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Değerli Okurlarımız,

Bilindiği üzere toplumumuzun en önemli ve öncelikli sorunların-

dan biri anadildir. Kültürümüzün olmazsa olmazı “dilimiz”, konu-

şanların her kuşakta biraz daha azalması ile ne yazık ki büyük

tehlike altında.

Dergimizin bu sayısında ağırlıklı konu olarak “Anadili'ne yer ver-

dik. Kapak konumuzu da buna göre seçtik.

Gerek anavatanda gerekse diasporada anadilimiz üzerindeki bü-

yük tehlikeyi azaltabilmek amacıyla birtakım çalışmalar yapılmak-

tadır.

Elinizdeki 90. sayımızın uzman gözüyle bölümlerinde dilimizle ilgili

bilimsel yazıları okuyabilecek, Sayın Zafer Sürer'in araştırma ya-

zısında ise anadilimizin şu anki durumu ve yapılmakta olan çalış-

malar üzerine bilgi sahibi olacaksınız.

Federasyonumuzun öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alan

“Anadil” konusunda, her dönem yapılan çalışmalara bu dönem

de yenileri eklendi. İlköğretimde seçmeli dersler ile yeni bir çok

sınıf açılabilmesiiçin yapılan bilgilendirme çalışmaları, üniversite-

lerde açılan bölümler, buralara daha çok gencimizin kaydolma-

sı amacıile yapılan çalışmalar ve öğretmen ihtiyacını karşılamak

amacıyla yapılan eğitici eğitimleri, anadil temalı konferanslar bun-

lara sadece bir kaç örnektir.

Seçmeli derslerle açılan sınıfların her geçen yıl sayılarının çoğal-

ması, Üniversitelerdeki anadil bölümlerimize başvuran öğrenci-

lerin katlanarak çoğalması, kontenjanların tamamen dolması,

derneklerimizde verilen dil kurslarında özellikle küçük yaşlardaki

çocuklarımızın da katılımının yükselmesidilimizin geleceği açısın-

dan umut verici gelişmeler.

Değerli okurlarımız,

Dergimizin bu sayısında Kabardey Balkar Cumhuriyeti Nalçik

kentinde kurulan “Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği'nin tanı-

tımını Sayın Kıp Gupse Altınışık'ın kaleminden okuyabilir, çalış-

malar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anadil konusunda yapılan

kompozisyon yarışması haberini verdikten sonra dereceye giren

iki makaleyi de anadilde sunuyoruz sizlere.

Dilimizin gelimesinde önemli katkıları bulunan değerli edebiyat-

çımız/şairimiz K'işokhue Alim'i tanıttık portre bölümümüzde ve

tabi bu büyük edebiyatçımızın güzel bir anadil şiiri de sayfalarımız

arasında...

Anadilimizi giderek artan bir bilinçlenmeile gelecek nesillere akta-

rabilmek en büyük umudumuz.

Dil temalı yazılarımızın yanısıra her sayımızda olduğu gibi araştır-

ma, görüş düşünce, gezi, köy tanıtımlarımız,şiirler ve röportajlarla

başbaşa bırakıyoruzsizleri.

Keyifli okumalar...
(<4
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2 | editörden

3 | uzman gözüyle
çerkes dillerindeki ünlülerin ses yapısı

/ ayla applebaum

6 | uzman gözüyle
çerkes dillerinin fonetik ve fonolojik özellikleri

/ matthew gordon

8 | araştırma
adıge dilinin dünü ve bugünü / zafer sürer

14 | başkandan

16 | federasyondan

24 | şiir
bir düşün / mansur balcı

29 | görüş - düşünce
yalnızca kendimiz olmaya çalışmak

/ kıp gupsealtınışık

29 İ röportaj
ürgüp'te bebek müzesi/ ferit domaniç

34 | portre
k'işokhue alim

36 şiir
dilimiz ve ben / k'işokhue alim

3/ | dönüş röportajı
bıde hasan-kuşhafiliz ve kızları goşehan dide

/ kıp gupsealtınışık

nartl2

 

42 | röportaj
gökhan şen'le xexes albümü üzerine filiz kaplan

46 | araştırma
uzunyayla çerkeslerinde oruoate ve müzik ilişkisinde

“maze müzik grubu” örneği / hande demirtaş - elif sakut

48 | osmanlı'da çerkes
sadrazamlar
abaza hüsrev paşa / zecekho ismail seçer

50 | anadil
“adıgece kompozisyon yarışması” yapıldı!

/ kıp gupsealtınışık

54 | karikatür
anadil / hamit gış

55 | görüş - düşünce
ve yola çıkarsın / dilek gudey

56 | diaspora hikayesi
gube yislam oğlu yergun/ nihal akkuş

58 | gelenek
Xa633 Ilcanb3 / duman hasan

60 | gezi
nalçik yaz kampı / hülya tambay şahin

66 | köylerimiz
dereköy / melike batgıray

(01 kitap

(2 lşiir
dili kaybedersek / Beştokua Habas



 

Bugün dünyada

var olan 6000-

7000 civarındaki

dillerin yanlızca

küçük bir oranı dil

bilimin araştırma

alanına girebilmiştir.

Genel olarak

Cerkes dilleri

dilbilim İlteratürüne

geçmiş, bilimsel

olarak incelenmiş

ve incelenmeye

devam edilen diller

arasındadır.

 

ayla applebaum
İnterdisciplinary Humanities Center

University of California, Santa Barbara

 

   

  

il, hiç kuşkusuz insanı diğer canlılardan ayıran en temel insan dav-

) ranışıdır. Bugüne kadardili olmayan bir insan topluluğu tanımlanmış

-) değil. Başka canlılar arasında da çeşitli iletişim biçimleri olabilmesine

rağmen bizim anladığımız anlamda bugünü, geçmişi ve geleceği sorgulayan,

toplumsal yapının en vazgeçilmez öğesi olarak var olan ve şekillenen dil ancak

insana has bir özelliktir. Dünyada bugün binlerce dil var ve biz var olduğumuz

sürece diller de var olmaya devam edecektir.

Dil psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve biyoloji gibi bilim dallarının ilgi alanı için-

de olmasına ve onlarla farklı ölçülerde bilgi alışverişinde bulunmasına rağmen,

yanlızca dilbilim dili bilimsel metodlarla inceleyen bilim dalıdır.

Bugün dünyada var olan 6000-7000 civarındakidillerin yanlızca küçükbir ora-

nı dil bilimin araştırma alanına girebilmiştir. Genel olarak Çerkes dilleri dilbilim

literatürüne geçmiş, bilimsel olarak incelenmiş ve incelenmeye devam edilen

diller arasındadır.

Bu yazı Çerkes dillerinin ünlü seslerinin ses yapısının dilbilimin bir öznesi olarak

nasıl incelendiğini örnekleyecektir.

Öncelikle “Çerkesdilleri” dediğimizde Kuzey Batı Kafkas Dilleriyle genetik bağı

olan ve Şekil 1'de gösterdiğimiz dil gurubundan söz ediyoruz. Bu dillerin ge-

netik bağının gösterilmesi ayrı bir yazı konusu olacaktır.
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Sehil:1

Fonetik açıdan Çerkes dillerindeki

ünlüler (vowels)

Dilbilimin temel taşı olan fonetik bir dilin seslerinin bilimsel

olarak çalışılmasıdır. Fonetikciler sesleri süresi, frekansı ve

genliği (amplitü) gibi fiziksel özellikleri ile tanımlarlar. Bir dilbi-

limci olarak fonetikcilerfarklı dillerdeki seslerin evrenselleri ve

farklılıkları açısından dilleri inceler.

Dilbilimciler (Yakovlev 1948, Turchaninov & Tsagov 1940,

Apazhev vd. 1957, Abitov vd. 1957, Bagov vd. 1970, Cat-

ford 1984, Gordon & Bozkurt Applebaum 2007, 2010, Choi

1991, Smeets 1984) Çerkes dillerinde 3 ünlü ses /,vea/

olduğu konusunda hem fikirler. Bu sayıbildiğimiz diller içinde

ortalama ünlü sayısının altındadır fakat bu konuda Çerkes

dilleri yanlız değil. Örneğin Amerika'daki bazıyerli dillerinde

de (Aymara, Cherokee ve Haida gibi) sadece üç ünlü bulu-

nuyor.

Bu seslerin ağız içindeki dağılımına ve niteliğine bakalım. Üç

seslisi olan diğer diller iki yüksek (two high vowels) ((i, u/) ve

bir düşük merkeziünlü (a low central vowel) (/a/) seslerinden

oluşuyor. Çerkes dillerindeki Ünlüler ise hem niteliği, hem de

ağız içindeki dizimi açısından bu dillerden farklı olup, diller

tipolojisinde özgün bir yere sahiptir.

Çerkes dillerindeki ünlüleri fonetik olarak incelemek için hem

diaspora, hem de anavatandan farklı diyalektleri konuşan

örneklem grubundan derlenmiş ses örneklerini, ünlü seslerin

süresive ilk üç formantlarının frekansları açısından inceledi-

ğimizde Çerkes dillerinin ünlü seslerin dizimi açısından ol-
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dukca özgün bir şekil sergilediğini görüyoruz (Şekil 2). Bu

dizime dilbilimde dikey dizimli ünlü sistemi diyoruz (Vertial

vowel system). Çerkes dillerindeki gibi dikey dizim bir de

Marshelese dilinde görülüyor. Bir çok dilde ünlüler hem

dikey, hem de yatay eksenlerde gösterilen frekans (F1-F2)

değerleriyle ayırt edilirken Çerkes dillerinde Şekil 2'de görül-

düğü gibi yanlızca dikey eksende (F1) gösterilen frekanslarla

ayırt edilirler. Bu nedenle Çerkes dilleri ünlüleri sadece dikey

dağılım gösterir.

Uluslararası fonetik alfabesiyle (IPA) /2, e ve av/ ve Kiril alfabe-

siyle (61, 3 ve a) temsil edilen bu üç sesinilk ikisi merkezi ünlü

seslerdir. /a / “shwa” dilin ağızda dinlenme durumundayken

hiç çaba sarfetmeden oluşturulan bir sestir. Bizim örneklem

grubumuzda bu üç sesin frekans değerleri // 500HZ , /e/

600Hz ve en uzunları olan /a / 700 ile 800HZ civarındadır.

Çerkes dillerini konuşan herkes “ama ben /bzaw/ (bzul 'B3y'

'kuş” derken (U), /psew/ (psol 'ncsy' 'yaşa' /g”eze/ (gozel

'Kkpyax3' 'köy' derken (0), /psewroj / (psoril 'ncaypu” 'hepsi'

derken hem (0) hem (İ), /sasejs / |sasesl 'cprconc' 'benim' der-

ken (e) seslerini de duyuyorum” diyecektir. Fonetik olarak bu

ünlüler Ju, o,i ve el etraflarındaki ünsüzler sebebiyle var olan

ünlülerdir. Yani nerede ortaya çıkacakları seslerin dağılım-

larına bakarak yordanabilir. Dilbilimde bir sesin ortaya çıkışı

yordanabiliyorsa bu ses temelbir ses değil, yordanabilen bir

sestir.

Özellikle /9/ ve /e/ ünlüleri yanlarındaki seslere göre değişe-
bilen seslerdir. Yani /ew/(0) /ej/ —Tel, /9w/ #JuJ /3j/ sJiJ'ye

sebep olur.



2500
gala lll

Çerkes dillerindeki (ol, Jul, lel ve Jil seslerinin Türkçe kar-

şılığı olan seslerle aynı olmadığı dikkatli bir dinlemede ayırt

edilebilir.

- Ünlü sesin dudaksıl olmasıilave bir jest olarak düşünülebilir.

Bu anlamda Türkçedeki o u ile Çerkescedeki dudaksil ((a-

bialized) sesleri arasındaki fonetik olarak en büyükiki fark

Türkçede dudaksıllık (abializition) 'o u' sesleriyle örtüşen bir

jest olmasına karşın Çerkescede dudaksıllık sessiz ile örtü-

şen ama yanındaki sesi etkileyen bir jest oluşudur.

Çerkes dillerinin ünsüz sesleri diaspora ve anavatan arasın-

da sayısal ve niteliksel farklılıklar gösterebilmesine rağmen,

ünlü sesleri gerek sayısı ve gerekse niteliği açısından diaspo-

ra ve anavatan arasında fark göstermemektedir. Hem ana-

vantanda hem de diasporada genetik olarak farklı dillerle yo-

ğun bir şekilde etkileşim halinde olmasına rağmen Çerkesce

3 sesli dikey dağılım gösterenbir dil olarak dilbilimdeki özgün

yerini korumaktadır.
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Cerkescenin ses

sayısının fazla

olması kadar

ilginç bir başka

özelliği de bu

seslerin çoğunun

ünsüz olmasıdır.

Çerkescedeki

seslerin sadece
Üçü ünlüdür.
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erkes dillerindeki sesler, dünyadaki en karmaşık ve ilginç olan sesler

arasındadır. Çerkescedeki ses sistemlerinin ne kadar girift olduğu-

2 nu göstermek için, UCLA Fonolojik Ses Envanteri Veritabanı'ndaki

45dilden sadece 11'inin (tüm dillerin 902.4) Kabardeyceden dahafazla sese

(56'dan fazla sese) sahip olduğunu belirtmemiz yeterlidir (UCLA Veritabanıiçin

bkz. http://web.phonetik.uni-rankfurt.de/upsid ). Buna ek olarak, Çerkesce-

nin diğer bazı diyalektlerinde ses sayısının Kabardeyeceden de fazla olduğunu

vurgulamamız gerekir.

 

Çerkescenin ses sayısının fazla olması kadar ilginç bir başka özelliği de bu

seslerin çoğunun ünsüz olmasıdır. Çerkescedeki seslerin sadece üçü ünlüdür.

Çerkescede çok sayıda Ünsüz ses olduğu için bu seslerin çoğu dünyada-

ki diğer dillerde yaygın olarak görülmemektedir. Az gözlenen bu seslerin bir

kısmı dilin arkasında çıkarılan seslerdir ("gırtlaksılar”, veya dilbilimcilerin kul-

landığı daha net ifadeyle uvular/küçük dil ünsüzü ve pharyngeals/boğazsıl-

lar). Örneğin ge (kxr9J'mezar' dilin arka kısmını küçük dile değecek şekilde

kaldırarak oluşturulan arka seslerden biri ile başlar. Bu ünsüz ses dudaklar

yuvarlanarak çıkarıldığında g”e (kxsy9)* “domuz' kelimesinin ilk sesi elde edi-

lir. Çerkes dillerinde dudakların yuvarlanması yaygın olarak kullanılmaktadır.

kve (kyJ 'merkez, orta' kelimesi de dudakların yuvarlanmasıile çıkarılan bir

ünsüz sestir (bu sesler dilbilimde dudaksıl ünsüz/labialized consonant olarak

tanımlanır), fakat bu durumda dil damağa küçük dilin biraz daha önünde,art-

damakta (velum) değer.

Çerkes dillerinin bir başka ilginç yönü, gırtlak ve ağızın eşanlı kapanmasıyla

oluşturulan çatırdama veya patlama seslerinden oluşan ezik ünsüzlerdir. Gırt-

lağın kapanmasısij?e (cr119)J “benim elim" kelimesinin ortasındaki sestir. Ağızın

gırtlak dışında bir başka yerde de kapatılmasıyla, iki kapanan nokta arasında

hava basıncıartar. ge (kxpy9|'mezarlık' sesiçıkarılırken yapılan durak aynı anda



yapılırsa, dilcik duraklı g'ale (kpan3)| 'şehir, kent” elde edilir.

Şayel aynı anda dudak yuvarlanırsa ses g”'e (rkey9j 'erkek

çocuk'a dönüşür. Bunun g”e (kxey3)'domuz' kelimesinden

tek farkı, ilk sesin gırtlak duraklı olmasıdır.

Çerkes dillerinde ses yolunun farklı yerlerinde üretilen çok

sayıda gırtlak duraklı ünsüz ses bulunmaktadır. p'e (p13j

'yatak” kelimesi dudakların kapalı olduğubir çiftdudaksıl du-

raklı ile, ta (9193) 'koç'kelimesi dili üst dişlerin ardına iterek

oluşturulan bir duraklı ve k“'ase (kiy cal 'kaçak” kelimesi de

dudaksı aridamaksıl duraklı ile başlar, yani k“e (xy) 'merkez,

orta' kelimesindeki ses gibi fakat duraksı olmadan.

Bütün bu gırtlak duraklı seslerin ortak özelliği hava akımını

tamamen durduracak şekilde ağızın kapanmasıdır. Dilbilim-

cilerin ses yolunun tamamen kapanmasıile oluşan sesleri

“durma” olarak tanımlamaktadır. Çerkes dillerinde ağızda

hava hareketine ancak izin verecek düzeyde kapama ile

oluşturulan bir başka çeşit gırtlak duraksıl ses de vardır. Ses

yolunun tamama yakın kapanmasıyla dalgalı (türbülanslı) bir

gürültü oluşur. Bu gürültü ile nitelenen seslere sürtünmeli

(ricative) ses denilir. Dünyadaki dillerin pek çoğunda sür-

tünmeli ses olmasına karşın bunların küçük bir kısmı gırtlak

duraklı sürtünmeli sestir. UPSID veritabanındaki 451 dilin

sadece 10 tanesinde (962.2) gırtlak duraklı sürtünmeli ses

 

bulunmaktadır. Dilden dile bazıfarklılıklar göstermekle birlik-

te, Çerkes dillerinde üç gırtlak duraklı sürtünmeli ses bulun-

maktadır. Bu seslerin hepsi, #'o (nl3J 'erkek' kelimesininilk

sesinde olduğu gibi havanın dilin yanından kaçtığı yanalgırt-

lak duraklı sürtünmeli seslerdir. Ayrıca bu seslerin hepsinde,

diyalektler arasındadilin tam yeri ve şekli değişmekle birlikte,

ce |m)s) 'yeni' kelimesinde olduğu gibi ağız ortasının daral-

masıİle oluşan ejective sürtünmeli vardır. Üçüncü ejective

sürtünmelinin diyalektlere göre farklılık gösteren iki şekli var-

dır. Bazı diyalektlerde (örneğin Kabardeyce ve Besleneyce)

üst dişlerin alti dudağa bastırılmasıyla oluşan dişsil-dudak-

sıl ve Adıgey, Şapsığ ve Hatkoy gibi diğer diyalekilerde ise

ce (mj5) 'yeni' kelimesindeki gibi dudağın yuvarlanmasıyla

oluşan ejective sürtünmeli. Diyalektler arasındaki bu fark “iyi”

anlamındaki kelimenin ilk sesinde (diyalekte göre f'o veya

çWol biri — mılyl) görülebilir.

 

Kaynaklar

Maddieson, lan ve Precoda, Kristin (1990). Updating UP-

SID. UCLA Working Papers in Phonetics 74, 104-111.
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Zenginliği ile bilim

çevrelerinin dikkatini

çeken Adıgecenin,

Türkiye'de kimsenin

umurunda olmadan

yavaş yavaş yok

olmasına tanıklık etmek

insana acı veriyor.

Zira, “Adiıgelerin dili,

dünyanın oluşumunda

olup biten her şeyiifade

edecek kadar eskidir.

Onu eşsiz kılan da...”

diye anlatılmaktadır

Adigece.
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3 ugün yeryüzünde konuşulan ortalama 6000 dilden söz

» Ediliyor ve UNESCO'nun hazırladığı dünya dil atlasına göre

£ ” bu dillerin birçoğu hızlıca yok oluyor. Yine UNESCO'ya

göre bugün Türkiye'de konuşulmakta olan 18 dil yok olmatehlikesiy-

ie karşı karşıyadır.

    

Konuşulmayan, konuşulmasına izin verilmeyen, konuşulmasıiçin ko-

şulları yaratılmayan diller yok oluyor ve her yok olan dil, ait olduğu

toplumun kültürünü de beraberinde mezara götürüyor.

Dünya kültürel olarak fakirleşiyor, tek tipleşiyor. Asimilasyon başta

olmak üzere soykırım, göç ve doğalafetler gibi pek çok olay da dil-

lerin yok olmasında önemli faktörlerdendir. Günümüzdeki dillerden

40 tanesiyle dünyada yaşayan insanların Üçte ikisi konuşuyor. Çok

konuşulan diller arasında Çince, İspanyolca, Hintçe, İngilizce, Rusça,
Portekizce, Arapça yer almaktadır. Fransızca ile çok konuşan insan

olmasına rağmen o dili anadili olarak kabul edenlerin sayısı azdır.

UNESCO'nun verilerinde Türkiye'de var olan 3 dil artık neredeyse

kaybolmuş durumdadır. 15 dil ise bu sorunla yüz yüze gelmiş du-

rumdadır. Aslında Türkiye'de Türkçe, Kürtçe ve Arapça dışındaki tüm

diller kaybolma tehlikesiile yüz yüzedir. Abazaca ve Adıgece “kırıl-

gan” diller arasında gösteriliyor. Aslında UNESCO kriterleri dikkatlice

incelendiğinde Adıgecenin ve Abazacanın durumu Türkiye de “kırıl-

gan” olmaktan çıkıp bir derece daha yok olmaya yaklaştığını üzülerek

söylemeliyiz.

Türkiye'de halkların dillerinin de özgürce kendini ifade edebileceği

günler umarak Adigecenin yazı dili tarihçesine kısa notlarla değin-

menin toplum olarak bizim Üzerimize düşenleri yapıp yapmadığımızı

anlamamız açısından önemli buluyorum.



Adıge Bili

Bildiğiniz gibi Kafkas dilleri Kafkasya'nın otokton halklarının

Kafkas Dil Grubunu oluşturuyor. Kuzey ve güney olarak ay-

rıldığını da hatırlatmak gerekir. Adıgece, Kafkas dillerinin ku-

zey kolu olan kuzeybatı dil grubunda yer alıyor. Akraba diller

içinde en yakın olanlar, Abazaca ve artık konuşulmayan ve

insanlık kültür tarihi için büyükbir kayıp olan Ubıhçadır. Söz

konusu üç dil için, “kardeş” diller ibaresi en uygun tanımlama

olur. Zira kökleri açısından incelendiğinde, birçok ortak nokta

belirlenebildiği bilim insanlarınca ifade edilmektedir.

Araştırmacı — yazar Wehutle Aleksander, “Xabze'nin Dili Adı-

gebzedir” adlı Adigece makalesinde, Adıgecenin dünyanın

en eski beş dilinden biri olduğunu ve bu gerçeğin artık bilim

çevrelerince kabul gördüğü ifade etmektedir.

Adıgecenin neredeyse doğadaki bütün sesleri barındıran bir

yapısı olduğunu budili konuşan herkes tanıklık eder sanırım.

Dilin bütün seslerinin aynı zamanda bir sözcük olarak anlam

bulması dikkat çekicidir. Ber Hikmet “makhıbze” dediği Adı-

ge dilini şöyle tanımlar; ”... kurgusu ile o kadar mükemmel-

dir ki, rüzgârın ıslığını, daldan düşen kuru yaprağın hışırtısını,

hızlı akan ırmağın sesini, toprağın nefes alış-verişini, ırmağın

içindeki taşların birbirlerine dokunuşlarının sesini, kalp atışı-

nın temposunu, kuşların şarkısını ve daha çok şeyin sesini

duyuyorsun dinlediğinde...”. Bu zenginliğiile bilim çevreleri-

nin dikkatini çeken bu dilin, Türkiye'de kimsenin umurunda

olmadan yavaş yavaş yok olmasına tanıklık etmek insana acı

veriyor.

Zira, “Adıgelerin dili, dünyanın oluşumunda olup biten her

şeyiifade edecek kadar eskidir. Budur onu eşsiz kılan da...”

diye anlatılmaktadır Adıgece.

 

Yazılı Olarak Adıge Dilinin Geçmişine Kısa Bir Bakış

Bunu anavatan ve diaspora boyutlarıyla aktarmaya çalışaca-

ğım ki sonunda birbirleriyle bağlantı içinde olduğu görülecek-

tir. Adige araştırmacı Trahuo Ramazan, Adıgelerin çok eski

tarihlerde Grek alfabesini yazı dili olarak kullandıklarını, “Çer-

kesler” adlı eserinde dile getirir. Adıgecenin 7. yüzyıldan beri

Arap alfabesiyle yazıldığı bilinen bir diğer gerçektir. Öncele-

ri dini okullarda ve Çarlık zamanında 19. yüzyılda liselerde

okutulmuştur. Jopatinski, Marr, Uslar gibi bilginler, Kafkas

dilleri için Kiril esaslı alfabeler hazırladılar. Fakat bu alfabelerin

tabana yayılma şansı olmadı.

Hangeri Sultan, Negume Şora, Hatokşokue Gazi ve Tambi

Pago gibibilim insanları tarafından yapılan alfabe çalışmaları,

Bersey Wumar tarafından tamamlanarak, 14 Mart 1853'te

Tiflis'te “Çerkesce Alfabe” olarak yayınlandı. Bu alfabenin ya-

yınladığı tarih olan 14 Mart günü, günümüzde Adige Dili ve

Yazın Günü olarak kutlanmaktadır.

Sowyet hakimiyetinin ilk yıllarında Çerkes aydınlarının ser-

besilikten yararlanarak geçmiş yılların açığını kapatmaya

çalıştıklarını görüyoruz. 1922 Kafkasya'da anadillerde Arap

harfleri esaslı alfabe kullanarak eğitim veren okullar açılmaya

başlandı. 1925 yılında Kafkas dilleri için Latin esaslı alfabeler

hazırlandı.

Adıgece için farklı altabelerin oluşturulmuş olması Adıge ay-

dınlarının tek alfabe beklentilerine engel oluşturuyordu.

1930 yılında Moskova'da Sovyet halklarının alfabelerinin bir-

leştirilmesi için konferans yapıldı. Amaç Kiril esaslı alfabe idi.

1936 yılında Kiril esaslı alfabeler kabuk edildi. 1938-40 yılla-

rında Gürcü ve Ermeniler hariç Rus olmayan milletlerin alfa-

beleri Kiril esaslı oldu.

Vatanda, 1960'lı yıllara kadar Adıgecenin ciddi gelişim gös-

terdiğini, okullarda 7. sınıflara kadar okutulduğunu, bu sü-

reçte çok sayıda kitap basıldığını, dergi gazetelerin yerel bo-

yutta bile Adigece yayımlandığını biliyoruz.

Ancak Kruşçev zamanında ise komünizme geçiş bahane-

siyle, Rusçanın dışındakidillerde yayın eğitim ve sanat çalış-

malarının baskıaltına alındığını görüyoruz. Hatta bu dönem-

de doğan çocukların isimlerinin yoğun olarak Rusça olması

tesadüf olamaz. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni bir

umutla yeniden Adıgece eğitim yapan lise açıldı ancak 1,5 yıl

gibi kısa sürede kapatıldığını da belirtmek gerekir.

Kafkasya Dışında Alfabe Çalışmaları

1897 yılında Ahmet Cavit Paşa, Arap harfleriyle bir alfabe

hazırlayarak bu alfabe ile Adıge halk edebiyatından derleme-

ler yapmaya çalıştı. Ahmet Cavit Paşa'nın alfabesi, sürgün

sonrasıİlk alfabe olma özelliğini taşımaktadır.

1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanı ile hemen Ahmet Cavit

Paşa'nın başkanı olduğu “Çerkes Teavün Cemiyeti” kuruldu

ve bu cemiyetin Adıge dilinde yayımladığı “Guaze — Rehber”

gazetesinin yanı sıra çeşitli edebi ve dini kitaplar yayımladı.

Guaze'nin dönem itibariyle oldukçailerici bir yayın çizgisine

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Çerkeslerile ilgili değil

her konuda haberve yorum yazıların yayımlandığınıbiliyoruz.

Ardından “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” kurulmuştur.

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyetinin Beşiktaş Akaretlerde

açmış olduğu Çerkes Örnek Okulu'nda, anadilde eğitimin

yanı sıra Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi dillerde öğretilmiş-

tir. Bu okul Osmanlı döneminde kiz erkek karışık eğitim veren

tek okuludur.

1908 -1920 yıllarında Kuzey Kafkasyalı aydınların siyasi ve

kültürel alanlarda verimli çalışmalar yaptıkları dikkat çekiyor.

Bu yıllarda Adigece ve Abazaca için ortak alfabe çalışmaları

yapıldığını bile görmekteyiz.

1919 yılında yenibir alfabe, uzun tartışmalar sonucunda, ha-

zırlandı. Bu alfabe Latin esaslı olmasına rağmen birkaç Kiril
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harf eklenmiştir. Birinci Dünya Savaşıile başlayan karışıklık

yılları bu alfabe ile çalışmaların yapılmasına imkanı vermemiş-

tir. Buna rağmen İstanbul'da bulunan Şimali Kafkasya Cemi-

yeti bu alfabe ile ders kitapları ve edebi eserler bastırarak bu

eserleri Kafkasya'ya göndermiş ve oradaki yazı diline katkı

sunmuşlardır.

1923-24 yıllarında Kafkasya dışında sadece Suriye'de Çer-

kes dilinde yayın yapıldığını ve eğitim verildiğini görüyoruz.

Bu çalışmalarda İstanbul'daki aydın kadrolarından biri olan

Bateko Harun'un hazırladığı bir alfabe kullanıldı. Suriye, Ku-

neyire'deki Çerkes okulunda, Latin esaslı bu alfabeile eğitim

yapıldı. Çeşitli edebi eserler yanı sıra 1928-31 yılları arasında,

“Marj — Gayret” isimli bir gazete de yayımlandı. Bu çalışmalar

ağır aksak da olsa İkinci Dünya Savaşına kadar devam etti.

İkinci Dünya Savaşıyıllarında Kafkasya'yı terk etmek zorun-

da kalarak Ürdün'e gelen Çerkes yazar Kube Şaban, Ürdün

ve Suriye'deki cemiyetlerin yardımıyla yenibir alfabe hazırla-

dı. Bu alfabenin en önemli özelliği, Kiril esaslı alfabenin temel

alınarak Latin karşılıklarının oluşturulmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Tek Dil Tek Millet

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile kesintiye uğrayan Adı-

geceile ilgili çabalar ve çalışmalar, 1961 yılından sonra der-

neklerin kurulmaya başlanmasıile kısmi olarak canlanmış

olsa da, hiç bir zaman cumhuriyet öncesindeki düzeyine

yaklaşamamıştır. Vatanla Adigece yazışmaların yanısıra tek-

sir makinesiyle çoğaltılan alfabelerle okuma-yazma çalışma-

larını yürütüldüğü, 70'li yılların ikinci yarısında yayın hayatına

başlayan Yamçı dergisinde alfabe ve şiirlerin yayımlandığı ve

Adigece tiyatroların sergilendiği bilinmektedir. Ancak o dö-

nemde dernek çevrelerinde Adiıgecenin okunup yazılması

için gösterilen büyük çabalar, 1980 darbesiyle yeniden bir

kesintiye uğradı. Dernek emekçilerinin uğradığı kovuşturma-

lar ve ödenen bedelleri hepimiz biliyoruz.

Benim de 1987-88 yıllarında içinde yer aldığım Ankara

KKKD tiyatro gurubu ile turnelere gittiğimizde, Mahuewud

Hayri ağabeyimiz derneklerde Adigece şarkılar söylediğinde,

bizler çok büyük heyecanın yanı sıra çok büyük bir korkuyu

da yaşardık. 1989 yılında Sürgünün 125. yıl etkinliklerinde,

Ankara'ya davet edilen misafirlerin Adıgece konuşmasının

bile problem yarattığını ve bu yüzden dernek yöneticilerinin

sorgulandığını da vurgulamak gerekir.

1992 yılında yaklaşık bir yıl yayımlanan ve benim de içinde

yer aldığım MARJE dergisinin yayım dili “Türkçe ve Çerkes-

ce"olarakizin alındı ve hemen hemen her sayıda birkaç şiir

Kiril alfabesiyle basıldı. Bu süreçten sonra derneklerde kısmi

olarak dil kurslarının yürütüldüğünü görüyoruz.

Hepimizin bildiği gibi Kafkasya'dan getirdiğimiz dillerden bir

tanesi olan Ubıhçayı son konuşan Tevfik Esenç'in 1992 yı-
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ında Balıkesir'de ölmesiile birlikte, ne yazık ki, bu dil son

nefesini Anadolu topraklarında vermiş oldu. Ubıhça dünya-

nın en enteresan dillerinden birisidir. 83 sesten oluşuyordu

ve sadece üç sesli harf vardı. Geriye kalan 80 tanesi sessiz.

Muhteşem bir ses zenginliğine sahip olan bu dil, şimdi dil-

bilimcilerin en çokilgilendiği ve araştırdığı dil durumundadır.

