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Degerli Okurlarımız, 

Elinize ulaştırdığımız bu birleşik sayı ile 
erginiz beşinci yılını doldurdu. 

Bu beş yılın 3 yılında sizlerle birlikteliği- 
miz aktif olarak sürdü. Bu üç yılda olan hep 
bu sayfalarda sizlere ağlamak, sorunları or- 
taya koyup affınızı istemek kaderimizde bize 
düştü. Aslında bu sayının bu sayfalarındaki 
yazım, bir veda ve blanço niteliğini 

- taşıyacak. Bu arada vedamızın gerekçeleri, 

bu sayının neden birleşik üç sayı halinde 
çıktığı ve de neden geciktiği kalemin 
döndügünce izaha çalışılacak. 

Dergimiz geçtiğimiz aylarda oldukça 
büyük bir yapısal bunalım yaşadı. Sonuçta 
bir uzlaşma yoluyla bu sorun halledildi. 
Ancak bu yayın hayatına başladığından beri 
ekonomik bunalımı atlatamayan dergimiz, 
böyle bir yapısal bunalımada sürüklenince 
dergi gecikmeye ve üç sayı bir arada birleşik 
sayı çıkmaya mahkum oldu. 

Bu yılın ilk üç sayısından sonra dergimi-. 

zin Abone ve Mali İşler Sorumlusu Sönmez 

Baykan'la geçmişteki birikimlerimizin ışığı 

altında, bir şirket yapısı içerisinde, Kafdağı 
Yayınları ve Kafdağı Dergisinin bagımsız 
yayın organı halinde çıkması için derginin 
resmi bağlantısı olan A.K.K.K.D Yönetim Ku- 
ruluna öneride bulunduk. 

Bu öneri ilk yaklaşımlarda sıcak ve olum- 
lu bulunurken daha sonra bir garip muhale- 

.fetle karşılaştı. Oysa aynı tür öneri Koordi- 
nasyon Kuruluna ve bu kurulun Yalova'da 
yaptığı toplantıya da götürülmüş ve olumlu 
bir yaklaşım görmüştü. 

Bu öneri, hakkında bir kısım arka- 
daşlarımız, bunun kararını veren yönetim 
kurulu olmak istemedikleri, Yönetim Kuru- 
lunun böyle bir kararla bu işi yapamayacağı, 
bunun ancak dönem sonunda geniş katılımlı 
toplantıyla; Kafdağı'na şimdiye kadar emek 
verenlerin kararları ile olabilecegini tez ola- 
rak ileri sürdüler. 

Sonuçta bu konuda mutabakata varıldı. Ve 

bizler önerimizi geri çektik. Tahmin ederim 

Yönetim Kurulumuz, derginin önüniüzdeki 

  

- Kültür Dernekleri üyelerinin ve de Kafdağı 

  

yayın döneminde devam edip etmemeside 
dahil, geniş katılımlı bir toplantı 
düşünmektedir. 

İş bu toplantının sonucunda Kafdağı yayın 
hayatını sona erdirmiş olsa bile, bizce 
önemli olan bu boşluğu bir şekilde doldurula- 
cagına ve. hakkımızın sessiz soluksuz kal- 
mayacağına da inanmakiayız. 

Bu arada öneriye ilginç yaklaşımlarda yok 

Değildi. Böyle bir öneri getirileceğine 
dışarıda garip bir takım isimlerle yeni bir 

Kafdağı çıkarılması gibi öneriler bunlardan 

biriydi. 

Bu öneriyi tartışmaksızın "dergi yayın 
hayatına son versin, abone ücretlerinin 

yarısını da iade edelim" ise bir diger ilginç i 
    

| teklifti. 

. Teklif niçin getirilmişti? Teklifdeki 
şirket yapısı neidi ? Bağımsız derginin yapısı 
ne olacaktı ? Tüm bunları siz okurlarımızın | 
da bilmesinde fayda görüyoruz. 

