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Önsöz/Sonsöz

Bundan tam iki yıl önce ortaya çıktı bu düşünce. Kimden 
kaynaklandığını tam anımsamıyorum ama bir çılgının yüreği-
mize attığı kıvılcımla başladı her şey.

“Yeni Dünya Düzeni”nin ortaya attığı ulus/devlet tartış-
malarının yuvarlak bir masaya yatırılıp operasyona başlanma-
sıyla yeni anlamlar kazandı ulus, sınır, demokrasi kavramları.

Buna, Sovyetler Birliği’nin dağılması, İran-Irak çatışması 
ve naklen canlı yayın Körfez Savaşı da eklenince her birey, ulu-
sal ve kişisel kökenini sorgulamaya başladı. Ünlü ressam Gau-
guin’in bir resmine koyduğu, “Kimiz, nereden geliyoruz, nere-
ye gidiyoruz?” sorusu yeni arayışlara yöneltti ülkeleri, halk ları, 
insanları.

“İdeolojiler öldü!” bağırtısının ardından çok eski bir ideo-
lojiye; liberal düşünceye sığınılıp “Serbest Piyasa Ekonomisi” 
adı altında yarı kuş yarı deve bir ekonomik sistem dayatılmaya 
başlandı ülkelere. Ne var ki bu kuşun ekonomik kanadı gelişir-
ken kültürel, düşünsel ve insani yanı ıskalandı. Tek kanatlı bir 
kuş biçimine dönüştü bu yeni Anka kuşu. Simgesi de ABD’nin 
ak başlı kartalı oldu.

Tüm bu karışık ve karmaşık ortamda insanlar, “Oh oh! 
Ulus-devlet modası bitiyor; liberalizm geliyor, postmodern bir 
aşamaya geçiyor dünya,” deyip sevineceğine, hiç umulmayan 
bir soruya sarıldılar Gauguin gibi: “Ben kimim, neyim, nereden 
geliyorum, nereye gidiyorum?”

Onlar sarılır da bizler durur muyuz? Bizler de başladık sor-
gulamaya kökümüzü, kökenimizi, kültürümüzü, tarihimizi...
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Üç Kutsal Kitap’ta (dördüncüsü yitiktir) adımıza rastla-
dıkça sevindik.

Yıllardır tüm dünyaya Helen kültürü, Helen uygarlığı 
diye yutturulan kültürün, Kafkasya ve Anadolu’dan kaynak-
landığını görünce daha da arttı çalışma araştırma aşkımız. Bu 
çabalarla yeni gerçeklere ulaştık:

İnsanlık tarihinde ilk yapıyı kuranlar bizdik.
İlk alfabeyi bulan da.
Bugün kullanılan Latin alfabesinin atası olan yazı, May-

kop’ta ortaya çıktı.1

Efsanelerimiz, destanlarımız, masallarımız kapışıldı yer-
yüzünde. Ama adımız anılmadı. Dipnot olarak bile gösteril-
medik alıntılarda, çalıntılarda.

Çok ülkeli, çok dilli, çokuluslu bir garip ulus olduk yeryü-
zünde.

Hangi kültüre elimizi attıysak iz bıraktık.
Yüreğimizi burkan, yüreğimizi kabartan bir serüven yaşa-

dık bu çalışma boyunca.
Sonra, yıllardır tadına hasret kaldığımız yemeklerimizi 

keşfettik yeniden. Ulusal içkilerimizi deneyip ulusal dansları-
mızı bellemeye başladık. Karnımız doyup da beynimize kan 
gidince tarihin, arkeolojinin, etnolojinin, sosyolojinin derinlik-
lerine daldık Kafkas kökenli araştırmacılar olarak.

Bir de ne görelim. İnsanlık bizimle başlamış, uygarlık bi-
zimle gelişmiş; ilk aydınlanma hareketini Kafkasya’nın doruk-
larına gerilen bir atamız, Sosruko tutuşturmuş ateşi tanrılar-
dan çalıp insanlara vererek...

Araştırmalarımızı daha da derinleştirip günümüze doğ-
ru getirdikçe, inanılmaz olaylar ve olgularla karşılaştık. Kimi-
miz Çerkes Ethem Olayı’nı inceledi, kimimiz Baskları. Kimi-
miz destanlarımızı toparladı, kimimiz şarkılarımızı, türküle-
rimizi, ağıtlarımızı... Öyle bir birikim bombardımanıyla do-
nandık ki, bunların bir özetini bile olsa sizlerle paylaşmak 
istedik.