UNESCO'nun kaybolmakla yüz yüze olan dil listesine aldığı

Adıgecenin durumu, Adana Derneği'nin Dr. Cahit Aslan ön-

cülüğünde, 2004 yılında bir Avrupa Birliği Projesi çerçeve-

sinde yapılan anket çalışmasıile ortaya konulmuştur. Ankete

göre; 60 yaş ve üstü kişiler 9690 oranında anadilini bilmekte,

ancak 0-10 yaş arasındakilerden sadece 9610'u anadilini bil-

mektedir. Fakat 60 yaş üzerindekikişilerin neredeyse tama-

mı anadilini biliyorken, çok değil iki kuşak sonrasında piramit

tam tersine dönmüştür. Yani dil bilenler en fazla iken şimdi

bilenler, tam tersi, en az durumuna geçmişlerdir.

Kaffed 2004 yılında uluslararası alfabe konferansı organize

etmiş ve bu konferansta diasporada Adıgecenin vatanda ol-

duğugibi Kiril alfabesiyle yapılması karar altına alınmıştır.

2002 yılında çıkan Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesin-

de çıkarılan yeni yasalar ile anadilde özel kurslar açma im-

kanı doğdu. Bu minvalde Kaffed'in çabaları ile 1 Temmuz

2006 tarihinde, uluslararası bilim insanlarının konuk olduğu

“Yok Olma Tehlikesi Altındaki Diller ve Adıge-Abhaz Dilleri-

nin Konumu” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Söz konusu

konferans, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafın-

dan desteklenen “Adıge-Abhaz Dillerinin Öğretimiİçin Alt-

yapı Oluşturulması” projesi kapsamında yapıldı. Aynı proje

ile Kafkasya'dan öğretmenler getirildi ve Adıge dilinde 25,

Abaza dilinde 15 kişinin katıldığı, bir ay süren eğitici kursları

düzenlendi. Adıge ve Abaza dilinde alfabe, sözlük, dilbilgisi

kitapları gibi materyaller hazırlandı. Ve bütün bu çalışmalar

sonrasında aynı yıl 32 dernekte dil kursları açıldı.

Bu proje anadilimizin sadece kurslar ile öğretilemeyeceğini

göstermesi açısından önemlidir bence. Bu gerçeği; kursa

katılanlar da, çocuklarını gönderenler de, Milli Eğitim Ba-

kanlığı da ve Avrupa Birliği de gördü. Yine de çok sayıda

dil bilenin bu kurslar sayesinde okur-yazar olmuş olması, dil

bilmeyenlerin de en azından okur olduklarınıileride öğrenme

niyetinde olanlara katkı sağlayacaktır.

2008 yılında Ürdün, Amman'da 1.Uluslararası Adige Dili

Konferansı toplandı. Yaklaşık 50 kişilik bilim insanının çeşitli

başlıklar altında tartışmalar yaptığı konferansta alınan karar-

lardan sadece bir tanesi hayata geçirilebilmiştir, ikincisinin

Ankara'da yapılması. Söz konusu konferansında 4 yıl gecik-

meile yapılabildiğini belirtmekisterim.

Bu arada Kaffed'in bazı anadil eğitmenlerini Kabardey-Bal-
kar Cumhuriyetine göndererek eğitim almalarını sağladığını

da not olarak düşmek gerekir.



Sosyal Medya ve Özellikle Facebook

Aslında sosyal medyanın dünyada bu derecede yaygınlaş-

ması bir bakıma anadilde karşılıklı yazışmaların, okumala-

rın ve üretilenlerin paylaşılmasının da önünü açmış olması

önemlidir. Artık dünyanın herhangi bir yerinde Adıge dilinde

üretilmiş metinlere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bir de sa-

dece Adigece yazışılan facebook gruplarının gün geçtikçe

çoğaldığını görüyoruz. Oysa takip edenler hatırlayacaklardır;

“İnadına Adıgebze” grubu ilk oluşturulduğunda moderatör-

ler, Adigece dışında yazılmamasıiçin Üyelere yalvarıyorlardı.

Sadece Adigece şiir paylaşılan “VWuse Gup”, “Adigecenin

Gücü” , “Adıge Wored” gibi gruplar ve dil üzerine açılan web

sayfaları, anavatan ile diasporanın iletişimini sağlıyor. Bu ör-

nekler çoğaltılabilir. İntermetten anavatanda çıkan gazeteleri

radyoları ve televizyon programlarının izlenebiliyor olması,

sosyal medyanın Adigelere sunduğu bir fırsat olarak görül-

meli ve yararlanılmalıdır. Dile emek veren arkadaşların anadi-

limizdeki paylaşımları, kimlik bilincini de geliştirmekiedir.

Seçmeli Ders ve MEB

Kaffed'in Adıgece ve Abazacanın ortaokulların seçmeli ders

programına alınmasını çok önemsediği görülmektedir. Öyle

ki MEB'in kendisinin hazırlaması gereken müfredat ve ders

materyallerini kendi imkanlarıyla hazırlayarak hibe etmiştir.

Doç. Dr. Sinem Vatanartıran yönetiminde Kaffed anadil öğ-

retmenleri ve araştırmacılar bu çalışmada yer aldılar. Bura-

dailgi çekici olan Kaffed'in bu çabalarına rağmen yeterince

“seçmeli ders sınıfının açılamamasıdır. Sistem aslında bunun

farkındaydı. Bu kadar dağınık ikamet eden bir toplum bunu

başaramayacağını herkes biliyordu amabir tek biz bilmiyor-

duk.İlk yılın 2, ikinciyılın 4-5 sınıfla kalması bilmediğimiz bir

gerçeği de yüzümüze vurdu; örgütsüzlüğümüzü.

Burada bardağın dolu tarafını görüp, “seçmeli anadili'ni-

zi” seçebileceğinize, bu konuda bir müfredatın MEB Talim

Terbiye Kurulu tarafından onaylandığına, yazılı ve sesli ma-

teryallere MEB internet sayfasından ulaşabileceğinize, hatta

yakında kitap olarak yayımlanacağına sevinebilir insan. Üs-

telik iki gün önce özel okullarda anadilde eğitim hakkı bile

tanınmış durumdadır. Yani isteyen özel okul açıp anadilde

eğitim yapabilir.

Oysa beklenti, vatandaşı olarak yaşadığın ülkede, kendi ger-

çekliğini yaşama şansı verilmesidir. Herkesin ulusal—kültürel

değerlerini yaşatma şansı bulduğu bir ülke, sanırım dünya-

nın en zengin ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlam-

da, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması istenmelidir.

Nüfus itibariyle en yoğun ve gelişmiş olduğumuz bu toprak-

lar, Adıgecenin en çok konuşulan, yazılan ve okunan ülke

olması gerekirken, en zavallısı durumunda olması üzücü bir

durumdur.Birdil, konuşulmasıiçin insanlara ihtiyaç duyar. O

dilin sahiplerinin elinden bu şansı aldığınızda, kendilerini ge-

liştirmesine olanak sunmadığınızda, o dili yok eden sorumlu

durumuna düşersiniz. Maalesef, salt Adıgece değil, yukarıda

belirtildiği gibi, ülkemizde onlarca dilin akıbeti birbirine ben-

zemektedir. Türkiye Cumhuriyeti diller bahçesidir aslında,

ama bahçedeki çoğu dillerin ağzı bantlanmış bir haldedir. Eİ-

bette bu baniların çözülmesiistenmelidir. Dünya'da en çok

Adıge'nin yaşadığı bir ülkenin, Adigecenin en çok geliştiği

diaspora ülkesi olması gerekir.

Adıgeler kendilerine ilişkin değerlere sahip çıkma, kendileri

adına bir şey talep etmede yeterince aktif değildir. Anadilin

bir halkın, bir kültürün var olabilmesi için ne kadar yaşamsal

öneme sahip olduğunun da çok fazla farkında olamadılar.

Yine de son zamanlarda kafakolilişkileri sayesinde de olsa,

bir üniversitede Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümü açılması ve

diğer bir üniversitesinde bölüm açma çalışmalarının devam

etmesi sevindiricidir. Bu çalışmalar ancak Türkiye'de Adıge-

cenin arşivlenmesine katkı sağlayabilir. Bu konuda mevcut

yapılardan farklı olarak, salt çalışma alanı anadil olan yapı-

lar oluşturulmalıdır. Doğaldır ki ülkenin demokratik yapısının

yolculuğu, bu ülkede Adıgecenin ömrünü belirleyecektir.

Seçmeli anadil öğretiminin aslında bir aldatmaca olduğu or-

tadadır. Bir insana anadilini seçmeli olarak öğretmek kulağı

tırmalayan bir durumdur. Elbette olması gereken anadilde

eğitimdir. Ve genel de Kafkas dilleri, özelde de Adıge dili,

bütün dünyadillerinde olduğu gibi eğitim dili olarak kullanıla-

bilecek zenginlik ve derinliktedir.

Bir dilin var olabilmesi yolunda kamusal alanda kullanılıyor

olmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Göstermelik yasal

düzenlemelerle bir dil yaşatılamaz. Bu konuda samimi olan

bir otorite, dilin yaşayabilmesinin gerekliklerini ve koşullarını

oluşturmaya çalışır. Oysa uygulanan, doğalmış gibi gösteri-

len ama amaçlanmış asimilasyon yöntemidir.

Bir dilin yaşadığının en önemli kanıtı konuşuluyor olmasının

yanı sıra, o dilde üretilmiş bir birikimin varlığıdır. Bunun ya-

zılı veya sözlü olmasının çok önemli olmadığını düşünüyo-

rum. Adıgecenin binlerce yıllık birikimini bugüne taşıyabilmiş

olması dikkat çekicidir. Ulus bilincinin ayakta kalabilmesinin

olmazsa olmazıdır dil. Dilinizi kaybettiğinizde her şeyi kaybe-

diyorsunuz.

Her şeyden önce bir dilin gelişiminin engelleniyor olmasının,

bir insanlık suçu olarak kabul edilip, bu suçuişleyenlere kar-

şı yaptırımları olacak bir dünya örgütünün olması gerekirdi.

Ancak dünyayı sömürenlerin kontrolaltında tuttuğu gerçeği,

dile getirdiğim isteğin de bir ütopya olmasını sağlıyor. Maa-

lesef, insanlık kendi zenginliklerini küçük ve günlük çıkarlar

uğruna yok etmektedir.

Bir Adıge yaşlısının -ki dili bilmemesi mümkün değil- şöyle

bir cümle kurduğuna tanık olmuştum: “İyi, kötü, hurru, oz-

guru dopsour.” Bu cümlede fark ettiğiniz üzere tek Adıgece

sözcük “dopsour” (yaşam sürüyoruz). Bu konuşma, o anda
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hangi dilde düşünüyorsanız, o dilin sizin kendi anadilinizi kontrol ettiğinin somut bir örneğidir. Oysa yaşlı Adıge, Adıgece

konuştuğunu düşünüyordu. Sürekli kendidilinizde konuşuyor, okuyorve yazıyor olduğunuzu düşünün. Bu durumda böylesi

bir şey asla başınıza gelmeyecektir. Zira rüyalarınızı da anadilinizde görmeye devam edeceksiniz.

Türkçeden başka bir dile tahammülü olmayan bir anlayışla yaşandı 90 yıl.

Diller, geçmişin bilinmezlerin çözülmesinin şifresi olacak derinliktedir.

Anadil kendini bilmektir. Ve Adıgeler de kendini bilmekle varolabilirler...

“Yu 63ap 63yy9 nlaLulaklama

Kİ9MTbblTbaTU KbafiXby9TOX.

L4İ36n19M W 039p İypbinuyamMa

MallKbOTİM MTbICXbOMK...”

ANADİL KENDİNİ BİLMEKTİR...

AH3A3J1bXYb33P 3biIMLUİ)XXbİHPALI...

bbipcefi YMap LUbira Ağbira639 erbapxakiyaLu.

1843 — 1850 rbsx3Mm 639 kysn 39pHuLulam U hilbirbyakla ypbicbii39M T9pMALUY Kbyfibikby LUMLUlaLı. CTaBporor Ağbiraxap

aHagarbxy6O39M XYpUrbaK9Hy |UMHa3meM Arbaklyalu. bbipce/ YMap Y megaryoxmuecka /19Xbbirbax9p aÖbi LUbirby9

uleg39, 3ey6rpy.

E3biM dladli 4 roKbbirbexsM Uryps Wricakl3 3bipeT. İm4MHa3meM Ağbira633p 39pbiLUbiDUrb9()KSH 39pbILUbIMbilap

KbexyT9. Ağbır3033p 33pMMbONKOH TXbiNb 39(b9MeLUbiHbiM WYWXKb HOXb3. Mbi ryrcbic3, M9KbbirbaxaM XaTy Tudormc

Maklya. TUdorımc Libilubila Ma33 3biLUbiÖribiM (Lİlapmxacbi633 bykBap) bip 39XerTbXb3. A Txbirib 33XW17bXbap 1855 rb3M M

Tbatxarla Ma33M M 14 bim TXxbiTby Tpagsalu. A TXbUTbbip TbaOxb3 xyalulpu Ağbir3633p İ4MHAa3MeM L4anKy Xyoxba. A

TXbUTbbip ağibir9039kl3 TXaya9 Kbbılokla Libir9 TXbUTbT.

bbipce4i YMap Mbi Y LUbiria TXbiTbbip €3bIiM apbiri Xbapdbxap KbUrbaCc3Ösriypa 33XMI1bXba TXbiMbT. bbipcei YMap

€3biM Kbbi39pWITbbiTaMkl9 46 MakKbbiM Xbapd) Xy3oxMrrbxbaya 39pUrbaralya arıdaBuTT. Ağbir92633M M 33X9TbIKİ9X3M

4 xa639x3pMW a TXbiTbbiM KbbiLUMMbajTbarbyarT. A epxanlam Kbbilyklbbka WWKb4 633M EN9KbbiHbip XUHSKAKbbIM.

1858 rbaMW Ağgbır3639M 4 rpamMaTuKap uTXalı. 1861 Tb9MU Ypbic Xbap(dbxap KbUrbac363rıy Harbyalul 3bi ardaBUTU

39XMI1bXbay3 KbbiXOLUbDK. CbiT KbaXbyaM4 a Mb3Xx9M Apbirsxap 3bilyra ryrbyxb İa3HaTlaM Kbbi39pXxyuXbamMkl9 a

TTbXKbbiTb3X3p 3biTbalacbinxXb3 LUlbirilax3M Ulbixy6aM Irbolaca XbyakbbiM.

Cbirü 4pexby Ağbir3635y TXbirbam uxya Libiria3 TXbUTbbİM, TXbİTbaM W KbbigaKİbirbya Maxyap AH3g9rbxy6O39M Y

Maxyay Anibira pecryOnbiKMLUbIMM X8X3C ağbir3x9MU KballıroKay3 a Maxyap arbanbanla. Mbi MaxyaomM Libbkal9x9M

KbbiLarıcarrbxX9MKİ3 AM aHagarbxyOsap Ilaopbiyay AM Lula36nemM İypibbiHbiM OXyoluXboroHy  ZbIXYMYHSTİbIHKİS

COXbyaXby9pM Txb3M Kbbigurb3oxbynl3.

LLİxbaM M irbbiklyap O33ul.

Aygpbira MbariKbbip Aypa ALIXbap3 33TETTbY, 4039 Alypbirrby a xyG39 arbasaLuılay,a 114 196nop AyLIMÜYS, Harı9p3 HaMbiCp9

ax3TTbY, UlbixXyM riula xyalyılpa Lulbixb Klarbbispaxbay AyHelp 3biTeTbiXY Wyrbalula....
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yaşar aslankaya

 

Federasyonumuzun dünyaya açılan pencerelerinden birisi olan

elinizdeki bu dergi, uzun yıllardır, özverili çalışmalarla yayına ha-

zılanmaktadır. Diasporadaki en uzun ömürlü yayınlardan birisi

olan NART dergisinin, bugünlere gelmesi yolunda emeği geçen

herkese şükranlarımı sunarım.

Kafkas Dernekleri Federasyonu yönetimine seçildiğimiz tarih,

Federasyonumuz ve halkımız açısından önemli günlere denk

gelmiş oldu: Federasyonumuzun kuruluşunun 10. yılındaydık.

Kaffed öncesindeki süreçleri de göz önüne alındığında ise bu

çatı altındaki birlikteliğimizin 20. yılındayız.

Halkımız açısından çok önemli olan iki gündem maddesiise;

“Soçi Kış Olimpiyatları” ve “Çerkes Soykırım ve Sürgünün 150.

Yılı” idi. Ayrıca bugün artık rafa kaldırılan yeni anayasa çalışma-

ları o günlerde devam ediyordu. Ülke gündemindeki demokra-

tikleşme, görüşmeleri halen devam eden müzakere süreci ve

iki yılda yapılacak üç seçim yakından takip edilmesi gereken

önemli süreçlerdi. Bu tarihsel günlere sorumluluğumuzun ge-

reklerini yerine getirmek için yönetim kurulumuzun ilk toplan-

tısında “Soçi Olimpiyatları ve Sürgün-Soykırım 150.Yıl Çalışma

Grubunu” kurduk. |

Soçi Olimpiyatları öncesinde Soçi'nin Çerkesler için tarihsel

önemini anlatmaya çalıştık. 1 Şubat tarihinde Rus büyükelçili-

ği önünde kitlesel basın açıklamamızı yaptık. Bu etkinlik ulusal

ve yerel olmak üzere 37 basın yayın kuruluşu tarafından haber

yapıldı. 



4 OLİMPİYAT SOYKIRIMI

UNUTTURAMAZ!

 

Bildiğiniz üzere 21 Mayıs 1864, Rus Çarlık ordusunun düzenlediği as-

keri geçit ile 101 yıl süren Rus-Kafkas Savaşı'nı kazandığınıilan ettiği ta-

rihtir. Bu tarihten sonra iyice hızlanan etnik temizlik sonrasında yaklaşık

1.500.000 Kafkasyalı ata topraklarından Osmanlı topraklarına sürgün

edildiler. Atalarımızdan yüzbinlercesi sürgün yollarında açlık, sefalet, so-

ğuk ve salgın hastalıklar yüzünden can vermiştir. Osmanlı topraklarına

ulaşabilenler ise geniş bir coğrafyaya dağıtılmıştır.

Kaffed bu büyük trajedinin halkımızın her kesimince hatırlanması ve

anılmasının önemini vurgulayarak ve tüm Üye derneklerine çağrıda bu-

lunarak her 21 Mayıs günü anma etkinlikleri düzenlemektedir. Federas-

yonumuzun Israrlı çalışmaları sonucu artık Türkiye'de her yıl 21 Mayıs

anma etkinlikleri binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu yıl

Kartal Sürgün Anıtı önünde yaklaşık on bin kişiyle toplandık. Çok sayı-

da derneğimiz geniş katılımlarla yerel olarak 21 Mayıs'ı anma programı

düzenlediler. Soykırım ve sürgünün çeşitli etkinlikler ile anılması güçlü

bir hatırlama ve hatırlatma yöntemidir. Her geçen gün kaybolmaktaolan

kimliğimizi yeniden kazanma biçimlerindenbirisidir aynı zamanda.

Diaspora yaşamında sorunlarımız bitmek bilmiyor tersine her geçen gün

katlanarak artıyor. Bunlardan en önemlisi dilimizin kaybolma sürecidir.

Federasyonumuz anadil konusundaki çalışmalara özel önem atfetmek-

tedir. Bu minvalde Adige ve Abaza dillerinde seçmeli ders tercihlerinin

artırılması özel çaba gösterdik. Yine bu çerçevede seçmeli derslerde

anadil öğretmeniihtiyacını karşılamak üzere, dil bilen gönüllü kardeşle-

rimizin katıldığı eğitici kursları düzenledik.

Gündemimizdeki en önemli sorunlardan birisi de Suriyeli soydaşlarımı-

zın durumudur. Yaşanan savaşın bitiş tarihi öngörülemez hale gelmiştir.

Derneklerimizin, üyelerimizin ve duyarlı soydaşlarımızın desteğiile acil

ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ancak son zamanlarda bu destek azalma-

ya başlamıştır. Buradan tekraren “Suriyeli kardeşlerimize destek” için

çağrıda bulunuyorum,lütfen kulak veriniz. Bizim için önemsiz olan mik-

tarlar, bir araya geldiğinde yaşamsal ihtiyaçları karşılayacak büyüklüğe

ulaşmaktadır.

Son yıllarda gerek Rusya gerekse Türkiye'de değişen politik ortamlar

örgütlerimizin davranışlarını da etkilemeye başladı. Bu değişikliklerin bir

yansıması olarak; Federasyonumuzun da kurucu üyesi olduğu, Üst ör-

gütümüz Dünya Çerkes Birliği-DÇB yönetiminin bazı faaliyetleri konu-

sunda çoksıcak tartışmalar yaşadık. DÇB yönetiminin tepki çeken bazı

uygulamaları karşısında Federasyon olarak örgüt içiiletişim kanallarını

kullanarak itiraz ve eleştirilerimizi yaptık. Bu sürecin yavaş işlediğine

veya gereksiz olduğuna dair eleştirilere rağmen Kaffed olarak, düşünce

ve önerilerimizi yazılı ve sözlü olarak dile getirmeye devam ettik. So-

nuçta 29 Kasım 2014 tarihindeki DÇB yönetim kurulu toplantısında

örgütün günümüz koşullarına göre yenilenmesi konusunda çalışma

başlatılmasına karar verildi.

Federasyon yönetimi olarak, çalışma programımızda verdiğimiz taah-

hütler çerçevesinde, önümüzdeki bir yılda etkili çalışmalar yapmayı he-

defliyoruz. Bu çalışmaların başarılı olma şansı, derneklerimizin ve üyele-

rimizin aktif desteğiile artacaktır.

Gerek anavatanımızda gerekse diasporada halkımızın daha güzel gün-

ler yaşamasıdileklerimle...
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Rusya Federal Ajansı-Rossotrudniçestvo Türkiye temsilcilerine anavatan Üniversitelerine öğrenci gönderilmesi siste-

mindeki sorunlar ve çözümleri konusunda Kaffed önerilerini içeren bir yazı verildi. Söz konusu yazıilgililer tarafından

ajansın genel merkezine ulaştırıldı.

 

Türkiye'de geçici olarak ikamet etmek zorunda kalan Suriyeli hemşerilerimiz için fitre ve zekat yardımı kampanyası

başlatıldı ve WEB sayfasından duyurusu yapıldı. Söz konusu kampanya sonucunda toplanan paralar Derneklerimiz

aracılığıyla Suriyeli soydaşlarımızaulaştırıldı. Kampanyaya katkıda bulunanların bilgileri, 4 Ağustos 2014 tarihinde WEB

sayfasında yayınlandı.

 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylara, seçim yarışında başarılar dileyen ve Çerkeslerin Türkiye Gum-

huriyetinden demokratik taleplerini içeren mektuplar gönderildi. Söz konusu adaylara gönderilen mektuplar ve Sa-

yın Selahattin Demirtaş'ın cevap yazısı WEB sayfasında yayınlandı.

 

Kaffed adına, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği görevine atanan Sayın İnar Gitsba'ya tebrik yazısı gönderildi.

Gönderdiğimiz yazı ve Sayın Gitsba'nın cevap yazısını WEB sayfasında yayınlandı.

 

11. Doğu Akdeniz Uluslararası Çerkes Kültür Festivali tertip komitesi heyeti ve Genel Başkan Y.Aslankaya, TBMM

Başkanı Sayın Cemil Çiçek ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Sağlam'ı festivale davet etmek

üzere ziyaret ettiler.

 

Seçmeli ders müracaat dönemindeki kampanyaya ek olarak, Eylül ayında seçmeli dersler tekrar müracaat edilmesi

ihtimali göz önünde bulundurularak bilgilendirme amaçlı broşür bastırıldı.
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Kaffed-Adıgey Çalışma Grubu tarafından organize edilen Geleneksel Antalya Gençlik Kampı bu yıl Akdeniz Üniversitesi

Merkez Kampüsü, Arapsuyu'nda yapıldı. Lise öğrencileri ve üniversitelerde eğitim gören gençleri bir araya getirerek

tanışmalarını sağlamak amacıyla organize edilen kamp, 7 Ağustos günü tamamlandı.

 

Kaffed heyeti, 11. Doğu Akdeniz Uluslararası Çerkes Kültür Festivali'ne katıldı. Heyet aynı zamanda Göksun B.Çamurlu,

Anzurey köylerinin yanısıra, Mehmet Bey köyünde Nermin Sürmen'in müze evi ziyaret etti. B.Çamurlu ve Mehmet Bey

müze ev ziyaretleri sırasında Federasyonumuzun girişimleri ile davet edilen TRT AVAZ ekibi çekimler yaptı.

Festival açılışında konuşma yapan Genel Başkan Y. Aslankaya, katılımcılara, emeği geçenlere ve destek verenlere

teşekküretili. Festival alanında kurulan Kaffed Standında Federasyonumuz tarafından hazırlanan Anadil, Çerkesler, 21

Mayıs-150.YIl broşürlerinin dağıtımı yapıldı.

 

Geleneksel Nalçik Yaz Kampına katılan 19 genç kardeşimiz, YK Üyemiz Hülya Şahin ve değerli büyüğümüz Demir

Kızılkaya nezaretinde Nalçik Gorniy Rodnik Sanatoryumuna yerleştiler. Gençlerimizin anavatanlarını tanımasını sağla-

mak amacıyla düzenlenen kamp katılımcıların hafızalarında güzel anılarla sona erdi. Grubumuz, 1 Eylül günü İstanbul

S.Gökçen Havalimanına ulaştı.

 

Kaffed heyeti, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutluyu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Federasyonumuz ve faaliyetleri

hakkında Sayın Valiye bilgi verildi ve yapılması planlanan etkinlikler konusunda destekistendi.

 

Üniversite sınavlarında başarı göstererek, bir üniversiteye kayıt olmaya hak kazanan kardeşlerimize, Derneklerimiz

tarafından yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda,kayıt yaptırılacak üniversitenin

bulunduğuil veya ilçedeki Derneklerimizin söz konusu kardeşlerimize kayıt veya konaklama gibi konularda rehberlik

üzere görevlendirdikleri kişilerin isim ve telefonları WEB sayfasından yayınlandı.

 

Kaffed tarafından, Abhazya Devlet Başkanlığı adaylarına mektup gönderildi ve gönderilen mektuplar WEB sayfasından

yayınlandı. Ayrıca Genel Başkanımızın, Abhazya vatandaşı olan üyelerimizi oy kullanmaya çağıran mesajı WEB sayfa-

sında yayınlandı.

Kaffed heyeti seçim günü, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliğinde hazır bulundu. Oy kullanma işlemi başladıktan

sonra seçim sandıklarına emniyet güçleri tarafından yapılan müdahalelere yerinde tepkiler gösterildi ve olaylar takip

edilerek tüm gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haberler WEB sayfasında yayınlandı. Sürecin de-

vamında, yapılan engellemeyi Kaffed adına kınayan bir basın açıklaması WEB sayfasında yayınlandı.

 

Rusya Federal Ajansı-Rossotrudniçestvo Türkiye temsilcileri ile Federasyon merkezinde bir görüşme yapıldı. Görüşme-

de üniversitelere burslu öğrenci gönderilmesi, dil eğitimi ve kültürel çalışmalar konusunda işbirliği imkanları üzerinde

bilgi alış verişi yapıldı.
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Kalted tarafından Ortaokullardaki Seçmeli Adıgece derslerinde öğretmen ihtiyacını karşılamak Üzere Sertifikalı Adıge

Dili Eğitici yetiştirme programı hazırlandı. Bu kapsamda K.Maraş derneğinde Adıge Dili Eğitmeni Sayın İlhan Aydemir

öğretmenliğinde başlayan kursa 25kişi katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifikaları K.Maraş Derne-

ğinde düzenlenen törenle verildi.

Yine bu kapsamda Kayseri Derneğimizde Sayın Albek Abazov öğretmenliğinde açılan kursa 35 kişi katıldı. Kursu

başarıyla tamamlayan eğitimcilerimizin sertifikaları Kayseri Kafkas Derneği Kültür Gecesinde törenle verildi.

 

Kaffed heyeti, Eskişehir Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel Azhvala Şenliğine katıldı.

 

Abhazya Dışişleri Bakanlığı; Aohazya Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı seçimleri sırasında İstanbul'da kurulan seçim san-

dığıile ilgili ortaya çıkan sorunun çözülmesi sürecinde Federasyonumuzun verdiği destek için teşekkür mektubu gön-

derdi.  

  

 

  

    

   

  

  
   

 

Kaffed Geniş Katılımlı Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara Gazi Park otelinde yapıldı. Dünya Çerkes Birliği ile ilgili olarak

son zamanlarda yaşanan sorunların ve DÇB-Kaffed ilişkilerinin ana gündem maddesi olduğu toplantıya Dernek Baş-

kanları, Kafted YK üyeleri, Kafted DÇB YK üyeleriile birlikte Kaftfed DÇB delegeleri katıldı. Toplantıda DÇB'nin tarihsel

misyonu, amaçları, faaliyetleri, günümüzdeki durumu ile birlikte son zamanlarda sosyal medyada tartışılan ve bazı

derneklerin deklarasyonlarına konu olan DÇB yönetiminin faaliyet ve açıklamalarıistişare edildi.

 

20 Eylül Çerkes (Adıge) Günü, Kabardey Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çerkes

Günü kutlamalarına K.B. Gumhuriyeti resmi kurum vesivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaşilgi gösterdi. Ay-

nca DÇB davetlisi olarak; Kafted, Adıgey Cumhuriyeti, Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti, KBC-Mezdeug Bölgesi, Avrupa,

Ürdün ve Suriye örgütlerinden temsilciler katıldı.

27 Eylül 2014: Kaffed ile Kafdav tarafından düzenlenen “Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150.Yılında Çerkesler” konulu

uluslararası konferansın ilk Üç oturumu, Ankara, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlendi. Konferansa yurt

içinden ve özellikle Kafkasya'dan çok sayıda akademisyen katıldı.

 

Federasyonumuz ile Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Hendek derneklerimiz tarafından düzenlenen törenle Abhazya Zafer

Bayramı-Ayaayra kutlandı. Kutlamalara katılan Gen.Başk.Yrd. Erol Taymaz bir konuşma yaptı. Abhazya Zafer Bayra-

mı-Ayaayra aynı zamanda Mersin Derneğimiz tarafından 20 Eylül Çerkes Günü'nü birlikte kutlandı.
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Medet Önlü”, 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Üni-

versite eğitimini Bursa'da tamamladı. Genç yaşlarda kendi

çabalarıyla Çeçen dilini öğrenmiş ve bu alanda Türkiye'deki

uzman kişilerden birisi haline gelmişti. Aynı zamanda siyase-

te deilgi duymakta, Çeçen toplumunun geleceğini dert edin-

mekteydi. Rusya-Çeçenya savaşları sırasında Türkiye'de

önemli bir rol üstlendi.

Medet Önlü Rusya ordusunun Çeçenistan'da yaptığı işgale,

daha sonra bu ülkede yürütmeye el koyan Rusya güdümlü

yönetimin uyguladığı insan hakları ihlallerine ve haksızlıklara

açıkça karşı çıkmaktaydı. Yıllar boyunca Çeçen bağımsızlık

mücadelesinin Türkiye'deki en öne çıkan temsilcilerinden biri

oldu. 2005 yılında, sonradan Rusya tarafından işgal edilen

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın o dönemdeki başkanı tara-

 

*Soyadısıklıkla “Ünlü” olarak yanlış yazılmaktadır.

edet Önlü kin
 

ıdir?

fından Türkiye Fahri Konsolosu olarak atandı. Öldürüldüğü

tarihe kadar bu unvanıtaşıdı. Medet Önlü, Türkiye'de bu-

lunan Çeçen sığınmacıların sorunlarıyla ilgilenmekteydi. Sa-

vaştan kaçıp Türkiye'ye gelen kişilere, ailelere, savaş gazile-

rine, öğrencilere; vize işlemleri, ikametgâh sorunları, eğitim,

barınma ve sağlık konularıyla ilgili yardım sağlıyordu. Yıllar

boyunca Türkiye'de herhangi bir yasal statü sahibi olama-

yan, barınma veya çalışma gibi en temelihtiyaçları dahi gide-
rilmeyen, temel kamu hizmetlerinden faydalanamayan Çe-

çenler, yaşadıkları her türlü sıkıntıda Medet Önlü'den destek

almaktaydılar.

