri Kalfa'nın vefatı üzerine, onun

adına Sultanahmet'te, Divanyolu Caddesi'nin başın-

da bir sıbyan mektebiyle bir de güzel çeşme yap-

ürdi. Firuz Ağa Camii'nin karşısına inşa edilen bu

mektep, «Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi» adını taşır. 2.

Mahmud'un Cevri Kalfa'ya daima anne saygısı gös-

terdiği, kendisini ayakta karşıladığı rivayet edilir...

Cevri Kalfa'yı bazı tarihçiler Çerkes, bazı tarihçiler

Abaza olarak göstermektedir. İkisinden biri olduğu

kesindir. Sarayda çok sevildiği, sayıldığı, hayır ha-

senet sahibi olduğu belirtilmiştir. Sultanahmet parkı

karşısındaki Büyük Mektep (Daha sonra İstanbul İk-

tisadi Ticari İlimler Akademisi) ile aynı yerdeki çeş-
me, Cevri Kalfa'nın hayratları arasındadır. Sultan 2.

Mahmud, ölümünde Cevri Kalfa'yı annesi Nakşidil

Sultan'ın Fatihte bulunan türbesine defnettirerek

sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiştir.

 

 



ile-

un

ıde

NÜ-

sre

ya-

fa,

1a-

ile

ine

ma
Ya-

ül-

lan

len

Nİ-

aş-

anlı

anlı

VTİ

yun

In-

ap-

bu

İS-

AĞLAYANAĞAÇ

Gözyaşı.

Göç

Vekeder

Ves,

— Yerkabuğu

“ Yaprak

Ve sabir.

Arı vızıltıları

Bin sekiz yüz

i Mienis oloja

Rüzgâr uğultusu

Karadeniz

Ve acı

aeeli
Sessiz gecede

el
Kokusu

— Kama

etle

Ve mezar

- Gömülü muska

Bir nesil bölünmüşikiye

Kimilerinin gittiği

ecem

Kara derinliğinde denizin

© Gözyaşı,

Ağlayan ağacın

Tükenen soyu.

Nihal Konar Naş | 



 

      

 

 

 

 

  

  

  

   

    

 

 
  

 

  

  

  
 

 

  

 

  

   
  

Ip gupse a

 

Adiğe halkının;

sivil toplum ve

kültür insanı, şair,

azar, halkbilimci

ear
l
m

M
a
m
e

M
o
n
a
e
i

Nart dergisinin bu sayısında, Nalo Zaurile ilgili olarak bir kaç şair, ya-

Zar, etnograf ve kültür insanının sizlerle paylaşmak istedikleri yazıları

bulacaksınız. Çevirilerde yardımlarından dolayı Adeje Bülent ve Çetao

Nadir'e teşekkür ediyorum.

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 
Hazırlayan: Kıp Gupse Altınışık — Nalçik
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Gut Adem......... Nalçik( KBC Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof.)

Şırdiy Marina..... Nalçik (Yazar, Adığe Psathle Gazetesi- Müd.yard.)

Kanıkho Zarina.. Nalçik ( Şair, yazar, Garyanka Gazetesi Gnl. Redaktörü)

 Balağı Luba...... Londra ( Şair, yazar, Filoloji Dr.)

Paştı Madina.... Maykop (Adığey Cum.SosyalBilimler Enst.Etnoloji Böl.Araşt., Filoloji Dr.)

   

 

Adeje Bülent..... Adana

Şejokho Zafer... Ankara
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. alo Zaur 1928 yılında Hatuvey (Eski Uruh) köyün-

|) de doğdu. Dünyaya geldiği dönemdeailesiçiftçilik

> yaparak yaşamını sürdürmekteydi. 1938 yılında

Zaur un babası Muhammed haksız yere mahkum edilerek

Sibirya'ya gönderilmiş ve bir daha da kendisinden haber

alınamamıştır. Evde yetişkin olarak kalan Zaur'un ağabeyi

Veli de 1941 yılında, aynen babasının akıbetine uğrayarak

Sibirya'ya gönderilmiştir. Zaur'un küçük yaşta yaşadığı bu

olumsuzluklarla beraber, ailede erkek işi olarak kabul edilen

her şey O'nun üzerine kalmıştır.

Zamanın zor koşulları nedeniyle, 1943 yılında, köydeki demir

atölyesine işi öğrenmek üzere gitmesi gerekmiştir. Demircilik

o zamanlar gerçekten külfetli bir iş olmasına rağmen, insanlar

tarafından oldukça değerverilen bir işti.

O tarihlerde devletin tüm gücü ve olanakları 2.Dünya Savaşı

için seferber edildiğinden, insanların kullanabileceği, ihtiyaç

duyulan alet-edavat, makine gibi ekiomanlar pek bulunma-

maktaydı. Tarla, bahçe aletleri, traktör ve diğer makineler

fabrikalarda üretiliyor olsa da, bunların tamiratı ile makas,

bıçak, tırpan gibiel aletleri köylerdeki demir atölyelerinde ya-

pılmaktaydı. Adığeler bu atölyelere değerverirlerdi. İnsanların

uğrak yeri olarak, pek çokkişi orada görüşür ve sohbet eder-

di. Bu sohbetlerde de hikayeler anlatılır ve haberler paylaşı-

lırdı. İnsanlar şakalaşarak, eski woredleri söyleyerek, yoğun

bir sosyal paylaşım atmosferi oluşurdu. İşte zeki ve dikkatli

genç Nalo Zaur'da, o zor zanaati icra ederken, o ortamda,

hem dil konusunda hem de dünya görüşü olarak kendine yol

gösterecekinsanları buldu.

Demircilik mesleğini çok severek yapıyor olmasına rağmen,

eğitim alması gerektiğinin farkına varmış, yarıda bırakmış ol-

duğu okuluna dönerek liseden mezun olmuştur. 1948 yılında

Nalçik'de bulunan Eğitim Enstitüsü ve şimdiki KBC Devlet

Üniversitesi'nde Adığece bölümünde eğitim almıştır. Nalo

Zaur şiir yazmaya ve yazar kimliğini göstermeye daha öğ-

renciyken başlamıştır. 1952 yılında, okuldaki başarılarından

dolayı Eğitim Enstitüsünde eğitmen olarak kalması sağlan-

mıştır. 1954 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Edebiyat

ve Söylenceler Bölümünde” çalışmaya başlamış ve buişini

hiç değiştirmemiştir.

Halkın değer verdiği, hatırı sayılır insanlar olarak bilinen; Yel-

bet Hasan, Şorten Askerbi, Ku'aş Betal, Kardanğuş Zeramuk

gibilerin fikirlerine Nalo Zaur'da saygı duyarak, gerektiğinde

onlara danışmıştır. Kendisi de arkasından yetişen gençlere

bu şekilde yol gösterici ve danışman olmuştur. Mesleğeilk

başladığı zamanlardanitibaren söylenceleri, hikayeleri derle-

meye başlamıştır. Hem kendisinin hem de başkalarının yaz-

dıklarını kitaplaştırmaya çalışmıştır. Edebiyat ile de söylence-

lerin eğitimde kullanılmasıiçin uğraşmıştır.

Kültürile ilgili olarak da derin bir birikimi ve çalışmaları vardır.

Kültür konusunda donanımlı olması kendi halkının kültürüne

de daha derinlemesine girmesini ve daha netbir bakış açısıy-

la yaklaşmasını sağlamıştır.

Adığe kültürünün tarihi ile Adığe edebiyatının tarihini kapsa-

yan kitapları ile 100 'den fazla sayıdaki makalesi bunun gös-

tergesidir

1959 yılındailk şiir kitabı olan * b3yXx3M a 633p”(Kuşların Dili)

yayınlanmıştır. Bunu pek çok şiir kitabı izlemiştir. 1981 yılın-

da, kendi hikayeleri ile derlemiş olduğu hikayeleri kapsayan

“Kbpy 3akby93” (Yalnız Tura ) yayınlanmıştır. Bu kitap 2012

yılında, çok daha geniş bir içerikle tekrar basılmıştır.

Diğer eserlerinden bazıları;

“Ma33M dI3kla 3biMU UMburb3rbyap" (Ay'dan Başka Kimse-
nin Görmediği),

“Tlba6xkb3p3 LUXb3Klap3 “ (Aşağısı ve Yukarısı),

“Ibkaryakiy3xsMp3 ycakİy3x3mMp3”(Ozanile Şair),

“Mrapeağbir3633 n4TepaTyp3M W aHTonorme” (Eski Adığe
Edebiyatı Antolojisi),

“ANbir3 ricayTb3rb3rıcax3p”(Adığe Özdeyişleri),

“Ypbixy İy6birby3” (Bir Yudum Uruh),

“ İlbizpkbiM MW T3dbİlbirb3 “(Acının Tadı).

Naloşiirlerinde dilin tüm güzelliğini kullanarak, vatana,insanın

güzelliğine, aşka dair şiirler yazmıştır. Şiir diliyle yüreğindeki-

leri insanlara aktarmıştır. Güzelliğin ve gerçekliğin asaletiniiş-

lemiştir. Diğer şairlerden farklı olarak, Nalo Zaur söylencelerin

içinde olduğu için bu farkı diline yansıtmıştır. Yanişiirlerinde

Adiığe söylencelerini de kullanmıştır.

Çocuklar için yazmış olduğu söylenceleri kapsayan şiir ki-

tapları, tekerleme ve hikaye kitapları şeklinde pek çok eseri

vardır. Çocuklara yönelik şiirlerinde, tekerleme ve oyunlarda;

vatan sevgisini, gelenekleri, onurlu olmayı, arkadaşlığı, diğer

insani değerleri işlemiştir.

Kitaplarından bazıları Rusça'ya da çevrilmiştir.

Nalo Zaur; 1990 -1998 yılları arasında Kabardey-Balkar Da-

nışma Kurulu üyesi ve 1990 - 1994 yıllarında Adığe Khase

Başkanıolarak, 1992 - 1994 yıllarında Kabardey Halk Kong-

resi üyesi olarak ve 1991 — 1998 yıllarında Dünya Çerkes

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca

Abhazya Cumhuriyeti tarafından Onursal Kültür İnsanı ünvanı

verilmiştir.

2012 yılı Temmuz ayında, 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır.
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Prof. Gut Adem
KBC Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çev.: Adeje Bülent Atçı
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Nalo hakkında konuşabilmek ve yazabilmek benim için

oldukça zor. Çünkü tam 40 yıl onunla beraber çalıştım,

aslında zor olmasının nedeni nereden başlayacağımı

bilememekten kaynaklanıyor. Aslında onunla tanışıklı-

ğımız çok daha uzun yıllara dayanır.

Beni bu mesleğe sokan Nalo Zaur oldu. Yükseklisans

eğitimimi bitirmiş olarak ve her açıdan kendimi olduk-

ça yeterli gördüğüm bir dönemde, Nalo Zaur, Karden-

ğuş Zeramuk'lerin bulunduğu, thamadeliğini de Şorten

Askerbiy'nin yaptığı gruba girince anladım ki, onlara

nazaran hiç bir şey bilmiyordum ve daha yolun çok

başındaydım. Bu donanımlı vatan kahramanları saye-

sinde, hiç bir yüksek lisans eğitimi ile elde edemeye-

ceğim şeyler öğrendim. Aralarına giren gençleri zorla

kulaklarından tutup eğitmiyorlardı tabi ki, kendileri iş-

lerine saygılı, disiplinli, ciddi, onurlu davranışlarıyla ister

istemez insanı etki altına alıyorlardı. Zaman içerisinde

bu etki sizi onlar gibi davranmaya, onları örnek almaya

itiyordu. İşte ben de onları hep örnek aldım.

Zaur,iri yapılı birisiydi. Çoğunlukla insanınfiziki yapısıyla

mesleki becerileri örtüşmez fakat Nalo hem iri yarı birisi

olduğu gibi hem büyükbir yazar hem de tam donanımlı

bilim insanıydı. Tüm bunların dışında ise çok cesur ve

yardım severbirisiydi. Kazanıkue Jabağı'nın dediğigibi

“becerebildiğin iş büyüktür”. Nalo her işi mutlaka son-

landırır hem de büyükişlere girişirdi. O sadece Adığe

kültür adamı değil aynı zamanda dünya kültürüne kat-

kısı olan birisiydi.

Biz Adiğeler, Paş'e Beçmirze'nin hayatı ve eserlerini,

Şogentsuk Ali'nin eserlerinin değerini biliyorsak, ulusal

şiirlerimize, yazılarımıza bu gün derli toplu olarak ula-

şabiliyorsak onun çaba ve çalışmaları sayesindedir.

Yelberd Hasan, Nalo Jansehu, Kuaş Betal ve diğer-

lerinin eserlerine onun sayesinde ulaşabildik ve onlar

hak ettikleri değere onun sayesinde kavuşmuşlardır.

Ağnokho Laşe, Sijaje Kılşıkho, Kajer İndris gibi ünlü

nüktedanları tanımamızı ona borçluyuz. Zaur olma-

saydı Doğudan gelerek Adığe kültürüne giren bazı gü-

zelliklerin farkına varmayacaktık. Baksandaki toplumu

kalkındıranların emekleri, eserleri, kimler olduğunu,ilk

Adiğece gazete, kitap, basım evi, okullara sahip olma-

mıza neden olanları bu gün bizlerbiliyorsak işte bunla-

rın en başında Nalo Zaurvardı.

Nalo Zaur gibiler halkların gururudur, yabancılar da

böyle büyük insan çıkaran halklara her zaman saygı

duymuşlardır.

Zaur, Adığe halkının dört bir yana dağıtılmış olmasın-

dan dolayı diasporada başka halklara karışmaihtimalini

ve yok olmalarının korkusunu ve üzüntüsünü her za-

man taşımıştır. Onun her zaman Adiğelik derdi vardı.

Adiğelerin dünyada hak ettiği saygınlığı önemser, onu

yükseltmeye çalışır ve Adığeliğinden gurur duyardı.

Tanrı kime ne gibi güzellikler bahşettiyse yaratır da verir

de. Nalo Zaur'a da tanrı yazarlık, sanat, onur, ahlak ve

cesaret bahşetmişti. Nalo” da bu yeteneklerini Adığe

halkı için kullanmıştı. Adığe halkına, her biri altın, elmas

değerinde eserler bırakmıştır.

Nalo'da insandı sonuçta, mutlaka eksikleri, hataları ve

yanlışı da olmuştur. Fakat onuniyi özelliklerinin yanında

bunlar çok önemsizdirler. Kısaca Nalo Zaur halkımızın

ve meslektaşlarımızın örnek alacağı, onurlu, adam gibi

bir adamdı.

O eserleri ile edebiyatımızda ve kültürümüzde sonsuza

kadar yaşayacaktır.
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Nalo Zaur'un ölümü tüm Adığeleri derinden üzmüştür. Bana

göre onun ölümüile sadece Adığeler değil onu tanıyan tüm

insanlar derinden etkilenmişlerdir. Adığe halkının dışında bü-

tün sanat, edebiyat, felsefe ve politika gibi dünyayı güzelkı-

lan çevreleri de etkilemiş ve üzmüştür. Çünkü Zaur büyükbir

aydın, eğitmen ve politikacıydı.

Yaşamını bizleri aydınlatmaya adamış, eserleri ile de bunu

göstermiştir. O, milletine ve ailesine çalışarak hizmet etmeyi

dünyanın en onurlu işi olarak kabul etmiş ve öyle yaşamıştır.

Değerli NART Dergisi okurları, Nalo Zaur'un eserlerini pek

çoğunuz okumamışsınızdır. İşte bu nedenle ona bu kadar

önem vermemi anlamanız için sizlere onun eserlerinden bir

kaç örnek vereceğim. Nalo'nun eserleri saymakla bitmez.

Eserlerinde Adiğelerin dünyaya bakışı, yaşamları, sevinçleri,

üzüntülerinin yanında Adiğe dili ve edebiyatını konu edinmiş-

tir.

1959 yılında Kuşların Dili isimli ilk eseri çıkmıştır. Hemen ar-

kasından Aslanıkue, Çerkes Dede ve Saygı Kapısı, Hurome,

Kefiy, Şiirler, Dığayece, Ceguakuemre Wusakuemre, Nağue

şeberikue, Labjemre Şhak'emre, Tavrıhışe, Bahsaney Wu-

zej'akuhem ya Şenğaser, Kru Zakue ve burada sayamadı-

ğım diğerleri. Kru Zakue kendi hayatının öykü ve hikayelerini

anlattığı eseridir. Bu hikaye ve öyküler konusunda dünya sı-

ralamasına girdiğini söyler usta edebiyat ve yazar çevreleri.

Okumadığınız bir eserin anlatılması, izlemediğiniz bir sinema

filminin anlatılması gibidir gerçi ama, Nalo'nun eserlerini oku-

mamış olanların anlayışına güvenerek anlatmakistiyorum.

Bu eserin; Adığe halkının, mizah anlayışını, düşünce tarzını,

dünyaya bakışını ve dünyayı kavrayışını, iyisiyle kötüsüyle,

çalışma biçimlerini ve hatta yaşama dair herşeyini kapsayan

bir Adığe ansiklopedisi olduğunu iddia ediyorum.

5

Sırdiy Marina
Yazar, Adığe Psalhe Gazetesi- Md.Yrd.

Çev.: Adeje Büleni Atçı
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Bir diğer eser hakkında da: “Bahsaney Wuzej'akuhem ya

Şenğaser”, sizleri bilgilendirmek istiyorum. Nalo bizlere, Adı-

ğe yazı dilinin oluşmasına, gazete çıkartılmasına, okul açıl-

masına ön ayak olan Tsağue Nuri, Dim Adem, Gugu Mah-

mud'ların çalışmalarını, bunlar gibi anadil eğitiminin önemini

kavrayıp alt yapısını oluşturanları anlatır. Bu gün Adiğenin

iftihar ettiği Şogentsuk Ali'yi devrim öncesi yetiştiren kah-

ramalar bunlardır. Devrim sürecinde sekteye uğramasaydı

emin olun ŞogentsukAli gibilerimiz çok daha fazla olacaktı.

Bu kahramanlar çağı ve geleceği kavramış örnek insanlardı.

O devirde bütün dünya ulusları kendi anadillerini önemseyip

eğitimi anadillerinde yapıyorlardı. Adığeler neden yapmasın,

Adığebze neden eğitim dili olmasın diye yola çıkmışlar, Dım

Adem ev ev dolaşarak halkımızı aydınlatmaya, anadilin öne-

mini kavratmaya çalışarak,ailelerin çocuklarını Adığebze eği-

timi için okullara göndermelerini sağlamıştır.

Alfabe hazırlamak, bu alfabe ile okulkitapları hazırlamak, öğ-

renci bulmak, okul yapmak ve Adığe Mak gazetesini çıkar-

mak gibi, onca zor ve meşakkatli işi kendilerine görev say-

mışlardır. Üstelik; dini eğitimin Arapça verildiği ve hocaların

da eğitimin arap alfabesiyle verilmesini isteyenlere, siz Rus

değilseniz de Rusça eğitim almak zorundasınız, diyen döne-

min yetkililerine rağmen! Bunlarla mücadele etmek bile başlı

başına cesaret ister. İşte bu eser bu kahramanlara duyulan

saygının bir ifadesidir. Tsağue Nuri İstanbul'da üniversite bi-

tirmiş, hukuk eğitimi almış ve savcılık yapabilecekken bütün

bunları öteleyip anavatana dönmüş ve bu mücadelenin içine

girmiştir. Bu kitap bilinenin aksine, Adığelerin sadece düğün-

dernek, ziyafet, kafe-şeşen için yaşamadıklarını anlatır. Gü-

nümüzde Adığece kitaplar varsa bu kahramanların eserleridir

ve onların yetiştirdikleri insanların eserleridir. Nalo Zaurişte

bu kitabında bunları anlatır.
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Kanıkho Zarina
Şair, yazar, Garyanka Gazetesi Genel Redaktörü

Çev.: Adeje Bülent Aiçı

 

İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler. Bazı insanlar bu dünyadan

göçüp gitmiş olsalar da aslında onlar hala yaşıyorlardır. Çün-

kü bıraktıklarıizler ve eserler ile sonsuza kadar yaşarlar. Oysa

bu her insana kısmet olmaz, insanların çoğu bir iz bırakma-

dan giderler. Yaşayan insanlar da çoğunlukla iz bırakıp gi-

denlere imrenirler. Nalo Zaur da ölümsüz olan işte bu ender

insanlardandı. O, bizlere yalnızca eserler bırakmadı, bizlere

bir dünya bıraktı. 50'den daha fazla sayıda olan kitapların-

dan, hangi kitabını açarsanız, onun bize bıraktığının sadece

bir kitap değil bir dünya olduğunu görürsünüz. Nalo bizlere,

xabzemizi, kadim bir halk olduğumuzu ve dilimizi hatırlattı.

Nalo Zaur oldukca zor şartlarda bir hayat yaşadı, onun ço-

cukluk dönemi babasız olarak geçti. Bu ona yapılan en bü-

yük haksızlık ve zalimlikti. Suçsuz yere tutuklanan babasını

cezaevinde katlettiler. Bu ona yapılan haksızlıkların başlan-

gıcıdır ve hayatını tamamen etkilemiştir. Onun eğitim hakkı

elinden alındı ve çocuk yaşına bakılmaksızın, babası rejim

aleyhtarı olduğuiçin demirci atölyesinde çalışma zorunluluğu

getirildi, itildi kakıldı. Onun bu dönemde tek şansı demirci

ustası Kajer Hak'aşe oldu.

Hak'aşe ona kol kanat gerdi ve mesleğin inceliklerinin ya-

nında, insan olmayı Adığeliği ve dürüst olmayı öğretti, eğitti.

Ben bunları Nalo Zaur'un “Kru Zakue” (Yalnız Turna) adlı ese-

rinden anlıyorum.

Nalo Zaur'u tanımayanlariçin, onun ne kadar insancil, ne ka-

dar aydın bir büyüğümüz ve Thamademiz olduğunu vurgula-

mak istiyorum. Şahsen onun şiirleri ve öyküleri ile büyüdüm.

Kuşların Dili (53yx3M a 633) ve İnsan Onuru (L1bixy Har3)

isimli şiir kitaplarını ezberlemek ve öykülerini anlatmaktan,

öykü ve hikayelerindeki karakterlere her an bir yerlerde

rastlamaktan ve kendimi onlarla özdeşleştirmekten alamı-

yordum. Adeta onun hikayelerinde yaşar gibiydim. Onunla

tanışmak şöyle dursun karşılaşma ihtimali bile beni heyecan-

landırırdı. Oşhamahue dergisinde çalışmaya başladığım da

henüz 15 yaşındayken onunla tanışma şansını yakaladığım

için ben kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. O gün
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hayatımın en mutlu günüydü şüphesiz. Uzun yıllar süren bu

tanışıklık bana çok şey kazandırdı. Benim sonradan fark etti-

ğim çok güzel huyları vardı. O yaşta bana konu her ne olursa

olsun danışması, fikrimi alması ve önemsemesi gibi. Kendi

uzmanlık alanı olsa bile hayatı boyunca hep danışmıştır. Bu

beni çok mutlu ve onore ederdi, çoğumuz da hiç olmayan

danışmak, onun en temel özelliklerindendi. Zaman gectikçe

onu çok dahaiyi anlamaya,tanımaya başladım.

Düşünebiliyor musunuz, büyük Nalo bana eserlerini veriyor

ve ben de redakie ediyordum! Bu benim için, onu ve eserle-

rini yakından tanıma, içselleştirme, moral motivasyon-özgü-

ven duygumun yükselmesi ve mesleğimi sevmeme, geliştir-

meme yönelik bir eğitim süreciymiş, tabi ben bunu sonradan

fark ettim.

Nalo sadece bir yazar değildi. Çok yönlü bir üstad idi. Re-

simden, besteye, siyasetten, çevre sorunlarına kadar bilgisi,

görüşleri, düşünceleri olan bir aydındı. İki hobisi vardı müze-

cilik ve doğa. Küçük bir anı anlatmak istiyorum bununlailgili

olarak: Nalo 70 yaşına gelmiş ve eşi vefat etmişti. O zaman-

lar bir arkadaşı “en büyük özlemin nedir!” diye sormuş. Nalo:

“Uruh ırmağının kenarında küçük bir ev ve sevdiğim kadınla

yaşamak” demiş. Bunu kendisine hatırlatarak, sevdiğin ka-

dını buldun ama Uruh ırmağı kenarında bir evin olmadı diye

takılmıştım. İkincieşi olan Jıgun Nuseile çok mutlu yaşadığını

ben biliyordum. Son 15 yılına bakarsak, bu süre içerisinde

Nalo'ya ilham geldiğini ve 10 kitap daha yazdığı görürüz.

Nuse'nin sevgi ve saygısı bunda etken oldu.

Nalo Zaur'un en güzel eseri olan Kru Zakue (Yalnız Turna)

1981 yılında yayınlanmıştı. Fakat o dönem kitap hemen

tükenmişti ve artık bulmak imkansızdı. İşte o nedenle Kru

Zakue'yiilk baskıya ilaveler yapılmış halde ve daha geniş ola-

rak olarak bu yıl yeniden yayınladık. Bu yeni yayında onun

bitiş öyküsü var, sanırım o bizlere çok şey anlatıyor. Bizim

ne kadar kadim bir halk olduğumuzu, dilimizin zenginliğini ve

kendisinin çevre duyarlılığını yansıttığı öykü ile bitirmek iste-

dim:
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   Psatha* vatanımızı (xeku) cennet olarak

ayırmış, fakat Adiğeleri inceleyerek, onların

xabzelerini, mertliklerini, yaşamlarını, akılları-

nı, cevre dostu olduklarını ve çalışkanlıkları-

nı fark edince, onlara layık diye Adiğece ile

beraber bu cennet vatanı Adiğelere vermiş.

Bu yüzden diğer halklar her zaman Adığele-

re imrenmiş ve kıskanmışlar. Psatha bir süre

sonra Adiğeleri tekrar gözlemlemiş. O cen-

net ülkeyi bahşettiği biz Adiğelerin, bütüniyi

özelliklerimizi terketmeye başladığımızı, çev-

reye ve bereketli topraklarımıza nankörlük

ettiğimizi ve o tanrının bize armağan ettiği

güçlü, zengin dilimizi terk ettiğimizi görünce

Psatna Adığelere küsüp arşa çıkmış.

Biz Adığeler Psatha'yı arıyoruz ve belki geri

döner umuduyla bekliyoruz. 
- “Psatha” nedir, diye öğretmene soruyor gibi Kuşbi yukarıya doğru bakıyor.

- Onu az önce anlatmıştım ya; tüm canlıları, insanları, halkları yaratan yüce yaratıcıdır. Şu koca ormanı da ormanda yetişeni

de ormanda yaşayanı da oradan akan suları da yaratan büyükyaratıcıdır. Sizi yola çıkaran da odur.

- Ya, onlar Büyük Yaratıcımızı geri getirebilecekler mi? Getiremezlerse ne olacak? — diye, gözümün yaşardığını farketmeden,

güzelbir cevap alacağım umuduyla soruyorum.

- Onların ısrarına rağmen gelmeyi kabul etmezse siz de biz de mahvolduk demektir diyor, Hursana gözyaşları kırağına

dönüşmüşolarak. Ancak beni umutlandıran nedir biliyor musunuz,aile, babaya yalvardığında o yetişmekte olan neslini geri

çevirebilir mi?

Hursane de bekliyor, biz de bekliyoruz.......

Nalo Zaur bize bir dünya bırakıp gitti, bizler onu gerçekten anlayabilirsek eğer, onun son hikayesinde bahsettiği Psatha'mız

döner miydi acaba? Bunu kendi kendime soruyorum da cevabı da yüreğim veriyor: dönerdi!....

* Psatha : Yüce Yaratıcı
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Balağı Luba
Şair, yazar, Filoloji Dr.

Çev.: Kıp Gupse Altınışık

  

Kırk yaşına ulaştığında şöyle bir düşünüyorsun ve açıkça

anlıyorsun ki; parıltısını, nurunu, aydınlığını bizlere aktaran

insanları, ne kadar anlatırsak anlatalım, yeterli olmayacağı-

nı bildiğimiz için, tüm bu duygularımızı anlatmak için neden

sözcüklerle kısıtlayarak yok edelim! Ancak bu duygular o

kadar güçlü ki, insanın yüreğinden bir yol bularak, kağıda

sözcükler halinde akmaya başlıyor. Tıpkı Şhalıkho, Balk ya

da Uruhuj ırmağıgibi.

Bana emek veren insanların bazıları dünyadan göçüp gitti-

ler... Dünyalarını değiştirdiler... “Öldüler” demiyorum... Yerin

altında değiller, gökyüzünde çünküonlar!...

İnsanın yaşı, öyle bir an geliyor ki insanı köşeye sıkıştırıyor.

Bir tarafa kaçamadan, çaresizlikle...

Düğün yapılan büyük avludan ayrılırken,

Nasılsa bir bahane buluruzbiz...

Düğünü kim için bitirdiklerini de,

Kapıyı hangi peygamberiçin açtıklarını da.

Benim yaşantımdan kopup gidenlerden; önce Kişokho Alim,

sonra babam Belağı Hazretali... Şimdi de Nalo Zaur...

Babam benim hayallerimin gerçekleşmesini çok istiyordu.

Ben daha küçükbir kızken, şiir yazdığım için arkadaşlarının

yanına götürürdü beni. Onların bana bir yol göstermesini ve

o yolda benim rahatça ilerleyebilmemiisterdi. Biricik kızını,

narin work kızı gibi özenle yetiştiriyor, gözbebeği gibi naz-
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landırıyordu. Babam benim zorluk çekmemden endişeleni-

yordu. 16 yaşındayken yazmış olduğum “Tek Dal” adındaki

ilk şiir kitabımı, göğsünün cebinde tütün tabakasıile birlikte

gezdirirdi. Cebinden kitabımı çıkarttığında ekşi bir tütün ko-

kusu sarardı ortalığı. Kitabın sayfaları biraz solmuş ve kırış-

mış, uçları da tırtıklanmış haldeydi. İşte bunun adı baba sev-

gisidir. Babanın evladına olan güveni de vardır bunun içinde,

Ben tüm bunlardan, yaşamak için güç gerektiği sonucunu

çıkardım: “Onurlu yaşamak için güçlü olmak zorundasın,

güçlü kalmak için de onurlu olmalısın”.

“Onuru” şiirlerime konu olarak seçtim. Babam iyilik için yap

derdi. Baba ocağından, Moskova'ya okumakiçin gittiğim yıl

ayrıldım. © zaman Nalo Zaur bana bir tavsiyede bulunmuş,

Keşokho'yu bul o sana vatan olur!, demişti. Zaur'un tavsi-

yesine uydum ve Keşokho'yu buldum. Namludan çıkmış bir

kurşunun bile yetişemeyeceği hızla evine gittim. Evin avlu-

suna yetiştiğimde, kalpaklı bir halde avluda kar kürümekte

olan, temiz yüzlü, sevimli adamı gördüğümde durakladım.

Dizlerimin bağı çözüldü, ne oldu bana?!

Utanan yüreğim terletiyor beni...

Anlamadın mı, geldin işte!,

Hadi git şimdi, gir evin avlusuna.

Kişokho Alim benim gözümde edebiyatın tanrısıydı. Ağzımı

açıp nasıl konuşacaktım onunla...
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Kendisi benimle konuştu. Sadece bir Adığe bayan şâir ol-

duğum için, avluya beni çağırdı, gümüş tabaklarla ağırladı...

Tıpkı bunun için söylenmiş gibi : “Tanrı senin ona gitmeni

beklemeden kendisi sana gelir”.

NalozZaur.......

Seni anlatmaya nereden başlayacağım, nerede bitirece-

ğim.....

Daha öğrenciyken, Moskova'dan bir gelişimde, Adığe xa-

senin bir toplantısına denk geldim. Hatırladığım kadarıyla

Sen'den başka bir de Oxta Aleksandr vardı. Aleksandr senin

kararın doğrultusunda benim toplum içinde ilk kez konuş-

mamı sağlamıştı.

O, “söz” değil, o merhametin acısıdır...

O, ana kucağından koparılanın gözyaşıdır.

Neden ağladığını bilmeyen çocuk gibi,

Farkına varmadan ortada bırakılandır.

Sen benim çocuğumsun, benim Adığecem!

Nalo'nun yüzündeki ifadeyi görüyorum ve daha bir yürekli

sesle okuyorum .... Nalo gibilerin “aferinini” almak gençken

çok anlamlı ve önemlidir.

Benim yabancı bir ülkede yaşıyor olmam Zaur'un zoruna

gidiyordu... Ürdün'de yaşadığım zamanlarda “Sataney”

destanını bitirip vatana dönmüştüm. Önce büyükanneme

okudum. Sonraki hakim ise Nalo Zaur idi. Yalnız başıma git-

meye cesaret edemediğim için kardeşim Hasanç'ı ve eşim

Muhadin'i de beraberimde götürdüm. Zaur beğenmediği

şeyleri oldukça seri bir dille eleştirirdi.

“Sataney” destanını ona okudum. Kafası ellerinin arasında

beni dinliyordu. Sonra gözyaşları akmaya başlayınca, dur-

mak ve bir şeyler söylemek istedim. Ancak durma, devam

et, dedi. Sonra yaklaş, dedi ve banasarıldı. İşte o anda ben

de ağlamaya başladım...

- Zaur, sen beni en çok etkileyen eğitmenlerden birisin. Bana

çok şey öğrettin...dedim.

- Hayır! ... dedi, kabul etmedi. Sen kendini yetiştirdin, dedi.

Muhadin'e dönerek: Ne kadariyi oldu Muhadin, geldiğin ve

yazdığın melodileri bana dinlettiğin. Daha önce tanımamış-

tim seni, melodilerin ağlattı beni, dedi.

2008 yılında Muhadin'in yetmişinci yaş gününde vatanda

üç günlük bir kutlama programı hazırlanmıştı. Ben de bu

program kapsamında bir akşam şiir dinletisi yapacaktım. O

zamanlar Zaur'un hasta olduğunu bilmiyordum. Davetiyele-

 
ri dağıtan kişiye Zaur'un gelmesini çok istediğimizi özellikle

belirtmesini istedim. İşte o zaman Zaur'un ağır hasta oldu-

ğunu duydum. Davetiye kendisine ulaştığında kendisiniiyi

hissetmediğini, iki günlük programa katılamayacağını ancak

Luba'nın şiir gecesine geleceğini söylemişti ve geldi de.

Bastonu elinde olduğu halde geldi ve gecenin sonuna kadar

da aramızda kaldı.

Nalo Zaur! Sen çok güçlü bir insandın, bana değer verdin ve

bana güç kattın.

Senin gibiler nereden geliyorlar ve nereye gidiyorlar!

Zaur aramızdan ayrılmadan bir hafta önce, ben Londra'day-

ken, arkadaşım ve en sevdiğim şairlerden birisi olan Pşıvuik

Latmir beni aradı. Nalo Zaur'u ziyaret etmiştim, seni sordu,

Luba şimdi İngiltere'de yaşıyor dediğimde ağladı, dedi.

Benim kendimibildiğim gibi Zaur'u da bilen yüreğim diyorki:

sen peygamberlere katıldın Zaur! Kendi vatanında çok şey

yaptın diğerlerinin de ruhuna girdin. Hatta bulutlu İngiliz

semalarında yıldızını da görüyorum. Senin yaşamış olduğun

dünyada bıraktığın iz bana bu dünyada çalışmak ve yaşa-

makiçin güç veriyor. Ben de senin mensubu olduğun Adığe

halkından olduğum için gurur ve onur duyuyorum.
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Paştı Madina
Adıgey Cum.Sosyal Bilimler Enst.Etnoloji Böl.

Araşt., Filoloji Dr.

Çev.: Çetao Nadir Yağan

Nalo Zaurla tanıştığımda bende bıraktığı ilk izlenimi unut-

mam ne mümkün. Beyaz keçeden yapılmış geniş etekli Çer-

kes şapkasıyla misafir sofrasında oturan ve yüksek sesle şi-

irsel bir huehul! söyleyenbuiri yapılı adam kesinlikle sıradışı
bir Adığe'ydi.

O zamanlar ne olup bittiğini tam olarak anlayamayan altı-

yedi yaşlarında küçük bir kızdım. Masada oturan konuklar-

- dan birini diğer odaya davet edip folklor derlemek amacıyla

onunla konuşmaya başladığında önemli ve heyecan verici

birşeyler döndüğünü anlamıştım.

O anki duygularımı ancakasırlık koca bir meşe ağacına do-

kunduğunuzda anlayabilirsiniz.

Küçüğün içindeki büyüğü görebilmemizi ve ayaklarımızın al-

tındaki yolun tozuna karışmış halk kültürü incisini (sözleriyle,
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kitaplarıyla) farketmemizi sağladığı için sevgili öğretmenime

her zaman minnettar olacağım.

Sovyetler zamanında iktidar ulusal sınırları silmeyi hedef al-

dığında kendi ulusal kültürü hakkındabilgi peşinde olma dü-

şüncesini korumayı; yeni nesillere aktarabilmeyi Nalo Zaur

gibi insanlar başardılar.

Doğru bildiğinde ısrar edebilmek onun için hiç de kolay de-

ğildi. Etrafindakileri, doğruluğunu ancak bugün kabul edebi|-

dikleri gerçeklere o zamanlar inandırmaya çalışmak da öyle.

Onun siyaset ve kamu yaşamındaki başarılarını ise hepimiz

biliyoruz. Çerkes bilim dünyasına (Çerkes diasporası tarafın-

dan bazı sebeplerden dolayı fazla bilinmeyen) hizmetlerinin

değerini ne kadar anlatsak abartmış olmayız.
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Nalo Zaur, Çerkes (ve Kafkas) kültürüne dair ilk bilimsel

araştırmaların temelini attı. Araştırma yapılırken uluslararası

bilimsel yol ve yöntemlerin esas alınmasını sağladı. Çıtayı o

kadar yükseltti ki öğrencilerinden herbiri çalışmalarını yapar-

ken “Nalo Zaur okusa ne der?” diye düşünmeden edemez-

di. Bu düşünce araştırma yaparken daha fazla sorumluluk

almaya, bilinmeyeni keşfetmeye, sıradışı yaklaşımları dene-

meyeitiyordu. Bilimsel mirasının takipçisi olan herkesin gizli

hayali öğretmenimizin yükseklerdeki parıltısına birazcık olsun

yaklaşabilmekti. Halihazırdaki modern metodlara rağmen biz

onun sayısız makale ve kitabında, güvenilirliği bugün bile ge-

çerli olan yönlendirmeler bulmuşuzdur. Bazen düşünüyorum

da bir patikayı insan kendi çabalarıyla bulmuşsa önemli bir

ayrıntıya ilk kendisi dikkat çekmişse, dikenli yollardan geçe-

rek bilimsel sonuca ulaşmışsa herhalde yolun sonunda onu

Nalo Zaur gülümseyerek bekliyordur. Eğer böyleyse demek

ki şanslıdır ve doğru yoldadır.

İnsan ilişkilerinde kibar, zarif ve Avrupai bir tarzı vardı. (Bir

Adığe dedesi sayıldığı yaşlarda bile genç hanımlarla selam-

laşırken nazikçeellerini öperek herkesi şaşırttığını hatırlarım).

Doğal konuşması daprril pırıldı. Mükemmel aforizmalar, ze-

kice şakalar, masum ironiler ve folklorik ifadelerle bezenmişti

ve gözalıcıydı.

Zamanının büyük kısmını ceguakol2) kavramını araştırmaya
adamıştır.

Rolüne kendisini kaptırmış bir aktör gibi (daha doğrusu araş-

tırmasının etik boyutunu kendisine fazlaca deri etmiş bir bili-

madamı gibi | ceguako dünyasına kendisini öylesine vermiş-

tir ki bireysel egosu, hepimize yeniden keştfettirdiği Agnoko

Laşef9)ile içiçe geçmiş gibidir. Yaşlı ceguako denilince en

azından benim aklımailk; heybetli vücudu, otoriter ses tonu,

hal ve hareketleriyle Nalo Zaur geliyor. Güç ve incelik, ken-

dine güvenvetitizlik, ürkütücülük ve şefkat gibizıt özellikler

Zaur'da aynı orijinal poetik ceguakolarda olduğu gibi ahenkle

biraraya gelmiştir.

Bilindiği gibi karınca yuvası modelinde inşa edilmiş yani bi-

reylerin sorgusuz sualsiz rollerini yerine getirdiği toplum tür-

leri yok olmaya mahkumdur. Eğerbir toplumda “itaatsizliğe”,

kendi fikrini beyan etme özgürlüğüne yer varsa oyun gibi

kültürel bir kavram gelişmişse işte o toplum hayatta kalma

ve gelişme şansına sahip demektir. Yüzyıllar boyunca Çer-

kes toplumunu tedavi ve rehabilite etmiş ana kaynak ise

ceguako'dur.

Milletimizin bu büyük oğlunun en karakteristik özelliğinin

onun kaderi için taşıdığı sorumluluk duygusu olduğunu dü-

şünüyorum. Zira Nalo Zaur kitap, makale, sözlü anlatım gibi

sayısız çalışmalarında en az bir cümleyle Çerkes kültürüne

dair önemli problemlere dokunmuştur.

Yüzyıllardır varolan kültürel fenomenleri kavrayabilmiş ve

bütün hayatı boyunca bizimle cömertce paylaşmış böyle bir

insan yaşadığımız çağda doğmuş olduğuiçin şanslıyız. Biz-

lere bıraktığı mükemmelve hayat dolu kitapları okudukça bu

yokolmaya mahkummuş gibi görünen kültür ve dilin aslında

nasıl bir güç ve enerjiye sahip olduğunu net olarak anlıyoruz.

Agnoko ismi ile birlikte Zaur'un sayesinde halk felsefesinde

Kazanuko Jabağı'nın mirası canlandırıldı, kavrandı ve sabit-

lendi. “İy3xyp 33pbirıxy3i3T MW MHarbiu-Davanın büyüklüğü

bizim ona verdiğimiz önem tarafından belirlenir” . Kazanuko

Jabağı'nın bu sözü Nalo Zaur'un en sevdiği sözlerden biridir.

Bu altın söz ; hayatın tozlu yollarındaki halk kültürümüze ait

incileri arayıp bulabilmemiz, geleceğe güvenebilmemiz, ne

olursa olsun hayatta kalabilmemiz için bize yardım ediyor.

Çevirenin Notu :

(1) Huehu: Tanrıya yakarma, dua etme amacıyla yapılan Şiir-

sel konuşmalar.

(2) Ceguako: Halk ozanı, şarkıcısı, dans alanının yöneticisi.

Eğlenceleri idare eden kişi. Mevsimsel ya da tıbbi törenler de

dahil pekçok törenin önemli kişisi.

(3) Agnoko Laşe: 19.yy sonlarıyla 20. yy başlarında Kabar-

dey'de yaşamış seçkin bir ceguako.
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Adeje Bülent Atçı

 

 

 
1 Nalo Zaur Adiğeceiçin: “Adığece sadece bir konuşma dili değildir.” derdi.

Gerçekten de Nalo sadece konuşmuyor ve sadece yazmıyordu. O, Adiğece ile yaşıyor, düşünüyor ve dilimizin xabzenin

taşıyıcısı olduğuna inanıyordu.

2011 yılının Mart ayında Nalçik'de bulunduğum sırada, arkadaşım Kip İmdatile sohbet ederken, bana Nalo Zaur'un yayınlan-

mak üzere hazır olan 4 kitabı olduğundan

ve bunların basımı için destek aradığından

sözetti. Ben de hiç düşünmeden bir kitabın

basımını Üstlenebileceğimi söyledim.

  
Aslında 2 cilt olarak basılması planlanan

“Kru Zakue” (Yalnız Turna)'nın el yazması

kopyalarını aldım ve tek kitap olarak bas-

tıracağımı belirttim. Bu kitabı aslında Nalo

Dade'ye yeni yıl hediyesi olarak yılbaşına

yetiştirmeyi planlamıştım. Ancak olmadı.

Şubat sonunda basımı tamamlandı. Kitapları Nalçik'e götürüp gittiğimde, elve-

rişsiz sağlık durumuna rağmen, Nalo Zaur'u

çalışma masasında bir şeyler yazarken gör-

düm ve çok etkilendim. Nalo Zaur'un eşi

Muse'nin, kitapları gördüğünde yansıttığı

sevinç ile kendi kendime:iyi ki bu işi üstlen-

dim, iyi ki bana kısmet oldu dedim ve çok

mutlu oldum. Kitabın bu yeni baskısında re-

daksiyon ve dizayn gibi hazırlıklar Nalçik'te

yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyo-

rum.

Adığe halkının Zaur'a borcu olduğunu dür-

şünüyorum.

Umarım unutmayız, unutturmayız|

Mekanı cennet olsun !  
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Zafer Sürer

Hano ap3 UbiİMKKbbiM,

Jan3 Maxy3p AMİMKKbbİM.

Anbır3633p 3enHLu3LU,

3uyuuaxyallıM TICJTb3KKbbİM.

