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Giriş 

Çocukluğumdan beri adını duyduğum ama tanımadığım, daha sonra yaptıklarını okudukça 

ve dinledikçe hayranlık uyandıran, camiamızdan olan bir büyüğümüz çocukluğumun 

“HAYRİ MELEK”i… O’nun hakkında konuştuklarında, O’nun erkek olduğunu 

düşünürdüm.1 Çünkü Hacı Osman Köyde birçok kişi ona “Hayri Melek” derdi. Bu 

kısaltmanın nedeni bilinmez (belki de bilinir) ama ben onun kişiliğiyle ilgili olduğunu 

düşünüyorum; güçlü, bilgili, çalışkan, cesur… “Hem güçlü, bilgili, çalışkan, cesur hem de 

kadın olunabilir”in kanıtı Hayriye Melek. Fakat yaşadığı dönemle ve çevreyle ilgili ele 

alırsak, bir çok erkek köyden İstanbul’a gidemezken Hayriye Melek Hanım başka ülkelere 

gidiyor. Aslında yaptığım mülakatlarda2 erkekler Hayriye Melek Hanım’dan gıpta ile söz 

ediyor, belki de erkek gibi demekle onu yücelttiklerini düşünüyorlardı. 

Hayriye Melek Hunç ile aynı köydeniz ve ben de bir Ubıh’ım. Köyde okuduğum ilkokulun 

kapısının üzerinde küçük yeşil bir tabelada beyaz harflerle “Mehmet Hunç İlkokulu” 

yazıyordu, kim olduğunu merak ettim ve babama sorduğumda, Hayriye Melek’in babası 

																																																													
1  Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
İstanbul’da Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında 
hazırlanmıştır. 
2 Mürvetler Köyü, Hacı Osman Köyü - Mülakatlar 



	 2	

olduğunu öğrendim. Hayriye Melek, babasından kalan ev yerlerini okul arsası için 

bağışlamış, 1959-1960 yılında ilkokul binası yapılmış ve okul eğitime açılmış3, daha 

sonraki günlerde tabelayı da Hayriye Melek kendi yaptırıp getirmiş ve oraya astırmış. Onu 

merak etmemin en büyük sebebiydi bu tabela, ben bu tabelanın neresindeyim, ilkokula 

giderken hep önündeydim. Daha sonraki yıllarda gittiğimde gördüm ve son yıllarda yok 

olmuştu göremedim ve aramaya başladım4. Yoksa yıllar önce İstanbul’da açtıkları, ama 

kısa bir zaman sonra kapatılan “Çerkes Örnek Okulu”na5 özlem miydi bu tabelanın asıldığı 

okul.? 

Sonraki yıllarda tanıyanlarla6 yaptığım konuşmalarda, Derneklerde, Şamil Eğitim ve 

Kültür Vakfı ve bu Vakfın Kütüphanesinde Hayriye Melek Hunç hep karşıma çıktı. 

Bundan başka Ubıh Dili7 ile ilgili yaptığım çalışmalarda, Prof. Georges Dumézil8’in 

Hayriye Melek’in eşi Aytek Namitok ile olan çalışmalarında da karşılaştım. Bir kitabını 

onlara ithaf ediyor.9 

Bu çalışma, Osmanlı’nın son dönem ve Cumhuriyetin ilk dönem kadın ve feminist 

yazarlarından, ilk Çerkes - Ubıh kadın yazar Hayriye Melek Hunç’un hareketli geçen fakat 

çok bilinmeyen hayatı ve çalışmalarını biraz da olsa tanıyabilmek için yapılmıştır. Hayriye 

Melek Hunç’un yaşadığı dönemi, yazılarında ele aldığı çeşitli konularla okuyucuya 

aktarması, bu dönemin kadın hareketleri ve bu kadın hareketlerine aktif olarak katılması, 

Çerkeslik üzerine yaptığı dernek ve eğitim çalışmaları vurgulanmıştır. Yazıları ve 

yazılarının yayınlandığı dergiler, yayınlanmasına katkıda bulunduğu dergiler ve romanları 

ele alınacaktır. İnişli çıkışlı hayatı, her türlü güçlüğe karşı koyabilen kişiliğiyle ve kendi 

etnik kimliğini de ön plana çıkaran yazıları ve çalışmalarıyla ele alınması gereken bir kadın 

yazardır. 

 

Çalışmanın Yöntemi 

Hayriye Melek Hunç ile ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiğimde, bulabildiğim bilgi ve 

belgeleri (ki çok fazla değildi) biriktirmeye başladım. Mülakatlar yapmam gerekiyordu, 
																																																													
3 Hacı Osman Köy bilgilerinden 
4 Yıllar önce köydeki çocuk sayısının azalmasıyla kapanan okulun tabelası kayboldu ve bugüne kadar 
bulunamadı, hala aramaya devam ediyorum. 
5 Çerkes Örnek Okulu (1920-1923) yılları arasında eğitim verdi 
6 Manyas ve bağlı köyleri Hacı Osman Köyü’nde, Mürvetler Köyü’nde (annesinin köyü) ve uzun bir dönem 
yaşadığı çiftlik evinin olduğu Dümbe Köyü’nde ve büyük şehirlerde. 
7 82’si sessiz 3’ü sesli toplam 85 harf olan bir Kuzey Batı Kafkas dili 
8 Fransız Tarihçi ve Dilbilimci, Kafkasolog 
9 Contes et Légandes des Oubykhs, 1957, Paris 
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çünkü yıllar geçtikçe ne yazık ki tanıyanları birer birer kaybediyorduk. Manyas’ın Hacı 

Osman Köyü, Mürvetler Köyü ve son yıllarında yaşadığı Dümbe (Tepecik) Köyü’nde, onu 

ve ailesini yakından tanımış 8-10 kişiyle görüştüm.  

Ailesinden kalan birileri mutlaka vardı. Daha sonra küçük yeğenleri ile irtibat kurdum, 

Şule Çizemü ile tanıştım, çok fazla bilgi sahibi olmasa bile yine de aile bağlantıları ile ilgili 

ip uçları elde ettim.  

Özellikle yaşamının son yıllarına kadar üye olduğu Kafkas Kültür Derneği’nin çeşitli 

yıllarda basılmış yayınlarında ve dernek yayınları olan çeşitli Kafkas Dergileri’nde aradım. 

Kütüphanelerde, basılı yayınlarda, bulabildiğim hakkında yazılmış yazılar, kitaplar, 

dönemin Kadın Dergileri, bazıları el değiştirmiş olmasına rağmen özel arşivleri de takip 

ettim.  

Üç yıl önce Mısır’dan bir tarihçi-araştırmacıdan bir e-mail aldım, bana Hayriye Melek 

Hanım’la ilgili bazı bilgiler sordu. Sonraki günlerde ben de kendisinden, Hayriye Melek 

Hunç ve ailesi hakkındaki bir çok sorularıma cevaplar buldum10.  

Yıllardır yanlış yazılan doğum tarihini kesinleştirmek için Nüfus Müdürlüğü de ziyaret 

ettiğim yerlerden biri oldu.  

Paris’te Bibliothéque National de France’da, burada basılan bir dergide 1927 yılında 

yazdığı bir makaleyi buldum11.  

Bu yolculuklarım ve arayışlarım sırasında beni çok etkileyen ve daha önce aldığım bir 

duyuma göre gittiğim, Adıge Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta, Adige Maykop 

Müzesi’de bulduklarımdır. Çünkü Hayriye Melek Hunç’a ait bu belgeler diyasporadan ana 

vatana gönderilmişti.12  

Hayriye Melek Hanım’ın romanı Zeynep‘i aldığım Sahaflar Fuarı’ndaki sahafa, nerede 

bulduklarını sordum çünkü ellerindeki sayı çoktu (30-40) “Basıldığı yıl dağıtımı 

durdurulmuş ve daha sonra Beyoğlu’da bir depoda bulunmuş” dedi, yine küf kokulu ve 

yıpranmış sayfalar çıktı ortaya. 

																																																													
10 Mısır’da dayısı Yakup Hasan Paşa ve teyzesi Fatma Vildan Hanım ve iki ablası Faika ve Naciye 
Hanımların yaşadığını ve Hayriye Melek Hanım ve ağabeyi Ali Sait Paşa’nın aile ziyaretlerinde bulunduğunu 
öğrendim. 
11 Prométée – La Voix du Vautour 
12 Eşi A. Namitok’a ve kendine ait değerli birkaç obje ve evrakları bir sandığa doldurur ve kapatır, bu sandık 
köy evinde muhafaza edilir. Ölümünden 14 yıl sonra sandık açılır içinden değerli birkaç parça eşya, 
fotoğraflar, Aytek Beyin uzun bir ayrılık döneminde Hayriye Hanıma yazdığı mektupların yanı sıra çok 
değerli bir şey de çıkar; Aytek Namitok’un “Origines des Circassiens (Çerkeslerin Kökeni - Bu kitap 2008 
yılında KAFDAV tarafından Türkçe olarak basılmıştır.)” kitabının ikinci bölümünün müsveddeleri çıkar. Bir 
çoğu yıpranmış ve küflenmiş olan bu belgeler o dönemin zor şartlarında Maykop’a gönderilir. Marje Ö. 
Özbay; Ankara, Mart1993, 21 
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Bulduğum bir yazı da Hayriye Melek Hunç’un 1927’den sonra da çalışmalar yaptığını 

gösteriyor.13  

“Bildirileştirilerek 1937/Paris, ilk Dünya Folklor Konferansı’na kendi kişisel çabalarıyla 

sunan (veya sunmak için hazırlayan): merhum Adiğe bilge Aytek Namitok ve otantik 

ağızlardan çok titiz bir çalışmayla derleyip büyük bir özenle Fransızca’ya çeviren Adige 

Şairi rahmetli Melek Hunç”. başlığıyla yayınlanan ve eski bir Adığe geleneği olan Tıley’ı 
14anlatan bir yazı. 