 

Evli ve 3 çocuk babasıolan Önlü, geçimini dış ticaretile sür-

dürmekteydi. Ankara Balgat Çetin Emeç Bulvarı'ndakiofisini

hem ticari faaliyetleri için, hem de siyasi görevi için kullan-

maktaydı.
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22 Mayıs 2013 günü saat 23:00 sularında

kendisinden haber alamayan eşi ve çocuk-

ları, ofise ulaşabilecek yakınlarıyla iletişime

geçti. Kısa bir süre içinde ofisine vardıkların-

da, Medet Önlü'nün cansız bedeniyle karşı-

laştılar.

Diğer çalışanlar saat 18:00 civarında ofisten

çıkmışlardı. Anlaşılan o ki, ofisinde yalnız kal-

dığını bilen, Önlü'nün tanıdığı ve içeri kabul

ettiği bir kişi içeri girmiş, onu öldürmüş ve

kaçmıştı...

 

 
Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü suikastının soruşturulması sürecinde gözlenen

ihmaller konusunda kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla 12 Ocak günü Ankara Adliye Sarayı önündebir

basın toplantısı düzenlendi. Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya tarafından

okunan basın açıklamasını okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI
Ankara / 12 Ocak 2015

Sayın basın mensupları,

Yaşam hakkına duyarlı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları-

nın değerli temsilcileri,

Medet Önlü'nün saygıdeğer dostları,

22 Mayıs 2013 günü Ankara'da işlenen Medet Önlü cinaye-

tine ilişkin son gelişmeler konusunda kamuoyunubilgilendir-

mek için bu basın açıklamasını düzenliyoruz.

Hepinizin bildiği üzere Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri

Konsolosu Medet Önlü, 22 Mayıs 2013 tarihinde işyerinde

uğradığı suikast sonucu öldürülmüştür. Aradan geçen yak-

laşık 20 aylık süreye rağmen, cinayetin arkasındaki güçle-

rin hala tam anlamıyla ortaya çıkarılmadığını ve sorumlula-

rın adalete teslim edilmediğini üzüntüyle gözlemlemekteyiz.

Cinayetin soruşturulması sürecinde birtakım ciddi ihmaller

göze çarpmıştır. Bugün gelinen noktada yaşananlar geniş bir

bakış açısıyla ele alındığında, yapılan ihmallerin hem emniyet

alanında, hem de hukuksal alanda sürdüğünü görüyoruz.

Polis fezlekesine göre cinayetten hemen sonra güvenlik ka-

meraları, telefon kayıtları ve merhum Medet Önlü'nün günlü-

gündekibilgiler kullanılarak başlıca şüpheliler tespit edilmiş-

tir. Sabıka kaydı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tetikçi

Murat Aluç, ona yardımcı olan kişi Ömer Peltek ve Çeçen

kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı azmettirici Rızvan EZ-

bulatov cinayetin hemen akabinde tespit edilmesine rağmen

yakalanmamıştır. Böylelikle kaçmalarına fırsat doğmuştur.

Örneğin azmettirici Ezbulatov'un cinayetle bağlantısıilk gün

tespit edilmesine rağmen, cinayetten iki gün sonra İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına rahatlıkla çıkış yapabil-

miştir.
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Ayrıca azmettirici Rızvan Ezbulatov'un suikasttan önceki

yaklaşık 40 gün boyunca Türkiye'de bulunmasına ve hatta

30 Nisan'da Ankara'da Medet Önlü ile, görüşmüş olması-

na rağmen, dava dosyasında kendisine dair hemen hemen

hiçbir bilgi, görüntü veya fotoğraf yoktur. Savcılik'ın Rızvan

Ezbulatovile ilgili yaptığı bilgi talebine karşılık, Milli İstihbarat

Teşkilatı ellerinde bu şahısla ilgili hiçbir bilgi olmadığınıilet-
miştir. Halbuki Rızvan Ezbulatov 1990'lı yıllarda Türk yargı

ve emniyet kuvvetlerini epeyce meşgul etmiş, sabıkalı ve iş-

lediği suçlardan dolayı Türk cezaevlerinde hapis yatmış ve

Türkiye'ye de çoksık giriş çıkış yapanbir kişidir.

Tetikçi Murat Aluç, güvenlik kameraları ile tespit edilmesine

rağmen 1.5 yıl boyunca Sakarya'da arkadaşı İbrahim Şim-

şek ve yakın çevresi yanında saklanmayı başarmıştır. Bu

dönemdesık sık İstanbul'a gidip gelmesine ve görüldüğüne
dair ihbarlar yapılmasına rağmenpolisin kendisini tutuklama-
ya yönelik herhangi bir girişimi olmamıştır. Cinayete karıştığı

saptanan herkesin İstanbul'da yaşamasına karşın İstanbul

polisi soruşturmaya ancak cinayetten bir sene sonra dahil

olmuştur.

Tetikçi Murat Aluç 11 Ekim 2014 tarihinde Sakarya'da yaka-

lanmıştır. Tetikçi Murat Aluç'la birlikte yakalanan ve kendisi-

ne yardım ve yataklık eden zanlıların delilleri karartma ve kaç-

maihtimalleri somut ortada iken savcılığın ve mağdurailenin
tutuklanması yönündekitalepleri Ankara 8. ve 9. Sulh Ceza

Mahkemeleri'nce reddedilmiştir.

Tetikçi Murat Aluç'un ifadesiyle suç örgütünde önemli rolleri

olduğu anlaşılan Erdem Güneş ve Mehmet Akif Cömert'le

ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi hususundaki talep ve

beklentilerde, Mehmet Akif Cömert hakkında yakalama ka-



 de hesap vermelidir.

rarı dışında, somut olarak ilereme sağlanamamıştır. Cinayetin

üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine rağmen cinayet öncesi ve

sonrası tüm aşamalarda aktif olarak yeralan suikastın diğer zan-

isı Ömer Peltek Türkiye'de olmasına karşın halen yakalanmamış-

tır. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan azmettirici Rız-

van Ezbulatov'un nerede olduğu hakkında ise net bir bilgi yoktur.

Cinayet uzun bir sürede planlandığı ve örgütlü bir şekilde gerçek-

leştirildiği halde, polis tarafından cinayeti planlayanlara ve cinayet

saikine ilişkin hala somutbir bilgi elde edilememiştir.

Medet Önlü, Çeçenlerin savaşlarda piyon olarak kullanılmasına

karşı çıkan istikrarlı bir siyasi tutumuvardı. Katledilmeden önce de

aynı şekilde Çeçen sığınmacıların Suriye'de kullanılmasına karşı

çıkan tutumu herkesin malumudur. Medet Önlü'nün bu konuda-

ki tutumunun katledilmesindeki payıise hiçbir biçimde araştırma

konusu dahi yapılmamış ve bu yön tümüyle eksik bırakılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, güpegündüz işlenen bu

cinayet, başından sonuna kadar ihmaller zinciri ile doludur. Bu

ihmaller bugün hala devam etmektedir. Cinayetin tam olarak ay-

dınlatılamaması Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ayıbı olacaktır.

Medet Önlü cinayetini planlayanlar ve amaçları ortaya çıkartılmalı,

cinayete dahil olan tüm sorumlular derhal belirlenerek yargı önün-

Biz, Önlüailesi ve aşağıda adı geçen kurumlar, bu davanın sonu-

naa Kadartakipçisi olacağımızı belirtiyor, insan haklarına duyarlı tüm kişi ve kurumları adaletin gerçekleşmesini sağlamakiçin

destek vermeye davet ediyoruz.

Önlü Ailesi

Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed)

Ankara Çerkes Derneği

Adana Çerkes Kültür Derneği

Afşin Kafkas Kültür Demeği

Antalya Kafkas Derneği

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Biga Kafkas Kültür Derneği

Bilecik Kafkas Kültür Derneği

Bolu Kafkas Derneği

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Bursa Çerkes Kültür Derneği

Çorum Kafkas Derneği

Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayan. Dem.

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Göksun Çerkes Kültür Derneği

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Hamamözü Kafkas Derneği

İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği

İskenderun Kafkas Kültür Derneği

İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Demeği

İstanbul Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İstanbul Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yard. Dem.

İzmir Çerkes Kültür Demeği

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

Kayseri Kafkas Demeği

Kiçir Adığe Derneği

Kocaeli Kafkas Derneği

Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayan. Dm.

Manisa Çerkes Kültür Demeği

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Mustafa Kemal Paşa Kafkas Kültür Derneği

Nazilli Kafkas Derneği

Reyhanlı Çerkes Derneği

Sakarya Kafkas Kültür Demeği

Samsun Kafkas Derneği

Şarkışla Kafkas Demeği

Sinop Kafkas Derneği

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Söke Kafkas Derneği

Soma Kafkas Kültür Derneği

Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Susurluk Kafkas Derneği

Tokat Çerkes Derneği

Turhal Kafkas Kültür Demeği

Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Demeği

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yard. Dem.

Ankara Çeçen Kafkaslılar Kültür ve Dayan. Dem.

Ankara Düşünceye ÖzgürlükGirişimi

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

Demokratik Çerkes Hareketi

Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı

Kafkas Vakfı

Kafkasya Forumu

Kahramanmaraş Çeçen Kültür Derneği

Şimali Kafkas Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

İnsan Hakları Derneği(İHD)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Der-
neği (Mazlumder)

Türkiye İnsan Hakları Vakfi (THİV)
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ye soru önergesi

Cinayetin soruşturulması sürecinde gözlenen ciddi ihmaller

konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için Kafkas Dernek-

leri Federasyonu ve Ankara Çerkes Derneği tarafından bir

komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleri, merhum Medet

Önlü'nün kârdeşi Ali Önlü ile birlikte 7-9 Ocak günlerinde

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mazlumder, İnsan Hakları Deme-

ği yöneticileri ve Van Milletvekili Kemal Aktaş (HDP), Sakarya

Milletvekili Engin Özkoç (CHP), Konya Milletvekili Atilla Kart

(CHP) ve Eskişehir Milletvekili Salih Koca (Ak Parti) ile görüş-

tü. Yapılan görüşmelerde talep Üzerine insan hakları kuruluş-

ları basın toplantısı desteklediklerini ve katılımcı olacaklarını

belirtirken, milletvekillerimiz de konuyu meclis bünyesinde

takip edeceklerini açıkladılar.

Bu görüşmelerden sonra Konya Milletvekili Atilla Kart, Adalet

Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-

ması istemiyle 9 Ocak günü bir soru önergesi verdi. Sayın

Atilla Kart'ın verdiği önergede Medet Önlü cinayeti konusun-

da yapılan açıklama ve değerlendirmelerden sonra şu soru-

lara cevap istendi:

1- Oluş şekline göre; delillere, asli faillere — azmettirenlere

ulaşılması mümkün olmasına rağmen; hem Emniyet ve hem

de Savcılık aşamasında nedenzaafiyet içine girilmiş; delillerin

toplanmasıvefaillere ulaşılması neden bu kadar gecikmiştir?

2- Soruşturmanın böylesine ihmal edilmesi ve yetkinin kötü-

ye kullanılması karşısında; soruşturmaya yönelik olarak idari

ve adli inceleme yapmayı-yaptırmayı düşünüyor musunuz?

3- Soruşturma hangi aşamadadır?

 

ZİEe AialazağİÇME) e inan
M6

TBMM Başkanlığına
Fön zi

Apağdakı sorularımın Adalet Bakarı Belir Bnzdağ tarafından yârolarak
seviplamdıntmızmımı Anayasa'nın 58 ve İştürüğün 86. maddeleri gereğnen tayaıyla taken 4 Medi Önünün günü, yakınları ve Çaçen Camiası; derin uzuntu ve kaygı
eren sondedir. Soruşturmnya het ağzmada kah ipi ve siyasi yollarla muzdan

v ediğiker  çörmekirdeler.  Soruğteme salaaı be kayin
Atla Kart eirtendirmekteir.
Or kaya Mülrterki

Tütkiye  Cumhuriyetimn Başkentinde vuku bulan bu Sudaş
soruşturmasında; hem Emniyet ve hem de Savcılık aşamasında “olası kaşı”#3 Ayrı zamanda Türkiye Cumhanyeti Yaerlaşı olsa Mezet Önlü
boyutunda ihmalların varlığını gösterenbulgular söz konutudur. Siyasi İradenin," Bağnsıkk macadeletesn Tyikeye'de öne Ş

mayt yayan kayıp birb elmas serde 2308 yi iç ve dış ginamilerin tesiriyle ve değişik gerekçelerle bu artama yol açtığı
8 tarabından rigeden Çeçen İçkeryi'ten Cmhesiyeil donercel, yönünde kuşkular vardır.

ündetee katar ön ğuyontemyaar Sözü esilen açıklama ve değertendirmeler karşıyınd
2013 tanede epyerndp uğradığı sald korkardı

A çıkan buçldaraBağım,ayetin 21 şleri 4 Oluş şekline çöre ; dehilere, asli İsilere - azmettirendere
ulaşılması mümkün olmasına rağmen; hem Emaiyet ve hem de Savak
ağamılında aşden zaafiyet içine girilmiy delilerin toplanması ve biler
ulaşılması neden bu kadar gecikmiytir

Me
oldurulmuştur, Aradan   

  
  

0m de göçlerle bağlar okluğu yonendekı
zenne her nedense pdilersemiştr. Bu

7 Soruşturmanın böylesine ihmat edilmesi ve yetkinin kötüye
kulanıdmanı karşısında; soruşturmaya yönelik olarak klari ve adil inteleme
yapmayıyaptırmayı düşünüyormusunuz ?

feriehrinn ömüyetirn hemen soma mevcut elan güvenlik
kameriları, telefon kayaları ve merhum Heder Dali'nen gürlüğündeli bilene

Ah, na

  
3 Soruyturma hang aşamadadır?
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Kaffed tarafından ortaokullardaki seçmeli Adıgece ders-

lerinde öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Sertifikalı

Adige Dili Eğitici yetiştirme programıhazırlandı.

Kaffed Eğitim ve Teşkilatlanma Birimi tarafından üstleni-

len organizasyonda K.Maraş ve Kayseriillerinde kurslar

düzenlendi.

K.Maraş derneğinde Adıge Dili Eğitmeni Sayın İlhan Ay-

demir öğretmenliğinde 6-19 Eylül tarihleri arasında baş-

layan kursa 25 kişi katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan

katılımcıların sertifikaları, K.Maraş Derneğinde düzenle-

nen törenle verildi ve söz konusu törenin haberi WEB

sayfamızda yayınlandı.

Kayseri Derneğimizde Sayın Albek Abazov öğretmen-

liğinde açılan kursu başarıyla tamamlayan eğitimcilerin

sertifikaları Kayseri Kafkas Derneği “Kültür Gecesi”nde

törenle verildi.
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dilini yitirmiş tüm çocuklara

tam arkasındayım,bir düşün

belki de bir düşün, tam arkasındayım

aynalı sohbetlerden arta kalan gövdemi

kilitlenmiş söz içinde debelenendilimle

hayalet bir geminin bordasına çakılmış

koca nart'ın efsanede düşürdüğü nedirki

avuçlarken ateşin ve demirin kor yerinden ellerim

promete, ne bulursundili bitmiş, bir düşün

ince belli cam bardakta fokurdayankara kış

ateşini her geceye saklarım da, bu kolay

gündüzüne saklayamam dumanını,bir düşün

eskiden göz yaşları sözden akardı

ağızdan dökülen söz, göz yaşıydı bir düşün...

Mansur Balcı

Bağtır 



 
 

kıp gupse altınışık

   
  

“Dilin içine doğmak”

bile iki dillea

zorundakalan/

bırakılan halklar|çin.

ciddi erozyonlari

beraberinde getiriyor.

Eğitim dilinin,

toplumsal resmi

iletişim dilinin, beraber

yaşamak zorunda

olduğunuz sayıca

bizden büyük halkın

dili olması, bizim gibi

küçükhalklar için

önemli bir tehlike.

  

sanlarda anadillerini öğrenme öğ retme gerekliliği inancını oluştu-

amadığımız sürece anadilimizin eği tehlike altindadir.

 

Nedenanadilimiz korumak, yaşatmakve geliştiirm

Çünkü bizim.de bir Japon, bir Rus,bir Türk, birFransiz vs. kadar kendimiz

“ olmaya, 'kendi dilimizle, kültürümüzle ve diğer tüm değerlerimizle yaşamaya,

gelecekkurgulamaya hakkımız var! Her ulus kadar bizim de kendi değerlerimiz

ile varolmahakkımız var! >

“Anadilin gerekliliğini kanıtlamayaçalışmak, bunu telaffuz etmek” -hangi ulusa

mensup:olursak olalım- bana gerçekten küçük düşürücü ve aşağılayıcı görü-

nüyor. Ancak neyazık ki bu duruma geldik, getirildik.

“Kendimiz” olabilmemiz için, bize ait olan, bizi “biz” yapan tüm insani değer-

lerimizi yani kültürümüzü ifade ederek paylaşmamız ve gelecek nesillere ak-

tarabilmemiz için dilimiz en özel araçtır. Yani kısaca varolabilmenin olmazsa

olmazıdilimizdir.

Dilimizin yüklendiği anlam bu kadar önemliyken şu anda içinde bulunduğu

sıkıntılı durumu kavramak, kalıcı çözümler üretmek ve bulmak zorundayız.

Konuşmadığınız, kullanmadığınız bir dil ile düşünemezsiniz, hissedemezsiniz.

Şaka yapamazsınız, toplumunuza ait anekdeotlarınız,fıkralarınız olmaz.

Destanlarınız, hikayeleriniz, atasözleriniz, deyişleriniz, masallarınız, şarkılarınız,

ağıtlarınız yiter gider.

Yazılamayan bir dil ile eser yaratamazsınız... Değerlerinizi sonrakinesillere ak-

taramazsınız.

Artık diasporada aile içinde çocuğun anadilini duyabileceği bir ortam olmadı-

ğına göre, dilimizin geleceği Anavatanda. Bu konudakibilinçsizlik ne yazık ki

sinsibir şekilde Anavatanda da dilimizin geleceğini tehdit ediyor.
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“Diasporada hadi neyse de, Anavatanda da anadil için

insan neden kaygılansın ki!” diye düşünmek çok doğaldır,

ancak kaygılanmakiçin bir çok nedenimiz var.

Bizler gibi iki dille yaşamak zorunda kalan ulusların; nüfus

azlığı, eğitim dili olarak anadilin kullanılmıyor oluşu, iletişim ile

propoganda araçlarını kullanacak sivil örgütlenme geleneği-

nin olmayışı veya çok az oluşu gibi önemli nedenleri anadilin

ötelenme gerekçeleri olarak sayabiliriz.

Birden fazla halk bir arada yaşarken insaniilişkilerdeki etki-

leşim ile ortak dil ihtiyacı konuşma/anlaşma dilini belirliyor.

Örneğin Nalçik'teki okullarda Adıgeler çoğunlukta olmasına

rağmen sınıftaki başka milliyetlerden olan çocuklar nedeniyle

iletişim dili doğal olarak Rusça oluyor. Anadilin ötelenmesin-

de en önemli neden, birden fazla halkın bir arada yaşamak

zorunda iken duyduğu ortak dil ihtiyacıile birlikte, eğitim di-

inin Rusça olmasıdır.

İlk-orta eğitimde çocuğun başarmak/yetişmek zorunda ol-

duğu derslere bir de “anadil sorunu!” eklenmesin istiyor

aileler. Rusçaya hakim olarak yani aksansız bir şekilde (bir

başka dilin yarattığı aksan) Rusça konuşabilecek, hayatının

bundan sonraki kısmında hiç bir dil sorunu () yaşamayacak

bir nesil yetiştirmek istiyor ebeveynler. Çocuk büyüdüğün-

de ve kendi hayatını idame ettirmek zorunda kaldığında

zorlanmasın, para kazanırken ona gereken dil çoğunluğun

kullandığı dildir, bu yüzden anadili ile zaman kaybetmesin,

yanılgısı bu. Özellikle şehirde bu konuda ciddi boyutlarda

bilinç kaybıvar,

Bu bilinç kaybının doğal sonucu olan bir başka ulusa men-

sup gibi davranma özentisi içine giren insan, diliyle birlikte

davranışlarını da zamanla değiştirmektedir. Çünkü anadille

taşınan/yaşanan kültürel ve sosyal değerler yerini başka şey-

lere bırakacaktır.

Şehirin aksine, ilçelerde ve köylerde yaşayan insanlar, ana-

dillerini günlük yaşamlarında kullanıyorlar. Yaşamlarının çok

doğal bir parçası anadilleri. Her alanda anadilleri ile işlerini

yapabiliyorlar. Yoğun bir bilinç ve farkındalıktan kaynaklan-

masa da şimdilik durum böyle. Yani köylü tarafımız dilimizi

“geliştiremese de en azından koruyor.

Dünyadaki bütün çocukların konuştuğu dil farklı olsa da,

hepsinin dil öğrenme süreçleri evrenseldir diyor araştırma-

cılar. Çocuklarda dil öğrenme doğuştan vardır ancak, her

çocuk kendi çevresinde konuşulan dili, aile ortamındaki ya-

şantısı yoluyla doğal olarak öğreniyor. Çocuğun gelişmesin-

de, kişiliğinin oluşmasında, bilgi ve becerilerinin artmasında,

içinde yaşadığı topluma daha kolay uyum sağlamasında

anadili önemli bir araçtır.

Kültürel değerler kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu ak-

tarım ise ancak sosyal bir etkileşim ortamında gerçekleşe-

bilmektedir. Sosyal etkileşim ortamının oluşması ve kültürel

değerlerin aktarılmasıise “dil” aracılığıile oluyor.
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Çocuklar, içinde doğdukları kültürel uyarıcılarla sürekli etki-

leşim halindeler. Örneğin; her milletin -ve hatta özelde her

ailenin- kendi kültürel birikimlerine ve değer yargılarına göre

belirlediği kuralları, alışkanlıkları vardır. Bunlar büyüklere veya

küçüklere davranış şekilleri, evin kuralları, yemek alışkanlık-

ları, giyim kuşam alışkanlıkları vs. olabilir. Bizdeki xabzeler

gibi toplumdaki davranış şekillerini belirleyen kurallar bütünü

yani.

Çocuklar, aile ortamındaki bu sosyal etkileşimlerle kendi

toplumsal değerlerini öğrenerek, o ailenin dolayısıile de top-

lumun bir üyesi olduğunu hissedecektir. Böylece çocuklar

ailede ilk sosyalleşme sürecini gerçekleştirecektir. Çocuğun

diğer toplumsal çevresinde öğreneceği her şey işte bu teme-

lin üzerine kurulacak ve gelişecektir.

Çocuğun sağlıklı bir kişilik ve benlik gelişiminde anadili ger-

çekten önemli bir etken olmaktadır. Eğer, çocuklar kendi

kültürel değerlerini takdir eden bir değer yargısı ve bakış

acısı geliştirirse, anadilin sağlayacağı özgüvenile kendi ben-

liğine saygısı gelişecektir.

Bundan 1,5 yıl kadar önce Nalçik'te benim de kurucuların-

dan olduğum “Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği” adıyla

bir sivil örgütlenme doğdu. Adıgecenin geleceği için kaygıla-

nan bir grup insan bir araya gelerek anadilimizle ilgili bazı gö-

revler üstlendik ve çalışmaya başladık. Ortak düşüncenin ve

amacın bir araya getirdiği insanlar olarak kaygılarımız ortak.

Sihirli değneğimiz olmadığının farkındayız ancak bu konuda

herkesinilla ki yapabileceği bir şey vardır düşüncesindeyiz.

Asıl amacımız, anadili halkın yoğun olarak kullanması konu-

sunda bilinçlendirici propaganda yapmak hem de eğitim dili

olarak anadilin kullanılması konusunda baskı unsuru olabil-

mektir.



 

 

Anavatanda dahi anadilimiz Adigece ile ilgili sıkıntılar varsa

durum ciddi demektir.

“Dilin içine doğmak” bile iki dille yaşamak zorunda kalan/

bırakılan halklar için ciddi erozyonları beraberinde getiriyor.

Eğitim dilinin, toplumsal resmiiletişim dilinin, beraber yaşa-

mak zorunda olduğunuz sayıca bizden büyükhalkın dili ol-

ması, bizim gibi küçük halklar için önemli bir tehlike. Çünkü

anadilimiz meslek dili değil, bilim dili değil, sanat dili değil!

Sadece aile içinde ve günlük yaşamın dar bir. kesitinde kul-

lanılabilecek bir dili Eğitim dilinin anadille olmaması bu söy-

lemleri haklı kılamaya başlıyor ve insan kendi dilini öteleme

hakkını kendinde görüyor. Anadil eğitim dili olmasa dahi kul-

lanılmasına engel bir durum yok. Ancak bu nedenlerle anadi-

lini öteleyen ebeveynler aynı yanlış düşünceyi çocuklarına da

aktararak nesilden nesile devam edecek bir yanlışın tohum-

larını atmış oluyorlar.

Anadilimizin eğitim dili olabilmesi için durmaksızın ça-

lışmak ve bu gerçekleşene kadar da dilimizi hem koru-

mak hem de geliştirmek zorundayız.

Şehirde doğan çocuklar ailesinden duyacağı anadilinden

yine ailesi tarafından uzaklaştırılıyor. Çünkü çocuk kreşe baş-

lama yaşı geldiğinde orada söyleneni anlaması lazım! (Bura-

da annelerin çalışıyor olması nedeniyle, eskiden beri gelen

bir alışkanlıkla çocuklar 2-3 yaşından ilkokula başlayana dek

kreşe giderler). Çocuk okula başlayacağı zaman da öyle.

Eğitim dilini bilerek hatta çokiyi ve aksansız konuşarak okula

başlamalı! Anadilini önce öğrenmesi Rusça öğrenmesini ge-

ciktirir, aksanı bozulur vs. gibi nedenlere insanlar kendilerini

“ İnandırmışlar ve anadillerini öteliyorlar. Önlem alınmazsa bu

erozyondan geriye kalacak olan, kültürel yozlaşmanın sonu-

cu, kimlik bilinci olmayan bireylerden oluşan bir toplumdur.

Şu anda müfredatta anadil dersi haftada beş saat olarak

öngörülmüştür. Ancak okul müdürlerinin insiyatifine bırakılan

bu beş saatten zaman koparılarak başka derslere aktarılmış

ve bazı okullarda anadil dersi iki saate kadar düşürülmüştür.

Bu konuya şehirdekivelilerin bir itirazı yok çünkü Adıgecey-

le nereye kadar gidebilirsin düşüncesiile aileler çocuklarını

anadilden uzaklaştırıyorlar.

Ailelerin -hemen heryerde olduğu gibi — çocuklarına ülkenin

heryerinde geçerli olan ve dolayısıyla baskın dil olan Rus-

çayı öğretmek zorunda olmalarıdır bunun nedeni. Anadilin

meslek dili, sanat dili, bilim dili olarak ihtiyaç duyulmayacak

şekilde gelişmesinin önü kapatılıyor. Kreş öncesiyaniaile içi

eğitimden başlayarak sonra kreş, ardından da okulda anadil

çocuğun yaşamının her anında doğal olarak yer almalıdır. Bu

da bilinçlendirici propaganda çalışmaları ve devletin anadille

eğitimi müfredata dahil etmesiile gerçekleşebilecektir.

Yani halkın dilini kullanmasıiçin yasal bir engel olmadığına

göre ebeveynlerin çocuklarına anadillerini öğretmeleri için

bilinç düzeyini oluşturmak gerekiyor. Bu da propoganda

yöntem ve araçlarını kullanarak mümkün. Bu konu ciddi bir

çalışmayı ve organize olmayı gerektiriyor.

Anavatanda dahi anadilimiz Adıgeceyle ilgili bu kadar cid-

di sorun varken, diasporada sanki insanlarda anadil bilinci

oluşmuş da, kiril alfabesi harflerinin latinden farklı olması öğ-

renmelerine engel oluyormuş gibi latin alfabesi imajı ortaya

çıktı. İnsanlarda anadillerini öğrenme gerekliliği inancını oluş-

turamadığınız sürece latin alfabesine aşinalar mantığıile bu

sorun çözülemez.

Şu anda dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, tüm

Adigelerin tarihsel ve kültürel olarak bir anavatanları vardır

ve anadil Adigece ile yaşamın sürdüğü tek yer orasıdır. Do-

layısıyla anadil konusunda da bakılacak tek yön anavatan-

dır. Yazı dilinin olması devlet olduğunun da göstergesidir ve

buna sahip çıkmak gerekir.

Yetmiş yıldır anavatanda kullanılmakta olan yani özümsen-

miş olan kiril alfabesi ile pek çok eser ortaya çıkmıştır. Halen

de kitap, dergi, gazete yayınlanmakta, eğitim metodları Üre-

( | )
 

 

 

    

 

Hatokşokho Gazi
* Derneğimize adını verdiğiş olduğumuz Hatok-

şokho Gazi 1841-1899 yılları arasında yaşamıştır.

Adıge alfabesiniilk oluşturan kişilerdendir. Adıge

söylenceleriniyazılı olarak ilk kazandıran, Adigece

gazetecilik yapan ilk kişi, Adigece ilk okul açan,

bu okulda okutulacak Adıgece ders kitaplarınıilk

hazırlayan kişidir. Mezarı Kuba-taba köyündedir

(Hatokşokho Hasanbi Köyü). Anadilimize yapmış

olduğu katkıların herkesçe bilinmesi ve adının ya-

şatılması için hem derneğimize adı verilmiş hem

de Kabardey'de okullara, sokaklara adının veril-

mesiiçin girişimlerimiz başlamıştır.

N | İ
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tilmekte, eğitimci yetiştirilmektedir. Yani herhangi bir alfabe

ile okuma-yazma öğrenmekten ibaret değildir durum. Zen-

gin bir ses hazinesi olan dilimizdeki sesler için kiril alfabesi

dahi yetersiz iken , dilimizin sesinin latin altabesiile kısılaca-

ğını düşünüyoruz. Ayrıca bugüne kadar meydana getirilen

herşey için, en başta diaspora-anavatanilişkilerinde geriye

gidişe neden olacağı endişesinitaşıyoruz.

Sonuç olarak: Bizler “Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği”

çalışanları olarak latin alfabesine karşıyız. Anadilimizde yazılı

eser, yayın, gazete-dergi, ders kitabı vs. üretilen tek yer, di-

iimizin halen konuşulabildiği tek yer, dilimizi öğretmek Üzere

eğitimci yetiştirebilen tek yer, hali hazırda dilimizin halk ara-

sında konuşulabildiği tek yer, anadilimizi konuşabilenlerin bir

arada yaşadığı tek yer anavatandır. Bu nedenle de diaspora-

nın anadil konusunda yüzünü döneceğitek yön anavatandır.

Diasporadaki Adıgeler için anadilimizi öğrenmenin ve yaşat-

manın en etkili yolu çocukların, gençlerin anavatanla düzenli

olarak bağ kurmalarını sağlamaktır.

Anadilimizi bilmek ve öğretmek bilincini taşıdığımız bir gele-

ceğe ulaşmakdileğiile.....
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“Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği” olarak Adıgece Öğret-

menlerini, öğrencileri ve gençliği kapsayan bir çalışma prog-

ramı oluşturduk.

Bu program kapsamındaki aktivitelerimizden bazıları;

- Adıgece öğretmenleri için -Kabardey'in tümü, Çerkesk ve

Mezdegu dahil — eğitim kalitesini teşvik ve özendirme aktivi-

teleri (ödüllü yarışmalar, konserlervs.)

- Her yaştaki çocuklar ve gençler için grup katılımları ile ödül-

lü yarışmalar: tiyatro, cegureş (anekdot-komedi), bilgi yarış-

maları.

- Şiir dinleti programları.

- Özelve anlamlı günler için anma- kutlama programları.

- Lise öğrencilerini kapsayan ödüllü serbest konulu kompo-

zisyon yarışmaları.

- Eğitim materyalleri hazırlama.

- Eğitici toplantılar, seminerler, TV ve radyo programları yap-

mak.

  
 



 

ferit domaniç

 
Kıymetli okurlarımız, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin Mustafapaşa semtindeki tarihi bir ko-

nakta faaliyet gösteren hemşehrimiz (Uzunyaylanın - Tahtaköprü köyünden Göbellerden)

Sibel Radiye Gül hanımefendive ailesine ait olan çokilginç bir müzeyi sizlere tanıtmaya

çalışacağız.

Sibel hanım, 1985 yılında el yapımı bebekler yap-

maya başlar. Gün geçtikçe sayıları artan be-

beklerini tarihi konakta sergilemeye başlar.

Oldukça da ilgili görür. Giysileri ile ko-

nularıyla tarihi anlatan zamanla sayıları

1500 adedi aşan bebeklerini ve ser-

gilediği alanı müzeye dönüştürme

çalışmalarına girişir. Ve 2007 yılın-

da Türkiye'nin ilk elyapımı bebek

müzesi, Mustafapaşa'da Kültür

Bakanlığı'nca tescilli 150 yıllık tarihi

konakta açılır.