(m Hbi6>Kb3rbyT 13 ap TICOMU,

A ncanbarbyT AM CaOUÜX3M,

Jibarıkbbbkb İy3xy 3€3biXb3(dXx9M

U3HPKALITbY AXYIXbydbIpT.

(3H3Kİ3 Libiricoy AğbirBM,

ALyi3pT Sayp MW Uİ3PH.

YLHEJPKSKİ3 M TXbUTbX3M.

33X3KİbIpT H3XYPM DİbİILİSPM.

EXbay3 LUbiTM3 Tyrı MaXy3, 
Liy mast Hano gap3p.

Ml akbbiriKİ3 UY33HIUİT İyaxyxsp,

Hibirb xy3p3 KİbILI yanıp. Hano pan3 LUbiİKKbbİM,

Hans Maxyap AMİDKKbbİM.

Kb3Xbyam3 331ypbIMbIİy3, Ağıbır3633p 3eMHLUZLU,
TİYMKİM yBbIHT A LUbiXb3TY, 3UYLU3XYaLLIıM TIC3JTb3KKbbİM...

Mi akbbilibip 4 İ3LUSTU,

X3KİbIMİ3p KbMMbY3TT â CbiXb3TY.. LLİKbokby3 3abap
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BU çalışmada

devlet tanıma

oratiklerinin

Abhazya için

çıkarımları ve

son olarak da

Türkiye'deki

Çerkes

diasporasının

bu süreçte

nasıl daha

etkin bir rol

oynayabileceği

tartışılacaktır.
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Mevcut Durum ve Daha Geniş-ölçekli Tanınmaiçin

Olasılıklar

Giriş:

bhazya Cumhuriyeti 1992-1993 Savaşı'ndan bu yanafiili olarak bağımsız

olmasına rağmen hala geniş-ölçekli uluslararası tanınmadan yoksun. Ancak,

ğustos 2008 savaşı Abhazya'nın statüsüneilişkin yeni bir dönemin başlan-

gıcını imledi; tamamı Birleşmiş Milletler Üyesi olan Rusya, Nikaragua, Venezüela, Nauru,

Vanuatu ve Tuvalu tarafından resmi olarak tanındı Abhazya. George Hewitt'in (2012) de

belirttiği gibi, bu kısmi tanınma Abhazya halkı arasında Abhazya'nın uluslararası toplu-

mun bir parçası olmasını sağlayacak yolun artık açıldığına dair beklentileri de berabe-

rinde getirdi. Ne var ki, sonraki gelişmeler bu kısmi tanınmanın Abhazya için daha çok

yeni zorluklar yarattığını gösterdi bize. Durumun bugün geldiği nokta ise, meselenin tüm

tarafları için eşit derecede kabul edilebilir bir biçimde ve öngörülebilir yakın bir zamanda

çözümlenmesini beklememize pek de izin vermiyor. Yine de bu doğrultudaki çabalar ka-

rarlılıkla uzun-vadeli hedeflere bağlılık gösterecek şekilde, bilinçli ve ilkeli temellere oturtul-

duğu sürece Abhazya'nın geniş ölçekte tanınan bir devlete dönüşebilmesi için olanaklar

sunuyor.

Böyle bir noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı Abhazya'nın geniş ölçekli tanınma-

sına katkı sağlayabilecek etkili politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olası

yolları ana hatlarıyla çizebilmek için, Abhazya'nın statüsüneilişkin mevcut politik söylem-

ler ve argümanlar ışığında bugünkü devlet tanıma pratikleri ve çıkarımlarını tartışmaktır.

Bu bağlamda, devlet tanımanın anlamınailişkin kuramsal söylemleri detaylı bir biçimde

incelemekten ziyade bu alandakiiki temel düşünce ekolü gözden geçirilecek; bugünkü

devlet tanıma pratiklerinin Abhazya için çıkarımları ve son olarak da Türkiye'deki Çerkes

diasporasının bu süreçte nasıl daha etkin bir rol oynayabileceğitartışılacaktır.
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Kuram ve Uygulamada Devlet Tanıma:

Çıkarılacak Dersler

Alanyazında devlet tanımayailişkin iki rakip kuram bulun-

maktadır: Kabul görmeile devlet oluşum kuramı (constituti-

ve theory) ve ilan olma ile devlet oluşum kuramı(declaratory

theory). Kabul görme kuramına göre, “bir varlık ancak dev-

let olarak tanındığı zaman devlet olur” (Ryangaert & Solo-

rie, 2011, p. 469). Bu çerçevede de tanınma devlet olma

için asli bir gereklilik halini alır. Ancakiyi bilindiği üzere, ka-

bul görme kuramı, devlet olma için kaç tane tanıyan ülkeye

ihtiyaç vardır ve bu yöndeki kararlar gerçeklere, normlara,

politik değerlendirmelere ya da bu unsurların bir birleşimi-

ne mi dayanmalıdır gibi birtakım önemli sorulara bağlı olarak

nesnel ve mutlak olmaktan ziyade, göreceli ve öznel olduğu

gerekçesiyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştır (Ryangaert &

Sobrie, 2011).

Diğer yandan, ilan olma kuramına göre, “yeni bir devletin ta-

nınması, ilkesel olarak o yeni devletin uluslararası hukukatabi

bir biçimde var olmasından bağımsız olarak siyasi bir edim-

dir”. (Crawford, 2006, p. 22) Bir başka deyişle, devlet olma

durumu tamamıyla birtakım fiili gerçek koşullarla belirlenir,

kalıcı bir nüfus, sabit bir ülke toprağı, kendi toprağını kontrol

edebilen etkili bir yönetim ve kendi başına diğer devletlerle

İlişkiye girebilmesi kabiliyeti (Brieriy, 1955). Dolayısıyla, bu

kurama göre tanınmafiili olarak gerçek bir durumun resmi

olarak onaylanmasından başkabir şey değildir (Ryangaeri &

Sobrie, 2011). Yani, uluslararası toplum aslında devlet olma

statüsünü bağışlamaz, sadecefiili bir gerçeği tasdik eder.

Günümüzde, akademik çevrelerde ilan olma kuramı daha

yaygın kabul görürken, devlet tanıma pratiklerinde “bir si-

yasi varlığı tanıma ya da tanımamada menfaatleri olan güç-

li devletler tarafından stratejik olarak manipulasyona açık

olan” (Olaizola, 2012, p. 64)ilan olma yaklaşımının egemen

olduğunu görüyoruz. Ancak, ilan olma kuramında bile, “yu-

karıda belirtilen tüm koşulları yerine getirse bile, tanınmayan

varlıklar herhangi bir yasal kimliğe sahip olmadığı ve dolayı-

sıyla bir devlet olarak kabul edilemeyeceği” (Ryangaert &

Sobrie, 2011, p. 470) için, benimsenen yaklaşım ne olursa

olsun, tanınma aday devletler için yine de hayati önemde

bir sorundur. Bununla beraber, Yugoslavya'nın dağılmasının

getirdiği sonuçlar da bazı kökten değişimler ve yeni norm-

ları beraberinde getirmiştir. Bu süreç içinde, geleneksel ya-

sal çerçeveden farklı olarak, Avrupa ülkeleri yeni devletlerin

tanınmasında (1) geleneksel olarak sömürge bağlamlarıyla

sınırlandırılmış kendi kaderini tayin hakkı, (2) demokrasiye

bağlılık ve (3) silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının

önlenmesiilkesine bağlılık gibi birtakım yeni ilkelerden söz

etmiştir (Ryangaert & Sobrie, 2011).

Ancak, bu kurallar pek de tutarlı bir biçimde uygulanmamış-

tır (Ryangaert & Sobrie, 2011). Tanınan cumhuriyetlerin pek

çoğunun bu kriterleri tamamiyle yerine getirdiğini söylemek

çok Zor- ne geleneksel ne de yeni kriterleri. Örneğin, ne Hır-

vatistan ne de Bosna-Hersek o dönemde kendi topraklarını

konirol edebilecekistikrarlı yönetimlere sahip değildi (Ryan-

gaeri & Sobrie, 2011). Ayrıca, ABD ve Avustralya gibi ülkeler

resmi tanıma kararlarını bu kriterlere referans yaparak ge-

rekçelendirme gereği bile duymamışlardır. 2008'de Kosova

Sırbistan'dan bağımsızlığınıilan ettiğinde, uluslararası alanda

verilen tepkiler durumu daha da karmaşıklaştırdı. Uluslararası

hukuka yapılmış neredeyse hiçbir referans yoktu. Kosova'yı

tanıyan ülkelerin hemen hemen hepsi tanıma kararlarını böl-

gedeki istikrar, barış ve güvenlik ihtiyacı ve uluslararası ta-

nımanın bu parametreler Üzerindeki olası pozitif etkileri gibi

siyasi değerlendirmelere referans yaparak gerekçelendirmiş-

lerdir - eğer böyle bir gerekçe verildiyse tabi (Ryangaeri &

Sobrie, 2011).

Kosova ve Abhazya'nın durumu arasındakiiyi bilinen paralel-

likleri burada tekrarlamak niyetinde değilim ancak bu nokta-

da raporda belirtilen argümanların aynen Abhazya örneğinde

de geçerli olması sebebiyle Ahtisaari raporunu aklımızda tu-

tarak devam etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ancak,
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tüm bu paralelliklere rağmen, Kosova'yıtanıyan pek çok

ülke bir emsal teşkil etmesinin önünü kesmek amacıyla

Kosova'nın benzersiz! durumuna vurgu yapmışlardır.

Bundan sadece bir kaç ay sonra, Ağustos 2008 sa-

vaşının ardından, Abhazya ve Güney Osetya'nın Rus-

ya tarafından tanınması da zaten son derece karmaşık

olan durumu daha da çetrefilli hale getirmiştir. Örneğin,

dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Bal-

kanlar ve Kafkasya'da yaşananların hiç bir ortak noktası

olmadığı iddiasını şu sözleriyle ifade etmiştir. “Saikleri |

yargılamak istemiyorum ancak Kosova'nın emsali olma-

dığı (benzersiz) ve bunun da Yugoslavya'nın dağılması-

nın sonrasında ortaya çıkan özel koşullara bağlı olduğu

konusunda çok netiz”. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei

Lavrov da, Abhazya ve Güney OÖseiya'yı tanıma karar-

larını gerekçelendirirken Kosova örneğine hiç bir şekilde |

değinmemiştir. Aksine, Lavrov da “Abhazya ve Güney

Osetya'nın Rusya tarafından bağımsız birer devlet ola-

rak tanınması Sovyet-sonrasi coğrafyadaki diğer ayrılık-

çı bölgeler için bir örnek teşkil etmez. Bu noktada hiç bir

paralellik yoktur” diye iddia etmiştir (Müllerson, 2009;4).
 

Sonuç olarak, Kosova'nın pek çok NATO ve AB ülke-

si tarafından tanınması ve ardından Abhazya ve Güney |

Oseiya'nın tamamı BM ülkesi olan altı ülke tarafından

tanınması ciddi bir uluslararası hukuk krizi yaratmış an-

cak devlet tanıma pratikleri açısından herhangi kesin bir

sonuç getirmemiştir. Aksine, bu pratiklerin ayırt edici

özelliğinin uluslarası hukukun azalan, politik faydacı-

lik ve çıkarların ise artan rolü olduğunu açıkça ortaya

koymuştur (Ryangaeri & Sobrie, 2011). Bu durumda da

uluslararası hukukun tamamen siyasi değerlendirmelere |

dayalı olarak verilen kararları desteklemek üzere kulla-

nıldığı bir konuma indirgendiğini söylemek pek de hatalı |

olmayacaktır. Dolayısyla, mevcut devlet tanıma pratikle-

(i sadece uluslararası hukuka olan güveni yok etmemiş,

aynı zamanda tutarsızlık, keyfilik ve belirsizlikle sonuç-

lanmıştır.

  
Böyle bir hukuki-siyasi iklimde de, kuşkusuzilk planda

gereksinim duyulan şey, aday devletlerin tabi olacağı

adalet-temelli kriterlere dayalı normatif ve kurumsallaş-

mış bir devlet tanıma pratiğidir (Olaizola, 2012). Ne var

ki, bugünkü devlet tanıma ve uluslararasıilişkiler pratik- |

leri ne bu anlamda umut vaad eden bir resim çizmekte

ne de yakın zamanda uluslararası toplumun tüm Üyele-

ri için kabul edilebilir bir çözüm getirilebileceğine ilişkin

bir umut vermektedir. Ancak, Abhazya'nın geniş ölçekli :

uluslararası tanınması için yollar ararken dikkate alına-

bilecek bir takım dersler çıkarmak mümkün. En genel

haliyle, mevcut devlet tanıma kuram ve uygulamaları(1)

Abhazya'nın ilan olma kuramının gerektirdiği koşulları i

yerine getirdiğini uluslarası toplumu ikna edebilecek ve

(2) orta ve uzun vadede geniş ölçekli tanınmayı sağla-
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Abhazya'nın haklılığı ve

meşruiyetine dair uzun
vadede uluslararası ölçekte

bir kamuoyu oluşturabilmek

için dünya çapında

bilgilendirmeye yönelik daha

fazla çaba sari edilebilir.
yabilecek diğer siyasi şartları oluşturabilecek ilkeli bir

politikanın gerekliliğini işaret etmektedir. Bu çerçeve-

de öne çıkan bazı faktörler şöyle sıralanabilir:

- Öncelikle, kabul görme yaklaşımının uygulamadaki

egemenliğine rağmen, unutulmamalıdır ki ilan olma

kuramınailişkin hem geleneksel hem de yenikriterler

bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla bu çerçevede belir-

lenmiş tüm koşulları ve normları güçlendirmek Üzere

gösterilen her çaba uluslararası topluma Abhazya'nın

uluslarası hukukun gereklerine olan bağlılığını göste-

recektir. Bu bağlamda, demokratikleşme,iyi işleyen

ve şeffaf bir yönetimin sağlanmasıve tek başına kendi

toprağını kontrol edebilme ve diğer devletlerle ilişkiye

girme kabiliyetlerinin geliştirilmesine ayrıca vurgu ya-

pılması yerine olacaktır.

- İkinci olarak, tüm güçlü gerekçe ve kanıtlara rağ-

men, oldukça seçmeci ve siyasallaştırımış devlet

tanıma pratiklerinin dünya çapında -Rusya da dahil

olmak üzere- neredeyse hiç istisnası olmadığı gerçe-

ğine dayanarak diyebiliriz ki 'çifte standart” argümanı

Abhazya'ya kısa vadede hiçbir fayda sağlamayacak-

tir. Uluslarası toplumun aslında Abhazya'daki duruma

dair çok az bilgisi olduğu gerçeğini düşünürsek (Bus-

dachin, 2010; Hevwitt, 2012), Abhazya'nın durumu-

nun haklılığı ve meşruiyetine dair uzun vadede ulusla-

rarası ölçekte bir kamuoyu oluşturabilmek için dünya

çapında bilgilendirmeye yönelik daha fazla çaba sarf

edilebilir.

- Gürcistan'ın toprak bütünlüğü'nün yeniden sağlan-

masının mümkün olmadığına dair giderek artan bir

farkındalık söz konusu (International Alert 2011, Lie-

ven 2008, Müllerson 2009). Bu farkındalıktan, AB ül-

keleri ve Türkiye ile hem Abhazya hem de uluslararası

toplum için kabul edilebilir koşullarda doğrudanilişki-

ler kurmak- özellikle de başlangıçta sivil toplum kuru-

luşları ile- üzere yararlanılabilir. Bu, hem Abhazya'nın

görünürlüğünü arttıracak hem de davasını anlatmak

ve böylelikle bağımsız ve egemen bir devlet olarak

statüsünü yansıtmak için daha fazla olanak sağlaya-

caktır.
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Diasporanın Rolü

Bu bölümde, Türkiye'de yaşayan Çerkes diasporası konusu-

na yönelerek diasporanın Abhazya'nın geniş ölçekli tanınma-

sı çabalarına ne şekilde katkı sağlayabileceğinitarlışacağım.

Ancak öncelikle biraz diasporayı tanıyalım. Herhangi resmi

bir rakam olmamasına karşın, Türkiye'de yaşayan Çerkesle-

rin sayısının yaklaşık olarak üç ila yedi milyon arasında oldu-

ğu tahmin ediliyor. Ne var ki homojen bir diasporadan bah-

setmek mümkün değil, daha ziyadefarklı dil ve/veya lehçeler

konuşan ve farklı derecelerde aidiyet özellikleri gösteren

çeşitli kültürel kimliklere sahip Kuzey Kafkasya halklarından

oluşuyor denebilir (çoğunlukla Abaza, Adığe, Ubıh ve diğer

Kuzey Kafkasya halkları). Bu çeşitlilik siyasi görüş noktasında

da kendini gösteriyor. Diaspora yekpare ve homojenbir siya-

si görüş kitlesinden ziyade farklı düşünce hatlarını barındıran

bir topluluk. Çerkes diasporasının Üyelerinin siyasi görüşleri-

ne ilişkin ayrıntılı bir tahlil yapmak bu çalışmanın kapsamının

dışındadır. Ancak, bir yandan aşağıda belirtilenlerden farklı

pek çok siyasi bakış açısının olabileceğini teslim ederken,

diğer yandan da Nil Doğan'ın (2009: 67-68) çalışmasından

faydalanarak, genellikle her biri farklı Çerkes toplumları ve

örgütleriyle ilişkilenen dört ana siyasi görüş hattından bahse-

debiliriz; bağımsız ve birleşik bir Kafkasya'yı savunanlar, Tür-

kiye'deki Çerkes diasporasıiçin tek seçeneğin Kafkasya'ya

geri dönüş olduğunu savunanlar, Çerkesleriçin tek seçene-

ğin sosyalist bir devrim olduğunu düşünenler ve son olarak

Türk milliyetçiliği ve Turancılığı Çerkesler için tek uygun seçe-

nek olarak kabul edenler.
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Ne var ki, 90'lı yıllar devrimci grupların büyük ölçüde yok ol-

masıyla sonuçlanmış (Nil Doğan, 2009), aynı zamanda da

Soğuk Savaş sonrası döneminiteleyen sosyo-politik koşullar

ve değişen zaman ve uzam kavramlarının etkisiyle Çerkesle-

rin diasporik kimlikleri için yeni sorunlar ve olanaklar yaratmış-

tır (Kaya, 2004). Bu bağlamda,bir taraftan “hayali anavatan'

algısı yerini “gerçek bir ülke” algısına bırakmış, diğer taraftan

da haberleşme imkanlarının gelişmesi ve görece kolaylaşan

seyahatfırsatları birden fazla kimliğin eşzamanlı olarak inşa-

sına izin vermiş ve bu da insanların hem diasporada hem de

burada yaşamasını ve hem buraya hem de anavatana dair

bir aidiyet geliştirmesini mümkün kılmıştır.

 
Bütünüyle baktığımızda diyebiliriz ki siyasi görüş ve kültürel

kimlik açısından diasporayı tanımlayan temel özellikler ho-

mojenlik ve yekparelik değil çeşitlilik ve devingenliktir. Ancak,

tüm bu çeşitliliğe rağmen bu farklı grupları çeşitli biçimlerde

birbirine bağlayan güçlü toplumsalve tarihi bağlar olduğunu

da unutmamalıyız. Bu çalışmada 'Çerkes” terimi Türkiye'de

yaşayan Abhaz, Adığe ve diğer Kuzey Kafkasya halklarını

kapsayacak şekilde en geniş anlamıyla kullanılmaktadır çün-

kü bu toplumlar her daim birbirlerine yakın yaşamışlar ve or-

tak bir tarih ve kültüre inanmışlardır, dolayısıyla da uzamsal

ve tarihsel olarak birbirlerinden ayrılamaz görülebilirler. Da-

hası, çoğu zaman Kafkasya'nın tamamında ne olup bittiğiyle

doğrudanilgili olmuşlar; hem Abazalar hem de diğer Kuzey

Kafkasya halkları çeşitli zamanlarda etkileşim ve işbirliği için-

de olmuşlardır. Tam da bu noktada diasporayı Abhazya'nın

tanınması sürecinde hem Türkiye'de hem de AB'de daha

etkili bir baskı grubu ve daha güçlü bir aktör yapacak temel

unsurun da, sözünü ettiğimiz farklılık ve çeşitliliğin beraberin-

de bu bağların korunmasının olacağını özellikle vurgulamak

gerekir.

 



 

    

    

     

   
       

Diasporanın bu karmaşık yapısına paralel olarak, diaspora üyelerinin çeşitli dü-

zeylerdeilişki kurduğu pek çokfarklı sivil toplum kuruluşu ve örgütü bulunmak-

tadır Türkiye'de. Yine bu örgütlere ilişkin detaylı bir analiz bu çalışmanın kapsa-

mının dışındadır ancak bu noktada bir virgül koyarak, bugün burada beklendiği

üzere KAFFED'in ilkelerine ilişkin birkaç bilgi vermek istiyorum: Tüm Türkiye'den

60 civarında Üye derneği bulunan KAFFED Türkiye'deki en geniş dernek ağı

“ olarak kabul edilebilir. KAFFED, Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği sürecinin ge-

tirdiği demokratikleşme hareketleri sonucunda uygulamaya konan yeni yasa ve

yönetmeliklerle federasyon kurmanın mümkün hale geldiği 2003 yılında kurul-

muş, önceli KAFDER ise 1993'de kurulmuştur. KAFFED Çerkeslere uygulanan

sürgün ve soykırımı kabul eder ve bu tarihsel gerçeğin tanınmasını talep eder,

dolayısıyla da, 21 Mayıs anma etkinliklerine özel bir önem atfeder. Ayrıca, genel

anlamda anavatandaki siyasi gelişmelerle yakından ilgilenen KAFFED, özelde

de Abhazya'nın bağımsız, özgür, demokratik ve refah içinde bir ülke olarak geli-

şip güçlenmesi çabalarını destekler. Böyle bir anlayışla KAFFED,(1) Abhazya'yı

kültürel kimliğin hayati bir bileşeni ve dahası devamı/hayatta kalmasıiçin bir ga-

rantör olarak görür, (2) Abhazya'nın uluslararası arenada tanınmasının Kafkas-

ya'daki barış ve istikrar için önemimi kabul eder ve (3) Abhazya'nın Türkiye ve

uluslararası toplum tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmasını talep eder.

Bu bağlamda, KAFFED bir yandan tarihi haksızlıkların telafi edilmesi konusun-

ol- daki kararlılığını sürdürürken, diğer yandan da Abhazya'nın uluslararası toplu-

da mun bazı üyeleri tarafından tanınmasının ülkenin geleceği için ortaya çıkardığı

lar fırsatları tehlikeye atmadan, karşılıklı anlayış ve uzlaşı sağlamak üzere gerekli

e- diplomatik araçların temkinli bir biçimde kullanımını destekler.

IŞ- Bu kısa bilgilendirmeden sonra, Türkiye'deki Çerkes diasporasının Abhazya'ya

an hem genel anlamda hem de özelde uluslararası tanınma sürecinde nasıl daha

tan fazla siyasi destek ve katkı sağlayabileceği konusuna geçebiliriz. Diasporanın

yan hem Abhazya hem de tüm Kafkasya'da olup bitenleri dikkatle izleyen büyük

sa- nüfusuyla Türkiye ve AB'de Abhazya lehine etkili olabilecek bir baskı grubuna

de dönüşme potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz. Diaspora, hem Türkiye hükümeti

dar Oo hem de AB yönelimi üzerinde böylesibir etki yapabilir ve yapmalıdır da. Ancak,

diasporanın Türkiye'deki etkinliğini artırmak için halletmesi gereken önemli so-

runları vardır. Bu sorunların bir kısmı diasporanın kendi başına halletmesi gere-

irel ken sorunlarken, bir kısmının çözümünde diaspora-Abhazyailişkilerinin niteliği
ak de hayati önem taşımaktadır.

e Öncelikle, bu potansiyel, diaspora etnik ve mikro-milliyetçi hatlarla bölünmek

inu yerine asgari müştereklerde buluşup ortak bir vizyonla birleştiği zaman çok

de daha kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşecektir. Nitekim, bu zaten uzun zaman

rn boyunca diasporada hakim olan bir algıyı yansıtmaktadır. Dolayısıyla hem ana-

in vatanda hem de diasporada Abaza-Adiğe ilişkilerine dönük olumsuz tutumları

or- güçlendirmek yerine karşılıklı anlayışı artıracak iyi düşünülmüş adımların atılması

sal hem diasporanın potansiyelinin hayata geçirilmesine hem Abhazya'nın diaspo-

Ja. radan beklentilerinin gerçekleştirilmesine, hem de bölgede barışı tesisi etmeye

yle yönelik çabalara ciddi katkılar sağlayacaktır.

zey İkinci olarak, diaspora ve Abhazya arasında daha etkili, dinamik ve çok ka-

>İn- nallı iletişim biçimlerinin geliştirilmesine gereksinim vardır ki bu, diasporanın

nın Abhazya'ya ilişkin konulara farklı düzeylerdeki siyasi katılımını kolaylaştıracak

ha ve artıracaktır. Ne var ki, buna ulaşmak için, hem diaspora üyeleri arasında

nel hem de diaspora ve anavatan arasındaki beklenti farklılıklarının ve görüş ayrı-

rin- liklarının doğallığının ve diasporanın kendine özgü ve karmaşık kimliğinin —tıpkı

yak diğer diasporalar gibi- kabul edilmesine ihtiyaç vardır (Çelikpala, 2010: 146).

Anavatan ve diaspora arasında her durumda birebir karşılıklılık beklemek hiç  



 

 
 

 

   
  

 

 
ama hiç gerçekçi değildir. Nitekim, diaspora kendine özgü

bir süreçten geçmiş, bir taraftan anavatan özlemi yaşarken

bir taraftan da Türkiye'de kendi dinamiklerini oluşturmuş, ve

dolayısıyla bugün de kendine özgü sorun ve açmazlar yaşa-

maktadır. Türkiye'de yaşayan genç Çerkes nüfusu arasında

Kaskasyalı kimliklerine sahip çıkanların sayısı giderek artıyor

olmasına ve bugüne kadar elde edilen kazanımlara rağmen;

diaspora hala siyasallaşma sürecini hızlandırma arayışı için-

dedir, hala kültürel kimlikten bir kültürel-politik kimliğe geçiş

süreci yaşamaktadır. Dolayısıyla asıl soru, daha ciddi gerğin-

liklere dönüşebilecek farklılıkları ve ayrılıkları nasıl besleyece-

ğimiz değil, hem diasporada hem de anavatanda atılacak

adımlarla ortak bir vizyon ve algı yaratabilmek için bir yandan

çeşitliliği korurken bir yandan da bu farklılıkları ve ayrılıkları

nasıl bağdaştırabileceğimiz sorusudur.

Sonuç olarak, Türkiye'deki Çerkes diasporası milyonlarla

ifade edilen nüfusuyla Abhazya ve Kuzey Kafkasya için bir

güvencedir. Unutulmamalıdır ki “Abhazya'nın bağımsızlığı

Rusya Federasyonu ve birkaç ülke tarafından tanınmış olsa

da, hala uluslararası tecrit politikarının sonuçlarından muz-

dariptir” (Akaba & Gitsba, 2010, p. 10). Ayrıca, hala geniş

ölçekli bir uluslararası tanınmadan da yoksundur. Yukarıda

ana hatlarıyla bahsettiğimiz devlet tanıma pratiklerini de göz

önünde bulundurursak, Abhazya'nın bugünkü durumu, tek

bir aktöre bel bağlamaktan ziyade açıkça çok aktörlü bir

süreç gerektirmektedir. Dolayısıyla, Abhazya ve dış dünya

arasında doğrudaniletişim ve ilişkinin tesis edilmesi süreci-

ne diaspora da bir ana aktör olarak katılmalıdır. Bu ise Ab-

hazya yönetiminin Kuzey Kafkasya halklarına yönelik olarak

yeni ve temkinli bir bakış açısı ve polika geliştirmesi, Abhazya

ve diaspora arasındakiiletişim kanallarının genişletilmesi, ve

Abhazya'nın diasporada sınırlı sayıda grup ve örgütle ilişki

kurmak yerine sosyo-kültürel, politik ve eğitsel alanlarda

farklı düzeylerdeilişkiler kurmasıveilişki ağını çeşitlendirmesi

ile çok daha mümkün olacaktır. Bu yönde atılacak adımlar,

sadece diasporanın Abhazya'nın lehine güçlü bir baskı gru-

buna dönüşme potansiyelini gerçekleştirmesini değil, aynı

zamanda Abhazya'nın diasporadan alacağı siyasi destek

kaynaklarının çoğalmasını da kolaylaştıracaktır.
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Türkiye'deki Çerkes diasporası

milyonlarla ifade edilen

nüfusuyla Abhazya ve Kuzey

Kafkasya için bir güvencedir.
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Adığece söylediği şarkılarla ve çektiği kliplerle Anavatanda ve diaspora da oldukça ilgi ve

beğeni toplayan sanatçı Baragun Marianna ile NART Dergimiz için bir söyleşi yaptık.

Moskova'da ikamet eden Nalçik'li iş adamı K'eref Ruslan'ın daveti ile Türkiye'den Moskava'ya

giden bir grup işadamı ve bürokrat hemşerimiz tarafından düzenlenen organizasyonda konser

vermek üzere Ankara'ya gelen Baragun Mariannaile konser öncesi sohbet olanağı bulduk.

Terek'te doğan sanatçımız 11 yıl müzik eğitimi almış. 15 yıldır da profesyonel olarak sanatını

icra ediyor. 2012 yılında Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yılın sanatçısı seçilen Baragun

Mariannaile söyleşimizi bilgilerinize sunuyoruz.
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Sanatınıza nası! başladınız, müzik eğitimi aldınız mı?

Evet, çocukluğumdan beri şarkı söylemesini ve dans etmesini çok

seviyordum. Terek kentinde müzik okulunda piyano bölümünde 4

yıl eğitim gördüm. Okulun bitiminin ardından Nalçik'e giderek ko-

lejde eğitim gördüm. Kolejde 4 yıl boyunca ses sanatçılığı Üzerine

eğitim aldım. Ardından tiyatroya başladım. 10 yıl süresince klasikler

ve opera bölümünde yer aldım. Ancak, Adığe müzikleri ve şarkıları

daha çok hoşuma gittiği için opera kısmından ayrılarak Adığe mü-

Zikleri ile ilgilenmeye başladım.

Çocukluğunuzdan beri müziği sevdiğinizi ve sanatın içinde

olduğunuzu söylediniz. Eğitim hayatına başlamadan önce de

sanatsal faaliyetlerde yer aldınız mı?

Çocukluğumda, daha okula başlamadan önceki dönemleri hatırla-

dığımda ilk aklıma gelen şey, yağmur altında şarkı söylemeyi çok

sevdiğimdi. Köydeki evimizde yağmurun başlamasıile birlikte an-

nemin uzun topuklu ayakkabılarını giyerek dışarıya fırlar, bir elime

ufak bir şemsiye, diğer elime de mikrofon olarak kullanmakiçin tah-

ta parçası alırdım. O tahta parçasının da altına kısa biriplik bağlar,

onu da mikrofon kablosu gibi hayal ederdim. Anne ve babam beni

evde bulamadıkları anda anlarlardı ki bu çocuk yine yağmuraltın-

da şarkı söylemeye çikti. Beni dışarda, avluda şarkı söylerlerken

bulurlardı. Özellikle annem “hasta olacaksın, gir çabuk eve” diye

çök kızardı. Artık belki çizgi filmlerde gördüğüm aklımda kalarak mı

yoksa içimden gelerek mi yapıyordum bilemiyorum ama elimdeki

siyeyi döndürerek onunla dans ediyor, kendimi büyük sahne

 

 
Okul döneminizde koroda veya bireysel olarak şarkı söylediniz

mi?

Evet okul dönemlerinde koro vardı ve orada da yer aldım. Özel

günlerde yapılan konser gibi etkinliklerde koro halinde giderdik ve

ben orada şarkı söylerdim. Okul boyunca bu şekilde hangiilde et-

kinlik olur ise onlara katılır ve şarkı söylerdik.

Ses sanatçılığı haricindeilgilendiğiniz bir sanat dalı var mı?

Yazmayı seviyorum. Şiirler yazıyorum arada bir. Örneğin bir müziği

duyduğumda sözler kendiliğinden zihnimde oluşuyor ve yazıyorum.

Çokta iddialı olmasamdaşiirler, şarkı sözleri yazıyorum.

Albümlerinizde de yer alıyor mu yazdığınız şarkı sözlerinden?

Evet. Sözlerini yazdığım şarkılardan bir kaçı albümlerimde de yer

aldı. Dün Erol beye (ev sahiplerinden) “bana biraz Türkçe öğretin,

karşılaştıklarımile biraz dahaiyi diyalog kurabilirim” diyordum. Be-

raberimizdeki bayanlardanbiri Erol beye “bu kim, ne işle uğraşıyor”

diye sorunca “Şarkı söylüyor” diye cevap verdiklerinde “Aaa güf-

tekar” dedi. Ben de gülümseyerek “Evet güftekarım” dedim. Evet,

orada da dediğim gibi güftekarım. Seslendirdiğim şarkıların bir ka-

çının sözlerini ben yazdım. Şarkı söylemek haricinde dans etmeyi

de seviyorum, profesyonel olarak değil ama içimden gelerek dans

etmeyi seviyorum.

Adiğeler dans eimeyi sever:)

Evet, severim ama çocukluğumdan beri profesyonel olarak ilgilen-

diğim sanat dalı müziktir. Nalçik'te okul dönemlerinde çocuklara
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müzik dersleri de verirdim. Tam bir öğretmenlik olmasa da çocuk-

ları müzik konusunda eğittiğim dönemleroldu.

Sıradan bir günü nasıl geçiriyorsunuz?

Programımın olmadığı günlerde sabahları spor yapmaya gidiyorum.

Haftada 4 gün spor merkezine giderek özellikle fitness çalışıyorum.

Spor yapmayı seviyorum.

Ses sanatçılığı haricinde yaptığınız başka bir iş var mı?

Müzik haricinde başka bir mesleğim yok ve herhangibir işle uğraş-

mıyorum. Moskova'da bulunan ve sahibi Adığe olan bir restoranda

her akşam şarkı söylüyorum. 6 yıldır bu restoranda şarkı söylüyo-

rum. Bunun haricinde Moskova'da Keref Ruslan tarafından açılan

stüdyoda da müzik çalışmalarında bulunuyoruz.

Hangidillerde ve hangi türlerde eserler seslendiriyorsunuz?

İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ile birlikte Kafkas dillerinde
şarkılar seslendiriyorum. Farklı dillerden potpori şeklinde karmabir

program sergiliyorum. Örneğin restoranda bir Asetin var ise Asetin-

ce şarkı söylüyorum. Şarkıyı duyunca hemen gelip soruyorlar “Sen

Asetin misin?” diye. “Hayır ben Adığeyim ama Asetince şarkılarda

söyleyebiliyorum” diyorum. Gürcü gelince Gürcüce şarkı seslendi-

riyorum ve aynı olayı onlarla da yaşıyorum. Diğer dillerde de aynen

yaşıyorum.

Örnek aldığınız bir sanatçı var mı?

Özellikle bir sanatçıyı örnek aldığım söylenemez. Farklı ülkelerden

birçok sanatçıyı dinledim, Adığece eserleri de dinledim. Örneğin

Adığe woredijleri çok seviyorum. Babam çok seviyordu şikepşine

eşliğinde woredijler dinlemeyi. Onları dinlerken bizlere de dinletirdi.

Yani özellikle şu sanatçı veya şu müzik türünü örnek alıyorum şek-

linde bir şey diyemem.

Birçok müzisyen ve grup yeni eserler üretmek yerine klasikleş-

miş eserlerimizi icra ediyorlar. Bu durumu nasıl buluyor, neye

bağlıyorsunuz?

Açıkçası bu durumuiyi olarak değerlendiriyorum. Neden derseniz

Adığe şarkılarını kaybetmememiz gerekiyor. Otantik Adığe şarkıları-

nı, woredileri şimdiki nesle de aktarmak, öğretmek gerekli. Bunları

farklı ezgiler ile günümüz normlarına göre uygulanarak seslendiri|-

diğinde böylece şarkılar kaybolmayacak, unutulmayacak. Bunu da

olumlu buluyorum. Ama beni örnek alacak olur isek albümlerimde

benim bu şekilde eski şarkıların yeni melodiler ile seslendirilmesi

şeklinde şarkılarım yok. Gerek sözleri, gerekse ezgileri açısındanilk

benim seslendirdiğim yeni şarkıları seslendiriyorum ben.

Günümüzde eski otantik Adığe şarkılarının farklı ritimler ite

sergilendiğini görüyoruz. Bunların bu şekilde icra edilmesi o

eserlerin özelliğinin yitirmesine sebep olmuyor mu?

Doğruyu söylemek gerekirse evet, bende değiştirilmiş ritimler ile

seslendirilmesini pek sevmiyorum. Neden derseniz bir şarkıyı ilk

dinlediğiniz ezgive ritmidir insanın aklında kalan. İlk o şekilde dinle-

diğiniz için o şekli ile zihninize yerleşir. Lakin aynı sözlerin farklı ezgi-

ler ile seslendirildiği şarkılarda var tabil ki. Baktığımızda o şarkıların

özünde büyük anlamlarda ihtiva etmektedir. Ama remiks tarzında

bunları seslendirdiğimizde o şarkıya ve şarkının özüne faydası olmu-

yor. Bu da otantik Adığe müziğiile woredıj ezgilerine bir olumsuzluk

teşkil edebiliyor. Lakin şöyle bir durumda var ki woredijleri ilk söy-

lendiği ritim ve normlarda seslendirdiğimizde şimdiki nesil bunları

dinlemeyebilir. İşte farklı melodi veritimlerile yaptığınızda yeninesil

  



 

 

  

   
 

 

 

daha keyifle dinleyecektir. Rusların bir sözü vardır, “bir sopanın 2

ucu vardır”. Bunun gibi bu konuyu da iki türlü ele alabiliriz. Yani her

iki şeklide olabilmektedir. Katkısı da vardır, kayıpları da vardır. Ama

bana soracak olursanız, ben o eski şarkıların eski normları ile söy-

lenmesini daha çok seviyor, zevk alıyorum. Genç nesil ise günümüz

ritümlerini daha çok seviyor. Sevsek de sevmesek de bu da olmalı,

günümüzde müzik daha farklı ritimlerile işleniyor, dünya değişiyor,

kent yaşantısıile düşüncelerfarklılaşıyor. Yaşım çoktaileri olmasa

da benim gençliğim ile şimdiki zamanıbile karşılaştırdığımızda epey

değişikliğin olduğunu görüyoruz. Bunu da böyle değerlendirebiliriz.

Adığe müziğinin yarını hakkında ne düşünüyorsunuz?

Adığe müziğinin daha iyi noktalara doğru ilerleyeceğini düşünüyo-

rum. Özellikle gençler arasında Adığe müziğini seven ve üretimde

bulunankişilerin arttığını görüyorum. Kafkasya'da da başka bölge-

lerde de yaşasalar, Adığe şarkılarını seven, daha iyi noktalara ulaş-

ması için emek harcayan yeni neslin olduğunu görüyorum. Kaybo-

lacağını düşünmüyorum açıkçası. Hatta Allahın izni ile çok dahaiyi

yerlere taşıyacağımızı düşünüyorum.

Şarkılarınızın diasporada da yayılacağını, diasporadaki Çer-

kesler tarafından da beğenilip söyleneceğini, tanınacağınızı

tahmin etmiş miydiniz?

Doğruyu söylemek gerekir ise profesyonel olarak şarkı söylemeye

başladığımda, albüm çalışmalarıma başladığımda seslendirdiğim

eserlerin diasporada da dinleneceğini, tanınacağını zannetmiyor-

dum, böyle bir düşünceile yola çıkmamıştım. Ama tanınmaktan,

Şarkılarımın tanınmasından ve söylenmesinden tabii ki hoşnutum.

İnsan gençlik yıllarında bazı şeyleri daha farklı düşünerek dahafarklı
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beklentiler içinde olabiliyor. Fakat zaman içerisinde gerek yaşınız

gerekse icra ettiğiniz sanat geliştikçe, tarihi öğrendikçe, diaspora-

da ki durumlarımızı öğrendikçe müziği daha farklı ele alıyorsunuz.

Örneğin, ilk albümümde yer alan “Adığe Xeku” adlı şarkıyı örnek su-

nabilirim. Bu şarkıyı yazmama sebep; Adiğe'lerin farklı coğrafyalara

dağıldığı, anavatanlarında yaşayamadıkları halde onları anladığımı,

hislerimizin ortak olduğunu hissettirmek adına kaleme almıştım.

Şarkılarınızda tarklı tarzlarda var. Örneğin folklorik giysiler ile

folklorik şarkılar ezgilerile birlikte günümüz melodi ve ritimlere

de yer verdiğinizi görüyoruz. Şarkı ve sunuş şeklinizde dikkat

ettiğiniz hususlar nelerdir?

Deminde bahsettiğim Üzere şuan çalıştığım restoranda farklı diller-

de şarkılar sesiendiriyorum. Lakin çıkartmış olduğum albümlerde

Rusça ve Adiğece eserler seslendirdim. Diğer dillerde şarkılar al-

bümlerimde yer almadı. Tamamı Rusça olan bir albümümde var,

Konser ve kliplerdeki kıyafetlerim ise kimi zaman otantik elbiseler

olduğu gibi kimi zamanda günümüz giyim anlayışında da kostüm-

ler oluyor. Eski folklorik kostümlerile sabit kalamayız, değişiklik de

şart. Kimi zaman modem giyinmeyi, kimi zamanda folklorik giyin-

meyi gösterebilmeliyiz. Demin de belirttiğim gibi genç kuşakların

hoşuna gidecek sunumları da sunmamız gerekiyor, diğer taraftan

da daha yaşlı kuşaklarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin

de seveceğişekilile birlikte Adığe xabze, Adiğe giyim şekli ve Adı-

ğe müziği formlarından da çıkmayarak şimdiki gençlere de bunu

göstermeliyiz. Yani uyumlu bir şekilde her ikisini de kullanmamız

gerekiyor.

Diasporada derlenmiş ezgi ve müziklere dair bir düşünceniz,

çalışmanızile birlikte klip çekmek gibi bir düşünceniz var mı?

Klip olarak biraz önce örneğini vermiş olduğum “Adığe Xeku” adlı

şarkı için o dönemlerin giysileri, şartlarını canlandırarak bir klip çek-

mek gibi bir projemiz var. Derleme anlamında ise gerek diaspo-

radan gerekse anavatandan derlemelerde bulunup bu tarzda bir

aloüm yapmak gibi bir düşüncemiz de vardı. Lakin Ortadoğu'daki

karışık ortam, diğer projelerimizin aynı ana gelmesi gibi sebeplerile

bu düşüncemiz ilereyemeden öylece kalıverdi. Ankara'daki kon-

serimin ardından Moskova'ya döndüğümde bir konserim olacak,

Sonbahar başında da Nalçik'te bir konserim daha olacak. Çıkarmış

olduğum albümlerde diasporada derlenmiş olan şarkılardan şim-

diye dek seslendirmedim. Doğruyu belirtmek gerekir ise böyle bir

şarkıyı eklemeyi düşünmedim şimdiye dek. Ama bu da ileride ol-

mayacağı anlamına da gelmiyor. Şarkı normlarına uygunşiir yazan

varsa bunları değerlendirmek isterim açıkçası. Şarkıları ise az önce

dediğim gibi derleme çalışmasını yaparak eserleri ortaya çıkarma-

mIZ, seçmemiz gerekiyor.

Diasporada profesyonel anlamda eserler seslendiren sanatçı

ve gruplarımız yok denecek kadar az. Lakin müzik seslendi-

renler ile gruplar ile bir klip, düet yapmak gibi bir düşünceniz

olabilir mi?

Evet, bu şekilde ortak çalışmalar muhakkakkiiyi olacaktır ve bende

arzuluyorum. Lakin ilk defa Türkiye'ye geliyorum, şu anda ve bura-

daki çalışmalar hakkında da fazla bir bilgimin olduğu söylenemez.

Bu konuda öneri ve çalışmalarile sizlerin de aktif olması gerekiyor.

Böyle bir çalışma önerisi gelir ise geri çevirmem ve bende memnun

olurum. Çok da güzel olacaktır kanısındayım.
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Eserlerinizi gerek Kafkasya'da gerek diaspora da gerekse di-

ğer bölgelerde yaşayan Adığeler tarafından zevkle dinleniyor.

Şarkılarınız aracılığı ile insanlara vermek istediğiniz bir mesa-

jniız var mı?

Bana göre şarkı söyleyerek karşındakinin yüreğine bir serinlik ve-

rebilirsen, onu dinlendirebilirsen, ona zevk verebilirsen işte odur

şarkı söylemenin amacı. Aşka dair, sevgiye dair, mutluluğa dairgibi

konularla insanların yüreğine hitap etmeli, bir düşünce verebilmeli.

