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ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürü, sözlü kültürdür. Geçmişi-
mizi yazıya dökemediğimiz için elimizde sohbet ve türkülerden 
başka dişe dokunur, bize nereden, nasıl geldiğimizi, niye böyle 
bir toplum olduğumuzu anlatacak bir edebiyat birikimimiz 
yoktur. 

Bu topraklardaki altı yüz yılı aştığını ileri sürdüğümüz 
varlığımız esnasında, matbaaların kurulmasına izin verilmesini 
takip eden bir asır boyu basılan kitap sayısı iki yüzü geçmez. 
Bu kitapların önemli bir kısmı da gayri Müslimlerce hazırlanıp 
basılmışlardır. 

Edebiyat olarak elimizde kalan Farsça, Arapça ve Türkçe’nin 
dil bilgisi kurallarını karıştırarak elde edilen bir dil olan Osman-
lıca eserler, Arap alfabesiyle yazılmış olmasalardı bile bugün 
bu dillere ve onların özgün gramerine hâkim olmayan birinin 
anlayabileceği eserler değillerdir.

Türkiye’de hemen her ailenin atalarının hikâyelerinden 
bir roman çıkar. İki-üç nesil öncesi atalarımızın, analarımızın 
başından geçenler bir yerlerde yazılı olsaydı, bugün yaptığımız 
tartışmaların, kavgaların ne kadar yersiz olduğunu belki öğrenir, 
çocuklarımıza aktaracağımız kültürü arayıp durmazdık. 

Parçalanan bir imparatorluğun dört bir tarafından ölüm 
kalım mücadeleleri vererek Anadolu’ya kaçan, göçen, sürgün 
edilen, orada birbirleriyle ve dışarıdan gelenlerle mücadele 
ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Çerkez, Gürcü, Azeri, 
Türkmen, Kürt, Arap, Giritli, Adalı, Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp, 
Arnavut, Boşnak, Romen, Macar, Kırımlı, Karadağlı, Boğdanlı, 
Rus, Mağripli, Müslüman, Hristiyan, Musevi, hatta Antik Çağlar-
dan kalan ve “Türkler” dediğimiz bu ülke insanlarının anlatacak 
o kadar hikâyeleri var ki! 
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SOHUM 1877
Manzaraya biraz uzaktı. Baktığı yer sanki yeşile boyanmıştı. 

Yeşil ama öyle böyle yeşil değil. Koyu yeşil. Fosforik. Neredeyse 
ışıldayacak. Yeşil her tondaydı. Kenardaki koca koca taşların 
üstündeki yosunlar koyu yeşildi; ama öyle böyle yosun değil, 
kalın halı gibi. Yer yer yosunun yeşili biraz açılıyordu ama çoğu 
yerde, sanki biri rengi tek düze tutturmak için gayret sarf etmiş 
ve başarmıştı. Suların içindeki kayalardaki yeşil ise açık yeşildi 
ama kayaların her tarafını kaplamamıştı. Yer yer kayanın gri, 
kahverengi tonları da görülüyordu. Bu irili ufaklı kayalar binler-
ce yıldır üzerlerinden akan suların aşındırmasıyla yusyuvarlak 
olmuşlardı. 

Sular, tepenin eteğinde küçük bir gölcük oluşturuyordu. Dağ-
lardan inen billur gibi su, o gölcüğe doluyor, sonra da taşarak üç 
beş koldan aşağı doğru akışına devam ediyordu. Suları gölcüğe 
dolduran iki çavlan vardı. Sağdaki beş altı metre, soldaki iki 
üç metre yükseklikteydi. Çavlandan akan su, süt beyazıydı. Su, 
gölcüğe iner inmez billurlaşıyordu. 

İki çavlan arasında biri çok büyük, biri ondan biraz küçük 
iki kaya tarafından tanımlanan bir mesafe vardı. Kayalardan 
büyüğü gölcüğün hemen yanı başındaydı. Daha küçük olanı ona 
yaslanmış, adeta omuz vermişti. İki kaya da aşağıdakiler gibi 
koyu yeşildi. Hep ıslak oldukları için onların yeşilleri daha da 
koyu gözüküyordu. 