1.AdigeyCumhuriyeti’ninbaşkentiMaykop’un2kmuzağındabulunanMay-
kopkitabesindekiyazı,modernalfabeninatasısayılırvegünümüzedekbulun-
muşeneskikaynaktır.(Y.N.)
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Tüm Çerkes aydınları belge, bilgi, kanıt, fotoğraf, ses, anı 
birikimlerini sundular bize.

Derlenip toparlandığımızda Wunafe’lerle1 geçti birkaç ayı-
mız da.

Kaf-Der genel Başkanı Muhittin Ünal önümüze düşüp 
yol gösterdi bize.

Ürdün Küçük Prensi Ali, 1997 Ürdün Protokolü’nün ge-
reği olarak önce “Ürdün’den Kafkasya’ya Kadar Atlı Yürüyü-
şü”, adında da bir belgesel çalışmasını başlattı.

Son iki yıl, Kaf-Der ve şubelerince Uzunyayla, Sakarya, 
Susurluk ve Tokat’ta düzenlenen etkinlikler ve şölenlerle 
geçti.

Hiçbir yerde, hiçbir işte ikinci olmaya katlanamayan tüm 
Kafkas kökenliler, sıradan, sade görevleri büyük bir özveriyle 
yükümlenip yürüttüler. Sağ olsunlar!

Thamade’lerimiz2 Berkok, Domaniç, Bağ, Çurey, Berzeg, 
Erkan, Özbay, Ünal, Atalay, Karaerkek, Kaynak; bilgi, birikim 
ve deneyimleriyle büyük katkılar sağladılar bize.

Birçok yerli ve yabancı yazarın daha önceki çalışmaları 
ışık tuttu araştırmalarımıza. Ürdün’den Kafkasya’ya kadar bir-
çok ülkeden bilgi akışı sağlandı.

Yerli ve yabancı birçok bilimadamı, arkeolog, sosyolog, 
etnolog, tarihçi, yazar, gezginin yapıtlarından yararlandık.

Ürdün’de ve Kafkasya’da gözlemler, araştırmalar yaptık 
kısıtlı bir sürede.

Ve ortaya elinizdeki bu kitap çıktı. Dileriz bu ilk çalışma, 
tüm insanlarımız için bir kıvılcım, bir esin kaynağı olur. Deği-
şik alanlarda yeni yeni çalışmalara yöneltir onları.

Biz, bu imeceye katılan herkes, bu çalışmayı; ata yurtla-
rında cesaret ve inançla yürüttükleri bağımsızlık savaşımına 
katılanların, sürgün yollarında yaşamını yitirenlerin, Türk Kur-
tuluş Savaşı başta olmak üzere Sarıkamış’ta, Arap-İsrail Sava-
şı’nda, Abhazya’da, Çeçenistan’da ve tüm Kafkasya’da bağım-
sızlık ve özgürlük uğruna savaşanların anılarına armağan edi-
yoruz; ozan Adnan Yücel’in dizeleriyle:

1.(Çerkesçe)Tartışma,tartışarakkararvarma.(Y.N.)
2.(Çerkesçe)Çerkesbüyükleri.(Y.N.)
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Siz ki bilirdiniz o kır çiçeklerini
Özgürlük renginde sevgiye açarlar
Hangi rüzgâr dağıtırsa dağıtsın
Düştükleri yerde yeniden çoğalırlar.

Sabrın çiçeklerinin açtığı yerde
Asla kapanmaz yaşanan defter
Çünkü tarihin en güzel yerinde
Son sözü hep direnenler söyler!

  Marje!1

 
 ÇETİN ÖNER
 1998-2000

1.(Çerkesçe)Hagayret!(Y.N.)
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Tarlalardan geçerek eve dönüyordum. Yazın tam 
ortasındaydık. Çayırlar biçilmişti, hasat başlamıştı.