Şarkının vermesi gerekli düşüncelerin bunlar olduğunu düşünüyo-

rum. Ağıtın olmadığı hiçbir yer de yoktur ama ağıtlar ile insanları

üzmeyi, düşünceye sevk etmeyi pek sevmiyorum. Şarkının ezgisi

insanları dinlendirmelidir.

Şarkılarınızda genellikle Adığebzeyi kullanıyorsunuz. Anadili-

mizi unutmamak ve hatia daha ileri seviyelere götürebilmek

için neler yapmalıyız, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Doğrusunu söylemek gerekirse bu soru oldukça derin bir soru. Ör-

nek verecek olursam Nalçik kentinin çoğu Adığe. Köylerde değil de

şehirde büyüyen, yetişen çocukların yarısı anadilini bilmiyor. Bunda

en önemli sebep de anne ve babanın konuşmamasıdır. Anadili öğ-

renmek ve unutmamak adına ilk yapacağımız şey anne ve babanın

evladını anadil ile yetiştirmesidir. En büyük etken ailedir ve aile bu

eğitimi vermelidir. Aileden başlıyor öncelikle, bebeğe, küçük çocu-

ğa ilk aile ortamında eğitim veriyoruz, onu yönlendiriyoruz. Adiğe-

lerin bir sözü vardır “Ubi Lulbıkla Kbombirbaluap, 6K3rby Xbya H3YMb

KbbIrIXYarballibikbiHyKbbim” Türkçe olarak düşündüğümüzde “ağaç

yaş iken eğilir” atasözü gibi genç iken, çocuk iken veremediğimiz bir

olguyu büyüdükten sonra vermek çok daha zordur.

 
Şarkılarınızı Adığece seslendirerek aslında anadil konusunda

sizinde katkınız olduğunuzu düşünüyorum. Müzikte bir okul

niteliğindedir aslında. Yaptığınız müzik çalışmaları sadece sa-

natsal bir anlam ifade etmiyor, aynı zamanda anadil pratiği,

kulak aşinalığı yaratmak açısından da önem taşıyor. Örneğin,

ben Ankara Çerkes Derneği dil kurslarına katıldım 2 dönem.

 
Bu kursları veren hocamız Ş'ejoko Zafer kulağımızın anadile

yatkınlığının artması amacıile dili anlaşılır bir şekilde ve ritim-

le kullandığınız için sizin şarkılarınızı dinlememizi öneriyordu.

Bence siz sanatsalbir çalışma yapmanın yanısıra dil eğitimine

de bir kaynak teşkil etmiş oldunuz.

Böyle bir konuda örnek gösterilmek beni sevindirdi açıkçası. Biz de

daha fazla Adığece eserler sunarız böylece. Dinlenmekten, anadil

konusunda katkı vermekten mutluluk duyarım. Türkiye ya da Suri-

yeydi sanırım, şuan tam anımsayamıyorum ama “Birçok sanatçıyı

dinliyoruz ama sizin seslendirdiğiniz eserleri daha net anlayabiliyo-

ruz” şeklinde yazmışlardı bana.

Anavatanda doğmuş ve yetişmiş bir sanatçı gözü ile diaspora

Adığelerini nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin

gerek yaşam stilleri, gerek dil kullanımı gibi konularda bir de-

ğişiklik hissediyor musunuz, nasıl görüyorsunuz?

Doğruyu söylemek gerekir ise ben ilk defa geliyorum bu coğrafyaya.

İlk gelişim olması ve kısa bir süre burada olduğum için bu konuda

bir şey diyemeyeceğim ama internette gördüğüm kadarıile televiz-

yon programlarında gördüğümüz kadarıile güzelbir şekilde birlikte

yaşadıklarını, yüreklerindeki anavatan sevgisini yitirmediklerini, onca

geçen zamana rağmen anadillerini koruyabildiklerini, anadil ve kül-

türel öğeleri kullanmaya çalıştıklarını, anadillerinde şarkılar dinledik-

lerini ve bunlardan da zevk aldıklarını görüyorum. Kaybolmamak ve

tükenmemekiçin birlikte bir emek harcadıkları hissine kapılıyorum.

Günümüzde artık gidebiliyoruz — gelebiliyoruz veiletişimimiz artmış

durumda. Bunu da bizler için olumlu bir gelişme olarak görüyor ve

ilerisi için ümitleniyorum.

Anavatandaki sanatçılarımız diasporaya genellikle sadece

festivallere veya konserlere geliyor. Onun haricinde de gelip

karşılıklı hayat ve düşünce tarzlarımızı tanımalıyız diye düşü-

nüyorum. Bununlailgili düşünceleriniz?

Evet, bence de gelinmesi ve kalınması gerek. Böylece karşılıklı ola-

rak birbirimizi dahaiyi anlayabileceğiz. Aslında bunu sadece sanat-

nart | 75



 

 

 

 

 
çılar için değil de örneğin yaz tatilleri dönemlerinde karşılıklı olarak

gruplar gelip gitse. Bu gelenler aile ortamlarında ağırlanabilse, ge-

lenlere sanat, müzik,dil vb. konularda bilgi de verilmiş olurdu. Bunu

da bir örnek olarak sunuyorum, bu şekilde karşılıklı iletişimin daha

fazla olacağını düşünüyorum.

Sanaiçı toplumun aynasıdır... Şu anki gençliğin (anavatan) du-

rumunu nasıl görüyor sunuz?

Zaman içerisinde insanların dünyaya bakış açısı, görüşleri, fikirleri

değiştiği gibi dünya da değişiyor, gençler de değişiyor. Ama bu

değişimin sadece olumsuzluk ihtiva ettiğini söyleyemeyeceğim. Öz

benliğine sahip çıkan, xabzesine, anadiline sahip çıkan, büyüklerine

saygıyı bilen, Adığe kültürünü, tarihini vs.. sini koruyan, korumaya

çalışan gençlerimiz de mevcut. Daha da olumlu ve iyi şekilde ilerle-

mesini de arzuluyorum, ümit ediyorum. Çünkü insanoğlu yaşadığı

müddetçeiyiyi ve güzelliği ümit etmeli, kötüyü anmamalı, çağırma-

malıyız. Andığınız şey size gelir çünkü. “Tyrpap rbalulam Lupbilu - ÜMit

etmek hayatın parçasıdır” diye bir söz vardır. Andığın, aklına getirdi-

ğin şey karşına çıkar çünkü.

Şarkılarınızda genellikle aşkı, sevgiyi ana tema olarak kullanı-

yorsunuz. Hayata bakış açınıza göre aşktan çıkardığınız anlam

nedir?

Aşk ve sevgidir dünyayı ayakta tutan ve oluşturan. Aşk ve sevgi

kalbinizde yok ise ölmüşsünüzdür. Bana göre aşk; doğduğun yere,

anne babana, anavatan, kardeş, evlat, akraba, doğa,insanlar, hay-

vanlar, dünya gibi birçok şeyi seviyor içimizde sevgi, aşk besliyoruz.

Yani aşkı, sevgiyi sadece karşılıklı iki cinsin birbirine karşı duyduğu

aşk şeklinde değerlendirmeden bu hissi, duyguyu her şeye karşı

hissetmemiz, yaşatmamızdır. Aşk her şeye dair olmalıdır.

Adığe ezgilerinde genellikle tek sesin kullanıldığını görüyoruz.

Çok seslilik bir zenginlik katmaz mı? Sanatçılarımız genellikle

tek başına solist şeklinde şarkılarını seslendiriyor. Birazda çok

seslilik zenginlik katmaz mı, olsa nasıl olur?

Evet tabii kiiki, üç seslilik oluşturabilir. Özellikle Gürcülerde bu çok

seslilik anlayışını görüyoruz ve bu konuda başarılılar. Sesi çoğal-

tabiliriz, örneğin yarınki konserimde birkaç şarkıyı diğer solist ar-

kadaşlarım ile birlikte söyleyeceğim. 3 sesin kullanıldığını bilemiyo-

rum ama 2 sesin kullanıldığı çalışmalar da mevcut. Aslında daha

önceleri çok sesli gruplar ve çalışmalar vardı. Örneğin bir Bjamij

grubu buna en güzel ömeklerdendi. Ama nedendir bilemiyorum
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günümüzde şimdi tek sesli sunumlar daha ön plana çıkmış durum-

da. Kabardey Balkar'da bu şekilde seslendiren az olması aslında

biraz üzücü bir durum. Örneğin bir sohbet veya başkabir ortamda

otururlarken çok sesli olarak şarkıları söyleyebiliyorlar ama genele

sunmaya gelince bu böyle olmuyor.İstedikten sonra 2-3 ses olabilir

tabii ki. Farklı birçok şekilde üretimde bulunulabilir. Şahsım adına

doğruyu söylemek gerekirse sanatçı olarak tanınmam çok fazla

bir zaman olmadı daha, gençlik dönemlerimde olmadığım içinde

farklı yorumları da inceleyip araştıramıyorum. Gençler ise “acaba

ne yapabiliriz, bunu denesek nasıl olur, başka yerlerde nasıl acaba

gibi konularda gençlik enerjileri ile birlikte yenilik yaratmak, kendini

geliştirmek anlamında başarılılar. 20li yaşlarda bu şekilde sanatımı

icra edebilme imkânı bulamadım. İmkân bulup sanatçı kimliğim ile

profesyonel anlamda üretim yapmaya başladığımda ise yaşım bi-

raz geçmişti. Keşke gençlik dönemlerinde bu imkânları bulabilmiş

olsam bende farklı arayışlar içinde olabilirdim. Müzikle, sanatla ço-

cukluğumdan beriilgiliyim ama albüm çıkarıp bu şekilde tanınmam

3 yıllık bir mazisi vardır.İleri dönemlerde ise neden olmasın diyorum

bu şekilde farklı üslupta çalışmalariçin.

Dünyaya dağılmış durumda olan Adığelerin kaybolmaması

için, ilerleyebilmesi için, üretimlerde bulunabilmesi için neler

yapmalıyız veya yapabiliriz?

Oldukça derin bir soru. Biraz politik bir soru olarak görüyorum. Bir-

birimizi desteklemeliyiz. Politik olarak yöneticilerimize, idarecilerimi-

ze daha çok destek vermeliyiz. Örneğin şu günlerde Suriye'de bir

savaş ortamı mevcut. Oradaki kardeşlerimize Nalçik'te saray olma-

sa da, lüks olmasa da başlarını sokup barınabilecekleri evler bulun-

makta, onların dahaiyi ortamda hayatlarını idame ettirebilmeleri için

çalışmalar sunulmaktadır. Bu şekilde zor günlerimizde olduğu gibi

güzel, sorunsuz günlerimizde de bu dağınık durumdakiinsanlarımız

ortak proje ve düşüncelerde yer alabilseler, yöneticilerimize daha

destek verebilsek. Aksi takdirde sen istesen, ben istesem o bir vu-

nafe, çalışma olmadan kalıverecek. İdarecilerimiz, büyüklerimiz bu

anlamda bilgi, yeteneğe sahip insanlarımız daha önderlik göstere-

rek onlara da destek olabilmeliyiz. Örneğin ben müzisyenim ve sa-

natile uğraşıyorum. Sanatım ile bazı şeylere destek olabilirim. Diğer

politik duruşlar içinde bu konulara daha hakim kişilerimiz önderlik

etmeli. Kısacası işinde uzman kişiler kendi anladıkları konularda

üretimde bulunursak çok daha verimli olacaktır. Tabiki üretimlere

de destek verilmesi de şarttır.

Sohbetimizin sonuna geldik ve bizlere zaman ayırarak bu fır-

satı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Son olarak Türki-

ye'deki Adığelere ne demekistersiniz?

Öncelikle bu gelişimize davetleriile sebep olan iş adamları heyetine

çok teşekkür ederim. Karşılıklı olarak iyi haberlerimizi duyarak, iyi-

likler, güzellikler içerisinde karşılaşırız inşallah. Akşamki konserime

de katılacak olanlara da çok teşekkür ediyor onlarda mutluluk ve

huzurlar diliyorum. Böyle bir kültürel organizasyona zaman ayırarak

geldikleri içinde tekrar teşekkür ediyorum. Adiğelerin bir sözü vardır

“ kya6mxap Iyxam3 e ryblarbyallu e rylayauı” “evin kapısını açan ya

acı haber yada güzel haberdir” ki mutluluk ile, güzellikler ile o ka-

pılarını açmasını Allah'tan diliyorum. Karşılıklı gelip gitmelerimizde

artarak daha da yakınlaşırız inşallah. Bende bu sohbetiçin sizlere

teşekkür ediyor, herkese saygı ve selamlarımıiletiyorum.
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Bu yazı bir çağrıdır:
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Değerli kardeşlerimiz, bacılarımız!

Bütün dünyadilleri tek dilden türemiştir, öyle olunca da tek bir kök-

ten gelir herkes. Fakat nüfus arttıkça yayılarak, tek ve ortak dil fark-

ılaşmaya başladı.

Hem deilk dilden de farklı özellikler göstermeye başladı. Bu şekilde

farklı diller doğdu, böylece başlangıçta tek halk, çoğalarak halklara

dönüştü. Farklı dil kullanan halklar çoğalarak, dünyada var olan dille-

rin sayısı 6500'e ulaştı.

Daha sonra diller azalmaya başladı, nüfusu az olan halklar dillerini

koruyamayarak, daha kalabalık halkların dilini konuşmaya başlayıp,

4000'den fazla dil artık konuşulmaz oldu. O dillerin öldüğünü söyle-

mek mümkün. Bugün de Dünya'dakidillerin giderek azaldığını biliyo-

ruz. Nüfusu az olan halkların dili yok oluyor.

Bugün dillerden 40 tanesiyle Dünya'da yaşayan insanların üçte ikisi

konuşmaktadır. Daha çok konuşulan diller arasında Çince, İspan-

yolca, Hintçe, İngilizce, Rusça, Portekizce, Arapça yer almaktadır.

Fransızca konuşan da çok insan olmasına rağmen o dili anadili ola-

rak kabul edenlerin sayısı azdır.

İlk dilin hangisi olduğunu nasıl bileceğiz?

Dilbilimciler bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdilik, bilim

insanlarının dediklerine göre, Adığece bu dünyada var olan en eski

9 dilden biridir. Bunun içindir ki yabancı bilim insanı Adığece için

“Adığelerin dili, Dünyanın en eski, en orijinal, en doyurucularındandır.

Onun içeriğinin gücü onların, dünyayıakılla dinleyerek anlayabilecek

insanlar olduğunu gösteriyor” demiştir. Fakat, üzülerek belirtmeliyiz

ki, Adığece'nin bugünizlediği yol pek hayırlı değildir.  
 

Wehxute Aleksandr
Rusya Federasyonu'nda yaşayan Adıiğelerin

Halk Kültürü Otonomisi Başkanı

Çev.: Zafer Sürer

 

73 Xa033M W 6033p apbir30331u)|

THİS 34İ3y, Mbarilsy A KEY3LIX3, DM LibinXoyx3!

İlyHeüm Ter 633Xx3p nCOpm Kbbi3biteklap 3bi 03314, anıXy3n3y

LHbİXDYKT3 3bi JTbarik'bili, Aya 4 biXy OKbirb2p Garby3M3

33ÖrbipbIKİX3YP3, 3bi 633 3akyay LbiTap 33LUXD3LUDİKİ biy

uiunzalı,

AKT, arz AbR3Y Kbbi3bireKİa Ö33M 3bİFy3px3p TEMDİXYEMKXbyallı,

Anxyanayp3 633 LUXb3XY3X3D Kb3yHaxyallı, arIXy3p3yp3 3bi

JTb3NİKbbiy LUbira UİbİXYX2p banKb Ky2n Xbyatlı, D33 LUXD3XY3Kİ3

nicanb3 Xbya b3NKbX3M A Örkbirbap Garbyayp3, 033y3 Mbi

İYHEYM TETX3M A ÖKbirb3p 6500 Hacanı.

AĞbI AyKbK13 Hb3rIKbblO33 ObDIM X3LUİy Ulug3allı, Tb3rikb

H3Xb UİbIXY Mall13 XBYX3M A 033p AXY3MbIİ birbbi2Ky, UT BİXY

H3XbbiO3X3p 33pbinCcaMb3 033M TeYB3X3YD3, Mb3nKİ b1O33 4000

KbEXLYM ADUMbIICAYb3AK Xbyalıı, »Kbiil3 XbyAyLu ax2p nlay3.

AKbIPAKİ Ab3NKbblO33y AYHEMM TETbİM W ÖKbİTDBM XOULİ HZT.

İlbarikb HBXB Mall 3X3MA 033X3p M3Kİy3gbIK.

Ho63k13 Ulbixy H3Xbb163 33pbiricarb3 633y3 633 40-b1M yHeM

TeT YİbBIXY OKbİTLIM M İbiXb3 UaHHTİbip Mporcanb3p. LİİbiXy

H3XbblO3 33pbi71Canb3 033X3M 43 WTX3p KMTAÜ (UbiHTbi)

UcMaH, XMHJU, AHJAIbIZ, YPbIC, MOPpTYTAN, Xb3pbİrİbİĞ3EX3LU,

DpaHaxbı633M Upuncanb3pu KY3AlLu, ay3 ap 34 aH3A3nbXYO33Y

3bİOXKX3p Mall BU,

CbiT Xy343Y Kb3ila XbyHy, Arı5 Abi3Yy KbexKba 633p?

D33MK13 Uİ3Hbirbapbinlab3 earb3LIXYIX3p ÜON3Kb a

İy3xyrBy3M,Yppgbikl3 a eğpKarb3lixy3x3M 33pbiMa13MKİ3,

ALbIT36033p Mbi AYHeMM 633 N3C3pEÜ HbiR3X3Y, 033 COM

An3 MT OzUTXyM xeyObın3p. Apaly xXam3 Kb3panbiM LibiLU

ejpKarb3LUXYIM 1H1 boku lap: «Ağbir3x3mA 633p iyHel rCOM

UbİHBXb rac3peli AbILIX3M, FAL3YAHbİLLDX3M, Kyrulla13X3M

ALIbiLiLL, AĞbI KbbİNKbpbikl Kbapym Kbyerbalı13 ax3p AyHEÜp

33X33b1141biK 1 bidbiky akbbuık13 galy3 Ul bikypay3 33pbİLUBITLIP»-

»x3y3. Aya, 33pb1WKarby3luu, albir3633p HOĞ3 3biTET Tby3ryp

Tby3Ty larby3kbbiM.
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Adiğece'nin kendini koruyabilmesiiçin, bizden sonraki neslin bu dili

konuşabilmesiiçin çok çalışmamız gerekiyor. Dili sadece eğitim yo-

luyla öğretmek buna çare olmayacaktır. Dil ile okuyan, dil ile okutan,

bilimi dil ile yapan durumda olmamız gerekiyor. Allah'ın bahşettiği,

Anamızın ikizimiz gibi bizimle doğurduğu dili korumak boynumuzun |

borcudur. Allah'ın huzurunda da ecdadımızın huzurunda da; öldüğü- |

müzde Allah'ın bize soracağı sorulardan olmalı şu sorular:

- Halkına bahşettiğim dili korudun mu 1

- Halkına sunduğum güzelliği (saflığı) korudun mu 9!

- Anne babana değer verdin mi, gönül rızalarını aldın mı 9!

- Dil olarak seninle birlikte var ettikleri anadilini konuşuyor muydun?!

Oraya ulaşmasak da Rusya Federasyonu'nda da bütün dünyada

da yaşayan halkların dilleri gibidir Adığece de. Adığe xabzesinin

de (geleneksel yaşam kuralları), Adığece'nın de tek sahibi sade-

ce Adiğeler değildir. O, Dünyanın ortak kültür mirasıdır. Ve Dünya

hem Adığe xabzesini, hem de dilini korumakla sorumludur. Berlin

Üniversitesi'nde, Tokyo Üniversitesi'nde, bir çok başkent üniversite-
sinde de ders olarak okutuluyor Adığece. Alman bilim insanı Monika

Hölig'in doktora tezinin konusu Adığece'dir. Dünyanın değerlerini,

güzelliklerini koruyacaksak, her farklı öten kuşu koruduğumuz gibi;

dünya kültürünü de halkımızı da korumakistiyorsak, güzel Adığece-

mizi de koruyalım.

Eğer günlük yaşamda kullanırsak, çocuklarımıza öğretirsek, çocuk-

larımızı anadilinde okutursak bunu her birimiz başarabiliriz. “Dil bir

halkın korunma aracıdır” der Nalo Zaur. Ancak dil, varlığını korudu-

ğunda halk varlığını koruyabilir. Bir halk, geleneksel yaşam felsefesini

ancak kendi diliyle koruyabilir. Adığe xabzesinin dili de Adığecedir.

“Ben insanım” diyen herkes insan değildir. İnsandainsani özellikler,

insani değerler olmalıdır. İnsanca bir duruşu olmalıdır.

“Ben Adığeyim” diyen herkes de Adığe değildir. Eğer Adığeysen Adı-

ğeceyi, xabzeyi bileceksin. Adığeceyi kullanarak Adığe xabzeye göre

yaşayacaksın.

1993 yılında Colan'a (Suriye) gittiğimde “Ben Müslümanım” diyen

herkes de Müslüman değil. Müslüman olabilmen için dinin gerek-

liklerini (farzlarını, şeriatını, kitabını) bilmen, emirlerini yerine getiriyor

olman gerekir” demişti dünyanın din konusunda danıştığı ve Sokrat'a

eş değerde kabul edilen büyükbilge ve akil insan TSEY Cevdet.

Halklar hangi yönleriyle farklılık gösterirler? Dilimizle ve geleneksel

yaşam kültürümüzle(xabze) ayrışırız. “Sen Russun, Fransızsın, Ja-

ponsun, ben Adığeyim” derken Adığe olduğumuzun kanıtları dilimiz,

halkımızın yaşam kültürü, örf adet ve gelenekler atalarımızdan bize

kalanlardır. Hem bu ayrıştırıcı özellik aynı zamanda dünyanın güzel-

likleri, zenginliğidir. Bütün halklar birbirimizin aynısı olsaydı bu güzel-

likler olmazdı. Öyleyse halklarımızın işaretlerini korumalıyız.

Bu yazının hedefkitlesi Adığelerdir,

Adıgey, Kabardey — Balkar, Karaçay — Çerkes Cumhuriyetlerinde

yaşayanlar, Moskova, Krasnador Eyaleti'nde (başkentte, Uspenke

Rayonunda, Karadeniz kıyısında) yaşayan Adığeler, Stavropol Eya-

letinde (Koçubey, Kurskoy Rayonlarında) yaşayan Adığeler, Kuzey

Osetya- Alaniya Cumhuriyetinde (Mezdegy şehrinde ve civarında)

yaşayan Hıristiyan Adığeler, Müslüman Adiğeler'dir.
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bUlaKbIp <HMNONOTME

UİBHBITDEMKİZ HOKTOF ibir3G33palu, İyrenm

4 paxarbıD TKBYMBHY Abieyelima, X3H3B G2y ulbikiy yap3g,  
i3bİLİBİD 33PBİTXEYMDMXY3313y, İyrelrco 143HXa633pU

BM FB3NKbBİPM TKEYM2HY gbixyeliMa, gli alibir3033

İbİBTBBXDYM3İ5 0 > © © z T
a

3 3biMM T7 Kb3C Abipdncanb2y, GMXY3 ya!

SpsmLKyGs9Kls enenrbağKay UbITM3. «533p

TE3ÜKEBİM M Kezparıynı ÖKbiXbU» -lal Hamo 3ayp. 533p

bilbilgEKDALI, Tb3ÜKbbİp LibiubllEp, İlb3İKbBİM MW Xa933p

33PbIB3DUXb3P E3biM MW b30KbblO33paLi, Âğbir3 Xa033MW4 4 033p

alıbir3Ö331U,

  

 

Aarbalılay, aH

«(3 Cbijpi

X3İibbiH

HCOPU LİbİXYK'ebiM, HİDİXYMYİBİXYİb3

3yH Xyeili,

beyi- OKBİBDİİZ
, Ulbixy adada RE

«C3 CblajgbirBli» - bi3bİİB COPYAğbIr?Kbbim, Ağbiray YUDITM3

Abir30330, ağbi» Xa623p rilulaH Xyelili, aZbIr3ÖZ3M YMTICANb3IY,

b
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YOC3YR XyelAlı,

«L3 CbİMYCRDLİMDH» - MKbİBbHİ3B TICOPM MYCMDMBHKbBİM,

MBİCİTbEİMDHY VLUDİTDİHbİMLUXBBKİ3 MYCTbM3H GMHDİM Wi

bap3xap UBpUXb3TbİN, KbYDİBHbIN) HLYİSH xyelili, a Xa6330

Orba3alllay yacayH yeli» - ap Kbbi3Mmlay3 tlbiralı, 1993 TBM

sonaHbım (Pahor TonaHckıx Bbicor, Cupmem gek) cbiklyaya,

Len pkaynsT - albir3 İbi TYÖZbİML3 HbİN3Y, MYCNbbİMBHY yHelam

TETbİD 33U3HDM3LUDIM, MUNİS 3biXyalılİbiM, COKpaT MBMbbITBY HOĞ3

ağbir3 Mb3ÜKEBİMgldm. İakbipbinakb3 MYCbiAMBHX3BM A H3Xb

enkarbBLİXyEx3M Atlbilulu Heli İkayg3r.
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CbirKl3 Abİ33LUXb3LUbİKİP3 UİbİXY PD3RKLX3P? İla 633MK13, pH

İb3MKh XaÖ33X3MKİZ. «Y3 yypbic, ybpaHuy3, YANOH, C3 CblafbirB»

- UDDKETİKİZ, gi O33MP3 DM Ab3NKLXAO3MD3, UBHXAÖ33

(KYNBTYp3) gu ağDIKDXBM Eeei

Kb33bİLİNbaby3p. VİKİM a 3ALUXb3LUbiklelMnirb3p İykemV

gaxarb3lu! İlbonikb MCOPU AbiZ3XY3N3Y UlbiTAM3 CbiTbİT6

gaxarb3y X37bbIHYp? Ay3 UbixvyKl3, g4 ib3nKb Harbbill3X3

AbİBTbEXBYM3İ

Mp Txbip 3biky3rb33ap dalbit3Xx3Ppali,

AÂğbirs, Kb3öappel-banbkb3ap, Kbapauel-Hepkec pecryönuK3x3M

WUbİRCEYXBM, MockBa'da, Kpacmonap Kpaim (Kbanallıxb3M,

YCREHCK3 paro Xbi GİBİ İYydb3M) LUBİNC3Y aLbIT3XBM,

CrasBpononb kpalım (KouyGal, Kypckol paOHX3M) UC ağlbır3X3M,

CeBepHan ÖCETMA-ÂNAHMA1 pecnyÖnmkem (M33031y Kban3mMu

DaMOHMM) LİbİMCBY &HbITB UDACTAHXZMU MYCTDbİMSHXBMM.
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  Bu yazının hedef kitlesi Ürdün Devletinde saygın olarak yaşamını

sürdüren Adiğeler, Suriye'de yaşamını sürdüren ve kökenleriyle öne

çıkan Adığeler, İsrail'de yaşamını sürdürüp de kendini koruyabilenler,

Almanya'da Hollanda'da yaşamlarını sürdüren Adığe halkının emek-

tarları, Amerika'da yaşayıp da temiz duygularla halkı için çalışanlar,

hem sayı hem güç bakımından en yoğun bulundukları Türkiye'de-

ki Adığeler'dir. Yine yakın zamanda Fransa'da Adığe xase kuran-

lar, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamını sürdüren ve bu yazıyı ka-

bul edenler de etmeyenler de hedefkitlesidir bu yazımızın. Mısır'da,

Libya'da yaşayıp da “yok olan” dillerini ve xabzesini unutanlar da;

bilgisi Adığelerin ataları olduğuyla sınırlı olanlar da; Adığeliği, Adığeb-

zeyi, Adığe kültürünü de çokiyi bilenler de bu yazının hedefkitlesidir.

Bu yazı bir çağrıdır sıradan yaşam süren Adığelere de bilim insan-

larına da.

“Vatanı koruyanlar, şu an vatanda yaşayanlardır, Takat onu yeniden

inşa edecek olanlar diasporada yaşayanlardır” diyorum. Diasporada

doğup da bir sürü zorluğu aşarak “Vatanın mutluluğu, mutluluğum-

dur; üzüntüsü, üzüntümdür. Zorluklarını da paylaşırım” diyerek vata-

na dönenlere de bir çağrıdır bu yazı.

Bu çağrımın saygın Dünya Çerkes Birliği Başkanı'na da ulaşması-

nı istyorum, Dünya Adiığeleri Bilim Akademisi Başkanı'na daiyilikle

andığımız ve Adiğe vatanını yeniden inşa edeceklerine inandığımız

gençlerimize de, kutlu yaşlılarımıza da...

Biz Adığeler yaptığımız işlerimizle, inancımızla, yaşadığımız coğrafya-

larla, yaşama bakış açımızla, düşüncelerimizle birbirimizden farklıyız.

Fakat hepimiz halkımıza çok bağlıyız. Bizi birbirimize bağlayan tek di-

imiz: Adıiğecemiz var, Adığe kültürümüz var, Adığe vatanımız var. Bu

üç temel ögenin en başı çekeni de dilimiz Adığecedir. Adığe vatanını

güzelkılan, Adığe halkının sahip olduğu kültürüdür. Ancak Adiğe va-

tanında Adiğe kültürü de Adiğe dili de özgürce kendini ifade edebilir.

Yasaların gücü ve desteği dilde ve kültürde ancak Adığe vatanında

etkisini gösterecektir.

Yeni neslimize eski Nart mitolojisini, halk edebiyatını, Adığe şairleri-

nin şiirlerini, yazarları ve eserlerini öğretmeliyiz. Bunları anadilde ya-

zılmış şekliyle; halkımızla birlikte doğan düşünceleri yabancıbir dille

değil, başkalarının bakış açısıyla değil, anadilimizde yazılmış şekliyle

ulaştırmalıyız yeni nesillere. Yeni nesillere, K'eraşe Tembot'un, Paş'e

Beçmiırze'nin, Şogentsuk Ali'nin, Kube Şaban'ın, K'ışogue Alim'in,

Meşbaşe İshak'ın, Şnalanhue Abubeçır'ın, Hadeğal'e Asker'in, Kar-

denğuş” Zeramıgu'un, Nalo Zaur'un, Mef'edz Serebiy'in, Hakhun

Beresbiy'in, Atskan Ruslan'ın, Nehuş Muhamedi'in, Bıtsu Anatole'nin,

Bemirze Muhaddin'in ve ismini burada ifade edemediğimiz güçlü şair

ve yazarlarımızın eserlerini Adığece ulaştırmak, okutmak istiyoruz.

Adiğe halkıyla birlikte doğan güzel düşünceleri ve Adığe felsefesini

katkısız olarak ulaştırmak, geleceğimizi var edecekolan yeni nesillere

Adığe yaşam felsefesiyle ulaşmak istiyoruz.

Biz, neslimizin Adığeliği bir din yüceliğinde değerli bulacağını ve Nart

öykülerini geçmişten kendilerine kalan bir vasiyet olarak görecekleri-

ni umut ediyoruz. Dünya mitolojilerinin en eskisinin Adığeceyle ifade

bulmuş Nart Mitolojisi olmasından dolayı Hadeğal'e Asker'in “Nart-

lar”, “yedi kardeş — yedicilt” olarak yayımlanan eserlerini orjinaliyle

yaşatmamız ve bizden sonraki nesillerin de okumasını sağlamamız

gerekiyor. Bu da ancak anavatanımızda mümkün olabilecektir. Bu

firsatlar da ancak Rusya Federasyonu yasalarıyla mümkün olacaktır.
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iH3XBbİKb6İİİXAY KY3LDE BAND MTBİHKİZ AbİZBXEY3XDYXBMM.

C3Kİ3ygHİBXBMKİZ, gyHeli(3, ağtira COP, Abi3MUXDELUOKİ TynC A

biri STEeniibbikİ3kİ IC3Y ibiyiYKİB, JMH SETXDEXBMKİZ,

İYEXY BbİZBABKLXDMKİ3. Ây3 (3 NCOMM OİbUTbarbyHbirb3

KiUL GM İTDANKbBİM, OCOPM BbİKDBIZBİYİMYÖDAZY HHİBLU 3bIY3

p, Ağsır3 Xa633p, Âgbir3 N3KYMbbip.

Â iilbim A HBXbbİLİXb3D alibirBözapay3 iHbiTL, AğbITB

X3KYKbbİPp BEİbDJaX3p Ağbira Xa033V Ab3rKbbim Hİ3pa

Âpbir3 X2KypKbbipalı allbir? XaOZ3DU, allbir3033pM NC3Yyy

28bizeklyadbiry ibiTbiD, Kbapanbireya Xa633M4 ryalul3

KbaımMTbldbiHyp Ağbır3 X3KW&bbiM gempalı,

(3 KEBİTİLİBXBY3 CEĞMÜX3MAZbILUİBH Xyelili g4 alğbirskb Hapr

3nOcCbip, âğbir3 İyspbilyat2p, ağbir3 YCAKİYIX3MP3, TKAKİYBX3MD3

A TXbİTb3X3D. AX3p aH3MBTbXYO33KİZ 33pbiTXAM XY303Y, GM

Ab3MikbbiM KbbilajTbkYa TYOLİbİC3X3D XamM3 MEHTANMTETbİM

UMbirbBXbay3 Kba033y HİBÖN3BMAHBİbBCbİNXbU, İbixyelii

Klapalız TemGorU, Mall b3umbıp3u, lopmAram,

KsyG3 Uls6anu, Klbiyorkry3 Anumu, MawuGamla İcxb3Kkuu,

ixbznaxty3 AĞyOBublpu, Xbanarsanl Acuapu, Kbapp3Hreyul

33naMbiKyı, Hamo 3aypu, Msdi303 CapaGuu, Xb3K»yH D3DBCOMM,

Kpyökvy HManbOmu, İbirbykb Kbypm3Hu, Xbalyri3 İbk3OpBunu,

Aykbar PycnaHu, Haxylu Miyxb3maau, bauy An3TONU, BEMbIp33

Mİyxb3glHu H3TPYALI| Txakly3 ycakly3 Ab3UX3Y 34 UİZP MbiĞDEK

KBMBMbİİYdDAXIMU A TXbITbEK3Pp albir3033Kİ3 33pb1TXaMXY3R3Y

Za CaĞUÜX3p ERİLARMK3HY. AğbIr3 Ab3MKbbiM Kbbilanbxya

FYOLUbIC3 KbAÖ33X3MKİ3 galaryalıaH, BH Tp3NİKbbİM MW Kb3KİY3HYM

enxâ İynlibic3X3p abir33633Kİ3 AM YİBÖNBM ANbBGIb3İZCbİH

xyellu.

eğim<biHy, HapT

Hy. İymelince
(3 göoryrbap gi CaÖMÜX3M;apirare30 Dük)
İyapbılyatzp AM Tb3nKbbiM 4 Onaklam M4 YACATYAİ
3NOC KbaHTlanılıZMA Txb3Manap afıbirBÖ33M KbUlADYHAKYA
Hapr anocpalm, Xbagarvanl Acu3p 4 «HapTx3pa, «33UJWON-

TOMMÖNY» Keblaaklap, ArbarcayH xyelLı 33pbİLUbİTbİMXY2ABİ,

KbbITKİZbbIKİY3 AM UJ136n3p Xyağrb3Xb33b1pbiH XYelLi
- g MAÇ A neülbirBO33K413 aÖbi esd.

 

Byokopatı, anXy3p3
633x3pal1,

RXY3ND 33ÖİZKİ ZARAbY3TbIHYpU DM

330İ3Kİ Kbbig33bİTbiRYDM Ypbicel den;zepalı3M m Xa9
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Huetikhue Samir, Adiğe tarihinin başlangıçtan günümüze yolculu-

ğunu (“Çerkes Tarihi” g. Sen-peterburg, 2002 g. ) açık bir şekilde

önümüze koydu. Bu değerli çalışma için 10 yılını feda etti hem halkı-

miz hem de dünyayararına Samir. O, Adigelerin çok eski tarihlerini,

bugünün bilimsel bakış açısıyla inceledi. Dünya bilim çevrelerinin ob-

jektif bakışıyla, bilimsel gerçeklikle baktı.

Rusya Federasyonu Başkanlık Bürosu Çalışmaları yürüten, birim

başkan yardımcısı olan, ikinci derecede ünvanı olan ve devlete da-

nışmanlık yapan Huepserogu Nazir, yayımladığı kitabın önsözünde

şunları söyledi:

“Huetikhue Samir yazdığı yeni kitabın bilimsel bir çalışma olmasının

yanı sıra, geçmişimizle ilgi korkusuzca yazdıkları bende hayranlık

uyandırdı.

Kafkas Bilim düşüncesinde Adiğelerin tarihinin Hattilerin yaşam kül-

türünden, Maykop kültüründen başlayarak günümüze ulaşıncaya

kadar bir çok yönüyle benzerlikler gösterdiğini ilk deta bu çalışmada

görüyoruz.

Benim en çok ilgimi çeken Adiğelerin geçmiş acılarının yanı sıra,

Adiğe halkını gururlandıran, yücelten Adiğe diasporasının tarihinden

bölümlerdir. Sovyet zamanında yalanlarla doyurulmuş düşünceleri

okutuyorlardı. Rus çarlığının, devlet görevlilerinin Adığe halkı için kötü

niyetlerini nasıl sakladığını, nasıl gizlediğini öğrendim.

Dedikleri şuydu: Adiğeleri zorla, savaşla vatanımızdan sürmedikleri,

Türkiye'ye göçmeyeistekli, İslam dini fanatizmi eğilimliymiş gibi ol-

duğu, yalanlarla kandırılarak götürüldükleri yabancı ülkede de has-

talıkların onları bitirmekte olduğu, toprak vermedikleri, köle olarak

kullandıkları, satılıp alındıkları.”

Huepsırogue Nazir bu yazısıyla; Rusya Federasyonu ilk başkanı Bo-

ris Yeltsin, Kafkasya halklarına yönelerek padişahların yaşadıkları

zamanda da, Sovyet zamanında da Rus- Kafkas Savaşına bakışın
devlet nezdinde değişmesi gerektiğini bize gösterdi.

Bütün halklar tarihe çok önem verir, fakat biz Adığeler; hepimiz en

küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bir tarihçi ützliğinde tarihi-

mizi biliyor olmalıyız. Adığeceye olan bakış açımızı da gözden ge-

çirmemiz gerekiyor. “Adığece seni nereye kadar götürür? Köyden

çıkınca biter. Çocuklarımızın onu okumasını gerektiren bir neden

yok.” diyenler, Çarlık zamanın ve Sowyet zamanının bizi yok etme

düşüncesini bugün de yüceltenlerdir. Estonya, 1 milyon olmayan nü-

fusuna rağmen Estonyacaile hem eğitim görüyor hem de günlük ve

İş yaşamında kendidilini kullanıyor. Bu dille dünyanın önüne geçiyor

Estonlar. Adığece'yi konuşabilenlerin nüfusu 3 milyondan fazla. Hem

ihtiyacımız var, hem de yaşatabilmeliyiz halkımızın dilini...

Sizleri dil için çalışma yapanlara destek olmaya, şimdikilerin “vakıf”

dedikleri organizasyonları kurmaya, anadilde yazılarla düşüncelerinizi

açıklamaya, Adığece'ye ve Adığe kültürüne nasıl ihtiyaç duyduğunu-

zu dillendirmeye çağırıyoruz.

Bugün de Adiğece'ye değer vermeyenler var aramızda. Onlar da

dürüstçe düşüncelerini bizimle paylaşsaydılar memnun olurduk. Bu

bakış açısının da ortaya koyduğu şey, o insanın da dil sorunu olduğu,

onun için kaygı duyduğudur. “Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorum” di-

yen Tanrı'nın varlığına işaret eder. Biz Adığeceile ilgili tartışmalardan

mutlu oluruz. Tartışın yeter ki; ister başka dil ile, ister Adığeceile.

Adiğece'den bahsettikçe onun gücü artıyor. Fakat değerli olan Adı-

ğeceyi korumanın, Adığebzeyi yaşatmanın kolay yolunu, çıkış yolunu

bulmaktır.
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(3 (B3UİBTEYEH KUbİCLİDİKDYALI allİTBM ,
S3 TbEUNBTbYEN KbbiCLibixXbyall albiT3M Mi Griskla LETbYB

ÜİBİYE E3LITbBAtATLYAK, BbirbİMbATB>/3)   İDENKDDİM MUŞX YY

EY3AXBMKİ3p3 (b3Hilla ağbir3 XBX3CX3MA TXbİLBMTeyxya

EN3birby3X35p. LOBET Mb3XL3H3M NUİbİKİZ Tp3HUİa TYMLUbİCIX3M

BbiparbalM3T, Ypbic TİarbiKbX3M A Kb3DpANbİTbY3 YHAĞDNİX3M

Lbİr3 TEBÜKbeİMKİBMbbizapaXba dbİSATbIXAD 33DaTb3MUKİYHbIM,

3polnlaydIHDIMNbJBXBYP3.w
p

>Kalap apar: Anbiırbp erb33birb3Kİ3, 3ay3p3 Madhl3D3kKl3 X3KYKbbIM

UpaMbIxYaya, aTİ3 TbipKym İboXbyDkbir 1Uİ3Xbyap MAM MH

dhaHaTABM3 albirdm Ky3ny AX3N»Y LUlbiTa Xy3n3y; Tpormularb3Kİ3

XâAM3İLİBİMiylarb3Xbyarıcap3 aÖJeYKbiM TXb3MbILIKlarBBMP3

TbaĞNBMD3 MXBX3Y; Liİbiry KbbiDAMbITY, ATbİMLUDNİY, ALI3-

KbalU3XYAY LUbiTaY3D.

XbyncbiDOKBy3 Ha34p Mbi TXbİTDBMKİ3 HALETyalı, Ypbicefi

Öenepaym M4 arıspeu İlpezunekT EnibumH bOpMC KaBka3biM

AC Ib3MİKDXBM 3aKbbIXYMIba33yu ilat yibic NaliTbIXEX3P

LUbilcoya 33MaHMM, COBET 33MaHMM Ypbic-KaBKa3 3ay3M

enmbbiklay g4 Kb3panbirby3M GEM LUbI3BpaXbap 33XbY3KİbIH

33pbiXyeMp.

TXxbiiSMyacaLıxy3 Hpat b30Kb MCOMİ, ay3 3 ağbir3X3p TCOPMKİ

ulpiklyuai TXbİRSTXbİM XYADAY AM TXbİB2 TLUİRKYI HDLUbİTDIR

xyefili, ARBIr39235M ermbbiklay Xyuğulapı 33TXvy3KİBiH xyefili.

«ÂZbIrBÖZ3M J3H3HAC YAXbbIH? Kbyakaom yapklm3 Oyxanı, İM

CAĞMİAX3P 8Öbi UİSRK3H DİSKBİM KbIZDİDX3D AM Tb3NKbbİpD

3bİFB3UİBİKİY HONHMTUKAY İlaLuTbiXbbirby3 YpbiceimM, COBET

BnacTMM 33paXb3y Librap 433bilbirbx3pallı, ZCTOHX3P 3bi MenyaH

ADUMbIKbY TSTMM MDONAKbI, APORAK3, APONCIY 3CTOHbİÖZBM.

Mibi İyHelim a 633Mkl13 ApbIXOXb3 3CTOHX3P. Ağbir3Ö33M

UPMNCANb3YKIP MENYaHMLlbiM KbOXPY. İKlM gbixyaHbikBy3lu,

yla grb3nc3yr Xyelu IM Tb3MİKbbl033p.

3 hblkbbİKYRONK3 633M UpMRaMbL3X3IM haplaribikbyHy,

WKBIDEÜKBM <DOHM» MbiXyal3x3p 33X3D1U3HY, TXBİTDEX3MKİ3

dWMTYALUBİCEXIP Kb3ETbİTbATDY3HY, ağbIr3033M, allbir3 Xa033M

bI33PbİXYAHbIKLYID KL3ÖİYITBHY

HOĞMKİ 83 KEbiTX3TLU allbir3633M MbiXb3H3 E3bİMBİT. AnIXy3l3x3p

A TYOLbIC3X3MKİ3 KbbilgaryallST3M3 Tyarı3 KbbiTLUbİXDYHT,

Arxy3ap3 |>m KbUFb3IMb3rbY3p apall —a UlbiXyp 033M

ni İysxym 33parbarymalulpalu, «TxXb3p LUbİİBY CU GİZLU XbYKbbihi»

Kbİ3BİİBM KbETbİNbarby3 İXb3D 33pb1Ubiİ3p, (3 gu Tyanızl

AbITBÖ3BM ÖbillibirencabbiXbki3, ÜnrencinbbiXb XAMDO33KİM

aH3gIrbXyO33KİM, Anbir3633M 4 ryrpy dLllbiXy aĞbı 4 ryaılam

XYOKBY3. Ays H3Xbbihibip apaT — ağbir39033p XbYM3HbIM,

allbIT3633p 33DbİNC3YABIM MW TbY2TY gax3p, Tby3ry Haklbinlap

EKDDIKYILTDYITTZM3, 
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Bununlailgili olarak bugünkü başkanlarımızın duruşu önemlidir. Baş-

kanlar halkının dilini bilmelidir. Halkın anadilinde, Adığeceile işleri-

ni yürütmelidir. Lider halkına önderlik, öncülük edendir. Her zaman

ulusal değerlere, diline, kültürüne, halkını onurlandıran ve yücelten

bütün işaretlere sahip çıkmalıdır.