Süt beyazı su tepelerden kayalara iniyor, orada kayalar 
tarafından ikiye ayrılıyor ve gölcüğe dökülüyorlardı. Süt beyazı 
suyun nereden geldiğini görmek mümkün değildi, çünkü sık 
ağaçlar ve sarmaşıklar çavlanların iki yanından başlıyor ve 
görünebilen yere kadar her şeyi örtüyorlardı. Öyle ki sanki süt 
beyazı su, kayaların dibinden kaynıyor, ondan gerisini ağaçlar, 
sarmaşıklar, çiçekler örtüyordu. 

Hava kuş sesleriyle doluydu. Yeşil örtünün kalınlığından bir 
tek kuş görünmüyordu; ama sesleri duyuluyordu.  Mevsim bahar 
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olmalıydı. Kuşlar öttüğüne, çiçekler açtığına göre aylardan 
mayıs filandı herhalde. Yoksa bu yükseklikte, kar olması lazım 
diye düşündü. Hiç kar görünmüyordu. Esen hafif rüzgâr da yazın 
habercisiydi. İçi huzur doldu. Gecikmeden eve dönmek istiyor-
du. Gecikirse annesi meraklanırdı. 

Evine dönmek için harekete geçti. Geldiği yolu göremedi. 
Yol işte öyle yok olmuştu. Sağına soluna telaşla baktı. Yollar 
yok olmaz, dedi kendi kendine. Tekrar sağına soluna baktı. Yol 
sahiden de yoktu. Telaşlanmaya başladı. Evinin yolunu bulamı-
yordu. Yoksa evine dönemeyecek miydi? Evini bulamazsa ne 
yapacaktı? İçindeki huzur gitmiş, yerini bir karabasan almıştı. 
Tekrar çavlanlara doğru döndü. 

Çavlanlar renk değiştiriyorlardı. Artık o koyu, açık yeşiller, 
yerlerini kahverengi siyaha bırakıyor, ağaçlar yapraklarını 
döküyorlardı. Kısa zamanda kayalar siyaha dönüşmüş, ağaçlar 
kuru dallarıyla kalmışlar, kuşlar susmuş, çiçekler dökülmüştü. 
İçi karardı.

“Nesrin uyan, gidiyoruz!”
Nesrin sıçrayarak uyandı. Bir karabasan görmüştü. Etrafına 

şaşkınlıkla baktı. Çavlanlı tepede değildi. Etraf yeşil, sular süt 
beyazı değildi. 

“Ae ҳә şaba1 rüya görüyordun herhalde. Dönüp durdun.”
 “Evet.” dedi Nesrin. “Çok kötü bir rüya gördüm.”
Daşekupse2, Nesrin’e şefkatle baktı. İki kız arasında o kadar 

yaş farkı yoktu. Zaten Nesrin’in abla dediği Daşekupse yirmile-
rinde bile yoktu. Daşekupse sırtını bir tahta perdeye dayamış, 
yerde uyuklayan Nesrin’in omzuna sağ elini koymuştu.

“Anlatsana,”
“Hani bizim köyün dışında çavlanlar vardı ya? İşte oraları 

gördüm.”
“Bilmez miyim? Ne güzel yerdi. Buluşur konuşurduk.”

1 Çerkezce: Kız kardeş
2 Çerkezce: Güzeller güzeli
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“İşte öyleydi, yemyeşil, ağaçlık, kuş sesi dolu. Sonra birden 
bire her şey karardı. Yangın yerine döndü.”

Daşekupse, Nesrin’in rüyasını anlamıştı. Nesrin’in karabasa-
nı gerçekti. O çavlanları çevreleyen yeşillikler top ateşi altında 
yanmış, kararmış, sular billur gibi akmak yerine, kan rengi 
akmıştı.

Daşekupse yavaşça soluna döndü ve elini sıkı sıkı tuttuğu 
çakır gözlü beş altı yaşlarındaki oğlan çocuğuna “Osman iyi 
misin?” dedi.

Boynunda asılı bir torba taşıyan Osman, sadece olumlu an-
lamda başını salladı. Çakır gözleriyle etrafı süzüyordu. Sohum 
Limanı’nı dolduran binlerce insandan ürkmüştü. Geldikleri 
küçük köylerinde elli hane kadar insan vardı. 