Dergi ekonomik olarak kadro olarak ve 
yazı olarak tıkanmıştı. Alttan gelen kadro- 
ların önünün açılması gerekiyordu. Seneler- 
dir tüm çabalara ragmen abone sayılarının 
arttırılmaması ekonomik yük getiriyordu. 
Bundan kurtulmak ve hatta öngörülen şirket 
yapısında derneğe destek olan bir yapıya 
kavuşması gerekiyordu. Bağımsızlık düşün- 
celerinin sebeblerinden birisi bu idi. Bu 
yapıda düşünülen şirket Kuzey Kafkasya   
Okurlarının çok az katılımlarla da ortak 
olabilmeleri, üye ortaklık devrinde yeni | 
ortağın Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri 
üyesi olması zorunluluğu olan, kârın önemli 
bir kısmının Kuzey Kafkasya Derneklerine 
bağışlanacagı, kalanının ortaklara dağıtı- 

olacağı bir yapı öngörülmekte idi. 

Bu şirketin çıkaracağı derginin Yayın Ku- 
rulu ise şirket çalışanlarının seçeceği 

kişilerle, Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri- 
nin seçeceği kişilet ve Kültür Mücadelesinde 
önemli katkıları olan kişilerden oluşacak ve 
profesyonel mantıkla toplantı başına ala- 
cakları huzur hakkı ile oluşacaktı. Kurul 
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aylık çıkması planlanan dergi için biri dergi 
çıkmadan, diğeri çıktıktan sonra değerlen- 
dirmesini yapmak üzere ayda iki kez topla- 
nacaktı. 

Böyle bir yapının ekonomik problem 
çıkan Derneklerimize ekonomik kaynak, 
dergilerimize ise bir mali destek olacagına 
inanmaktayız. 

Ayrıca bağımsız bir dergi daha aktüel 
daha etkin ve daha çok sansasyon yaratip, 
kamuoyunu oluşturabileceği ve daha bir radi- 
kallik düşüncesini korkusuzca taşıyabile- 

.cegi kanısındayız. 

Yönetim Kurulumuzun reddettiği yapıla- 
cak toplantıya getirebileceği önerimiz yakla- 
şık bunları içermekte idi. 

Biraz. da ayrılma gerekçelerimiz üzerinde 
durmak istiyorum. — 

Öncelikle yaptıklarımız : ve yapa- 
madıklarımızın takdiri okuyucuya ait 
olmak üzere başarı ve başarısızlığı zaman 
içerisinde sizlerin değerlendirmesine bırak- 
makla birlikte kendimizi çok başarılı 

bulamıyoruz. 

Dergi çalışmalarına çok iddialı başlama- 

mış olmamıza karşın, yapmayı 
düşündügümüz şeylerin önemli bir kısmını 
gerçekleştiremediğimiz için böyle düşünü- 
yoruz. 

Gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de 
Medya oldukça önemli ve etkin bir araçtır. 

Kamucyu yaratır, iktidar yıpratır, muhalefe- 
ti güçlendirip iktidar yollarını hazırlayıp 
açabilir. 

Böylesine önemli gücü Kuzey Kafkas- 
yalıların ne kadar etkin kullanabildiği ise 
ortadadır. Sadece yıllık abone sayılarımız 
bile bunun ortaya konulması açısından ye- 

terli kanıt olacağı kanısındayım. 

Biz bu medya gücünü bu yapı ve genel 
yapımız içerisinde yeterince kullanabildiği- 
mize inanamıyoruz. Bu sebeble ayrı bir 
başarısızlık durumumuz. İşte buda artık 
ayrılmamız gerektigi inancımızın kuvetlen- 
mesinde etkin. 

Öte yandan gerek yönetimde, gerekse der- 
gideki görevimizde bu göreve ve gelirken 
koyduğumuz temel ilkemiz tıkanıklığa sebeb 
olmamaktı. Eğer bunun sebebi oluyor, 
aşağıdan gelen kadroların ilerlemesine engel 
teşkil ediyorsak önünü açmak temel ilkemiz- 

di. 

Bu ilke çerçevesinde çalışmalarını büyük 
özveriyle sürdüren genç arkadaşlarımız, 
bizim şu veya bu şekilde geldigimiz 
görevlerde bizden daha başarılı olabilecekle- 
ri kanısının güçlenmesi bizim artık 
görevlerimizi devretme vaktinin geldiğinin 
bir kanıtı. Ayrıca Derneğimizin dergi Yayın 
Kurulu ve Dergi Görevlileri ile Duvar Gazetesi 
Komisyonunun ayrı ayrı çalışmasıda bence 
verimli ve sağlıklı bir yapılanma getirme- 
mektedir. Bu anlamda son aylarda oldukça 
etkin yayınlar ve yazıların yer aldıgı Duvar 
Gazetesi Komisyonun çıkardığı Bjemate gaze- 
tesi ile çalışanları ile Kafdağı Yayın Kurulu 
ve çalışanlarının aynı çatı altında, Komite 