Biz Çerkesk Şehrinde Adığe Halk Kültürü (... avtonomiye) kurduk.

Üstelik kurduğumuz bu yapı Rusya yasalarına uygun olarak 'Kamu

Derneği' statüsüne eklendi.

Her Adığe'nin öncelikle kendi kültürü için yapması gerekenler

olarak şunları belirledik:

-Üç yaş üstü çocukların devam edebilecekleri çocuk yuvaları kurul-

malıdır. Orada Adiğece diliyle, Adığe kültürüyle yetiştirilerek okula

başlayıncaya kadar Adığece okuyabilmesi, Adığe şarkısıyla, Adığe

dansıyla eğitim alarak eğitimine devam etmesi esas alınmalıdır. Adı-

ğebzenin yanısıra Rusça veİngilizce'nin de çokiyi öğretildiği eğitim

yuvaları açılmalıdır.

-Çocuklar okula başlarken okuyacakları derslere hazırlık amaçlı Adı-

ğece kitapları hazırlayıp bunları okutmak gerekmektedir.

-Bu şekilde Adığece eğitim yapılan bu eğitim yuvalarında Rusça ve

İngilizce de çokiyi öğretilmelidir.

-Herbiri 3 dil bilmelidir: Birincisi anadili (Adığebze), ikincisi devletin dili

(Rusça), üçüncüsü dünyanıniletişim dili (ingilizce).

- Adiğe halkının hem Hırıstiyan hem de Müslüman dini mensuplarını

içinde barındırması bizim memnuniyetimizdir. İki farklı dini barındıran

bir halkın, her dine hoşgörülü bir halk olduğunun kanıtıdır bu. Hem

de halkın zenginliğini, tarihini de gösteren bir durumdur.

-Halkımızın dinlerini koruyabilmesi için hem Hırıstiyanlık dini hem de

İslam dini okullarda ders olarak okutulmalıdır. O dersler hem dili hem

de dini temizler, köklüleşmesine neden olur. Dini eğer Adığece olarak

temellendirirsen dili de korumuş olursun.

-16 yıllık eğitimi boyunca (anaokulu 4 yıl, temel eğitim 12 yıl) bu şekil-

de okutulan genç erkekler ve kızlar bu eğitimin sonunda üniversiteye

hazır hale getirilmelidir. Buna bağlı olarak Amerika'nın, İngiltere'nin,

İspanya'nın, Almanya'nın, Moskova'nın, Kaberdey- Balkar'ın, Adı-

gey Cumhuriyeti'nin en iyi üniversitelerinde temelde iyi eğitim almış,

Adığebze'nin yanında Rusça'yı ve İngilizce'yi de iyi öğrenmiş olan

gençlerimizi iyi yerlere yerleştirmeliyiz. İyi eğitim almış gençlerin her

halukarda üniversite imkanı olacaktır.

-Adiğe okullarından alınan belgelerin (diplomaların) diğer ülke üni-

versitelerinde de kendi üniversitelerinde de sınava gerek kalmadan

öğrencilerini eğitimlerine devam ettirebilecek güçte olması gerek-

mektedir.

- Amerika'da, Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da, Japonya'da,

Türkiye'de Adığe dilinin enstitüsünü açmalıyız... Diğer ülkelerden de

Adiğeler ve diğer halklara mensup insanlar gelerek bizim enstitüle-

rimizde okumalılar. Bu sayede Adiğeler arasında güçlü bir işbirliği

oluşacaktır. Adığeleri birbirine daha fazla yaklaştıracak, bağları güç-

lendirecektir.
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Abipsv üpDarballiBy tUbiTbiR XYEHMLi,

 

xyelili.

- İpTX3H3MM ulular xyefliyi O3MU4 e3rik'bbl633p (ağbir2633p), VW

Kt3panbilby3933p (YpbicbiĞ33p), İlyHeÜürcop 33pb1331CcaNb3 633p

(AKD033p).

- Az gu ryanalu abir3 b3riKbbiM UDUCTAH AMHY MYCNDbİMBH

HAH33DbI33DUXb3D. JİMH 33LUbİMbILLIY TİY 3€3bIXb3 Mb3TiKbbiM

Kberp3libarby3 HAH FICOMU LU3UbİHbİMb3 33paXYUl3p , Aklap

Mb3RKbbİM MW A3Xarb3M, W TXBİAZMLbilyu, İyan3 Abigzil ağbir3

UPUCTAHX3M E3bİX3MKbarypbllyayp3 AO33K13 (ağbir3033K13) gar

İy3xyxsp 33pb133paXb3P.

- MYCnibbİMSH BAHPM HPMCTAH DMAHPU albirBÖ33KİS KYDBIT

eppkanl3m Uap;KbiH Xyellu, UYKbKİ3 G4 ME3NKbbİM HH UİBir$X3p
albir3033Kİ3 33DUXb3H mania. AĞbi 633p AMHDM erboKba633,

Obln3 elih, İkbip ağbir3633K13 bizerixb3K13 âÖbi ağbiır3033p

AXBYMBHYEJ,

- Mese nlibiKkiyxkl3 cağuü İbirbbinlamp3 (4b3cAnnİ) &yppiT

emkanl3Mp3 (MAb3C MLHUbİKİYTİ) arıxyanay uparvoppsa Hay3M

e niyallıM W eppKkanla HAXbbİUXb3 İBİXb3HbİP H3Xb Mac3y

Tb3Xb33bipaY3 LUbiTbİH XyeğLi, AGbi erixay3 AmepuKom, AHTnYEeN,

AcnarHmem, Tepmarmem, MockBa, Kb39epgel-barbkb3DbiM,

Ağbireli PecriyÖnuK3M A YAMBEPCUTET H3XbbİĞİ AbIZBX3M,

ga wlanarbyan3y a abir3035Kİ3 Kypbir eğpKanl3M LUİZHbİTb3

LUbİ3birby3TAa, YObICbIO33Mp3 MAJPKIIbIO33MD3 KYY3 3biKaX3p

İbiXB3HbİM 33331bbİHbITb3 (40TO0BOP) (b2Öbiga Kbaxy3pıby3Tay3

LHibiTbİH XyelLu, CEITMUKİ, anıxy3n3y LUbiXbYKİ3, 2 3M TYrbY

Tiyİbi enanıl3p Kb33YXbIM «TapaHTMe» MİZHYLU YAMBEPCMTETBİM

LUİbiXb3HY,

- Anbır3 eppkarılam ulsH xyelili cepTudukar, a emmanizp Kbo3yxap

aÖbi KbbilubipaTa TXbUTbbİMKİ3 33331bbiHbirb3 3bıyıpuyla H3rbY3BLUİ

Kbapanx3MU, 43 GM Kb3pan YHMBEPCUTETX3MM 3K3aMEH

XBMbITbDKY ALUT3HY Db3TCbİH Xyelli.

- Ağbır3633M W MkcruryT 331yTXxb1Hxyefili, AMEPUK3MU,

ÖpaHuuemu, Tonaramemu, TepmaHemu, ANORMEMU, TbIDKYMU

H3TbYILUİ Kb3pANXIMU KbUKİbIYDp3 AM ge ağbir?x2pM,

XYelAM3 H3rby3ly| b3rKbX3PM, MELİH UXD3KİZ. AHbITBX3M

3OnbUYİSHDIrb3 Tb3LU Mbi İyHel TICOM upıgMloHyal ATİaHZ.

Anbırsp 3apuu3nlauylu a6bi, 3rypMrb3lyaHyll.
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-Adığece dilinde, farklı bilim dalları için eğitim veren okullar (özelilko-

kul, lise, kolej, ) kurmalıyız.

-Halkımızın farklı bilim alanlarında Adığece eğitim verilen Üniversiteleri

olmalıdır.

-Madem Rusya Federasyonu vatandaşıyız, bu çalışmaları yapmamız

için Rusya Federasyonu'nun bize ekonomik destek verme sorumlu-

luğu da vardır.

Ekonomik gücü olup da Adığece'yi önemseyen iş adamları, başka

ülkelerde yaşayıp da anavatana yürekten bağlı olan işadamlarımız,

vakıflar, yüreğiyle, canıyla anavatana bağlı olanlar bu çalışmalara

destek vermelidir.

Bize uluslararası organizasyonlar, vakıflar, UNESCO yardım etmeli-

dir. Her yıl çok iyi Adiğece bilen en az 100 insanımızı yabancı ülke

üniversitelerine yerleştirebilmeliyiz. Onlar eğitimlerini tamamladıktan

sonra vatana geri dönmelidirler.

Eğer emek verirsen bu çalışmaları hayata geçirmek kolaydır, güzel-

dir, yararlıdır.

-Bu anaokullarda okutulacak çocuklarilla ki Adığe olmak zorunda

değildir. Rus da, Abaza da, Balkar da Nogay da olabilir ancak Adı-

ğeceile eğitim almak zorunda olduğu konusunda ebeveynleriyle bir

anlaşma imzalamak gerekir.

-Adiğe dili ve kültürünün yok olmamasıiçin dili ve kültürü yaşatacak

insanlara ihtiyacımız vardır, tamamen arınmış bir topluma değil.

- Üniversitelerde, okullarda, enstitülerde Adığece eğitim verecek in-

sanları yetiştirmek gerekir.

Eğitimcilerin eğitim programı, Rusçaile eğitim yapılmasıiçin hazırla-

nan eğitim programları temel alınarak hazırlanmalıdır.

-Çocukların eğitimi için matematik, fizik, kimya, biyoloji ve diğer bi-

limler de Adığebzeye çevrilmelidir.

“Adığeceye çevrilmelidir” derken onun çok zor olduğunu düşünmü-

yorum. Zira, her bilimin kendidili vardır zaten. Matematik Rusça yazı-

ip okunmaz, kullanılan onun kendi matematik dilidir. Adığece'de de

Rusça'da da matematik işaretlerinin anlamı da sembolü de aynıdır.

“Radikal”, Adığece'de de, Rusça'da da,İngilizce'de de aynıdır.

Kimya hangidilde de olsa H2O sudur. Bunun gibidir bütün bilimler.

Üstelik bunları çevirmek çok daha kolaydır; fakat emek, çabaister.

Güzel Adiğe şarkılarının yazı dili de Rus, İngiliz, İspanyol bestelerinin

yazıldığı dil de birdir. Müzik dilidir, notalardır. Bu da gösteriyor ki öğ-

renmen gereken müziğin dilidir, nota dilidir.

Satrancın kendi dili vardır, e2 — e4 şeklinde yazınca o İngiliz de Rus

da Adiğe de anlıyor. O bir millet dili değil, satrancın dilidir.

Dilini yeniden dirilten çok güzel örnekler vardır önümüzde. Yahudi-

ler 1000 yıl konuşmadıkları Yahudi dilini İsrail'de yeniden dirilttiler.

Bugün çocuklarına Yahudi dilinde bilim eğitimi yaptırıyorlar. Türkler

dillerini temizlediler. Ondan daha bulanık bir dil bulunmazdı sanırım

ama temizlediler, arı bir Türkçe'yi yeniden var ettiler ve çocuklarına o

dilde eğitim veriyorlar.
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- Ağbır3633K13 İsiularb3 33Mb11İ3YWKbbİY3XIM XypaTba)KIY

emkani3xap İnpodhecc4oHAanbHble yuanuuıa, AALEY, KOnNEenKl

ArbönCbiH XyelLi,

 

KbaTiTb3X30), 3ATYD3 3 TİCBD3Kİ

    
Sayı — ; AR
ZelAb3ibipi İCbİHLİBLN, YÜbUTEY HibİTM3,

Olbiu.

  

 

 
 

a3M 33331bbikbilb3

- Ağbır30330, ağbirs Xa633p MbiKİY3ğbiHbİM LUXD3Kİ3, Ö33MD3

XaÖ33MP3 30lb3NC3YH Hİ BİXYLİ Abi3bİXYEp, MbECEYM3 ADBNKU

UXb3XY2 X3yÖbibiKlaKbbiM.

-ÂĞbi A3uİbirbyy YAMBEpCMTETX3M LulaıDerbaf)k3X3p

(erbaypkakİy3x3pİ Libifb3Xb33bİDbİH XYEÜLU, albir3 KYOBIT

erpkanıl3M, ağbir3033 UHCTATYTbIM, AğbiT3 YAMBEPCATETbIM

LHE3bİb3KIHYX3P.

- Enxakly3x3p 33pbiparb3pX3HY İlporpammap Ypbiceli

DenepaLsm ypbicbl033Kİ3 Tb3yH3xyay3 ula İlporpamm2p 3H

MbaOxbapalı.

- İxbib ca6MÜX3p 33peNK3HYXIP TB3Xb33DIDbİH-33133KİbİH

XYellu afihir3033Kİ3: XbHC3TMDU, KAMPA, DUZAKIDU, ÖOTAHUK3PM

H3rbyatulxopu.

«Ağbir3033Kİ3 33033Kİb1H XYefLU»,- LUbDKBICİZKİB aÖbi 33033KİB1H

Ky3ğ X3MbKbBIM: LUİHbİrB3 LUXDIKY3 Kb3C €3bİM MW 033 UXb3XY3

ula, Xbucanibip 33pbiTXapM 230aMKDM YPBICbIO33KbbIM AKİM

AHIRKbIIbİZbİĞ3IKLbİM, 12 KbbI33DBİTLUbİXEYM XY3J3Y, aTl3

XbWCoNbIĞ3ALI, Ağbir3633KİM ypbicpi633KİW Xb4C3ri Harbbili3x3p

3bil1 A MbIXD3HAKİY A cyp3rklu. Panukanbıp v ağbir36033Kl4,

YObİCbİO3IKİM, AHAKAbIĞ3BKİM 3biy3 LUbİTLU.

KURAM BEK, A3TX3H3 033MKl4 H2O0-p — nicbii, Arıxyap3u

LİSHBİTb3 OCOPUKİ. Akla ncbikiula ax3p 336133K1b1HY, ay3

YObUTbbIH XYEÜLU, 33MaH EÖFbIXbbİH XYeÜLi.

Ağbir? M3KbAM3 HaX3X3p 33paTXpU YPbIC, MHIPKbİNbIZ, ACMAH

M3KbAM3 33paTXDU3bi 03311 — M3KbAM3ÖZ3LU, MY3bİK3M M 63311.

AĞbi H3pbibAarby elyİ MY3biK3 LUİ3HbITb3 33ÖTbATbY3TbİHbİM

LUXb3Kİ3 Y3bIXY3HbİKbY3p M3KbaM3033p 33pblapaM.

UaxmaTbim e3bimM W 033 ulatu, KİM 62-64 ;K3Y3 LUbiriTXxKl3

ap MHJPKbUTDIZMU, YObICMM, âğbITOMM Kbbirypoly3, ap

Nb3TMKbbİO33K'bbİM, atla 1aXMAT HİSHLITPIM 4 033L1,

b33p 333b1Fbari3lUbhxa Ab3MKbX3Y UlarıXb3 A3TbY3 Ablg3X3p

LUibildli. ASYOTX3M (€BDEX3M) Ub3C MMHKİ3 UPUMbİNCANbIMAaY3

»KYPTbIĞ33 İİ3pamnıbım gex 39parban3lublxalı, HoO3 XypT

CAÖOMÜX3M MXYpTbIO33Kİ3 4İ3HbITb3 Mparb3rbY3IT. İbiDKYX3M A

633p Arb3Kb3Ö3alu, AObi H3Xb 33X3TXbYa TbY3Tbiryer, ay3

TbİPKYG33p Arb3Kba63mKpM 33parb3rı3ılalu TbIDKYO33 KbaÖ33,

ulu CAĞAÜX3M Lulakbirb3 33parby3Tbip TbİDKYO33UK.

 



 
 

Türkçe'yi yeniden kuran, geliştirenlerin arasında Adığeler de vardır.

Buna Hatko Ömer Seyfettin örnek gösterilebilir. Onun eserleri dünya

edebiyatının klasikleri arasında sayılıyor.

Dilin küçüğü-büyüğü olmaz. Eğer varsa da, Adığebze dillerin en bü-

yüğü, en güzeli, en derini en işlevlisi olanlardandır. Dünya dilbilim

anlayışına göre Adığebze oldukça önemli ve köklüdür. Onuntarihteki

yolculuğu o kadar önemlidirki bilim insanlarınca değer biçilemez du-

rumdadır. Adığece — Abazacadillerinin içinde yer aldığı Kuzey Kafkas

dil gurubunun yaşı, Hint-Avrupa, Altay, Uygur — Fin dil guruplarının

üçünün de yaşları toplamına eşittir. Bu nedenle de her bir Adığe ana-

dilini korumakla, yaşatmakla yükümlüdür.

“Onu korumamak gibi bir özgürlüğümüz olamaz bizim! Korumak,

yaşatmak derken tek bir anlamıvardır: o dilde konuşmak,o dilde ça-

lışmak, yaşamımızı onunla sürdürmek, onunla eğitim görmek, ken-

disini de geliştirmektir” demişti büyük bilim insanı Botanik ve Tarım

bilimlerinde Adığece eserler veren Hak'un Barisbiy. Temel eğitimde

okutulacak Botanik ve Tarımla ilgili Adığece ders kitaplarını hazırla-

yabilecek insanlarımızdandır Hak'un Barisbiy. Benzer kitaplar hazır-

layabilecek başka bilim insanlarımız da mevcuttur.

Farklı insanların devlete bağlı kalmadan meydana getirdikleri dilbilim

üniversiteleri vardır. Güzel bir örnek olarak önümüzde duruyor dev-

lete bağlı olmayan Dilbilimi Üniversitesi'ni kuran Dilbilim Profesörü

Sekiy Rime'nin çalışmaları.

“Adığece'nin geleceği yoktur” diyenler bize yalan söylüyorlar, söyle-

yenler önemli bilim adamıolsalar da. Her şey dilin sahibi halka bağ-

lıdır. Kendine değer veren bir halk dilini de her zaman yaşatacak,

güzelleştirecek ve temizleyecektir. Öyle bir halka da Tanrı, dünya dil

ailesinde o dili temsil edecek Thamadeleri de verecektir.

Ruslar her zaman Rusça'yı temizlemek çabasındadırlar ve bu yön-

de çalışmaktadırlar. Rusya Federasyonu kanunları şöyle der: Herbir

birey 3 dil öğrenmeli: kendi anadilinizi, Rusça'yı ve yabancıbirdil.

Öyleyse biz de bilimin diline Adığece bir temel hazırlayarak yola çıka-

ım! Hem Adığece'yi koruyacağız, hem dahaiyi; daha köklü bir eğitim

almış olacağız, hem de halk varlığını sürdürmüş olacak.

“Başlanmayan yılanın içinde yılan vardır.” der Adığeler. İşe başlarsan

ilerler.

Yola çıkalım ömrünü uzunkılalım atalarımızdan bize kalan Adığebze-

nin! Anne- babalarımızın dilini, xabzenin dilini aktaralım torunlarımıza.

Halkımızın varlığının sürmesini istiyorsak, xabzemizin yaşamasınıİS-

tiyorsak bir tek yol vardır: Yeni neslimize Adığece bilim yapmafırsatı

sağlamalıyız. Başka yol yoktur! Rusya Federasyonu kanunları çerçe-

vesinde, çocuklarımızın anadillerinde eğitim almaları şarttır.

“İki Adığe karşılaşsa asla anlaşamazlar” diyen, Adığe halkının düş-

manıdır. Karşılaşanlar gerçekten Adığeyse, Adiığe kültürüyle iletişim

kuruyorlarsa anlaşmamaları mümkün mü?! Onlar eğer Adiığeyse

birbirlerini koruyacaklar, birbirlerine sahip çıkacaklardır. Eğer onlar

Adığeyse tabii... Eğer biz de Adığeysek ya da tekrar Adığe olmak

özlemindeysek, dayanışma içinde olarak kendimizi koruyalım.  

TbipKYO33p H3CY3biyXyax3Malıbir3M M ÖbiH KY3GM AX3TIN,
lanıXb3y kb3nXb XbYHYLU TKaKİy3y Ömep CehhdugguH (Xb3TKty3),
mpi yHelnco anTepatyp3M 4 «knaccuky» KbâlbbiTap.

Üleiİkebim 533 HİDİKİY & 033 Wi. HİBİİSY LUbITMM ağvir3633

  â HBXb 533 WH gbİLEXBM, H3X'b DAXBX3M, HBXb KYY

iL

vi

3 BbiZBX3MALDI, ÜyH  

    

il

 

unaps-SaBka3 033 ObiHbimi ii HbiÖKbbip

A 33X3TYA

Elap AbİMbİXBYABHYİ TXEYMBH-

y DİD 3511 — H3XbbİÖ3Y BbİOMNCENBAH,

AbipMniDKok, yeli4 AbİpbİTETbİK, AbiDELKEH, E3bİDM

enrbdhlakiysm»- xulay3 ibyemebBKBYH B3DBICĞM,

SlpKaTbBLIXY3, OOTAHUKB-M3KBYM3İU MİZHDITDIXBMKİZ TXbUTb

Tb3İHİBTEY3HX3P aLbİrBÖZ3KİZ 3bITXbİY Kbbl0B3TD3KlAM, Xb3KDYH

D3PbICÖM XY3H3X3M AXy230İ3KİDIHYLU albir3 KYDbIT empkanl3p

3BİXYDHBIKLY3HY, GOTAHUK3MP3, M3KBYM3LU IYİBHbİTDBKOMD3

erxay3 CaÖMÜX3D 33PEMKİHY TXbUTbX3P alibir9033Kİ3

TXyarbIXbI3bİDbİHY. Hİ3TbY3Lİ ağbır3 İİ SHbIDBDLİNAMKbDIXBMM

ATbIXL33bİPbİĞbİHYLU AMIXYAR3 TXbUbX3P.

Ularıx»3 gaxay iybilali HoO3 Kb3panbirpy3M MMEMY3, Ulbixy

UİXBIXY3X3M Kbbl33parbariziyay3 Ö33UİSHbIb3 YHMBEDCMTETX3P.

Ypbicei DenepaLım U geHIXbBIĞİ AbIL3X3M XaOxxalıl

arIXy313 YAMBEPCMTETY allbir3 Ö3bUTbXYEb3 IYİ3HbIb3PbINAMKb3

O33İHİ3HbİTE3X3M A HOKTOp, npobeccon, UZAMA a akagemuk

C3KUÜ PAMM3 KbbI33DUrarizlap,

«Âğbir3633M KB3KİY3H Mİ3KbbİM»- PKbIZbIİSM gbiKberbarılıla,

ap akağemuk Tİyalul3y LubıTMU. Mcopu 33nbbiTap 033p 3e

Mb3MKbpall, 3UXb3 MiuXy33bilUİbiK Tb3NKbbİM 4 633p

CbİT birby ATb3MCAYAYLI, ATb3AIX3AYLLI, ATb3KD3Ğ33HYUN,

Anxy3p3 ib3nAKEMU €3bim Xy3ğaluzy İlyHefmco O3314İ3HbITD3M

Kbbi33farb3yBa 633 İY3Xyp 330İ33b1XbiH Txb3Map3 İxb3M

KbbİPATbIHYLI.

YDbiICbIM YDbICbIO33p HTB3Kb3Ö033H MMYrb3li) AKİM CbİT LUBİTbYU

AON3Xb a İy3xyM. Ypbice Denepalısmu m Xa633M Xul3p

apalı; (J3TX3H3 UlbiXyMM OZULU 3387balul3: bU b3MKbbi633p,

YpbicblO33p, XaM3LNİb1Ö33p.

Apalyu HOP AbiTeBIb3YB3 LUİ3HbITb3633M, ağbir3033 MbaÖXb3

EHbIBb3TU! Âğıbir363304 TXBYM3HYLU, UİZHbIMbU H3XB KYYY3

ATbY3TbIAYLU, b3OKBPM Kbbl33TEHA XbYHYUJ,

«<İy3xy MbiyOn3 ÖN3 X3C1U» - el3 aıbir3m. İyaxyp 14İ36033M3

KİyaAyı,

ZbireBrb3yB3 3bi Tey3ry, M rbalylsp KİbiXb Xy3Hb1Erb31U|

albIr3033M, AM HaIKb HaH3MKbX3M Kballıİ3HaM! İM aH3-

aL3X3M A633p, g4 Xa633 gax3M M 633p Kbaxy3lbiBrb3(baH3 AM

KbY3DbUTbXY TIXbYPbUTbXYX3Mİ

(İM Te3riKbip KbbI33TEH3HY gbiXyely3 UlbITM3, g4 ağbir? Xa033p

TIC3YHY AbİXYelAy3 LUbITM3, 3bi Tby3ry 3aKby3lu Lubil3p — İm

1l36713M ağbir3633K13 UUİ3HbIba AHİb3rby3TY Arb3TİCbIH XYelLi.

H3MPILUİ Teyary biİSKbBIMİ Kb3panbirby3 Xa633Kİ3 —

Ypbicei DenepalpM MW Xa633Kl3 - g4 caGWÜX3M LUİBHbIrb3 A

aHDMİNbXYO33Kİ3 ATbY3TY LibiTbİH XYefii!

«AAbIFUTİ 33Xy333M3 333317bKbbİM»- K3y3 AM3 AbiL2 >bi3bilap

alğbir3 Jb3TİKDbİM M OMÜLU, 33Xy33aX3p ağbir3y LUbITM3, ağbir3

XaĞ33Kİ3 Kbbl331€KİY3KİM3 Hay3p3 ap 33Mb1337bbiHp37! A Tiyp

aHbITAY LHbİTM3 3bID 3bİM Xy3CaKbbIHYLI, WXBYMBHYLU, AX3p

adbir3y LUbITM3! lapgblagbirsy AbIlUbITM3, € ağbir? ALIXDYAKbİHY

AbiXyelim3 AbI33KbYBETb3YB3, 3bİAbIBIDEXUYM3AM.
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Şair Bemiırze Muhadin “Adığe olmanın Anlamı” adlı şiirin de şöyle

diyor:

Bugün Adiğe kalmak zordur.

Bugün Adiğe olarak yaşamak zordur.

Devamında da soruyor:

Oysa ne zaman kolay oldu ki bu?!

Bulunda gösterin bakalım tarihte,

Huzurla yaşadığımız, savaşsız bir zaman!

Tarih boyunca kendimizi korumak zorunda bırakılarak yaşadık, bu-

gün de bu halimizi terk edip doğru yaşam tarzı oluşturmamız lazım!

Bu kadar değerli, ünü bütün dünyaya yayılmış olan Adiğeliğin sahibi

halk bu değeri bir eli yağdabir eli balda oluşturmadı. Tam tersine her

gün, her saat, her dakika çalışarak, çaba göstererek Adığe kıldı ken-

dini Adığeler. Bu güzelliği kuranlar arasında en büyük pay da Adığe

kadınınındır; Adığe kadınının aklıyla olmuştur çoğu.

Adiğeceyi oluşturan da, Adığe erkeğini Adiğe yiğidi yapan da bu

dünyanın en akıllı kadını olan Adığe kadınıdır. Şimdi de Adığe halkının

umudu,dili de kültürü de ayağa kaldıracak olan Adığe kadınıdır!

Bugün “Dil için çalışacağım, bir katkı da benden olsun” diyen insanlar

da bunun yolunu mutlaka bulacaktır. “Ekonomik destek verebilirim”

diyenler1 lirası, 10 lirasıbile olsa fonlar oluşturarak katkı sunsun. Ya-

pacağınıziyilik, koymuş olduğunuz paranın miktarının büyüklüğüne

bağlı değil. Tam tersine katkı sunmuş olmanızdır değerli olan. Adığe-

ce için kaygısı olan insanların sayısının artması önemli olandır.

Allah Adığece'yi muvaffak kılsın! Yola çıkan yolda kalmaz. Allah

Adığece'ye hayırlı bir yolculuk nasip etsin.

 

 

YCAKİYB DEMDİP33 MİYXDDGMR &YaZeliğibiki KbWKIbİp» GİBUbİTBBUİZ

 

i KbMib2iliak

ENBKbYDA, 3DİKİZİbbİTUTbDİKYP3, BUXLYMBAKYDD, 33DMTD3MİBUYPE,

TenbAliİbikbyp3, Mrb3JaX3Yyp3 Wr3ncalı, anıxy303yp3 Ağbir3

BALUlatı ağıbirBM. Yklu H3XbbiO3 pbinsy a Ola

ağbir» Ö3binbxyibapalı, &Öbi MW ryO3birbarb3pall,

Ağbırarb3p 33X23(bAYEapı, XbYAbXYOb3D (ulbixyxeyp)

ağbir3ni 3bitulapM Mbi İlyHeli COMA H3XB TyO3bir3y Albira

O3bUTbXyrb3palı, Anpkbıpki Anbirs İhbsrikbbiM VW ryrbanlanp,# Li ü

63304 Xa033p)Kb33bİİBTbUKbİĞbİAYD Ağbir3 Ö3bibxyrbapaly|!

Ho83 «D33MCbİXYINBAKb3HYLU, 3bi İbİXb3 TİZKİY X3CHBXDBHYLU»,

#Kbi3bll3 A3TX3H3 UİBİXYMM ap 33PMIbanicbiH TbY3rY AbY3TbİHYLU,

«planet<bY3TbY MbUTBKYKİ3 CDİXYEXDYHYLKbİZDIİZM 3bi COM,

COMUMUMİ H3Xb HmbilBMU HOHEX3D 33İYOXU X3ĞNEXb3, COM

ÖMKDİTDİY X3ÖİbXb3M ENbbiTaKkbbiM Ölarbbiy KL3ÖXDBİHYD, aTl3

33DbİX3DMbXb3pALI H3Xb Abanl3p, AllbIr3Ö33M XY3TYM3ILİDİM

ÖKbİTb3D H3DbUTbaTbY 33DbIXbYHYpalı

Txb3M upurb3dlakiyaalbir36323pİ İbyary TEXb3 TEHBKbbİM

Txb3mMbysry İMaxy3 TODMLUZ gi abirs033p1
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Kurtuluş savaşında

Salihli'deki direniş

çok önemlidir. Bu

süreçte Anadolu'daki

örgütlenmenin yolu

açılmıştır. Yunanlıların

İzmir'e çıkışı olan

15 Mayıs 1919'dan,

Millet Meclisi'nin

Kuruluşu olan 23

Nisan 1920'ye kadar

olan süreç yani

devletin Anadolu'da

olmadığı süreçte

konumuz Salihli.

 
Osmanlı İmparatorluğu; 1911'den, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden, Kur-

tuluş Savaşı sürecine kadar üç büyük savaş geçirmiştir. 1911 Trablusgarp Sava-

şı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı. Ülke yüz binlerce

vatan evladını kaybetmiştir. Ülkenin en dinamik en çalışkan erkek nüfusu önemli

ölçüde azalmıştır. Halk yorgun, bıkkın, bezginlik içindedir.

1917 yılı başlarında Almanların, Fransa'nın içinde durdurulmaları, ABD'nin düşman-

larımız lehine savaşa girmeleri karşısında,İttihat Terakki önderleri savaşın kaybedile-

ceğini görmüş, Başkomutanlık düşman sınırlarımıza dayanırsa ya da ülke işgale uğ-

rarsa diye, direniş için hazırlıkları yapmıştır. Bunun planlamasınıve hazırlığını Teşkilat-ı

Mahsusa yapmıştır. Daha sonraları GERİLLA SAVAŞI, ÇETE HARBİ, KUWAY-I

MİLLİYE adını alan mahalli karşı koymalar için de ön kişiler tespit edilmiştir. Bunlar

Teşkilat-ı Mahsusa'nın saflarında yetişmişkişiler ya da halk üzerinde sözünü geçire-

bilecek kimselerden oluşuyordu. Salihli'deki direniş böyle bir düşüncenin ürünüdür.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Eşref Bey'in çiftliği merkez olmuştur. Çiftlik şu an;

Namık Kemal İlköğretim okulu, Salihli Lisesi, Askerlik şubesi, Kenan Evren parkı,

eski DSİ ve batısından cephaneliğe kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır. Burada

silahlar, mühimmat, yiyecek ve para bulunmaktadır. Ethem bey ve arkadaşları Rauf

Orbay'ın isteği üzerine Salihli'ye gelmişlerdir. Şimdi bu süreciizleyelim.

Birinci Dünya savaşı yenilgiyle bitmiş, Mondros anlaşması imzalanmıştır. 13 Kasım

1918'de İstanbul işgal edilmiş. İttihat ve Terakki Fırkası, Kasım 1918'de kendini

feshetmiştir. Bu kapanış üyeleri dağınıklık içerisine itmiştir. Tek merkezli yapı bo-

zulmuş şahıslar, yöreler kendi başlarına hareket eder olmuşlar sonra da yan yana

gelip örgütlenmeler olmuştur. Yan yana gelişlerde ölçü İTTİHATÇI olmaktır. Güven

ilişkisinin şart olduğu bu dönemde belirleyici olan ittihatçılık ya da Teşkilat-ı Mahsu-

sa Üyesi olmaktır.

 

1 İttihat ve Terakki Fırkası ya da İttihat ve Terakki Cemiyeti Birlik ve İlerleme Partisi) Osmanlı Devletinde kurulmuş en güçlü en yaygın örgüttür.

2 Teşkilât-ı Mahsusa,İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilat olup örgüt içinde örgüttür
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İttihat ve Terakki üyeleri yeni bir parti “Teceddüt Fırkasını” kur-

muşlar. Teşkilat-ı Mahsusa'nın devamıniteliğinde olan Karakol

Cemiyeti de İttihat ve Terakkiliderlerinin yurt dışına çıkmadan

önce yaptıkları son toplantıda alınan kararla kurulmuştur.

Farklı grup ve partileri bir araya getiren eski bir ittihatçı olan

Mustafa Kemal olmuştur. Teceddüt Rırkasını, Osmanlı Hürriyet-

perver Avam Fırkası, Karakol cemiyeti ve Mustafa Kemalilişki

içerisindedir.

Mustafa Kemal'i öne çıkaran İttihat Terakki'nin olumsuz eylem-

lerine ve Ermeni olaylarına karışmaması temiz bir isim olması,

yeteneklerini Çanakkale savaşında kanıtlamış olmasıdır. An-

cak M. Kemal çözüm için düşünülen bir lider henüz değildir.

M. Kemal'i ileride liderliğe götüren iki önemli gelişme olmuştur.

Bunlardan birincisi; Meclis-i Mebusan'ın basılması (16 Mart

1920) siyasi merkezin İstanbul'dan Ankara'ya kayması, ikincisi

Talat Paşa'nın öldürülmesi (15 Mart 1921) ile Talat Paşa yan-

daşlarının Mustafa Kemalliderliğinde toplanmasıdır.

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, bazı tarihçilerin yazdığı gibi

beklenmeyen bir olay değildir. Saini-Jean-de-Maurienne Anlaş-

masıyla, İngiliz-Fransız-İtalyan başvekilleri arasındakigizli toplan-

tıda kararlaştırılmış, İtalya'nın karşı çıkması Üzerine, Antalya'dan

Konya'ya kadar olan bölge İtalya'nın nüfuz alanına verilmiştir.

İngiliz başvekili Davit Loyt George, Venizelos'u Londra'ya çağır-

mış uygulama safhaları belirlenmiştir. (28. Şubat. 1919) Yunan-

lıların, İzmir'e çıkış kararı İtalyan diplomasisinde değişik tepkilere

yol açmıştır. Başbakan Orlando bu olayı yaklaşan seçimlerde

kendisiiçin avantaj olarak görmektedir. Fakat koalisyonunikinci

ortağı Dışişleri Bakanı Kont Sforça Yunanlıların büyümesine ve

kuwvetlenmesine karşıdır. Bu gizli kararı Roma'daki şahsi dostu

Türk Hariciyeci Galip Kemali Söylemezoğlu'na söyler. Elbette

bu haberin gizli kalmayacağını bilerek. 15 Mayıs 1919'da Yu-

nanlılar, İzmir'e askerçıkarırlar.

ALBAY BEKİR SAMİ (GÜNSAV)

Kuzey Kafkasya'nın Adıgey bölgesin-

den Anadolu'ya 1864 yılında büyük

sürgünle gelmiş “Ubıh” boyundan

Gubzeç Hasan Bey'in oğludur. Aile

unvanı 'Zaraho'dur. Mondros Müta-

reke'sinden sonra Bekir Sami Bey

İstanbul'dadır. Zaman zaman Rauf

Orbay'ın evinde toplantılara katıldığını

söylemektedir. Ona göre kurtuluş için

çözüm silahlı mücadeledir.

 

18 Mayıs 1919 'da Rauf Orbay, Bekir Sami Bey'in Üsküdar'da-

ki evine gelerek şunları söyler. “İzmir'in işgaii, İmparatorluğun

parçalanarak yok edilmesi kararının ilk uygulamasıdır. Eğer

Yunanlıların bu hareketi durdurulmazsa bugünkü durumun

daha kötüleri yaşanacaktır. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'da

gereken hazırlıkları yapmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Ka-

rabekir Paşa ile buluşmak üzere şu an Samsun yolundadır.

Ben ve arkadaşlarım, vatanı selametiiçin her tedbiri alıyoruz.

Ege'deki durum çok kritik bir duruma dönüşmüştür. Ege'deki
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ordunun başına sizin geçmenizi öneriyoruz.” der. Bekir Sami

Bey teklifi tereddütsüz kabul eder. Milli Savunma Bakanı Şevket

Turgut Paşa ve Genelkurmay Başkanı Cevdet Paşa'dan gerekli

izinler alınır.

20 Mayıs 1919'da, Bekir Sami Bey, yaveri Yüzbaşı Selahat-

tin Bey'le birlikte önce Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa ile

sonra Milli Savunma Bakanı Şevket Turgut Paşayla görüşür,

56. Tümen Komutanlığına asaleten 17. Kolordu Komutanlığına

vekâleten atanmıştır. Bölgede dağılmakta olan askeri birlikleri

toparlayacak,sivil direnişçilere askeribirlikler arasındaki koordi-

nasyonu sağlayacaktır.

21 Mayıs 1919'da Galata rıhtımından kalkan Gülnihal vapuruyla

Bandırmaya doğru yola çıkar. Bandırma'da önce bir otele yer-

leşir daha sonra da köylüsü ve eski dostu tüccar Çerkes Hasan

Bey'in evinde kalır. (Bandırma, Yunanlılar tarafından işgal edilin-

ce ilk idam edilip evi yakılan kişidir.)

Reşit Bey'le görüşmekister ancak Reşit Bey aranmakta olduğu

için eve gelemez yerine eniştesi Hafız Hüseyin Bey gelir. Bekir

Sami Bey “Reşit Bey Bandırma ve Manyas havalisinden topla-

yabildiği kadar Çerkes atlısını toplayıp, kardeşi Ethem Bey ku-

mandasında arkamdan göndersin” diye söyler.

23 Mayıs 1919 da İzmir'e kalkan trene binerler yol boyunca her

yerde Yunan bayrakları vardır.
 

Kurtuluş savaşındakiilk askeri uygulama emri

Tezkere: Trenden, 23. 5. 1919

Manisa Mevki Kumandanlığına, Bulunamazsa Topçu Binbaşı

Sabri Bey'e Menemen'i işgal eden Yunan Kuwvetlerinin Manisa'yı

işgal etme ihtimali kuvvetlidir. İzmir'deki feci olayların bir daha

yaşanmamasıiçin, yerli Hiristiyan halkın silahlandırılmasına engel

olmak için; 1- Manisa'da mevcut depolardaki tüm silah ve cep-

haneyi mümkün olan süraile,söylenti ve yaygaraya imkan verme-

den SALİHLİistikametine göndermeye başlayınız. 2-Düşmanın

yaklaşması halinde onlarla temas etmeden piyade taburu, ma-

kineli tüfek ve topçular SALİHLİistikametine çekiliniz. 3-Kolordu

karargâhı Akhisar'dadır

17. Kolordu K. Vekili

Albay Bekir Sami
 

24 Mayıs 1919 da sabah Akhisar'a ulaşırlar her tarafta Yunan bay-

rakları vardır.

Şifreli Telgraf Akhisar, 24. 5. 1919

Genel Kurmay Başkanlığına, 1- Akhisar'a geldim 2-Menemen'i

işgal eden Yunanlılar, Manisa'ya 2-2,5 saat masafedeki Muradiye

köyüne ulaşmış durumdadır. 3-Manisa'daki silah ve cephanenin

SALİHLİistikametine taşınmasıve İzmir'deki gibi bir faciaya en-
gel olunmasıiçin emir verdim. 4-Karşı önlem alabilmek bakımın-

dan, biliniyorsa bu işgalin nerelere kadar ve ne zaman olabileceği

konusunda bilgi verilmesini arz ederim.

17. Kolordu K.Vekili

Albay Bekir Sami

 

 

   



 

 

27 Mayıs 1919'da Akhisar'dan ayrılıp Marmara bucağı (Göl-

marmara) oradan yürüyerek SALİHLİ'ye doğru hareket eder-

ler geceyibir çiftlik evinde geçirirler. 28. 05. 1919 da sabahı

SALİHLİ'ye gelirler. Doğrudan hükümet konağına giderler ve

kaymakamla görüşürler. Salihli'de çevreye asılmış Yunan bay-

rakları vardır. Manisa'dan gelen 200 kişilik askeri birlik Salihli'ye

ulaşmıştır. Bu birlik Alaşehir'e gönderilir. Rauf Bey(Orbay) ve

ekibi, Ethem Bey daha önce Salihli'ye gelmiştir. (Bazı yerel kay-

naklarda Ethem Beyin Rauf Beyden bir hayli zaman sonra gel-

miş olduğu iddiası vardır.)
 

Şifreli Telgraf Salihli, 28. 05. 1919

Genel Kurmay Başkanlığına 28. 5. 1919 Günü saat 11. 00 'de

Salihli'ye gelip göreve başladığımı arz ederim.

17. Kolordu K. Vekili

Albay Bekir Sami
 

29.5.1919 günü öğleden sonra İzmir treni ile Salihli'den Ala-

şehir'e gider.

Bekir Sami Bey olağanüstü kararlı ve acımasız davranışlarıyla

Ege'ye sinen korku ve yılgınlığı dağıtmıştır. Marmara'da (Göl-

marmara) Türk ve Rum ahaliyi toplamış “Devlete karşı gelmeyi-

niz, aksi taktirde (burayı) halkı ile beraber yok eder, tarihe devre-

derim” demiştir. Alaşehir'de camilerde Yunanlılara hürmetsizlik

yapılmamasını söyleyen dört hocayı kendi beylik tabancasıyla

kaymakamlık binası önünde vurmuş onlar can çekişirken “Gö-

revlerini yapmayanların sonu bu olacaktır.” demiştir. Kula'da

zengin ailelerin çocuklarının askere gitmesine engel olan Şube

Reisini tutuklatmış, Eşme' de Yunan bayrakları dağıttığı ve çev-

reye astıkları için dört Rum asılmış, bayraklar da yakılmıştır.

Mustafa Kemal'in Bekir Sami Beyle ilişki kurma tarihi 13. 6.

1919 da Amasya'dan gelen şifreli telgrafladır. Bu telgraf ülke

çapındaki çalışmaların merkezileştiğini müjdeliyordu. Bu tarih-

ten sonra ordudaki emir komuta zincirinin gereği olarak Bekir

Sami ve Selahattin Bey sonuna kadar Mustafa Kemal'e bağlı

kalmıştır.

Kuvvetler Salihli'de toplanıyor

 

KOLORDU EMRİ Kula 20.6.1919

-Ödemiş Jandarma Tabur Kumandanı Tahir Bey'e -Alaşehir

Mevki Kumandanlığına -Salihli Mevki Kumandanlığına -68. Alay,

1. Tabur Komutanlığına 1-Gönüllü teşkilatını tamamlayabilmek

için Kolordu Karargahı 21. 6. 1919 sabahı Kula'dan hareket edip

Salihli'ye ulaşacaktır. 2-Piyade Taburu ve Tahir Bey'in emrindeki

kuvvetler 20. 6. 1919 sabahı Kula ve Alaşehir'den hareket ede-

cekler ve Tahir Bey'in birliği gece Salihli'ye ulaşacaktır. Piyade

taburu yol üzerinde olup istediği yerde konaklayacaktır. Böyle

olursa Piyade Taburu 21. 6. 1919 günü öğleden sonra Salihli'ye

ulaşabilecektir ve orduğahda kalacaklardır. 3-Alaşehir gönüllüle-

ri, 20. 6. 1919 da Salihli'de olacaklardır. Gerek bu gönüllülerden

ve gerekse düzenli askeri birlikten makineli tüfek kullanma bilen-

ler, piyade taburuna aktarılacaktır. Piyade taburu Yüzbaşı Seyit

Ali, Yüzbaşı Hasan Fehmi, Yüzbaşı Celal, Teğmen Halim Efendi-

ler ile atlı süvariler birlikte hareket edeceklerdir. 4-Piyade Tabu-

ru ve süvariler Yüzbaşı Seyit Ali Bey'in yönetiminde 20. 6. 1919

gecesi Salihli'ye ulaşacak. Tahir Bey'in birliği ile birlikte çok seri

bir şekilde Ahmelli'yi işgal edip düşmanla temasa geçeceklerdir.