        

  

  

  

  

 

  

 

  

  

Iİ Bir insanın olağanüstü çaba ve

emekle hayalinin peşinden hiç yıl-

7 madan gitmesinin en güzel örnekle-

// rinden birisidir Sibel Radiye Gül. Ya-

/ Şşamın bize hangi rolleri oynatacağını

bilmeyen bizler, umarım bu öyküdeki

?” kadar değerlerimize sahip çıkıp, kendimi-

ze uygun rolleri oynayabiliriz.

Gelin Sibel hanımı ve çalışmalarını biraz daha ya-

kından tanıyalım:
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Herkese sevgiler saygılar. Ben Üzün-

yayla Tahtaköprü köyünde doğdum

diğer adı Kuraşınhable, Göbellerdenim.

Göbel Hüseyin'in kızıyım Uzunyayla'da

babamı tanıyanlar Hüseyin Usta ola-

rak bilirler. Ben küçük yaşlarda Uzun-

yayla'dan ayrıldım. Ama yüreğim hep

Uzunyayla'da kaldı. Hiçbir zaman ora-

da kaldığım zamandan farklı büyüye-

medim, çünkü o kadar güzelbir hayat

yaşadım ki hep hala orada yaşamakİs-

tiyorum, hala oradayım hiç ilereyeme-

dim. Şu anda kaç yaşındasınız dedikleri

zaman ben hala o yaşlarda yaşadığımı

söylüyorum. Çünkü benim hayatımı

yönlendiren, güzelleştiren, yön veren,

kimliğimi kişiliğimi aşılayan, annem-ba-

bam beni o zamanki hikayeleri ile ya-

şadıkları anılarıyla yönlendirmiş oldular.

Şimdi bu vesile ile ikisini de rahmetle

anıyorum. Şu anda ben bir şey yaptıy-

sam onların emekleriile oldu. Bana Öğ-

rettikleri sevginin bir güç olduğu paylaş-

manın nasıl bir değer olduğunu, bunun

dışında herkesin bir yeteneğinin oldu-

ğu, bir şeyler yapabileceğini öğrettiler.

Babam marangozdu onun atölyesinde

büyüdüm, bizde hiçbir zaman kızla er-

kek ayrımı yapılmadı. Bütün Çerkesler

de olduğu gibi kardeşlerimle birlikte ata

bindik, gerektiğinde atölyede babamla

birlikte hızarın başında çalıştık, gerek-

tüğinde annemle birlikte elbiseler diktik,

danteller ördük, nakışlar yaptık, sanıyo-

rum onun için her İşi seviyorum.

Anladığım kadarıyla Adıge Xabze

bunları size kazandırmış, peki bunun

dışındaki hayatınızda size faydası

oldu mu? İşinizde de yararlandınız

mı?

Çok oldu bir defa sevginin, saygının,

sabırın çok faydasını gördüm karşınız-

daki insana sevgi saygı gösterdiğiniz

zaman, mutlaka oda size olumlu cevap

veriyor, sizin işiniz kolaylaşıyor.

Nerede olursam olayım “ben Çerkesim"

dediğim zaman, herkes tebessümle

yaklaştı bana ve işimi kolaylaştırdılar,

destek verdiler, bu yüzden hiçbir sıkıntı

yaşamadım.
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Yüzyılımızda herkesin para kazanıp

zengin olmayı düşündüğübir ortam-

da böyle bir uğraşı seçmek ZO!

mi?

©
.
b O

Mutlaka çok güçtür, önce böyle bir

düşünceyle yola çıkıp aileme açtığım-

da herkes “hayal mi kuruyorsun yani

bir müze nasıl kurulabilir, üstelikte İç

Anadolu'da senin gücün yeter mi mad-

di-manevi açıdan” dediler ve kabullen-

mediler. Ben israrla “bunu yapacağım”

dediğimde “yok sen hayal peşinde

koşuyorsun, başaramazsın!” Ama şu

anda çok mutlu olarak birşey söyleye-

ceğim benim bir belgeselim yapıldı, adı

da 'Hayal Müzesi'... Hayalimin peşinde

koşarak başardım.

Günümüz dünyası artık her şeyi çok

çabuk tüketiyor, böyle olunca verdi-

ğiniz emeğin karşılığını aldığınızı dü-

şündünüz mü?

Bu soruiki şeyi aklıma getirdi öncelikle

kültürün-sanatın ve tarihin çok önemli

olduğunu düşünüyorum, hiç bir zaman

tükenmeyeceğine inanıyorum, mutlaka

bunları koruyanların çıkacağını düşünü-

yorum buna değer verenler olacaktır.

Ben burada tükenmekte olan değerleri-

MİZİ yaşattığıma inanıyorum.

   mg
ÇİL

İm Ji Yağailer yok, daha önce
; mapa pey “7mi karara vardınız?

Ben tarihi çok seviyorum, çünkü âri-

ne-babamın hikayeleri masallarıyi

büyüdüm. Babam 4 yıl askerlik yap-

mıştı bana yaşadığı zorlukları çektiklei.

sıkıntıları anlattı. Bu sayede tarihin Öyie

kolay harcanmaması gerektiği, sahip

çıkmamız gerektiği sonucuna vardım

Bunlardan çıkan sonuçla birşeyler yap -

mam gerektiğine inandım. Bu sevgi

çocuklukta aşılandı bana.

Daha önce böyle özel müzeler gez-
pr

diniz mi?

Ben çok müze gezdim ama müze kur-

ma fikri bu ziyaretlerimden kaynaklan -

madı. Çalışmalarımdam sonra açtığım

sergilerde gelen insanların, çocukların

nasıl etkilendiğini görünce karar verdim

müze açmaya. Bir müze açmanın çok

zor olacağını tahmin ediyordum ama

bu insanları bu kadar etkileyen eserleri

de onlardan esirgeyemezdim. Bu eser-

lerin çok büyük bir eğitim aracı olduğu-

nu farkettim, çok önemli yerlerde ser-

giler açtım. Türk Dünyası Kurultayı gibi

Nasreddin Hoca yılında çok yer gez-

dim, davetler aldım. 200 bilim adamının

davetli olduğu yere çağrıldım, bu bana

çok güç kattı onur verdi. O hocaların
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verdikleri desteklerle, cesaretle dav-

randım. Bunu mutlaka yapmak zorun-

daydım. Toplumumuzun eğitime çok

ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. İki

çocuğum var bunların da tarihle sanat-

la ilgileri var, ikişer üniversite bitirdiler.

Ama bu arada çocuklarımda şunu gör-

düm, sevgileri olsa bile gerektiği kadar

tarine eğilmediklerini, sanatla yeterince

ilgilenmediklerini tespit ettim. Ama bir

müzeye gittiğimizde bir kitap okumuş

kadar etkilendiklerini gördüm.

Eğer ben de bunu yapabilirsem, bunun

bana en büyükgetirisi insanlara kazan-

dırdıklarım olacak diye düşündüm.

Bu seçiminizde problemlerle karşı-

laşınca, prosedürler sizi yıldırınca

“hata ettim” diye düşündüğünüz ol-

du mu?

Birkaç defa oldu ama çok kararlıydım,

binanın restorasyonu sırasında sıkın-

tılar, maddi problemler yaşadım. Beni

anlamadılar, yapacağım bebeklerle ta-

rihi anlatabileceğimi kabullenmediler.

Şu anda dünyada ve Türkiye'de bir ilk,

bebek müzesivar, başardım.

Bu öykü kaç yıl önce başladı? İlk
serginiz neredeydi?

Bu öykü 1980 yılında başladı. İlk ser-
gim Mersin'de zihinsel engelli çocuklar

yararına çalıştığım dernekte açıldı. O

çocuklara bir okul yaptırdık, açılışa o

dönemim kültür bakanı geldi. Dernek

üyeleri, çocuklarımız, ziyaretçilerimiz

   

çok etkilendiler. Bakanımız da çok et-

kilenince bakanlık emriyle bunlardan

diğer çocuklar da yararlansın diye bir-

çok okulda sergiler açtım. Ben 1996

yılında kadar tarih ve konu Üzerine ça-

ışmamıştım. Açıkçasıtarihi seviyordum

farklı farklı karma sergiler hazırladım.

1996 yılında Ankara'da Nasrettin Hoca

temalı açtığım sergimden ziyaretçiler

çok etkilendi. Tvlerle görüştüm, TRT'ye

haber olarak verdim. Böyle bir sergi

olmadığı için Nasrettin Hoca ve eşe-

ğini büyük bir maketle canlandırdım

ve Cinnah caddesinde sergiledim. Bu

sergiyle de birçok insana ulaştım (Ga-

zeteci, bilim adamı ve araştırmacılara).

Kaynak sıkıntısı çekiyordum. Öğrenci

yada akademisyen olamadığım için mil-

ii kütüphaneye giremiyordum, faydala-

namıyordum. Bu kapılar açıldı, değerli

üniversite hocalarıyla, araştırmacılarla

tanıştım, bana destek verdiler, araştır-

maların dökümanlarında yardımcı ol-

dular. Şu anda çok rahat çalışıyorum

oğlum ve kızım hep yanımdalar.

Ürgüp Mustafa Paşa nereden aklını-
za geldi?

Mustafa Paşa çok değerli tarihsel ko-

nakları olan bir yer, burayı seçmemin

bir çok nedenivar. İlki Ankara'ya ya-
kın oluşu, o zamanlar çocuklarım oku-

yorlardı, onlardan kopamazdım bende

Ankara'da çalışıyordum. İkincisi muhte-

şem konaklarhayalettiğim müze

için çok

uygundu. Üçüncüsü bu bölgeye gelen
misafirler tarih, sanat ve kültüre de ilgi

duyuyorlardı. Benim de ulaşmak istedi-

ğim kesim kültüre tarihe sanata meraklı

olanlardı, bu yüzden burayı seçtim.

Girişte haber konusu olduğunuz ya-

zılar gördük,bir ilk yarattınız ne der-

siniz? Size basının yeterli ilgiyi gös-

terdiğini düşünüyor musunuz?

Aslında o açıdan biraz üzgünüm, şöyle

bir durum oluyor, basın önceilgi göste-

riyor, haber yapıyor ve sonra ilgisi aza-

iyor. Şunu isterdim, bu müze Türkiye

için çok önemli, çok daha güzel şeyler

yapabilecek kapasitedeyim, yeteneğimi

kullanabilirler. Bölgemize çok güzel bir

müze kazandırabilirler bana sponsarlar

bulup burayı dünya standartlarında bir

müzeye dönüştürebilirler. Yılbaşında

bir yurtdışı gezisine gittiğim kentde 120

müze vardı. 9 gün süresince 13 müze

gezebildim. Muhteşem şeyler yapmış-

lar, bunlar neden bizim ülkemizde de

olmasın? Bir ses ve ışık tertibatı ister-

dim, yüzlerce daha eserlerim varvitrin-

ler gerekiyor, binamız tamamıyla kendi

gücümle yaptığım bir restorasyon so-

nucu. Şahsım adına bir gelir isteğim

yok. Bu isteklerim toplumumuz ve Ül-

kem içindir.

Sponsorlar bunu ülkeleri içinde yapmış

olacaklar malum müzecilik



gelir getiren bir şey değil; Avanos'ta bir

aile dostumuzun çok destekleri oldu

bana, son restorasyonun yer döşeme-

lerini o yaptırdı. Sağolsunlar bunun de-

vamı gelsin istyorum. Bu konuda bası-

na kırgınım. Haber yapmak dışında bu

konuyu desteklemiyorlar.

O zaman aklınızda yeni projeler var?

Evet çok güzel projelerim var, inşal-

lah onları da gerçekleştireceğim. O da

dünyada tek olacak bu müzenin deva-

mı olarak.

Siz Adıgesiniz, bu yaptığınız eserle-

rin Adıgey ve Kabardey'de sergilen-

mesini istemez misiniz?

Tabi en çok arzuladığım şey o. Şöyle

bir şey oldu. Kayseri Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Mehmet Özhaseki bey
Sayın Kadir Topbaş ile birlikte müzemi-

zi gezdiler ve çok etkilendiler. Ben bir

Pınarbaşılı olarak kardeşleri gibi karşı-

ladım Sayın Özhasekiyi, ondan bekliyo-
rum böyle bir şeyi.

Bu sergiye Kafkasya için nelerilave

edeceksiniz?

Annemin anlattığı hikayeler vardı.

Kafkasya'da geçmiş, savaşlar sıra-

sında yaşanmış. Onları canlandırıp

Kafkasya'da ve bütün dünyada sergi-

lemek isterdim.

Bu müzenin bir Adige bölümü ola-

maz mı?

Tabi ki mutlaka olur. En büyük arzula-

rımdan birisidir bu. Şu anda küçük bir

oda var, benim ailemden kalan eserler-

le başladım buişe, inşallah bu daha da

genişler güzelleşir. Tüm toplumumuzun

katkıları ve hatıralarıyla zenginleşir bu

müze,

Bu müze Sunay Akın'ın oyuncak

müzesi kadar basında yer almadı

ama yine de ziyaretçilerinizi yeterli

buluyor musunuz?

Aslında kendimi güçlü ve şanslı hissedi-

yorum. Burayı kendi ailemle başardım,

iki çocuğum ve ben büyük mücadeleler

vererek başardık. Tüm bu eserler ve

konulu bebeklerin hepsini ben yaptım

(Trip Advizöre göre Türkiye'nin 6.mü-

zesiyiz 2014 yılında).
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Bu bebeklerin yapım malzemesi

nedir?

Tamamını doğal olarak kitre ile yaptım.

Bunun yanında çok büyük kumaş-nar-

kış-dantel koleksiyonum var. Birçok

malzemeyi bir araya getirdim. Eş-dost-

arkadaşların kullanmadıkları kumaşlar-

danteller ve nakışları hediye ettikleri

malzemeleri kullanıyorum. Başlarda

her şeyi kendim temin ediyordum ama

toplumumuzda çok duyarlı insanlarımız

var, onların bana çok destekleri oluyor.

2 yıl önce çok hoş bir şey ile karşılaş-

tim. Bir grup doktor gelmişti. Ziyaretten

sonra aralarından birisi anneannesin-

den kalan çok özel bir bohçayı içinde

dantel ve kumaş parçalarıyla birlikte

bana gönderdi. Demek ki yıllarca size

vermek için saklamışım dedi. Ben de

onlarla çok güzel kiyafetler yaptım.

Bu müzedekikişiler tarihte kalan ki-

şiler mi olacak yoksa yaşayan insan-

lar da olacak mı?

Şu anda yaşayanlar bölümüne henüz

geçemedim ama saygı duyduğum in-

sanlar var, Topluma hizmetleri olan de-

ğerlerimiz var. Onları da yaşarken yap-

mak istiyorum.

Müzede bu coğrafyanın öyküleri de

var, gezici kütüphane öyküsü çok

etkileyici anlatabilir misiniz?

 
Guiness Rekorları'na geçmiş bir öykü

o. Ben şuna da inanıyorum insanlar

yaşarken de değerleri bilinmeli. Millarca

Kapadokya insanına eşeğiyle kitap t8-

şıyan bir kültür-bilim dostunun hikayesi)

Bu emeklerinizi Mustafa Paşalı kom

şularınız nasıl karşıladı?

Önce çok şaşırdılar, açıkçası herkes

güldü, başta ailem de inanmamıştı, hali

yeni bir şeyle karşılaştığında bunuilginc

buldu. Kasabada bir müze kurulacak

ve içinde bebekler sergilenecekti. Ama

şu anda sahip çıkıyorlar bu çalışmaya,

Mutata Paşa Belediyesi'nin size kat-

kıları var mı?

Çok destek veriyorlar, gelen konukları

mutlaka müzemizi ziyaret ederler, Bu-

rası bir mübadil kasabası. Mübadillerin

3. 4. kuşağı yaşıyor şimdi. Onlardan da

müzemize bağışlar başladı. Yakında bir

mübadil odası oluşturularak bunlar da

sergilenecektir.

Ziyaretçiler nasıl bir duygu hali ile

gezmeli bu müzeyi?

Önceleri ziyaretçiler çocuklarının gez-

mesini, kendilerinin bekleyeceğini söy-

lüyorlardı, ikna edip gezince, ziyaret

sonrasında teşekkür ederek ayrılmaya

başladılar.



Müzedeki ışıklandırma sizce yeterli

mi?

Malesef o konuda yetersiz kalıyoruz.

Profesyonellerle çalışmamız gerekmek-

te. Bölge ustalarıyla ancak bu kadar

yapabildik. Işık ve ses sistemimiz iste-

diğimiz gibi olmadı.

Müzede bir konu sıralaması yok se-

bebi?

Öyle bir sıralamabizi sınırlardı diye dü-
şündük. Çeşitli uzmanlardan yardımlar

alıyoruz, oğlum iyi bir araştırmacı, bel-

gesel sinemacı. O bu konuyla ilgileni-

yor. Zaten ben Hürrem Sultanı 15 yıl

önce çalışmıştım. Bugünlerde dizilerle

ilgi çekti bu konular. Ben çalışmalarımı

minyatür ve gravürlerden yararlanarak

yapıyorum.

Gezdiğiniz ülkelerdeki müzelerden

dönünce yeni şeyler katıyor musu-

nuz müzelerinize?

Aslında o müzeleri gezdikten sonra

çok daha mutlu bir şekilde dönüyorum

buraya, devlet desteğiyle yapılanlara

bakılınca güzel bir eser ortaya koydu-

ğumu düşünüyorum. Onlarda imrendi-

ğim şeyler vitrinleri, şıklandırma, sesli

tanıtım ve dekorları. Efektler çok güzel

yapılmış. Film odaları var. Tanıtımı ya-

pılan sanatçının hayatı yansıyor ekrana.

Çalışmaları, uygulamaları izlenebiliyor.

 
Güzel şeyler bunlar, özlemim onlara,

kıskanmıyorum.

Müzede müzik eksik değil mi?

Evet kesinlikle çok daha çarpıcı olurdu

semazenlerin semah yapıp ney tak-

simiyle izlenen sergimi yeniden yapa-

cağım. Müzik olduğunda insanlar çok

daha etkileniyorlar. Çerkes düğününde

pşıne, orta asya çadırında kopuz çok

daha çarpıcı olurdu. Çanakkale'ye 2

yıl önce bir sergi götürmüştüm; gezen

bir yaşlının gözleri doldu. Yanına git-

tim bana teşekkür etti. (Bir düğün için

Çanakkale'ye gelen beyefendi) Ertesi

gün düğününe katılan herkesi getirerek

sergiyi gezdirmişti.

Müzenizin etkilerinden ve geri dö-

nüşlerinden bahseder misiniz?

Umduğumdan çok daha etkili olduk.

Yıllar önceki bir sergimde ziyaretçim

 

olan ilkokul öğrencisi, annesi ile gelip

sergiyi okullarında açmamı istemişti.

Okullarında da açtık sergiyi. O etkilenen

öğrenci şimdi bir kukla sanatçısı.

Bu röportajı Kaffted'in yayın organı

olan Nart adına yapıyoruz.Dergimiz

vasıtası ile hemşehrilerimize neler

söylemek istersiniz?

Hemşehrilerime şunu söylemek istiyo-

rum. Bana kültürümüzü ve sanatımızı

dünyaya tanıtma fırsatı ve imkanı sağ-

lasalar diasporada da Adige sanatının

varlığını gösterirdim. Zaman zaman bü-

yüklerimizden duydukları şeyleri de ak-

tarırlarsa ben bunları canlandırabilirim.

Bizim insanlarımızın kültür ve sanata

yatkınlığını biliyorum. Onlardan ricam,

bu anıları ve eşyaları sandıklarında çü-

rütmesinler. Ben bunları kendi sülale

adları ve eserleri verenlerin isimleriyle

birlikte sergileyebilirim. O güzel eserleri

burada toplumsal beğeniye sunabilirim

ve kültürümüze de katkısı olur bunun.
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(22.07.1914 — 30.01.2001) 

Hiçbir koşulda ulusal kimliğini ve değerlerini unutmadı, saklamadı. Yaşamının gençlik

yıllarından sonraki uzun bir bölümünü çok sevdiği köyünden, toprağından uzakta,

Moskova'da geçirmesine karşın, hiçbir zaman toprağından, kültüründen kopmadı. Kendi

ulusuna yabancılaştıkça daha çok göze gireceğini ve yükseleceğini düşünenlere, kraldan

çok kralcılık yapanlara ve bu anlayışa karşı hep mücadele etti. Evrensele ulaşmanın

ulusallıktan geçtiğine inandı ve bunu kendi yaşam deneyiminde somut olarak örnekledi.

Hep kendi ulusundan, halkının birikimlerinden beslendi. Sahip olduğu olanakları, güç ve

yetenekleri de öncelikle kendi ulusu için değerlendirmeye çalıştı. Ulusaldan evrensele

ulaşan, örnek bir Adığe yazarı ve ozanı oldu. Yalnız Adığe halkının değil, aynı zamanda

tüm Sovyetler Birliği halklarının da en sevdiği büyük ve değerli yazarlar arasında yeraldı.

Adığe Edebiyatının büyük klasiklerinden yazar ve ozan K'işokhue Alim, 30.01.2001

tarihinde 87 yaşında vefat etti. Adığe halkı, (belki Şocents'ık'u Alıy ve K'uaş Bet'al'den

sonra) en büyükklasiğini kaybetmiş oldu.
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'işokhue Alim 22.07.1914 tarihinde Şecem ilçesi

Şhalıkhue köyünde doğdu. O, annesi ve babası

/ / sayesinde Adığe halk öykülerindeki ve kahramanlık

şarkılarındaki özgün dokuları; manevi, ahlaki değerleri, temiz

duygu ve amaçları, aydınlık düşünceleri, yaklaşım biçim ve

yöntemlerini çok küçük yaşlarda kavradı.

  

   

Akılı ve zeki bir çocuk olan Alim, ilk olarak 1923 yılında

köydeki ilkokulda öğrenim hayatına başlar. 1928 yılında

Baxhsan'daki Bölge Tarım Meslek Okuluna girer ve bu

okulu büyük bir başarıyla bitirir. Sonra 1931 yılında Kuzey

Osetya'nın başkenti Orjonikidze'deki Pedagoji Enstitüsü'ne

girer ve 1935 yılında ciddi ve önemli bir öğrenim görmüş

olarak Cumhuriyet'e geri döner. Aynıyıl önce öğretmen ye-

tiştirilen kurslarda, daha sonra Pedagoji Fakültesi'nde Rus

Dili ve Edebiyatı dersleri vermeye başlar. K'işokhue 1936

yılı sonbaharında Moskova'ya yüksek lisans eğitimine (As-

pirantura) gider. Yükseklisansını üstün başarıyla bitirdikten

sonra tekrar Ülkesine döner ve Kabardey — Balkar Bilimsel

Araştırma Enstitüsü'nde müdür olarak görevalır. Bu görevi-

ni ikinci dünya savaşına kadar aralıksız sürdürür. K'işokhue

bu yıllarda Adığe kültürüyle ilgili ciddi ve önemli çalışmalar

yapar; Nart Destanları'nı sınıflandırır, düzenler ve önsözü ile

açıklamalarını kendisinin kaleme aldığı “Nart Öyküleri” kita-

bını yayımlar. K'işokhue, sonradan çok daha geliştirilmiş ve

genişletilmiş biçimiyle Adığece düzenlenip yayımlanmış olan

Nart Destanları'nın hazırlanmasında da ilk görev alanlardır.

K'işokhue, edebiyat ve sanat yaşamına çok küçük yaşlarda,

kendi anlatımına göre 1928-1930 yıllarında başladı. 1931

yılında yayımlanan Adığece okumakitabında O'nun bir kaç

- şiiri yer almıştır. “Yeni Güç” adıyla 1934 yılında yayımlanan

Edebiyat-Sanat Alamağındabir çok şiiri yayımlanmıştı. 1941

Lenin'in partisine girdi. “Dağ Eteklerinde” adlı ilk kitabı o yıl

yayımlandı.

K'işokhue Alim, Alman ordularının saldırılarıyla başlayan

savaşın İlk günlerinden başlayarak zaferle sonuçlanıncaya

kadar, herkese örnek olacak bir biçimde cephede savaş-

ti. Savaşta gösterdiği yararlılık ve kahramanlıklar nedeniyle

K'işokhue, hükümet tarafından birçok madalya ile ödüllen-

dirildi. Ordudan göğsü madalya ve brövelerle dolu olarak

Binbaşı rütbesiyle terhis oldu.

Savaştan sonra K'işokhue çeşitli görevlerde bulundu. 1945-

1948 yıllarında Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Eğitim ve

Bilim Bakanı olarak görev yaptı. 1948-1950 yıllarında Sov-

yetler Birliği Komünist Partisi Kabardey-Balkar Bölge Ko-

mitesi Sekreteri idi. Bu arada SSCB KP Merkez Komitesi

nezdindeki Sosyal Bilimler Akademisi'ni bitirdi. Daha sonra

Kabardey-Balkar ÖSS Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan

Yardımcısı, Kabardey-Balkar Yazarlar Birliği Yönetim Kuru-

lu Başkanı, Rusya Sowyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti

(RSFSR) Yazarlar Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Daha sonra uzun yıllar; SSCB Yazarlar Birliği Genel Sekre-

teri, SSCB Edebiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak

görev yaptı ve Moskova'da yaşadı. SSCB ve Kabardey-Bal-

kar SSC Yüksek Sovyetlerine birkaç kez milletvekili seçildi.

SSCB Yazarlar Birliği 2. ve 7. Genel Kurullarında da delege

olarak görev aldı.

Gerek edebiyat sanatındaki büyüklüğü, gerek yapıtlarında

işlediği konular ve bu konuları işleyişindeki ustalığı, gerekse

sanatsalkişiliği ile K'işokhue son dönem Sovyet yazarlarının

dorukları arasında yer almıştır. O, edebiyat yaşamında özgün

içerikli, sanatsal düzeyi yüksek yüzlerce şiir, hatırı sayılır bÜ-

yüklükte bir kaç poem/şiirsel öykü/destan, harika romanlar,

dramalar, bir uzun öykü, denemeler ve başka bir çok yapıt-

lar kaleme almıştır. Yazarın yapıtlarında bir çoğuilk sınıflar-

dan itibaren 9. sınıflara okullarda dil ve edebiyat derslerin-

de okutulmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Mutluluk”,

“Lenin Yüksekte Duruyor”, “Tezcanlı”, “Daha Tez Giderdim”,

“Sağlıcakla Diyorum Ben”, “Bayrak”, “Asker Selamı”, “Güz

Sisiydi O Akşam”, “Vadi Yolundan Gidiyor Delikanlı”, “Koyun

Sürüsü”şiirleri; “Yelbezdıkhue”, “Tisey”, “Kolhoz'un At Ya-

rışında”, “Baba” adlı poemleri; “İmrenilen Işık”, “Mavi Hilal”

romanları ve birçok başka yazıları.

K'işokhue Alim'in yazılarının toplandığı ikinci yapıtı 1946

yılında “Süvarinin Yolu” adıyla Adığece olarak Nalçik'te ya-

yımlandı. Bundan sonra da yazar Adığece ve Rusça olarak

birçok kitap daha yayımladı. “Seçme Yazılar” adlı ikiciltlik bir

kitabı Kabardey-Balkar Basımevinde Adığece olarak basıldı.

“Uzun Yol”, “Göçük Kaya” K'işokhue'nin kaleme aldığı dra-

malardan bazılarıdır. Ayrıca bir film senaryosu, önemli edebi-

yat-sanat eleştirileri de vardır.

Yazarın ustalığı ve becerileri özellikle son dönemlerde büyük

bir gelişme gösterdi. 1968 yılında “Dağlar Uyumaz” adlı yapı-

ti için K'işokhue Alim'in RSESC'nin M.GORKİY ödülünelayık

görülmüştür, Yapıtları hemen hemen tüm Sovyet halklarının

diline ve başka bazıdış ülkelerin diline çevrilip yayımlanmıştır.

K'işokhue'nin yapıtlarında hemen her konu işleniyor. Ama

bunların içinde halkının ulusal tarihi ve yeni yaşam biçimi,

dostluk ve halkların kardeşliğinin, barışın korunmasıiçin in-

sanların içtenlikle çaba göstermeleri daha çok öne çıkıyor.

Yeni düzenin getirdiği yaşam koşullarında yetişen insanların

bilincinde yer eden temiz duygu ve düşünceler, umutlar, ya-

şama sevinçleri özellikle “Parti Önderliğinde”, “Kızgın Taş”,

“Onlar Omuz Omuza”, “Yiğit Kadehi”, “Uğurlu Yıldız” adlı şiir

kitaplarında oldukça büyükbir derinlik ve ustalıkla işlenmiştir.

K'işokhue Alim, edebi-sanatsalkişiliği oturmuş, sanat güç

ve yeteneği gelişmiş ve pekişmiş bir şairdir. Yaşadığı sürece

okurlarını yeni yapıtlarla hep mutlu etmiştir. Adığe edebiya-

tına sunduğu eşsiz örneklerle en büyük katkılara imza atan

bir edebiyatçıdır. Bu büyükyapıtları ve hizmetleri O'nun adını

daima yüceltecek ve ölümsüzleştirecektir.

 

Kaynak: Nart Dergisi 22. sayısında yayınlanan Sayın Fahri Huvaj'ın

çevirisinden alınmıştır.
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  Azim, çalışkanlık, beceri... Bir Dönüş Hikayesi.....

Bu sevimli aileyi tanıtmak ve onların anavatana dönüş hikayesini sizlerle

paylaşmakistedik.

Hasan Sakarya-Hendek Adıgelerinden ve İngilizce çevirmeni. Filiz ise Uzunyayla

Adıgelerinden Ziraat Mühendisi. Türkiye'de iken Çanakkale'de yaşıyorlardı.

Kızları Goşehan Dide 8 yaşında ve 2.sınıfa gidiyor.

Hasan veFiliz Nalçiğe ilk geldiklerinde Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi'ne

yükseklisans eğitimi için başvurdular ve bir yıl Hazırlık Fakültesinde Rusça dil

eğitimialdılar. Nartkale'ye yerleştikleri için ve yoğun çalışma tempoları nedeniyle

hazırlık takültesinden sonra eğitime devam etmediler.
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Nartkale'ye bağlı Psınabe köyünde arsa alarak önce meyve-sebze yetiştirmek

üzere sera kurdular. Seralarının hemen yanında bulunan arsaya bir de ev

inşa etmeye başladılar. Buna paralel olarak köye yakın bir yerde bulunan erik

bahçesine de ortak oldular. Evleri hazır olana kadar yani şimdilik Nartkale'de

yaşıyorlar.

Anavatana dönmeye nasıl karar verdiniz?

Filiz : Aslında bizim dönüşümüzde en önemli etken, Dide'ye

anadilimiz Adıgeceyi öğretememe kaygısıydı.

Türkiye'deyken ikimiz de çalışıyorduk. Çalışan ve çocuklu

diğer insanlargibi biz de çocuğa bakmasıiçin bir bakıcı bul-

duk. Çocukla sadece akşamları işten eve geldiğimde ilgi-

lenebiliyordum. Bu da dil öğretmek için yetmiyordu. Bana

anne ve babamdan kalan en önemli miras anadilimdir. Ço-

cuğa bunu aktaramamak çok acı bir durumdu. Öğretmeye

çalıştığımda da “öğrensem de ben kiminle konuşacağım”

diye karşı çıkıyordu. Bunu söylediğinde henüz 3 yaşındaydı.

İşte bu nedenle ciddi olarak düşünmeye başladık. Türkiye'de

herhangi bir köye yerleşsekte anadili öğrenme garantisi yok-

tu. Türkiye'de yaşarken bunun olamayacağını anladık. Zaten

her ikimiz de anavatan bilinci taşıyorduk. Evlendikten bir yıl

kadar sonra 2005 yılında anavatana bir ziyaretimiz oldu. O

zaman da yerleşme kararını vermiştik aslında.

Yani buraya yerleşme kararımızda Dide'nin anadilini öğrene-

rek büyümesi en önemli neden diyebiliriz.

Maykop mu, Nalçik mi diye düşünerek Nalçik'te nasıl

kararkıldınız, biraz bu süreçten söz eder misiniz?

Evet önce Maykop-Nalçik seçimini düşündük. O zamanlar

Kaffed'in Adıgey için topluca oturum başvuru kampanyası

vardı. İşte biz de o vesile ile gruba dahil olduk ve belgelerimi-

zi hazırlayarak başvurumuzu Maykop'tan yaptık.