 

Hayriye Melek Hunç Kimdir 

Hayriye Melek Hunç 1886 yılında15 Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman 

Köyü’nde dünyaya geldi. Hacı Osman Köyü, 1864’de Ruslar tarafından Kuzey 

Kafkasya’nın Soçi bölgesinden Osmanlı topraklarına sürülen Çerkes kabilelerden biri olan 

Ubıhlar tarafından kuruldu. O tarihlerde Kuzey Kafkasya‘dan sürülen Çerkes kabileleri, 

Osmanlı topraklarında yüzlerce köye yerleştirilmişti. Bu köylerin bir kısmı sırf Çerkes, 

diğerler ise başka müslüman topluluklar ile yan yana ve iç içe oturtulmuştur. Kuzey Batı 

Anadolu, Çerkesler’in yoğun olarak bulunduğu bölgelerden biriydi. 

Hacı Osman Köyü, sadece Ubıh göçmenler tarafından kurulan ve nüfusunun tamamı Ubıh 

olan Manyas ve Gönen çevresindeki birkaç köyden biridir. Diğer Ubıh göçmenler Türk 

köylerinin içine birkaç aile olarak dağıtılmışlar ve daha sonra buralarda Çerkes mahallerini 

oluşturmuşlardır. Hacı Osman Köyü’nü de, Ubıhların Hunca ailesinden olan Hayriye 

Melek’in ailesi ve diğer Ubıh aileleri (Çizemuğ, Çuv vd.) kurmuşlardır. Huncalar ilk 12 

hane gelmişler ve ardından kısa aralıklarla diğer aileler gelmişler, bunun için köyün eski 

adı da Hunca Hable oluyor (Huncaların mahallesi/Köyü).  

Hayriye Melek Hunç’un annesi Ayşe hanım (Çizemuğ), eşi Kasbolet beyin 1877-78 

Osmanlı-Rus Savaşında şehit olması ve ailenin kararıyla Kasbolet beyin kardeşi Mehmet 

bey ile evlendirilmiş ve bu evlilikten Hayriye Melek ve iki kız kardeşi Faika ve Naciye 

																																																													
13 “İstanbul’da bir hurdalıkta, küflü bir kitap enkazının arasında, orada olduğu nicedir bilinmez, üç beş eski 
tip teksir sayfasından oluşan Fransızca metin hasbelkader, bulduğumuz bu paha biçilmez belge, ola ki yazıya 
geçirildiğinden bu yana ilk kez bu yayınla gün ışığına çıkmış oluyor. Fransızca’dan Türkçeye ilk aktaran 
Sımha Orhan Alpaslan”Kafkasya Yazıları, 1998 Sımha Orhan Alpaslan, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan 
Rengin Yurdakul’un arşivi. 
14 Bir Adige gencinin özgürlük ve bağımsızlık uğruna bilinçli ve gönüllü kendini ölüme adaması. 
15 Doğum tarihi çeşitli kaynaklarda farklı, fakat pasaport ve Manyas Nüfus Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda 
verilen tarih 1886 yılıdır. 
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hanımlar16 olmuştur. Ali Sait Paşa (Akbaytugan),17 annesinin ilk evliliğinden olan 

ağabeyidir ve Fatma Hanım, Atiye Hanım, kaynaklarda adı geçmeyen Saraylı Hanım18 Ali 

Sait Paşa’nın ablalarıdır. Hepsi aynı aile içinde hem kardeş hem de kuzen olarak 

büyümüşlerdir.  

Hayriye Melek o zaman çok az Müslüman öğrencinin girebildiği, İstanbul’da Notre Dame 

de Sion Fransız Kız Lisesine gitmiş ve eğitimini tamamlamış19 iyi derecede Fransızca da 

öğrenmiştir. Yıldız Sarayı’nda şehzade eşi olan ablasının sayesinde sarayda çalışmaya 

başlamıştır. Saraya ziyaret için gelen yabancı kadın konuklara tercümanlık yapmıştır. Bir 

ara, saraydaki değişiklikler ve kız kardeşlerinin evliliğinden doğan sorunlar yüzünden, üç 

kız kardeş birlikte Bursa’ya sürgün edilmişler ve ancak 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı 

üzerine İstanbul’a dönebilmişlerdir.20  

Ablaları Faika ve Naciye Hanım’ın izlerine daha sonra rastlanmadığını söylense de; bu iki 

kız kardeşin Mısır’da yaşadıklarını, aile kurduklarını, çocuklarını ve orada öldüklerini 

öğreniyoruz.21 Hatta Hayriye Melek Hanım Türkçeye çevrilen Zeynep isimli romanın ilk 

sayfasında “Hemşirem Naciye Raşid’e; çok sevdiğimiz Mısır için beraber döktüğümüz 

gözyaşlarının hatırası H.M.H” yazmıştır. Raşid Naciye Hanımın Mısır’lı eşidir. 

Altındal’dan öğreniyoruz ki, Bursa’da sürgünde iken Saray’a pek çok mektup yazar. Bu 

mektuplarda uğradıkları haksızlıkları, yeniden İstanbul’a dönmeyi ve taleplerini dile 

getirir. Mektuplardan birinde kendilerini “Türk Jan Darkları” olarak nitelemişlerdir. 

																																																													
16 Faika ve Naciye Hanım, yaşamlarını Mısır’da sürdürmüşlerdir. 
17 Ali Sait Paşa (Akbaytugan) çeşitli görevlerin yanı sıra Osmanlı-İtalyan Savaşı (1911) ve Balkan Savaşı’na 
(1912-1913) katılmış, aynı yıl buradaki ayaklanmalar için Yemen’e gönderilmiştir. Aralık 1918’de İngilizler 
tarafından esir alınıp, Mısır’daki esir kampına gönderilir. 9 Eylül 1919’da esaretten İstanbul’a döner ve 
İstanbul Muhafızlığı’na atanır. Anadolu’daki ihtilali ve kurtuluş hareketini destekleyen tutumu nedeniyle 16 
Mart 1920’de İstanbul’u işgal eden İngilizler ve bağlaşıkları tarafından tutuklanır ve Malta’ya sürgün edilir. 
Kendisi gibi Malta’ya sürgün edilen H. Rauf Orbay ve diğer arkadaşlarıyla birlikte imzalanan Londra 
Antlaşmasıyla serbest bırakılır ve Anadolu’ya geçerek TBMM Ordusuna katılır (1921). Sivil yaşamında 
TBMM’nin 5. ve 6. dönem Kocaeli Milletvekilliği yapmış, 20 Mart 1950’de İstanbul’da ölmüştür (Sefer 
Berzeg). 
18 Saraylı Hanım’ın adı kaynaklarda geçmediği gibi, Hacı Osman Köy’de yaşayanlar ablaları olduğunu 
biliyor ama adını bilmiyor (herkes Saraylı hala diyor). Ali Sait Paşa bu hanımı köye getiriyor “Seni 
komşulara ve Hunca’lara emanet ediyorum” diyor. Gerçekten ona küçük bir ev yapıyorlar ve ölünceye kadar 
komşular bakıyor 1953-54 yıllarında ölüyor, mezar taşı olmadığı için adını öğrenemiyoruz. 
19 İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi arşivlerinde Hayriye Melek Hunç adına bir kayıt bulunamadı. Özdemir 
Özbay yazısında “Mercan İdadisi ve Kız Okullarında” okudu diye yazar - Marje, Ankara, Şubat 1993 s.16-19 
20 Sefer E. Berzeg – Çerkes – Vubıhlar Soçi’nin İnsanları, Ankara 2013, s. 423 

21 Samir Raafat 
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Sürgünde bulunduğu Bursa’dan 18 Şubat 1908 tarihinde Sadrazam’a yazdığı bir 

mektubunda şunları ifade eder:  

“Beyefendi! Evvelki gün yazdık, yine susuyorsunuz! Biz tutsağız, biz mağduruz, 

biz çaresiziz. Biz zulüm gördük ve görüyoruz; fakat aciz, korkak, riyakar değiliz. 