5- Gereken keşifler yapıldıktan sonra 21. 6. 1919 öğleyin Tahir

Bey, Ahmetli mıntıka kumandanı olarak vazifeye başlayacaktır.

Alaşehir gönüllüler ide Tahir Beyile birlikte olacaktır

Albay Bekir Sami

17. Kolordu Kumandanı

 

Bu kftitik tarihte 14. Kolordu Kumandanlığınca sürpriz bir ka-

rarla; vazifesini uygun birisine teslim ederek asıl birliğine (Mer-

kezi Bursa'ya alınan 56. Tümen Kumandanlığı) dönmesiiste-

nir. Olaydan Mustafa Kemal'in haberi yoktur. Bekir Samiartık

Bursa'da 56. Tümen Komutanıdır. 27. 6. 1919

Kurtuluş Savaşını “VATANLARINDA VATANSIZ KALANLARIN

VATAN YAPMA MÜCADELESİ” sözleriyle tanımlayan Bekir

Sami Günsav'ın Mezarı, Üsküdar Karaca Ahmet mezarlığında

bulunmaktadır.

EŞREF SENCER KUŞCUBAŞI

- Kuzey Kafkasya'nın Adıgey bölgesinden

Anadolu'ya büyük sürgünle gelmiş Mus-

tafa Nuri Bey'in oğludur. 187/3 Manyas

doğumludur. Çerkeslerin “Ubıh” boyun-

, dandır. Aile ünvanı 'Sencer'dir.

 

    

  
İ İstanbul'a yerleşmişler, babası Sultan

Abdülhamit'in Kuşcubaşıcılığını yapmış-

tir. Harp okuluna başlamıştır. “Kuşcuba-

şılar” denilen Mustafa Nuri Bey,iki genç

i oğlu Eşref ve Sami Beylerle Hicaz'a

sürülmüşlerdir. Hicaz'a babalarının sürgüne gönderilmesinin

etkisiyle Abdülhamit karşıtı olup, hürriyetçi fikirlere yakın düşün-

celerle büyümüştür.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın gayrı resmi ilk kurucusudur. 1914 yı-

ında resmi olarak kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın Süleyman

Askeri'den sonra ikinci başkanıveİttihat Terakki partisinin önde

gelen kişileri arasındadır.

Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmekte olduğunu görünce, En-

ver Paşa'nın onayıyla belirli yerlere silah ve cephane depola-

mıştır. Salihli'deki çiftliği bu amaçla kullanılmıştır. Çiftlik şu an

Askerlik şubesi, Kırk evler, Namık Kemalilköğretim okulu, Salihli

lisesi, DSİ'nin eski binası olan alandadır. Şu an Atatürk Heykeli-

nin olduğu yerde Bağ Kulesi olarak adlandırılan ev vardır. Yıkılan

Askerlik Şubesinin binası dam olarak kullanılmaktadır. (Cum-

huriyetten sonra Altınordu ilkokulunun binası tamamlanıncaya

kadar derslik olarak kullanılmıştır.) Damın arka tarafında yiyecek

stokları yapmak üzere kullanılan yan yana kerpiç odalarvardır.

Çiftlikte 1500 silah ve 30 000 Osmanlı altını vardır. Bunlar Milli

Mücadelede kullanılmak üzere Kuşcubaşı Eşref tarafından, 16

yaşındaki kardeşi Ahmet Kuşcubaşı'ya teslim edilmiştir. Kuşcu-

başı Eşref'e ait Karayahşi, Bin Tepeler, Çavlı, Taytan ve Çapaklı

köylerinde yerler bulunmaktadır. Ahmet Kuşcubaşı silahları ve
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parayı Rauf Bey'e(Orbay) o da yanındaki Ethem Bey'e teslim

etmiştir.

Kuşcubaşı Eşref bu süreçte Malta'da tutukludur. Aralık 1919'

da İstanbul'a gelir. Sonrasını kendi anılarında şöyle anlatır. ”

İstanbul'a geliyorum. İstanbul, Ankara yolunu vatan evlatları-

na açmakve teşkilatlandırmak üzere yine Rauf Beyin inhası ve

Mustafa Kemal'in arzusiyle İzmit, Bolu ve havalisi Kumandanlı-

ğı namiyle bu işin başına geçiyorum. “Ocak 1920'de Mustafa

Kemal Paşa, Kuşcubaşı Eşref'i Ankara'ya davet edip evinde

misafir eder. Çalışmalarıyla ilgili özellikle Ethem bey hakkında

bilgi alır.

Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde 150'liklerlistesine kondu. Yurt dı-

şına çıkarıldı. 1938 yılında TBMM, Lozan Anlaşması uyarınca

hazırlanıp kabul edilen 150'likleri affedilmişti. Ancak Eşref Bey

hemen yurda dönmedi. 25 Ağustos 1950'de Türkiye'ye dön-

dü. Mallarını geri alırken Celal Bayar'ın yardımcı olduğu söy-

lenir.* Salinli ve Söke yerleşim yeri oldu. O yıllarda Salihli'de

yaşayanlar onu ayağındaki deri çizmeleri ve sırtındaki yeleğiile

Mithatpaşa(Sevgi Yolu) caddesinde yürürken ve kahve sohbet-

lerinden hatırlar. 1964 yılında öldü. Mezarı Kuşadası- Söke yolu

üzerindeki Yaylaköy'deki aile mezarlığındadır.

HÜSEYİN RAUF ORBAY

Kuzey Kafkasya'nın Abhazya bölgesin-

den Anadolu'ya gelmiş Çinçe ailesine

mensup Mehmet Muzaffer Paşa'nın

oğludur. 1881 İstanbul doğumludur.
Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Ke-

mal Paşa ve Fevzi Paşa'dan sonra

Türkiye'nin 3. Başbakanıdır.

Deniz Harp Okulu'nu 1899'da bitirip

deniz kuvvetlerine katıldı. Amerika, İn-

* giltere, Almanya gibi dönemin önemli

ülkelerinde çeşitli dış görevlerde bulundu.

 

Askeri yaşamı; Trablusgarp ve Balkan Savaşları'na katılmış,

deniz savaşlarındaki başarısı nedeniyle “Hamidiye Kahramanı”

ünvanını kazanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu savaşı kaybetmiş, Yeni kurulan kabine-

de görev almaya zorlanan Rauf Bey İngilizceyieniyi bilenlerden

biri olmasına bağlı olarak Mondros anlaşmasını imzalama bahit-

sızlığına uğramıştır. Bu arada İttihat-Terakki önderleri de yurt

dışına çıkmak zorunda kalmışlardır. Mustafa Kemal'in yanında

1918 Ekim'inde Kazım Karabekir ve Ali Fuad Cebesoy dişın-

da sadece üç kişi bulunmaktadır. Ali Fethi Bey(Okyar),İsmail

Canbulat ve Rauf Bey(Orbay). Bu üç kişiİttihat Terakki Cemi-

yetinden kalan tüm kalıntıları kontrol etmektedir. Mustafa Ke-

mal, Canbulat aracılığı ile Teceddüt Fırkasını(İttihat Terakkinin

devamı olan parti), Fethi Bey aracılığı ile Osmanlı Hürriyetperver

Avam Fırkası, Rauf Bey aracılığı ile Karakol(Teşkilat-ı Mahsusa-

nın yerine kurulan) ile bağlantı kurmuştur.

Bu dörtlü, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar'ında dahil

olduğu gruplarla toplantı yapmaktadır.

Fethi Bey, Mart 1919 da tutuklanır. Ali Fuat ve Karabekir Nisan

1919 da Anadolu'ya geçerler. 5 Mayıs 1919 da Teceddüt Fırka-

sını ve Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası kapatılır, tutuklama-

lar başlar. Artık Anadolu'ya geçmekten başka çare kalmamıştır.

Rauf Bey, Mustafa Kemal'in 19 Mayısta, Samsun'da Anadolu'ya

ayak bastığını haber alınca aldıkları karar gereği, 24 Mayısta,

yanında Topçuoğlu Nazmi (Daha sonra Ticaret vekili), İorahim

SüreyyalYenice Kaymakamı, İzmit Mebusu), Yüzbaşı Osman

Tufan(Daha sonra general) ve Peşaverli Abdurrahman (Teşkilat-ı

Mahsusa'nın Hind ihtilalcileri deleğesi) beylerle birlikte Bandırma

yoluyla Anadoluya geçer. Amaç; Ege Bölgesindeki direnişi ör-

gütleyip tekrar Mustafa Kemalile buluşmaktır.

Tarin, 25 Mayıs 1919. Rauf Bey kimliğini saklayarak gizli bir mi-

safir gibi, Bandırma'da Ethem Bey'in evine gelir. Ethem Bey'in

babası Ali Beyi bilgilendirir. Ethem Bey'e de der ki “Yunanlılar

çok yakında buralara gelecekler, ileri hareketleri her an başla-

yabilir.”

Ethem Bey, Rauf Bey ve dört arkadaşı kapalı at arabasıyla, Et-

hem Bey'in ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beyleri görmeye Manyas'a

sabaha karşı gelirler. (Reşit, Tevfik ve Ethem Beyler Teşkilat-ı

Mahsusa üyesidir. Reşit Bey, Kuşcubaşı Eşref, Hacı Selim Sami

ve 12 arkadaşı 1908 yılında İzmir'dekiİttihat Terakki'nin ilk hüc-

resini kurmuşlardır. Bu nedenle yöreyiiyi bilmektedir. )

Rauf Bey; karargâhı İzmir'de olan Pertev Paşaile Dördüncü Ko-

lorduda Kurmay Başkanlığı yapmış Cafer Tayyar Bey(Paşaj)'in

Yunan ilerlemesinin yönü ile ilgili tahminlerini açıklar.

Görünen odur ki Yunan ilerleyişi Akhisar- Salihli yönünde ola-

caktır. Direniş için en uygun yer burasıdır. Rauf Bey, Ethem

Bey'den adamlarını toplayıp Salihli'de Kuşcubaşı Eşref'in çiftli-

ğine gitmesini İster. Karargâhın merkeziSalihli olacaktır. Çiftlikte

silah, para ve erzak hazırdır.

Rauf Bey, Akhisar, Gölmarmara yolu ile Salihli'ye gelir. (26. 5.

1919). Salihli'nin önde gelenleriyle toplantı yapılır. 27. 5. 1919

günü Ethem Bey, Salihli'ye gelir.

Rauf Bey; Eşref Kuşcubaşı'nın çiftliğinde, Ethem Bey'e silahları

ve parayı işaret ederek "Bütün bunları kuracağınız mukavemet

örgütünde kullanmakta serbestsiniz, örgüte alacağınız milislere

düzenli aylık ödemelisiniz.”” der, Takriben 30 000 altını teslim

eder. Paraların karşılığında düzenlediği makbuzu Ahmet Kuş-

cubaşı' ya verir.

Rauf Bey henüzSalihli'ye ulaşmayan Bekir Sami Bey'e mektup

bırakıp, arkadaşlarıyla birlikte Ödemiş'e gitmek üzere Salihli'den

ayrılır.

* Mallarını geri alır. Ancak Salihli Belediyesi ve Milli Müdafa Vekaleti tarafından 27. 05. 1930 yılında istimlak edilen yerleri alamaz (Askerlik şubesi ve Kenan

Evren Parkının olduğu alan). Ölümünden sonra avukat olan damadı Kuşcubaşı Eşref'in vasiyetini yerine getirmekiçin Salihli'ye gelir. Vasiyetinde eski futbol
sahasının olduğu bölümü Belediyeye bağışlamıştır.
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Rauf Bey; Ödemiş, Aydın, Nazilli, Sandıklı, Uşak bölgelerini dola-

şıp bir milli teşkilat kurmaya çalışmıştır. Afyon'dan, 8 Haziran'da

Ankara'ya geçerek 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy)

Paşa ile buluşur. Birlikte yola çıkıp10 Haziranda, Mustafa Ke-

mal ile Amasya'da buluştular. Mustafa Kemali, Hüseyin Rauf

ve Ali Fuat birlikte kurtuluş beyannamesi sayılabilecek olan

Amasya Tamimi'ni hazırladılar. Sivas Kongresinde seçilen mec-

lis gibi görev yapacak olan Heyet-i Temsiliye de Reis vekilidir.

1919 yılı Aralık ayında yapılan seçimlerde Sivas mebusu se-

çilir. İstanbul'da toplanan Meclisi Mebusan toplantısına katılır.

Misak-ı Milli'nin çıkmasında baş rolü oynar. İngilizler tarafından

Kara Vasıf Bey'le birlikte tutuklanarak Malta'ya sürgüne gön-

derilir. Anadolu'da tutuklanan İngiliz subayıile takas edilir. 15

Kasım 1921'de sürgünden dönerek Ankara'ya gelir.

Dönüşünde Nafia vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) görevine, aynı

zamanda TBMM tarafından Meclis ikinci başkanlığına seçilir. 1 1

Ağustos 1922- Ağustos1923 arasında İcra Vekilleri Heyeti Reisi

olarak Türkiye Başvekilliği gibi kritik bir görevi zor şartlara rağ-

men yapmıştır.

1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında-

dır. Parti, 3 Haziran 1925'de kapatılıp, yönetici kadro, 17 Ha-

ziran 1926'daki İzmir Suikasti olayıyla ilgili görülerek yargılan-

dığında, Avrupa'da bulunan Orbay da 10 yıl hapse mahküm

edilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. Yılında çıkarılan aftan

sonra önce yurda dönmemiş, yeğenlerinin Şam'a gidip ısrarda

bulunmalarını takiben yurda dönmüştür. Atatürk'ün ölümünün

ardından politikaya dönmüş ve 1939 yılında TBMM'nin altıncı

döneminde Kastamonu'dan milletvekili seçilmiştir.

1. Dünya Savaşısırasında 1942'de Londra Büyükelçiliği'ne geti-

rilmiştir. Bu görevden de 1944 yılında kendiisteğiile ayrılmış ve

bir daha devlet görevi kabul etmemiştir. 1964 yılında İstanbul'da

vefat etmiştir. Mezarı Erenköy Sahra-yı Cedid Mezarlığı'ndadır.

ETHEM BEY

Kuzey Kafkasya'nın Adıgey bölgesinden Anadolu'ya büyüksür-

günle gelip, Bandırma'ya yerleşen ““Şapsığ” boyundan Ali Bey'in

oğludur. Aile ünvanı 'Pşevu' dır. 1886 Emreköy doğumludur.

Beş kardeşin en küçüğüdür. Ethem'in en büyük ağabeyiİlyasile

üçüncü büyük ağabeyi Nuri zaptiyelerle birlikte Rum eşkıyalar-

la çarpışırken ölmüşlerdir. Diğer ağabeylerinde Reşit Bey 1901

yılında, Tevfik Bey 1902 harbiyeden mezun olmuştur. 1906 da

Mekodanya'da eşkıya takibine gitmişler. Resneli Niyazi Bey ara-

cılığı ile İttihat Terakki'ye, Eşref Sencer Kuşcubaşı'nın aracılığıyla

Teşkilat-ı Mahsusa' ya girmişlerdir. Reşit Bey, 1919'da Meclisi

Mebusan'a Saruhan (şimdiki Manisa) milletvekili olarak katıldı.

Oradan Millet Meclisine geçti.

Ethem sarışın ve mavi gözlüdür, aile içindeki adı “çakır” dır.

19 yaşında evden kaçarak Bakırköy Süvari Küçük Zabit(subay)

Mektebi'ne girdi. Balkan Savaşı'nda Bulgar cephesinde yara-

landı. |. Dünya Savaşı'nda Eşref Kuşçubaşı'nın yönettiği Teş-

kilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan

akınlara Rauf Bey'in yanında katıldı. Yaralanarak savaş sonun-

da köyüne çekildi. Sınıfının en son rütbe kıdemini ve alabileceği

Kuvvay-ıSeaUlun Kumandanı Ethem2

pe Mahsusa'yaeiDe, 
bütün madalyaları almıştır. Ethem 1,96 m. boyunda; Eşref Sen-

cer Kuşcubaşı, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy'a bağlı olarak

çalışmış, Gerilla savaşının(Çete Harbi) bütün inceliklerini bilen,

aile çevresi olarak da yaşadığı bölgede toparlayıcı ve derleyici

niteliği olan bir kişidir. Rauf Bey'in önce Bandırma'ya, sonra

Manyas'a gelip Ethem Bey'e ülkenin durumunu anlatması Et-

hem Bey'in Üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Anılarında; “Enver,

Talat ve Cemal Paşaların memleketi nasıl terk ettiklerini öğre-

nince uykudan uyanır gibi oldum. Demek ki, devletimizi idare

edenler artık ülkede kalamayacak kadar vaziyetimiz tehlikede”

diye anlatır.

Ethem Bey'in ağabeyleri Reşit ve Tevfik Beylerle görüşülür. Ba-

bası Ali Beydenizin alınır. Ethem Bey artık hazırdır. Sakarya'dan

başlamak üzere, Çanakkale'ye kadar tüm Çerkes yerleşim yer-

lerindeki tanıdıklarına adamlarını gönderir herkesi direniş için

çağırır. Kısa sürede atlı Çerkeslerin yanında diğer halk grupların-

dan da katılmalar olmuştur. Tekkeşan(Süleymaniye) köyünden

Çerkes Hacı Şakir (Turay)'ın anlattığına göre; Ethem Bey, yedi

arkadaşıyla birlikte Hacı Şakir'ın Türtan ovasındakiçiftliğine gel-

miş Salihli'deki direniş için destek istemiştir. Bir gece kalıp ertesi

gün Salihli'ye dönmüştür.

Ethem Bey sekiz arkadaşıyla yola çıkar. Akhisar'dan gece ge-

çer, (Gece atların nal sesleri duyulmasın diye ayaklarına bez

geçirdikleri anlatılır). Sabaha karşı Salihli'ye gelir. Rauf Bey ve

arkadaşlarıyla buluşur.

KuşcubaşıEşref'in çitliğine giderler. Çiftlikte, Eşref Bey'in karde-

şi 16 yaşındaki Ahmet Kuşcubaşıvardır. Eşref Bey'in gönderdi-
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ği talimat gereğisilahlar ve yaklaşık 30. 000 Osmanlı altını Rauf

Bey'in yanın da Ethem Bey'e teslim edilir. Ethem Bey Salihli'ye

geldiğinde Kaymakamlık binasında Yunan bayrağı asılıdır. İlk

önemli icraatı, Salihli Kaymakamı Hasan Fikret Bey'i gözaltında

Alaşehir'e göndermek olacaktır. 2. Ordu müfettişliğinin raporu-

na göre; “Salihli Kaymakamı, Müftü ve Belediye Reisi ahaliden

kimsenin haberi olmaksızın, Yunan kumandanına kazanın işga-

line davet etmek alçaklığında bulunmuşlardır. Vakadan haberi

olan ahali keyfiyeti icap edenler nezdinde protesto ile kaymaka-

mın başlarından def edilmesini” istemişlerdir.

Hasan Fikret, Alaşehir'de de sakin durmayarak, milli kuvvet-

leri muvaffak olamayacağını ve bu harekeilerin Avrupalıları

büsbütün aleyhimize çevireceğini yaymaya çalışması Üzerine,

başına bir şey gelmemesi için Bezmi Nusret Beyce (Alaşehir

Kaymakamı) İstanbul'a gönderilecektir. Salihli'ye daha sonra

Salim(Özdemir) Bey Kaymakam olarak atanmıştır. (Alıntıdırıl.

Tekeli-S. İlkin. Ege'dekiSivil Direnişten Kurtuluş Savaşına)

Ethem Bey, çevrede milli direnişi temsil eden kişilerle haberleş-

meye başlamış, 57. Fırka Kumandanı Albay Şefik Bey'le, De-

mirci Mehmet ve Yörük Ali Efelerle temasa geçmiştir. Kendisini

ortadan kaldırmak isteyen, durumları tereddütlü, Poyrazoğulları

ve Alaşehirli Mustafa Bey gibi grupları dağıtmıştır. Ethem Bey,

Kasım 1919'da, Garp ve Merkez Cephesiadıverilen geniş sa-

hada milli müdafaa cephesinin kumandanı olmuştur.

Ethem Bey kuvvetlerinin, Yunanlılarla; Bozdağ hattı, Sarit-

Ahmetli hattı ve Bintepeler mevki olmak Üzere üç bölgede, iç

tarafta da Poyrazoğulları ve Alaşehirli Mustafa Bey'in oluşturdu-

ğu gruplarla çatışmaları olmuştur.

Aralık 1919 Osmanlının son seçimleridir. Heyet-i Temsiliye'nin

de isteği üzerine seçim hazırlıkları yapılırken (Seçimler ve sonuç-

larını alınması 2-2,5 ayı bulmaktadır) Yunan ordusu Ödemiş'ten

Bozdağ'a doğru askeri harekete girişmiştir. Amaç; merkezi

Salihli'de bulunan Garp ve Merkez Cephesiile merkezi Nazilli'de

bulunan Cenup cephesi arasındakiilişkiyi kesmek, Bozdağ'ı ele

geçirip ordularının gerilerini tehdit eden gerilla hareketlerinden

kurtulmaktır.

Yunanlılar Birgi'yi işgal ederler (Birgi, Ödemiş'in kuzey-doğu-

sunda olup, Ödemiş-Bozdağ yolu üzerindedir.) Birgi; Garp(Batı)

cephesi ile Cenup(Güney) cephesinin birleşme noktası olup

Bozdağ'a yakın bir yerdedir. Ethem Bey, Demirci Efe ile işbirliği

yaparak kızanlarından Mestan Efe'yi, Ali Akıncı(Gavur Ali ve Sarı

Efe(Miralay Edip Bey) kuwvetleriyle destekleyip Yunanlılarıilk kez.

durdurmuştur.

Bu sirada Poyrazoğulları ve Alaşehirli Mustafa Bey ile sorunlar

yaşanır. Bunlar; Poyrazoğlu adıyla tanınan eşraftan Hacı Ali Bey

ile Alaşehirli Mütevellizade Mustafa Bey öncülüğünde toplanmış

beşeryüzkişilik iki kuvvetten ibarettir. Silah ve malzemeleri Bekir

Sami Bey ile Ethem Bey tarafından temin edilmiştir.

Ethem Bey'in anlatımlarına göre; Yunanileri hareketinin durdu-

rulması Sadrazam Damat Ferit Paşa'yı çok güç duruma sok-

muştur. Direnişin kimler tarafından yapıldığını öğrenmek için

İngiliz zabitleri (Mondros anlaşması hükümlerine uyulup uyul-
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madığını denetlemek üzere ülkenin her tarafında geniş yetkilere

sahip denetleme komiserleri bulunmaktadır) ve Sadrazam Ferit

Paşa'nın adamları gelmektedir. Ethem Bey bunları tutuklatir.
Ferit Paşa'nın adamlarını halka teşhir eder linç edilmekten zorla

kurtararak iade edilirler.

Yüzbaşı Rıdvan Bey'den, Ethem Bey'e gelen haberde, İngiliz

Muhipleri Cemiyetinin üyeleri İngiliz himayesi kabul edilirse Yu-

nan işgalinin kalkacağı memlekete huzur geleceği söylenmek-

tedir. Rıdvan Bey'in gönderdiği bu belgelerde Alaşehir'dekilerin

bu teklifi kabul ettikleri, bölgedeki direnişin ortadan kaldırılması

için Ethem Bey'in tasfiye edilmesi tek şarttır.

Ethem Bey güvendiği adamlarının bazılarını kendinden ayrılmış

gibi göstererek Poyrazoğulları ve Alaşehirli Mustafa Bey'in ka-

rarğahına gönderir. Gelen haberler bunların İstanbul Hükümeti

ve İngiliz Muhipleri Cemiyetiile ilişki içerisinde oldukları şeklin-

dedir.

Bir başka anlatımda; bölgede liderlik sorunu vardır. Ethem Bey,

Poyrazoğulları ve Mustafa Bey bölgenin denetimi ve kontrolünü

ellerinde tutmak istemektedir. Çatışmanın ana sebebi budur.

Poyraz grubu daha sonra kendilerine katılan Binbaşı Ahmet

bey ve Alaşehir grubundan Mustafa Bey birlikte gelerek Ethem

Bey'i, ağabeyi Reşit ve karargah kumandanı Yusuf Bey'i ziya-

fete davet ederler. Amaç üçünü de ortadan kaldırmaktır. Olay

şöyle gerçekleşir;

Bugünkü Çarşı Camii ve Ticaret Odasının olduğu bölgede bu-

lunan çıkmaz sokakta yemeğe geldiklerinde kendilerini öldüre-

ceklerdir. Bu suikastçıların içinde, Çaltılı köyünden Kel Osman,

Gebeşli Osman, Tekke şan (Süleymaniye) köyünden bir kişi bu-

lunuyordu. Olaydan haberi olan Ethem Bey önlemini almıştı. Ha-

lil ve Ali Çavuş idaresinde onkişilik silahlı birliği bir gün önceden

pusu kuracakları yerin karşısındaki binaya gizlice yerleştirmişti.

Akşam üzeri Reşit Bey ve Yusuf Bey yola gecikmeyle çıkarlar.

Halil ve Ali Çavuş görevlerini yaparlar sulkastçılarellerinde silah-

larıyla yakalanır. Ev sahipleri planları meydana çıktığı için kay-

bolur. Akşamüstü başlayan şehir içindeki çatışmalar sabaha

kadar sürer. Kesin netice almak için cepheden süvari birlikleri

gelir. Alaşehir'den gelecek desteği engellemekiçin yollar tutulur.

Poyrazoğulları grubu şehrin kenarına kadarsürülür. Kesin netice

alınmak üzeredir ki Yunanlılar, Ahmetli üzerinden saldırıya geç-

mişlerdir. Ethem Bey zor durumdadır. Binbaşı Ahmet bey bu

sırada Reşit Bey'e müracaat edip barış istemiştir. Teklif kabul

edilir şehirden çıkıp gitmelerine izin verilir. Daha sonra bu gru-

bun büyük bir çoğunluğu Ethem Bey kuvvetlerine katılacaktır.

Şehir sakinleşince süratle Ahmetli önlerine gelinir. Yunanlılar

topçu taburunun takviyesiile bir alaya yakın kuwetle saldırıya

geçmiştir. Şiddetli çatışmalar olur. Yunanlılar önce durur sonra

gerilemeye başlar. Amaç müdafaa hattını korumaktır bu başa-

rılmıştır.

Tekrar Salihli'ye gelinir. Asileri destekleyenlerin evleri yakılır (Ko-

puk Osman'ın evi). Poyraz tarafına yönelinir. Af isteyenler affe-

dilir cepheye sürülür karşı koyanların evleri yakılır cezalandırılır.  



 

 

Poyraz çetesi meselesi halledildikten sonra Ethem Bey, Alaşe-

hirli Mustafa Bey'e haber göndermiştir. Alaşehir'den bazıkişiler-

den aldıkları malları iade ederse, kendisiyle birlikte Sart cephe-

sinde Yunanla çarpışırsa kendisini af edebileceğini söylemiştir.

Mustafa Bey cevap vermediği gibi Eskişehir tarafından Sart

cephesine getirilen cephaneye Alaşehir istasyonunda el koyar.

Ethem Bey kuwvetlerinin başına geçer. Alaşehir'e yönlenir, sa-

baha karşı Alaşehir'i sarar ve şehre girer. Mustafa Bey Afyon'a

doğru kaçar. Afyon'da ÖmerLütfi Bey'e tutuklanmasıiçin ha-

ber geldiğini öğrenince İstanbul'a gider. Alaşehir'de şehrin ileri

gelenlerinden zorla alınan paralar iade edilir suçlu olanlar ceza-

landırılır. Mustafa Bey'in kuwetlerinin önemli bir bölümü Ethem

Bey'in kuvvetlerine katılır.

Yunanlılar Birgi'yi ele geçirmişler aldıkları destek kuvvetlerle

Bozdağ'ı aşmak için hareket hazırlığı içindedir. Ethem tehlikeyi

görmüş, Afyon'daki Miralay Ömer Lüffi Bey'den yardım istemiş-

tir. (Ethem Bey'in nizamı kuwetlerle ilk teması budur) ÖmerLütfi

Bey, Afyon'dan Kaymakam Arif Bey(Ayıcı Arif) kumandasında

bir müfreze, iki askeri doktor ve sağlık malzemeleri gönderir.

Aydın'daki 57. Fırka'da malzeme göndermektedir. Nizami kuv-

vetler yardıma geldikçe cephe güçlenmektedir.

Yunanileri hareketi başlamadan Sarı Edip Efe ve Arif Bey komu-

tasındaki kuwetler Ahmetli-Bintepeler hattında saldırıya geçmiş

ve Yunan kuvvetlerini püskürtmeye başlamıştır. Yardıma gelen

iki Yunan taburuna karşı koyamayan Arif Bey kuvvetlerini alarak

Alaşehir'e çekilir. Cephe boşalınca Yunanlılar ileri harekete ge-

çip Salihli yakınına kadar sokuldular. Ahmetli cephesi tehlikeye

düştüğünden ova kısmını müdafaa eden kuvvetler geri çekilir.

Mecbur kalınmadıkça cephe savaşı yapılmıyordu.

Yunanlılar Salihli'yi topçu ateşialtına almışlardı. ÖmerLütfi Bey

Alaşehir'e oradan da Salihli'ye gelir. Ethem Bey'le birlikte en

ileri hatlara kadar giderler ve şunu kararlaştırırlar. Düşman ta-

arruza başlamasından önceki hatlara sürmek, bu yapılamazsa

cephenin yıkılma tehlikesi vardır. Ömer Lütfi Bey'le hazırlanan

plan başarılı olursa, Papaslı(Hocalı)-Mersindere'ye kadar olan

bölge ve bunun sonucunda demiryolu hattı kontrol edilecekti.

ÖmerLütfi Bey'e göre Eskişehir-Afyon mıntıkası da bu koşullar-

da emniyette sayılabilirdi. Bu arada çok önemli bir gelişmeolur.

Bandırma'dan Hamdi Bey'in gönderdiği cephaneler gelir. Her

tarafta birden taarruza geçilir. Yunanlılar bozguna uğrar mal-

zemelerini bırakarak Sart'ı tahliye eder, Gediz nehrini geçerken

yaptığı duba köprüleri tahrip eder.

Altı gün süren savaştan sonra Yunanlılarileri harekete başlama-

dan öncekihatlara sürülmüştür.

 

(Mustafa Kemal'in, Ankara'dan, Çerkes Ethem'in ağabeyi Reşit

Bey'e gönderdiği 7 Ocak 1920 tarihli telgrafından;

“-Bu din ve devletin sağlam bir uyruğu olan Çerkes kardeşlerimiz,

hepimizin övündüğümüz baş tacımızdır. Asıl, bugün düşmanlar-

la çevrili Türk, Kürt, Çerkes ve diğer din kardeşlerimizin el ele

vermesi, sarsılmaz bir bütün oluşturmaları, namus ve yaşamımızı

kurtarmakiçin bir zorunluluktur

 
İngiliz ve Yunan yandaşı davranışlarıyla öne çıkan sadrazam

Ferit Paşa'nın yerine Ali Rıza Paşa sadrazam olmuştur. Mec-

isi Mebusan toplantıya çağırılmış, yapılan seçimlerde, Ethem

Bey'in ağabeyi Reşit Bey(Saruhan), ÖmerLütfi Bey(Afyon) me-

bus (milletvekili) seçilmişlerdir. Askerler milletvekili olamadıkları

için ÖmerLütfi Bey mesleğinden ayrılmıştır. İstanbul'a Meclise

beraber gideceklerdir.

Yunanlılarla savaşı takip eden günlerde İngiliz-Fransız-İtalyan

temsilcilerden oluşan altı kişilik bir Kızılhaç(Salib-i Ahmer) gru-

bu Salihli'ye gelir. İki tarafın yaralıların mübadele edilmesiteklif

ederler. Ethem Bey teklifi hemen kabul eder.
 

Mondros anlaşmasının hükümlerine göre müttefiklere hak ola-

rak tanınan kontrol heyetleri (bölge komiserleri) vardır. Bunlar

Anadolu'nun stratejik noktalarına gönderilmiş ajanlardı, anlaşma

hükümlerine uyulup uyulmadığını denetliyorlardı. . Manisa'da İn-

giliz Binbaşı Elcon Hayd görev yapmaktaydı, onun yazdığı rapor

şöyledir.

“Türkler, İstanbul Hükümetinden ümidini kesince, kendi kendi-

lerine başlarının çaresine bakmak istemişler. Şu yolu tutmuşlar-

dır: Muhitlerinde sözünü geçirebilecek vaziyette olanlar hemen

elele vermişler, mahalli komiteler kurmuşlardır. Bunlar sivil as-

ker şahsiyetlerdir ve asker olanlar kıyafetlerini ve hatta unvan

ve adlarını bile değiştirerek İstanbul'un şüphelerini üzerlerinden

uzaklaştırmayı başarmışlardır. Çünkü biz bu tedbire başvur-

mayanları hemen tesbit ediyor, şikayet ediyor, bu kafi gelmez-

se kendimiz tasfiye ediyorduk. Manisa ve havalisinde faaliyette

bulunanlar,benim,dünya harbindeisimleri ve faaliyetleri tanıdığım

üç kardeş idiler. Bunların en küçüğü olan Ethem'le Irak cephe-

sinde karşılaşmıştık. General Townshend'i esir eden Türk kuv-

vetlerinin akıncı müfrezelerinden birine kumanda eden bu adam,

rütbesinin çok üstünde vazife almış, İran cephesine öncü olarak

gönderilmişti. Aslı Kafkasyalı olan bu aile, şimdi Yunan ilerleyişi-

nin stratejik bir noktasında gerilla harbine başlamışlardı”
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Yunan Komutanlarından Zafirepulos aşağıdaki raporu yazarak takviye birlikleri iste-

miştir:

Her an güçlenen bir Türk direnişi ile karşı karşıyayız. Direnme İstanbul Hükümeti'ne

bağlı makamlardan değil, doğrudan doğruya halktan gelmektedir. Dikkati çeken husus,

direnmenin aralarında düşmanlık bulunan halktan gelmesidir. Zeybeklerin karşı koyması

mevziidir. Balkan Savaşı'nda Hamidiye korsan gemisiyle tanıdığımız ve Mondros Silah

Bırakılması'nı Osmanlı Hükümeti adına imzalayan eski Bahriye Nazırı Rauf'un kendisi

gibi Çerkes ve maiyetinde yetişmiş olan Ethem Bey'in başında bulunduğu Anadolu'nun

dört bir yanından gelmiş ve sayıları beş bini bulduğu tahmin edilen Çerkesler, Akhisar

Salihli arasında kuwvetli bir savunma hattı kurmuşlardır.
 

İstanbul'dan ağabeyi Reşit Bey'den mektup gelir. Mektupta durumun çok kötü oldu-

ğu, İtilaf(Müttefik) devletlerinin, özellikle İngilizlerin her şeye hakim olduğu Ankara'dan

gelen heyeti temsiliye ile kabinenin arasının açık olduğu yazmaktadır.

Yirminci Kolordu ve Kuvay-ı Milliye Umum Kumandanı Ali Fuat Paşa 13 Mari 1920

Akşamı Eskişehir'den telgraf başında Ethem Bey ile görüşür. Ethem Bey'i kutlar ve

bilgi alışverişinde bulunurlar.

Ertesi gün, Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan Ethem Bey'i arar(Telgraf makinası ba-

şında). Öncelikle Ethem Bey'i zaferinden dolayı tebrik eder. İstanbul ile haberleşme-

lerinin tamamen kesildiğini İzmir bölgesinden duyulan haber olup olmadığını sorar.

Eihem Bey, İskirkiyadis'e (Yunan Komiseri) yakın kaynaklardan gelen habere göre

İstanbul'un iki gün içinde işgal edileceğini, bir başka önemli olayın Balıkesir bölgesine

Anzavur'un yapacağı hareket olduğunu söyler. Mustafa Kemal Paşa'nın ihtiyaçlarını

sorması Üzerine de Ali Fuat Paşa'danistediklerini tekrarlar. İstediklerinin büyük bölü-

mü kısa sürede gelir.

İstanbul'un işgalinden sonra olaylar birbirini izlemiş önce Ali Rıza Paşa sonra Hulüsi

Salih Paşa sadrazamlıktan ayrılmaya mecbur kalmış yerine padişahında istediği Ferit

Paşa tekrar sadrazam olmuştur. Kurulan hükümette Dürrizade Abdullah Efendi. Şey-

hülislam ilan edildi. Mili Mücadele'ye katılanları hain ve şakiilan etti Kuvayı Milliye'ciler

hakkında ölüm fetvasını Şeyhülislam olarak onadı, Sadrazam Damat Ferid Paşa im-

zaladı, Sultan Vahdettin yürürlüğe koydu. Ölüme mahküm edilen eşkiyalar arasında

başlarda ismi geçenlerden birisi de Ethem Bey'dir.

Anadolu'daki direnişin artması, başarılar kazanması İngilizleri ve özellikle Padişahı

rahatsız etmişti. Anadoluda yer yer isyanlar başlıyordu. Bunları en önemlisi Güney

Marmara bölgesinde idi. Buraya İstanbul'dan özel heyetler gönderilmişti. Ellerinde

Şeyhülissam'ın fetvası, Padişahın fermanı bulunuyordu. Bolu-Mudurnu-Gerede-İzmit-

Adapazarı-Düzce isyana hazırdı.

Anzavur Ahmed, Şubat 1920'de ikinci kez ayaklandı. Gâvur İmam adlı bir başka ayak-

lanmacının denetimindeki Biga'yı üs edindi. Ardından Gönen, Manyas, Ulubat, Susur-

luk, Bandırma ve Karacabey'i ele geçirdi. Nizami kuwetler ayaklanmayı bastırmada

başarısız olmuştu. Ethem Bey göreve çağırılır. Ancak hem bölgedeki kuvvayı milliye

heyetleri hem de Ethem Bey cepheden ayrılmaya sıcak bakmamaktadır. 61. Fırka

kumandanı Kazım Bey'den “Bir dakika tehiri mucibi idamdır” kaydıile şifreli telgraf

gelir(10 Mart 1920). İsyanın bastırılması için tek umut Ethem Bey'dir. Ethem Bey git-

meye kararverir.

 

(Ethem Bey, Anzavur ayaklanması tehlikeli hal alınca Demirci Mehmet Efe'den destek

ister, istediği desteği alamayınca arada gerilim oluşur Sorunu çözümlemek için Refet

Paşa bölgeye gelir. Salihli'de misafir olur.)

 

Birliklerini Çerkes komutan Aşir Bey'in komutasına bırakır ve Salihli'den aynılır. 15 Ni-

san 1920' de Balıkesir'dedir.
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Bundan sonraki Salihli ile ilişkili olmayan bölüm yazımızın konusu değildir. Ethem

Bey;

-Birinci Anzavur Ayaklanması

-İkinci Anzavur Ayaklanması

-Düzce-Hendek Ayaklanması

-Yozgat Ayaklanması

Ayaklanmalarının bastırılmasında doğrudan etkili olmuştur.

O dönem ülkedeki en büyük askeri güç Ethem Bey'in kuwvetleridir. Mustafa Kemal

Paşa telgrafında “Kuvvay-ı Seyyare Umum Kumandanı Ethem Beyefendi” diye

ifade etmektedir. Millet Meclisi kendini ayakta karşılayıp “Münci-i millet (milletin

kurtarıcısı)” ilan etmiştir. Hakkında şarkılar söylenmektedir. Meclis tarafından gö-

revlendirildiğinde alınacak kararları görüşmek Üzere Ankara'da iken Mustafa Kemal

Paşa'nın evinde misafir ediliyordu.

Yozgat isyanı: Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşaözel bir mektup yazar. Bu mek-

tup Yozgat isyanını anlatmaktadır. Ayaklanma Ankara'yı tehtit etmektedir. Yozgat

isyanını bastırmak üzere Ethem Bey acele çağırmaktadır. Bu arada Salihli Kayma-

kamı Aşir Beyden haber gelir. Ethem Bey'in Salihli'ye dönmesiistenmektedir.

Ethem Bey, görevden kaçmamakla birlikte asıl cephesine dönmek arzusunda ol-

duğunu Yozgat isyanlarının mümkünse başka bir imkanla halledilmesini Ali Fuat

Paşa'danister. Ama Ankara'nın elinde isyanları bastırabilecek başka bir güç yoktur.

Ethem Bey'in Yozgat'a gitmesinden başka çare de yoktur.

Ethem Bey ve kuvvetleri 20 Haziran 1920 de Ankara'dan ayrılır. 238 Haziran 1920

sabahı Yozgat önlerindedir. 27 Haziran 1920 de ayaklanma önemli ölçüde bastırıl-

mıştır. 9 Temmuz 1920 ye kadar Ethem Bey Yozgat'tadır.

20 Haziran 1920 'de Yunanlılar taarruza geçmişler. 24 Haziran 1920 de Salihli,

Yunanlılar tarafından işgal edilmiş Salihli için zor günler başlamıştır.

Tarihsel koşullar Ethem Bey'i, Mustafa Kemal Paşa özellikle İsmet İnönü ile karşı

karşıya getirir. Ethem Bey, Yunanlılarla Geçiş Protokolu imzalayıp Yunan tarafına

geçmiştir.

Bundan sonra Ethem Bey'in adının önüne Çerkes sözcüğü konacaktır. Hain Çer-

kes Ethem olarak bahsedilecektir. Atina'dan Almanya'ya oradan Misır'a daha son-

rada Ürdün'e gidecektir.

150 liklere af çıktığında yurda dönmesiiçin Şam konsolosu İlhami Bey'in Mustafa

Kemal Paşa'nın bilgisi dahilinde hazırlattığı vizesi hazır pasaport ve parayı Ethem

Bey kabul etmemiştir. “Ben vatan haini değilim. Bana bu suç isnat edilmiştir. Ta-

rafsız bir mahkeme isterim. Bütün hakikatler ortaya konulmalıdır. Ben suçlu değilim

ki, affı kabul edeyim. “Demişse de kendisine bu yargılanma imkanı ne yazık ki ta-

nınamamıştır.

Ethem Bey, 21 Eylül 1948 de ölmüştür. Mezarı, Ürdün'ün başkenti Amman mer-

kezindeki El Musdar Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Habjoka ailesinin aile kabristanı

içindedir.

mli köyündene. İdrisis Efendi(Jas)
yrazoğullarıiileolan çatışmadansonraihtilafı çözmek

ilbuBey, RENE Bey, Hacım MuhittinOG

1TuileypMakk

 

Hüseyin SENCER(Ubih)
EthemBey'in Korumalarından, Salihli
o Belediyesinden emekli olmuştur.

eşet YEEEE) ij ETHEM Bey'iİl
postasıZNlieDaleo
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben, 1987 yılında Hatay'ın Reyhanlıilçesinde doğdum.

Babam Abzeh Giş; annem Abaza Agaçe sülalerine

mensup. Haliyle ben de Abaza kanı taşıyan bir Ab-

zehim. Henüz sekiz yaşındayken babamın memuriyeti

sebebiile Hatay'ın Erzin ilçesine taşındık. Burada on

bir senem Çerkes ortamından uzak geçti. Tabi aile

ortamında toplumumuza özgü terbiye ve kurallar öğ-

retiliyordu bize. Fakat bir topluluğa mensup olarak o

topluluğun dışında yaşamınızı sürdürüyorsanız elbette

kopmalaroluyor. Örneğin, Çerkescem çok zayıf kaldı;

bu durum içimde hep bir yaradır.

Bunun dışında mensup olduğum topluluğun dışında

yaşamımı sürdürmenin bana elbette ki faydası da do-

kundu. Çünkü toplumumuzu dışarıdan gözlemleme

fırsatını yakaladım. Ayrıca diğer kültürleri de inceleme

firsatım oldu. Lise öğrenimimden sonra Konya'ya ta-

şındık. Konya Selçuk Üniversitesi'nin Resim-İş Öğ-

retmenliği bölümünden mezun oldum. 2011 yılında

Görsel Sanatlar Öğretmeniolarakilk görev yerim olan

Van'ın Çaldıran ilçesine atandım. Hayatımı hala bura-

da sürdürüyorum.

Ne zamandır karikatür sanatıyla meşgulsünüz?

Resim eğitimi aldığım zamanlarda da karikatür çizer-

dim; bu eğlenceli gelirdi bana. Yine de ciddi anlamda

bu alana eğilmem iki, Üç sene kadar öncesine daya-

niyor.

Nasıl oldu da böyle bir dünyaya girdiniz, sizi resim

ve karikatüre yönelten etkenler nelerdi?