Oturum izni başvurumuzu yaptıktan sonra üç ay Maykop'ta

kaldık. Daha sonra bir ay kadar da Nalçik'te kalarak May-

kop-Nalçik karşılaştırması yaptık. Biz hem Adıgey'i hem de

Kabardey'i çok seviyoruz. Karşılaştırma yaparken nerenin

koşulları bize daha uygun olur, daha çabuk adapte oluruz

diye baktık. Özellikle de Dide için.

Kabardey'de, Adigey'e kıyasla anadilin kullanımı daha yay-

gın. Sokaklarda anadilinizi duyuyorsunuz, işlerinizi anadiliniz

ile halledebiliyorsunuz. Dide'nin Adıgeceyi burada daha ra-

hat öğreneceği düşüncesiile Nalçiğe yerleşmeye karar ver-

dik.

(Aslında ben biliyorum, Maykop'taki ahali bu sevimli aileyi

oraya yerleştirmek için çok uğraştı. Ancak Nalçiğin çekim
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gücünü unutmuş olmalılarki: “iyi bari bir de Nalçiğe bakın”

dedikleri zaman iş bitti. Yani Nalçik'li olmuşlardı artık. Hadi

bir bakalım da geri gelelim diyemeden buraya yerleştiler.)

Buraya yerleşmeden önce burasıile ilgili beklentileriniz

ve hayalleriniz olduysa bunları anlatır mısınız?

Filiz: Beklenti değil de hayallerimiz vardı tabi ki. Bir kısmı

gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor. Buraya gel-

dik diye hayal kurmayı bırakmadık. İnsan yaşarken devamlı

hayal üretiyor. Buradaki yaşam döngüsü de başka hayalleri

kurduruyor insana. Yalnız yeni yaşantımızın temposu, uyum

sağlamak, vs. derken insan hayalden gerçeğe sıkı bir geçiş

yaptığı için beklenti ve hayal çetelesi tutmuyor ve sorgulamı-

yor körü körüne. Hem neden sorgulansın ki, aradan geçmiş

150 yıl, düzen defalarca değişmiş. İnsanlar daha yeni değiş-

miş, düzene uyum sağlamaya çalışırken tekrar pek çok şey

değişmiş yaşamlarında. Onların gerçek tufanlarını düşünün-

ce bizim hayal tufanımız biraz küçük kalıyor.

Özellikle biz vatanımız diye buraya yaşamaya geldiğimizde,

burada yaşamakta olan, burada doğup büyüyen insanların

vatan bilincinin zayıf olması belki de bu sistem değişiklik-

lerinin de bir sonucudur. Yıldırılmış insan sadece yaşamını

 



 

idame ettirme derdine düşünce vatan bilinci gibi değerler-

den uzaklaşıyor olmalı. İnsan elinin altındakinin kıymetini her

zaman bilmiyor, kaybetmedikleri için vatanın ne demekoldu-

ğunu algılamıyorlar. Bizim açımızdan bu durum üzücütabiki.

Vatan ve anadil bilincinin uyandırılmasılazım.

Bu durumlarıbildiğimiz için çok fazla bir beklenti içinde ve toz

pembe hayallerle gelmedik. Yaşam içerisinde tabi ki herkes

gibi bizler de daha iyi daha güzel şeyler bekliyoruz, arzu edi-

yoruz. En büyük hayalimiz çocuğun dil sorununu çözmekti.

Bu gerçekleşti. En büyük mutluluk bu bizim için şu anda.

Çocukların algısı özellikle dil konusunda çok açık bunu

biliyoruz. Dide'nin anadili Adıgeceyi öğrenmesiiçin siz

nasılbir yol izlediniz?

Filiz: Nalçiğe ilk geldiğimizde Dide'yi kreşe verdik. Adıgeceyi

hemen orada öğrenir kanısındaydık. Oysa bu konuda biraz

hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü şehirde küçük çocuklar artık

anadillerini pek konuşamıyorlar. İki dil kullandıkları için ana-

dillerinden uzaklaşıyorlar. İletişim ve eğitim dili Rusça olduğu

İçin şehirdeki çocuklar ne yazık ki anadillerini konuşamıyorlar

artık. Bu yozlaşma bizi çok üzdü. Bu nedenle biz de bir köye

yerleşmeye karar verdik. Ancak, köyde bir düzen kurmak

 
biraz zaman alacağı için seçtiğimiz Psınabe köyünün bağlı

olduğu Nartkale şehrine geçici olarak yerleştik. Burada me-

safelerbirbirine yakın olduğuiçin Nalçik'ten de fazla uzaklaş-

mamış olduk. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu şimdi

dahaiyi anlıyoruz.

Nartkale'de sokakta diğer çocuklarla oyun oynarken bile

Adıgeceyi öğrenmeye başlamıştı Dide. Kreşe başlayınca da

tamamen öğrendi. Konuşurken tam da benim anadilim işte

bu dil vurgusuyla konuşuyor.

Türkiye'deki akrabalarımız ve arkadaşlarımızın çocukları için

de bizim durumumuz önemli bir örnek diye düşünüyoruz.

Yani çocukların anadillerini öğrenmeleri hiçte düşünüldüğü

kadar zor değil. Sadece biraz zaman ayırmak ve doğru yer-

de bulunmak gerekiyor. İşte biz bunu yaptık. Psınabe'de

Adıge komşularımızla beraber Adıge olarak yaşamayı seçtik.

İlk yerleşmeye başladığınız zamandan bugüne kadar

burada, yeni bir yaşam kurarken, uyum sağlamaya çalı-

şırken herhangi bir yardım, destek gördüyseniz bunları

biraz anlatabilir misiniz?

Hasan: Tabi ki, dönen hemen herkese olduğu gibi bize de

yardım edeniyi niyetli pek çok insan var. Hiçbir karşılık bekle-
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meden, sizden şu anda ya da gelecekte bir beklentisi olmadan

yardım eden kişiler oldu ve hala da var çevremizde.

Nalçiğe gelmeden önce Maykop'ta oturum başvuru sürecimizi

anlatmıştık. O zaman Miraç ağabey, Ersin abla ciddi bir özve-

riyle yardımcı oldular belge işlerimizde. Ayrıca Şijaje Mehmet ve

Siyuh Oya'da bize üç ay boyunca evlerini açtılar, misafir ettiler.

Kabardey'de ise; benim akrabalarımdan olan tiyatro sanatçısı

Bide Hasanve ailesi, köyümüz Borkuey'de yaşayan ve şu anda

hayatta olmayan büyüğümüz Bıde Nazirve ailesi, Kuşha Orhan

ve ve eşiİrina” da yardım ve ilgilerini esirgemediler.

Ayrıca Bağatır Mansur ağabey özellikle buradaki insanları daha

kolay anlayabilmemiz için bize çok yol gösterdi. Girdiğiniz yeni

bir ortamda iyi niyetli yol göstericiler işleri o kadar kolaylaştırı-

yorlarki, iyi ki onları tanıdık, iyi ki de varlar diyoruz. Onun saye-

sinde- eskiden Narikale müftüsü olan Aşınokho Muhammedile

tanıştık ve erik bahçesine ortak olduk. Hem komşumuz olarak

hem de iyi bir dost olarak o da çok yardımcı oluyor. Herişimize

canla başla karşılık beklemeden koşturuyor.

Büyüklerimizden sürekli duyduğumuz ve bizim de çok değer

verdiğimiz bir dua var: “Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın!”.

İşte tam da bu dua bizim için gerçekleşti diyebiliriz. Geldiği-

mizden beri karşılaştığımız ve çevremizde olan insanlar: “acaba

bana bir faydaları dokunur mu” diye değil, “bunlara bir faydam

dokunur mu” diye düşünen insanlardı. Bunun, yeni kurduğu-

muz yaşamda bizim için çok önemli ve anlamlı olduğunun bi-

lincindeyiz.

Buraya hızlı ve kolay adapte olmamızı sağlayan en önemli fak-

törlerden birisi de Rusça öğrenmek oldu. Hayatın her alanında

iki dilin kullanılıyor olması bu dilleri bilmeyi gerektiriyor haliyle.

Türkiye'de Adigece bilenler nasıl ki Türkçeyi ve Adiıgeceyi har-

manlayarak konuşuyorlarsa burada da Rusça ve Adigeceiçin

aynı durum sözkonusu. Dolayısıyla insanlarla iyiiletişim kurabil-

mek için Rusça'yı da bilmek çok önemli. Bu konudailk geldi-

ğimizde üniversitenin hazırlık fakültesinde okumamızı şiddetle

senin tavsiye ettiğini de vurgulamak isteriz. (Burada benden

sözediyorlar. Biraz da devam etmeleri için baskı yapmıştım

ama pek işe yaramadı. Çalışmayıtercih ettiler. |

Sizi mutlu eden ve üzen şeylerden biraz söz edebilir misi-

niz?

Filiz: Aslında yukarıda anlattıklarımız yani çevremizde gördü-

ğümüz destek ve yardım bizi mutlu eden şeylerin başında ge-

iyor. Bunun dışında sosyal yaşamın her anında anadilinizi kul-

lanarak herişinizi halledebiliyor olmanız en büyük mutluluk. Bu

haz, bu duygu o kadar güzelki anlatılamaz. Yaşanması gere-

kir. Nalçik'te Ciberbank'ın en büyük şubesine gidiyoruz bazen.

Bankonun arkasında tüm memurlar, kızlı erkekli, tüm işlerini su

gibi Adıgece konuşarak yapıyorlar. İnsan kendiniiyi hissediyor.



 
Hazırlık Fakültesinde okurken kantinde gençlerin Adigece

muhabbetleri, birbirleriyle şakalaşmaları da çok hoşumuza

giderdi.Anadilin yaşantımıza verdiği hazdı bu duygu.

Psıhalıve ve lığuru da bolca ve her yerde rahatlıkla bulabil-

mekte, Nartkale'nin ve köylerin musluklardan akan buz gibi

tertemiz su da mutlu ediyor bizi.

Biraz önce sözünü ettiğimiz vatanın kıymetini bilmek ve sa-

hip çıkmak konusu üzüyorbizi. Ayrıca anadilimizin gelecek

endişesi de tabi ki. Bu konularda acilen insanlarımızı bilinç-

lendirmek gerekiyor. Bu sorunlar sadece diasporada değil

burada da mevcut ne yazıkki.

Günlük uğraşlarınızı anlatır mısınız?

Filiz: Seraları bu yıl yaptık ve ilk mahsulü de topladık. Doma-

tes yetiştirdik. Ürünü pazarlama sıkıntısı da yaşamadık. Bu

iş yaklaşık beş aylık yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. Benim

mesleğim gereği bu işe karar verdik. Hasan'da kendi mes-

leğini yapıyordu zaten. Bu işte beraber çalıştık. Seraların he-

men yan tarafında da ev inşaatına başlattık. Orada çalışma

halen devam ediyor.

Sera işi mevsim nedeniyle bitti. Önümüzdeki Nisan ayından

iübaren tekrar başlayacağız çalışmaya.

Ev inşaatı da hem ekonomik koşullarımıza hem de havanın

durumuna göre devam edecek. Umarız en kısa sürede biter.

Bu arada Dide'de boş durmuyor 2. sınıfa gidiyor.

Gelecekle ilgili beklenti ve dileklerinizden söz eder mi-

siniz?

Filiz : Bu cennet topraklara sahip çıkma bilincinin oluşmasını

diliyorum. Vatan toprağı olarak, doğayı koruma adına olarak

ve dilimiz ile xabzelerimizin yaşayabileceği tek yer düşünce-

siyle sahip çıkmalıyız.

Yapmakta olduğumuz evi bizim ihtiyacımızdan daha büyük

yapıyoruz. Çünkü Türkiye'den gelecek olanları düşünüyoruz.

Akrabalarımız, arkadaşlarımız gelmeliler, çocuklarını gönder-

meliler. Köy ortamında Adıgeceyi çok rahat öğrenebilecekle-

rinin en somut örneğibiZİZ.

Hasan: Biz buraya yerleştikten sonra Türkiye'deki yakınla-

rımız daha ciddi olarak düşünmeye başladılar. En azından

hemen gelemeseler de oturum izinlerini alma konusuna sı-

cak bakıyorlar.

Mesleğimden dolayı ben, sosyal paylaşım sitelerinin Adıge-

celerinin de olmasını arzu ediyorum. Neden olmasın? Bizim

yapamayacağımız işler değil bunlar. Sadece bu konuda öz-

veriyle emek verebilecek insanların bir araya gelmesi gere-

kiyor. Böyle işlerde talep yukarıdan yani yetkililerden gelmiş

olsa çok daha kolay çözülür bu konu. Ancak yukarıdan gel-

miyorsa da organizasyon alttan başlayabilir.

Anadilin yaşamın her alanında kullanılıyor olması, yani cep

telefonlarında, diğer elektronik aletlerde vs. de benim haya-

lim. Çünkü düşünsenizebir, yeni nesil ilgi duyduğu her yerde

anadilinigörecek. Anadiline aşina olacak, bu çok önemli. Ör-

neğin bütün çocuklarda tablet bilgisayarlar var artık. Çocuk

kitapları Adigece olarak elektronik ortama uyarlandığında,

baskı derdi de olmadan, çocukların kullanımına hazır hale

gelse ne kadar güzelolurdu.

Bu konuda yapılacakişler birbirine bağlı aslında. Toplumda

anadilini öğrenmekiçin talep olmalı . Bu talebi de propogan-

da ile yaratmak gerekli.

Duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için te-

şekkür eder, yeni yaşamınızda tüm hayallerinizin ger-

çekleşmesinidilerim.
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filiz kaplan

 

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Nalçik şehrinde yaşayan genç arkadaşımız Gökhan

Şen, mahalli müziklerden oluşan Xexes adında bir albüm çıkarmış, bu albüm tüm

çevrelerce büyük bir beğeni toplamıştı.

2. si merakla beklenen albüm XEXES 2 çıktı. Gökhan Şen oldukçailgi gören bu

yeni çalışmasının gelirlerini Dönüş projesi ile Maykopta inşa edilen Tıj İlkay Dönüş

Misafirhanesine bağışlıyor. Bu anlamlı bağış için kendisini kutluyor, Gökhan Şen ile

yeni albümü Üzerine yaptığımız söyleşiyibilgilerinize sunuyoruz.

   X3x3c ETİyaH3
Çerkes Ezgileri||

aram izğkhan Beri
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“Repertuvar

oluştururken

öncelikle daha önce

orotesyonel olarak

kaydedilmemiş ama
vE

çoğumuzunbildiği

ezgileri ön planda

tutuyorum.”

- Gökhan ilk albümünün büyük be-

ğeni topladığını biliyoruz. Ne tür geri

dönüşler aldın, beklediğin ilgiyi top-

ladı mı, hedefine ulaştığını düşünü-

yor musun?

Bu konudaki profesyonel üretimlerimi-

zin çok az olması göz önünde bulundu-

rulduğunda geri dönüşler çokiyi. Yeterli

gündemin oluştuğunu düşünüyorum.

- Albümlerin adı neden Xexes?

Xexes kelime anlamı olarak Çerkesce-

de diasporayı, diaspora Çerkeslerini ta-

rif eder. Ayrıca albümlerin repertuvarları

genellikle diaspora ezgilerinden oluşu-

yor bunun da katkısıvar.

- İkinci albüm kararını nasıl aldın?

İlk albümden sonra devamının gelme-

sini bir gereklilik olarak görmeye baş-

ladım. Dedim ya üretim pek az bunun

etkisi çok büyük bufikirde. O noktadan

sonra Xexes benim için gittiği yere ka-

dar devam edecekolan bir proje haline

geldi.

- Parçaları seçerken nelere özen

gösterdin?

Repertuvar oluştururken öncelikle daha

önce profesyonel olarak kaydedilme-

miş ama çoğumuzun bildiği ezgileri

ön planda tutuyorum. İkinci sırada ise

yeterli gündemi oluşturması için daha

önce kaydı yapılmış fakat hak ettiği şe-

kilde ses getirememiş parçaları serpiş-

tiriyorum daha modern enstrumanlarla

harmanlayıp.

- Yeni albümünün hazırlanması aşa-

masından bahseder misin bize, ne

tür destekler aldın, karşılaştığın zor

durumlar neler?

Albüm piyasaya sürülmeden yakla-

şık 3 yıl önce başladım hazırlıklara.İlk

başta oluşturduğum repertuvar süreç

içerisinde ufak değişikliklere uğradı.

Çerkesya'da 2 İstanbul'da da 2 ayrı

stüdyoda olmak üzere 4 adet stüdyo-

da yaptık enstrüman ve vokal kayıtla-

rını, Bu sürecin en zor kısmı üretimin

ve yaratıcılığın asgari seviyede olduğu

dönemlerdir. Bazen iş, sosyal veya di-

ğer etkenlerden ötürü yapmakistediği-

niz müziğe konsantre olamıyorsunuz.

İnsanız sonuçta. Bu sebeplerle zaman

boşa geçiyor ve boşa geçen zaman

mutsuz ve huzursuz ediyor beni. Bu

dönemler haricinde teknik olarak ufak

tefek aksaklıklarla karşılaşabiliyorsunuz

her işte olabilecek şeyler gibi. Destek

noktasında ise kafamdaki fikirleri ve

yapmak istediklerimi tarif etmekte tek-

nik eksiklikler yaşadım. Müzik eğitimi

veya yapılan bu işin teknik eğitimini al-

madım. Buna bağlıyorum tarif etmek-

te yaşadığım zorlukları. Bu konuda da

 

Çerkesya'da Timur Losan, İstanbul'da

ise Hasan Saltık çok yardımcı oldular.

- Xexesi albümündeki eserleri daha

çok Kafkasya'dan sanatçılarla be-

raber çalışarak seslendirmiştiniz

ama bu, Xexes2 albümünün oluşum

aşaması daha çok Türkiye'de şekil-

lendi doğru mu? Hatta bu albümde

Sevval Sam da eser seslendirdi. Bu

anlamda yapmış olduğunuz değişik-

liğin özel bir sebebi var mı, Şevval

Sam konusu nereden, nasıl çıktı ve

Çerkesce bir şarkıyı seslendirmede

başarılı oldu mu?

Xexes 1 aloümünde Olga Sokur'un vo-

kal yaptığı parçalar var sadece. Onun

dışında Çerkesya'dan bir sanatçı ka-

tılımı olmadı. Xexes2 albümü gerek

müzisyenler gerekse vokalistlerin katı-

ımı göz önüne alındığında bir politika

barındırıyor. Çerkesya'dan Magamed

Dzibe, Aslan Thakumashe var. Gupse

Shovgen diasporada doğmuş fakat

yaşamını Çerkesya'da sürdüren birisi.

Ben de aynı şekilde. Hakan Shak kar-

deşim Uzunyaylalı fakat söylediği parça

Uzunyayla'da bilinmeyen Çerkesya'da

da sadece otantik Adıge veredij din-

 

 



 

ieyenlerin kulaklarının aşina olduğu bir parça,

Şevval Sam konusu İse şöyle; Yeterli gündemin

oluşmadığı kanısındaydım Türkiye'de Çerkes

müziği konusunda. Bu sebeple Kalan Müziğin

sahibi Hasan Saltık vasıtasıile iletişime geçtim

kendisiyle. Neden Şevval Sam derseniz hem

dünya görüşü hem farklı dillerin yaşatılması ko-

nusunda seslendirdiği parçaları ve gösterdiği

çabaları hem de yeterli etkiyi yaratması açısın-

dan en ideal insan oluşufikri ağır bastı. Nitekim

telafftuzda gösterdiği başarısı ve yaklaşımlarıile

doğru seçim olduğu kanısındayım. Çerkesce-

yi bilen bir çok büyüğüm bu konuda benimle

hemfikir.

- Günümüzde müzik anlayışı biraz daha

değişiyor, farklı enstrümanlar ve ritimler

ile bir farklılık yaratılmaya çalışılıyor. Biz-

lere ait ezgilerin seslendirilimesinde bu tip

farklılıkların, yeniliklerin kullanılmasına nasıl

bakıyorsun? Mesela eski pşıne kayıtlarının,

ritlmlerinin farklı ritimler ve enstrümanlarile

yeni versiyonlarının yapılmasına nasıl bakı-

yorsun? Sence Pşıne mi, akordion mu?

Bence pşine. Aynı zamanda akordiyon. Aynı

zamanda da garmon. Hepsinin yeri sentezlen-

diği parçalara göre ayrı ayrı önem arz ediyor

benim için. Farklı enstrümanlarile zenginlik kat-

ma konusuna sıcağım. Fakat söz konusu ezZgi-

nin karakter çizgisinin dışına çıkılmadığı sürece.

Ben de klasik müzik enstrümanlarını kullandım

kayıtlarımda. Kendi toplumumuzdakilerin olum-

lu tepkilerinin yanında diğer önemli olan şey ise

Çerkes olmayanların gösterdiği ilgi. Bu ilginin

oluşmasını da hem enstrüman çeşitliliği hem de

albümde çalan müzisyenlerin kendi alanlarında

birer profesyonel ve dünyada saygın kişiler ol-

malarına bağlıyorum. Günümüzde farkındalık

oluşturmak için zamanın getirdiği bazı nimet-

lerden faydalanmamız gerektiğini düşünüyo-

rum. Nitekim mevzu bahis sağlıklı gündemler

oluşturmaksa kişiler ve kurumlardan yardım

istemekte ve onlara ulaşmaya çalışmakta pek

ısrarcıyım diyebilirim.

- Televizyon kanallarında farklı etnik grup-

larına ait sanatçıları görüyoruz, dinliyoruz.

Xexesi ve 2 albüm çalışmalarını tv lerde iz-

iemek, dinlemek imkanımız olacak mı? Bu

yönde yapılmış öneriler mevcut mu,var ise

yaklaşımız nedir?



Öneriler ve istekler geliyor evet fakat

“sahne, iv konusuna fikir ve yapı ola-

rak çok uzağım. Şu an için ve yakın

gelecekte televizyon programlarına

veya konser organizasyonlarına katıl-

mayı düşünmüyorum fakat halihazırda

geri planda desteklediğim, danışman-

ik yaptığım sanatçılar ve gruplar var.

Bunun haricinde ise daha çok top-

lumumuzla alakalı sosyal sorumluluk

projelerinde yer alıyorum gerek sahne

arkasında gerek ise sahnede olmak

Üzere.

- Tıj İlkay Dönüş Misafirhanesi ger-

çekten çok önemli bir proje. Gelirini

buraya aktarma kararından bahse-

der misin bize?

Günümüzde internet ve paylaşım ağla-

rının gelişmesi sebebiyle lisanslı ürünle-

rin satışı çok azaldı. Bu, şu anda dünya

çapında bir sorun. Albüm gelirinin Tı

İlkay Dönüş Yolu Projesi'ne aktarılma-

sı, albümün maddi getirisinden daha

çok oluşturduğu gündem açısından

 

önem arz ediyor benim için. Hem far-

kındalık yaratmak hem de uluslararası

toplumda gündem oluşturup yine bu

sayede hem maddi hem de manevi

getiriyi artırmaktı amacım. Bu vesileyle

örmeğin Kayseri'de 20 Kasım'da Şev-

val Sam'ın da katıldığı gelirinin projeye

aktarıldığı bir gece organize edildi. Sa-

ğolsun konuyu kendisine açtığımda hiç

ikiletmeden yoğun programının arasına

bizi de sıkışuırdı Şevval abla, hem de

memnuniyet duyduğunu belirterek. Bir

algı var değinmeden geçemeyeceğim,

onun Ücret karşılığı katılım sağladığını

düşünen insanlar oldu, fakat kendisi

hiç bir ücret almadan katıldı. Kendi-

sine sadece Psıhalıve ısmarladım ve

Uzunyayla'da yapılan Çerkes peynirin-

den verdim o dönerken. Latifeler bir ta-

rafa, sırf bu yaklaşımı bile neden Şevval

Sam sorusuna cevaptır benim için.

Sonuç olarak bu geceden sonra ulusal

gazetelerde ve televizyonlarda Tıj İlkay

Dönüş Yolu Projesi'ne değinildi, proje-

den bahsedildi ve sağlıklı bir gündem-

farkındalık algısı oluştu kanısındayım.

- Çerkes ezgileri albümlerin devam

edecek mi, bundan sonraki hederi-

lerinden bahseder misin? Xexes3'ü

ne zaman dinleyeceğiz?

Xexes3 için repertuvarı oluşturmaya

başladım. Kesin bir tarih vermek zor ne

de olsa konsantrasyonu her istediğiniz

anda sağlayamiyorsunuz. Fakat tah-

mini 2 yıl içerisinde biter diyebilirim. Bu

sefer zaman daha kısa çünkü ürettikçe

ne istediğimi ve istediğime nasıl daha

hızlı ulaşmam gerektiğini öğreniyorum,

biliyorum. Kendi sürdürdüğüm Xexes

projesi haricinde yakın gelecekte piya-

saya çıkacak bazı albümlerin ve yapıla-

cak organizasyonların prodüktörlüğünü

yapıyorum.

- Xexes 2 nerelerden temin edilebilir?

Tüm müzik marketlerden, ilunes

Store'dan, TTNet Müzik'ten ve diğer

dijital satış platformlarından temin edi-

lebilir.

 



 

hande demirtaş
Gazi Üniversitesi

RusDili ve Edebiyatı

Yükseklisans Öğrencisi

 

elif sakut
Erciyes üniversitesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Yükseklisans Öğrencisi

 

Kendi değerlerinizi,

gelenek-göreneklerinizi,

dilinizi muhafaza

edebiliyorsanız,

bütün dünya sizindir.

Ruh değişmez;

Çerkeslerdeki halk,

vatan kavramı, birlik

olma ruhu hiçbir zaman

değişmemiştir. Bu

bilinçle, birlik olma

ruhuyla yola çıkan

Maze müzik grubu

Uzunyayla'da Çerkes

kültürünü müzikleriyle

yaşatabilme

çabasındadır.
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u tebliğde, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü sırasında ana-

atanlarından kopartılarak çeşitli ülkelere ve Türkiye'nin Kayseri şehrindeki

. Uzunyaylaya yerleşen Çerkeslerin müzikleilgili oruateleri, Ju Kayhan ve Lii

Göker önderliğinde kurulan ve son on beş yıldır amatör tarzda müzik yapan Maze mü-

zik grubu örnekleminde nitel yapısının öne çıkartılarak araştırması yöntemiizlenmiştir.

Çalışmamızda Maze müzik grubu üyeleriile yapılan birebir söyleşide elde edilen bilgi-

lerden yararlanılmıştır. Ayrıca Maze müzik grubundaki Çerkes ezgilerinin, Uzunyayla

ve civarında toplumu birleştirici özelliği de göz önüne alınarak, söz konusu tür otantik

müzikler Üzerinde durulacaktır.

  

 

Giriş

Çerkes folklorunda orucate temel olarak Nart destanları, kahramanlık ve yaşandığı var

sayılan kahramanlıklar hakkındaki destanlar yer almaktadır. “Çerkes folkloru, söylence”

olarak çevrilen Kabardey-Çerkes dilinde “orucate” sözcüğübilindiği üzere geçmişte-

ki sözlü edebiyatın sözlü olarak aktarımı anlamını taşımaktadır. (Kabardey-Çerkes dili

sözlüğü).- M. Digora, 1999. Syf.840. Oruocateler (söylence), İnsanlığın ve insanın öz

değerlerini konu edinen ve kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü edebiyatlardır. Oruoate

yani söylence (orucate-opyoare-İyapbılyar93), insanlığın ve insanın özünü konu alan en

ilginç üretimlerinden biri olup, adeta halk bilimlerinin ambarıdır. Oruoateler (söylenceler),

halkın kavrayışını öz değerlerini geliştirip biçimlendirirken, sonraki kuşakları da eğitir.

Orucateler (söylenceler), birbiri ardı sıra kuşakları eğitir, halkın yaşadığı olayları ve öz

değerlerini sonraki kuşaklara aktarır. Çerkesler gibi soykırıma uğratılıp zorla sürülerek

yeryüzüne dağılmış halklariçin ise söylenceler toplumsalbilincin mayası, birliğinin de te-

melidir. Halkı toplumsal değerleriyle anlatırken, ulusal bilinçlerinin de ölçütüdür (Yüksel



H., 2011,5). Bilimsel olarak Çerkes folklorunun ve oruoat-

lerin (oruoate) araştırılması, toplanması, kayıt altına alınması,

yazılması öğrenimi; Ekim Devriminin ardından, SovyetlerBir-

liği içinde Çerkes Özerk Bölgelerin kurulmasıyla başlamıştır.

Bu konuda M. F. Gnesin, A. P. Grebnev, G. M. Koniseviç, B.

L. Messman, N. N. Miranov gibi önemli isimler büyük, hay-

li kapsamlı çalışmalar yapmışlardır. Oruoataler, Çerkeslerin

profesyonel olarak müzik eserlerinin ortaya çıkmasına ve her

dönem yenişarkı türlerinin yaratılması-üretilmesi alanında te-

mel olmuştur.

Bu çalışmamızda oruoatenin (Çerkes folkloru, söylence) gü-

nümüzdeki Çerkes toplumunda yaşayan, güncel ve popüler

olan, yalın halde söylenen, çalınıp-söylenen şarkı, ağıt des-

tan müzik türleriyle görünürlülüğüne bakılmıştır. Bu bağlam-

da Maze müzik grubu örnekleminde grubun üyeleriile yapı-

lan birebir söyleşide elde edilen bilgilerden de yararlanılmıştır.

Uzun bir tarihi geçmişe sahip, kadim halklardan olan Çer-

keslerin, dünya görüşlerinin çizgileri, toplumsal kuralları, yerel

ve ulusal gelenek-görenekleri aşkları, kahramanlıkları, tören-

leri, yasları, sözlü yasaları ve birey davranışları halk müziği-

ne belirgin şekilde yansımıştır. Çerkes halk şarkıları kendine

özgü toplumsal yapısıyla uzun yıllar tarihi gelişim evrelerine

yayılan önemli bir bilgi kaynağı olarak kalmıştır. Halk şarkı-

larının oynadığı bu rol sayesinde, toplum tamamen şarkıla-

ra yazılı edebiyatı olmadığı için dayanmak zorunda kalmıştır

ve folklorik metinlerin içeriğinin güvenirliğini ve gerçekliğini

kabul etmiştir. Çerkeslerin farklı diller konuşan toplulukları

halk müzikleri, gerek müzik aletlerinin benzerliği bakımından,

gerek güfte ve bestelerdeki amaç ve tarz bakımından ya-

kın benzerlik gösterirler. Çerkeslerde halk şarkıları bireylerin

kahramanlığı, ahlak ve fazileti ile aşk ve muhabbet duyguları

çoğundabirlikte görülür. Kahramanlık, vatana aşk, doğruluk,

saygı, şefkat ve yaşamda birlik Çerkes halk şarkılarında asli

unsurlardır. Çerkes şarkılarının bazıları bireylerin kahraman-

lıklarını (1İrıxeyxe yapan) veya toplum tarafından yadırganan

hatalarını (rynırıls yapsın) işleyen fakat her halükarda doğ-

ruyu ve iyiyi işaret eden bir tarzdadır. Bazıları ise yaşanmış

acıklı hikayeleri, yaşanmış acı olayları anlatan (rpr1639, mecH#-

ımay) Çerkes müzikleri, Çerkes oyunlarıile birbirini tamamla-

yan folklorun (opyoare) iki koludur.