Osman, köylerinin savaş öncesi neye benzediğini hatırla-
mıyordu. Savaş esnasında doğmuştu. Ailesi hakkında hiç anısı 
yoktu. Bir tek babasını hayal meyal hatırlıyordu. Babasıyla ilgili 
iki anısı vardı. Birincisi babasının evde uzun süre kalmayıp, 
ikide bir atına atlayıp dörtnal uzaklaşmasıydı. Babası Abdullah, 
askerdi. Her Çerkez gibi o da süvariydi. İkinci anısı da hayatı bo-
yunca unutmadığı babasının eve geldiği, onu kucakladığı anlar 
ve annesinin gözyaşlarıydı. Osman ileri yaşlarında, babasının 
neden evde oturamadığını ve annesinin neden ağlayıp durdu-
ğunu anlayacaktı. 

Osman ileri yaşlarında oğluna bakarken, babasının kendisini 
kucaklamasının neden akıllarda kalması gereken bir anı oldu-
ğunu daha iyi anlayacaktı. Çerkezlerde Xabze’ye göre babalar 
çocuklarına öyle büyük sevgi gösterilerinde bulunmazlardı. 
Xabze, Çerkezlerin çocuklarına isim vermek, yemek masasında 
oturmak, düğünlerde misafir ağırlamak gibi yaşantılarının tüm 
aşamalarında, birlikte yaşamayı kolaylaştırmak ve düzene sok-
mak için koyulan yazısız kurallar bütünüydü. 

Erkek çocuklara saygı, onlara saygı gösterileri yapılarak 
öğretilirdi. Büyükler kimseyi oturarak karşılamazlar, odaya 
giren genç biri bile olsa ayağa kalkarlardı ancak, ilişkiler bunun 
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ötesine geçmez, kucaklaşmalar olmazdı. Çerkez ailelerinde bi-
reyler arasındaki ilişkiler, ailenin misafir ve dostlarıyla ilişkileri 
sıkı kurallara bağlıydı.  Bu nedenle Osman, babasının kendisini 
kucaklamasının ne kadar olağan dışı bir şey olduğunun farkında 
bile değildi. Farkına vardığı zaman, kendisi de oğlunu kucak-
layacak ve babasının kendisini neden kucakladığını hüzünle 
hatırlayacaktı.

Daşekupse, Osman’a “Küçük Huntja neden etrafa öyle ba-
kıyorsun?” diye gülümseyerek sordu. Hünça-Huntja, Abhazca  
“tutuklayan” anlamına gelen bir aile adıydı. Bu Abhaz ailenin bir 
kolu da evlilik yoluyla Çerkezlerin Ubıh boyuna geçmişti. 

Aslında Daşekupse, Osman’ın nereye, neden baktığını biliyor, 
çocuğun şaşkınlıkla karışık korkusunu gayet iyi anlıyordu. 

Limandaki kalabalık kir pas içindeydi. Çoğu evini, barkını 
bırakmak zorunda kalmış, ellerindeki bohçalarına sıkı sıkı sarıl-
mışlar, kendilerini bildikleri tek topraktan ayırıp, bilmedikleri 
başka bir toprağa götürecek gemileri bekliyorlardı. Yükte hafif, 
pahada ağır ne bulabildilerse bu bohçalardaydı. Kalabalıkta 
kadın ve çocukların fazlalığı dikkat çekiyordu. Erkeklerin çoğu, 
savaşlarda ölmüştü. Abhaz ve Ubıh boyları yüzyıllar süren 
Rus savaşlarının son mağluplarıydı. En son silahlarını bırakan 
Çerkez boylarının erkekleri, bunun bedelini canlarıyla ödemiş-
lerdi. Şimdi Rus askerleri tarafından öldürülmeyen analar, eşler, 
çocuklar ve yaşlılar, üst üste Sohum Limanı’na getirilmiş ve 
Osmanlı ülkesine, Kefken diye bir yere götürülüyorlardı. 