Kendimi bildim bileli resim sanatıyla meşgulüm. Ai-

lemde de özellikle resim ve müziğe ciddi bir yatkınlık

bulunuyor. Fakat bu yeteneği değerlendirebilen pek
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kimse çıkmadı: Hayat şartları diyelim.

Bir tek dayım Aydın Erkuş bu alanda

fazlasıyla mesai yapmış birisidir. Kendi-

si hala restoratör ressam olarak sanat

işinin içinde. Annem Agaçe Fatma Gış

da uzun bir süredir alüminyum rölyef

sanatıyla ilgileniyor ve enfes eserler çı-

kartıyor ortaya.

Karikatüre gelirsek; bu sanatla üniver-

sitedeyken ilgilenmeye başladım. İlk

andan itibaren karikatürün tam bana

göre olduğunu düşünmüştüm. Çünkü

gerçekten çok sabırsız biriyimdir. Uzun

uzun; ışık-gölge, anatomi vs. çalışma-

ya ne vaktim ne de sabrım oldu. Hiçbir

zaman özel ders de almadım. Durum

böyle olunca daha pratik bir şeye ihti-

yacım olduğunu hissettim ve karikatür

imdadıma yetişti. Ben bunlarla meş-

gulken bir şirketin tavsiyesiyle Amerika

Birleşik Devletlerine gittim. Stanton Art

and Deasing adlı bir şirkette karikatü-

ristlik yapmaya başladım. Gerçi kısa

sürede patronumla anlaşamayarak

başka bir şirkete, ufak tefek grafik iş-

lerini yapmak Üzere geçiş yaptım. Yine

de heriki şirkette yaşadıklarım benim

 
için paha biçilemez deneyimlerdi. Dön-

düğümde başka biriydim diyebilirim.

Bundan sonra karikatüre daha birilgi

duymaya başladım. Hala yoğun bir şe-

kilde çizmeye devam ediyorum.

Resim ve karikatür birbirinden ayrılmaz

parçalar, sonuçta karikatür de resim-

leme işi. Şimdi nispeten rahata ermiş

durumdayım ve bu yüzden teknik mev-

zulara biraz daha eğilmeyefırsatım olu-

yor.

Karikatürlerinizi hazırlarken, konuları

neye göre seçersiniz?

Çevremde gördüğüm birçok şey bana

konu sağlıyor. Yalnız karikatür işi diğer

alanlardan biraz farklı: İnsanlara ayna

tutmak, onlara kendilerini göstermek

durumundasınız ki özellikle toplumda

eksik olduğunu düşündüğünüz yönle-

ri ya da yanlış gittiğini düşündüğünüz

durumları insanların karşısına çıkar-

tabilesiniz. Sanatın işlevi sadece gü-

zelikler yaratmak, insanların keyifle

izlemesini veya dinlemesini sağlamak

değildir. Özellikle karikatürde mesaj

verme kaygısı ön planda olmalıdır diye

 

düşünüyorum. Bunu yaparken de ger-

çek hayattan kopmamalısınız. Ben de

bu konuda pek zorlanmıyorum çünkü

ortalama bir yaşama sahibim. Top-

lumdaki diğer insanlara seslenip: “Ne

düşündüğünüzün, neler yaşadığınızın

farkındayım. Çünkü bende böyleyim.”

diyorum. Bence önemli olan da bu Zza-

ten. Bunun yanında toplumumuz tüm

ağır başlılığına rağmen müthiş bir mizah

anlayışına sahip. Ortamlarda yapılan

şakaların ve bize özgü kimi esprilerin de

değerlendirilmesi gereken potansiyeller

olduğunu düşünüyorum.

Çalışma ortamınızdan, kullandığınız

araç gereçten bahseder misiniz ?

Çok özel bir araç gerece sahip olmak

gerekmiyor bu işler için. Tabi işleri ko-

laylaştıracak birçok teknolojik ürün pi-

yasada mevcut. Bense bunlara pek

ihtiyaç duymuyorum, kullandığım en

büyük teknoloji bilgisayarım. Zaten gü-

nümüzde bilgisayar herkesin evinde

bulunuyor. Önemli olan işlevsel şekilde
kullanabilmek. Genelde çalışmalarımı

A4 kağıda eskizleyip, herhangi bir mü-

rekkepli kalemle konturluyorum. Bu-

nun ardından tarayıp bilgisayara atıyor

ve biraz ayarlama yapıyorum. Sonrası

eline fırça alır gibi mouse alıp katman

katman boyamak. Tabiki anlattığım ka-

dar da kolay bir şey değil, uzunca bir

zaman emek vermek ve kendini geliş-

tirmek gerekiyor. Boyamaişiiçin birçok

program var piyasada. Benim tercihim

Photoshop Elements 8. Bu işi türlü tür-

lü boyayla yapmakta mümkün.Tercihe

kalmış bir mesele bu.
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Karikatür sanatı dışında nelerleilgilenir-

siniz?

Hayatımda birçok uğraş var. Bunların nere-

deyse hepsi hobi diyebileceğim uğraşlar ve

yaşamımın tümünü kapsıyor. Örneğin, mü-
zik benim için çok önemli. Yaptığım her şeyi

müzik eşliğinde yaparım ve bundan çok hoş-

lanırım. Aynı zamanda elekirogitar çalıyorum

ve şarkı da söylüyorum. Bu beni inanılmaz

rahatlatıyor. Müziğin yanında on iki yaşım-

dan beri uzak doğu sporlarıyla ilgileniyorum.

Shotokan Karate de siyah kuşak sahibiyim,

İki senedir de Kick-boxing yapıyorum.

Günümüzde Çerkeslerin sanata olan ilgi-

sini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öz eleştiri yapmak gerekirse; Çerkes top-

umu olarak değişikliğe veya yeniliğe biraz

kapalıyız. İç dünyamızda oluşturduğumuz

doğru ve yanlışlar üzerinden hayatımızı sür-

dürmeye alışmışız. Tabi bu belli bir noktaya

kadar anlayış gösterilebilecek bir durum.

Ortada bir var olma savaşı var. Daha doğru

tabirle “yok olmama” savaşı. Fakat biz, bizim

dışımızdaki her şeye tepeden bakıyoruz. Bu

da bizim yerimizde saymamıza sebep oluyor

sanki.

Kültürel anlamda daha geniş bir görüş açı-

sına sahip olmak, sizi bağlarınızdan kopar-

tacak'kötü bir şey değil. Bu bağlamda dü-

şündüğümde; evet Çerkesler sanata karşı

ilgili. Fakat bu ilgi genellikle kültürel öğelerin

üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sebeple ortayabir

eser koyarken insan ister istemez sadece

kendi kültürüne yoğunlaşmak durumunda

hissediyor kendini. Farklı alanlara pekbirilgi

yok gibi geliyor bana. Oysa ortaya herhan-

gi bir şey koyarak bile toplumumuza faydalı

olabileceğimizi düşünmekteyim. Ne de olsa

er geç isminiz kültürünüzle birlikte anılmaya

başlanacaktır.

sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem.

Sonuçta toplumumuzda yüksek algı sevi-

yesine sahip birçok insan da var, bunlar dış

dünyayla veya içeriden insanların evrensel

düzeydeki yaratılarıyla ilgililer. Ama kaçımız

böyle bir ilgiliye sahibiz ki ?

Söylemek istediklerimi özetlemem gerekir-

se; bence Çerkes sanatçının evrenselişler
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ortaya koyması ve bunun kendi insanımız

tarafından desteklenmesi gerekiyor. Dünya-

ya ve sanata tek bir pencereden bakmamak

lazım. Görüş açısını genişletmek lazım.Hem

bu kanalla kültürümüzü de dış dünyaya tanı-

tabiliriz. Bunu yaparken sadece alışılagelmiş

yerli öğeleri kullanırsak hitap ettiğimiz kesim

daralacakitır.

Kültür ve sanatımızın evrensel düzeye ulaş-

ması, dış dünyaile ilişkilerin daha ciddi bo-

yuta taşınmasını sağlayacaktır, bu da yok

olmama savaşının en önemli cephesidir.

Aldığınız tepkiler daha çok ne yönde ve

daha çok hangi yaş gruplarından tepkiler

alıyorsunuz?

Henüz yolun başındayım diyebilirim. Fakat

şimdiden ulaşabildiğim izleyicilerden çok

güzeltepkiler alıyorum. İlk adım olarak ken-

dimi karikatürlerim ile duyurmuş oldum. Ka-

rikatür sanatı insanımız için değişik ve hoş

bir deneyim ki aldığım yorumlar da genelde

bu yönde,

Yaş grubuna gelirsek tabi ki yaş grupları

çeşitlilik gösteriyor ama açık yüreklilikle söy-

lemek gerekirse özellikle büyüklerimizden

aldığım hoş ve olumlu tepkiler beni daha bir

heyecanlandırıyor. Benim kuşağım zaten in-

ternetle uzun zamandır tanışık ve karikatür

dergilerine yıllardır çok rahat ulaşabiliyorlar.

Bu sebeple karikatür olayına en azından bir

aşinalıkları var. Fakat büyüklerimizi izleyici

kitleme katmak benim için çok büyük bir

önem taşımaktadır. Özellikle ilgilerinin ve de-
ğerlendirmelerinin çalışmalarıma büyük kat-

kısı olacağını düşünüyorum.

Zaten okuduğum herileti, içeriği ne olursa

olsun-övgü ya da yergi- benim için çok özel.

Gelecekte yapacağım işlere yön verirken in-

sanlardan gelen dönütlere göre bir rota çiz-

meye gayret edeceğim. Bu demek değildir

ki her sözü dinleyip buna göre hareket edi-

yorum. Böyle yaparsanız özgür düşünceniz-

den vazgeçmiş sayılırsınız. Sonuçta elinizde

kalan sanat değil de başka bir şey olur. Ama

dediğim gibi henüz yolun başındayım ve al-

dığım her dönüt benim işlerime daha objek-

tif yaklaşmama yardımcı oluyor. Ortaya bir iş

koyuyorum ve eleştiriler ışığında sanatımda

yetkinleşip olgunlaşıyorum.
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Gelecekiçin plan ve projeleriniz nelerdir?

Gerçekleştirebilir miyim bilinmez ama kafamdaki plan ve pro-

jelerim oldukça fazla. İlk etapta akademik eğitime başlayarak

resim sanatında uzmanlaşmak niyetindeyim. Gerisi, bununla

beraber oluşmasını ümit ettiğim ortamla da ilişkili.

Bunun dışında en büyük ümidim en kısa zamanda yerleşik

bir hayata kavuşmak. Malum şu anda memuriyet sebebiile

geçici ortamlarda çalışmalarımı sürdürmeye gayret ediyorum.

Bu beni ciddi anlamda kısıtlayan bir durum. Hayatımın büyük

kısmı bu şehirde, bu ortamda geçecek dediğimde,iyi bir atölye

ortamı tesis etmekistiyorum. Sonrası zaten çalıştıkça ve yaşa-

dıkçailerleyecek.

Ayrıca anavatanımı görmek henüz nasip olmadı. Kafkasya'yı

ziyaret edebilirsem mutlu olacağım.

Son olarak eklemekistediklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Kısa zaman sonra internet sitemi kuracağım (Www.hamitgis.

com). Umarım ortaya eğlenceli ve faydalı paylaşımlar çıkar.

Web sitesinin dışında, Facebook ve blog adresimden (Www.

hamitgis.blogspot.com) her türlü iletişime açığım. İnsanlarla

fikir alışverişinde bulunmak, bir şeyler paylaşmak beni mutlu

ediyor.

Dans ve müzik kültürümüzde önemli bir yere sahip. Benim

arzumsa; bu etkinliklerin daha fazla çeşitlilik göstermesi. Hatta

mümkün olan her alanda ortaya bir şeyler konulmasıdır.

Özellikle gençler olarak ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu ener-

jinin değerlendirilmesi bireysel olarak bizim elimizde, daha da

önemlisi bizim sorumluluğumuzdadır.

Bizler gibi genç insanların bir şeyler üretmesi, geçmişten bize

devredilen bayrağı dahailerilere taşıyacaktır.

Bana vakit ayırdığınız için müteşekkirim.

Saygılarımı sunarım.

XATİYAKOR
MIREP |

7FİKRİ

DÜĞÜNDE!!
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 suk) Yaparken Dernekte 

 
/ uşhaların kızı Emine ile 1991 yılında kız kardeşim Me-

ral Fidan ile Ankara'da Vakıfbank sergi salonunda aç-

ğımız “Adığe Motifleri” sergisinde tanıştım. Sergiye

geldiğindeki heyecanını şimdi bile hatırlıyorum. Benim yaptı-

ğım denlekleri, vağeleri, thıphaları bildiğini söyledi ve Adığe na-

kışları ve el sanatları konusunda bildiklerini anlattı. Heyecan-

ydı, heyecanını hiç kaybetmeden dernekte isteyen herkese

tüm bildiklerini aktarmak için çabaladı. Çerkes Derneği'nden

hiç kopmadı.

 

  

- Ailesine ait Kafkasya'dan zorunlu göç sırasında yanlarında ge-

tirdikleri bazı özel eşyaları muhafaza etmesi ve onu çocukları-

na aktarması, onlarla ilgili hikayeleri anlatması heyecanının hiç

dinmediğini gösteriyor.

Karahalka'da doğdu. Çerkeslerin Kabardey boyundan.

Annesinin Adı Paşahan, babası Kuşha Hacı Yahya, Kuşha

Fikri'nin kız kardeşi ve Sasıkların gelini.

Çerkes el sanatları ve Çerkes nakışlarını annesinden, Şehnaz

halasından ve onun gelininden öğrendi.

Çerkes el sanatları ve nakışlarından Denlek yaptı, Vağe, Şağe

dokudu, Thıphe kesti. Şharhon (Başlık) dokudu.

Yaptığı Çerkes E| Sanatları ve Nakışlarını akrabalarına ve dü-

ğünlerde tanıdıklarına hediye etti.

Halası Şehnaz Askeriye'ye Şharkhon dokudu.
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Çerkes E| Sanatları ve Nakışları il

hemen hepsinibiliyor.

Çerkes Mizıkası çalıyor.

Kuşha Emine Dinç Kafkas Kültür Demeği'nc

 

sanatlarını öğretti. Kurslarda özellikle kestiği |

ladılar.

  

Halası Kuşha Şehnaz'a alt ihphayı

tasarladığı Denlekleri mevcut Kaikasvy

kadın başlığı, göğüslük, kamçı. gülmedi

özenle muhafaza ediyor.

  
Bir zamanlar triko atölyesiişletmis.

mış ve emekli olmuş.

 

Kuşhaların kızı Emine Ankara Çerkes Demegği'nin

ra Zafer Çarşısı Zafer Çarşısı'ndaki karma sergisine

  

7ara Çerkes

 

a

Derneği'ni temsilen Maykop'ta Doğu Halkları Müzesi'nde denlek

ve thıphaları sergilendi.

     

 

<Eşi, oğlu Şamil, kızı Janset ve torunlarıile An

Evinde kendisini ziyaretimiz Emine Hanıma bize

ram ettiği Haloğğoneler için tesekkür ediyor, u

   

  ” Çerkeslerde genç kızlar ve kadınlar ke

Kadınlar hangi sülaleye gelin gittiklerini ce
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sizlerle bu sayıda paylaşacağımız

dönüş hikayesi, 1994 yılından

beri Nalçik'te yaşayan Karabe

Kemal Karademir ve eşi Tuğ

solmaz'a ait.

Karabe Kemal Pınarbaşı - Ka-

zancık köyünden. 12 yaşına

kadar köyde yaşadıktan sonra

Kayseri'ye gelmiş ve 1988 yılına

kadar orada yaşamış. Elektronik

mühendisi. Erciyes üniversitesi

mezunu. Eşi Tuğ Solmaz hanım

ise ev hanımı. Pınarbaşı-Panlı'dan Abzeh. Üçü erkek ve biri kız olmak üzere

dört çocukları var. Çocuklarının hepsievli.

Kabardey'e nasıl geldiğinizden söz eder misiniz Kemal

ağabey?

Önce Şenol (büyük oğul) üniversite eğitimi için 1993 yılında

geldi. Aslında Şenol Türkiye'de üniversite sınavını kazanmış

olmasına rağmen, Nalçik'te okumakta olan kuzeni Nart'ın

teşviki ile Nalçik'i tercih etti. Bende de anavatana gelme

düşüncesi hep vardı zaten. Şenol geliş tarihimiz açısından

bize öncülük etmiş oldu ve onun peşine ben de 1994 yılın-

da geldim. Solmaz hanım da 1997'de geldi. Diğer çocuklar

Türkiye'de oldukları için aileyi birdenbire parçalamak doğru

olmayacaktı bu nedenle bir süre Solmaz hanım gelmeden

çocuklarla kaldı. Benden sonra ise yine üniversite eğitimi

için Şenay (kızları) geldi. Yani Şenol ve Şenay üniversiteyi

Nalçik'de bitirdiler. Çocukların herbiri kendi yolunu çizdi.

Nalçik'de sadece biz kaldık. Şenolbilgisayar mühendisi an-

cak inşaat sektöründe çalışıyor. Rusya Federasyonu (RF)si-

nırları içinde çalıştığı ve Madina'da (gelinleri) Nalçik'li olduğu

için onların bir ayağı burada zaten.
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Ne iş yapıyorsun, burada kendi mesleğini yapabildin mi?

Evet, kendi mesleğimi yaptım. İlk geldiğim zamanlarda,

Türkiye'den getirilmiş olan ekmek fırınlarının kuruluş ve ba-

kımlarını üstlendim. İşe öyle başladım. 1997'de bir un fabri-

kası kurduk. Ortaklıklarım oldu. Daha sonra burada un fabri-

kalarına makina üreten bir atölyem oldu. Ardından da yaşam

konteynerleri yapmaya başladım.

Türkiye'de, burada kazandığımdan daha çok kazandığımı

rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bunun hesabını yaparak gel-

medim. Yaşamayı hedeflediyseniz kazanmanın yolunu bulu-

yorsunuz ve orada mı fazla yoksa burada mı diye bir hesaba

girişmiyorsunuz. Çünkü burası anavatan ve bu hesabı haket-

miyor. Bende bu hesabı yaparak gelmedim. Herşeyin ölçüsü

para değil benim için. Burası vatandır, her ne şekilde olursa

olsun yaşanması gereken yer burasıdır. Böyle düşündüğüm

için de buradayım.

Anavatana gelirken aldığınız duyumlar, taşıdığınız dü-

şünceler ile burada karşılaştıklarınız birbirinden farklı

mıydı?

Biz bir beklenti taşıyarak ya da hayal kurarak gelmedik. Bu

nedenle de umduğumuz- bulduğumuzkarşılaştırması yapa-

mayız. Burası vatanımız olduğu için ve burada yaşamamız

gerektiği bilinciyle geldik. Dolayısıyla da uyum sağlamak,

çevreye ve topluma adaptasyon konularında peksıkıntı çek-

medik.

Yaşamakiçin çalışmak zorunda olunca, o zamantabiki bazı

zorluklarla karşılaşılıyor. Ancak zamaniçinde bunları aşma-

nın yollarını da öğreniyorsunuz. Biz de bunu yaptık.
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İlk zamanlar aslında burasıylailgili yanlış bir algı oluştu. Sov-

yetler Birliği sonrası gelişen seyahat serbestisiile ilk olarak

gelmeye başlayan insanlar bu yanlış olguya neden oldular.

İki tarafın da birbirlerine karşı bakışları olumsuz yönde gelişti.

Biraz önce sözünü ettiğimiz beklentiler ve hayalkırıklıkları bu

yanlış olgunun nedeni bence.

Bu konuyu bir örnekle açıklarsam daha iyi anlaşılacaktır as-

ında; buradaki insanların, diasporadan gelenleri içki içmeye

zorladığı veya başkaca hoş olmayan şeylere teşvik ettiği şek-

linde bir propaganda yapıldı ve halen de yapılıyor. Şimdiye

kadar beni kimse içki içmeye zorlamadı. Tabi ki teklif edildi,

ısrar edildiği zamanlar da olmuştur, ancak red ettim. İçkiye

karşı değilim fakat içmek istemiyorsam içmem. Bende onu

yaptım sadece. Thamade olarak da bir çok topluluğa gir-

dim. Düğün, nikah vs. gibi. Sofrada içki olmasına rağmen

isteyen içsin İstemeyen içmesin diyerek serbest bıraktım ve

hiç bir sorun çıkmadı. Kimsenin kimseyi zorladığını da gör-

medim. Beni zorlayan da olmadı. Bu örneği içki konusun-

da vermiş olsamda telaffuz edilen başka konularda da aynı

durum sözkonusu. Yani anavatanla ilgili olarak anlatılan ve

diasporadan algılanan diğer olumsuzluklarda da aynı durum

geçerlidir. Eğerki insanın içinde yoksa kimse kimseye zorla

ahlaksızlık, üçkağıtçılık vs. gibi şeyleri yaptıramaz, ama insan

olumsuzluklara müsait ise nereye giderse gitsin kendisi gibi

birilerini illaki de bulur ve sonra da konuşmaya başlar, herkes

eğri kendisi doğru olur.

Buradaki akrabalarınızla tanıştınız mı, herhangi birin-

den yardım talep ettiniz mi?

Akrabalarımızla tabiki tanıştık. Onlardan herhangibir iste-

ğim, talebim olmadı.  



 

 

 

Türkiye'ye gittiğinizde burada yaşamanızla ilgili

olarak ne gibi tepkiler alıyorsunuz?

En son gidişimizde insanlarla biraz tartışmak zorun-

da kaldım açıkçası. Burada yaşamanın zor olmadı-

ğını anlatmaya çalışıyorum insanlara hala. Peşin hü-

kümler vermeden önce anavatanlarını hiç olmazsa

bir kez gelip görmelerini istiyorum. Ancak kimse de

zorla gelmemeli, istemeleri lazım. Burası anavatan.

Anavatana gelip yaşamak gerçekten zor değil. Ye-

ter ki istesin insan.

İnsanlarımız önce vatanlarını görmek yerine önce

hacca gitmeyi tercih ediyorlar. Konuylailgisi olanlar

bilirler sıla-i rahim'in Kuran'da da yeri var. Kimsenin

dini vecibesine karışmak gibi bir derdim yok, an-

cak neden önceliğimiz anavatan olmasın. Hele kibir

kere dahi anavatınını görmeyi düşünmeden defalar-

ca hacca gidenleri anlayamıyorum.

Solmaz Abla, sende Türkiye'deki çevreni, akra-

balarını bırakıp geldin. Yeni bir çevre edinirken

nelerle karşılaştın, zorluk çektin mi?

Buraya ilk geldiğimiz zamanlar ile şimdiki zaman

arasında çok fark var. O zamanlarihtiyacımız olan

şeyler pek bulunmuyordu. Şimdi ise paranız varsa

herşeyi bulabilecek durumdasınız. Bunundışındailk

geldiğimiz zamanlara ait bir zorluk hatırlamıyorum.

Evet çevremi, akrabalarımı bırakıp geldim ama bur-

rada da çok güzel yeni bir çevrem oldu, arkadaşlar

edindim. Bu konuda bir eksiklik hissettiğimi söy-

leyemem. Çok kaliteli insanlardan oluşan bir çev-

rem var. Çocuklar ve gençler saygılılar, terbiyeliler.

İnsanlar her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Türkiye'ye gidip geliyoruz aralıklarla o yüzden yo-

ğun bir özlem duygusu da yaşamıyorum. Biz bura-

da yaşıyoruz ve Türkiye bizim için misafirliğe gidilen

bir yer artık.

Solmaz abla her yemeği, özellikle de Çerkes ye-

meklerini çok güzel yapıyor. Bu özelliğini bilen

gazetecilertarifler aldılar, röportajlar yaptılar, tele-

vizyona da bir kaç kez konuk oldu. Burada herkes

onu, kendisiyle barışık oluşu ve misafirperverliği

ile tanıyor. Solmaz ablanın evi hiç boş kalmaz.

Burada herkes bilir, diasporadan gelmiş sade bir

yaşantıya sahip, iyi bir Adığe ailedir Karabe'ler.

Onların duruşları ve birbirlerine olan saygıları hiç

değişmemiştir. Sade yaşantılarıyla, kendi yaptık-

larını hiç önemsemez kendileri ama topluma ve

vatana katkıları önemsenecek kadardır bence. 
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hikmet baykaldı

 

KAFFEDher

yıl olduğu

gibi Nalçik'de

düzenlenen

yaz kampına

Öğretmen

nezaretinde

Öğrenciler

gönderdi.

Okuyucularımız

için Nalçik

yaz kampı

izlenimlerini

derledik.
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Saftalar öncesinden başlayan heyecan hem çocuklarda hem de bende gün geçtik-

( çe doruğa ulaşmaktaydı. 32 çocuk ve 2 öğretmen ile birlikte tarif edilemeyecek bir

heyecan yaşamaktaydık. KAFFED'in çok değerli başkanı Vacit Bey, benim ve diğer

öğretmen arkadaşımın Ankara'da tanışıp Nalçik Yaz Kampına çocukları bizim götürebileceğimize

kanaat getirdikten sonra alelacele hazırlıklara başladık. Başkanın bize olan güveni çok önemliydi. Bu

yüzden kusursuz, sorunsuz bir kamp geçirmek zorunda olduğumuzun bilincindeydik

Çocuklarda ve bizde bir ay öncesinden başlayan hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanmaya başlamıştı.

Hareket gününe kadarbirkaç çocuğun pasaportlarının yetişememeolasılığı bile bizde ayrı bir heye-

can yaratıyordu. Listeler son halini almıştı. Ben, Kayseri Pınarbaşı-Çerkeskaraboğaz köyü Bekaldı

sülalesinden Hikmet Baykaldı, Kayseri'de bir Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmenliği yapmak-

tayım. Arkadaşım Özdemir Önal ise Pınarbaşı Dikilitaş köyünden Zanile sülalesine mensup olup,

Kayseri de birilköğretimde müdür yardımcılığı yapmakta.

Hareket tarihinden bir gün önce çocuklarla hem tanışma hem de gidecekleri yerile ilgili bilgi verme

açısından bir toplantı düzenleyerek başlamıştık işe. Hepsinin gözlerinde aynı heyecanın olduğuilk

bakışta anlaşılıyordu. O zamana kadar çocuklar zaten Anavatanlarıile ilgili bilgileri internet aracılığı

ile edinmişlerdi. Aileleri bile çocuklardan daha heyecanlı gözüküyordu. Kimi aileler çocuklarına gıpta

ile bakıyor, onlara herfırsatta imrendiklerini dile getiriyorlardı. Elbette anne-babalarından önce de-

delerinin yaşadıkları yerleri göreceklerdi, akrabalarını bulacaklardı, gıpta etmek haklarıydı.

Kampa katılacak çocukların çoğunun Kayseri'den olması işlerimizi biraz kolaylaştırıyordu. Özel

bir otobüs ile Kayseri'den hareket ederken, hem ailelerin hem de çocukların yüzlerinde heyecan,

sevinç, endişe, korku ve mutluluğa dair her şey vardı. Uzun bir otobüs yolculuğunun ardından

İstanbul'a vardık. Uçağın kalkış saatinin geç olması Sabiha Gökçen'de uzun süre beklememize

neden olmuştu. Bu arayı çocuklar, zaman zaman düğün yaparak, zaman zaman İstanbul'u ilk kez

görmenin heyecanına kapılarak, etrafı gezerek geçirdiler. Biz ise diğer şehirlerden aramıza katılacak

çocukları karşılamak için telefon trafiği içerisine girmiştik. Bizi uğurlamakiçin ilk olarak Federasyon

yönetim kurulu üyesi Demir bey Ankara'dan gelmişti.

Aralıklarla, İstanbul'dan, Balıkesir'den, Ankara'dan, Sakarya'dan, Karaman'dan, Tokat'tan ve

Hollanda'dan çocuklarvelileri ile aramıza katılmaya başladılar.

Havaalanındaki bekleyişimiz de artık yavaş yavaş sona ermekte, uçağın kalkış saati yaklaşmaktaydı.

Demir bey bize sürpriz yaparak KAFFED başkanı çok saygıdeğer Vacit Bey'in de bizi uğurlamaya

geleceğini söylediğinde çok sevinmiştik. Yoğun bir seyahat trafiğinden sonra çocuklarla buluşması,

onlara çok güzel bir konuşma yapması hepimizi duygulandırmıştı. Herkesle vedalaştıktan sonra

uçağımıza doğru hareketimiz başladı.  



 

Çocukların hepsinde heyecan doruk noktasına ulaşmıştı. İlk kez

uçağa binenlerde ayrı bir duygu vardı. Havalanırken birkaç çocukta

uçak korkusu olduğunu da anlamış olduk.

İki, iki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Nalçik gözükmüştü. Her

taraf yemyeşil, çok düzenli gözüküyordu havadan. Ağır aksak iler-

leyen pasapori işlemlerinibitirdikten sonra, bizi karşılamaya gelen,

bizden sorumlu Anzorile tanıştık. Ayrıca oradaki falbrikada(Ceha)

çalışan arkadaşlarda bizi karşılamış, bizleri çok sevindirmişlerdi.

Hava çok güzel iken birden aşırı sağnak yağmur yağmaya başla-

mıştı. Sanki yıllar önce anavatandan sürülen dedelerininin torun-

larına gözlerindeki bütün yaşı boşaltıyor gibiydi. Minibüsler, bizi

kalacağımız sanatoryuma götürürken hava kararmıştı, bu yüzden

giderken çocuklar etrafi yeterince görememişlerdi. Sanatoryuma

yetiştiğimizde çocukların kalacağı yerler gösterildi, dinlenmeleri için

biraz zaman tanındı ardından bir şeyler atıştırmaları için yemekha-

neye götürüldüler. Yemekten sonra çocukların odaları belirlendi,

kalacakları oda arkadaşları ayarlandı, eşyaları yerleştirildi. İlk anda

çocuklar sanatoryumdaki odalar konusunda tereddütler yaşadılar

ama zamanla alıştılar. Sanatoryum biraz bakımsız kaldığından te-

mizlik konusunda biraz eksikleri vardı. Sabahın ilk ışıklarıile birlikte

uyandıktan sonra şöyle etrafımıza bir baktığımızda, kaldığımız sa-

natoryum, ormanlıklar içerisinde, yemyeşil bir alanın tam ortasında

yer alıyordu. Kahvaltı için yemekhaneye gittiğimizde çocuklariçin

en büyük sorun olan yemek kültürüfarklılığı kendini göstermişti. Bir

kaç gün sonra bizim çocukların yiyebileceği yemekleri aşçıya anlat-

tıktan sonra bu sorunu da aşmış olduk. Sağolsunlar bizi kırmadılar

ve çocukların yiyebileceği şeyleri pişirmeye başladılar. İlk günü din-

lenerek geçirdik. İkinci gün Nalçik Parkı'na gideceğimizi söylediler,

Hep birlikte Sosruko anıtının olduğu yere çıktık, şehrin enfes gö-

rüntüsünü uzun uzun seyrettik, ardından teleferik ile aşağı inmeye

başladık. Bir başka muhteşem manzaraile aşağıinerken karşılaştık.

Göl üzerinden geçerken doğa bir başkaydı. Çocuklar o anı doya

doya yaşadılar, birbirleriyle bu güzellikleri paylaştılar. Akşam, bizler-

den başka yan sanatoyumda kalan Çeçen ve Dağıstanlı çocuklar

ile birlikte, önceden hazırlanan alanda geleneksel hale gelen düğün

 
ortamı kuruldu. Bizim çocuklarla onlar kaynaşmış, çabucak samimi

olmuşlardı. Aynı sanatoryumda kaldığımız Adıge çocuklar ve genç-

lerle de dosiluk arkadaşlık ortamı oluşturmuşlardı. Büyük, küçük

herkes bize hem meraklı, hem de sevinç dolu gözlerle bakıyordu.

Hepside hoş karşılamıştı bizleri.

Yeni bir günün başlangıcının ardından bizim çocuklarla sabah bir

toplantı yapılacağı söylendi. İçeriği Nart destanları idi. Konuşmacı

olarak pek çokkişiyi davet etmişlerdi. Gazeteciler, konuşmacılar ve

yazarlar vardı. Nart Destanıile ilgili dünyanın her yerinden çocukla-

rın yaptıkları resimleri gösterdiler bizlere. Bu resimlerin Türkiye'de

de sergilendiğini söylediler. Bizim çocuklarında bu resim yarışma-

sına katılmaları gerektiğini anlattılar. Boya ve kağıt vererek, resim

yapma yeteneği olan çocukların yeteneklerini gösterebilmek için

gayret göstermelerini rica ettiler. Hollanda'dan katılan Karaman'lı

çocuk Elbruz Zançat Şahin'in yaptığı suluboya resim oldukça be-

ğenilmiş, İtalya'da yapılacak sergide gösterilmeye hak kazanmıştı.

Bu olay bizim çocukları çok mutlu etmişti, gururlandırmıştı.

Her şey düzene oturuyordu. Sabahları Adığece dil dersi alacaktı

bizim çocuklar. Onlara özel tutulmuş bayan Luda Hanım,bir şeyler

öğretebilme gayreti içerisinde büyük fedakarlıklarda bulunuyordu.

Sonraki günler, kimi zaman devlet müzesini kimi zaman da Şocen-

tsuk Ali Müzesini gezmiştik. Çocuklar, anavatanaait tarihi eşyalara

meraklı gözlerle bakıyor, inceliyorlardı. Ayrıca Kabardey'in Büyük

üstadı Şocenisuk Ali'nin, müze haline getirilmiş evini görmenin

gururunu da yaşamış oldular. Onun hakkında verilen bilgileri pür

dikkat dinlediler. Kendilerine hediye edilen kitabı okuyacaklarına da

söz verdiler.

Zaman hızla geçiyordu, sabah kurs, öğleden sonraları geziler ak-

şamları da düğünler çocukları oldukça yoğun bir tempo içerisine

sokuyordu. Birkaç akşam, savaştan etkilenerek anavatana dönüş

yapan Suriyeli Çerkeslerle sohbet ettik, gençleriyle düğünler yaptık.

Gözlerindeki endişe ve tedirginlik her haliyle belli ediyordu kendini.

Yine sürgünü, savaşı, ölümü yaşamışlardı. Sevinseler mi üzülseler
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mi kendileri de bilemiyorlardı. Buradan anavatana yüzlerce Suriyeli

Adığeyi getiren Dünya Çerkes Birliği'ne teşekkürlerimi sunuyorum.

Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı daha fazla Çerkese nasıl yar-

dım edeceklerini düşünüyorlardı. Bu işten ne Ruslar hoşlanıyordu

nede Balkarlar. Adığelerin nüfus artışı herkesi tedirgin eder gibiy-

di. Bir sonraki durak olan Mavi Göl bir başka cennet köşesiidi.

Buraları anlatmak için hangi dil seçilebilir bilemem ama yaşamak

gerekir. Sahte, yapmacık bir cennet değildi burası, gizli kalmış bir

köşesiydi sanki. Çocuklar artik her anın, her saniyesinden zevk alı-

yordu. Ertesi gün, bir kısmı dinlenirken bir kısmı da akraba ziyare-

tünde bulundular. Psigensu ve Erokko köylerine, benimde mensup

olduğum Bekaldı sülalesinin davetine gittik. Aynı köyde kalan Zanile

sülalesine mensupbir aile bizim ekipte yer alan Zanile sülalesinden

diğer öğretmen arkadaş ve oğlunu davet ederek tanışmış oldular.

Çocuklar akrabaları ile tanışmaktan hem mutluluk duymuşlar hem

de etkilenmişlerdi.

Ertesi gün muhteşem ormanlıklar arasında Çegem vadisini yürü-

yerek geçerek Çegem Şelalesine ulaştık. Yine cennetten bir başka

kesit vardı karşımızda. Sonraki gün Dünya Çerkes Birliği'ni ziyare-

ümizde başkan ve yardımcıları, demeğin işlevi, faaliyetleri, ile ilgili

bilgiler verdiler. Üniversiteyi Nalçik'te okumak isteyenlere her konu-

da yardımcı olabileceklerini söylediler. Mutlu ve umutlu bir ruh hali

içerisinde ayrıldılar çocuklar oradan.

Zaman hızla akiyor, çocuklarda dönüş endişesi başlıyordu. Hiç

istemiyorlardı bu rüyanın sona ermesini. Rüya da olsa uyanmak-

tan kaçınıyorlardı. Abhazya meydanındaki düğün, damakia kalan

bir başka tat idi onlar için. Tleoşuko sülalesine mensup çocuklar

akrabaları ile tanışma mutluluğunu yaşadılar aynı gün. Hayat çok

güzelidi çocuklar için, her şey mükemmel gidiyordu. Son gezimizi

Kafkasyalıların kutsal saydığı dağlara gerçekleştirecektik. Uzun bir

yolculuktan sonra dağlara ulaştık. Yine mükemmel manzara vardı.

Teleferikle biraz daha tırmandık yukarı. Karşımızdaydı o eşsiz gü-

zelliği ile OŞHAMAFE. Gelinliklerini giymiş genç bir kız edasıyla Se-

tenay Guaşe, Oşhamafe'nin zirvesinden bize doğru kucak açtığını

hissediyorduk. Doya doya bakmıştık bu eşsiz güzelliğe. Çocuklar

yaz mevsiminde kartopu oynamanın zevkini de tatmışlardı Zirvesin-

de. Bu, cennet Kafkasya'daki son gezimizdi..

Çocukların, öğrendiklerini gösterme zamanı gelmişti. Adiğe dilini bi-

len yada anlayanlar için kurs kolay olmuştu ama diğerleri biraz zor-
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lanmıştı. Hepside öğrendiklerini çok güzel bir şekilde sundular. Su-

narken hem heyecanlandılar hem de zevkaldılar. Ertesi gün kampa

katılan çocuk ve öğretmenlere sertifika ve ödül töreni düzenlendi.

Çocuklar arık yavaş yavaş dönüşü iyice hissetmeye başlamıştı.

Çoğu gizliden gizliye ağlıyordu. Dönmek istemiyorlardı. Ancak her

rüyanın bir bitişi olduğunu hatırlatmıştık.

Son günü anne-babalarına, arkadaşlarına, akrabalarına, dedele-

rine, ninelerine, söz verdikleri hediyeleri almak için geçirdiler. Ge-

cenin bitmesini istemiyorlardı, şen şakrak gelen o çocuklardan bir

eser kalmamıştı, bıçak açmıyordu ağızlarını. Çoğu yalvarıyordu bir-

kaç gün daha kalalım diye.

Gece çabuk geçmişti. Son geceyi uyumakla geçirmek istemeyen-

lerin gözleri kıpkırmızı oluşmuştu. Kahvaltıdan sonra bizi uğurlamak

için bekleyen, öğretmenlerde, çalışanlarda, çocuklarda, görevliler-

de, hemen hemen herkesin içinde bir burukluk vardı, etle tırnak

yeniden ayrılıyordu sanki. Çocukları toparlarken minibüsün arkasına

geçip ağlayan erkek çocukları gördüğümde bende çok duygulan-

mıştım. Kendimi göstermeden minibüse bindim. İstanbul'a gidene

kadar kimse konuşmadı. Sanki bir kardeşini, ailesinin bir ferdini

orada bırakmış gibiydiler. Kamp amacına fazlasıyla ulaşmıştı. Ço-

cukların bir ayakları artık oradaydı. Tanıştığımız herkesin geri dönün

çağrısına kulak verecekleri izlenimini oluşturmuşlardı. Çocukların bir

çoğu üniversiteyi orada okumayı düşünmekte, bir kısmı dönmeyi,

bir kısmı da harçlıklarını şimdiden biriktirip gelecek yıl tekrar gitmeyi

kararlaştırmıştı.

Teşekkürfaslına gelince, o kadar çokkişi varki; ayrı bir sayfa açmak

gerekecek.İlk günden itibaren yanımızdan hiç ayrılmayan, Anzor,

Ratmir, Murat, Luda, Asya, Margarita, Leyla Cafe, Türkiyeli Üniver-

siteli öğrenciler, sanatoryum görevlileri, folklor ekibi hocası, diğer

çocukların hocaları, Zaline, Madina, Marina, vs., yemekhanedeki

aşçımız, görevli kızımız Madina, bizim bilemediğimiz, unuttuğumuz,

adını hatırlayamadığımız pek çokkişi. Türkiye'den başta değerli Fe-

derasyon başkanımız Vacit Bey ve yönetim kurulu üyeleri, Albina,

Filiz Hanımlar ve Demir Bey, çocuklarımıza Anavatanı görme firsatı

verdikleri için teşekkürü en çok hakkedenkişilerdir.

Darısı gelecek yıl başka çocukların başına....

Nalçik yaz kampına katılan bir kaç öğrencimizdenizlenimler:

Deniz Özdemir

 

Söze nasıl başlamalı, bilmiyorum...

Bir kere her şeyden önce şunu yazmam gerek sanırım. Nalçik bizim

anavatanımız. Hepimiz bunun bilincindeydik ve bu inanılmaz onur

verici geziye katılırken hep kalbimizde, beynimizde ve damarlarımız-

da o Çerkeslik duygusunu sonuna kadar hissederek katıldık. Kimi-

miz -ben de dahil- biraz da turistik bir amaç yüklerken, kimimiz yeni

arkadaşlar edinmek için de geliyordu. Ve bunu söylemeden ede-

mem, bu gayeile yola çıkan her arkadaşım emeline sonuna kadar

ulaştı. Öyle güzeldi ki orada kurduğumuz bağlar, hatırlamadığım bir

an dahi yok. Bu beraber geçirdiğimiz 18 gün bizlere öyle iyi geldi

ki... Şimdi bana deseler “Hadi topla eşyalarını, aynı ekiple Nalçik'e”

tereddüt etmeden gideceğimi adım gibibiliyorum. Nalçik'e ilk ayak

basmamız herkes de farklı heyecanlar yaratmıştır, eminim. Tabi
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  İstanbul'dan güneşle uğurlanıp Nalçik'de yağmurla karşılanınca in-

san biraz garipsiyor durumu. Ama Nalçik bize karşı gayet dürüst

davranmıştı sonuçta. İlk günümüzdenizah etmişti bize kendini -Laf

aramızda ben onun o toprakla bütünleşen yağmurlarını, yağmurun

toprağı dize getirip ortaya çıkardığı o eşsiz kokuyu burnuma getiren

rüzgarını , ara ara kendini belli edip sonradan nazlı bir gelin gibi

kaçan güneşini çok özlüyorum-...

Birbirini izleyen günlerimiz her gün, her an, her saniye daha da de-

ğerleniyordu bizler için. Hem birbirimizi tanıyor, alışıyorduk hem de

memleketimize. O eşsiz coğrafyayı yakından izleyebiliyor, muhte-

şem doğasını daha iyi algılayabiliyorduk. Çok çok büyük bir firsat

verilmişti bizlere, aynı zamanda büyükbir sorumluluk da tabii...

Bizler, toprağı uğruna canını feda eden atalarımızın, Kafkasya'dan

gelip, toprağına hasret yaşayan, daha da acısı toprağına hasret

hayata gözlerini yuman dedelerimizin, ninelerimizin ve belki de

hepsinden kötüsü artık hayat yolunu yarılamış ama memleketini

hiç görmemiş anne, babalarımızın ve ileride bu muhteşem ama bir

o kadartarif edilemez vatanı görmesi umuduyla kardeşlerimizin o

büyük sorumluluğunu sırtlanarak geziyorduk, görüyorduk, hissedi-

yorduk vatanımızı.

Kendi adıma konuşmam gerekirse Mavi Göl'ü, Elbruz Dağı'nı, Şe-

gem Şelale'lerini, Sosruko Anıtı'nı, kısacası Nalçik'i gezerken hep

bu sorumlulukla gezdim, gördüm. Bu yazdığım doğa harikası yerler

yeryüzünde yaşayan bir insan için doğaldır. Onlar için doğa ana

yapmıştır bir güzellik, ama benim için yaradanın benim vatanımabin

kere daha güzellik katmak adına yarattığı eşsiz yapıtlardı gördüğüm

yerler. Ben Elbruz Dağları'na doğru yola koyulduğumuzda sıradan

bir dağ göreceğimizi düşünmüştüm, yalan değil. Nitekim oraya ka-

yak yapmaya giden dağcılariçin sıradan bir dağ olabilir Eloruz. Ama

ben Elbruz'a yaklaştığımız sıralarda “Allahım burası benim vatanım

olduğundan mı bana bu kadar güzel gözüküyor. Yoksa gerçekten

yeryüzündeki hiç bir yere benzemiyor mu?” derken buldum kendi-

mi. Umarım yanlızca biz Çerkesler için değil, her dünya vatandaşı

için kelimelerin kifayetsiz kaldığı, cümlelerin anlamınıyitirdiği bir yer-

dir benim güzel vatanım... Nalçik'im... Kafkasyam.

Dipnot: Bizlere bu fırsatı sundukları için öncelikle Kabardey-Balkar

Cumhuriyeti devlet büyüklerine, Nalçik'de bizleri ağırlayan, onlarla

tanışma, konuşma, soru sorma fırsatını veren Dünya Çerkes Birliği

yetkililerine, bizlere güvenip bu yolculuğa katkı sağlayan KAFFED

yetkililerine, Nalçik'de bizlerle ilgilenen değerli hocalarımız sn. Hik-

met Baykaldı ve sn. Özdemir Önal'a, son olarak bizlerden desteğini

hiç esirgemeyen ve bizlere sonsuz güven duyanailelerimize teşek-

kür eder, saygılarımı sunarım.