Her yan çeşit çeşit mevsim çiçeği doluydu: kırmızı, 
beyaz, pembe renkli, kokulu, top top yoncalar, sütbe-
yazı, ortaları parlak sarı, baharat kokulu “seviyor sev
miyor”lar, bal kokan sarı katırtırnakları; lale biçiminde 
uzun saplı, morlu beyazlı çançiçekleri, yerlere değen 
renkli bezelyeler, sarı, kırmızı, pembe mineler; mor 
pembemsi tüylü parmakotu; tazeyken çivit laciverdi, 
solarken kırmızımsı maviye çalan peygamberçiçeği, ba-
dem kokulu, kopartılır kopartılmaz solan nazlı yaban-
keteni...

Hepsinden koca bir demet yapmış eve gidiyordum.
Yol kenarındaki hendekte, birdenbire al renkli, tam aç-
mış, göz alan bir devedikeni gördüm. Bizde buna “ta-
tar” derler. Ot biçilirken bunları koparmamaya dikkat 
ederler, kazara biçilse bile orakçılar, ellerine batmasın 
diye hemen otun içinden çekip atarlar. Aklıma bu de-
vedikenini koparıp demetimin ortasına koymak geldi.

Hendeğe atladım, çiçeğin göbeğinde tatlı, tembel 
tembel uyuklayan bir yabanarısını kovaladıktan sonra 
çiçeği koparmak için uğraşmaya başladım. Ama güç işti 
bu. Elime mendil sardığım halde dikenler batıyordu; 

ÇERKESLER



16

üstelik çiçeğin sapı son derece sert, sağlamdı. Beş da-
kika kadar uğraşarak lifleri birer birer kopardım. So-
nunda çiçeği çekip yerinden çıkardığım zaman sapı 
bayağı zedelenmişti, başlangıçtaki tazelik ve güzelliğin-
den de eser kalmamıştı. Ayrıca ince, zarif kır çiçekleri 
arasında kaba, basit görünüyordu. Kendi yerinde çok 
güzel olan çiçeği boşuna kopardığıma üzüldüm. Kopa-
rırken harcadığım çabayı anımsayarak, “Ne yaman ya-
şama gücü bu...” diye düşündüm.

Lev Tolstoy, ünlü romanı Hacı Murat’a böyle başlar. 
Doğayı ve toprağı böylesine şiirsel bir dille tanımlayarak 
sürdürür ilk sayfalarda. Bir tatar çiçeğinin direncine şaşı-
ra düşüne yol boyunca ikinci bir devedikenine rastlayın-
caya kadar sürdürür yürüyüşünü, anlatımını:

(...) O anda yolun sağ yanında bir yeşillik gözüme 
çarptı. Yakınına gelince, az önce boş yere kopartıp at-
tığım “tatar”ın aynısını gördüm.

Bu “tatar” üç saplıydı. Biri kopuktu, dalın kalan ke-
sik parçası, kesik bir el gibi sarkmıştı. Öbür ikisinde bi-
rer çiçek vardı. Önceden kırmızı olan çiçekler şimdi 
kapkaraydı. Kırık saplardan birinin ucundaki çiçek ça-
murlanmış, sarkmıştı; öbürü yağlı kara toprağa bulaştı-
ğı halde dimdik duruyordu. Besbelli bitkiyi bir araba 
tekerleği çiğnemiş ama bitki sonradan yeniden doğrul-
muştu; yampiri durması bu yüzdendi. Yine de üstünde, 
gövdesinin bir yanı kopuk, iyice örselenmiş, kolu kesik, 
gözü patlatılmış bir insan hali vardı. Her şeye rağmen, 
çevresindeki kardeşlerini yok eden insanlara teslim ol-
muyordu.

“Ne yenilmez bir yaşama çabası,” diye düşündüm. 
“İnsanoğlu her şeyi yenmiş, milyonlarca ot sapını yok 
etmiş, bu hâlâ direniyor...”
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Birdenbire, epey eskiden Kafkasya’da geçen, bir 
bölümünü bildiğim, bir bölümünü görenlerden duydu-
ğum, bir bölümünü de hayalimde yaşattığım bir olayı 
anımsadım.

Rus edebiyatının öncülerinden olan Tolstoy’un anım-
sadığı olay, 1851 yılında geçen ve Hacı Murat’ın önder-
liğinde Rus ordusuyla savaşan Kafkasya Bağımsızlık Sa-
vaşı’nın öncülerinin öyküsüdür.