Hayır, biz bunları kabul etmeyeceğiz. Hapisanemiz ne kadar süslü, kullanılan 

araçlarınız ne kadar şaşaalı olsa bile yılmayacağız. Bu zulüm emri 

Beşiktaş’taki engizisyon’ cemiyeti tarafından verilmiştir. Ve siz, bu cemiyetin 

icra memurlarındansınız. İtiraf etmelidir ki, bu görevinizi çok iyi 

yapıyorsunuz”(Altındal, 2001, s. 33).  

Bir diğer kaynakta ise “Üç Hemşirenin Bedbaht Hikayesi” başlığı altında şöyle anlatılır: 

“Üç kız kardeş Hayriye Melek Hanım, Faika Hanım ve Naciye Hanım saraya 

ailesi verilirler, Hayriye Hanıma “Melek” adı sarayda verilir. Sultan 

Abdülhamid’in hazinedarlarından akrabaları Mihrimend Hanım, yeğeni 

Hayriye’yi Dame de Sion’a kayıt ettirir. Naciye ve Faika hanımlar sarayda 

kalırlar, daha sonra Faika Hanım Şehzade Reşad Efendi’nin sarayına 

gönderilir, Naciye Hanım evlendirilerek saraydan çerağ edilir ve Hayriye 

Melek Hanım da okulunu bitirip saraya döner. Faika Hanım 10 Kasım 1907’de 

Şehzade Reşad Efendi’nin oğlu Ömer Hilmi Efendi ile evlenir ve bu olay Sultan 

Abdülhamid’e jurnal edilir (Sultan Abdülhamit biraderi Reşad Efendiyi hiç 

sevmez ve biraderine uzaktan yakından ilişkisi olanlara da garezi vardır). 

Sultan çok hiddetlenir ve kendi sarayında bulunan Hayriye Melek Hanım’ı 20 

Aralık 1907’de beş parasız ihraç eder, aynı gün Faika hanım da Şehzade Ömer 

Hilmi efendiden boşanıp saraydan çıkarılır ve iki kardeş ablaları Naciye 

Hanımın yanına gider. Üzgün ve perişan haldeki bu hanımlar Sultan 

Abdülhamid’e bağlılıklarını ve masumiyetlerini arz etmenin yollarını ararken 

Fransa Sefareti’ne iltica edip dertlerini sefire anlatmışlar (29 Aralık 1907), 

sefir hanımların ricası üzerine Sultan Abdülhamid’e durumu tebliğ eder, Sultan 

çok öfkelenir ve hanımların iadesini ister. Bu üç kardeşi 10 Şubat 1908’de 

Bursa’ya sürgüne gönderir ve Bursa Valisi Tevfik Beyin evinde kalırlar, 

Hayriye Melek Hanım buradan saraya mektuplar yazar.” (Açba, 2010, s. 

186-189). 
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1919’da ilk eşi Met Yusuf İzzet Paşa22 ile evlenir. Hayriye Melek Hanım’ın yolu ikinci kez 

Bursa’ya düşer. Bu kez eşi Yusuf İzzet Paşa’nın Bursa ve Balıkesir bölgesi komutanı 

olduğu için. Aynı zamanda eşi milletvekili olarak sık sık Ankara’da bulunduğu dönemde 

Yunanlılar Bursa’ya girer. Hayriye Melek karargȃhtaki konutta yeğeni 11 yaşındaki Fikret 

ile kalmaktadır. Yunanlılar daha karargȃha ulaşmadan Hayriye Melek yanına alabileceği 

önemli evrak ve eşyaları alır, diğer önemli evrak ve eşyaları ise birkaç tavan tahtasını 

sökerek altına saklar. Çarşafa bürünerek yeğenini de yanına alır ve İngilizlerin yardımıyla 

İstanbul’a kaçar. Hatta Mudanya’dan bindikleri İngiliz zırhlısında Halide Edip de vardır 

(Özbay, 1993, s. 16-19). 

1931 yılında Prof. Aytek Namitok ile evlenir ve Paris’te yaşarlar. “Namitok 1918-1920 

yılları arasında faaliyet gösteren Kuzey Kafkasya Dağlı Cumhuriyeti’nin üyelerinden 

biriydi. Çift 1942’ye kadar Fransa’da kaldı ve Hayriye Melek, Kuzey Kafkasya Tarihi ve 

Kültürü konusunda yaptığı çalışmalarda eşine yardım etti. 1942 yılında Namitok, Alman 

korumasında Anti-Sovyet çalışmaları yapan siyasilere katılmak üzere Paris’ten Berlin’e 

geçti. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerikalılar tarafından tutuklandı. Hayriye Melek de 

ardından 1942’de Türkiye’ye Manyas’a döndü.” (Toumarkine, 2013, s. 3). 

Beraber yolculuk yaptığı Musa Ramazan da bu dönüş hikayesini şöyle anlatır; (Ramazan, 

1997, s. 146) “İstanbul’dan, Bandırma’ya ve oradan da at arabasıyla Dümbe köyüne 

gelirler. Fakat Aytek Bey çok heyecanlı ve tedirgindir.  Son olarak 1942 yılında gördüğü 

eşi, acaba onu 7 yıl sonra nasıl karşılayacaktır.”  

Köye vardıklarında Hayriye Hanım’la tanışan Musa Ramazan; 

“Oldukça canlı ve hareketli bir hanımdı. Aytek Bey ile çoğunlukla Fransızca bazen de Çerkezce 

konuşuyordu. Daha fazla konuşan Aytek beydi, anladığım kadarıyla 25 yılın hesabını veriyor, özür 

diliyordu.” 

																																																													
22 Met Yusuf İzzet Paşa Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra çeşitli görevlerde bulundu. 
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya Cephesi’nde görev yaptı. Daha sonra Kuvayı Milliye güçlerinin 
örgütlenmesinde bulundu. Bolu milletvekili olarak TBMM’nin ilk toplantılarına katıldı. Yunan işgaline karşı 
tekrar orduya dönerek Sakarya Savaşları’na katılan cephedeki tek General oldu. Yusuf İzzet Paşa anadili 
Adıgece, Türkçe, Almanca, Fransızca ve Rusça biliyordu. Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti, Çerkes 
Kadınları Teavün Cemiyeti’nin kuruluşlarına ve çalışmalarına katıldı. Guaze ve Diyane’de yazıları yazdı. 
“Kafkas Tarihi, İstanbul, 1914” başta olmak üzere yayınlanmış, Arapça ve Rusça’ya çevrilmiş birçok eseri 
vardır. 15 Nisan 1922’de Ankara’da ani bir rahatsızlık sonucu öldü (S. Berzeg, Kafkas Diasporası’nda 
Edebiyatçılar ve Yazarlar Sözlüğü, Samsun 1995 s. 180-182). 
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Hayriye Melek Hanım yaşamında Manyas’ta üç köy önemli olmuştur. Birinci doğduğu 

babasının köyü Hacı Osman Köy, ikinci annesinin ve akrabalarının olduğu köy Mürvetler 

Köyü23 ve son olarak Dümbe Köyü24. 1942 yılında tek başına Dümbe köyüne gelip 

yerleşiyor, çiftçilik yapıyor ve değirmen çalıştırıyor. Bu köye gittiğimde oturduğu ev, 

yarısı yıkılmış durumda ve eve yaklaşık 100 metre uzaklıkta, hala ayakta duran bir 

değirmen vardı. Mürvetler Köyü’nde ise dedelerinin evi hala ayakta el değiştirmiş olarak 

duruyor25. 

Hayriye Melek Hunç ve eşinin Manyas’taki köy evlerinde ne kadar yaşadıklarını tam 

olarak bilemiyoruz. Daha sonra İstanbul’a dönüyorlar ve burada yaşamaya devam 

ediyorlar. Son yıllarını Hayriye Hanım’ın yeğeni Fikret Çizemu’nun evinde ve onların 

himayesinde geçiriyorlar. 26 Aytek Namitok bu evde Temmuz 1963 yılında vefat ediyor. 

Hayriye Melek Hunç, eşinden 3 ay sonra 24 Ekim 1963 yılında öldü. Cenazesi 25 Ekim 

1963’de Kadıköy Osman Ağa Camiinden kaldırılarak Karaca Ahmet Mezarlığı’na 

gömüldü.27 

 

Hayriye Melek Hunç’un Dernek Çalışmaları 

Hayriye Melek Hunç’un yazarlığı, kadın örgütlerine ve hareketine katılması, Çerkes 

toplumu içindeki çalışmaları, milli mücadele faaliyetlerine katılması savaşın bitmeksizin 

sürdüğü oldukça zor bir döneme denk gelir. Bu dönem Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, 

Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyetin ilanını da kapsayan oldukça uzun bir dönemdir.  