örgütlenmesi yapısında tek çatı altında 
birleşmesi gerektiğine inanmaktayım. Böyle 
bir yapılanmada, Yönetim Kurulu 
Kafdağı'nın devamına karar vermesi duru- 
munda yeni kadrolar ve yeni kanlar ve daha 
genç arkadaşlarımızla daha başarılı daha iyi 
ürünler sunacaktır. 

İşte bu genç arkadaşlarımızın önünün 

açılması, daha atak şeyler üretmeye destek 

olunabilmesi için çekilmemiz gerekmekte- 

dir. 

Çekilirken son yılların modası olan. 
köşemizde anılarımızı yazacak bir çekilme 
Değildir bu. Yerimizi genç arkadaşlarımıza 
bırakırken daima yanlarında, teşvikçileri, 
yardımcıları, destekçileri olmaya devam 
edeceğiz. Yine son yılların moda deyimi ile 
açıkça aktif tarafsızlık politikası izleyeceğiz. 
Bu bir bayrak teslimi olduguna göre bayragı 
taslim edeceğimiz arkadaşlarımıza şimdiden 
başarı dileklerimizi sunuyoruz. 

. Biraz da bayrağı taşıdıgımız dönemde 
dahil dergimizin 5 yıllık blançosunu vermek 
istiyorum. 

Derginiz Kâfdağı 1987 yılında, "Gazete ola- 
rak çıksın, aylık çıksın, iki aylık çıksın" gibi 
tartışmalarla Şubat ayında sizlere ulaştı. 
Değerli arkadaşlarımız Mansur Ulutaşlı Yazı 
İşleri Sorumluluğunda Nahit Eruz'un Genel 
Yayın Yönetiminde 2 yıl 1989 Şubatına 
kadar sizlere hitap etti. Bu iki yıl birinci . 
yılında kamuoyu oluşturmak ve halkımızla 
derginin bütünleşmesini sağlamaya özveri 
ile çalıştılar. Bu yılda dergimizde 40 kalem, 

yazısıyla sizlere seslendi. Bu 40 arkadaşımız 
id degişik konuda sizlere hitap citi. Abone 
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sayımız ise 647 idi. 

Derginin ikinci yılında yine aynı arka- 
daşlarımızca her sayı bir konu seçilerek 

balkımız, bilincinin ve bilgilendirilmesinin 
yönünde çalışmada bulundular. Bu.-yılda ar- 
kadaşlarımız 353 aboneye 13 değişik konuda 
28 yazar arkadaşlarımızla hitap ettik. 

Dergimizin 3. yılının başında yaklaşım 
açısı farklı olan içinde bulunduğum ve 
katılımcılığın esas alınan, Yazı İşleri So- 
rumluluğunu Aslan Arı'nın Genel Yayın 
Yönetmenliğini Fahri Huvaj'ın yaptığı bir 
grup arkadaşımız dergiyi çıkardı. Oldukça 
bol isimden oluşan, ancak değişken isimler- 
den oluşan bir kadro ile çalıştık. Bu yılda bu 

arkadaşlarımız 21 degişik konuda 44 yazar 
arkadaşımızla 660 aboneye seslendik. Bu 
yılda abone bedeli. olarak dergimize 
9.900.000.-TL'si gelir sağlandı. Bunu 
7.863.000-TL'si matbaaya basım için 
822.770-TL'si postalama masrafları için, 
400.000-TL'si Nartlar kitabının baskısı için, 

300.000-TL'si Zarf, kağıt, kaset v.b. masraf- 
lar için harcanarak 550.000-TL'si bir sonra- . 

ki seneye devredildi. 

Dergimiz dördüncü yayın yılında yine 
değişken aynı kadro ile Fahri Huwaj'ın yayın 
yönetmeliğinde, benim yazıişleri sorumlu- 
liyzda 15 değişiklik konuda yazar ile 40 abo- 
neye hitap etti. Bu yılda dergimize 
10.000.000-TL gelir elde edilmiş, 11.600.000- 
TL Matbaaya baskı ve dizgi olarak ödenmiş 
1.000.000.-TL dernekten alınmıştır. 