Şeyh Şamil’in sağ kolu ve naibi Hacı Murat’ın ve 
beş arkadaşının tutuklu bulundukları kaleden Rus Ka-
zaklarının gözetiminde hava almaya çıkışları, kaçıp bir 
ormana sığınmalarıyla başlayan bu olay, Hacı Murat ve 
tüm arkadaşlarının öldürülüşüyle son bulur. Ne var ki iki 
yüz Kazak ve bir o kadar da milisin kuşatmasıyla başla-
yan bu savaş, bir avuç Kafkasyalı yurtseverin inanılmaz 
cesaret ve dirençlerinin destanı olarak Tolstoy’un satırla-
rında ölümsüzleşir.

Tolstoy, Hacı Murat’ın ölümünü, “O anda Hacı Murat 
sendeledi, tutunduğu ağaçtan koptu, biçilmiş devedikeni 
gibi yüzükoyun, boylu boyunca serildi, bir daha kıpırda-
madı,” diye tanımlar. Yazar, şu tümceyle bitirir romanı:

İşte sürülmüş tarlanın ortasındaki ezilmiş devedike-
ni bana bunu anımsatmıştı.

Büyük bir yazar, soylu bir toprak ağası, gerçek bir 
barışsever ve düşünür olan Tolstoy’a, Rus ordularına kök 
söktüren bir gerilla liderinin trajik sonunu yazdıran şey 
nedir acaba?

Tolstoy’un, Puşkin’in, Lermontov’un Kafkasya ve 
Kafkasyalılara hayranlığının temelinde her üçünün de 
Kafkasya’yı ve Kafkasyalıları yakından tanımaları etken 
olmuştur, diye düşünüyorum.
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Ama şurası da kesindir ki Kafkas halkları, düşmanla-
rının bile övgüyle dile getirdikleri çok ayrı özellikleri 
olan halklardır. Gelenekleri, göreneklerinden giysilerine, 
fizik özelliklerine dek gerek Rus, gerekse başka ulusların 
yazarlarınca sevgi ve hayranlıkla değerlendirilmişlerdir. 
Özellikle Tolstoy, Puşkin, Lermontov, Dostoyevski, Pa-
ustovski olmak üzere Rus yazarlarınca anlatılan bu in-
sanların serüvenlerini ele almak, öncelikle Çerkes kö-
kenli Ahmed Mithad’la başlamış, Ömer Seyfeddin’le, 
Sait Faik, Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, 
Orhan Pamuk’la sürmüş, özellikle de Yaşar Kemal’in ro-
manlarında ana tema haline gelmiştir. Çerkes kişilik ve 
davranışını tanımak için özellikle Yaşar Kemal’in roman-
larındaki Çerkes tiplemelerini incelemek yeterlidir.

Peki, kimdir bu efsanevi insanlar? Nereden gelir, ne-
reye giderler? Kimdir Adigeler, Çeçenler, Abhazlar, Bask-
lar?..

İnsanlık tarihine ne gibi izler bırakmışlardır? Bugün 
ne durumdadırlar? Nerelerde, nasıl yaşarlar? Dilleri na-
sıldır? Dinleri nedir? Salt savaşçı, cesur insanlar mıdır 
Kafkasyalılar?

Kafkas kökenli bir insan olmama karşın, olabildiğin-
ce nesnel olmaya çalışsam da, dünyanın dört bir yanına 
dağılmış bu insanlar için salt bir ağıt değil bir övgü de 
olacaktır anlatacaklarım. Çünkü, onlar buna değer. Çün-
kü her halk, övgüye değer özellikler taşır.

Tarihinden, kültüründen, geçmişinden gelen övünç 
kaynağı, övünç belgeleri olabilecek olaylar yaşamıştır 
her halk. Kafkasyalılar bunların üstüne bir de acıyı, kıyı-
mı, sürgünleri yaşamıştır. Anayurtlarından kopartılmış-
lar, dünyanın dört bir yanına dağıtılmışlardır. “Dağılmış 
Ekmek”lerine (Yunanca, diaspora) sahip çıkıp varlıkları-
nı, var olmalarını sürdürebilmek için kıyımları, kıtlıkları, 
ölümleri göze almışlardır. Tıpkı Yahudiler, Afrikalılar, Er-
meniler, İrlandalılar ve Filistinliler gibi...
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İşte tüm bu nedenlerle ben, Kafkasyalıları “gömmeye 
değil, övmeye” çalışacağım. Dünyanın merkezinin Kaf-
kasya ve Kafkasyalılar olduğunu söyleyip Nasreddin Hoca 
gibi, “İnanmıyorsanız araştırın, öğrenin, tanıyın, tanışın!” 
diyeceğim.