İnsanlık tarihinin en büyük dramlarındanbirini yaşayarak Bü-

yük Çerkes Sürgünüile Osmanlı topraklarına gelen Çerkesler

beraberlerinde destanlarını, ağıtlarını ve şarkılarını da getir-

mişlerdir. Türkiye'nin Uzunyayla bölgesine yerleşen Çerkes-

lerin etrafı yerel farklı kültürlerle çevrilmiş olup, kendine özgü

alt kültürleri, karekteristik özellikleri, sosyalilişkileri olan ilginç

bir bölge haline gelmiştir. Hepsinden daha önemlisi kendine

özgü kültürü ve müzik eserleri ile dikkatleri üzerine çekmiş-

tir. Bu bağlamda son on beş yıldır amatör tarzda müzik ya-

pan, Çerkes müziklerini en orijinal haliyle yorumlayan Maze

müzik grubu kullandıkları modern müzik aletleri ile Kayseri

Uzunyayla bölgesindeki unutulmaya yüz tutan Çerkes halk

şarkılarını ve müziklerini gün ışığına çıkarmak amacıyla oluş-

 
turulmuştur bir müzik grubudur. Kayseri Uzunyayla'da ço-

cukluğu boyunca garmon dinleyerek büyüyen Ju Kayhan'ın

kulağını dolduran Çerkes ezgilerine akardiyonu ile hayat

vermiştir. Kendi değerlerinizi, gelenek-göreneklerinizi, dilini-

zi muhafaza edebiliyorsanız, bütün dünya sizindir. Ruh de-

ğişmez; Çerkeslerdeki halk, vatan kavramı, birlik olma ruhu

hiçbir zaman değişmemiştir. Bu bilinçle, birlik olma ruhuyla

yola çıkan Maze müzik grubu Uzunyayla'da Çerkes kültürü-

nü müzikleriyle yaşatabilme çabasındadır. Bu müzik grubu

Uzunyayla'ya ait şarkıların, halk müziklerinin derlemelerini

bir araya getirerek onları kaybetmemeyi amaçlıyor ve bunun

için çalışıyor. Müzik grubunun adlandırılmasında esinlenilen

“Maze” kabardey dilinde “ay” anlamına gelmektedir; fakat

burada sadece somut olarak ay manası taşımamakta, soyut,

derin bir anlam taşımaktadır aslında. “Gece ay ortaya çıktı-

ğında herkes, dünya Üzerinde yaşayan bütün Çerkes halkları

ona bakıyor; göğe bakıp ayı gördükleri zaman kalben, içten

orada buluşacaklarına inanıyorlar...” Maze müzik grubu ge-

rek adındaki derinlikle gerekse yaptıkları besteler, şarkılar ve

halk müzikleriyle bu ruhu taşıyabildikleri kadar taşıyacaklar,

nereye kadar götürebilirlerse götürecekler. Orucate (söylen-

ce) müzik ilişkisinde Maze müzik grubu salt, yaşayan bir ör-

nek olarak gösterilebilir.

Sonuç

Uzunyayla Çerkeslerinin kültürel yaşamlarından esinlenerek

oluşturulan müzik eserleri ile ilgili Çerkes müzisyenler ara-

sında herhangi bir teknik yardım olmaksızın geliştiği, Maze

grubunun geleneksel Çerkes halk müziklerine gönül vermiş

ve çoğunlukla amatör müzik ruhuna sahip genç bireylerden

oluştuğu ve bu bireylerin Kayseri/Kafkas Derneği çatısıaltın-

da müziksel yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı, Maze grubu-

nun daritüel olarak gerçekleştirdikleri kareografik gösteriler-

de bu eseresıklıkla yer verdiği tespit edilmiştir.
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Bu sayımızdan itibaren İsmail Seçer Zacekoa tarafından hazırlanan “Osmanlı'da Çerkes Sadrazamları”başlığı

altında yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Bu sayımızda, Padişahın iradesi olmadan kendisini sadrazam ilan

eden, Esir pazarında başlayan hayatını sadrazam olarak noktalayan, kimsesiz ve yoksul çocukları okutarak

100 civarında devlet adamı yetiştiren modern ordunun kurucusu sayılan ve ordu mensuplarını kavuk gibi ilkel

giysilerden kurtaran bir sadrazam tanıtılacaktır.

 

Osmanlı Devleti'nde sadrazam olabil-

mek için padişah iradesi mutlak gerek-

idir. Bunun tek istisnası Abaza Hüsrev

Mehmet Paşanın sadaretidir. Hüsrev

Paşa Meclis-i Vala (11. Mahmud döne-

minde ıslahat hareketlerinin gerektir-

diği yeni nizamnameleri hazırlamak,

memurların omuhakemesiyle meşgul

olmak, gerek görülen devlet işlerinde

oy vermek üzere 1837 yılında kurulan

meclisin adıdır.) reisi iken verem olan

zamanın PadişahıIl. Mahmut'un hasta-

lığı artarak komaya girer. Bunu öğrenen

Hüsrev Paşa hasta Padişahın kapısın-

da beklemeye başlar. Padişahın ölü-

mü üzerine de derhal süratle padişah

olacak olan şehzade Abdülmecid'e ve

valide sultan olacak olan Bezm-i Alem

Sultana giderek, 11. Mahmut'un öldüğü-

nü ve kendisinin emirlerine amede ol-

duğunu belirterek teveccühlerini kaza-

nir. Daha sonra yağmuraltında yapılan

cenaze töreninde Sadrazam Mehmet

Emin Rauf Paşanın yanına gelerek Sad-

razamlık mührünü (mührü humayun)

seriçe isteyerek zorla alır. Daha sonra

da sadrazamlık koltuğuna kurulur. Bu

durumdan pek hoşnut kalmayan yeni

Valide Sultan Bezm-i Alem oğlu 16

yaşındaki Padişah Abdülmecid'e eski
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sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa'nın

çok başarılı olduğunu, neden değiş-

tirdiğini sorması üzerine Padişah Ab-

dülmecid; “anne bana soran mı oldu?

Her şey kendiliğinden oldu” diye cevap

verir.

Esir pazarında başlayan mücadele

Hüsrev Mehmet Paşa küçük yaşlarda

Kafkasya'dan İstanbul'a getirilmiştir.

Doğum tarihinin 1759 yılı olabileceği

tahmin edilmektedir. Önce Çavuşbaşı
Sait Efendi'nin sonra Yahya ve Şaban

Ağaların hizmetlerine bakmıştır. Sait

Efendi tarafından Enderun'a verilmiş

buradan başarı gösterip baş çuhedar

olarak ayrılmıştır. Daha sonra 1792 yı-

ında Kaptan-ı Deryalığa yükseltilen Kü-

çük Hüseyin Paşa'nın mühürdarı sonra

da kethudası olmuştur.

Küçük Hüseyin Paşa General Napol-

yon Bonapart'ın Mısır'a sefer yapması

üzerine onu durdurmak, Fransızları ora-

dan kovmak için görevlendirilir. Hüsrev

Mehmet Paşa bu seferlere katılır. Sa-

vaşlarda bir kısım İngiliz askerini de
kumanda ederek Fransızlardan Mısırın

Akdeniz kenarındaki Reşid ili ve cıvarını

geri alır. Böylece Osmanlı ve İngiliz kuv-

vetlerinin içeriye doğru ilerliyebilmesinin

yolu açılmış oldu. Fransız Generalin

baskın vermek için yaptığı planı boza-

rak emrindeki süvari kuvvetleri ile bir

kısım Fransız kuwvetlerini esir alır.

Hüsrev Paşa'nın bu başarıları İstanbul

tarafında izlenir ve takdir edilir. Kaptan-ı

Derya Küçük Hüseyin Paşa'nında des-

teğiyle 1801 yılında vezirlik ünvanı veri-

lir. Önce İskenderiye muhafızı, Fransız

askerinin Mısır'ı boşaltmasından sonra

da Mısır Valiliğine atandı.

Misir Valiliği sırasında bir ara emrinde-

ki başıbozuk, Arnavut askerleri isyan

çıkardılar. Asilerin Üzerine gönderdiği

askerler yenildi, asiler konağını ateşe

verdiler. Güçlükle Dimyat Kalesi'ne sı-

ğındı. Mısır'a Mehmet Ali Paşa ve köle-

menler hakim olmaya başladılar. Yerine

vali olarak Tahir Paşa atandı.

1811 yılında Kaptan-ı Derya (Deniz

Kuvvetleri Komutanı)

Abaza Hüsrev Mehmet Paşa Mısır va-

iliğinden sonra 1804 yılında Selanik

daha sonra Diyarbakır, Bosna, İzmit

valiliklerinde bulundu. (Bu arada 1806

yılında başlayan Türk — Rus Savaşları-

na katıldı) Buralarda başarılarını devam



ettirdi. 1811 yılında Kaptan-ı Derya ola-

rak atandı. Donanmasıile Türk — Rus

Savaşlarına katıldı. İki devlet arasında

sulh yapılmasıile 20 Eylül 1812 tarihin-

de İstanbul'a döndü. İlk Kaptan-ı Derya
görevi 1818 yılına kadar sürdü. Daha
sonra 1818-1822 yılları arasında Trabo-

zon, Bolu, Eğriboz valiliklerinde bulun-

du. Daha sonra Şark Seraskeri ünvanı

verilerek Erzurum Valiliğinde görevlen-

dirildi.

1822 yılında Mora İsyanı sırasında ikin-

ci defa Kaptan-ı Deryalığa getirildi. Bu

görevde iken İpsala'yı geri aldı. Misir

kuvvetlerinin başında bulunan İlorahim

Paşaile bir araya geldiler. Birlikte Sisam

adasını vurup, Mora'ya gelmeye karar

verdiler. Bu arada Yunanlılar hücuma

geçtiler. Donanma başarılı şekilde karşı

koydu. Yunan gemilerinin bazıları batı-

rıldı, bazıları yakıldı ve bazılarına da el

kondu. Geri kalanlar kaçtı.

1827 yılında Serasker (Genel Kur-

may Başkanı)

Bilindiği gibi 1826 yılında Padişah ||.

Mahmut tamamen yozlaşmış bulu-

nan Yeniçeri Ocağını kaldırdı. Yepyeni

ve modem bir ordu kurmaya başladı.

Padişah bu ordunun her yönüyle hatta

kılığıyla kıyafeti ile de farklı olmasınıisti-

yordu. Bunu gören Abaza Hüsrev Meh-
met Paşa emrindeki kalyoncu askerle-

rinin başlarındaki kavuk ve külahları

çıkartarak yerlerine Tunus'tan gördüğü

kırmızı fesleri giydirerek Padişah'ın se-

lam törenine çıkardı. Padişah Il. Mah-

mut bu yeni üniformaları çok beğendi.

Yeni ordunun bu üniformaları giymele-

rine karar verdi. Abaza Hüsrev Mehmet

Paşayı da yeni ordu Asakir-i Mensure-i

Muhammediye'nin seraskerliğine atadı.

1827 ile 1837 arasında serasker olarak

görev aldı. Modern ordunun kuruluşun-

da büyük emekleri oldu. Taksim'deki

Harbiye mektebini o açtırdı. Okuldan

subay olma devri başladı.

Meclis-i Vala Reisi ve Sadrazam

Abaza Hüsrev Mehmet Paşa 1837 yı-

ında Meclis-i Vala Reisi oldu. Ancak

onun gözü bürokrasinin en tepe nok-

tası olan bugünkü Başbakanlığa karşı-

lik gelen Sadrazamlıktaydı. Padişah İl.

Mahmut verem hastasıydı ve hastalık

son aşamalarındaydı. Padişah ablası

Esma Sultanın köşkünde iken koma-

ya girdi. Bunu haber alan Abaza Paşa

derhal köşke giderek hastanın başın-

da beklemeye başladı. Derhal kendi

kendine bugünlerde çok kullanılan bir

deyişle durumdan vazife çıkarttı. Pa-

dişah Il. Mahmut'un i Temmuz 1839

tarihinde ölümü üzerine derhal padişah

olacak Şehzade Abdülmecid ile Valide

Sultan olacak olan Bezm-i Alem Kadı-

nefendiye giderek Padişahın öldüğünü

ve emirlerinde olduğunu söyleyerek

teveccühlerini kazanır. Daha sonra da

yağmuraltında yapılmakta olan cenaze

törenine iştirak için bekleyen sadrazam

Mehmet Emin Rauf Paşanın yanına gi-

der. Burada gayet cüretkar şekilde sad-

razamlık mührünü ( mühr-ü hümayun)

vermesini İster. Onu zorlayarak (biraz

da korkakyaratılışlı olan) mühr-ü hüma-

yunu Sadrazamdan alır ve sadrazamlık

koltuğuna gidip oturur. Sadrazamın de-

ğiştiğini gören valde Bezm-i Alem Sul-

tan oğlu Padişah Abdülmecid'e başa-

nlı olan sadrazamı neden değiştirdiğini

sorar. 16 yaşındaki padişahın cevabı

oldukça ilginçtir. Anne der padişah;

“Bana soran mı oldu? Her şeyi kendisi

yaptı. Ben ne yapayım?”

Azil Yargılanmave İade-iİtibar

Abaza Hüsrev Mehmet Paşa bürokra-

side çok da düşman edinmişti. Misir

Valisi Mehmet Ali Paşa bunlardan bi-

risiydi. Donanmanın başında bulunan

daha sonra “kaçak” lakabını alan Ah-

met Paşa'nın Hüsrev Paşa'ya kızarak

Osmanlı donanmasını olduğu gibi o

zamanlar Osmanlı Devletine isyan ha-

iinde bulunan Mehmet Ali Paşaya tes-

lim ettiği söylenmiştir. Diğer taraftan hiç

geçinemediği Hariciye vekili Mustafa

Reşit Paşa'da Padişah Abdülmecid za-

manında Gülhane Fermanını hazırlayıp

sunarak yıldız haline gelmişti. Bütün

bunların gayretleri sonunda yıpranan

Hüsrev Paşa onbir ay yedi gün sadra-

zamlıktan sonra 8 Haziran 1840 yılında

görevdenalındı.

Azlindenbir yıl kadar sonra da bir rüşvet

olayına karıştığı iddia edilerek Meclis-i
Ahkamı Adliye'de yargılandı. Suçu sabit

kabul edilerek Mustafa Reşit Paşanın

etkisiyle 10 yıl kürek cezasına hükmedi-

lerek, Tekirdağ'a sürgün edildi. Vezirlik

rütbesialındı. Maaşı kesildi. Malvarlığı
alacaklılarına dağıtıldığı belirtilerek talan

edildi. Ancak17 ay kadar sürgünde

kaldı. Rakipleri Hariciye Nazırı Mustafa

Reşit Paşa, Meclis-i Vala-i Ahkamı Ad-

iye reisi Recep Paşanın azledilmeleri

üzerine Padişah, Hüsrev Paşanın geç-

miş hizmetlerini ve yaşını dikkate alarak

İstanbul'a dönmesine izin verdi. İtibarı
iade edildi. 1846 yılında Meclis-i Has

üyeliğine getirildi ve son defa Serasker

oldu. 1848 yılında emekliye ayrıldı.

1855 yılında vefatı üzerine kendisinin

yaptırdığı Eyüp'te bostan iskelesinde

bulunan türbesine defnedildi.

Değerlendirme

Abaza Hüsrev Mehmet Paşanın
tercüme-i halini yazanlardan Tayyarza-

de Ahmet Ata'nın Enderun adlı kitabın-
da Paşayı “Hareketli, neşesi yerinde,

sakalı yarı beyaz, kısa boylu tıknaz,

mavi gözlü, kırmızı yüzlü, başında bü-
yük bir fes, sırtında uzun bir harmoni

garip görünüşlü biri olarak tarif eder.
Ayrıca hırslı, tuttuğunu koparır, kurnaz

ve zorba, karşısındakini aldatmaya eği-

limli biri olarak gösterir.

Hakkında çok şey yazılmıştır. Modem

ordunun temellerinin atılmasında büyük
katkıları vardır. Kuruluş devrinde on yılı

aşkın başkomutan olarak görev almış-

tir. Orduyu sarık ve kavuk gibi geçmiş

devrin giysilerinden kurtaran odur.

Ayrıca kendi çocuğu bulunmayan Paşa

kimsesiz ve çaresiz pek çok çocuğa

sahip çıkmıştır. Geldiği yeri unutmamış,

esir pazarından aldığıve yetiştirdiği çok

çocuk vardır. Sadrazam İbrahim Ethem
Paşa, Damat Halil Rıfat Paşa, Müşir

(Mareşal) Vasıf Mehmet Paşa, İskender

Paşa, Sadullah Paşa, Apdi Paşa, Fer-
hat Paşa, Gözlüklü Reşit Paşa, Hay-

retiin Paşa ve Selim Paşa bunlardan

bir kısmıdır. Yetiştirdiği Üst yönetimde

görev alanların 100 Ün Üzerinde oldu-

ğu belirtilmiştir. Ayrıca Eyüp Sultan'da

büyükbir kütüphane yaptırmıştır. İstan-

bul'un çeşitli yerlerinde çeşme ve sebil-

leri vardır. Abaza Hüsrev Mehmet Pa-

şanın hayatı bir büyük hizmet-ve başarı

örneğidir.
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Nalçik'teki devlet kütüphanesi kurulduğundan beriilk kez böyle bir kalabalık

görmüş. Kütüphane emektarları söylediler. Büyük salondaki masa ve

sandalyeler yetmedi. Yarışma başlamak üzereyken kütüphane görevlilerinin

de gayretleriyle 160 çocuk teker teker yerleştirildiler. İnternet icat oldu mertli

bozuldu diye düşünen kütüphane çalışanlarının koşuşturması görülmeye

değerdi doğrusu.
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“Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği”, Anadilim Adıgecem

adlı yarışmanın şartnamesini hazırlayarak e-mail ile Adigece

öğretmenlerinin bağlı olduğu Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birim-

lerine gönderdi. Ayrıca bilgi bankamızda zaten mevcut olan

Adıgece öğretmenlerinin herbirine bire bir telefon görüşmesi

ile yarışma duyuruldu.

Bu tür yarışmalara katılacak öğrenci yetiştirmek ve özellikle

de tabi ki dereceye girmek öğretmen açısından da mesleki

prestij özelliği taşımakta.

Bizler için ise bu organizasyon, amaçlarımızın gereği olan,

dilimizin çalışıyor olması ve anadilimizin ötelenmemesi yö-

nünde bir propoganda türü olarakiyibirişti.

Biz, en az 50 en fazla 100 öğrencimiz katılır tahminini yapar-

ken 92 öğretmenin başvurmuş olması biraz telaşlanmamıza

neden oldu. Çünkü bazı öğretmenler birden fazla öğrenciile

katılacaklarını bildirmişlerdi. Bir de Çerkesk'ten gelecek 21

öğrencimiz vardı başvurular arasında. Buna da ayrıca sevin-

dik tabiki.

Yarışma günü pırıl pırıl 160 çocuğumuz doldurdu kütüpha-

neyi. Heyecanlı öğretmenleri de yanlarındaydı. Yarışma süre-

since öğretmenlerimizi oyalamak da yine kütüphane görev-

lilerine düştü. Bu kadar kalabalığı bulmuşken düşüncesiyle

küçük çaplı bir seminer verdiler.

Kompozisyon konularını yarışma esnasında duyurduk. Ön-

ceden hazırlanma veya yardım alma olanağı olmasın, 3 sa-

atlik süre içerisinde düşünerek yazabileceklerini yazsın iste-

dik çocuklarımız. Konu olarak: Vatan, aşk, savaş ve barış,

aile, bizi çevreleyen dünyamız, internet, nesil, ilkbahar, onur.

İsterlerse bunlardan sadece birini veya bir kaçını seçerek

kompozisyonlarını yazabileceklerini duyurduk.

Her zamanki gibi kızlarımız ezici çoğunluktaydı yarışmada.

Bu durum erkek çocukların sözel konulara, özellikle de duy-

gu ve düşüncelerini kağıda dökme eylemine uzak oluşların-

dan ve Adigeceyi yazacak kadar ciddiye almamalarından

kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Olsun, sayıları az da olsa

erkek çocuklarımız da vardı yarışmada. Özellikle Çerkesk'ten

21 öğrencimizin katılması ve davetimize Eğitim Bakanı'nın-

memnuniyetle katılacaklarını belirttikleri Adıgece yazılmış te-

şekkür yazısı bizi mutlu etti. Kendimiziiyi hissetmemizi sağ-

ladı. Çerkesk'ten gelen 2 çocuğumuzun kompozisyonları da

dereceye girenler arasında.

Adigece gibi muhteşem bir dille insanın kendiniifade etmeye

çalışması ve bunu beğenilme kaygısıyla yapması ne zor ne

harika bir çaba diye düşündüm çocukları izlerken. Aslında

bence hepsi ödüle layıktı, sadece yarışmaya katılmakla bile.

Hepsine tek tek sarılmak istedim.

Çok ketum grup arkadaşlarımın hazırlamış olduğu Yarışma

Şarinamesi'nde önceden duyurulmuş olan değerlendirme

kriterleri ni gördüğümde ciddibir sarsıntı geçirdim diyebilirim.

Nasıl olurdu, çocuk Adigece kompozisyon yazacak siz de

 
oturup nokta,virgül, düşük cümle bilmem ne hatası diye not

kıracaksınız! Bunu benim idrak edip kabullenmem kompo-

zisyonları değerlendirme anına kadar sürdü. Hatta arkadaş-

larımla hararetli tartışmalar da yaptım, insaflı olmaları konu-

sunda da uyardım. İnsaf konusundaki endişelerim nedeniyle

de değerlendirme aşamasında yanlarında bulunmaya çalış-

tim. Son derece hakkaniyetli bir değerlendirme yapıldığına

da tanık oldum. Değerlendirmeyi grup arkadaşlarım Tabish

Murat, Bağ Maryam ve Hatshuk Raya, iş çıkışlarındaki za-

manlarda, evlerine gitmeden bir araya gelerek yaptıkları için

4 gün sürdü. Kolay değildi tabi herbiri 3 sayfa civarında olan

160 adet kompozisyonun özenle okunup değerlendirilme-

si. Hak yemeyelim endişesi ile bazılarının elden ele geçerek

okunması da vardı. Gerçekten hakedenler kazandı.

Yarışma 9. ,10. ve 11. sınıf öğrencilerini kapsıyordu. Herbir

sınıftan 1. , 2. ve 3.'ü olan kompozisyonlara para ödülü ile

11. sınıf birincisine lise son sınıf olması nedeniyle dönem so-

nuna kadaraylık burs verileceği duyuruldu.

Ayrıca bu yarışmada ödül alsa da almasa da, sadece ya-

rışmanın katılımcısı olan ve Üniversite öğrenimini Adıgece

bölümünde yapmak isteyen 3 çocuğumuzaüniversite öğre-

nimleri süresince aylık burs vereceğimizi duyurduk. Hemen

başvurular da oldu.

Bze Xasemizin belli başlı işlerinden birisi olacak artık bu ya-

rışma ve heryıl yapılacak.

Nart'ın bu sayısında, 11.sınıfta öğrencisi olan Maske Arina ile

Dığuj Arina'nın kompozisyonlarını sizlerle paylaşmak istedim.
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3bİFb3riCOXY XKbbi İYDpbiXb3TbyOM, X3LU

KİBIĞİBIM JTbarı9H9xy TXYaXbY Ma39M,

ya(b3M UuriXba Barby9x3M A H3Xb UİYM.

Corrbbixbya rıcarrb9, aHap 3UİbicCbip

Öerypkbiribi APMCLUİbIHY, rıCaJTbaY LibilaM

CbiXOLUbIMbİXb, aya, CbIT Xy9Ja rıcarb3

Abirb3ri Kb33MbirbY3TMU, CU TYpbiLUİ9X9p

UKİSM Hacy KbaMbilyaT3ady KbbiCLUOXby.

C39 KbbICLUOXbY aH3 Kb3C HaCbiribidİsH

xyelüy9. AObi 1Lxbakla 19, 6biHxap,

AbiHackinbidblaH xyefüya apak. (9

AbiHacbinibidilalu Xb3r-149H gax3

TX3ITbM9, LUİHbIMb9 39NTbörby3TM3,

H3XbbiKbp3 H3XbbiLulapa TLUlaM9,

«Y3bITbaCcaM TXb3p ap33bi KbbiXYxXby»

xenrboladma. Arıxyona (yHeü TeTbikla

T9M9M Kbblf(33b1barby aH9M M

Tbalıla ncop 3biTpMyXyap KbexbynlaLı

— ÖbiHbidbi KbUTbSTOMKbIHbIP —

L3p9karby9 XYOXbY, Y JTbap LUlokl.

Hacbırili arıxyanay 4 als-aHap ap33bi
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3biLUlbid ÖbIHMM. Yapkla Yykb33birrbxyap

TYLUXYOHBİM HaXb EXbYMİ9HbIMb9 Mbi

AYHelM TeTİ

İbiLibicxbbiH XyeÜLu AM âH3 AbILLIXIM.

bbiHbiM Y TYHbIKbYarbyap ax9M gexkla

YAbIH »Xarbyalı, 3eli X9MbirbY9LL19XKb1H

ZbipkbyaLı. Arıxyana 3bılsLulaLlam

KbbirYPbIİyaKp9, WMb333KİY9XKbICM9,

exbyrılalı. Kbbirypbılyaoxalı Mbikbyoxb

AHsTOona Y ycaM X3T MpMUECKI

TİbİXBYIKbBİM:

3aryapbiM CEMbiryrıcbicy

3bi rlCaJTb9 Kbbl3xKb9/l9klar.

Ap Mama Wu ryLulaM H3CPM,

İl Harıcxap KbbidibiLuloklar.

A ncarbap HarbyaluİbiM

KbbbKbofaklaTaM3, aH9M M HaNncbip

KbEKİYaHy KbbiLLUİSKİBIHTAKbbIM, aya

ObiHbip aX39M A TIC3M Y Xbyaxyalıı,

A mcarbapm 1 İyaxyıuladapu kyyya

3biXalLui3.

(lu xarbys 39pbIXBYHLLM, Llibilolu

aH3p Kbbi3birYpbIMbiİya ÖbiHXOPMH.

MlarncarrboxbiHbip, OIXballlay errTbbiHbip, H

yHadh3M 803Kby9Hbip MbiXbyMbiLularbaM

X33bIMb1ÖX9 iylararbyara 33pbILUbIİSM

TY TTbb13OT3. İTyılİbixb9 Abil3 CLUOXbYP

»Kbbikladakla 3eMHLU9X9p Lyarıl bDKbIM

afbir9 al3-aH3xapM 39pbi1Ubilap. Cury

KbOKİbİK (IM KbyaxK9 KbbilLibixXbyaya LlbiTa

eMbikiyp: Terykbemklay9 ObiHULU 3birla

aH9 rymalulam U Harla xbyaT arıxyan9

yH9p. Cbiry cdlaryıuıpiklbirby3 arxyana

ularıxbanK3 3bi19KbbidXAPp.

AHM xyadalı9 ryrrbbiTap, niulep,

H3MbiCbip 3bIXbIYMbILUİOHKİ9 İ3Marı

ulakbbim Harıo Sayp u «Iİ İcbixb3

HaH9» pacckKa3biM YKbEJKOM9.

AHOM ObiHbiM Xyula TbarbyHbirbap

39pbI(bYHarIKbOHLLlap, 39pbIMapAHLUP

KbUTb3TbaTbYOHY Xy390laklalı

Txaklys L4arpKaLLaM. AH3 rypbılulap

KYYLLUı, aHamıcap Kba63alu, aH9

ryularbyp MbyHarıKbsHLUaLu. ApaLı

İİCbIXb9 HaH3 EMbi33LUbDKY MU ÖbİHbIM

LUİbiMSrTb3p, TCbi KbUXbpa, ap Lulakla

3bIPUXbyaklbbxy iulbilyTbip. A Kby3

3ayoM Kb33biMbirb339Xap Kb3KİYOKM3,

TICbi Kba©39, KbparbaXbya KbyneÜya,

KbPUXbarloKbiH xyelLu. Yry kbaklalı a6bi

a TICbIp, 3UMbIMbOHLUİBDKY, TY LUAMbİXYOKY

ed3HyLu.

CbixyelLu ulbixyy Libilam saxya3rb339Hy

(bkonrbad bopuc u ricarbakla:

AHkary ıya6ap cbiry ylarbyadla,

3bi Harıc gakbyoM ap erbarleTreğ.

Mapxa, DXbYMSXKbIHYM 3bi Haxarba,

AHsxap da 39YKİ dhbiMbirbarb.

ArHap rylam, Lulbirrbapu ryloHyLu,

TeTbDKbIHKbbiM İYHEHYM 3bi ryararb,

Mapxa, bxbyMaxbiHyM 3bi gaxarb,

AHaxap ds 39MKİ dhbIMbirbarb.

 

 



 
JlbarbyHbirb3... İyrıcbic3 KyoğbiM

X31LIbirICbiXbbDK, MbIXb3HALUXYI

3biKİYOLİbiTb McanbaLl.

KbbirixyaalulakbyaoHy nlap3 aÖbi

Kbbi39LUİMYObinadhbiHKla XbYHY ncop?

C39 kya Kba3rbalulakbbiM. A Kba3rbaluyla

Mallılam cu yHarbyakla, cu erpxarılakla

3/7byaTa 3biXaLUl9Hbirbap Terbalularıla

cu4İbipa, rbarbyHbirbap 3ULUİbİCBIM

ceryrıcbicM9, ap MboHLula MOXbY

yararbakla, xyaGarbakla, 33X91UİbiKİKİ3.

Aya c3 CU rbaLılamM X3T KbyAeÜMkla

Kb3CTXbbiXbbiHY CbIXYElKbbIM

ITbarbyHbirboM W HblÖ3xap. Arıxyanay

LUbILUBITKİ3, 3bISOTUTbbİXb Kb9CLUİaHY:

Ap3ĞU CbiT XYy903 CYp3TbIM MT ap, CbiT

KbbIXUIMTbXbap3 Mbi MbalylaM, CbiT Xyan9

LUbİTbİKİSM UPUMbAYB9p3 abi Ulbixyp?

(ayn, MaMbipbirba, gaxarba, Hacbiri

Kb33biIXbLU JTbarbyHbirbap. Ap LUbiLUbiloM

gex. İllbiLibimbilomu9? Muc apalu

Cbi3bir barlleiTepu, Cbi3bibOHALUXbEÜPH.

Caxorurb3 C4 MbyHarbyx3M,

CU Kbyaxarbyx3M. Cbilulog3ly

Harbyalul| Kbyax3 KbbilibiXbyaya

Kb3ly Xbbiöapx9M, COJ)KS ra3€TX9M,

TXbUTbXOM. 33X3CXbIMP9 CITbarbymMp9

Cbi3bixyallap ryrcbic9 ryyall — Mbi

TbaLıl9M LibiMaLLılaLU rbarbyHbirb9p.

Abi c&e3birbaryrıcbicbip Kya, M3XbY.

İlcom armapaya, 3allıbixbap3 393ay9palu

CU Xbypearbbip. Tİcomu dheüga yap

KbâlTbbiXby3. 33TbYHOTbYUTİbİM LUİbi

kları3 3arlay6big, 39KbYALUMTİBIM — aZ9oM

YU LUİ3MHbIp. 3aH3-33KbYIM AKY WTb

ITbâfbYHbirbap Kby3Mp3 HblC3MPp3

39xyalam edarbyaklaya aHaM KbelTbbiT9.

Xbanıllbiri & EPbİCKbbIXSKİ 3bİLL9M 3PULU9P

 

lackls ApMH3

Ypbixy KbyaMa

11

 

KbHTboOnuİ9Hy XYLUİOKbY, Kb33bILU3XYMU

ap «ayas Xyafay» 3bilapMTbaXb3Hbip

dlsTOM3MLU,. İorrbxym KbyplaHkla Txba

elya 4 Lubirixeyp dlbiya Urbarbyy, Xye

XbyM3 , Y MC3p aÖbi UXb8kl9 UTbİHY,

83bip a LUbiriXbyM J€X FbarbYHiibarby

39pbIJ3MbIXb9p9 MITb9C 3blÖXKaH9

M3XbY. C9 Coulbixy Lularıa Kyme,

yHarbyap Xbidblunsays kyapkla e3biM

HOXbPp3 H3XbbILUİ9 Xbb1)K363 gorıcayya.

A ÖbiHbip UMbirilbbk LUXbakla, xbidblansa

caÖuÜxap LyarılbbKbiM MbUTbKYKİ3

golarıbikby. Kba3abirrbxya aHamM Oamnl9

83biT Kbyap Xb9XbiLul Makİyopu U

TYaHbiXbX3M 3bIKbbIXUMbOKb3Ö3biKİbbKaya

KbOkİyox. Ap a Mbyary KİbiXbbiM TeTbIXY,

aH9 TXb3MbILLUKİOM Y Typ Ty3aB3M HİbirbLU,

yabiHLL3Y KbbicxyaklyoxallıapsT, xulay.

İy rbymbiTOHKla İamMânı UMbilay 3bi

İyaxyrbya kyanp9 Kbbil4oxXby MbalulsM:

dibiya 3opbirbarbyuTl 39poLuapu,

39pb13904rıcaya LUbiMbilay 39ÖTbONOKİbIK.

(ou Kbpaxps arıxyans ITbarbyHbirb3

HbiKbyalul? 3biM xulap apeüM

Harbyaluly KbbirypbilyoMa9, 3biM alpeÜM

KbbiMMKİYXbbiHy XYOMEÜM9, LUibiCXb

A 39xyaky A3MbirTbM9, gaya a TİYM

Kbbi3apalulap dibiya 39pbirbarbyy?

C3 Kbbl39pbICLUbIXbYMKİ3, W MOM

Ubilulaa3ays Kbbi39pbirbarıylaHy apar.