Hayriye Melek Milli Mücadele faaliyetlerinde, Yunan askerinin İzmir’e çıkarma 

yapmasıyla İstanbul’da başlayan protestolara katılır. 22 Mayıs 1919 yılında Kadıköy 

Mitingine Halide Edip, Münevver Saime ile birlikte katılır ve bir konuşma yapar. Yağmur 

altında 20.000 kişinin toplandığı kalabalığa hitap ettiği bu konuşma, dönemin savaş 

																																																													
23 Yeni adı Boğazpınar 
24 Yeni adı Tepecik 
25 Buralarda yaptığım mülakatlarda edindiğim bir çok bilgiyi, konumuzun dışına çıkmamak için 
paylaşmıyorum. 
26 Özdemir Özbay, 1993, Marje, Şubat, Ankara 
27 Ölüm İlanı, Cumhuriyet Gazetesi 



	 9	

ortamının hararetini yansıtan oldukça vatanperver, milli bir konuşmadır. Bu konuşmanın 

tam metni Töre Dergisi’nde yayınlanmıştır.28 

Halide Edip’e ya da ona yakın ortamlarda yer alır. Hayriye Melek’in 1908’de kurulan 

Çerkes İttihat ve Teavün Cemiyetine ve Çerkes Kadınları Teavün Cemiyetine girmesi ve 

bu derneklerde faal olarak çalışması, dernek yayınlarında yazılar yazması; kadın 

örgütlerinde çalışmasına bir kanıt teşkil eder.  Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’nin yayın 

organı olan Diyane çevresinde yapılan Arap harflerinin kullanılmadığı yeni bir Latin ve 

Kiril alfabesi karışımı Çerkes alfabesinin geliştirilmesine ve kullanılmasına da emek 

vermiştir29. Çerkes Alfabesiyle ilgili çalışmalar bu tarihten önce başlamış ve daha sonraki 

yıllarda da devam etmiştir. Ayrıntılarına Diyane dergisinde yer verilecektir. 

Hayriye Melek Hanım Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’nin kurucularından biri ve 

başkanlığını da yapmış ve derneğin faaliyetlerinde aktif rol almıştır. Yeni açılan Beşiktaş 

Akaretler’deki Çerkes Örnek Okulu için de çalışmış, Çerkesler ve Çerkeslik hakkında 

yazılar yazmıştır.  

“Osmanlı Müslüman azınlıklarına mensup bu kadınların kendilerini diğer 

Müslüman etnik gruplardan soyutlayarak, kendi etnik ve cinsel kimliklerini 

vurgulayan bir örgütlenmeye gittikleri yegane örnek, Mütareke İstanbul’unda 

kurulan Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’dir. Diğer bir deyişle, Mustafa 

Kemal Paşa’nın ünlü Bandırma vapuruyla Samsun’a doğru yol almakta olduğu 

18 Mayıs 1919 günü, Çerkes kadınları da kendi etnik ve cinsel kimlikleri 

etrafında örgütlenmeye girişmişlerdir.” (Karakışla, 2001, s. 43). 

Hayriye Melek Hunç’un Bursa’ya sürgün edilmeden önce, saraydaki çalışmalarıyla ilgili 

fazla bilgi sahibi değiliz.30  Daha sonraki yıllarda çeşitli dergilerde, dönemindeki 

kadınların eğitimi, özgürlüğü veya özgürleştirilmesi için neler yapılması gerektiği 

konularında yazıları yayınlanmıştır. 

 

Bir Yazar Olarak Hayriye Melek Hunç 

																																																													
28 Töre Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi, Yıl 1, Sayı 6, Temmuz 2012 
29 Diyane, İstanbul, No.: 1, 12 Mart 1920, s. 5 

30 Harem Hatıraları, Leyla Açba .ve Ressam Naciye Nevval Hanımın Hatıraları 
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Fransızca’nın yanı sıra anadili olan Çerkesçe-Adigece, Ubıhça, Türkçe, Arapça, İngilizce 

de biliyordu31. Ubıh olduğu halde niçin ana dili Çerkesçe-Adigece olduğu merak edilebilir. 

Ubıhlar, savaşlarda ve ortak çalışmalarda daha kolay anlaşabilmek için, Kafkasya’da 

komşu bölgelerde konuşulan Çerkesce-Adigeceyi ortak konuşma dili olarak kullanma 

kararı alırlar, böylece Ubıh dilini yavaş yavaş bırakarak Çerkesce-Adigece konuşurlar. 

Sonraki yıllarda Osmanlı’ya sürgün edildiklerinde Ubıhça sadece yaşlıların konuştuğu bir 

dil olarak kalır.  

Hayriye Melek Hunç’un, çeşitli dergilerde (Mehasin, Musavver Kadın, Türk Yurdu, 

Guaze, Diyane32, Prométhée) edebi metin, kısa öykü ve şiir alanında en az beş adet yayını 

bulunmaktadır. Yazıları, ilk olarak, Eylül 1908 ve Kasım 1909 arasında Mehasin’de 

yayınlanır. 1910’da Zühre-i Elem (Elem Yıldızı) adlı romanını yazar. Romanının 

yayınlanmasının ardından diğer çalışmaları da bazı dergilerde yer alır. 

Hayriye Melek’in 1908-1927 yılları arasında, dergilerde çeşitli dillerde yazdığı 

(Osmanlıca, Çerkesce, Fransızca ve Arapça) makalelerin yanı sıra iki de romanı vardır. 

Ayrıca Fransız dilbilimci Georges Dumézil ve ikinci eşi Prof. Aytek Namitok’un 

Kafkasoloji çalışmalarına katkıda bulunmuştur.33 Son olarak 1927’de Rusya’dan Paris’e 

gelen siyasi göçmenlerin çıkardığı Prométhée dergisinde yazdığı bir makalesinden sonra 

başka bir yazısına rastlanmamıştır. 

Prométhée’deki bu son yazısından sonra neden sessizliğe gömüldüğünü Sefer Berzeg 

yazısında şu cümlelerle açıklamaktadır (Berzeg, 2013, s. 422-429). 

“1920-1923 yılları, özellikle Marmara Bölgesinde yaşamakta olan Kafkas 

sürgünleri için yıkım yılları olmuştu. Yunanlılarla olan savaşta ve iç savaş 

döneminde büyük insan kayıpları verdikleri gibi, Manyas ve Gönen yöresinde 

bulunan 14 Çerkes (Vubıh ve Adige) köyünün halkı da 1922 yılı sonu ve 1923 

yılı ortalarında, bir oldu-bitti ile yerlerinden sürgün edilerek Doğu Anadolu 

illerine dağıtılmışlardı. Hayriye Melek Hanım’ın doğduğu ve yakınlarının 

yaşadığı Hacı Osman (Hunca Hable) köyünün tüm halkı da bu sürgünlerin 

arasındaydı.  

																																																													
31 Mülakatlar 
32 Diyane, Çeviri Fikri Tuna, 2004 As Yayıncılık, İstanbul 
33 Sefer E. Berzeg – Çerkes – Vubıhlar Soçi’nin İnsanları, Ankara 2013, s. 427 
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Bunu Met Yusuf İzzet Paşa’nın ve Hayriye Melek Hanım’ın da büyük emekler 

verdikleri “Çerkes Teavün Cemiyeti, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti ve 

Çerkes Örnek Okulu’nun da yeni iktidar tarafından kapatılması izledi. 

Tüm bu olayların ve bunları izleyen baskı döneminin, Hayriye Melek Hanımı da 

etkilemesi çok doğal bir şeydi. Bu nedenle Zeynep (İstanbul 1926) adlı 

romanının basıldığı ve tüm ülkede baskıların artarak her türlü muhalefetin 

susturulduğu 1926 yılından sonra, o da her konuda sessizliğe bürünmüş ve 

yazın alanından da bütünüyle uzaklaşmak durumunda kalmıştı.” 

 

Elinizdeki çalışmanın bundan sonraki kısmında Hayriye Melek Hunç’un yazılarından ve 

yazdığı mecralar ile çevrelerinden bahsedilecektir. 

 

Dergiler’deki Hayriye Melek Hunç  

- Elimizde olan ilk yazıları 1908 – 1909’da Mehasin de yazdığı “Çırpınışlar”. “Firar” 

“İnkisar-ı Hayal”, “An-ı Zaaf” ve “Şiir-i Girizan”dır.34 	

- 1911’de Musavver Kadın’da “Kadın Mektupları”35	

- 1918’de Türk Yurdu dergisinde “İslam Kadını”.	

Hayriye Melek, Çerkes Teavün Cemiyeti’nin haftada bir çıkardığı (1911-1914) Guaze 

(Rehber) gazetesinde de makaleler yazmış ve aynı zamanda kurucularından biri olduğu 

“Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti (1919-1923)” tarafından 1920 yılında çıkarılmaya 

başlanan Diyane (Annemiz) adlı derginin başyazarıdır. Bir sayıdan fazla çıkmayan dergide 

Hayriye Melek Çerkesce (Adigece) ve Türkçe yazılar yazmıştır. 

Hayriye Melek Hunç’un iki romanı vardır; 

- 1910 yılında yazdığı Zühre-i Elem, İstanbul36	

- 1926 yılında yazdığı Zeynep, İstanbul37	

																																																													
34 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
35 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
36 Zühre-i Elem, İstanbul, Arşak Garoyan Matbaası, 1910 
37 Zeynep, İstanbul, Suhulet Kütüphanesi, 1926, (Zeynep’in Türkçesi Nurcan Toprak-Kırkambar Yayınları 
tarafından 2007’de yayınlanmıştır). 
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Ve bilinen son yazısı 1927’de Paris’te ve Promethée38 dergisinde Fransızca yazdığı “La 

voix du Vautour” (Akbabanın Çığlığı)’dür. 