Dergimiz son yılında yine degişen bir 
yayın kurulu ile, Süleyman Yançatoral'ın 
Genel Yayın Yönetmenliği'nde benim Yazı 
İşleri Sorumluluğumda 14 degişik konuda 38. 
yazar arkadaşımızla 350 aboneye hitap 
etmişti. 

İşte derginin kadro ve ekonomik olarakta 
artık tıkanması bu yılda olmuştur. Zira 
yayın kurulumuz sadece üç kişiden oluşmuş, 
çalışan ve diger koşturmada bulunan kişiler 
ise iki kişiden oluşmuştur. Buna abone 

işlerinden sorumlu arkadaşımıza yardımcı 
arkadaşımla dahil ettigimizde toplam 5 
kişilik ilginç bir kadro ile karşılaşılmıştır. 

Dergimize en cok gelen eleştiri bu beş 

yılık dönemde, zamanında ulaşmama 
olmuştur. Güncelliği yakalayamadıgımız 

“ eleştiri ise bir başka eleştiri idi. 

Son yılımızda ilk üç sayımızda gecikmeyi 
aşmış güncelliği yakalamaya başlamıştık. 
Ne var ki gündeme gelen bu yapısal tıkanık- 
lik kalan sayıların gecikmesine ve güncelli- 
ğinde kaçmasına neden oldu. İ 

İnsanın aklına ister itemez bu dergi hiç 
birşey yapmadı mı ? sorusu geliyor. 

Buna verilecek cevap elbetteki yaptı ola- 
caktır. Bunları 4. yayın yılımızın son 
sayısında kısmende olsa açıklamıştık. Bun- 

İar Türkiye'deki Kuzey “Kafkasya Kültür Der- 
neklerindeki yayın patlaması halen "Neden 
Kaldırıldı?" sorularına muhattap olduğumuz 
Kaidağı Çocuk bunlardan birkaçı idi. Beşinci 
yılımızın ilk üç sayısını aksamadan 
süresinde çıkıp okuyucuya ulaşması ise 
güncelliği yakalayan bir başka olumluluktu. 
Demek ki inanmıştık ve Profesyonel 
yaklaşımlarla iyi şeyler üretilebilmekte idi. 

Ancak yapmayı düşündüklerimizin 
yanında bize bu olumluluklar önem 
taşımamaktadır. 

Birde bizim dergilerimizin ilginç bir özel- 
liği vardır. Seneler geçtikçe yok satmakta ve 

beklenilen etkilerini zaman içerisinde gös te- 
rebilmektedir. Böylesine uzun vadeyi ve 
süreci dikkate aldığımzda, Kafdağı yayın 
hayatına son verse bile daha uzun yıllar yap 
tıkları yada yapamadıklarını etkisini göre 
cektir. 

Birazda bu sayımızda değinmek istiyo- 

Bu Sayımızda, geçen sayı açma girişimin-' 
de bulunduğumuz "Çerkes Ethem Dosyasına" . 
İlginç Yaklaşımları sunuyoruz. 

Diger bir ilginç yazımız ise "Bir Gürcü Yaza 
rın Abhazya'nın Abhazların toprağı olduğu 
yolundaki tüm kanıtlarına rağmen dahason 
ra bu kanıtlarla bağdaşmayan çıkatdığı 
ilginç sonuçlu bir yazı sunuyoruz. 

Yine bu sayımızda düşünce yazıları oku 
yucu mektupları ve Genel Kurul haberleriyle 
Şiirler de bulunmakta. Zevkle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Yeni oluşumlarda, yeni yazılarda tekrar 
birliktelikler yaşayabilmek umuduyla son- 
kez başarı dileklerimizle saygılar sunuyoruz 
Hoşçakalın diyoruz. 