TlulbiM KEDKbO YUXbbICDbIHYKEBIM,

39Kİ31UİOXKbbK. Haxbbi69M

333b111anıl9pu TİYM A3bIM A al9-aHIM

Örbafarb KbYreRrbbiMp9 33paXb3

KbY7IbiKbyLUXxyaMpaLL.

Ca Ty Thbi30T9, ITbarbYHbirbaMp9

MbliTbKYMPp39 Ky3fbikle/p3 33pb139M13YBbIM.

Any a ryncbicaM CbiXy93billap

 

lomxaHulbikly Arım 4 MoaM3

«İMapuHaplLup». İlbarbyHbirba Kba639p

3biX33bilula Manuka gaxspa 3ayppa

yHarbya sanayxyamMa, aÖbixX9M ÖbiH

- Hacbiribidis ArIlbiHyT, A MypbiLula Kba633M

e3bixXapu gaulopaLulsy, Mrbalulap

ulaLLıbirbya KbaLıMLUİy MCOYHYT. SU

ularısrbyox3M A MbarbYHbirbaM H3Xbp9

H3Xb Kbapy Ulay KbbilLulaklaLı MbUTBKYM.

Mapus gax9 rilbikb KbyneüM WpaTpU

u rbalıılap klaLul aLulaLı Y İbixbribi

TbyHarbyxaM. MbirbkymM HaXb Kbapy ulay

KbbiiulaklaLı, apıuxbokla a6bi 4 Kbapyp

3bIXYpUKbyap Olbiya 39pbirrbarbyuTlbip

39Kİ9pbIUbIHbIPLU. Xbar9MATbID apakba,

MapuH3 xyameÜya rilbükb KbyneüM

/paTalLu, a 33MaHbip 3aribiMbirb3

L4biTeriLyay LibiTay9 Xbigola. Hoöopefi

ZyHeÜM C3 COlTbarby arıxysna Kbyreüp

(FilbDKbMU, HOXb ularamMu XbyHYLL)

83bi Xbbl()K3603X3M KbaribbiXbyayp9

39pb103KİyaH lamarım XarrbXboxy

39pbiILUbiTbİp. Fİ3biHbiKbyoxopu 3910r1Cay,

H3XbbiO9xapu 39Kl914İOXKbİK.

İbaılap LLibinaxap, Lubilshlbip

IbarhYHbirb3 KY9fY LLbiX9MTbbİM

gexli. Ca cbiluloxbysrıc ulbixyy

Lubilep 3örypbilyay, 3bip 3bIM LUbiCXbY,

ZyHelrbanaxay TC3YHbIM. Arxyanay

KbbillUbiXbYHYPp a AYHeÜM TET g9

39pbi/Tbarbykla 3ağrbalılamalı. Ap

33ÖrbaLul9Hy H9Xb TbIHLU XbYHYLI

ITbarbyMbiXbYHbirbOM KbULU3

HacbiribiHLlarbap AM aKbbiribiM

39pUrba3axyaypa arıxy93 AbiXyomMeliya

Zb139KbYIYB3M3.LİİBIXYM AM Typ Kb3Ö39H

xyeiuu. MrlaHa a Myp rrbarbyHbirbaM

Tİbicbinla, ricayrıla uLulbiHyLu, MbaLılam

aÖbi 3biAMYKbbIHYLU.
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, Ünyada olup bitenleri “olduğu” gibi kabul etmek, sa-

) ğından solundan yontarak kendimize göre uyarlayıp

m -/ yön duygusunu kaybetmedenilerlemek bedeli ağır

bir yolculuktur. Sürgün, travmatik aidiyetsizliğe gark olarak biraz

tutsak, dünyanın herhangi bir yerinde yaşamayı becerebilecek

kadar da yeteneklidir.

 

Bazen neden gittiğini, neden geri döndüğünü bilemesen de

yolda olmak güzeldir. Yaşadığın bütün şehirleri, sokakları, bul-

duklarını, yitirdiklerini hatırlamazsın. Hayallerinde büyüttüğün bir

ufka sabitlersin gözlerini.

İnsan dikkatini verip kulak kabarttığında uzak sesleri de duyabi-

lir. Yıllardır duyduğum bu seslerin peşine takılıp Maykop'a doğ-

ru yola çıktım.

Bir zamanlar “biz” olan, geçmişin kabuklarından öykü öykü ko-

parılıp “ben” haline getirilen tüm Çerkesler gibi ben de kendi

öykümün peşindeydim.

Şu anda köklerimin salındığı topraklarda olmanın tatlı sersemliği

içindeyim.

Kadim zamanlardan beri burada yaşamış ve soykırıma uğrayıp,

sürgüne yollanmış insanların öyküsünü anlatan yağmuru din-

iyor, yitip gidenleri sarmalayan karanlık sessizliği duyuyorum.

Adımladığım topraklarda Ölülerin ağaç köklerine düğümlenmiş

bedenlerinin titreşimlerini hissediyorum. Toprağa karışan be-

denlerden can bulan fidanların rüzgarla dans edişlerini, atların

kızgın soluğunu, uğuldayan kıvranan acıların boşlukta sürükle-

nişini yön duygumu kaybetmeden hissetmek ne kadar da zor.

Sözcüklerim umutsuzca susup içime akıyorlar. Bu topraklarda

yürüdükçe ölenlerin nabız atışlarıyla birlikte atıyor nabzım. Unu-

tulan adları, sesleri, öyküleri rüzgarfısıldıyor kulağıma.

Asırlar öncesinden halka halka iç içe geçen öyküler, kendi ha-

yatımın sıcaklığında üşütüyorlar beni. Durmadan anlatmakisti-

yorum. Durmadan hayaletlerle konuşmakistiyorum. Tam olarak

hangi duygularla anlatmalıyım bazen bilemiyorum. 21. Yüzyıldan

gelen sürgün torunu bir diasporayım. Koca bir dünyayı koca-

 

“Bütün bu yolculuklar geçmişini yeniden yaşamak için mi?”

diye sordu. Şöyle sorabilirdi: “Bütün bu yolculuklar geleceğini

yeniden bulmak için mi?”

(Italo Calvino/Görünmez Kentler)

man bir boşluğa getiriyorum.Bir yaranınizini takip edip buralara

geldiğimi anlamalarını diliyorum. Yaralar her zaman kanamaz,

bazen kabuğunu koparıp kendiniz kanatırsınız ve o zaman kor-

kutucudur kanamanın sesi. İmgeleri, ruhları hiçliğin derinliklerin-

den çıkarıp sohbet etme çılgınlığı içindeyim. Cümlelerim delik

deşik. Belleğim dumanlı dağlar gibi. Kendi hayatımı çırıl çıplak

soyup ortaya koyuyorum anlasınlar diye. Gerçek dünyanın dışı-

na savrulmak, bilmediğim şeylerin peşinde sürüklenmekistiyo-

rum. Ölülerle konuşmak minnet duygusuoluşturuyor.

Bizi bir arada tutan soluklar ciğerlerimizden çıkıp buharlaşsa

bile, nefesleri duymak ve kabullenmek.

Ölenler de yaşayanlar da bu dünyanın içindeler. Parmak uçla-

rımı İyice uzatsam dibe değebilir miyim acaba? Yüzeye çıkmak

için buna ihtiyacım var.

Yağmur, toprak, çamurlu ayaklarım. Vatanda adımlıyorum ruh-

larla sohbet ederek. İç döküşlerim serpilsin her bir yana. Top-

rağın altındakiler gibi ben de yürüyorum buralarda, adımlarımı

büyük babamın adımlarının yanına bırakıyorum.

“Ben geldim” diyorum. “Buradayım”...

çok şey ifade ediyor.

bu iki sözcük benim için

Yaşamıdiz üstü çöktüren bu zorba dünyada Sürgünün sözcük-

leri cılız kalıyor. Hayaletlerin parmakları saçlarımı okşuyor.

Ve ruhlar bana sesleniyor:

“Sen var olduğun sürece güneş her zaman doğacak. Işıklar

renkleri doğuracak. Sorularının cevaplarını yaşarken bulacak-

sın. Soluğun daha anlamlı olacak. Yaşamış herkes, şu anda ya-

şayanlarla, yaşayacak olanlarla zamanın bir yerlerinde hep yan

yana olacak. Şimdi git ve unutma! Artık hiçbir şey eskisi gibi

olmayacak.”

Altın rengi ışıklarla yeniden başlamak. Uçsuz bucaksız bembe-

yaz kağıtlara çırpınan kelimelerle ve titreyen bir kalple sesleri

çınlayan öyküler yazmak...
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nihal akkuş

  

Babamın dedesi Yergun ve onun gibi

tarih kitaplarına geçememiş daha

binlerce kahramanın anısına...

ene 1864... Çerkesya'da eli silah tutan erkekler kanla-

rının son damlasına kadar savaştılar... Geriye sadece

yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kaldı. Onlar da zorla gemi-

lere bindirilerek sürgün edildiler dünyanın dört bir yanına. Bunlar-

dan biriydi Yergun. Henüz 13 yaşındaydı, bilinmezliğe doğru yol

alacak o gemiye bindirildiğinde. Çocukluğunun en güzel çağlarını

anavatanında bıraktığı gün birden bire büyümüş, erkek olmuştu.

Artık tehlikelerle dolu bilinmez bir diyarda annesinin ve kardeşle-

rinin koruyucu meleği, ailenin tek direğiydi o.

  

Türkiye' ye yerleştikten sonra ilk işi bir ceviz ağacı dikmek oldu.

Savrulup gitmesin diye tekrar, belki artık tutunacak bir dalı olsun

diyeydi; ki onun diktiği yaşlı ve bilge ceviz ağacı hala meyve ve-

rir torunlarına. “Geri döndüğümde evimizin, topraklarımızın yerini

bulurum, unutmadım”. der dururdu canlı bir ümitle, doksan küsür

yaşlarında iken bile...

Yergun'un Sürgün geldiği topraklar da kaynayan bir kazandı...

Savaşmak onun kaderiydi belki... Bu kez, sığındığıtoprakları ko-

ruyacaktı onu işgal edenlere karşı. Haydi dediler, henüz 17 ya-

şında iken. Çocuk asker oldu daha büyümeden. Yarım yamalak

Türkçesiyle ve yeni ismiyle; Ahmet Çavuş!...
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Savaşmak onun

kaderiydi belki...

Bu kez, sığındığı

toprakları koruyacaktı

onu işgal edenlere

karşı.

“1877-1878 Osmanlı-Rus (98) Harbi patlak verdiğin-

de Rusların üstün silah gücüyle başa çıkmanın tek yolu,

gece yarısı gizlice en büyük cephaneliklerini havaya uçur-

maktı. Zira Kars düşmüştü ve şayet bir şeyler yapılmazsa

Erzurum'un işgali de kaçınılmaz olacaktı. Bu görev, içinde

bulunduğum on yedikişilik bir atlı birliğine verilmişti.

Gündüz vakitleri sınırdan geçmemiz imkansızdı. Bu yüz-

den gündüzleri gizlenip geceleri dikkatlice yol aldık. Günler

süren yolculuğumuzun nihayetinde cephaneliği uçurmaya

muvaffak olmuştuk, ancak yakalanmamız da an mesele-

siydi artık. Bu yüzden dönüş rotamızı onların ummayacağı

şekilde Rus topraklarının içlerine doğru bir kavis çizerek

değiştirmeye karar verdik.

Oldukça meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuk başlamıştı bi-

zim için. Gürcistan bölgesinin zorlu coğrafyasında Yıldızsız,

aysız, zifiri karanlık bir gecenin bilinmezliğinde kör adım

ilerlerken tek güvencemiz, atlarımızın sezgisel güçleriydi.

Kıştı, soğuktu, bitimsiz bir kör kuyunun içinde seyrediyor-

duk. Ta ki bizim ve atlarımızın takatinin kesildiği o derin ba-

taklığa saplanıp kalana kadar... Öyle bir bataklık ki nerede

olduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilemez halde atlarımızla

canhıraş bir mücadeleyle ne ileriye ne de geriye gidebildik.

Bu halde yorgunluktan ve günlerdir ertelenmiş uykusuz-

luktan bayıldık.

Sabah gün ağardığında durumun vahametiyle uyandık.

Gövdelerine kadar çamurun içine gömülmüş atlarımız

gece yaşadıkları mücadelenin hırsıyla tükenmişler, çatla-

yarak ölmüşlerdi. Bizler de atlarımızın üzerine bacaklarımızı

açmış oturur halde bulduk kendimizi. Araf burası olmalıydı

işte... Belki de Cehennem! Tam onbeş gün öylece o ölü

atların üzerinde kaldık.

Yanımızdaki mataralardakisu ve erzak arlık tükenme nokia-

sındaydı. Suyu her gün küçük bir yudum alarak idareli kul-

landım. Gün be gün azaldık; sıtma, açlık, soğuk, yorgunluk

ve susuzlukla olan zorlu sınavımızda. Kesif koku üzerimize

ağır bir lanet gibi çökmüştü, artık nefes dahi alamaz hale

geldik. İki ölümden birini seçmemiz gerekliydi şimdi... Ya

atlarımızın bize yaşam alanı sağlayan ölü bedenlerinden

ayrılıp bataklığın dibini boylayacaktık yahut o cehennemde

ölümü bekleyecekiik. Sağ kalan yedi arkadaşımla hayati

bir karar dönemecinde durup ölümü bekleyeceğimize mü-

cadele ederek ölmeyi seçtik. Sonunda en azından cılız da

olsa bir kurtulma umudumuzvardı.

Yüce Yaradan'a sığınıp bıraktık kendimizi balaklık üzerine.

Atlarımız gibi saplanıp kalmamak için yatay bir konum ala-

rak yüzer gibi meşakkatli bir gayreile kıyıya ulaşmak ama-

cıyla boğuştuk balçık deryasında. Yaşam bizim için henüz

bitmemiş olacaktı ki imkansız gibi gördüğümüz kurtuluş

umudu nihayetinde gerçekleşmiş, yedi arkadaşımızla bir-

likte sağ salim kıyıya ulaşmayı başarmıştık Allah'ın yardı-

mıyla. Kurtuldukian sonra kalan son enerjimizle en yakın

Gürcü köyüne ulaştık. Çerkes olduğumuzu anladıklarında

düşman safında oldukları halde bize dosiça bir misafirper-

verlik gösterdiler. Üzerimizdeki kir ve çamurlardan arındı-

rıp bir süre himaye ettiler. Fazla vaktimiz yoktu birliğimize

dönmemiz için. Ruslar her yerde bizi arıyorlardı. Yine gün-

düzleri saklanıp geceleri dinlenerek ama bu kez yayan bir

yolculuk sonucunda dağ bayır ve ormanları aşarak dönüp

birliğimize katıldık.”

Yergun'un Sürgün'den sonraki zorlu yaşam mücadelesi bu

olaydan sonra yeni başlamıştı aslında... Önce Mahmut Şev-

ket Paşa'nın Hareket Ordusu'nda bulundu. Ardından Trab-

lusgarp Savaşı'na katıldı. Bu kez de I.Dünya Savaşı patlak

verdi. O cepheden bu cepheye komuta etti askerlerini. Kur-

tuluş Savaşı'nda Milis Kuwvetlerle Yunan'a karşı çarpıştı.

“Yunan'ın cephanesi çok büyüktü ve muazzam silahları

vardı. Çünkü İngilizler onlara savaş boyunca sürekli harp

desteği verdiler. Bizim elimizde o kadar silah yoktu. On-

larla baş edebilmemizin tek yolu cephaneliklerini ortadan

kaldırmaktı. Geceleri milis kuvvetlerimle gizlice Yunan or-

dugahlarına giderdik. Onlar şarap içip sarhoş olduklarında

cephaneleri havaya uçururduk. Bu şekilde onlara epeyce

zayiat verdirdik.”

Tüm gençliği boyunca sürüldüğü topraklar uğruna savaşan

Yergun, savaş bitince koskoca bir çınar gibi, yaşayan bir ta-

rih olarak mütevazi köyünde, Sürgünden geldiğinde diktiği

ceviz ağacının gölgesinde sürdürdü geri kalan ömrünü. Ta

ki 113 yaşında ömrü nihayet bulana dek. Gerçek bir Kafkas

kartalıydı o... Ölümüne dek kış mevsiminin o soğuk günle-

rinde dahi sobasız ayrı bir odada yatmayı tercih etti. Dimdik

yaşadı ve dimdik göçtü ahirete.

Ruhu şad olsun...
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K»yax39319xy:
 

Halk yaşamıyla ilgili bir gelenektir. Eskiden köydeki insanlarla

anlaşamayan, hırsızlık yapan, çevresine kötülük eden kişi hak-

kında, köyün yaşlılar heyeti toplanır, bu kişinin köyde barınama-

yacağı ve köyü terk etmesi gerektiğine dair kararı alarak ve o

kişiye bildirirlerdi.

İnsanlara kötülük eden bu belalıların köyden kovulmasına “Ku-

ajedexu” denilirdi. Adıgelerin hapishaneleri yoktu, polisleri de

yoktu. İnsan öldüreni veya aileleri birbirine düşman edenleri

köyden kovuyorlardı. Adıgelerin “Xexes -sonradan yerleşen"

denildiğinde o kişiden şüphe etmeleri ve ona itimat etmemele-

rinin nedeni de budur.

Jib3TEYB3:
 

Çocuk büyütmek ile ilgili, Adıgeler tarafından çok eski zaman-

lardan beri uygulanan bir gelenektir. Çocukilk yürümeye başla-

dığında mahallenin yaşlı kadınları davet edilir, övgüler yaptırılırdı.

“L.hetewuve” yakarısını (duasını) yaptırması gereken çocuğun

büyükannesiydi. Büyükanne Adıge helvası yapar, kaz-tavuk

yemekleri hazırlar ve yakın komşu kadınları davet ederdi.

En yaşlı kadın helva sofrasına övgüsünü yapar ve helvayı keser-

di. Sofraya ufak tefek oyuncaklar konulurdu ve çocuğunistedi-

ğini almasına müsaade edilirdi. Çocuğunilk aldığı eşyaya göre

meslek sahibi olacağına inanılırdı. Helvayı çocuklara dağıttıktan

sonra kalanı sofraya konulur, hep beraber yemek yenilir, şükür

duası yapılır ve çocuklarile birlikte şarkılar söylenirdi. Gelenek

kaybolmamıştır, günümüzde erkeklerin de katılımıyla, daha bü-

yük sofralar kurularak kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır.
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Sevinçli günler ve düğünlerdeki sofralarda uygulanan gelenektir.

Sofraya oturulduktan sonra gelenlere “Mısostey bjiş” diye adlan-

dırılan Üç kadehiçirilirdi. Geleneğin doğuşuile ilgili birkaç söylenti

vardır ama “Misostey bjiş” deyiminin ortaya çıkışı konusunda en

doğrusu aşağıdaki olay olsa gerektir;

XVİLyüzyılda Büyük Kabardey'in idaresi üç pşının elindeydi,

Hat'ohkuşokue'ler, Misosil'er ve Jambolat'lar. Pşılığı ve toprağı

bölüşemeden birbirleriyle devamlı mücadele ediyorlardı. Kısaca-

sı halkın başı hep belada idi. En sonunda bütün Kabardey top-

lanıp üç aileyi barıştırmak için karar aldılar ve yer olarak da Mı-

sost'ların evini seçtiler. Barışma masasında üç kadeh vardı. Fakat

Hat'ohkşokue ve Jambolat zehirli olabilir şüphesiyle kadehlere el

sürmediler. Bu durumun farkına varan Misost, misafirlerin şüphe-

sini gidermek için üç kadehi peş peşeiçti. Diğerikisi de içkilerin

zehirli olmadığına inanmış oldular.

 

3KİY:
 

Adige vatanıyla ilgili önemli konulariçin toplanarak karar alınması-

na denilirdi. Eskiden “Pek'u”a gidebilenler pşı ve werklerin adam-

larıydı. Oturumu idare eden en yaşlı pşı idi. Pek'u toplantılarında

pşı ve werkler farklı yerlerde ayrı ayrı oturumlar yaparak çalışırlardı.

İki grubun arasında elçi olurdu ve bu elçi bir grubun görüşlerini

diğerine iletirdi. Böylece iki grubun önerileri birleştirilerek çözüm

üzerinde anlaşırlardı.

 

 

Düğünlerde, sevinçli günlerde ve Tanrı'ya kurban kesme törenle-

rinde uygulanan gelenektir. Adıgeler bu günlerde kurulan sofra-

lara kurbanın (koyunun) sağ yarım başı haşlanmış olarak getirirler.

Başın soltarafını ise evde bırakırlar. Misafirlerin kalkmasına yakın,

yarım baş sofraya getirilir. Yarım baş kırılmak üzere (şhak'ute) mi-

safirlerin en yaşlısının önüne konulur, fakat çoğunlukla onun ricası

üzerine ev sahiplerinin en yaşlısı tarafından kırılır.

Başı kıran kişi öncelikle kulak kökünden kesilerek sofradaki en

genç kişiye verir. Daha sonra burnunu kırarak solunda otura-

na, gözünü sağında oturana verir. Başın arkası kısmını, beynini

ise kendisine ayırır. Başın kırılması yemeğin sonununa gelindiğini

belirtir. Sofraya konan yarım baş misafire koyun kurban kesilerek

saygı gösterildiğinin nişanesidir.
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hülya tambay şahin

 

KAFFED
Nalçik'de

düzenlenen
yaz kampına

Öğretmen

nezaretinde

öğrenciler

gönderdi.

Okuyucularımız

için Nalçik

yaz kampı

izlenimlerini

sunuyoruz.
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“Jer yıl Nalçik'te düzenlenen yaz kampına eşlik etmem için KAFFED yönetimi

tarafından görevlendirildim. Daha önce yaz kampı deneyimi olan değerli arka-

daşım Demir Kızılkaya ve 19 gençle Anavatana gidecek olmak beni heyecan-

landırmıştı. Kampa Ankara'dan katılacak olan çocuklarla ve aileleriyle tanışmak istememize

rağmen maalesef yaz dönemine rastladığı için çoğunluğu tatildeydi. Bu yüzden kampa katı-

lacak çocuklarla tanışamadan yola çıkmak daha da heyecanlandırmış, bir yandan da tedir-

gin etmişti beni doğrusu. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz, tanımadığımız çocukları 15

gün sürecek bir geziye götürüyorduk.

Yolculuğumuz 17 Ağustos günü öğlen saatlerinde Ankara otogarında anavatana götürece-

ğimiz çocuklarve aileleriyle buluşmamızla başlamış oldu. Bizleri yolcu etmeye KAFFED Ge-

nel Başkanı Yaşar Aslankaya'da otogara gelmişti. Yaşar Bey'in uğurlama konuşmasından

sonra, anne babalar tarafından, çocukların bize emanet edilmesiyle otobüse binip, diğer

illerden gelecek olan çocuklarla buluşmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktık. Otobüse bin-

diğimizde birbirine yabancıolan, birbirinden çekinen gençler merakla birbirlerine bakıyorlar,

birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı...

Nihayet akşam üzeri İstanbul'a varmış, Antalya, Eskişehir, Çorum, İstanbul'dan aramıza

katılacaklarla buluşmak Üzere servise binmiştik. Heyecanımız gittikçe artıyordu. Nihayet

havaalanına varmış, buluşma noktasında bir araya gelmiştik. Tanışma seansından sonra

velilerin bize çocuklarını emanet ederken gözlerindeki heyecan, mutluluk, sevinçle karışık

endişeyi de hissetmemek mümkün değildi. Çocuklarından ilk defa bu kadar uzun bir süre

ayrı kalacakları için endişeleniyorlardı belki de. Ama bir yandan da bize, böyle güzel firsatı

değerlendirecekleri için, çocukları adına mutlu olduklarını söylüyorlardı. Bazıları da “biz gide-

medik ama çocuklarımızın anavatanı görmeleri açısından iyi bir fırsat” deyip, onlara gıptayla

bakıyorlardı. Havaalanına bizi yolcu etmek için KAFFED YK üyesi Ünal Uluçay'da gelmişti.

Unal Bey'in yolculuklailgili konuşmasından sonra biniş işlemlerini yaptırmakiçin ebeveynlerle

vedalaşıp hareket etme zamanı gelmişti. Hızlıca işlemleri yaptırıp uçağa bindik.İki- iki buçuk

saatlik bir uçuş yolculuğundan sonra gece saat 3 sularında Mineralnye Vody Havaalanına

vardık. Havaalanında pasaport işlemlerini hallederek dışarı çıktığımızda Demir'in daha önceki

gelişinden de tanıdığı Bakanlıkta organizasyonda görevli Fatima Zihirkova ve Ratmir Kara

bizi çok sıcak karşıladılar. Sabaha karşı bizim için bekleyen otobüse binip Nalçık'e kalaca-

ğımız Sanatoryuma doğru yola çıktık. Yaklaşık iki saatlik yolculuk yapacağımızı söylediler.

Otobüsün önünde bir polis arabası arkamızda da ambulansla gidiyorduk. Bunun nedenini
sorduğumuzda kural gereği bu şekilde olması gerekiyormuş, çocuk misafirleri olduğuiçin,

önlem açısından. Gece olduğuiçin giderken etrafımızı göremiyorduk ama merak ediyorduk,

nerelerden geçtiğimizi. Çocuklardan bazıları yorgunluktan çoktan uykuya dalmıştı...   



 
İki saat kadar süren yolculuğun ardından Nalçık'te kalacağımız

Gomiy Rodnik Sanatoryumu'na varmıştık. Bizim için dört oda

ayrılmıştı.

Çocuklar odaları ilk gördüklerinde biraz bocaladılar şaşırdılar.

Ama daha sonra şartlara alıştılar. Üzerimde tatlı bir yorgun-

luk vardı, hem uyumakistiyor hem de istemiyordum. Kaldığım

odanın balkonuna çıkıp karanlıkta görebildiğim kadarıyla etra-

fa baktığımda bahçedeki ağaçların büyüklüğü beni şaşırimıştı.

Evet artık anavatandaydık, havasınıiyice içime çektim, çektim.

Burası geçmiş dönemlerde fizik tedavi için, elitlerin sanator-

yum olarak kullandığı birbirine benzeyen birkaç bloktan olu-

şan, askerler tarafından korumaya alınmış bir yer, fakat şimdi-

lerde bu amacın dışında, yazın çocuklar için kullanılan kamp

yerleri olmuş. Yazın belirli süre için aileleri tarafından çeşitli

yaş gruplarındaki çocukların öğretmenler gözetiminde eğitim,

oyun ve çeşitli faaliyetlerde bulundukları, kamp alanları olarak

kullanılmaya başlanmış. Bizim dışımızda burada gençlik kam-

pi için gelen Ürdün grubunun da olduğunu öğrendik. Onlarda

iki öğretmen eşliğinde yirmi kadar çocuk getirmişlerdi. Bizden

bir hafta önce gelmişlerdi, bizden birkaç gün önce dönecek-

lerdi.

Sabah saat 08.30 ta kahvaltı için aşağıda toplandık, burada

Ürdün grubuyla da tanıştık. Toplandığımız yerdeki çocuk sa-

yısı beni bayağı şaşırtmıştı. Nerdeyse 450 ye yakın çeşitli yaş

gruplarında çocuklar vardı. Ürdün ve bizlerden başka Rus ve

Adige çocuklarından oluşuyordu bu çocuk topluluğu..

İki misafir grup kahvaltı için yemekhaneye diğer çocuklardan

önce alındı. Bizim çocuklar burada yemek yönünden baya-

ğı zorlandılar. Damak tatlarının çok dışında bir yemek kültürü

çocukları çok şaşırttı ilk günlerde. Daha sonra duruma alıştılar

.Bu benim içinde değişik bir durumdu... Ama alışılıyordu so-

nuçta önemli olan anavatandaydık artık.  

 

 

 

 



 
EK

ni

 

 



      

  
  
  

  

  
  
    

  
  

          

  

  

   

  

 

  
   

 

  

   

 

  

       

  

     

d Yolculuğun verdiği yorgunlukla ilk gün sanatoryumda kalmaya oradaki

id. veikililerin de tavsiyesiyle karar verildi, biz grup sorumluları burada

» kaldığımız sürece bize yardımcı olacakkişilerle tanıştık. Gece ka-

A ranlığında göremediğimiz devasa ağaçların altında oturmak,

» bol oksijen solumak, bahçede ki küçük çocuklarla Adıgece

konuşmak çok keyifliydi... Akşam yemekten sonra saat

20.00 -22.00 arası bahçede yapılan eğlenceye bütün ço-

cuklar katılmışlardı, bu eğlenceye disko diyorlardı... Her çeşit

müzik çalınıyor ve oynanıyordu. Bu eğlence her akşam yapılıyordu.

Bu arada bizim çocuklarla Ürdün'lü çocuklar kaynaşmışlarbirlikte eğ-

leniyorlardı.

Ertesi gün sabah kahvaltıdan sonra, artık her gün Adigece dil dersi verileceğini

söylediklerinde çok mutlu olmuştum. Çünkü götürdüğümüz çocuklardan bir kişi-

den başka kimse anadillerini ne konuşabiliyor, nede anlayabiliyordu maalesef. Hergün

üç dil öğretmeni gelip iki saat bahçede ders veriyorlardı. Çocuklar da öğrenmek için

gayret sarfediyorlar, artık dil konusunda da baştaki çekingenliklerini zor da olsa atmışlardı.

Bizi ziyarete, geziyi organize eden bakanlığın bakan vekili Canpolat Bey gelmişti. Misafir ço-

 Cuklarla ve bizlerle tanışmak istemişti. Burada verdiği bilgiye göre, seneye bu organizasyonu

daha farklı yapacaklarını belirtti. Seneye misafir gelen çocukları ilk hafta köylere dağıta-

caklarını, ikinci haftada ev sahiplerinin çocuklarıyla beraber Sanatoryum'da misafir ede-

ceklerini söyledi. Zaten bu proje ilk başladığında amacının bu olduğunu, ama bir

kaç seferden başka uygulayamadıklarını, organizasyonun amacına daha uygun

olacağını, çocukların anadil, yaşam ve yemek kültürünü anlamaları görmeleri

» açısından daha faydalı olacağını söyledi. Bizler de bunun çok daha güzel,

amaca uygun olacağını söyledik. Bu çok daha hoşumuza gitmişti.

Ürdün grubuyla beraber Nalçık Parkı'na gideceğimiz söylendiğin-

de çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Nalçık Parkı'na git-

A tiğimizde hakikaten oranın havasındaki farkı fark ediyorsunuz.

© Duyardım hep Nalçık Parkı'nın oksijeni hiçbir yerde yok de-

nildiğini. Park, Nalçık merkezde idi, birçok çeşit ağacın oldu-

ğu, bol yeşillik alanın olduğu, 6 km. uzunluğunda, bol oksijenli bir

parktı.

Bize günlük programı sabah kahvaltısında bildiriyorlardı. Ürdün grubu gi-

dene kadar, gidilecek yerlere beraber gidiyorduk. Programda Şegem Şelaleri

Bölgesi'ne gidilecekti. Sabah erkenden her iki misafir grup ve bizden sorumlu

görevlilerle birlikte toplanıp yine önde polis eskortu arkada ambulans yola çıktık.

Uzun bir yolculuk olacağını söylediler. Yolda etrafı hayranlıkla seyrederek gidiyorduk.

Her taraf yemyeşildi, geçtiğimiz köyleryeşilliklerin içinde çok güzel görünüyorlardı. Giderken

Ratmir'i, Aksana'yı ve otobüs şoförünü sorulara boğuyorduk, onlar da büyükbir sabırla cevap-

ıyorlardı. Arkada çocukların sesleri,kahkahaları, etrafın fotoğrafını çekmeye çalışanlar, şen şak-

rak Şegem'e gidiyorduk. Giderken sağımız solumuz dik kayalıklarla, dağlarla, ormanlık alanla

. çevriliydi. Şegem'e vardığımızda otobüsten belli bir yerde inip yola yaya devam edeceğimiz

söylendi. Hep beraber artık Şegem Vadisi'sinde yürüyorduk. Şimdi sağımızda yukarlardan

akıp gelen çok kuvwvetli akınıtısı olan delirmiş gibi çağlayan büyük su yanımızdan akıp gi-

diyordu. Buralara gelip fotoğraf çektirmemek olmazdı. Her gördüğümüz güzel yerde

fotoğraf çektiriyorduk. Uzun bir yürüyüşten sonra artık Şegem Şelalesinin çıkıla-

cağı en son yerine çıkmıştık. Muhteşem manzarayı seyrediyorduk, anlatılmaz

» vaşanır derler ya, işte ben bunu yaşıyordum ve çok mutluydum.