Hayriye Melek’in mahlas kullanarak yazdığı söylense de şimdiye kadar ortaya çıkan bir 

yazısına rastlanmamıştır. 

Hayriye Melek Hunç, yazılarını 1908-1927 yılları arasında İstanbul, Bursa, Mısır, Tunus, 

Paris’te yazmıştır.  

 

Mehasin  

Hayriye Melek Hunç’un Mehasin’de beş yazısı yayınlanmıştır. İkisi hikaye “Çırpınışlar, 

Firar ve üçü de Mensur Şiirler İnkisar-ı Hayal, An-ı Zaaf ve Şiir-i Girizan’dır.39  

Mehasin aylık ve resimli bir gazetedir. İmtiyaz Sahibi ve Müdür Asaf Muammer, Baş 

Yazar Rauf Bey’dir. Serpil Çakır, Mehasin’in Eylül 1908 - Kasım 1909 arasında toplam 12 

sayı çıktığını ve “Renkli ve resimli olarak yayınlanan ilk Kadın Dergisi” olduğunu yazar 

(Çakır, 2016, s. 77-78). 

“Kadın imzalar arasında Emine Semiye, Münevver Asım, Fatma Sabiha, Şükûfe 

Nihal, Halide Salih ve Zühre Hanım göze çarpar. Mehasin’de kadınlıkla ilgili 

çeşitli konular dile getirildiği gibi, kadınlar için düzenlenen konferansların 

metinleri de yayınlanmıştır. Çeşitli ülke kadınları tanıtılmış, kadın 

faaliyetlerinden, derneklerinden bilgiler verilmiştir. Moda, edebiyat, güzel 

sanatlar, güncel olaylar işlenmiştir. Dergiyi daha cazip kılmak, okur sayısını 

arttırmak için promosyonlar, piyango çekilişleri ve çeşitli müsabakalar 

(güzellik, yazı, el işi müsabakası vb.) düzenlenmiştir.” (Çakır, 2016, s. 77-78). 

 

Musavver Kadın 

Hayriye Melek Hanım, Musavver Kadın Dergisi’nin 3-4. Sayısında “Kadın Mektupları” 

isimli bir hikaye yazmıştır. 
																																																													
38 Bibliothéque Nationale de France 
39 Betül Mutlu, Asi ve Duygulu Bir Ses Hayriye Melek Hunç, 2012, adlı kitabında, Hayriye Melek Hunç’un 
Mehasin ve Guaze’de yayınlanan bazı yazılarını ve Zeynep, Zühre-i Elem adlı iki romanını Türkçe’si 
yayınlanmıştır.	
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Musavver Kadın, 16 Nisan 1911 – 3 Temmuz 1911 arasında toplam 7 sayı çıkarılmış, 

kadınlara yönelik siyasi ve bilimsel konular içeren, haftalık resimli kadın dergisidir. Sahibi 

ve İmtiyaz Müdürü Nizamettin Hasip’tir.40 

 

Guaze (Rehber) 41 

Hayriye Melek Hunç, Guaze’de 1911 - 1914 yılları arasında yazdı42. Bir Savaş Hikayesi, 

Altun Zincir, Dil ve Eğitim, Bir Sefer Gecesi, Beylik – Kölelik, Baskın yazılarından 

bazılarıdır. 

“Çerkes Teavün Cemiyeti’nin 2 Nisan 1911’de ilk sayısını çıkaran yayın 

organı, haftada bir çıkardığı gazetedir. İmtiyaz sahibi Hukuk Fakültesi mezunu 

Yusuf Suat Neğuç, sorumlu müdür Mülkiye son sınıf öğrencisi Tevfik Xit’dir. 8 

sayfalık çıkartılmış ve toplam 57 sayısı olan gazete derneğin amacını halka 

ulaştırıyordu. Ağustos ayından sonra Türkçe-Çerkesce çıkmaya başladı. Irak, 

Suriye, Mısır ve Ürdün’e gidiyordu. Anayurttan haberler veriyordu. Birinci 

sayıda ”Sosyal Yardımlaşmanın Başlangıcı” başlıklı ilk yazıyı, İstanbul’da 

çıkan “Sahrah Gazetesi”nin sahibi ve başyazarı Tahir Hayrettin Tleş Paşa 

(Tunuslu Hayrettin Paşa’nın oğlu) yazmıştır. İlk sayının ikinci yazısı Hayriye 

Melek Hunç’un “Bir Savaş Hikayesi” başlıklı yazısıdır. 

Yazarlar arasında Tahir Hayrettin Tleş, Hayriye Melek Hunç, İsmail Meney, Dr. 

M. Ali Pçihaluk, Ömer Hilmi Tsey, vd. I. Dünya Savaşı başlayıncaya kadar 

sürekli çıkan gazete, savaşın başlaması, yazarların hemen hemen hepsinin 

savaşa gitmesiyle kapandı (1914).” (Güsar, 1975, s. 34).  

 

Hayriye Melek’in Guaze’deki Yazılarına Dair Birkaç Söz  

Altun Zincir (Guaze, İstanbul, 11 Mayıs 1911, Sayı: 6) 

																																																													
40 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
41 İFEA İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Kütüphanesi 
42 Hayriye Melek Hunç Guaze’de ilk sayısından itibaren yazmaya başlıyor, elimde sadece 1911 tarihli 6  
    yazısının Türkçesi var, bu çevirileri de çok aramama rağmen, kimin yaptığını bulamadım,. diğer yazıları  
    Osmanlıca bunun için tam sayı veremiyorum. 
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Saraydaki hayatı anlattığı bu yazısında Hayriye Melek sık sık Kafkasya özleminden söz 

eder. Sarayda yaşayan kadınları, ayaklarında altın zincirle tasvir eder. Yüz yıllardır saray 

kadınlarının esareti ve çektiği acıları dile getirir. Ne kadar şaşaalı bir hayat sürseler de, 

gözlerindeki keder ve kalplerindeki özgürlük ve vatan hasreti açıkça görünmektedir. Hangi 

şartlarda olursa olsun, gruplaşmalar ve kendi içlerindeki dayanışma saray kadınları 

arasında oldukça kuvvetli hissedilmektedir:. 

“Memleketim… Oh bu memleket semalarında sonsuz bir saflık, ormanlarında 

uçsuz bucaksız bir yeşillik ve gülümseyen bir cennet bahçesi! Ne kadar, ne 

kadar uzak kalmıştı. Şimdi onun ayaklarında ucu kim bilir hangi yüzyılların 

vahşetine uzanan bir zincir, baskı yapan halkalarla bağlana bağlana ağırlaşan 

bir zincir onu tutsak eder. O zaman etrafına rengarenk ipeklerin yumuşak 

avuçlarında incelmiş, güzel bedenler toplanıyor; üstünde elmaslı tüylerin, 

çiçeklerin, hafif ıtır saçan kokularla dalgalanan kumral başlar ona doğru 

eğiliyor, yoğun bir elem ve üzüntüyle dolu gözler hep ona bakıyor; dillerinde 

özgürlük sevgisini asla unutmamış ve kendi uluslarını anımsatan bir isyanla 

soruyorlardı: SENDE Mİ? (Hunç, 11 Mayıs 1911). 

Yazıda sözü edilen saray kadınlarının iniş ve çıkışlarında ortak düşünceleri, Kafkasya, 

vatandır. Çünkü hangi şartlarda yaşarlarsa yaşasınlar vatanlarından koparılmayı kabul 

edememekte, etmekte zorlanmaktadırlar. Özgür yaşadıkları, ailede önemli bir yere sahip 

oldukları, çocukların eğitiminde başrol oynadıkları ve değer gördükleri bir yerden gelip 

dillerini bile bilmedikleri, zor şartlar altında yaşamaya çalıştıkları altın zincirler içindeki 

kadınlar… 

Ruhları kararmıştır, özgür olmadıklarından etraflarındaki hiçbir güzelliği 

görmemektedirler: Gençliği, zenginliği, eğlenceyi vb. Ama o debdebeli saray hayatını 

özgürlük dâhil bir çok değerlerine değişen kadınların (Saray hayatının ihtişamına kendini 

kaptırmış kadınlar), neden bunları görmediği, eleştirmediği bir başka sorudur… Hayriye 

Melek Hunç, bu kadınların buralara nasıl geldiğini sorgulamamakta, ebeveynlerinden hiç 

söz etmemektedir, bu kadınlar kısaca söylemek gerekirse, saraya daha çocuk yaşta esir 

tüccarları tarafından satılıyor ya da kendi ailesi tarafından veriliyordu.  