Çocukluğumda dinlediğim masallarda Kafdağı yok-
tu. Hele hele Kafdağı’nın ardındaki beyaz atlı, yakışıklı 
prens hiç yoktu. Kafdağı’nın ardındaki ejderhalar, cana-
varlar, demir silahlı adamlar da anlatılmadı bana. Bana 
yıllarca La Fontaine’in fablları gibi öyküler, bir kör, bir 
topal, bir çolağın gülünç yolculukları, düşlerime giren 
cin, peri masalları anlatıldı. Dört-beş yaşıma gelip Türk-
çeyi öğrendiğim zaman başladı Kafdağlı masallar...

O masalları anlatan insanların hiçbiri Çerkes değil-
di. Türk, Kürt, Avşar nineler, teyzeler, amcalardı anlatıcı-
lar. Meddahlar, dengbejler1, âşıklardı.

Ninemin Çerkes destanlarından, bilmecelerinden, 
masallarından sıkılıp ondan Kafdağlı, prensli, prensesli 
masallar istediğimde, “Kafdağı’nın ardında prens mırens 
kalmadı. Çoğu öldürüldü. Kalanlarsa dünyanın dört bir 
yanına sürgün edildi. Elimde avucumda kalan son prens 
sensin. Benim prensim sensin artık,” diye başımı okşardı.

Yıllar sonra değişik yer ve ortamlarda tanıştığım bir-
çok Kafkasyalının gerçekten bir prens gibi davrandığını 
gördükçe hep ninemin o sözlerini anımsadım. Ve Kaf-
kasyalı bir kişiyi salt roman kahramanı değil, “zamanımı-
zın bir kahramanı” olarak niteleyen Lermontov’un şu 
saptamasına da yürekten katıldım:

Çerkesler, davranış olarak demokrat, kalben aristok-
rattır!

1.(Kürtçe)Sesebiçim,hayat,renkveren.Köydenköyegezerektürküsöyle-
yipkelamedenâşıklar.(Y.N.)
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Bu yazıda “Çerkes” sözcüğünü genel olarak Adige-
ler, özel olarak da Kuzey Kafkasya halklarının tümü için 
kullandığımı belirtmek isterim.

Peki kimdir bu Çerkesler? Neresidir Kafkasya?

MÖ 850 yıllarında ilk kez Homeros söz eder Çerkes-
lerden. Argonot destanlarında geçer Abhazya ve Gürcis-
tan sahillerinde bulunan “Kolhis Ülkesi” adıyla Kafkasya.

Bu efsaneden sonra ise MÖ V. yüzyılda yaşayan H a-
li karnassos’lu gezgin ve tarihçi Herodot, o zamanlar İs-
kitya ve Sarmatya diye anılan Kafkasya’yı “değişik tanrı-
lara ve büyüye tapan kavimlerin ülkesi olan bir yer” olarak 
anlatır.

Kafdağı masalları o dönemde yayılır tüm dünyaya. 
Yarı kartal, yarı ejder, yarı aslan yaratıkların tek gözlü 
devlerle savaştığı, Elbruz Dağı’nın doruğuna Zümrüdü-
anka kuşunun yuva yaptığı, Dog ve Magogların (Yecüc 
ve Mecüc’ün) yaşadığı bir masal ülkesidir Kafkasya.

MÖ V. yüzyılın sonunda yaşayan Yunan tarihçi Hel-
lanikus ise “Kimmer Boğazı’nı geçtikten sonra güneydo-
ğuda Sindlerin, daha ileride Meotlar ve İskitlerin yaşadı-
ğını” saptar.

MÖ I. yüzyılda Romalı Markus Verrius Flaccus, MS 
46-119 yılları arasında Yunan Plutarkos, MS 43 yılında 
ise coğrafyacı Pomponius söz eder Kafkasya’dan.