Öner Vurdum

Nalçik'deki Unutulmaz Anlar

İlk önce bana bu güzel geziyi sağlayan KAFFED'e, gezide bizimle

sürekli ilgilenen Özdemir Önal hocam ve Hikmet Baykaldı hocama

teşekkür ederim.

Uçağa ilk defa binmenin heyecanıyla zaten bir gariptim. Uçakta

Nalçik'e gideceğimizin heyecanıvardı. İlk önce o güzel anavatanı-

mızı havadan görmüştük. Hissettiğim duyguları anlatmaya kelimeler

satırlar cümleler yetmez. Garip bir duygu garip bir durum. İnsan

hem ağlamak hem de sevniçten bağırmakister ya aynı öyle bir du-

rum. Daha sonra uçaktan indik akşam vaktiydi. İçimde sanki daha

 

 

önceden gelmişim gibi bir durum vardı. Şehir bana yabancı değildi.

Çünkü orası anavatanımdı. Yabancı gelmemesi doğal bir durumdu.

Kalacağımız sanatoryuma yerleştik. Oradaki arkadaşlıkları dostluk-

ları hatırladıkça hala bir garip oluyorum. Herkesin sıcak davranması.

Kaldığımız yere daha daalıştıktan sonra artık gezmeye başlamıştık.

Mavi göl, Sosruko, şelaleler Şogenisuk Ali, müzeler, şehir Nalçik ve

daha nice yerler... Bence gezdiğimiz yerler değil de insanın anava-

tanında olduğunu bilmesi her şeye yetiyor.

Sümeyye Baykaldı

Çok heyecanlıydım, zira iki sene sonra atalarımın topraklarını bir kez

daha görmefırsatını bulmuştum. Başvurumuyaptıktan sonra heye-

canla beklemeye başlamıştım, günler geçmek bilmiyordu. O gün

gelmişti, 1 Temmuz. Kayseri'den 24 kişi ile daha önce yaptığımız

toplantıda tanıştığımız yol arkadaşlarımız ile bize mahsus tutulan

otobüse bindik. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul Sabiha Gök-

çen Hava limanına vardık. Yine uzunbir bekleyişten sonra uçağımı-

zın kalkış vakti gelmişti.

Bütün yorgunluğumuza rağmen anavatanı görme heyecanıyla

başka hiç bir şey düşünemiyorduk. 19 günlük serüven 32 genç ve

2 öğretmen ile başlıyordu. Uçaktan indiğimizde hepimizin dilinde
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“Allahım cennet dedikleri yer burası mı?” diye mırıldanmalar oldu.

Bizleri karşılayan sadece doğal güzellik değildi. Bardaktan boşa-

ircasına yağan yağmur, Türkiye'den gidenler ve bizden sorumlu

Anzor hava alanında bizi bekliyordu. Kalacağımız sanatoryuma var-

dıktan sonra heyecanımız daha da arttı. Çoğumuz anavatandakiilk

geceyi tadacaktı. Uyumak ne kelime, sabaha kadar arkadaşlarla

heyecanı paylaşmıştık. Sabahınilk ışıklarıyla kahvaltıdan sonra çev-

reyi gezdik. Doyamıyorduk güzelliğine. Çok güzel yerler görmekle

birlikte çok güzel insanlarla da tanıştık. Nalçik Parkı gölü üzerinde

teleferikle geçerken sanki cennetin Üzerinde uçakla geçiyormuşum

gibiydi. Sosruko sanki bizim için yeniden ateşi getirmiş yolumuzu

aydınlatıyor gibiydi. Eşi benzeri olmayan Mavi Gölü, Çerkesliğin

sembolü haline gelen Oşhamafe'yi Adığe bayrağını diktiğimiz anı,

Abhaz meydanında bizim için yaptıkları düğünü, her akşam kaldığı-

mız sanatoryumda diğer Kafkas halklarıyla yaptığımız düğünleri, her

sabah gördüğümüz Adiğece dil kursunu, evlerine misafir olduğu-

muz sülalemizi, akrabalarımızı, bizi içtenlikle karşılayan Leyla Kafeyi,

Çegem Şelalelerini, bizden sorumlu olan Anzor'u, Ratmir'i, Asya'yı,

Margarita'yı, Murat'ı unutmak mümkün mü?

Üniversiteden gelen öğrencileri, gazetecileri de unutmuyoruz. Umu-

yoruz ki bu harika yerleri, insanları tanımak her Adıgey'e nasip olur.

Bu kampa katılmamızda emeği geçen herkese, orada bize yardımcı

olan herkese, hocalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kişiler saye-

sinde anavatanı ikinci kez gördüm. Dilin önemini bir kez daha an-

ladım. 3. yolculuğum için yeniden para biriktirmeye başlayacağım.
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Rabia Dilara Baykaldı

Nalçik'e ilk gideceğimi duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Baba-

mın göndereceğini söylediğinde çok sevinmiş hemen araştırmaya

başlamıştım. Çok heyecanlıydım, çok merak ediyordum. i Tem-

muz güzel bir yolculuk sonrası Nalçik'e ulaştık. Uçaktan inerken

herkes çok heyecanlıydı. Kalacağımız yeri, gezeceğimiz yerleri,

tanışacağımız kişileri çok merak ediyorduk. Bizi neler bekliyordu,

merak ediyorduk. Pasapori işlemlerinibitirip dışarı çıktığımızda yağ-

mur sanki bize ağlayarak hoş geldiniz demekteydi. Sanki evlatlarını

yeniden gördüğüiçin ağlıyordu.

Servislere binerek kalacağımız yerin yolunu tuttuk. Dışardan çok

güzel görünüyordu Sanatoryum ama biraz bakımsız kaldığı için

ufak bir kırgınlıkla başladık. Sabahın ilk ışıkları ile uyandıktan son-

ra topluca çevreyi gezdik. Bu gezi sayesinde hem bizimle gelen

diğer arkadaşları tanıma fırsatı bulduk hem de çevreyi tanımış ol-

duk. Ertesi gün Nalçik parkı'na gittik manzara eşsiz güzellikteydi.

Teleterikle manzaranın keyfini çıkara çıkara aşağı doğru süzüldük.

Mavi Göl bir başka güzellik köşesi idi. Her gün başka güzelliklerle

karşılaşıyorduk. Adığece kursunda öğrendiğimiz cümleleri kullan-

maktan zevk alıyorduk, hoşumuza gidiyordu. Oradaki akrabaları-

mızı bulduk, davetlerine gittik tanıştık, çokiyi ağırladılar. Bu olayda

beni çok etkilemişti.

Çegem Şelalesi, Elbruz Dağı, sıcak su, heryer çok güzeldi. Tür-

kiye'ye döneceğimiz gün yaklaştıkça hepimizi üzüntü kaplamıştı.

Hocalarımıza yalvarıyorduk 1 hafta daha kalalım diye.

Hepimiz akıl birliği ederek söz verdik, en kısa sürede hep bera-

ber bir kez daha buraları görmeye geleceğiz diye. Orada kaldığımız

kısa süre içinde sanki çok uzun bir süre kalmış gibi benimsemiştik.

Orada bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. En başta

Hikmet hoca ile Özdemir hoca'ya bizim 19 gün boyunca kahrımızı

çektikleri için. Kaffed'e böyle bir organizasyon düzenlediği için. Bi-

zimle yakındanilgilendikleri için Anzor'a, Ratmir'e.

Artık bizim bir ayağımız orada kalmıştı. Dönerken çoğumuz göz-

yaşlarımızı tutlamamıştık. Anavatan anlatmakla bitmez, anlaşılmaz

yaşamak gerekir. Allan kısmet ederse seneye tekrar gitmeyi çok

istiyorum.

Büşra Karaçay

 

Kafkasya'ya gitmemize saatler kala daha önce yaşamadığım fark-

lı bir heyecan hissettim. Yıllar önce dedelerimin geldiği topraklara

gitmek benim için büyük bir hayalken gerçeğe dönmüştü. Asil, dik

yürüyüşlü, güzelinsanların yanına gidiyordum, anavatanıma...

Ulaştığımızda memleketimizin yağmuru karşıladı bizi. Ertesi gün

büyük bir heyecanla çıktık dışarı. Dağları kaplayan yeşilliğin mavi

gökyüzüyle buluştuğu güzel şehri gördük. Çerkes kardeşlerimizle

tanıştık; hiç görmediğimiz ama özlediğimiz o insanlar sevinçle kar-

şıladı bizi. Burasısizin vatanınız dediler.

Gezi boyunca heyecanım daha da arttı. Birkaç gün sonra kaldığımız

sanatoryum evim, arkadaşlarım da ailem gibi oldu. Sadece insanla-

rın güzelliğiyle değil doğasıyla da büyüledi beni Kafkasya. Mavi göle

gittiğimizde bulduğumuz huzur, o eşsiz güzellik zihnimde ayrı bir

yer etti. Elbruz'da, Sosruko anıtında hissettim aynı duyguları.  



  

 

   

Her günümüz mutluluk, sevinç içinde geçti. Dönüş zamanıyaklaştıkça

hüzünlendik ve o gün geldiğinde gözyaşlarımızı bıraktık orada. Tıpkı

anavatanımızı, kardeşlerimizi ve dostlarımızı bıraktığımız gibi.

Kafkasya'dan döneli iki hafta kadar oldu ama hala orada yaşıyor gibi-

yim. Tertemiz havası ve yürekleri kadar güzel yüzlü olan insanlar ak-

ımdan çıkmıyor. Her salah uyandığımda etrafımda Adığece konuşan

o sıcakkanlı insanları arıyorum. Gitmeden önce anavatanıma olan me-

rakım şimdi yerini özleme bıraktı. Şimdi tek hedefim bir gün mutlaka

geri dönmek...

Ahmet Baykaldı

İnsan hiç görmediğibir yeri hiç tanımadığıinsanları 20 günde ne kadar

benimser? 17-18 yıla inat sadece 20 gün gezdiğibir yere nasıl vata-

nım der? Hani 17 sene boyunca başka bir insana anne deyipte 17

senenin sonunda annenin başkası olduğunu anlarsın.

 

Ben Atalarımın kanını döktüğü topraklarda gezdim 20 gün boyunca.

Kardeşlerimle birlikte, 32 kardeşimle birlikte anavatanımı gezdim. Her

karışında buram buram kan kokan, özlem, hasret kokan toprakları

gezdim. Oralardaki kardeşlerimi tanıdım sevdim. Unutulan, eksik ka-

lan, kaybolan xabzelerimizi öğrendim. Ağladım, eğlendim, güldüm. Ve

ben bir söz verdim kendime gün gelecek tekrar gideceğim o toprak-

lara oralarda yaşıyacağım. Anavatanımda Kafkasyamda son bulacak

hayatım, atalarım gibi oralarda kapatıcam gözlerimi.

Her Çerkes'in tatması gereken bir duygu bu, her Çerkes hissetmeli

bunu. Bir hafta oralara giden bir haftasını Kafkasya'da geçiren anlar

beni. Ne demekistediğimi... Damarlarındakio cızlamayı... İnsanın kan

kokusunu, vatan hasretini, özlem duygusunu beyninin en ince damar-

larında hissetmesini... Tüylerindeki ürpertinin inceliğini ....

 

Adem Emre Kılıç

Hayallerimizin gerçekleştiği heyecan dolu gündü 1 Temmuz. Küçük-

lüğümüzden beri anlatılan, büyüklerimizin geldiği yere, anavatanımıza

gidiyorduk.Ailelerimiz sevinçle uğurlamıştı bizi. Yolculuk boyunca kar-

şılaştığımız hiçbir sıkıntıyı önemsemedik ve nihayet vardık memleketi-

mize. Tertemiz havasını çektik ciğerlerimize ve kalacağımız yere gittik.

Ertesi gün hepimiz de farklı bir heyecan vardı. Bir an önce dışarı çıkıp

o eşsiz güzellikleri yakından görmekistiyorduk. Sevgiyle karşıladı bizi

kısa sürede dost olduğumuz o güzel insanlar. Nalçik'te geçirdiğimiz

her gün yeni arkadaşlar edindik. Burası hem bizim hem sizin vatanınız

diyen abilerimiz ablalarımız oldu. Gezdiğimiz doğa harikasıyerleri aile-

mize anlatmakiçin sabırsızlandık.

Her gün güzel anılarımız oldu. Mavi gölde bulduğumuz huzur, Abhaz-

ya meydanındaki ceugde alkış çalmanın gururuna bıraktı yerini. Sos-

ruko anıtından şehrin güzelliğini bir kez daha keşfettik. Gördüğümüz

diğer güzellikler de mutluluğumuza mutluluk kattı.

Nalçik bizim için arkadaşlık, dostluk, demek oldu aynı zamanda. Ora-

daki kardeşlerimizle konuşmak, anlaşmak Çerkesliğimizi daha çok

hissettirdi bize,

Son güne geldiğimizde ise hepimizin içinde bir burukluk vardı. Hepimiz

Nalçik'te kalmakistiyorduk. Zaman çok çabuk geçmişti. Dostlarımızla

vedalaşıp gözyaşları içinde ayrıldık Nalçik'ten. Türkiye'ye döndüğü-

müzde hepimizin hayali oldu geri dönmek. Geri dönmekve bir Çerkes

gibi yaşayıp, bir Çerkes gibi ölmek... İ
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Yüreğimin zarı yarıldı ve içinden hasret aktı...

ereden başlamalı, nasıl başlamalı bilemiyorum. Zamanı ödünç alsaydım da ekleyebilsey-

dim on beş günüme on beş yıl. Yazsaydım hissiyatımı, anlatsaydım kırk gün, kırk gece

” susmadan, dinlenmeden. Sunsaydım insanlara yarılan yüreğimde kabaranları.

 

Bilir misiniz kaç kez sözcükler tıkandı boğazımda; kaç kez fırtınalar koptu yüreğimde.Bilir misiniz

kaç kez gözyaşlarım içime aktı Ilık Ilik, sessiz ve kabarık.

Neyi, nereyi, kimleri, nasıl anlatabilirim ki sizlere? Bir karış yerin, bir avuç insanın, talana uğramış bir

kültürün, yetim bir tarihin ne kadarını anlatabilirim ki?

j
Maykop'ta
düzenlenen Adigey'den bahsediyorum, Yer küresinin has bahçesinden. 29 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihleri
97 k m ına arasında KAFFED ve Adıgey Cumhuriyetiişbirliğiyle gerçekleştirilen Maykop Yaz Kampından...

y a p Bir haftadır sizlerle yazışmak istedim, zaman yetmedi, fırsat olmadı. Bir yol bulup yarım günümü

da yıne vererek yazdıklarım kaydedemeden silindi. Yeniden yazmak zorunda kaldım. Yolculukta arabanın

içinde yazı yazmakta nasipmiş. Halimden müşteki değilim elbet, şükran halindeyim sadece.

öğretmen DOĞAVE İNSAN

 

Harcı alın teriyle karılmış ve gökleri delen beton yığınları, kanla sıvanmış sarayları, dağları delen

topları, insanın uykularını bölen postal sesleri, dünyada ilah gibi tapılan yeşil banknotları yok ki

Adıgey'in, sizlere ben ne anlatabilirim?

nezaretinde İnsanoğlu ne kadar acımasız doğayakarşı? Ne kadarhırçın, ne kadar kindar? Bir o kadarsaldırgan,
nu , vefasız ve merhametsiz, aynı zamanda kaba. İnsan sebeplendiği, beslendiği hatta neşet edip ha-

Orenci ler yat bulduğu tabiata karşı en az saygı göstermesi gerektiğine olan inancım Adıgey'de bir kez daha

.. : pekişti. Allah tüm doğal güzellikleri esirgemeden yaratmış orada. Tarih boyu Adıgeler tabiata özen

gönderdi a göstermişler. İhtiyaç fazlası bir ot dahi koparmamışlar. Meykhuape (Maykop) bu gün bile tamamen

yeşillikler içerisine, çam ağaçlarının gölgesinde adeta dinleniyor. Guame, Aşe vadisi, Hacokho, Gu-

OkuyucularımİZ zeripih, Rufabko Şelaleleri, Leğunakhe, Azışkoy Mağarası, kaliteli Çay bahçeleri, Şneguaşe ırmağı,  | Çİ n Maykop Pstfij ve diğerleri herbiri ayrı ayrı birer tabiat harikası. Rehberimiz bize Şheguaşe ırmağını irili ufaklı

dört bin su besliyor diye anlatıyor. Dağın tepesinden hayat bulan ırmakların onlarca metre derinlik-

yaz kamOl lerde, yarlar, kayalar arasından akıp gitiiğine şahit oluyorsunuz. İnsan bulunduğu yerden yukarıya

a, ve aşağıya baktığında başı dönüyor. Öyle sanıyorum ki jeologlar suların açtığı bu yerlere bakarak

izlenimlernl dünyanın yaşını rahatlıkla bulabileceklerdir. Şelaleler ayrı bir güzellik. Leğunakhe mağarası mutlaka

, görülmeli. Kömür ocaklarına iner gibi iniyorsunuz. Aldığınız nefesiiliklerinize kadar hissediyorsun.

derledik. Daracık bir inden bahsetmiyorum. Başınızı bir yerlerden sakınarak gezdiğiniz bir yer de değil. Bir

tabiat harikasından bahsediyorum.
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Guame'ye bizi taşıyan eski Sovyetlerden kalma askeri araçlarla

adeta ırmak sörlü yapıyoruz. Çocuklar müthiş keyif alıyorlar bu yol-

culuktan. Dağın başında üç Şapsığ köyü. Üçü de piril pırıl. Rahatsız

edici kokular yok. Sokaklar temiz. Evler bahçeli. İnsanlar kibar ve

hoşgörülü. Hatırı sayılır bir turist ziyareti var. Akşam bize özel prog-

ram yapıyorlar, bizi onurlandırıyorlar. Akşam yemeklerini anlatmaya

kalkmak yakışık almaz şimdi. Wunekhoşımız benimle ilgileniyor.

Fırınlanmış Adıge Khuaye getiriyor masaya. Yanında Adıge Şuew

(bal) ve şelame var. Yanımızda sarışın ve Adıgeceyi nefis konuşan

bir adamı bana gösteriyorlar. Ev sahibimiz “nasıl konuşması?” diye

bana soruyor. Ben de, gayet güzel, diyorum. Arkasından, Rus,

diye ekliyor. O da gülüyor. Belli ki alışmış bu konuşmalara. Bana

hatır soruyor, bende karşılık veriyorum. O da benim konuşmamı,

Adiıgeceyi nasıl koruduğumu merak ediyor sanki. Yüzüme dikkatle

bakıyor.

Guameilginç bir yer. Etrafı yüksek, her taraf ormanlık... Yağmur

patladı mı dikkatli olmak gerekirmiş. Selin nereden ve ne zaman

geldiğinin farkına varılmadan insanı alıp gidermiş. Dahası, burası

Cengiz'in ordularının yenildiği tek yermiş. Cengiz orduları bu vadide

kuşatılmış, tek çıkış yolu kesilerek vadi ateşe verilmiş ve dumandan   

 
zehirlenen Cengiz'in askerlerinden kurtulan olmamış, zehirlenmiş-

ler. Sonra cesetler yakılmak zorundakalınmış. Bu duman kokusun-

dan dolayı buranın adı Guame olarak anılmaya başlamış, Duman

kokusu: Guame

Adigey'e giderseniz İnsanoğlunun diktiği beton yığınlarını görmeye-

ceksiniz ama enfes bir doğa ve insanlığa ilham olmuş bir kültür ve

son derece özgün insanlar göreceksiniz.

ARKEOLOJİ, MÜZE VE TARİH

Adige topraklarının üstü de bereketli, altı da... Adıgey'deki May-

kop müzesi oldukça mütevazı ama bir o kadar da tarih dolu. Müze

müdürü Taw Aslan da öyle. Alanında uzman. Branşını çok seviyor.

Keyifle anlatıyor bildiklerini, emeklerini ve tarihe şahitliğini.

01 Ağustos Adigey dönüş günü. Çocuklarımız tarih gezisi yapı-

yorlar, Üst kattalar. Bense önceden gezmiş olmanın rahatlığıyla alt

katta yapılan dönüş günü programı açılışına katılıyorum. Beni de

onurlandırıyorlar. Türkiye'den, KAFFED'den ve Adiıgelerden selam

götürdüğümü söylüyorum. Sözü uzatmadan gerekli mesajımı veri-

yorum ve teşekkür edip mikrofondan ayrılıyorum. Dönüşün öncüleri

de orada. Necdet Hatam, Xıdzelh' Abdullah ve birçok dönüşçü-

müz... Onları yeri geldiğinde saygıyla anıyorum, bunu da çekinme-

den her defasında dile getiriyorum.

Arkoloji çalışmaları Adıgey'de devam ediyor. Toprak bereketli. On-

larca metre kazı yapılmasına rağmen herhangi bir kaya parçasına

rastlanmıyor. Tam bir tarım toprağı. Kazılan yerler güneşi gördü-

ğünde kurumaya başlıyor ve toprak kendini çekiyor, sertleşiyor. Bu

da kazıyı zorlaştırıyor. Gaz boru hattı çalışmaları sırasında yenibir

yerleşke bulunmuş. Bir hafta önce gitsek çok fazla değerli eşya

görecekmişiz. At kemikleri hala duruyor. İki ayrı yerde ellişer ayna

bulunmuş. Yerleşke MÖ 2700'lü yıllarda Meotlardan kalmış. Biri ba-

yan ve Türki, ülkesini soramadım; diğeri ise Rus ve bay. Kimi Rus

arkeologlara göre Meotlar Adıgelerin ta kendisi. Bazıların bir gerçeği

söylemeye dilleri varmıyor. Varsa yoksa Grek... Oysa Grek dedi-
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ği insanların ve beyaz ırkın Kafkasya'dan dağıldığını öğrenecekler

bir gün. Ve Adigelerin de Adige olarak hep orada kaldıklarını da...

Nuh tufanından sonra insanoğlu Kafkasya'nın mümbit topraklarını

keşfetii ve oradan dünyaya yayıldı. İlk destanlar,ilk fabl örnekleri,

ilk masallar orada üretildi. İnsanoğluilk tarımı mısır ekerek orada

yaptı. Onun için “mısır” bitkisinin adı “Nart * ruf” (nartruf, natruf),

yani Nartların sürüp çıkardığı, oldu. Nartların Üretmiş olduğunun bir

kanıtı olarak bu gün bile, mısır bitkisi, aynı adı taşımaktadır. Ağaçtan

ilk tekerlek orada bulundu. Onun içinde gürleyerek giden anlamında

arabanın adına "“kku” dedi. Demir, gümüş ve çeşitli madenlerilkin

orada işlendi. Demirin, su işlemeyen, kuru yer, anlamına gelen “ğu

* c'ı” diye adlandırılması başka neyle izah edilebilir. Kim bilir belki

ateş ilkin orada bulundu. Bildiğimiz taşın kaynatılamadığı ilkin ora-

da tecrübe edildi ve adını kaynamayan anlamına gelen mıjue ola-

rak belirledi ve öyle adlandırdı. Meş'ale kelimesinin aslı Meş'ualhe:

ateşlik olması ve Maş'o: ateş demek olması bir tesadüf olamaz.

Neyse, bu ayrı bir çalışmamın konusu... İnşallah bunu başka bir

zaman diliminde ele almayı düşünüyorum.

MÖ 2700yıllarda altının para birimiolarak kullanılmış olmasıve gü-

nümüzde hala Adiıgecede para birimi olarak dıshe (altın) kelimesi-

nin kullanılıyor olması tesadüflerle izah edilemez. Ayrıca gümüşün

3200'lü yıllarda, gümüş kupa, olarak işlenmiş olması da ne kadar

ilginç değil mi? Tarihin zaman evrelerini alt üst ediyor çünkü.

Adıgecedeki yetmişe varan ve hiçbir dilde olmayan ses zenginliği,

Adige tarihinin en eski tarih, Adıge milletinin en kadim bir millet ve

Adige coğrafyasının en eski yerleşim birimlerinden olduğunun güçlü

delillerindendir diye düşünüyorum.

ÇAĞLAR ÖTESİNDEN GELEN KÜLTÜR: XABZE

Nedir bu Xabze? Kim icat etmiş bunu, ya da kim düşünmüş, nasil

kurgulanmış? Ne zaman ortaya çıkmış? Ne anlam ifade eder bize

ya da başkalarına? Onlarca yıldır, hatta yüzlerce yıldır bir birlerini

görmeyen insanların bir araya geldikleri zaman aynıalgı lisanı, vü-

cut dili nasıl oluyor da hemen ortaya çıkıveriyor ve insanlar konuş-

madan bile birbirleri ile anlaşabiliyorlar. Bu insanlar, KABZE'nin bu

güzide insanları, ne oluyor da bir birlerini anlayıveriyorlar oracıkta.

Hem de bu Adigeler ana dillerini unutmuş olmalarına ve birbirle-

riyle konuşamamalarına rağmen... Dünyanın başka bir ülkesinden
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gelmiş, tanımadığınız her hangibirisi size geliyor, se sı Adıg, diyor

ve bütün kapılar size açılıyor. Neden? Bu nasıl bir güven algısıdırki

lokmasına kadar evini, tüm varlığını sizinle paylaşabiliyor. Kendisini

çelik bariyerlerle güvence altına almaya çalışanlara bakınca, ne ka-

darasil, ne kadar güvenli, ne kadar emin bir ortam. Sizi selamlıyo-

rum XABZE'NİN bekçileri.

Ne mi oldu? Bir şeyin olduğu yok. Çocuklarımız, bizler ve Ata Top-

raklardaki hemen tüm Adıgelerbir birlerine karşı son derece güven

içinde hareket ederlerken bize bir şey olmasının endişesini başkaları

yaşıyor. Bu başkalarının hiç birisi Adıge değil. Elbette ki bir devlet

güvenliği olduğunu biliyorum. Adıgey Cumhuriyeti'nin misafirleri ol-

duğumuzu da. Bu güniçin belki bir zorunluluk olduğunu da.

Kaldığımız otelde 24 saat nöbet tutan güvenlik elemanları oldu.

Doktorumuz 24 saat yanımızdan ayrılmadı. Otele ayak bastığımız

günün hemen ardından bütün çocuklarımız sağlık taramasından

geçirildi. Açıktan alınan herhangi bir yiyecek maddesine izin veril-

medi. Gazlı içecekler hiç önerilmedi. Adresi belli olmayan meyve ve

sebzelerin yenmesine bile izin verilmedi. Bir gece başka bir bölge-

den gelen iki genç gece yarısı otelden alındı. Sanırım sorgulanmışlar

ve ikinci gün temiz olduğu duyumunualdık. Eskortumuz önümüzde

eksik olmadı. Hız limitinin aşılmasına izin verilmedi. Güvenli olmayan

dağlık bölgelerin yollarının kullanılmasına müsaade edilmedi. Ço-

cukların yalnız başına ve gece 23.00 ten sonrada çarşıya çıkmaları

tamamen yasaklandı. Program yapıldı ve programa uyuldu. Sağ

olsun Mahmut Karataban bu konuda da her konuda olduğu gibi

titiz davrandı. Yemeklerimiz zamanında ve limitli çıktı. Aşçımız her

defasında çocukların memnuniyetini bana sordu. Elinden gelen tüm

gayreti hiçbir kimse esirgemedi. Ana yurda yerleşmiş olan Barina

ve Yiğit Can başta olmak üzere. Bunda kötü olan nedir, diyecekler

olacaktır elbet. Bende burada kötü olan bir şeyin olmadığını söylü-

yorum. Ancak ben başka bir şeye dikkat çekmekistiyorum. Xab-

ze Toplumu kendi içinde güveni sağlamak için silaha, güce, oto-

riteye vs gerek duymaz. Emin olarak yaşamanızın yolu XABZE'yi

bilmenizden geçer. Tam tersine silah yani güç, güveni sarsan bir

unsur olmaktan öteye geçmez Xabze Toplumu'nda. Güveni sar-

 

 



san unsur: Silah... Eğitilemeyeni, düşüncesizi, terbiye yoksulunu,

enaniyeti ve daha nice olumsuzlukları sindirme algısı: Güvenlik...

İnsanın eğitildiği, insanlık haysiyetine erişildiği ve Xabze Toplumu'na

transfer edildiği yer değil. Tam bir ilahi vaha... Saadet evi, emin bel-

de... Ortaya koymaya çalıştığım bu algı farklılığıdır sadece. Adıge

dünyası bütün —izim'lerden yakasını kurtarmalı ve kendini yeniden

keşfetmek zorunda olduğunubilmelidir. İnsanlığa bir yaşam modeli

sunmaya borçlu olduğunun farkına varmalı ve bunu da çokiyiiç-

selleştirmelidir.

SANAT, KÜLTÜR VE EDEBİYAT

Dile kolay altmış yıl yazı yazmak. İnsanın dudaklarını uçuklatıyor

söylerken bile. Dünyada kaçkişi var bu kadar uzun yazabilen. Uzun

yaşamaktan konuşmuyoruz biz; uzun yazmaktan bahsediyoruz.

Yazabilmiş olmaktan kaynaklı RF devlet nişanı alabilmiş olmaktan

bahsediyoruz. Yüz yirmi küsur esere sahip olmaktan bahsediyoruz.

Meşbaş'e İshakh'tan bahsediyoruz. Meşbaş'e, yazmanın laf kala-

balığı olmadığının bilinmesi gerektiğini söylüyor. Yazar olabilmek

için insanın üç şeyi cevaplamış olması gerekeceğini ekliyor konuş-

masında. Yazar, bu dünyaya niçin geldiğini, nereye gittiğini bilmeli

ve o gittiği yerde ne olacağını, ne yapacağını bilmelidir, diyor. Bir

yazar bu üç soruya cevap verebilmiş olması gerekir diyor. Bir ro-

mancı olmak kadar, bir şair olmak kadarbirfilozof gibi konuşuyor.

Çocuk yaşta yazmaya başladığını söyleyen İshakh içinden çıktığı

Adige toplumu için yazdığını söylemeyi ihmal etmiyor. Daha önemli

bir şeye parmak basıyor. Adiıgeler yazılı olmayan çok güzel xabze-

lerinin olduğunu bilmelidirler. Biz oradan oraya sürülmüş bir toplum

olduk. Sürgünün evlatları yaşadıkları yerlerde uyum içinde olmalıdır-

lar. Biz burada uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu kendilerini

başka toplumların içinde eritmeleri anlamına gelmez. İçinde yaşa-

dıkları toplumun içinde kayıp olmamalıdırlar. Bu kız, Çerkeslerden;

bu delikanlı, Çerkeslerden dedirterek asimile olmadan, kaybolma-

dan yaşamalıdırlar. Konuşma güzel gidiyor, çeviri de. Çevirinin gü-

zel olduğunu M. İshakh söylüyor. Kendimi övdüğümü sanmayın.

Üstat öyle diyor. Üstelik bunu da çevirmemi söylüyor ve çevirene

kadar da beni bekliyor. Bende kendilerine bana tevdi ettiği bu pa-

yeden dolayı buradan saygılarımı sunuyorum.

 

Diyorum ki; eğer Meşbaş'e İshak başka bir ulusaait bir yazar olsay-
dı bu gün bütün bir dünyada eserleri dilden dile çevrilen ve elden
ele dolaşan biri olacaktı. Bundan eminim. Ancak eserlerinin Rusca
ve Türkçe dâhil birçok Avrupa diline çevrildiğini de biliyoruz. Bu ta-

nıtım konusunda hepimize büyük görevlerin düştüğünü söylemeye

bilmem gerek var mı?

Beni bir şey şaşırtıyor: Çocuklarımızla yaptığımız değerlendirme

toplantılarında ilk sırayı Meşbaş'e İshakh'ın almış olması. Çünkü

çocuklarımızın M. İshakh'a bu denli yüksek bir algı karşısında, yaş-

ları gereği ilgi duymayacaklarını sanmıştım. Yanılmışım. Aferin bizim

çocuklara,

Staj Yura, size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Beni duyan

olur mu bilemem. Size Dünya Barış Ödülü verilmesi için buradan

Birleşmiş Milletlere sesleniyorum. Liften S. Yura'ı görün. Otuz altı

yıl ve bir sermaye harcanmış. Elbise san'atıyla insanlığa mütema-

diyen barış sunulmuş. Çok özgün, çok saygın ve çok sabir dolu

bir çalışma gördüm. Yura, seni anlatmayacağım. Çünkü insanların

Maykop'a gidip seni görmeleriniistiyorum. Görmelerini ve anlama-

larını... Sen bir ekol açtın Yura...(Foto9)

Haniinternette gördüğünüz ve görmediğiniz onlarca Maykop kay-

naklı resmin çoğu ya Bırsır Abdullah'a ait ya da Kat Teuchoj'e...

herikisi de Rusya federasyonu içinde tanınıyorlar. Çeşitli ödüller ve

madalyalar kazanmışlar. Kimsenin hakkını yemeyelim bütün resim

sanatı bu iki kişiden ibaret değil tabi ki. Bu insanlar RF düzeyinde

isim sahibi insanlar. Uluslar arası sergiler açmışlar. Avrupa'nın bir-

çok ülkesinde bulunmuşlar. Her bir resim bir düşüncenin, bir eme-

ğin ürünü; her bir resim ayrı bir mesaj yüklü...

Sinema sanatçılarımız, birer oyuncu olmalarının çok ötesindedirler.

Tiyatroyu büyükbir keyifle geziyoruz. İdari birime geldiğimizde laf

lafı açıyor, konu Adigelere ve Adigeceye geliyor. Karşımızda artist

gibi, zaten artist, Zawur duruyor. Mükemmel konuşuyor. Adıge-

ler için Diriliş'in dille olacağının bilincinde. Adıgeceyle ilgili otokton

seslerden bahsetmeye başlıyor ve Adıgecenin anaç dil olduğunu

anlatıyor. Bu bilgileri bir hemşerimizden rivayet ediyor. Adını ben

söylüyorum. Falanca mı anlattı, diyorum. Evet, diye cevap veriyor.

O düşünceler bana ait, diyorum. Herkes önce bana bakiyor sonra

bu heyecanlı anlatım ve bu ilginç rastlantı nedeniyle gülüşüyoruz.

Ben ise durumdan dolayı son derece mutlu oluyorum. Kendimi

başkalarından dinliyorum. Biraz utangaç, biraz gururlu, ama çok

mutlu oluyorum.

Şic'e pşine çalmak, pxhe c'ıc' yapmak ve çalmak, ip dokumak,

hasırda gergef dokumak hem gençlerimize keyif veriyor hem de

kültürümüzü tanımalarına yardımcı oluyor. Adeta yeniden kendimizi

keşfediyoruz.

Derbe Timur, Adıge Makh Gazetesinin başında. 4 bin trajdan bah-

sediyor;, mevcut şartlarda, gazetesi adına azımsanmayacak bir

rakam. Bölgenin hatırı sayılır gazetelerinden biri. Kendikitabını im-

zalayarak hediye ediyor herkese. (Foto 10)

Televizyon kanalı gezmek hiç bu kadar detaylı olmamıştı benim için.

Rusyaiçinde birçok kurum artık ulaşılmaz değil. Bizi çok sıcak kar-

şılıyorlar. Müdiresi tam bir hanımefendi... Kendinden emin, sakin,
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güleç,.. Yüzü insana güven veriyor. Tam bir Adıge aristokratı. Gurur

kibir yok işin içinde. Çocuklarımız ise stüdyoda poz vermeye bayılı-

yorlar. Her biri ayrı ayrı spiker masasına oturuyorlar.

Rusça tiyatroyla, dilini anlamasak bile, eğleniyoruz. Adıgey müftü-

sünden övgü dolu sözler işitiyoruz. Müftümüz Nurbıy, bütün gezilen

yerlere caminin de dahil edilmiş olmasından memnuniyet duyduğu

ilade ediyor. Gençlerimiz caminin adını merak ediyorlar ve anlamı-

nı bana soruyorlar. Ben de Gupçe Meşit diyorum. Anlamının Kalp

Kapısı olduğunu ekliyorum. Hoşlarına gidiyor çoklarının, yüzlerinden

okuyorum.

Beni heyecanlandıran bir çalışma yapılıyor Maykop'ta. Adıgey

Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi. Ziyaretimizden bir hafta önce başla-

mışlar açmaya. Bina eski ama büyük. Çalışanları heyecanlı. Bizler-

den herkesten yardım ve ilgi bekliyorlar. Nemi yapıyorlar? Adigeler

ile ilgili dünyada ne kadar yayın çıkmışsa, hangi dilden olursa ol-

sun derliyorlar, tasnif ediyorlar ve hizmete sunuyorlar. Söz verdim

o insanlara sizlere elimden gelen kitap yardımını yapacağım diye.

Federasyonumuz kendisüreli yayınlarını sistematik olarak gönderse

ne güzelolur. Bu çağrıyı herkes, her kuruluş kendisine yapılmış bir

çağrı olarakalgılasın. Önemli bir hizmet... Adres şöyle: Natsiyonalia

Bibliyoteka Respubliki Adıgea. adygliob&mail.ru e mail ile temasa

geçmek mümkündür.

Üniversite kütüphanesi ise yeni, modem, zengin ve çekici... İnsan

günlerce kalıp çalışmak istiyor. Hatırı sayılır kitap ve süreli yayın

bulmak mümkün. Ancak Rusçanız yoksa hiç biri bir işe yaramıyor

demektir.

SONUÇ

Adıgey bizi Krasnodar'da gece yarısı karşılıyor. Eskort eşliğinde

otelimize götürüyor. Yorgunuz, çünkü Üç saat gümrükte beklemek

insana, la havle, çektiriyor. Atatürk Hava Alanıyla asla kıyaslamam.

RF için çok eksi bir puan. Bir de otellerinin temiz olup olmadığı

bir yana, internet bağlantısının olmayışı da bilmediğimiz bir nedeni

yoksa eğer, kabul edilebilir bir durum değil. İnsan, Türkiye'de oto-

büslere kadar ADSL. bağlantısına alışınca buna tahammül etmesi

oldukça zor tabi. Ama on beş gün eksiksiz, canla başla ağırlanmak,

ekmek elden su gölden misali yaşamak, ata yurdunla buluşmak,
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yeni insanlar tanımak, Yiğit Can'nın sabrına şahit olmak, Barina'dan

abla şefkatiyle azar işitmek, Suanda'nın ve Anna'nın kamerasına

poz vermek, Gala'nın elinden ilaç içmek, Nora'nın yemeklerini ye-

mek, Şhalaxho Asker'den Adıge bayrağı emanet almak, Xıdzelh'

Abdullah'ın Rus taksiciyi zamanında gelmediğiiçin fırçaladığına şa-

hit olmak, Arif'in evinde yemek yemek, Dışeps ve Tetiy cafelerde

kahve içmek, Guame'de özel programla ağırlanmak, ata yurdunda

ağlamak, ata yurdunda duygulanmak, ata yurdunda aşkşiiri oku-

mak, Eneme'de düğünle uğurlanmak her insana nasip olan şey-

lerden değil... Mahmut Karataban, seni tanımak ayrı bir güzellik...

Nasibin, kısmetin bol olsun, ömrün uzun olsun ve bereket dolsun,

çocuklarınla, ailenle birlikte çok mutlu yaşayasın.

Bizi ziyaret eden H. Necdet, X. Abdullah, Ç. İbrahim, Yewtıx Ad-

nan, Ö. Batıray, Arif ve adını hatırlayamadığım her kese teşekkür

ediyorum.

Evet devasa saraylar, hanlar, hamamlar yok amma anlatılması ge-

reken çok şey var daha. Ancak bu kadar kısaltabildim, bu kadar

anlatabildim. Önerim şudur: Kafkasya'ya gidin ve mutlaka gidin ve

kalın.

Merhaba çocuklar, diye başlamıştık Maykop yolculuğuna. Bir kez

daha merhaba çocuklar. Sizi şanslı görüyorum, şansınız bololsun.

Furkan, Meriç, Şamil, Burak, Jankat, Aytar, Birslan, Fatih, Rıza,

Şebnem, Yunus, Nesren, Gupse, Tamara, Bünyamin, Samet, Gü-

ney, Ömer, Kerim, Burçin merhabalar.İrtibatı koparmayın. Hepiniz

iyiydiniz. Hepinizin gözlerinden tekrar öpüyorum. Düşüncelerinizi,

yorumlarınızı bekliyorum. Yazın ve KAFFED'in sitesine gönderin.

Çocuklarımızın aileleri, sizleri de tebrik ediyorum. Kafkasya kapısı

artık evlatlarınıza açıldı. Onlar anayurtlarına sevdalanarak döndüler.

Onların sevdalarını söndürmeyin, işlerini kolaylaştırmak artık sizlere

kalmıştır. Bu kapıyı kapatırsanız tarihi bir vebal alırsınız. Kafkasya

hepimizi bekliyor.

KAFFED yönetimihiç bir şey yapmıyorolsa bile sadece bu projesin-

den hiç vazgeçmeden, onu sürekli kılsa, bu bile hizmetiçin yeterli

olur sanırım. Emeği geçenleri, projeyi başlatanları tebrik ediyorum.

Adıgey'den selam var, onların sımsıcak selamlarını sizlere iletiyo-

rum. Allaha emanet olunuz.  



 
Vuneruv Abdullah Furkan Öz

Kafkas Federasyonu'nun bu tür programlarını sürekli takip ediyo-

ruz. Bu program ve Antalya Gençlik Kampı da kaçırmayacak bir

fırsattı. Öncefikrimizi Antalya'dan yana kullanırken babamdan bir

mesaj geldi; Alanya kampıiptal. Üzülmüştüm ve sadece Tamam

diye cevap verdim. Ardından babamın attığı cevap beni çok mut-

lu etmişti; Maykop'a ne dersin? En büyük hayallerimden biriydi

Maykop'a gitmek ve “Süperolur !” diye cevap verdim heyecanlı bir

şekilde. 29 Temmuz gününü iple çektim çünkü çok merak ediyor-

dum anavatanımı, insanları, tabiatını, ortamını... İlk defa Maykop'ta

bir Gençlik Kampı düzenlenmişti. Bizde bu kampa katılan ilk öğren-

ci grubuyduk.

Bütün işlemleri tamamladıktan sonra 29 Temmuz geldi çattı. Ben

ve iki kuzenim İstanbul Sabina Gökçen Havaalanının yolunu tutma-

ya başladık. Gittiğimizde Alaaddin hocamız bizi karşıladı. En son

gelen bizdik ve bir kalabalıkla karşıladık. O kalabalık bizim yeni ar-

kadaşlarımızdı. Uçağın kalkış saati yaklaştıkça heyecan artıyordu.

Nihayet uçağımıza bindik ve Maykop bizi bekliyordu.

- Krasnodar havaalanına indiğimizde kafileden bir arkadaşımla kendi

aramızda şu nükte geçti; Şimdi dışarı çıktığımızdaflaşlar patlayacak

herkes bize bakacak! Gerçekten de öyle olmuştu. O patlayan flaşlar

tüm yol yorgunluğumuzu almış ve bizi çok mutlu etmişti. Yoğunilgi

Kafkasya topraklarının ilk basamağında başlamıştı.

Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuktan sonra kalacağımız yere vardık ve

odalarımıza yerleştik. Heyecanımız yorgunluğumuzu bastırıyor bir

an önce her yeri görmekiçin sabırsızlanıyorduk.

Programımızın başladığı ilk gün gezinin ne kadartatlı bir disiplin içe-

risinde geçeceğini anlamıştık ve öyle de oldu. Çok dakik ve düzenli

bir program işliyordu ve bu bizim için sorumluluk kazanma şansıydı.

 

30 Temmuz Pazartesi günü programın ilk adımına Arkeolog Aslan

Tuov'un müzesine ziyaretimizle başladık ve müzede Adıge halkının

yaşam biçimini, geçim kaynaklarını, hayat şartlarını öğrendik ve ar-

dından şehir parkında küçük ve zevkli bir gezintiye çıktık. Akşam

genç sanatçı Aze bize şarkılarıyla eşlik etti ve artık tüm yorgunlu-

ğumuzgitmişti.

31 TemmuzSalı günü tasarımcı ve tasarımlarını çok felsefi ve derin

düşünen Yura Stasile tanışmaya gittik ve müzesi gerçekten akıl al-

maz güzellikteydi. Olağanüstü düşünceleriyle, tasarımlarında tarihi

yaşatan Yura Stas ile tanışmamız bizim için bulunmaz bir fırsattı.

1 Ağustos Çarşamba günü yoğun ve zevkli bir program bizi bekli-

yordu. Bu gün Mafe Hable köyüne bir gezi düzenledik ve gerçekten

çok sıcak bir ortamla karşılaştık. Özellikle bu köyde diasporadan

anavatana yerleşmiş yurttaşlarımız için açılan “Adaptasyon Derne-

ği” çok dikkatimi çekmişti.