Kadınlar, minnet, saygı ve sevgiyle borçlandırılıp, onlar için en değerli olan özgürlükleri 

ellerinden alınıyordu. 
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Dil ve Eğitim (Guaze, İstanbul, 25 Mayıs 1911, Sayı: 8)  

Hayriye Melek Hunç, bu yazısında anavatanı hayal edebilmemiz için çevremizdeki olayları 

iyi gözlememiz gerektiğini bize yazar. 

Sürgünden 46 yıl sonra Çerkes halkının yok olacağı endişesi taşımaktadır. “Sürgün” yerine 

“Göç” demeyi tercih eder yazısında. 

Yazılarında üzerinde en çok durduğu konu eğitimdir. Cehaletin göçe sebep olduğu, 

alfabenin, yazılı kaynakların olmadığı bir toplumda yok oluşun daha hızlı olabileceğini dile 

getiriyor. 

O dönem şartların ne kadar zor olduğunu bilmesine rağmen Çerkeslerin eğitimde ne kadar 

geri kaldıklarını söylemesi biraz düşündürücüdür. 1864 yılında çok zor şartlarda Osmanlı 

topraklarına gelmeleri, 2-3 hatta daha fazla yıl yerleşik düzene geçememeleri, değişik 

iklim ve yerleştirilen bataklıklar yüzünden hastalıklar ve ölümler, ardından gelen savaşlar, 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkanlara yerleştirilenlerin tekrar Osmanlı’ya ikinciye 

sürülmesi, Balkan Savaşı ve ard arda gelen I. Dünya ve Kurtuluş Savaşı, tabi ki halkında 

öncelik sırasını zorunlu olarak değiştirmiştir. 

Hayriye Melek’e göre eğitim zenginlikten, mutluluktan da önce geliyor. Büyük bir yok 

oluş korkusu içindedir. Acaba büyük şehirde İstanbul’da yaşadığı için olabilir mi.? Çünkü 

o tarihlerde Anadolu’da, köylerde gelenekler, dil, aile eğitimi vardı ve fırsatlar ölçüsünde 

uygulanıyordu. Ve yine fırsatlar ölçüsünde büyük şehirlere eğitim için gidenler vardı. 

1911 yılındaki bu yazısında, okul açma arzusu, eğitimin hayatının bir parçası olduğunu 

gösteriyor. Bu arzusunu 9 yıl sonra kendisi gibi idealist 5 kadınla birlikte 

gerçekleştirmiştir. Çerkes Numune Mektebi’ni kuran kadınlar: Seza Poh, Makbule Berzeg, 

Faika Hanım, Emine Reşid Zalque ve Hayriye Melek Hunç’tur. Ne yazıktır ki bu karma 

eğitim veren okulun ömrü kısa oluyor ve 24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan 

Antlaşması’nda Çerkesleri azınlık olarak kabul etmedikleri için kapatılıyor. 

Hemen hemen her yazısında (özellikle Guaze’de yazdığı yazılarda) eğitimden söz eden 

Hayriye Melek, diğer taraftan da kendi halkının eğitime önem vermediğini, eğitimsiz 
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olduklarını, böyle devam edilirse korkunç bir yok oluşa doğru gidileceğini yazıyor. Bir 

taraftan da Kafkasya’da eğitimin önemini de ön plana çıkarıyor. 

“Hala bizi birbirimize bağlayacak, aramızda uygarlık eğitimi düşüncesini yayacak, 

alfabesi belirlenmiş bir dil kullanımından bile yoksun durumdayız. Eğitimsiz bir halk, 

güneşin aydınlığına, varlığın ve hayatın gerçeklerine sonsuza değin gözlerini kapamış bir 

insan gibidir.” (Hunç, 25 Mayıs 1911). 

Bu yazıları kaleme aldığı yıllarda, sürgün halkının bir kısmı 2. Sürgün (Balkanlardan 

Anadolu’ya) ve savaşların içinde buluyor kendilerini, ardından hain damgaları, İstiklal 

Mahkemeleri, Manyas-Gönen sürgünü (14 köy - 1923). Halkının çektiği bunca sıkıntıyı hiç 

kaleme almamış olması merak edilecek bir konudur aslında. Kendi köyü sürgüne giderken 

nerede yaşıyordu, nasıl haberdar oldu ve ne tepki gösterdi, bunlarla ilgili şimdilik hiçbir 

yazısına veya onun için yazılmış bir yazıya rastlamadığımı belirtmem gerekir.  

Bir Sefer Gecesi (Guaze, İstanbul, 1 Haziran 1911, Sayı: 9) 

“Ortada alevler üzerine eklenen çalıları tutuşturarak kıvranıyorlardı. İleride çimenlerin 

üzerinde sahiplerine bakarak dinlenen dokuz at gözlerini kapıyorlardı. Ve yolun arkasında 

akan “pşız” bu eski ve tanıdık ırmak dalgalarının sürekli sesiyle çevresine güzel bir şiir 

okuyordu.” (Hunç, 1 Haziran 1911). 

Sonuç ne olursa olsun; tek bir insan kalmasa bile yine karlar yağacak, yine dağları 

bembeyaz kaplayacak, bahar gelecek, yaz gelecek ve nehirler coşkun ve bazen deli gibi 

akacak, ama biz olmadan… 

Baskın (Guaze, İstanbul, 22 Haziran 1911, Sayı: 12) 

Hayriye Melek’in Guaze’deki yazılarında hep esaret, acı, hüzün, mutsuzluk var. Baskın’da 

ilk defa bir düğün anlatıyor ama sonu acı bir düğün. Baharın başlaması, günlerce süren 

neşeli güzel bir düğün bile içlerinde artan matemi bastıramıyor.  

“Çünkü bu ülkenin göksel yazgısında, sürekli yağan yağmurları serpiştirmeye 

hazır kızıl bir bulut, yerlerden sıcak bir buhar gibi yükselen gözyaşıyla 

karışmış, yakıcı bir felaket bulutu dolaşır. Hava, güneş, ümit, mutluluk her şey 

oradan süzülerek gelir. Onun için bu halkın sevinç sedalarında, mutluluk 
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namelerinde, kahkahalarında biraz kan ve göz yaşı bulunmaktadır.” (Hunç, 22 

Haziran 1911). 

Günlerce sürmüş güzel bir düğünün sona erdiği bir gece, herkes yavaş yavaş evlerine 

dönmeye hazırlanırken Rusların saldırısına uğruyorlar. Çocuklar, kadınlar katlediliyor 

evler ateşe veriliyor, yanan ve yarısı çöken evlerden birinde bir gelin var.  

“Gelin, esirgeyici, sevgi dolu bakışlarını uzun uzun yaralılar üzerinde gezdirdi. 

Ölümün henüz gölgelendirdiği donuk gözler ona, namus, cesaret diyor, 

üniforması bu cehennemden ışık alan bir düşman subayı gözlerinde parlayan 

ani bir sevgi bakışıyla kendisine doğru yürüyordu. Gözlerinin, dudaklarının 

müşfik gülümsemesiyle yaralılara baktı; sonra olgun ve görkemli bir 

küçümseyici bakışla kaldırdığı başını subaya çevirerek sessiz bir azametle dur! 

Dedi. Ve nefret ve hakaret dolu bir sesle bağırdı: Bana gülüyorsun! Kanlı 

gözlerinde, kardeşlerimin kanını içmiş dudaklarında bir gülümseme titriyor; 

fakat bilmiyor musun ben Çerkes Kızıyım. Sizin döktüğünüz kanla yoğrulan bu 

toprakların, sizin saçtığınız ateşle yanan bu evlerin, sizin soluklarınızın zehriyle 

boğulan bu insanların kızı! Evet Çerkes Kızı! Sizin kanlı kollarınız arasındaki 

alçaltıcı, küçültücü rahatlığa, ateşlerin kızgın kahredici yakıcılığını yeğleyen 

cesur, namuslu bir milletin kızı! Bak! Bak o, seni ikircikli gülümsemeni 

kahkahalarıyla dondurarak, cesaret ve dirençle nasıl ölüme koşuyor…. İçeri 

girdi ve yeni bir patlama ile devrilen binadan fışkıran alev dalgaları onu 

koruyucu bir ateşle sardı.” (Hunç, 22 Haziran 1911). 

Birkaç kere yazdığı gibi kadın yine hep erkeklerle beraber, yan yana ve en az onlar kadar 

kahraman… Ama Baskın’da kadınları adeta tanrılaştırmaktadır. 

Kafkasya seyahatlerimde beni en çok etkileyen, düşündüren ve üzen derin kanyonlar 

olmuştur. Dibi görünmeyen, taş attığımızda sesini duyamadığımız kanyonlar. Bu 

kanyonların dibinde yüzlerce belki de binlerce kadın, genç kız, çocuk olduğunu ve esarete 

ölümü tercih ettiklerini düşünürüm hep. Ve Hayriye Melek’in dediği içinde özgürlük, 

mutluluk ve namusun saklı olduğu tapınaklar gibi. 

“Öyle bir tapınak, öyle bir cennet ki kutsal varlığında bütün bir halkın namusu, özgürlüğü 

ve mutluluğu saklı.” (Hunç, 22 Haziran 1911). 
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Türk Yurdu  

Türk Yurdu, 31 Ağustos 1911 yılında kurulmuş, Türk Yurdu Cemiyeti’nin yayın organıdır. 