VI. yüzyılın ilk yarısında ise Bizanslı tarihçi Proko-
pius, ardından MS 20-25’lerde ünlü Strabon, Kuzeybatı 
Kafkasya’yı gezer. Çerkeslerin ataları Zikhler, Henioşa-
lar, Meotlar, Sindler ve Kerketlerle tanışır. Ve der ki:

Bu ülkenin halkı olağanüstü yakışıklı, iri yapılı insan-
lardır. Alışverişlerinde dürüsttürler ve para canlısı de-
ğildirler. Bu ülkedeki bitki ve hayvanlar da insanları gibi 
çok gelişmiş ve iridirler. Doğusunda ise Albania deni-
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len ülkenin dağlarında Amazon denilen kadın savaşçı-
lar yaşar.

Antikçağların ünlü tarihçisi Arrianus ise Bursalı (Byty-
 nia’lı) bir Yunan’dır. Arrianus, MS 96’da Kafkasya’yı zi-
yaret etti. Argonotların lideri İason’un gemisini ve Elb-
ruz Dağı’nın doruğunu gördüğünü iddia etti.

Filozof Tyana’lı Apollonius’un biyografisini yazan 
Philostratus ise iki yıl Kafkasya’da gezdi ve şiirsel bir dil-
le tanımladı ülkeyi:

Orada gök daha mavi, geceleri yıldızlar daha yakın, 
ay ise hemen başucunuzdadır.

İnsan ruhu, Kafkas Dağları’ndan daha yükseklerde 
son aşamasına ulaşır. Yüce Kafkas’ın havası ruhun gıda-
sıdır.

MS 950 yılında Arap coğrafyacı, gezgin ve tarih bil-
gini Abdül Hasan El Mesudi, Çerkesleri gördü ve şöyle 
yazdı Kitab-ül Ekber El-Zaman adlı yapıtında:

Bu kadar temiz ve beyaz tenli, ince belli, güzel ka-
dınlar ve yakışıklı, bahadır, cesur erkekler, herhalde dün-
yanın hiçbir yerinde yoktur.

Ardından Ebu El-Kasım, Ebül Fed ve İbn Batuta gez-
diler, gördüler ve yazdılar Kafkasya’yı.

Leh, İtalyan, İngiliz, Fransız, Alman bilimadamları 
ve gezginlerin ana hedefi oldu asırlarca Kafkasya. Gören 
herkesi de etkiledi, çarptı, hayran bıraktı. Kimi dağlarını, 
kimi kadınlarını, kimi erkeklerini övdü. Şu ilginç sapta-
malardan birini ise Çerkesya’da bir yıl kalan J. A. Long-
wort (1837-1838) yaptı:
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Çerkeslerde dikkat ettiğim bir özellik de erkek, ka-
dın herkesin dik durması idi (...) Şişmanlık ise Kaf
kasya’da pek itibar görmemektedir. Ben burada kaldı-
ğım sürece bir tek şişko insana rastlamadım.

1840’larda Fransız jeolog ve araştırmacı Xavier 
Hommaire de Hell ve eşi, Kafkasya’da dolaşırlarken bir 
grup atlı Çerkes’e rastladılar. Özellikle Madame de Hell’ 
in bu karşılaşmadaki izlenimleri ilginçtir:

Müthiş Çerkesleri sonunda görebildim; bir çığlık at-
madan edemedim. Dehşetli görünüşlerini ve koruma-
larımız olan Kazaklara nasıl nefretle baktıklarını haya-
tım boyunca unutmayacağım. Tepeden tırnağa silahlıy-
dılar. Bazıları zırh giyinmişlerdi. Gümüş kamaları ve 
piştovlarının işlemeleri, siyah yamçılarının altında pırıl 
pırıl parlıyordu. Gecenin sisi içinde tıpkı Ossian’ın1 ma-
sal kahramanlarını andırıyorlardı.

A. Davignon adlı yazarın, “Çerkeslerin insan soyun-
dan olmayıp Keltler gibi tanrılarını ormanlarda arayan, 
güneşten yaratılan, doğaüstü varlıklardan gelen gizemli, 
etkileyici görünüşte olmaları, hatta ilk Pşı’nin2 Elbruz’un 
zirvesindeki kutsal bir kartal yuvasında doğduğu” yakla-
şımında bir gerçek payı vardır. Çerkeslerin giysileri ve 
danslarının kartalı çağrıştırması, belki de bu söylenceden 
kaynaklanır.