Kafkas halklarıyla Rusların savaşları üç yüz yılı aşkın bir 
süre devam etmişti. Ne Daşekupse ne Nesrin savaşsız bir yıl 
görmüşler, savaş onlar için bir yaşam gerçeği haline gelmişti. 
Her iki genç kız, ağabeylerinin, babalarının, amcalarının, komşu 
erkeklerin, arkadaşlarının, çerkezkalarının üstüne fişekliklerini, 
kılıç ve kamalarını kuşanıp atlarıyla uzaklaşmalarını defalarca 
izlemişlerdi. Çerkezlerin geleneksel üstlüğü olan çerkezka; uzun 
bol kollu, göğüste bazen yiyecek saklamak için de kullanıldığı 
ileri sürülen bir nevi kaftandı. 
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Gidenlerin bir kısmı dönmüş, birçoğu geri gelmemişti. Çok az 
bir kısmının ölüleri savaş meydanlarında kalmıştı. Çerkezlerde 
savaşta ölenlerin cenazeleri postlara sarılır, eyerlere bağlanır ve 
atlarının sırtında evlerine geri getirilirdi. 

Dağıstanlı Şeyh Şamil’in önderliğindeki Çerkez direnişi, 
Rusların gücüne dayanamayarak 1864 yılında çökmüştü. Çer-
kezlerin yenilgisinde birçok faktör rol oynamıştı ama bunlardan 
hiçbiri, onların savaşkan olmamaları değildi. Çerkezler boy 
boy, kabile kabile, aile aile, Ruslarla dövüşmüşler, işgalci Rus 
birliklerini defalarca yenmişler; ama bir türlü millet, devlet 
olamamışlar ve en önemlisi Rusların gücünü anlamamışlardı. 

Galip Ruslar, savaşın Kafkasya sorununu bir defada, tekrar 
kendilerini uğraştırmayacak şekilde çözmeye karar vermişlerdi: 
Sürgün. 

Savaşlarda, Rus ve onların genellikle öncü birliklerini oluş-
turan Kazak birliklerinin, Çerkez köylerinde yaptıkları kıyım 
ve yağmadan sonra sağ kalabilen yüzbinlerce Çerkez nineler, 
dedeler, çoluk çocuk, Rus askerlerinin süngü ve dipçik darbe-
leriyle de zorlanarak, adeta üzerlerindeki elbiselerinden başka 
bir şeyleri olmadan, kırık dökük gemilere tıka basa doldurulup 
sürülmüşlerdi. Hastalık ve açlıktan bitap bu insanlar, oturmaya 
bile yer kalmayacak yığınlar halinde gemilere doldurulmuş, 
hasta olanlar yolda denize atılmışlardı. Gemilerde binlerce 
Kafkasyalı hayatını kaybetmişti. 

Göçe zorlanan Kafkasyalıların tam sayısı hiçbir zaman 
öğrenilemedi. Bazı tahminlere göre bu rakam, iki milyonun üze-
rindeydi. Göreceli olarak iyi bilinen bir rakam, Rusya’nın başka 
bölgelerine sürülen yarım milyon kadar Çerkez’in dışında, bir 
buçuk milyon Çerkez’in, Osmanlı İmparatorluğu’na gönderil-
mek üzere yurtlarından çıkarılmış olduğuydu. 

Osmanlı topraklarına sürülen bu 1,5 milyon Çerkez’den, bazı 
raporlara göre sadece 400.000 kadarı Osmanlı’daki iskân bölge-
lerine yerleşebilmiş, geriye kalanlar yollarda telef olmuştu. 
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1864 yenilgisinden sonra, küçük bir Osmanlı donanmasının 
Sohum çıkartmasını fırsat bilerek tekrar ayaklanan Çerkezler, 
bu ordunun da yenilmesi üzerine yeni bir felakete uğradılar. 
Bunun sonucu yeni bir göç hareketi, geriye kalan Çerkez ileri 
gelenlerinin öldürülmesi, binlerce Çerkez’in de Sibirya’ya sürül-
mesi oldu. Sürülenlerin malları yağma edildi.

Sürgünden sağ kurtulan bir Çerkez thamatası3 “Deniz kena-
rında, yedi yıl boyunca atılmış insan kemikleri vardı. Kargalar 
erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. 
Deniz, yedi yıl boyunca karpuz gibi, insan kafataslarını atıyordu. 
Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini iste-
mem.” diyerek Çerkezlerin bu sürgüne neden soykırım dediğini 
anlatmıştı. 