Mustafa Aziz ÖZBEK 
Yazı İşleri Sorumlusu 
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       LIŞE Süleyman     

  

  

Geçtiğimiz yıllarda SSCB de başlatılan açıklık 
ve yeniden yapılanma süreçleri, yığınla sosyo- 
ekonomik, siyasal sorunu beraberinde getirdi. 
Eski sisteme göre şekillenmiş devlet bürokrasisi 

bu değişimden hızla etkilendi, ne yapacağını bil- 
mez bir durumda yalpalayıp durdu. Ekonomik sis- 
tem alt-üst oldu, mağazalarda raflar boşaldı, arz- 
talep, fiyat-ücret arasındaki dengesizlik yığınla 
ekonomik sorunu beraberinde getirdi. Sosyo - 
ekonomik yapıda çiğ gibi büyüyen sorunların yanı 
sıra Birliği meydana getiren Cumhuriyetlede 
ayrılma eğilimleri, Sovenizime varan milliyetcilik 
hareketleri belirdi. 1917 da kurulan dev Birlik 
parçalanarak. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kaldı. Bu gidişten siyasal çıkar.ayıran, muhafaza- 
kar eğilimli bir grup devleti ele geçirmek üzere: 
başarısız bir darbe teşebbüsünde bulundu. De- 
mokratik güçlerin direnişiyle, tabansız cunta ağır 
bir yenilgiye uğradı. -Darbeden sonra SSCB yeni 
bir döneme girdi. 75 sene ülkenin kaderini elinde 

tutan Kominist parti fesh edildi, mal varlığına el 
kondu, Kızıl barak indirildi, Rus çarlığının simgesi 
üç renkli bayrak göklere çekildi. Devlet 
bürokrasisi alt üst oldu. Serbest piyasa, Serbest 
çok partili seçimlere gidilmek üzere çeşitli 
düzenlemeler yapıldı. Bu arada yeni birlik 
andlaşması yapılarak ülkenin adı "EĞEMEN- 
BAĞIMSIZ CUMHURİYETLER BİRLİĞİ" şeklinde 
değiştirildi. Ekonomik dayanışmayı sağlamak, bo- 
zulan sistemi yeniden kurmak, üretim-tüketim 

dengesini sağlamak üzere Cumhuriyetler 
arasında ekonomik: birlik andlaşması yapıldı. Ya- 
bancı sermaye teşvik edildi. Darbeden ürken Batı 
ekonomik yardımı hızlandırdı. Günümüzde, 
geçmişe göre bir toparlanma gözlenmekle birlik- 

te, çözümlenmesi gereken yığınla sorun 
gündemde durmaktadır. 

İ Ülkede meydana gelen sosyo-ekonomik, poli- 
tik değişmeler SSCB'de yer alan Kuzey Kafkasya 
daki özerk bölge ve cumhiriyetleri de doğal ola- 
rak etkiledi. Yerel parlementolar ve üst düzey 
yöneticileri, darbe sonrası, istifa ettirildi ve çeşitli 
siyasa! partiler. kurulmaya başlandı. Çeşitli diller- 
de, çok halklı bir sosyal ve siyasal partiler kurul- 
maya başlandı. Çeşitli dillerde, çok halklı bir so- * 

syal ve siyasal yapı görünümündeki Kuzey Kal- 
kasya'daki özerk bölge ve cumhuriyetlerin yeni- 
den yapılan devleti sistemindeki yerinin ne 

olacağı konusu, orada yaşıyan halklar kadar, 

, Diasporadaki Çerkesleri de yakından ilgilendir- 

mektedir. Bugün Gürcistan Cumhuriyetine bağlı 
ABHAZYA, GÜNEY OSETYA ile Rusya Fedara- 
syonu İçerisinde ver alan KABERDEY- BALKAR - 
KARAÇAY - ÇERKES- ADİĞE CUM- 
HURİYETLERİNİN yeniden yapılanan devlet 
içindeki yerlerinin ne olacağı konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmamakla birlikte gelişmeler 
endişeyle izlenmektedir. 

Birlikten ayrılarak bağımsız devlet olmak için 
girişimlerde bulunan Gürcistan ile Rusya fedara- 
syonu içerisinde yer almak istiyen. ABHAZYA ve 
GÜNEY OSETYA silahlı çatışmalar, yüzlerce 
insanın ölümüne neden olan olaylar olmaktadır. 
1921 de Stalinist düzenlemeler yüzünden 
parçalanarak Cumhuriyet Statüsü elinden alınan 
Abhazya ve Güney Oseitya'nın yeni birlik 
içerisinde kendi kaderlerini kendilerinin tayin: et- 
mesi hususunda gerekli anlayış we destek 
sağlanacak yerde, baskı ve terör estiren Gürcü 
Şovenizimine Kuzey Kafkasyanın kardeş halkları 
karşı gelmelidirler. 