Bir başka yazar, Annie Jane Harvey, 1871’de yayım-
lanan yapıtında, Kafkasya’da bulunduğu sırada bir Çer-
kes tutsak grubunda bulunan insanların vahşi görünüşlü 
fakat dik duran, yakışıklı, uzun boylu, ince yapılı, vakur 

1.EfsaneviKeltsavaşçısıveozanı.(Y.N.)
2.ÇerkesPrensi.(Y.N.)
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tavırlı olduklarına değinip, “Tutsak halleriyle bile Çer-
kesler soylu bir görünüm oluşturuyorlardı. Onları tutsak 
alan Rus askerleri, Çerkeslerin yanında sanki tutsak kö-
leler kendileriymiş gibi kaba, biçimsiz, çirkin ve aşağılık 
bir görünümdeydiler,” deyip şaşkınlığını gizleyemiyordu.

Kafkasya’da sadece Çerkesler değil, doğa da etkiler 
ilk kez görenleri. Çerkesler gibi vakur, görkemlidir o da. 
Gizemli ve etkileyicidir bu yüzden Kafkas Dağları. Tıpkı 
1929’da atla Kafkasya gezisine çıkan İngiliz Gezgin Neg-
ley Farson’un saptadığı gibi:

Bulutların dağılması üzerine, sonunda Kafkas Dağ-
ları tüm görkemiyle göründü. Tuhaf bir duygu bedeni-
mizi sardı. Dünyanın en vahşi dağlarıyla karşı karşıyay-
dık. Buna karşın Kafkas Dağları insanda son derece 
kişisel bir şefkat duygusu uyandırır. Buna, kardeşçe bir 
koruma duygusu da diyebilirsiniz.

Bu dağlar sizin ruhunuza egemen olur. Bir kere Kaf-
kas Dağları’nın büyüsüne kapıldınız mı, ondan kurtula-
mazsınız.

Bu duyguları Kafkasya’da bir düello sonucunda ya-
şamını yitiren Lermontov ne güzel dile getirir:

Ağarmış yaşlı Kafkas, selam sana!
Dağlarına yabancı değilim ben.
Çocukluğumda o dağlar,
bir ana gibi kucağında taşıyıp göklere yükselttiler

beni.
Mavi göğün, dağların, kayaların
düşlerime giriyor nicedir.
Yüce Kafkasyam benim.
Ne güzelsin, ey özgürlüğün görkemli ülkesi!
Çocuklarını; onların cesaretlerini, seni...
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Fırtınalarının düşsel görüntülerini,
Mağaralarında, kayalıklarında yankılanan sesini,
Gündoğumunu, yaldızlanan derelerini,
Başlarını kaldıran çiçeklerini,
Ne kadar severim Kafkasya!

Peki ya Çerkesler? Onlar ne düşünür ülkeleri için?
İngiliz Yarbay G. Poullet Cameron, 1845’te yazdığı 

Kafkasya izlenimlerini, 1848’de yayımladı:

Çerkesler, ülkelerinin güzel dağlarına, muhteşem 
vadilerine, kutsal bir varlık gibi bağlıydılar. Ne servet ne 
makam ne şan ve şöhret onları bu sevgilerinden asla 
vazgeçiremeyeceği gibi, yurtlarını da asla unutmaya-
caklardır.

Cameron, bu sözlerinde ne kadar haklıydı. Tıpkı 
1864’lerde yurtlarından Anadolu’ya sürülen iki yaşlı 
Çerkes’in ölüm döşeğindeki son sözleri, son istekleri gibi.

Birincisi, ölünce nasıl olsa cennete gideceği söylen-
diğinde, “Ben bu dünyadaki cennetimde, Kafkasya’da öl-
meyi yeğlerdim,” diye yanıtlaması; ikincisiyse son anda 
ölüm döşeğinde dikilip, “Kafkasya ne tarafta?” diye sor-
duktan sonra yönünü atayurduna çevirip son nefesini 
vermesidir.

İşte böyle insanlardır Çerkesler...
Ve görkemli, müthiş etkileyici bir ülkedir Kafkasya.
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