Kurucu Üyeleri: Mehmed Emin, Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Ağaoğlu Ahmed, 

Hüseyinzade Ali, Akil Muhtar ve Akçuraoğlı Yusuf beylerdir.43 

Hayriye Melek Hunç, 1918 yılında Türk Yurdu Dergisi’de İslam Kadını başlıklı bir makale 

yazmış ve bu makalede Müslüman kadınını “İstanbul Kadını”, Anadolu Kadını” ve “Suriye 

Kadını “ diye karşılaştırarak ele almıştır. Ümüt Akagündüz’ün yazısında; (Akagündüz, 

2012, s. 70) 

“İstanbul Kadını’nın, Türk ve Müslüman kadın tipinin temsilcisi olmadığı iddia etmektedir. 

İstanbul’da semtler arasında hatta aileler arasında bile kadının konumunda gözlenen 

derin farklılıklar olduğu, Suriye Kadını, dine bağlı olmakla beraber değişime ve dönüşüme 

açıktır. Anadolu Kadını ise muhafazakȃrdır.” 

 

Diyane (Anamız) 12 Mart 1920 Sayı: 1 

Çerkes Kadınlarını Teavün Cemiyeti’nin düşünce dergisi olarak 12 Mart 1920 tarihinde 

çıkarılmaya başlandı. 

İdare merkezi Beşiktaş, Akaretler’de olan bu derginin Baş Yazarı Hayriye Melek Hunç, 

İmtiyaz Sahibi Seza Poh’tur. 12 sayfa Osmanlıca ve 4 sayfa Çerkesce (Latin harfleriyle) 15 

günde çıkarılmaya başlanan ve ne yazık ki sadece bir sayısı mevcut olan Diyane44, yayın 

hayatına devam edemiyor. Başka sayılarına bugüne kadar ulaşılmış değil. Elimizde olan 

tek sayısında; 

- Hayriye Melek Hunç’un “Diyane’nin İşi – Amacı”	

- Met Yusuf İzzet Paşa’nın “Diyane, Diğer Bir Deyişle Milletin Anası”	

- Seza Poh’un “Sosyal Yaşamda Kadının Rolü”	

- Blenav Batık’ın “Ulusal Dilin Bilim ve Uygarlıkta Önemi”	

- Cankat Lostanbiy’in “Habze” ve “Çerkesce Gramer Kitabının Değerli Yazarına”	

başlıklı yazıları Osmanlıca ve; 
																																																													
43 Doğan Hızlan’ın 18 Haziran 2002 tarihli Hürriyet Gazetesindeki makalesinden “Dr. Mehmet Özden’in 
Türk Yurdu Üzerine Yazısı” 
44 Diyane Dergisi, çev. Fikri Tuna	
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- Hayriye Melek Hunç, Seyin Time, Cankat Lostanbiy ve Blenav Batık’ın yazı ve 

şiirleri de Çerkesce olarak yer almaktadır.45	

Önceki bölümlerde anadil ile ilgili Hayriye Melek’in Diyane çevresindeki 

çalışmalarından bahsetmiştik. Yavuz Selim Karakaşlı’nın aktardığına göre, Diyane 

dergisinin son dört sayfası, Latin alfabesi ve Kiril alfabesi karışımı bu alfabeyle yazılan 

Çerkesce bölüme ayrılmıştır. Bu bölümün son sayfası olan dördüncü sayfada ise 

“Çerkesce kısmını okumak arzu eden hemşirelere suhulet olmak üzere bervech-i ati 

(aşağıdaki) cetvel tertib olunmuştur” açıklaması altında Çerkesce alfabe listesi 

verilmiştir.” (Karakışla, 2001, s. 42)  

Diyane’nin son sayfasındaki ilanlar: 

“Çerkes Terzihanesi 

Çerkes Kadınları Yardımlaşma Derneği’nin gözetiminde kurulan dikim evinde 

çok ucuza, modaya uygun her çeşit kostüm, tayyör, abiye elbise, işli ve süslü 

çamaşır takımları, Çerkes kadın, erkek, çocuk elbiseleri ve takımları dikilir. 

Siparişler gününde teslim edilir. 

Akaretler’de “Çerkes Örnek Okulu”nda İngiltere’de okumuş bir kişi tarafından 

İngilizce dersleri verilmektedir. Şartları öğrenmek isteyenler bu okula 

başvurabilir. 

Çerkesçe piyano dersi almak isteyen ve Çerkesçe kitaplar temin etmek isteyen 

kişiler Çerkes Örnek Okulu’na başvurabilir.” (Diyane, 1920, s. 13) 

 

Hayriye Melek Hunç’un Diyane’deki yazıları üzerine birkaç söz 

Diyane’nin İşi – Amacı - Hayriye Melek Hunç (Hunç, 12 Mart 1920, s. 5)  

Hayriye Melek ardarda yaşanan savaşları ve bu savaşların sonuçlarını ağır ve acı bir sınava 

benzetiyor. Bütün milletin olduğu gibi, kendi Çerkes milletinin de bu ağır ve acı sınavı 

zaferle geçeceğine inanıyor. Halkın da buna inanmasını güvenmesini arzu ediyor. 

																																																													
45 Diyane Dergisi,  
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Ruslarla yüzyıl savaşan ve yenilgiyi kolay kolay kabul etmeyen Çerkes halkı; bu savaşlar 

sırasında kahramanlığı, yiğitliği ve vatanları için her koşulda savaşmayı bütün dünyaya 

göstermişlerdir. 

Hayriye Melek, bu yiğit, kahraman, savaşçı Çerkes halkının artık, hem anavatanda hem de 

sürgün topraklarda savaşın ruhlarına işlediği ama sona erdiğinin de bilincine varmalarını 

ve artık buradaki Çerkes kimlikleri ve varlıklarına farklı bir şekilde hizmet etmelerini 

bekliyor. Bu mücadeleye “Diyane” adını verdikleri dergiyi çıkarmaya başlayarak katılan 

kadınlar, erkeklerin vatan savunmasında gösterdikleri cesaretlerinin artık kendi 

çalışmalarında da göstermelerini ve bu çalışmalara katılmalarını beklemektedirler. 

"Cesaretlerin en büyüğü savaşırken gösterilenler olmadığı gibi, en büyük zaferler de 

savaşta kazanılanlar değildir." (Hunç, 12 Mart 1920, s. 5) 

Hayriye Melek Diyane’yi gençleri aydınlatacak bir meşale gibi gösteriyor ve bir çok 

konularda verilen eğitimlere katılmaya davet ediyor. 

Tıpkı Diyane’deki yazı gibi; 

“Bu çağrıyı yaparken de çok acı çekmiş, ama sonunda yavrusunu mutlu etmenin sırrını 

keşfetmiş bir anne sesinin şefkati ve heyecanı ile sesleniyoruz” (Hunç, 12 Mart 1920, s. 5)  

derken daha sıcak, daha etrafına yavrularını toplamak isteyen bir anne mesajı vermek ister 

gibidir. Gerçek hayatlarında ne Hayriye Melek ne de Seza Poh anne olmamışlardır. 

Hem Seza Hanım hem de Hayriye Melek Hanım, kendi yetiştikleri ve içinde bulundukları 

Çerkes toplumunun kadına verdiği değerlerin ve özgürlüğün rahatlığına alışarak 

toplumdaki kadınları görmezden gelmemişlerdir. Belki de kadın hareketlerine katılmaları, 

eğitim ve özgürlük peşinde koşmaları; kendilerinin yaşadığı ve yetiştiği kültürden farklı 

kültürler tanıdıklarında ve sahip oldukları bu güzel değerleri yitirdiklerinde daha da değer 

kazandığı içindir. 

Seza Poh “Çerkes kadınının, başlangıç tarihi belli olmayan geleneksel seçkin bir yer ve 

saygınlığı vardır” diye başlayan bir paragrafında kadının, aile ve toplum içindeki rolü, 

üstünlüğü, kadınlara gösterilen saygı vb. konuları anlatmıştır. Ama bütün bunlara karşılık 

da kadın kendine verilen bu değerin farkında olup hiçbir zaman saygısını, fedakarlığını ve 
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görev olarak kabul ettiği her şeyi gurur ve onurla yapmaya özen gösterirdi (Seza Poh, 12 

Mart 1920, s. 5) 

Diğer taraftan aynı kadınlar yetiştikleri ortamın dışında güçlü olanın erkekler olduğu, 

kadınların çoğunlukla evlere kapatıldığı, bu şartlarda bile birçok kadının çok değerli 

çalışmalar yaptığı görülüyor. Bunların sayılarının artması için çaba gösteriyorlar. Örneğin 

Seza Hanım, açtıkları okul olan Çerkes Örnek Okulu’nun müdüreliğini yaparken aynı 

zamanda da Coğrafya dersi (Türkçe) veriyordu. İlk karma eğitim yapan okullardan biri 

olan okulda Çerkesce, Coğrafya, Dil, Edebiyat, Türkçe, Fransızca, Müzik ve Resim 

(Namık İsmail Zeyşue) dersleri veriliyordu. Ayrıca çeşitli spor ve dönemin dans dersleri de 

veriliyordu. Ev kadınlarına dikiş ve çeşitli el sanatları öğretiliyor ve daha sonra siparişler 

alınarak, kadınlar üretken ve para kazanan birey oluyorlardı (Güsar, 1975, Sayı 48, s.21-

23). 