Ardından Adığe devlet marşının yazarı, Adıgey Cumhuriyeti ve Rus-

ya Federasyonu'nda önemli bir yere sahip olan Masbase Ishak

ile tanışmaya gittik. Ve şahsım adına en şanslı günüm bugündü.

Böyle büyük bir isimle tanışmak bizim için onur ve gurur vericiydi.

Bizimle uzun süre sohbet etmesi bizleri çok sevdiğini gelmemize

çok sevindiğini sürekli dile getiriyordu sanatçı. Sohbetin sonunda

tercümanlığımızı yapan Alaaddin hocamızın duygulanması gözler-

den kaçmıyordu.

Masbase Ishak'ın yanından ayrıldıktan sonra vefat eden bir başka

önemli yazarımız Kerase Tembot müzesine ziyaretimizi gerçekleş-

tirdik. Yazılarını yazdığı hiçbir şekilde değiştirilmemiş odası ona ve-

rilen saygıyı, onun ne kadar önemli bir insan olduğunu anlatıyordu.

Ve günün son programı: Dönenlerin günü kutlaması...

Bu kutlama insanı duygulandıran, sevindiren bir kutlamaydı. Aslan

Tlebzu gibi önemli sanatçıların yer aldığı gösteride Türkiye'den ana-

vatana yerleşmiş Abdullah amcamız konuşmasında bizi tanıtırken
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hepimizin ayağa kalkması ve salonu selamlamamız ve genç yaşlı

demeden onlarca insanın ayağa kalkıp bizi alkışa boğması bizim

için çok gururlandırıcı, duygulandıran, anavatana dönme kararı-

mızın beynimizde yer alması gibi birçok duyguya neden olmuştu.

Organizasyonda yapılan gösterilen bizi oldukça eğlendirmiş ve se-

vindirmişti.

2 Ağustos Perşembe günü Ressam Bırsır Abdullah'ı ziyaret ederek

başladı. Ressam düşüncelerini resimlerine yansıtmış biriydi. Ardın-

dan Guamka kanyonuna gezi bizi bekliyordu. Gittiğimizde gördü-

ğümüz dağ manzaraları bizi oldukça şaşırımış ve Kafkasya toprak-

larının ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Tren ile

kanyonun bir bölümüne gittikten sonra yolculuğumuza yürüyerek

devam ettik. Yağmur yağıyordu ve bu da yolculuğumuzatatlı bir

macera kattı. Hemen altımızda nehir çağlıyor ve tam anlamıyla bir

tabiat sevgisi yaratıyordu içimizde.

Geldiğimizde ilk Adıgece dersimizi işledik ve temelbilgilerden biraz

bahsettik.

3 Ağustos Cuma günü NAN atölyesine ziyaretimizde bizi bir sürp-

riz bekliyordu. Kendi elimizle Çerkes düğünlerinde hep kullanılan

“Phaçiç” çalgısını yapmak bizim için zevk verici bir durumdu. He-

men ardından Ressam Teuvcej Kat'a ziyarette bulunduk ve kendi

atölyesinde bize resimlerini tanıttı.

4 Ağustos Cumartesi günü çok yorucu, çok zevkli, çok eğlenceli,

harika bir gündü. Lazareevsk Rayonu'nda ki ASE vadisine gidişimiz

yaklaşık 7 saat sürdü ve yolculuğumuz süresince Karadeniz kıyıla-

rını gördük. Dağ arabalarıyla gideceğimiz yere ulaşmamız bize çok

büyük eğlence vermişti. Şelaleleri, nehirleri gezdikten sonra son du-

rağımız bir kafede verilen eğlenceydi. Çerkes oyunları, şarkılar, ekip

dansları, yarışmalar çok eğlenceliydi.

5 Ağustos Pazar günü uzun bir yoldan geldiğimizden dolayı tek

ve anlamlı bir program yapmış bulunduk: Ünlü folklorist Guçe

Zamudin'i ziyaret. Kendisi bize Sçe Pşıne nasil yapılır, Phaçiç nasıl

yapılır sorularının cevabını vermekle birlikte ünlü Çerkes hasırlarının

nasıl yaptığını göstermiş birkaç arkadaşımıza denemefırsatı vermiş-

ti. Yanından ayrılmadan önce şarkılarına eşlik etmek bizi çok mutlu

etmiş ve eğlendirmişti.

6 Ağustos Pazartesi günü arkeolojik kazı alanına yaptığımız ziya-

rette şamdan, altın, gümüş, at ve insan kemiklerinin bulunduğunu

öğrendik ve ardından Hadjok ve Guzeripi bölgesine gidip doğa mü-

zesini ziyarette bulunduk ve orada dolmenlere rastladık.

7 Ağustos Salı günü tiyatrocularla tanışmak sanatı bir kez daha

sevdirdi bize. Tiyatronun ayrıntılarını, inceliklerini çok güzel bir şe-
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kilde tanıttılar. Adıge televizyonunu ziyaretimizde şahsım adınailk

defa bir stüdyo görmek beni çok sevindirdi ve bu ziyaretin son bö-

lümünde benimle olan röportajları bu sevinci süsleyen bir finaldi.

Ardından Adıge Mak gazetesine ziyaret ettik ve gazetenin başkanı

Timurile tanıştık. 1923 yılından beri varolan gazete haftada 5 kere

çıkarılıyor ve haftada 1 gün tarih sayfası Rusça yayımlanıyor. Bunun

sebebi Rusların bizim tarihimizi öğrenmesi diye güzel bir nedenle

açıkladı Timur.

8 Ağustos Çarşamba günü ulusal kütüphaneye ziyaretimizde bizim

ilk ziyaretçi olmamız daha titiz davranmamıza neden oldu. Yeni açı-

lan kütüphanede her çeşit kitap bulunuyor.

Ve sıra geldi Çerkes halkının, atalarımızın vazgeçilmez parçası olan

atlarımızı ziyarete... Binicilik dersimizde güvenliğimiz düşünülerek

bir kişi yardımıyla atlara bindik ve o muhteşem ötesi atlarla gezinti

yaptık. Bugün derslerle geçen bir gündü ve bir zevkli ders daha ya-

şadık: Dağcılığın temelleri... Bir spor salonunda dağcılıkla uğraşan

sporcularla tanıştık ve bize dağcılığın temellerini öğretti. Bununla

berabertırmanma yarışması yapmayı da ihmal etmedik.

9 Ağustos Perşembe günü Rufagbo şelaleleri, Laganaki ve Aziskoy

mağaralarına bir gezi düzenledik. Uzun bir yolculuk sonucunda bir

hayli soğuk olan mağaralara girdik ve o ürkütücü havayı sezmenin

doruklarına vardık. Şelalelerin hepsi doğanın bir harikası ve manza-

ra zevkini bize yansıttı.

10 Ağustos Cuma günü oda müziği tiyatrocularıyla görüşmemiz ve

bizim için oyun sergilemeleri bizi sevindirmişti. Bize çok büyükilgi

gösterdiler ve bizlere zevk ve neşe kattılar.

11 Ağustos Cumartesi günü yakın dövüşle uğraşan genç arkadaş-

larımızla tanışıp onların gösterilerini izledik ve çalıştıkları ortamı gör-

dük. Onlarla birlikte VR çay tarlalarına ziyaretimizde birlikte vakit

geçirdik. Ceug yaptık ve orda meşhurve leziz bir yemek olan Şaşlık

yedik. Yine biraz uzun bir yolculuktan sonra tekrar sanatoryuma

geldik.

12 Ağustos Pazar günü yani son günümüz... Bizim için çok zor

bir gündü çünkü birbirimizden kopmak istemiyorduk. Şehir dışına

çıktığımızda önümüzde güvenliğimiz için polis arabası, başımızda

sürekli duran doktorumuz, rehberimiz Mahmud ve oraya yerleşen

ağabeylerimiz abialarımızdan, 21 kişiden ayrılmak zor olacaktı. He-

men herkesin aklında eğitimine burada devam etmek,ilerde anava-

tana dönmek vardı. Öyle güzelbir yeri görmek, anavatanımızı gör-

mek bizim ve ailelerimiz için gurur kaynağıydı. Uyduğumuz program

çok mükemmel, çok dakik, gittiğimiz yerler kesinlikle pişman olma-

yacağımız yerler sıkılmayacağımız yerlerdi.

Son olarak bu programı düzenleyerek bize bu güzellikleri yaşatan;

başta Genel Başkanımız Sayın Vacit Kadıoğlu olmak üzere Kafkas

Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Alaain

Bayram Hocamıza, Eyüp Baloğlu Hocamıza, Adigey'de bu orga-

nizasyona katkı sağlayan herkese; özellikle bizim başımızdan aynıl-

mayan bizim için gecesini gündüzüne katan rehberimiz Mahmud'a,

doktorumuz Galia'ya, her anımızı ölümsüzleştiren kameramanımız

Suanda'ya, fotoğrafçımız Anya'ya, Türkiye'den Anavatana geri dö-

nüp yerleşmiş olan başta Yediç Barine Özbek ve Yiğit Can Erkaya

olmak üzere tüm ağabeylerimize, ablalarımıza çok teşekkür ediyor,

saygılarımı ve sevgilerimiiletiyorum.

Allah anavatanı görmeyi ve orada yaşamayı herkese nasip etsin.    



 
 
Alanya'da

gençlerimiz için

her yıl düzen

yaz kampına

ilgi artıyor.

Gençlerimizin

hoşça vakit

geçirip yeni

arkadaşlıklar

edindiği bu

güzelyaztatili

ile ilgili Aydın

Özdemir'in
izlenimlerini

aldık.

 

lanya'da görev yaptığım 2007 de genlerimiz için bir şey yapabilmeyi hayal ettim,

kampfikrini ortaya attım, herkes beğendi. İlk kampı 17 kişiyle başladık. Katılım az

diye üzüldük.İkinci Kampımıza 21 gencimiz katıldı. Yine üzüldük.

  
Daha sonra Antalya merkezde aldığım görevden dolayı maalesefilgilenemedim.

Bu yıl şubat ayında önce Adana'dan.Turan aradı. Beni Kaffed Adıgey çalışma masası Üyesiola-

rak önerdiğini söyledi.Tıha yeğapsov.

Ardından Yıldız Abla mail attı ve telefon açtı.

Bu arada teknolojinin desteğiile biraz zorlansak da Maykop'dan Memet Yediç'inde katıldığı ça-

lışma masasının Üyeleri olarak Skype'dan bedava görüşebilmeye çalıştık. Bedava kısmı kulağa

hoş gelse de teknolojinin azizliklerine uğrayan zorlu birkaç görüşme yapabildik.

Bu süreçte hani biz Adığeler konuşmayı severiz ya, hatta bazen minik ayrıntılara takılıp resmin

büyüğünü okumakta zorlanırız.. Öyle de yaptığımız zamanlar oldu.

Ama gerek Yıldız Abla(Aslında genç ama ben hürmeten söylüyorum) gerek Turan somut projeler

istiyordu. Benimde canıma minnet,iki yıldır içimde uhde kalan bir türlü tam hedefi tutturamadı-

ğım kamp hayalimi paylaştım..

Hemen bir kamp planı oluşturarak Kaffed ve dost web sayfalarına gönderdik.

Kalfed'den Filiz hanımda duyuru konusunda çok etkin çalıştı.

İlk başta “yine miistediğimiz sayılara ulaşamayacağız” endişesi vardı. Telefonla arayanlara ge-

rekli açıklamaları yaptıkça daha yoğun kayıt dönemi başladı. Üniversiteden Gülşah ve Ecem

iletişim sorumluları olarak maillere, telefonlara ve kayıtlara baktılar.
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Bu arada Sancar hoca devreye girdive aktif iletişim hızlandı. Bir anda

40, 50 derken 60 sayısına ulaşmak hepimiz çok mutlu etti. Üzüntü

bitmişti artık.

Gençlerimiz heyecanla oto gardan karşıladık. İlk gün kampa yerleş-

me ve tanışma oyunları derken bir baktık müthiş bir enerji ortaya

çıkmaya başladı.

Bu kampa üçüncü kez katılan gençlerimiz olması biz eğitmenleri

daha da coşturdu. Kamp süresince bizler ne kadar önceden plan-

lama yaptıysak yinede gençlerin fikirleri ile program akışında gerekli

değişiklikleri yaptık.

Programın eğitimcileri İlkay, Sancar ve Engin her biri samimiyetle

ifade ederim ki müstesnakişiler. Bana pek fazla iş bırakmadılar. Bıi-

rakmadıkları da iyi oldu. Onlar benim düşündüğümden dahaiyisini

yaptılar. Ben gençlerden gelen istekleri kendi fikirlerimle yoğurarak

genele hitap edecek şekilde harmanlamaya çalıştık.

Kampın ilk Adığe düğünü yapıldığı akşam bir baktım düğünlafı geçer

geçmez bir gencimizin hızla gruptan uzaklaştığını gördüm. Arkasın-

dan gittim, omzundan yakaladım. Nıbjoğ nereye? Abi ben oynama-

sını bilmiyorum ayıp olacak onun için gidiyorum cevabı bizim özellikle

ilk kaynaşmalarda tahmin ettiğimiz ve Üzerinde durduğumuzbir ko-

nuydu.

İlk düğün akşamı bu şekilde uzaklaşmaya çalışan altı gencimiz vardı.

Bazı gençlerle diğer arkadaşlar yakından ilgilendi. Sıcak bir atmosfer

için herkes üstüne düşen görevi yaptı. Ubıh Suphi de her zamanki

babacanlığıyla gençlerle ilgilendi. Bu şekilde soğuk duran gençlerin

son akşam düğünde alkış çalmaları, katılımları, heyecanları hatta ba-

zılarının oyun öğrenip son akşam ortaya çıkabilmeleri bu kampın bize

verebileceği en güzel armağandı.

İçlerinde bir gencimiz ben hayatta kızlarla oynamam diyordu. Son

akşam kampın çabuk bitmesinden şikayetçiydi ve ısrarla bizden

ikinci kamp tarihi sordu. Ulusal ve uluslar arası bir çok etkinliğin or-

ganizasyonunda bulundum. Bu kampın ulusal boyutunun ne kadar

büyüyebileceğini ve geliştirilebileceğini biliyorum. Hatta mevsimlere

uygun temalı kamplarda düzenlenebilir.

Kampların duyurulmasını daha etkin ve vaktinde harekete geçersek

katılımın yüksek olacağıkesin.!

Gençlere son akşam gelecek yıl yapılacak kampiçin bir mektup yaz-

masınıistedik. Sevgili gençlerimiz kendilerine yakışır çok güzel mek-

tupları yazdılar. İnşallah seneye yeni gençlere ulaştıracağız.

Bu güzel kampın ardından teşekkürü fazlasıyla hak edenler; Kaffed

başkanımız, Yıldız Abla,Filiz hanım, Sancar hoca, İlkay Hanım, Engin

Hoca, Ebru, Ecem, Gülşah, Suphi Abi. Bizi bilmeden bize ciğer pa-

relerini teslim eden anne babalara da çok teşekkürler. Müsaadenizle

en kiymetli teşekkürlerim gençlerimize. Onlar saygılı, sevgili, katılımcı,

paylaşımcı ve xabzeye uygun bir haftayı sorunsuz geçirdikleri ve bize

yarınlar için umut vermelerinden dolayı.

Evet hayal edelim, konuşalım-tartışalım ama mutlaka eyleme gece-

lim. Eylemlerin sonuçları bizi yaşama daha çok bağlayacaktır. İşte

şimdi mutluyum.

Gelecek kamplarda buluşmak dileğimle sevgiyle kalınız.
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2008 KAFKAS DİASPORASI ERİvi YAZAR ÖDÜLÜ

 

Turgut Türksoy

CERKES ETHEM   pi
SİZ LENERAL   

 

 

Resmi Tarih yazıcılarının “Kurtuluş

Savaşı Kahramanları olarak öne çı-

karttığı birçok komutanın Amerikan

Mandacılığını savunduğu, kurtuluş

umudunun Kaf Dağı'nın ardında,

ulaşılması olanaksız bir hayal olarak

değerlendirildiği işgal günlerinin ka-

ranlığını parçalayan genç bir Çerkes,

hapishanelerden çıkarttığı katillerden

ve eşkiya çetelerinden oluşan bir

ordu kurarak işgale karşıilk silahlı di-

renişi başlattı.

Yunan Ordusununilerleyişini durdur-

duğu, Ankara'daki Meclisi ve Hükür-

meti dağılmanın eşiğine getiren ge-

rici isyanları kolaylıkla bastırdığı için

 

Mayıs, Çerkesler için hüzün ayıdır.

1864te atayurtları Kafkasya'dan sür-

gün edilen yüz binlerce Çerkes, du-

manlı dağlarını, bereketli tarlalarını,

zengin ormanlarını, doğup büyüdükleri

köyleri terk etmek zorunda kaldılar.

Yiğit erkekler, fidan boylu kadınlar,

destanlar yazmış yaşlılar ve masum

çocuklar yüreklerinde vatan acısıyla

yollara düştüler. Ne yapacakları yolcu-

luk ne de varacakları Osmanlı Ülkesi

hakkında fikir sahibiydiler. Onlarcası

hastalık, açlık ve susuzluk yüzünden

can verdi. Geride kalanlarsa onurları ve

sıkı sikiya bağlı oldukları gelenekleriile

yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar.

 

Meclis tarafından 'Mili Kahraman'

ve 'Milletin Kurtuluş Umudu” olarak

adlandırılan bu Çerkes, Pşevu Ethem

Bey'dir. Milli Kahramanilan edilen Et-

hem Bey'in, başını İsmet İnönü'nün

çektiğibir klik tarafından *Hain' olarak

ilan edilmesine yol açan olayların hi-

kayesini ve kahraman olarak tanıdığı-

mız bazı kişilerin gerçek yüzlerini bu

romanda bulacaksınız.

Yayınevi : Büyülüdağ Yayınları

Yazar : Turgut Türksoy

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Basım Yılı : 2013

Sayfa Sayısı : 347

Gelincik, küçük Çerkes kızı Maze ile

kardeşi Daryal'ın soluk kesen yol-

culuklarını ve on dokuzuncu yüzyılın

ikinci yarısında İstanbul'un değişen

kaderini anlatıyor. İki kardeşin duygu

dolu hikâyesi, Sultan Abdülaziz'in son

günlerine kadar pek çok tarihi olayla

kesişiyor. Üstleri örtülse de kapanma-

yan yaraların, bambaşka yönlere sav-

rulsalar da birbirlerine görünmeziplerle

bağlı insanların romanı Gelincik.

Çerkes dramında son bulan hayatla-

ra...

Sayfa Sayısı: 123 - Baskı Yılı: 2011

Yayınevi: Maya Kitap
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 ABAZA HALKININ
GN

lorunda şarkılar azdır. Hatta yok denecek kadar azdır. “Çift

Sürme Şarkısı (Rareyta)”, “Khına Kızı Minat” gibi birkaç şarkı

kalmıştır. Bugünkü folklorumuz günümüze ulaşana dek bir-

çok öğelerini yitirmiş ve içinden çok şey eksilmiştir. Halkımız

birçok kültürel biçimi unutmuştur. İşte bu nedenledir ki halk

edebiyatımızda bazıtürler azalmıştır. Bu azalmanın kuşkusuz

başka nedenleri de vardır.

Folklorun içinde nazım biçimiile yer alan türler daha belirgin

ve canlıdır. Bu türlerin kurallarının belirgin oluşu (şiir türü ya-

pıtlar) bu yapıtların unutulmasını engellemiştir. Bu türler sözlü

söyleyiş biçimiiçerisinde pekişmiştir. İşte bu şekilde zengin-

leşen Abaza tolklorunun içerisinde de kimi uyuşmazlıklara,

karmaşaya rastlamak olasıdır. Yukarıda da açıkladığımız gibi

dilimizde şarkılar yaşamadı. Oysa bu şarkılar nazım kuralları

ile oluşmuştu. Ayrı ayrı makamları da vardı. Günümüze ula-

şan Abaza “Çift Sürme Şarkısı (Rareyta)”, “Khına yıpha Minat

(Kına kızı Minat)”, yağmur duası olan “Dziwara” ve birkaç şar-

kının yaşama şansı, kendilerine özgü şiir kurallarından, müzi-

kalitelerinden ve makamlarından kaynaklanmaktadır.

      Abaza ha sözlü şiir geleneği, debiyatı
ve folklorik ürünleri, diğer komşu Kafkas halklarında olduğu

gibi, çok değişik türlerden (janrlardan) oluşmaktadır. “Nartlar”

adlı epos, atasözleri, bilmeceler, söylenceler ve masallar bu

zenginliği oluşturmaktadır.

;

Abaza folklorunun içerisinde yaşama yönelik her türlü şarkı

vardır. Her üretimin karşılığı olan emek şarkıları vardır. Keza,

mitolojide tanrılar panteonunda da aynı özelliği bulmak ola-

sıdır.

Abaza şarkılarının unutuluşunun nedenleri şudur ya da budur,
Folklorun derinliklerine ulaşmak genelde çok zordur. Halkın ©

biçiminde yaklaşımlar olabilir. ...
ürettiği folkloru incelerken bir türün, bir halkın folklorunda

daha çok yer alırken, diğer bir türün ise aynı kültürde daha

az bulunduğu; folklorların tür açısından eşit ağır-lıkta olma-

dıkları, farklı janrları içerdikleri görülür. Örneğin, Abaza folk- (322 sayfa. 2012. 16 x 24 cm. ISBN: 978-975-6255-36-0

KelTilki

Yazar: Vladimir Meremkul Çev: Özdemir Özbay

    
Yazar Betül Kanbolat'ın ilk çocuk kitabı Kel Tilki Ferit Avcı'nın re-

simleriyle çocukların beğenisine sunuldu. Bir öykü Bir bilgi Bir Oyun

serisinin ilk kitabı.

Dürüst ve sevimli ayıcık Dodo'nun ormanda karşılaştığıtilkiyle yaşa-

dığı macera 3 yaş üzeri tüm çocuklar için uygun. KelTilki kitabı Ferit

Avcı'nın mükemmelçizgileriyle okul çağındaki çocuklara dünyadaki

ayı türlerini anlatan bilgi sayfalarını da içeriyor. Kitabın sonundaysa

çocukları keyifli bir labirent oyunu bekliyor.

Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş Karakuş ve Pınar Ko-

baş Kel Tilki'yi tüm okul öncesi çocuklar için öneriyor. Karakuş kitap

için “İçine çeken kurgusuile çocuklaricin gelişimsel mesajlar veren

ve temel değerlere vurgu yapan çok keyifli bir hikaye” diyor.

Kitaba www.hayalkitapligi.com üzerinden ve İstanbul Oyuncak

Müzesi'nden ulaşılabilir.
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BİSİKLET YAZILARI/ ÇİZİLERİ
AYDAN ÇELİK

 
Aydan Çelik

Yayına Hazırlayan : Utku Umut Bulsun

Tasarım ve Uygulama: Ömer Durmaz

Görsel Yönetmen : Murat Celep

Bi Tur Versene bir çeşit albüm kitap. 1990'ların ortasından

beri yoluna “bağımsız bir çizer-yazar” olarak devam eden

Aydan Çelik çiziyor, yazıyor ve bisiklet üstünde çocukluğu-

nu arıyor...

“Entelektüel, tarih meraklısı, kapitalizm karşıtı, çevreci değil

tam anlamıyla ekolojisi, soorsever, tabii ki en önemlisi yazar

ve çizer. Çok yönlü aydınların, eski deyimle 'ilim-irfan” sahibi

insanların azaldığı bir çağda iyimser bir merakla ortalıkta do-

laşan biridir Aydan Çelik. Yine de bunlar onu özgün kılmaya

yetmez. Onu farklı kılan şey, tüm bunları hırs, kibir barın-

dırmadan, bilgiyi araçsallaştırmadan, salihane bir merakla

okuması, yazması, çizmesi, anlatması.”

-Bağış Erten-, Eurosport Türkiye Yayın Koordinatörü

(Tanıtım Bülteninden)

Türkçe

152 s. -- 1. Hamur-- Ciltsiz - İ9x24cm

İstanbul, 2012, 1. Basım

ISBN : 9786054538645

 

“Bisikletin selesine oturan her canlı, vuslata ermiş âşık mi-

sali kör olur. Ve dünyayı, olduğu gibi değil, olmasını istediği

gibi görür.”

Bisiklet nedir?

“Eşitliktir. Bazen o sizi taşır, bazen siz onu.

Özgürlüktür: Ferman padişahın, dağlar bizimdir.

Kardeşliktir: Bir ağaç gibi tek ve hür öte yandan.

Tevazudur: Estağfurullah beri yandan.

Çocukluktur: Hayatla izdivacın balayı günlerinden.

Aylaklıktır: Akreple yelkovana nispet.

Sükünettir: Ne derfilozof: 'Gürültü zekâyla ters orantılıdır."

İdraktir: Hepimiz Gogol'ün Paltosu'ndan çıktık.

Rüyadır: Üç yaşında başlar, hayat boyu sürer.

Hayal gücüdür: Durduğunda devrilir.

Dengedir: Statükoyla alakasız.

Şeytan arabasıdır: İtaat mi, o da kim?

Aşktır: Her baharsırtınızı ürpertir.

Libidodur: Düz duvarlar sizindir.

Bahardır: Papaityalarla aynı nebatattan.

Yazdır: Yaz yaz bitmez bir metnin iki noktası.

Kıştır: Her mevsim Vivaldi.

Kendisidir: Doğan görünümlü Şahin değil.

Devrimdir: Gerçekçi olur imkânsızıister.”

Bisiklet Manifestosu'ndan
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üneşli bir hafta sonu sabahı, tanınmış mi-

ar Faris Mika, elinde kahve fincanı, vil-

4 lasının oturma odasını adımlayıp, camlı

v&randaya girer. Önüne gelen sandalyelerdenbirini
kapıp, ayaklarını karolar üzerinda takırdatarak açık

pencerenin önüne çeker. Fincanı getirip pencere ke-

narına koyduğu halde oturup kahveyi keyifle içeceği-

ne, verandayı arşınlamaya, şuraya buraya bakmaya

başlar. Önce, sanki saymaya niyetliymiş gibi, dikka-

tini yerdeki karolara yönelir. Verandanın öbür ucuna

vardığında gözleri kauçuk ağacının yaprakları Üzerin-

de dolanır. Geri döndüğünde kare masanın ayakları

arasına sığınmış dört sandalyeyi inceler. Kimsesizlik

duygusu içindedir. Sıkıntılıdır. Kalbine saplı bir bıçak

uzvunun üzerinde acelesiz ileremekteymiş gibi de-

vamlı bir acı hissetmektedir. Verandadaki eşyaları

sanki ilk defa görüyormuş gibi, tanımakta güçlük

çekmektedir. “Burada ne yapıyorum?” diye sorar

 

   

 

“A kendine. “Bu camlı saha nedir? Akvaryum mu?”

 

“Evet, akvaryum. Ve ben, minicik bir balık, içinde

harıl harıl yüzmekteyim. Fakat suyun taaa dibinde ol-

duğum halde, kendimi sudan korumaya çalışıyorum.

Başımın üzerinde bir şemsiye tutuyorum.”

Ne gülünç bir durum! İnsan baştan aşağıya sırılsık-

lam olmuşken, ıslaklık iliklerine işlemişken, kendini

sudan nasıl koruyabilir? Ama yıllardan beri kullandı-

ğım bu şemsiyeden kurtulmam o kadar kolay bir iş

değil. Kullanmaktan vazgeçersem onu ne yaparım?

? #) Biliyorum! Evet, ne yapacağımıbiliyorum! Sadık ar-
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kadaşım şemsiyemi görkemli bir otele götürüp sa-

pını uzun ayaklı dondurma kabındaki dondurmaya

batırırım. Böylece süslediğim dondurmayı da keyfini

çıkarsın diye turistlerden birine takdim ederim. Tu-

rist bu otelde bir haftadan beri kalıyor olabilir. Eğer

tahminim doğruysa, Ürdün'ünturistik yerlerini gezip

<< görmüştür. Roma şehri Jerash'a, Nebatian Petra'ya

© gitmiştir. Gördükleri onu etkilemiştir. Belki, şemsiye-

yi dondurma bardağından çıkarırken kendi kendine

“Ne güzel memleket!” diye mırıldanmaktadır.

 

Peki, turist şemsiyeyi yerinden çıkardıktan sonra ne

yapacak? Her halde kapatıp parfe bardağının yanına

bırakacak. Sonra da onu unutup, dondurmasını ka-

şıklamaya başlayacak.

Bu düşüncelerden sonra Faris Mika sandalyesine

çöküp, soğumuş kahvesinden bir yudum alır. “Ben

ise turist değilim. Bu ülkede türlü türlü dondurmalar

yedim, milyonlarca kahve içtim.”

Bunları yapmam 1864'den beri, Ruslar bizi mem-

leketimiz dağlık Kafkasya'dan attıktan, bazı işgüzar

eller de bizi Orta Doğu'nun orasına burasına ve di-

ğer bazı çöl bölgelerine serpiştirdikten sonra oldu.

1864, 19. asrın 2. yarısına düşer ve şu anda 21. as-

rın ilk yarısına ilerlemekteyiz, değil mi? O halde eğer

şemsiyemi turiste vermezsem, onu daha ne kadar

zaman başımdataşıyabilirim? İkiyüz yıl? Üçyüz yıl?

İçinde yüzmekte olduğum akvaryumun beni değiş-

tirmiş olduğunu daha ne kadar inkâr edebilirim?

Küçücük vücudumdaki sarı benekler kahverengiye

döndü. Hafifçe yukarı kalkık gözlerim, eskisine göre

irileştiler. Bu belki artık uzak mesafeleri gözlemek

zorunda olmadıklarındanileri geliyor. Artık Rus ordu

birliklerinin ovalarda ilerleyip ileremediklerini, ağır

teçhizatlarını, toplarını, tüfeklerini taşıyarak dağlara

tırmanmaya başlayıp başlamadıklarını kontrol et-

mek biziilgilendirmez. Artık vatanımız düşman elin-

de. Şimdi gözlerim yakın mesafelere ayarlı. Sadece

kendietrafını kolluyor. Önüne gelen fırsatları ölçüp,

biçiyor. O halde, ne zamana kadar vücudumdaki

ve gözlerimdeki değişiklikler dikkatimi çekmiyormuş

gibi davranacağım? Düşünce ve davranışlarımdaki

değişikliği ne zamana kadar inkâr edeceğim? Ken-

diminkinden farklı bir kültürü benimsediğimi ne za-

man kabul edeceğim?

Arapçayı çok iyi bilirim. Bu bilgiyi sadece doğdu-

ğumdan beri Arapça konuştuğum için değil, eğitimi-

mi Ürdün okullarında aldığım için de edindim. Kendi

lisanımı biliyor muyum? Sadece bir kaç kelime. Gel,

git, ekmek, su. Ülkemin tarihçesini biliyor muyum?
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Bu yönde oldukçabilgiliyim. Nart destanlarının bazı kısımlarını okudum. Ruslara

karşıgiriştiğimiz savaşları, Şeyh Şamil'in kahramanlıklarınıbiliyorum. Adetlerimiz

üzerinde bildiklerim? Evet, bu yönde de oldukçabilgiliyim, ama tatbik etmiyo-

rum. Mesela, annem babam birisi odaya girdiğinde ayağa kalkarlardı. Bu adeti

ben de tatbik ediyor muyum? Eğer eşim odaya girse, ayağa kalkar mıyım?

Sanmıyorum. Oldukça tembelim. Ayrıca etrafımda kimse böyle taşkın bir saygı

gösterisinde bulunmuyor. O halde niçin bu iş için kendimi yorayım?

Tesadüfe bakın! Kendisi de Çerkes olan eşim oturma odasına geldi. Neredeyse

verandaya girecek.

“Ne o, hâlâ kahveni içmedin mi, ne diye tembel tembel oturup duruyorsun,

gazeteyi bile okuduğun yok. Senden biristeğim var.”

“Nedir?”

“Fazla bir şey değil, duvara bir çivi çakmanıistiyorum.”

İkinci bir soru sormama gerek yok. Çivi çakmamı neden istediğini biliyorum.

Yakınlarda gittiğimiz resim sergisinden soyut bir tablo seçmişti. Geçen hafta

resmi gönderdiler. Eşimin bu isteği yenibir şey değil. Bu işi yapmamı daha önce

de söylemişti.

Kırk yaşımı geçeli çok olmadığı halde, yerimden yavaş yavaş kalkıyorum. Sanki

yaşlı bir adammışım, kemiklerim zedelenebilirmiş gibi oturma odasına miskin

adımlarlailerliyorum. 1864”le kıyaslansa, şimdiki hareketim ne kadarfarklı gö-

rünürdü! Eğer hâlâ vatanımızda olsam ve eşim yerine getirilmesi çivi çakmaktan

çok daha zor bir istekle karşıma gelse, hemen ayağa fırlardım. Mitolojik altın

keçeyi bul getir bile dese, atımı bir dağdan diğerine mahmuzlar, isteğini yerine

getirirdim.

Çakılacakçivinin yeri duvarda işaretlenmiş. Çekiçle bir kaç çivi, küçük, alçak bir

masanın Üstünde beni bekliyor. Çivilerden birini seçip çekici elime alıyorum. Bir

erkeğin yapması gereken işi yapmaya çalışıyorum. (Çivi çakmak erkek işidir.)

Ama çivi duvara girmeye istekli değil. Bir vuruşta elimdenfırlayıp halının yanında

bir yerde yok oluyor. Eşim elime başka bir çivi veriyor. Bu ise duvarda ufak bir

çukur kazmakla beraber, daha fazla ilerlemeyi reddediyor. Üçüncüde başarı-

ya ulaşıyorum. Vazifemi tamamlamış olduğumdan, sessiz sedasız verandadaki

yerime dönüyorum. O da bir şey demeden çekici alıp götürüyor. Fakat benim

arada bir arkaya fırlatığım bakışlarda takdir gizli. Eşimin yürüyüşü ne kadar

ahenkli! Ne cazibeli, ne bakımlı bir kadın! Acaba şemsiye taşısa daha da mı

güzel görünürdü?

Onunla yaptığımız konuşmalar daima yüzeysel kalmıştır. Her zaman. Evli bulun-

duğumuz on yıl süresince. Neden böyle davrandık? Neden bu zamana kadar

acılı geçmişimiz hakkında onun ne düşündüğünü öğrenmeye çalışmadım?

Ne de olsa okumuş bir kadın. Düşünceleri ve fikirleri benden aşağı kalmaz.

Hatta, canı isterse, benim oldukça zayıf mantığımı yenebilir. Belki akşam ye-

meğinden sonra onunla konuşsam iyi olur. Bu konuşmayı yapmalıyım. Şemsiye

taşıyan yegane Çerkes olup olmadığımı öğrenmeliyim.

O gece konuyuele alamadım. Ertesi gece de düşüncelerim içimde kaldı. Üçün-

cü gece yatakta yerlerimizi aldığımızda, sağa, sola dönmeye başladım. Eşi-

min dikkatini çekmek için değil, düşüncelerime uygun bir başlangıç bulabilmek

için. Eşim okuduğu kitabı indirerek, “Ne oluyor? Neden böyle huzursuzsun?”

diye sordu. İlgisi beni sevindirdi. Uzun bir konuşma yapabileceğimizi ummaya

başladım. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Kitabını açık tutuyor, okuduğu sayfayı

kaybetmemekiçin iki elini kitabın üstünde tutuyordu. Demekki benimle bir iki

cümle konuştuktan sonra okumaya devam edecekti. Birkaç cümle bu geniş

 Nmevzuyu nasil

1864'den bugüne getirebilirdi?

Politika bilgim zayıf olduğundan, bu dar

fırsat penceresi'nden faydalanmaya ça-

Iışmadım. Sahte bir iç çekmesiyle, “İşler...”

dedim.

“İşler mi? İşlerin tıkırında. Gemin kendiliğin-
den yüzüyor.

“Balıklar gibi mi?”

Eşim esprilerimden hoşlanmaz. Anlamak-

ta güçlük çektiğinden değil, esprili konuş-

maları benim gibi olgun yaşta bir kimseye

yakıştıramadığından. Bu yüzden azarla-

nacağımı sandım. Böyle bir şey yaparsa,

durumdan faydalanabilirdim. Düşünce ve

hislerimi sağanak gibi Üzerine yağdırır, bü-

tün bu yıllar sonra kalbine dokunup dokur-

namayacağımı, oradan bir şeyler koparıp

koparamayacağımı anlardım. Ama benim

balıklara ait girişimimi ne bir sertlik, ne

de bir sürpriz gösterisiyle karşıladı. Sanki

benden böyle bir karşılık bekliyormuş gibi

kitabını alıp okumaya devam etti. Son bir

girişimde bulundum. “Okuduğun nedir? Ne

hakkında?

Önce soğuk davrandı, dikkatini kitabından
ayırmadı. Sonra birkaç kezkıkırdayıp, nadir

esprilerinden birini savurdu: “Balıklar hak-

kında. Değişik balıkları anlatıyor.”

Sevinçten çılgına döndüm. “Şemsiye taşı-

yan bir cins balıktan da bahsediyor mu?”

Nihayet karıcığımı kızdırmayı başarmıştım.

Sorumu “Hayır,” diye cevapladıktan sonra,

kitabını pat diye kapadı ve ışığı söndürdü.

Sırtını dönüp, yorganını başına çekerek,

vücuduyla vücudum arasında kat'i bir set

oluşturdu.
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Çanakkaleiline 110 km, Biga ilçesine ise 17 km uzaklığında-

ki Cihadiye köyü, bir dağ eteğine kurulmuş serin ve soğuk

bir yerleşim birimidir. Köye komşu köyler: Dereköy, Kahve-

tepe, Savaştepe, İpkaiye, Yanıç, Eski Bakacak, Gürçeşme,

Harmanlı(Filik), Geredeli, Sarıcaköy ve Çelitik'tir.

1881 yılında Adıgey Cumhuriyeti Kuban Havzası'ndan göç

eden 20 hane tarafından kurulmuştur. Köye gelen Çerkes-

ler, Yanıçköy merası olan ve Buzalık diye bilinen mevkiye

 

 
yerleşmişler ve köye Buzalık ismini vermişlerdir. Çerkesle-

rin ilk olarak buraya mı geldikleri. yoksa 93 Harbi sebebiyle

önce Balkanlara gidip sonra ikinci bir göçe tabii tutularak

mı bu bölgeye geldikleri bilinmiyor. Yalnız 1889 yılında köy

Kafkasya'dan tekrar 8-10 aile göç aliyor ve bir daha başka

bir köyden hiç kimse Cihadiye köyüne göç etmiyor. Cihadiye

köyü hala yalnız Çerkeslerin yaşadığı köy olarak biliniyor ve

gelenekler devamettiriliyor.
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Köye girdiğimizde muhtar karşıladıbizi, eşsiz Çerkes peynirinin yanında sıcacık çay eşliğinde köyün en yetenekli pşinovasın-

dan Guafe dinledik. Uzun yıllar sonra eline aldı pşineyibizim için köyde rastladığımız Thamateler. 1929 doğumlu İsmail Tekin

aile büyüklerinin, göç sırasında gemilerde hayatını kaybeden atalarının anısına saygısızlık olmasın diye ömürleri boyunca hiç

balık yemediğini anlattı sohbet esnasında.

Sonraelinde bakırbiribrik ve leğenle birlikte bir köylü amcayaklaşıyor yanımıza. Öğreniyoruzkiataları Kafkasya'dan gelirken

1881 yılında göçle beraber getirmişler bu ibrik ve leğeni. Kullanılmamış bugüne kadar, hep “Kafkasya'dan bize hatıradır,

belki de son gördüğümüzdür Kafkasya'ya ait olan” denilmiş ve gözbebeği gibi korunmuş. Bir hatıra fotoğrafı çektirmek isti-

yoruz ibrik ve leğenle; “İbriği | “e “ |

Çerkes kızı tutsun, leğende

ellerimi yıkarken çekinelim

fotoğrafı” diyor hatıranın sa-

hibi amca. İbriği elimize alı-

yoruz ve “Çerkes kızı dediğin

daha eğilip bükülmeli, daha

kırılgan, daha narin tutmalı

ibriği” diyorlar. Bugün köy

gençliğine bakıldığında on-

lar hala adetleri, gelenekleri

yaşatıyorlar ki ibriğin tutulu-

şundaki yanlışlık bile hemen

anlaşılıyor. Biz de köyün kız-

larına bırakıyoruz ibriği tut-

mayı ve hatıra fotoğrafımızla

birlikte devam ediyoruz yem-

yeşil köyü dolaşmaya. 
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Köy mezarlığında bir gri taşın üzerinde yazılı duran “Ah-

met Beyin Ruhuna Fatiha” yazısı çekiyor dikkatimizi.

Milli Mücadele yıllarında ismi duyulan Anzavur Ahmet'in

mezarı olduğunu fark ediyoruz. Anzavur Ahmet de Çer-

kes olup, İstanbul hükümetince sivil paşalık rütbesiyle

Anadolu'ya gönderiliyor ve etrafına bir çok kişi topluyor

mili mücadele döneminde. 25 Kasım 1919 yılında ilk

isyanı bastırılıyor ve 15 Nisan 1920 yılında Bigailçesi ya-

kınlarında vuku bulan ikinci isyanı yine kendisi gibi Kaf-

kas kökenli olan Çerkes Ethem tarafından basttrılıyor.

Süleyman Şefik Paşa kendisine sonradan katılan Anza-

vur Ahmetile anlaşmazlığa düşünce İstanbul'a dönüyor

ve Kuvay-i İnzibatiye'nin başına Yarbay Senai getirili-

yor. Kuve-i İnzibatiye 10 Mayıs 1920'de Adapazarı'nı

işgal edince Ali Fuad Paşa komutasındaki 20. Kolordu

Adapazarı'nı geri alıyor. 25 Haziran 1920'de Kuva-i İn-

zibatiye kaldırılıyor. 1921 yılı mayıs ayı içinde Biga'nın

başka bir köyünden Mehmet Efe tarafından öldürülen

Anzavur Ahmet'e Cihadiye köyü sakinleri sahip çıkı-

yor ve bir mezar yapılıyor. Köy sakinleri askeri darbe

dönemlerinde bu mezarın askerler tarafından da ko-

runduğunu ve kimsenin yaklaştırılmadığını hatırlıyorlar.

Bugün de hala bu mezarı temizleyen, yabani otlardan

arındıran, toprağını sulayıp bakımını yapan köy halkının

da kimliğinden haberdar olmadığıbirileri var.

Cihadiye KöyündekiSülaleler:

Abde (Abzeh), Asralko (Bjeduğ), Barsbi (Abzeh), Batır-

ko, Bjedug (Bjedug), Boren (Kaberdey), Çehosh, Çiye,

Çıyuh (Abzeh), Deliıko, Dıduh (Cemguy), Hatite (Abzeh),

Hatko (Abzeh), Jajiy (Abzeh), Jane (Şapsığ), Kokon

(Bjedug), Kuaşh (Abzeh), Lapshuko (Bjedug), Lecher-

ko (Abzeh), Nach (Abzeh), Navko (Abzeh), Pshakko

(Bjedug), Shaplıko (Ubıh), Shaşemko (Bjedug), Şnaban

(Bjedug), Teuçejko, Teuçez (Abzeh), Tehuçe, Tiguj, Tı-

muh (Abzeh), Huade, Yehule (Abzeh)
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İklim Cihadiye'de güney marmara iklimi hakim. Dört

mevsim de yaşanmakta.

  
Ekonomi Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa da-

yalı.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan

Cihadiyeliler son yıllarda büyük ölçüde köye geri dönüş

yapmışlardır ve bu dönüşler büyük bir hızla devam et-

mektedir. Bu vesileyle köyün çehresi son yıllarda baş-

tan aşağıda değişmiş ve köy önemli ölçüde yeni evlere

kavuşmuştur.

Altyapıbilgileri Köyde,ilköğretim okulu var ancak kul-

lanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılı-

yor. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebe-

kesi var. PTT şubesi yok ancak PTT acentesi var. Köye

ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik sabit te-

lefon ve internet bağlantısıvar.

Sosyal Yaşam Köyde Adiığe adet, gelenek ve görenek-

leri halen uygulanıyor.

Köy nüfusunun tamamına yakını yaşlı kesimden oluşu-

yor. Büyük şehirlerde çalışıp emekli olmuş kişiler köye

geri dönerek burada yaşamlarını sürdürmekteler.

Cihadiye'de Çerkesce en orjinal hali ile konuşulmakta.

Cihadiyelilerin İstanbul'da bir dernekleri ve dernek bi-

naları da var. 1968 yılında kurulan dernek köylülerini

ve hemşerilerini sıkı ve güçlü bağlarla birarada tutmak

ve Çerkes kültürünü, gelenek ve ananelerini yaşatmak

amacındalar.

 

Her yıl Mayıs ayında köyde dernek tarafından düzenle-

nen geleneksel Köy Mevlidi tüm köylülerin yanısıra civar

- köylerden de büyükilgi görüyor.

; Köyün bir de intemet sayfasıvar.

www.cihadiye.com  
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