Bu soykırım Çerkezlerin hafızalarına ve kültürlerine silin-
memek üzere yerleşti. Bugün Türkiye’de yaşayan birçok Çerkez 
kökenli, Karadeniz’de avlanan balıkları, hastalık veya açlık ne-
deniyle ölüp gemilerden atılan atalarının hatıralarına saygıdan 
yemezler. 

Karadeniz’de hastalıktan veya batan gemilerde boğularak 
ölen Çerkezlere ek olarak çeşitli Anadolu ve Rumeli sahillerinde 
karaya çıkabilen binlercesi de hastalık ve açlık yüzünden canla-
rını kaybettiler.

Çerkez Sürgünü, Osmanlı’nın haberdar olmadığı bir şey 
değildi. Kırk, elli bin civarında göçmenin geleceğini hesaplayan 
Osmanlı, bunun için bazı hazırlıklar da yapmıştı. Yüzbinlerce 
göçmenin gelmesiyle bu sistem çöktü. Sonuç, tam bir facia idi. 

“Bizden önce birçok kişi Osmanlı’ya gitti. Orada bizi karşıla-
yacaklar.” dedi Daşekupse. 

1864 yılından başlayarak devam eden felaket sonucu, 
göçenlerin başlarına gelenlere ilişkin haberler, Kafkasya’ya gel-
miyordu. Aradan on beş seneyi aşkın bir süre geçmiş olmasına 
rağmen, Sohum Limanı’nı dolduran Abhaz ve Ubıhlar, kendile-
rinden önce göçenlerden doğru dürüst bir haber alamamışlardı. 

3 Yaşlı Çerkez büyüğü.
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Daşekupse, Nesrin’i sakinleştirmeye çalışıyordu. 
“Ailemizden kimseyi bulabilecek miyiz?”
“Oradakiler bize yardım edeceklerdir.”
“Acaba nereye gittiler?”
Daşekupse, “Buluruz elbette sen meraklanma.” dedi ama 

bulabileceklerinden hiç de umutlu değildi. Osman’ın elini sıkı 
sıkı tutarak “Buluruz, buluruz.” diye mırıldandı.

Osman’ın babası cephede, annesi ise daha öncesinde ölmüş, 
Osman dört yaşında öksüz4 kalmıştı. O tarihten beri Daşekupse 
ve Nesrin’nin himayesindeydi. 

Daşekupse de, Nesrin de öksüzlerdi. Babaları savaşta şehit 
olmuş, anneleri hayatını evde hastalık ve yoksulluktan kaybet-
mişti. Buna rağmen Daşekupse, Nesrin ve erkek kardeşi, küçük 
tarımcılık yapılabilecek bahçeleri ve üç beş küçükbaş hayvanla-
rıyla hem kendilerine hem de yeğenlerine bakabilmişlerdi. Bu 
düzen ara sıra aksadıysa da 1877 yılına kadar devam etti.

Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı, 
1877 yılı Nisan ayında başladı. Bir şaşırtma olarak Mayıs 1877 
yılında Osmanlı donanmasından birkaç parça gemi, Sohum Ka-
lesi önünde göründü. Gemilerde 1864 Çerkez Sürgünü ile gelen, 
Çerkez muhacirlerinden oluşan yaklaşık 3,000 kişilik bir kuvvet 
vardı. Henüz göçmemiş Abhaz ve Çerkezler, Osmanlı donanma-
sının Sohum Kalesi’ni bombalaması biter bitmez bu kuvvetlere 
katıldılar ve ümitsiz savaşlarına yeniden başladılar. 

Osmanlı kuvvetlerine komuta eden Hasan Paşa’nın yanında 
1864 yılında Osmanlı’ya göç etmiş pşılar5 önde, Çerkez askerler 
karaya çıkarak orada kendilerine katılan yoldaşlarıyla omuz 
omuza dövüştüler; Sohum Kalesi Ruslardan alındı. 

Daşekupse’nin erkek kardeşi de savaşanlara katılmıştı. O da 
çerkezkasının üstüne fişekliklerini, kılıcını, babasından kalan 

4 Türkçe öksüz, annesi ölmüş; yetim ise babası ölmüş çocuk anlamına 
gelmekle beraber, konuşulan Türkçe’de öksüz kelimesi, hem annesi hem 
babası ölmüş çocuk anlamında da kullanılır.

5 Çerkez beyleri, asiller.