O zamanlar genç bir üniversite öğrencisi olan Seza Poh’a46 göre, kadınların eğitilmesi, 

tanınması, özgürleştirilmesi uygarlık düzeyinin artması, toplumda kadına verilen değerin, o 

toplumu yücelteceği demekti. 

 

Prométée (Hunç, 1927, s. 23-25 

Paris’te, Rusya’dan kaçan siyasi mültecilerin yönettiği ve çıkardığı bir dergidir. 

Hayriye Melek’in 1927’de bu dergide “La Voix du Vautour” yani “Akbabanın Çığlığı” 

isimli bir öyküsü yayınladı.  

“Hikâye Kafkasya’nın ormanlarında gezerken yaşadığı yalnızlığı ve bu geziler esnasında 

daha önceki hayatlara dair izleri arayışını ilk ağızdan anlatan bir kadın kahramanı konu 

alır.” (Toumarkine, 2013 s. 8, çev. Atakan Şurdum Avcı). 

Hayriye Melek acının ve yalnızlığın bitmediğini, Çerkes medeniyetinin korkunç bir yok 

oluşa doğru gittiğini anlatır bu yazısında. Belki de kendini, Prometheus gibi zincire 

vurulmuş ve özgürlüğü elinden alınmış hissetmektedir. Dernek Çalışmaları, Okul ve Dergi 

yayıncılığı artık yapamamaktadır, çünkü bunların hepsi kapatılmıştır o dönemde. Hayriye 

Melek artık yazı yazmıyor ama sessiz de olsa her fırsatta halkının yanında oluyor. 1952 
																																																													
46	Seza	Poh,	Diyane,	İstanbul,	Mart	1920,	s.	8	
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yılında İstanbul’da yeniden açılan Kafkas Kültür Derneği’ne üyeliği ve faaliyetlere 

katılması, Köyüne okul yapılması için arsa bağışlaması, Çerkeslik ile ilgili çalışmalar 

yapanlara yardım ediyor olması vb. 

 

Kadınlar Dünyası 

1913 – 1921 yılları arasında çıkmış, ilk 100 sayısı günlük, son 194 sayısı haftalık olarak 

yayınlanmıştır. 

İmtiyaz Sahibi: Nuriye Ulviye Mevlan, Mesul Müdür: Emine Seher Ali Hanım’dır. 

Kadınlar Dünyası Dergisi “Osmanlı Müdȃfaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin yayın 

organıdır. 

“Kadınların hak mücadelesini yürütecek bir araç olarak ele alınmış, her 

kesimden kadının kendilerini ifade etmesi hedeflenmiştir. Dönemin entelektüel 

kadınlarından ziyade, toplumun her kesiminden kadın yazı yazmış, destek 

vermiştir. Dergi, radikal görüşlere sahip olduğu için bazı kadınların, özellikle 

de dönemin bürokratlarının eş ve kızlarının tepkisini çekmiştir. Dönemin ünlü 

kadın entelektüelleri, derginin “Yazı bekliyoruz” çağrılarına cevap 

vermemişlerdir.” ( Çakır, 2016, s. 81). 

Hayriye Melek Hunç,1913-1921 yılları arasında “Kadınlar Dünyası” dergisini çıkaran 

Nuriye Ulviye Civelek ile aynı dönemde yaşamış ve yazmışlardır. Nuriye Ulviye Hanım, 

Gönen’de doğmuş Çerkes (Ubıh) bir ailenin sarayda yetişmiş kızıdır. Fakat aynı dergide 

yazdıkları veya Nuriye Ulviye Hanımın, Hayriye Melek Hanım gibi Çerkeslik 

faaliyetlerinde bulunduğuna ve Çerkeslerle ilgili yazdıklarına rastlamıyoruz. 

Nuriye Ulviye Hanım, Osmanlı’nın ilk feminist kadın dergisi “Kadınlar Dünyası” 

kurucusu, sahibi ve feminist bir kadın yazarıdır. Hayriye Melek Hanımın ise; feminist bir 

kadın yazar, ama yazmaya başladığı ilk dönemlerde Mehasin, Musavver Kadın 

dergilerinde olduğu gibi aynı dergilerde yazan diğer kadın yazarlardan farklı olarak edebi 

yazılar yazmıştır. 

Hayriye Melek Hanım’ın sonraki yıllarda çalışmaları daha çok Çerkesler ve Çerkeslik 

üzerine yoğunlaştığı görülüyor. 
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SONUÇ 

Hayriye Melek yazılarında, eğitimden sıkça bahsetmesi verdiği önemi bize gösterir gibidir 

ve hatta bazen sitemle bahseder. Ona göre her şey eğitimden geçer, eğitimde kadın-erkek 

farkı gözetmeden ama özellikle kadınların eğitimine çok önem verilmesi gerekir. Kadını 

eğitimli olduğunda; özgür, üretken ve eve hapsedilmeyen bir birey olarak görür. Bu 

eğitimleri gerçekleştirmek için de çaba gösterir. Kadın dernekleri, açılmasına katkıda 

bulunur, okul ve bu okulda kendisinin de ders verme dışında diğer aktivitelerde yoğun bir 

şekilde rol alır.  

Anadilin önemini savunan, anadilde okunup yazılması için eğitimler vermeyi ve yeni bir 

alfabe yapılmasına katkı verecek kadar önem veren Hayriye Melek Hanım 1950’li yıllarda 

eşi Aytek Namitok ile beraber gittiği köyünde (Hacı Osman Köy), onu evlerinde birkaç 

gün misafir eden genç kadına veda ederken, ellerini tutup adeta yalvarırcasına alçak bir 

sesle ve gözlerinde daima görülen hüzünle “Dilinizi Unutmayın!” demiştir.47 

Hayriye Melek’in Çerkesler ve Çerkeslik üzerine yazdığı yazılarının büyük bölümü ana 

vatan Kafkasya’da geçer. Muhteşem bir doğa, savaşlar, kahramanlıklar, acı, hüzün hepsi 

beraber Kafkasya’yı öyle bir anlatıyor ki adeta orada olduğunu hissettiriyor. Okuyanı 

rüyalara götüren hayal gücü, bu gücün, asiliğin ve asilliğin iç içe geçtiği anlatım tarzı. 

Hayriye Melek yazılarında; geçmişini arayan ve özleyen, bir o kadar da sahip çıkan yazılar 

kaleme almış ve bunu karşı tarafa da hissettirmek istemiştir. 

Hayriye Melek’in bazı yazılarında imkansız aşk hep vardır. Yazılarının hemen hemen 

hepsinde kadın kahraman ön plandadır. Ve bu kadın kahramanlar, bazen hassas ve kırılgan, 

bazen hüzünlü ve bazen de anlamsız neşe doludur. Kadın her şeydir; hassas, romantik, 

kırılgan, kimlik arayışında, sevgi-saygı arayışında olabilir. 

Zeynep’te olduğu gibi, Ahmet’e duyduğu aşkın yanında vatan aşkı da çok büyüktür ama 

imkansız değildir, sonuna kadar mücadele edilesi bir aşktır. 

Hayriye Melek hem Osmanlı hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılarıyla çeşitli 

kesimlere sesini duyurmaya çalışmıştır. Kadın Dergilerinde yazdığı yazılarla burada yerini 

alırken, aynı zamanda Milli Mücadele çalışmaları içinde de bulunmuştur.  

																																																													
47  Mülakatlar – Hacı Osman Köy 
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En son dikkat çeken çalışmaları ise Çerkeslik ile ilgilidir. Dernek çalışmaları ve bu 

derneğin yayın organı Guaze’de yazılar yazması, yeni bir dernek kurulmasına katkısı, 

Çerkes Örnek Okulu’nda çalışması, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyetinin yayın organı 

“Diyane” dergisini çıkarmalarında hep kendi milletine hizmet etmiştir.  

Yazılarında da açıkça görüleceği gibi, özgürlük sevdalısı, mücadeleci ve cesur bir kadındır 

Hayriye Melek. Hassas, romantik, sevgi dolu, bazen de sevgiyi aşkı arayan bir kadındır. 

Hayatının hareketli geçen gençlik dönemlerinde birçok değişik yerlerde yaşamış veya 

yaşamak zorunda kalmış. Sürgüne gönderilmiş, geri dönmenin ve haklarını kazanmanın 

mücadelesini vermiş, Yalnız kaldığı yıllarda bile, korumacı, kayırıcı, sert görünümünün 

ardında çevresindeki kadınlar için örnek teşkil eden, her daim farklı kocaman yürekli bir 

kadın, bir Hayriye Melek olmuştur.  
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