Bize Nalçık merkeze gideceğimizi söylediklerinde çocuklar çok se-

vinmişlerdi. Merkezde alışveriş yapacaklar, söz verdikleri hediyelik

eşyaları alacaklardı, tabi ki yemek yiyeceklerdi. Nalçık merkeze

doğru giderken “Mariya Heykeli"nin olduğu meydandan geç-

tik. Hikayesini dinlediğimizde duygulanmamak mümkün değildi,

bizler cefası çekilmiş bir hayatın sefasını sürüyorduk.
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Caddede giderken birden karşımıza çıkan milli kıyafetli ve

atlılar çocukları çok sevindirmişti, onlarla fotoğraf çektirmek

çok mutlu etti çocukları. Daha sonra Nalçık Müzesi'ne uğ-

radık, Nalçık'ın dününü ve bugününü siyah beyaz resimler-

ie anlatıyordu. Kendisi de Adıge olan Müze Müdiresi, bizim

Türkiye'den gelen misafir grup olduğumuzu öğrenince ayrı bir

alaka gösterdi, konuşmakistediğini ve fotoğraf çektirmekiste-

diğini söyledi. Bizde seve seve isteğini yerine getirdik.

Bu arada bizim geldiğimiz Nalçık'te radyodan ve gazeteden

duyurulmuştu. İçimizde akrabası,tanıdığı olanlar gelio görü-

yorlar, dışarı götürüyorlar birlikte vakit geçiriyorlardı. Buradaki

akrabalarıyla tanışmak çocukların hoşuna gidiyordu.

Artık Sosruko'ya gitme zamanı gelmişti. Nart Mitolojisinde ate-

şi insanlara sunan kişi olarak anlatılıyor, biliniyordu.Gittiğimizde

gördüğümüz manzara müthişti. Sosruko yeşillikler içinde mi-

tolojide anlatıldığı gibi karşımızda duruyordu. Sağ eliyle ateşi

sunarhaliyle karşımızdaydı. Hep beraber toplu fotoğraf çekim-

lerinden sonra,oraya gelen gelin ve damatların o muhteşem

ortamda düğün fotoğraflarını çektirmelerini seyretmekte keyif

vericiydi. Aklımızda Sosruko'nun hikayesi, muhteşem manza-

ra, karmaşık duygularla kaldığımız yere geri dönmüştük.

Dil dersleri de çok güzel geçiyordu. Çocuklar aralarında öğ-

rendikleri kelimeleri tekrarlıyor, cümle kurmaya çalışıyorlaradı.

Buna kendileri de şaşırıyorlardı, bir yandan da seviniyorlardı

anadillerinde birşeyler söyleyebildiklerine...

Diğer misafir grup gitmeden Elbruz Dağı'na gidileceğini öğ-

rendiğimizde çocuklarda ve bizde bir heyecan dalgası daha

oluştu.Burda nereye gitsek heyecan doruktaydı... Elbruz nasıl

anlatılır ki...

Burada yaz kış tepesinde kar hiç eksik olmayan, 5642m. Yük-

sekliğinde, Avrupa'nın en yüksekçift zirveli, aynı zamanda tu-

ristik kayak merkezi. Dağın bizim çıkabileceğimiz yere ulaş-

makiçin iki kere teleferiğe, daha sonra da telesiyeje binmeniz

gerekiyor. Elbruz'a çıkarken manzara muhteşemdi, insanın

içinden o kadar çok şeyler geçiyordu ki o anda, duygu dolu

anlar yaşıyorduk. Tepeye vardığımızda çocuklar sağa sola ko-

şarak ortamın tadını çıkarıyorlardı. Tepede hava iyi soğuktu,

kar vardı. Ağustos'un sıcağında Elbruz'un tepesinde üşüyor-

duk. Yine fotoğraflar çekildi, Elbruz'la ilgili hikayeler anlatıldı.

Yoğun duygularla dolu bir şekilde iniyorduk Elbruz Dağı'ından.

Arkamıza dönüp baktığımızda Elbruz o heybetli görüntüsüyle,

bizlere kucak açmış, buralar sizin tekrar gelin der gibiydi san-

ki...

Zaman hızla akıp geçiyordu, daha gezilecek görülecek çok

yer vardı. Hep birlikte Özgürlük Anıtı'na gittik, burayı hepimiz

merak ediyorduk. Anıtın önüne geldiğimizde bu anıtın önemini

anlattılar çocuklara ve bizlere. Kazanıko Jabağıve eşinin anıt

mezarını da ziyaret ettik.

Ürdünlü grubun gitme vakti gelmişti, onlar gitmeden kampa

katılan misafir iki gruba da katılım belgeleri verileceğini, söyle-

diler. Heyecanla toplandık, Sanatoryum Müdürü ve diğer gö-

revliler de hazırlardı. Çocukların isimlerine düzenlemiş belgeler

birer birer çağrılarak tebrik edilerek ve yanında küçük hediye-
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lerle veriliyordu. Bu arada grup sorumluları olarak bizlere de

katılım belgesi verildi, hep beraber mutlu olmuştuk. Ürdünlü

misafirler gidince bizim çocuklar arkadaşlarından ayrıldıkları

için üzgündüler, fakat birbirleriyle görüşmeye devam sözleri,

telefon numaraları, mail adresleri alınıp verilmiş, tekrar burada

buluşmak için sözleşilmişti bile... Anavatan diaspora çocuk-

larını bir şekilde buluşturmuş ve sıkı bağlar kurulmasını sağla-

mıştı. Bu organizasyonun önemli nedenlerinden biride buydu

zaten...

Katıldığımız programlardan biride Losten Timur'un düzenledi-

ği Akordeon gecesi ve Duman Muradin'in hazırlayıp sunduğu

Woredij gecesiydi. İkisi de görülmeye değerdi ,çok güzeldi.

Ayrıca Nalçık merkezde olan Leyla Kafe'nin yemekleri, bize

gösterdikleri yakınlık, güler yüz ve samimi davranışları unutul-

mazdı. Bahçesinde Türkiye'den dönüş yapan orada iş kuran-

larla yaptığımız sohbette çok güzeldi. Buradaki yaşantı hakkın-

da merak ettiklerimizi öğrenmeye çalıştık.

Nalçik Devlet Müzesi'ne yaptığımız ziyarette, bize verilen bilgi-

ler, orada tarihe ait resimleri, objeleri görmek onlar hakkında

bilgilenmekte çok güzeldi.

Nerdeyse her günümüz dolu dolu geçiyordu, sadece yorgun

olduğumuz zamanlarda ve hava iyi olmadığı zamanlar dışarı

çıkmıyorduk. Lunapark kaldığımız yere yakın olduğu için yor-

gun da olsalar çocukların gitmeyi istediği yerdi. Doya doya ge-

ziyorlar, güzelvakit geçiriyorladı anavatanlarında...

Anadil kursumuz bitmiş, öğretmenlerle vedalaşma zamanıgel-

mişti. Çocuklar her ne kadar dili tam konuşamasalar da güzel

bir uyum sağlamışlardı. Karşılıklı güzel temennilerden ve emek-

lerinden dolayı teşekkür ettikten sonra sanatoryumdan öğret-

menlerimizi yolcu ettik. Artık bizim de dönüş günümüz yak-

laşıyordu. Her güzel şeyin bir sonu vardı, istemeye istemeye

de olsa dönüş programımızı planlamaya başlamıştık Demir'le.

Ankara'ya, İstanbul'a ve Antalya'ya gidecek çocukları grup-

landırıyorduk.

Döneceğimiz gün sabah kahvaltısından sonra Miola adında bir

bayan bizlere habzeyle ilgili konuşma yaptı, tabiki kendisi Adı-      



gece konuştu Demir'de çocuklara tercüme etti. Anlatı-

lanlar çocukların dikkatini çekmişti, şaşkınlıkla dinliyor-

lardı. Daha sonra öğleden sonra yine misafirimiz vardı.

Bir fizik doktoru çocuklara sağlıklı yaşam hakkında

bilgi verdi, çeşitli hareketler gösterdi, çocukara kendi-

leri hakkında tavsiyelerde bulundu. Kendisi 74 yaşın-

da olduğunu, nerdeyse 35 yıldır ilaç kullanmadığını ve

bunu spora boçlu olduğunu anlattı. Hepimiz hayret ve

hayranlık içinde dinledik.

Artık dönüş saatiiyice yaklaşmaya başlamıştı. Uçağımız

31 Ağustos gece saat 03.45'te idi. Herkes dönüş için

hazırdı. Bizi havaalanına götürecek otobüs geldiğinde,

Sanatoryumda bizimle ilgilenen personelle vedalaşmak

da zor olmuştu. Arkamızdan el sallayarak bizi yolcu

ettiler. Duygusal anlar yaşanıyordu, gözler buğulanmış

ağlamakla ağlamamak arası gidip geliniyordu.

Havaalanına yine polis eskortu eşliğinde gidiyorduk.

Dönüş saatimiz, geliş saatimiz gibi yine geceye rastla-

mıştı. Ama bu sefer nerelerden geçtiğimizin farkınday-

dım, artik buralarıbiliyordum, tanıyordum. Anavatanım,

ata toprağımdı buralar... Babaannemin daha 9 yaşın-

dayken ayrılmak zorunda kaldığı, babamın hep gelip

görmekistediği anavatan topraklarıydı, biliyordum...

Beraber götürdüğümüz 19 gençle birlikte sağ salim

dönmüş, çocukları ailelerine teslim etmenin sevinci ve

huzurunu yaşıyorduk artık. Bu gençler için KAFFED

bir adım atmıştı, gerisi aileleri ve kendilerine kalmıştı.

Anavatanla bağlarını koparmamak, geliştirmek için on-

larda birilerine ön ayak olacaklarına inanıyorum. Döner-

ken çocuklardan bazıları seneye ne zaman geleceğiz,

üniversiteyi burada okumak için neler gerekiyor gibi

sorular sordukça organizasyonun amacına ulaştığının

sevinci vardı içimizde..

Bu geziye Ankara, Eskişehir, Çorum, Antalya, İstan-
bul'dan gençler katıldı, Nur Neris Akay (Gish), | Al-

bina Kartal (Garden), Dijan Özçatalbaş (Habat), Taha

Yıldırım (Gebişe), Alperen Yücel (Met), Elif Ateş (Apiş),

Selin Kaçıran, Darihan Işıl Aydın (Şapsığ), Buse Ça-

kır (Huştoka), Eylül Yağanoğlu (Yağan), Gizem Toker

(Gubi), Melisa Domaniç (Dumaniş), Tolgahan Akdeniz

(Çeçen), Samet Batuhan Akkaya (Lak), Sefa Berslan

Akkaya (Lak), Dijan Nur Bakal (Beyremuk), Uğur Cem

Yağan (Yağan), Kuban Akkaya (Lak), Kayrahan Vur-

dum (Vurdum). Bundan sonraki gezilerde çok daha

fazla sayıda genç katılımı olmasını temenni ederiz.

Bu organizasyonu ortaklaşa yürüten KAFFED ve Ka-

bardey Balkar Cumhuriyeti yetkililerine, kurumlara,

emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Bu organizasyonda bana güvenerek bu fırsatı verdiği

için KAFFED Genel Başkanı Sayın Yaşar Aslankaya'ya

ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. Ayrıca

bu göreve beraber gittiğim sevgili arkadaşım Demir

Kızılkaya'ya, bana bilgi ve deneyimleriyle yardımcı ol-

duğu için çok teşekkür ederim.
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Çanakkaleilinin Biga ilçesinde bulunan Dereköy, 1873 yılında |

Krasnodar'dan gelen Çerkesler tarafından Biga ilçesinin 15 km.

uzaklığına kurulmuş bir Bjeduğ köyüdür.

rasnodar'a / km uzaklıkta bulunan Tantogay ve

Şinciy köyleri halkının kurmuş olduğu Dereköy, va-

tan hasretinin getirdiği hislerden dolayı halen Tah-

tamıkuay (batısı) ve Şinciy (doğusu) olarak anllır.

 

Köyün ilk resmi ismi “büyük, şerefli” anlamında Şevketiye

olarak verilmişse de daha sonra bu isim köyün içinden ge-

çen dereye ithafen “Dereköy” olarak adlandırılmış; bugünkü

ismini almıştır. Kafkasya'dan Sürgün edilen Çerkesler önce

Balkanlara yerleştirilmiş, fakat 93 Harbi'nin çıkmasından

önce bilinmeyen bir nedenden dolayı önce İstanbul'a, ora-
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dan da Kara Biga limanına indirilerek bugünkü topraklarına

yerleştirilmişlerdir. 1925 doğumlu Sait Neoldu'nun dede-

lerinden duyduğuna göre, Balkanlar'dan gelen Çerkesler,

diğer 93 Harbi sonrası Çerkeslerinin aksine hayvanlarını da

beraberlerinde Dereköy'e kadar getirmeyi başarmışlardır.

Köyümüzde bugün varolan sülaleler şöyledir;

Jajiy, Mamiy, Abrec, Tharkhuakho, Yedic, Techakh'u,

Harikh'u, Thagepsev, Huaj, Hatig'u, Begug'u, Chilegot,

Yemtiti, Yejeko, Duıh, Natho, Şaguç, Pşıpıy, Çündişku, Gış,

Eskalay, Takır.



  
Köyün asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmakla

birlikte geniş arazisi sayesinde tarım ön plana çıkmaktadır.

Eğitim, sağlık, çalışma sahasının yetersizliği gibi sebeplerden

dolayı köy nüfusu azalmış olsa da köyde yaşamakta olan

Çerkesler hala gelenek ve göreneklerini devam ettirmekte,

aralarında Adığece konuşmaktadırlar. Köy dışarıdan çok faz-

la göç almaması sebebiyle iletişim dilinin Adıgece olarak sa-

bit tutulması gezmiş olduğum diğer köylere göre Dereköy'de

daha sistemli bir şekilde uygulanabilmiştir. Geleneklerin ko-

runması bakımından yine heryıl yaz ayında düzenlenen “ka-

vuşma günü etkinliği” bölgedeki en geniş kapsamlı organi-

zasyonlardan biri olma özelliği taşımaktadır.

  r Kuruluş Hikayesi “ Yanık

Yeşilin içine gizlenmiş, şırıl şırıl su sesinin kuş seslerine karış-

tığı bir Çerkes köyü Dereköy; tıpkı eski Çerkes hikayelerinde

anlatıldığı gibi... Biga'da doğup büyümüş biri olarak şunu

söyleyebilirim ki Dereköy, belki de Biga'nın en huzurlu yer-

leşim yeri. Peki nasıl olmuş da Biga sancağının varoluşun-

dan yıllar sonra birden bire Sürgünle gelen Çerkes soydaş-

larımıza verilmiş bu topraklar? Ne anlaşmazlıklar ne kavgalar

olmuş; ne bedeller ödenmiş yeşilin kokusuna? Hikayesinde

öyle mücadeleler gizli ki...

Köyün o zamanki yöneticisi — bugünkü muhtar konumunda

olan kişi- çok güçlü, heybetli, herkesin yanında konuşmaktan

çekindiği bir adammış. Tertemiz kıyafetlerini giyer, çizmelerini

fırçalar, kamasını biler öyle atlarmış rüzgargibihızlı dört nala

koştuğu söylenen atının sırtına. Fakat hiçbir gün evden çıktı-

ğı gibi tertemiz dönmez; aksine toz toprak içinde, Üstü başı

yırtık bir şekilde hışımla çarparmış avlunun kapısını. Köylünün

Değirmen”

hakkını yedirmez, köyüne söylenen hiçbir lafın altında kalma-

ya gönlü el vermezmiş. Davasıiçin kavga eder, dövüşürmüş

hergün meydanda. Birgün Bigavilayetine yeni gelen kayma-

kam tüm köylerin yöneticilerini makamına çağırmış ve resmi

sınırlarını çizmelerini, yöneticiler kendi aralarında anlaştıktan

sonra kaymakam da kendisinin bizzat gelerek teyit edeceğini

söylemiş. Dönemin komşu köyü Danişment'in yöneticisi en

geniş topraklara hakim olan, halen de toprağa doymayan bir

adammış. Pazarlığa oturmuş iki köyün yöneticisi; fakat Da-

nişment muhtarı Nuh diyor Peygamber demiyor,illa ki Yanık

Değirmen bölgesisınır olacak diye diretiyormuş. Konuşmak-

la hallolmayacağını gören Dereköy muhtarı “tamam” demiş,

“Yanık Değirmen olsun sınır. Yarın gelsin baksın kaymakam,

çizilsin sınır”. Lakin Yanık Değirmen olarak adlandırılan bölge

sınır kabul edildiğinde Dereköy halkına hiçbir toprak, mal-

mülk elde edilmesi mümkün olmayan arazi kalmıyormuş.

O gece bütün köy halkı oturup bir karar vermiş. “Yanık De-
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. ğirmen” denilen bölge sadece bir

* isimden ibaretmiş; ortada ne bir
değirmen varmış, ne de bir yangın

izi. Çerkesler o gece Danişment'te

herkesin uyuduğuna emin olduktan

A sonra asıl Yanık Değirmen olarak bili-

nen bölgenin yaklaşık 7-8 km ilerisine

bir gecede bir değirmen inşa etmişler her

şeyiyle ve sonra ateşe vermişler değirmeni.

Ertesi gün kaymakam atına atlamış gelmiş.

Dereköy muhtarı önde kaymakam ve Daniş-

ment muhtarı arkada “Yanık Değirmen” böl-

gesine doğru sürülmüş atlar. Asıl anlaşmada

geçen bölgeye gelindiğinde Danişment muhtarı

kaymakama dönüp “geldik kaymakam bey, sınır

burasıdır” demiş; fakat Dereköy muhtarı kabul et-

memiş, kaymakama sormuş “yanık bir değirmen

görüyor musunuz burada siz?” diye. Kaymakam

Dereköy muhtarına inanmış ve yola yaklaşık 8 km de-

vam edildikten sonra yanmış bir değirmen kalıntısına

gelindiğinde “burası” demiş Çerkes yönetici. Danişment

muhtarı ısrarcıbir şekilde kabul etmediyse de kaymakam

gözüyle gördüğüne inanmış ve sınır Dereköy halkının arzu

ettiği gibi resmiyete dökülmüş. Bu kuruluş öyküsü bize an-

latıldığında merak ettik bölgeyi ve gerçek Yanık Değirmenile
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sonradan ateşe verilen Değirmen arasındaki mesafeyibir de

gözlerimizle görmek istedik. Şunu çok rahat söyleyebilirim

ki, eğer o bölge alınmasaymış köylülerin besin ihtiyacını kar-

şılamak için bile yeteri kadar tarlası, merası olmazmış. Yıllar

önce yapılan büyük fedakarlık için bugün köy halkı bir kez

daha bizimle beraber minnetlerini yinelediler atalarıiçin...

Yazının başında da isminden bahsetmiş olduğum Sait amca

ile ilgili türküler yazılmış vaktiyle Dereköy'de. Sait amca ara-

bacıymış o zamanlar, köyden insanları alıp Biga'nın merke-

zine götürüyor; bir nevi günümüzdeki dolmuşçuluk görevini

yapıyormuş at arabasıyla. Sait amca köyün girişinde görüldü

mü, “arabacı Sait geliyor...” diye bir türkü tutturulurmuş her

seferinde; gözleri hasretle dolarak anlatıyor Sait amca sıca-

cık çay eşliğinde anılarını bize. Sonra Sait amcanın gençliğin-

de tıpkı kuruluş hikayesinde adı geçen eski muhtar gibi güç-

lü kuwvetli; uzun boylu ve hayli yakışıklı bir Çerkes delikanlısı

olduğunu anlatıyor köy insanı bize.

Köyile ilgili araştırmamız esnasında konuştuğumuz isimler-

den birisi de köyün şu anki muhtarı Recep Hasan Gözcan,

Recep amca datıpkı Sait amca gibi Dereköy'de büyümüş,

bu köyün çocuklarından biri olmuş vaktinde. Ve şimdi bu

köyün muhtarlarına yazdırmış adını; geçmişine borcunu

ödüyor köye hizmet ederek. Recep amca bundan bir süre

önce Krasnodar'a gitmiş ve oradaki Şinciy köyünü ziyaret

 



 

etmiş. İşaret parmağını karşıdaki yokuşa uzatarak “ Şu yo-

kuş var ya,işte o bile aynı yerinde; aynı sokağa çıkıyor Kaf-

kasya'daki köyümüzde. Yabancılık çekmedim, her girdiğim

sokak bildiğim, büyüdüğüm yere çıktı sanki. Vatan özlemi

gelinen köyün aynısını kurdurmuşatalarımıza, bunu anladım”

diyor. Bir de şunu öğreniyoruz ki Recep amcanın elinde yarı-

sı yırtık ve kayıp bir resim varmış dedelerinden kalan; Sürgün

esnasında göçmenlerle birlikte Dereköy'e kadar gelen. Re-

cep amca Krasnodar'daki Şinciy'e giderken o yırtık resmi de

yanında götürmüş. Orada biraz araştırıp konuştuktan sonra

akrabalarına ulaşmış, hoş sohbetler edilmiş, şipsıler yenilmiş.

Bir süre sonra Recep amca cebinden yırtık resmi çıkarmış

göstermişyıllar sonra bulduğu akrabalarına bir umut. Ve ger-

çekten de resmin geri kalan kısmı o evdeymiş. Ayrılırken tek-

rar buluşma umuduyla ikiye bölünmüş gibi geldi bize sanki

resim. Bir söz gibi yani geride kalan akrabalara. Ama ayrılığa

zorlanan Çerkeslere kısmet olmamış bu iki resmi birleştirip

yeniden duvara asmak, karşısına oturarak anılardan bahset-

mek. Uzun yıllar sonra üçüncü kuşaktan torunlar birleştirmiş

- bu resmi, olması gereken yere asmışlar. Belki de vatan top-

rağı özlemiyle gözlerini hayata kapatan Türkiye toprağındaki

Çerkesler bir nebze de olsa rahatlamışlardır bu resimler bir-

leşince diye düşünüyorum Recep amca bu anısını anlatırken.

İçimi hiç gitmediğim, görmediğim ata vatanı toprağı hasreti

kaplıyor; “ah Kafkasya” diyorum, “Yüreğimin hüzünlü köşesi;

atalarımın doğduğu toprak. Hiç görmediğim akrabalarımın

 

anayurdu, benimse uzaklardaki; deniz aşırı memleketim...”

Bir gün mutlaka diz çöküp toprağına sarılacağım, biliyorum.

Dereköy benim çocukluğumda duyduğum masalların baş-

kenti oldu hep. Belki de bu yüzden her zaman dünyadaki

tüm Kafkas köylerini gezme hevesi oldu içimde. Babam an-

lattıkça ben dinledim. Ben dinledikçe babamın içinde de bir

umut oldu belki de “bir gün Kafkasya'ya kızımla gideriz” diye.

O da benim gibi Kafkasya özlemiyle büyüdü, ama benden

çok daha şanslıydı anavatanla ilgili çok daha fazla anı dinledi

dedelerinden. Bugün Kafkas çalışmalarına ilgi duyuyorsam,

anavatanından koparılan bir Çerkesin torunu olan babam

Behzat Batgıray sayesindedir. Bana çocukluğumdan beri

Dereköy'ün Yanık Değirmen hikayesini anlatan, Dereköy'ün

çocuğu olarak doğmuş, orada büyümüş, Dereköy'ün yeşi-

iinde büyümüş olan babam sayesinde...

Dereköy tanıtımı yazıma son verirken kısmet olursa bir da-

haki sayılarda Ankara'da bulunan Çerkes köylerini gezip

onlar hakkında yazmayı okuyucularımıza bildirmekten mut-

luluk duyarım. Ankara köylerinde sözlü tarih çalışması ya-

parak soydaşlarıma katkıda bulunma konusunda desteğini

bir an bile eksik etmeyen, yine kendisi de bir Çerkes olan

ODTÜ'deki değerli hocam Ayşe Dietrich'esonsuz sevgi ve

saygılarımıiletiyor, üzerimdeki yüce emeğiiçin bir kez daha

teşekkür ediyorum, bu emek için kendisine borçlanmaktan

ayrıca gurur duyuyorum.

  



 

 

lar ve Oyküler

 

Bu kitap, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı - KAFDAV tarafından düzenlenen

“Tarihi Anılar — Öyküler” yarışmasına katılan anı ve öyküleri içermektedir.

Maruz kaldığımız Sürgün sonrasında geniş bir coğrafyaya dağıtılan halkımızın hafızasında,

yaşadığımız trajedi önemli yer tutmaktadır. Diasporada bizlere dair bir şeyler karalamak

isteyen herkes, atalarımızın yaşadığı tarihsel acılara dokunmadan veya onların cennet va-

tana duydukları özlemi anlatmadan edemiyor. Kitapta yer alan anılar, öyküler veya anlatılar

okuyucuya halkımızın anavatanda başlayan, diasporada devam yaşam mücadelelerinden

kesitler sunmaktadır.

“...Fahriye halanın babaannesi Kafkasya'da evlerini terk ederken ocaktan kor halindekiate-

şi küle sararak almış ve her konakta o kor ile ateş yakarak altı sene sonra geldikleri Kara-

çayır köyünde ateş yakmıştır. 'Kafkasya'da ki evimizin ocağındaki ateşi hiç söndürmedim'

dermiş...” (sayfa 106)

Kitaptan alıntı öyküdeki bu kor ateş, halkımızın yüreğinde 150 yıldır yanmaya devam &t-

mektedir. Böylesi acıları yaşayan yüreklerden kağıda dökülenlere sadece bir anı veya öykü

diyebilmek mümkün müdür?

Geçmişten günümüze halkımızın yaşadıklarını derleyerek kaybolmasını engellemek ama-

cı güden böylesi yayınlar, günümüzde neredeyse yok olma aşamasına gelmiş tarihsel ve

kültürel kimliğimizin güçlü bir şekilde hatırlanmasına ve kimliğimizin yeniden kazanılmasına

vesile olacaktır.

Yayınevi: Kafdav Yayınları

Basım Yılı: 2014

Sayfa: 207

 

Geçmişten Geleceğe Çerkesler; Kültür,

Kimlik ve Siyaset

22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (Kafdav)

tarafından Ankara'da düzenlenen “21. Yüzyıl'da Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar” başlıklı

sempozyumda sunulan metinler bir araya getirilerek yayımlandı. Geçmişten Geleceğe Çer-

kesler: Kültür, Kimlik ve Siyaset isimli kitap, Çerkes tarihini ve güncel sorunlarını anlamak

isteyenler için bir temel eser.

“Çerkes” üst kimliği altındaki aidiyetlerimizle kim(ler) olduğumuzu, tarihsel kökenlerimizi ve

uygarlığa katkılarımızı; ortak kimliğimizi paradoksal biçimde hem kırılmaya uğratan hem de

yeniden kuran ve kurmaya devam eden büyük bir travma olarak “Sürgün”ile öncesi ve

sonrasını; Nart Epos'unu ve Adigece söylenişiyle Khabze'yi yani kadim ancak “yeniden icat

edilen” kültür ve geleneğimizi; dillerimizi, anavatan ve değişik diaspora coğrafyalarında varlı-

ğımızı sürdürmekiçin geliştirdiğimiz farklı varoluş stratejilerini ve politikaları ile bu süreçlerde

karşılaştığımız sorunları; söz konusu sorunların çözümü için sahip olduğumuz olanakları

tartışan çalışmalardan oluşuyor.

Bu önemli eseri Kafdav Yayıncılık'tan temin edebilirsiniz.

Yayınevi: Kafdav Yayınları

Basım Yılı: 2014

Sayfa: 541
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Ben Hala Sürgündeyim |

2011 yılında Adige dilinde “Tym Keprmbirkiyxsp-Yüreğimden Damlayanlar” isimli şiir kitabı-

ni yayınlanan Zafer Sürer'in yine Adıge dilinde yazdığı ikinci şiir kitabıdır, “Ca Maxsıpu Csi-

Hcram6bınaklyanı”.

“Tcram6bınaklya-İstanbul'a yolculuk” kavramı; Rus-Kafkas savaşları sonrasında anavatanın-

dan kopartılan atalarımızın, Osmanlı topraklarına yani onun simgesi İstanbul'a sürgün edilme-

sini ifade eder. Zafer Hocayıllardır derneklerimizde açılan Adige dili kurslarında gönüllü olarak

öğretmenlik yapmaktadır. Bu kurslar sayesinde çocuk, genç, yaşlı ve dil bilen veya bilmeyen

yüzlerce kardeşimizin yüreğine anadil sevgisi yazılı ve sözlü olarak yerleştirmeyi başarmış bir

kişidir.

Yayınlananiki şiir kitabını da anavatan resmi eğitim sisteminde kullanılmakta olan Kiril alfabesi

ile yazmıştır. Çünkü diasporada Kiril alfabesinin öğrenilmesi ve kullanılması konularına özelbir

hassasiyet göstermektedir. Kendisinin daha çok kullandığıifade ile “vatan” ve diaspora arasın-

dekidil birliğinin en önemli dayanaklarından olan Kiril alfabesinin daha yaygın kullanılmasınıteş-

vik etmek için sosyal medyadaki neredeyse bütün yazışmalarını Kiril alfabesiyle yapmaktadır.

Bu kitabı daha da anlamlı kılan yanıise kitabın Maykop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden

kardeşimiz Tıj İlkay'a ithaf edilmesive elde edilecek gelirin de halen aynı şehirde yapımı devam

eden “Tıj İlkay Dönüş Yolu Misafirhanesi” yapım çalışmalarına aktarılacak olmasıdır.

Kitapta rahmetli Tıj İlkay için yazılmış şiirlerin yanı sıra diaspora yaşamı, doğa ve tabii ki anadil

üzerine şiirler ve bir de öykü yer almaktadır.

Yayınevi: Kuban Matbaacılık Yayıncılık - Basım Yılı: 2014 Sayfa: 88

Kitabı Ankara Çerkes Derneği'nden temin edebilirsiniz.

Kafkas Atlantisi

“İnsanlık tarihinin en uzun ve en yıkıcı savaşlarından biri Kafkasya'da yaşandı. 1700'lerin başın-

danitibaren Rusya İmparatorluğu'nun kısmi askeri harekatlarıyla başlayan, 1800'ler boyunca

tüm Kafkasya'yı içine alacak bir ateşe dönüşen ve nihayet Rusya'nın Kafkasya'yı hakimiyeti

altına almasıyla sonuçlanan bu savaşın en trajik boyutu, savaş boyunca ve ağırlıklı olarak sa-

vaştan sonra Kafkas halklarının (Özellikle de Adıge, Abhaz/Abaza ve Ubıhların) yurtlarından

Sürgün edilişidir.

Yazar Yakov Gordin'e göre, bu savaş ve kitlesel sürgün Kafkasya'yı büyük bir felakete sü-

rükledi. Bunu, ünlü etnograf İvan N. Klingen'den alıntıyla, şöyle anlatıyor: “Çerkesleri ülkeden

çıkararak, medeniyet önünde üzerimize, yitirilen güçlerin ve mahvolan bir kültürün ahlaki bor-

cunu almış olduk. 3.000 yıl süresince biriken bu kültür, artık yerlinin deneyimli ve güçlü eliyle

desteklenmediği için, doğanın devasa yaratıcı gücünün baskısı altında, 30 yılda mahvoldu...

Burada ateş ve kılıç bir işe yaramaz, ve temelsiz projeler derde deva olmaz, çünkü eski gele-

nekler ebediyen öldü ve eskikültür neredeyse iz bırakmadan kayboldu.”...

Bu kitap, Kafkasya'nın, 'muazzam bir tufanla yok olan' mitolojik Atlantis gibi, büyük bir askeri-

siyasi felaket sonucunda kayboluşunu anlatıyor...”

KAFFED Abhazya Çalışma Grubu ve Abhazyanın Dostlarının katkılarıyla yayınlanmıştır.

Kitabı isteme adresi: info&kafed.org - 0312 222 85 89
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Dili kaybedersek

Millet olamayız,dili kaybedersek.

Gerek yok büyük bir zekaya,

Onu idrak ederek

Yaşamakiçin dünyada.

Dilin sesleriyle edebiyatımız,

Etimiz, canımız, yoğruldu.

Dilin korunmasını istemeyenleri

Düşmanlarımız yetiştirdi.

Dil yok olursa, içten yanarız,

Çok şeyler kaybettik yeter.

Geçen yüzyıllarda yok olan canlarımız,

Ne olacak kanımızla yoğurduklarımız.

Dil yok olursa, kayboluruz.

Can taşıyan herkes, uyanık olun.

Tüm güzellikleriyle yücelterek

Cana yakın dilimizi, uzaklara duyurun.

Beştokua Habas

Çeviri: Atalık Rafet

* Bu şiir, bestelenip Abaza Fatima tarafından seslendirilerek güzel şarkılarımız arasında yerini almıştır.
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