Kuzey Kafkasya da endişeyle izlediğimiz diğer 
bir konu: Çok partili seçim, halkların parlemento- 
daki temsil yetki ve oranlarıdır. 

Eski seçim sisteminde, tek parti ve halkların - 
nüfus oranlarına bakılmaksızın; yerel ve ulusal 
parlementoda bir temsil hakkı vardı. Genellikle 
partinin gösterdiği adaylar arasında seçim 
yapılırdı. Cumhuriyet ve özerk bölgelerin üst 
düzey yöneticileri de genellikle, tarihi olarak o 
toprakların sahipleri yerli halklardan seçiliyordu. 
Sistemin eleştirilecek yönleri olmasına karşın, 

çeşitli milliyet ve ulusal topluluklara temsil 

hakkının verilmesi, ulusal kimliğin korunması için 
alınan tedbirler, sağlanan kültürel olanaklar, taktir 
edilmesi gereken hususlardır. 

Eskinin siyasal, sosyal, ekonomik yapisi 
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üzerine inşe edilmeye çalışılan "Serbest piyasa, 

serbest çok partili seçim küçük halklar aleyhine 

gelişmeler getirebilir. Şayei gerekli Anayasal 

güvenceler sağlanmayıp, küçük halklar'ın temsil 

oranları belirlenmediği taktirde, çoğunluk azınlığa 

eğemen olacaktır ki; Bu durum ADİGE, ABHAZ, 

KARAÇAY, BALKAR v.b halkların aleyhindedir. 

Serbest seçim, çok partili sisteme demokratik re- 

jimlerde kimsenin bir itirazı olamaz. Çok partili ser- 

best seçime ilişkin düzenlemeler yapılırken, halk- 

ların eğemenlik hakları güvence altına alınmalıdır. 

Aksi taktirde çatışma ve huzursuzlukların önüne , 

o geçilemez. Kuzey Kafkasya da kendi toprak- 

larında kendi kaderlerini birlik içerisinde kalarak 

çizen halklar, eğemenlik haklarına yapılacak 
müdaahaleyi kabülleneceklerini sanmıyorum. 

Kuzey Kafkasyanın yerli halklarının önemli bir 
bölümü, Çar kolonyalizminin baskıları sonucu 

anavatanlarını terkke zorlanmışlardır. Tarihte 

ender rastlanan olaylar zinciri sonucunda, 

Çerkes halki kendi topraklarında azınlık duruma 

düşmüştür. Yıllarca uygulanan nüfus politikaları 

sonucunda başka bölgelerdeki çeşitli halklar 
(özellikle Ruslar) bölgeye yerleştirilmiştir. Geçmiş 
yüzyıl boyunca, bölgeye yerleşen insanlarla yerli 

halklar arasında kültürel alışveriş ve dostluk 

bağları oluşmuştur. Sos- yalist sistemin halklar 
arasında dostluk, kardeşlik, barış ilişkilerini 

geliştirerek Sovyet insanı yaratma daki çabası 

başarısızlıkla sonuçlansa dahi, bu amaç, in- 
sarllığın bir idealidir. 

Sistemin eleştirilecek, işlemiyen bir çok yönleri 
olmasına karşın, dil ve kültürleri farklı çeşitli halk 
gruplarına tanınan temsil yetkisi, ulusal kimliğin 

korunması için getirilen tedbirler, ulusal sorunun 
barışcı çözümü, sistem sayesinde sağlanmıştır. 
Çatışmalar genellikle, stalin döneminde uygula- 
nan halklar politikasının yalnışlıklarından kaynak- 
lanmaktadır. Uygulamada sosyalist sistemin 
eleştirilecek bir çok yönü olabilir. Fakat en küçük 
halk birimine dahi, kişiliğini, kültürünü, ulusal 
kimliğini koruma imkanlarının sağlandığı unutul|- 
mamalıdır. Bir örnek verecek olursak; Adiğe Cum- 
huriyetinde takriben 150.000 Adiğe 
yaşamaktadır. Ankaranın bir ilçesindeki nüfus 

kadar olan bu insanlara, ilk okulda kendi diliyle 

eğitim, kendi dilinde gazete, kitap çıkartma, 

Radyo - TV de kendi diliyle proğram yayınlama 
v.b kültürel imkanlar sağlanmıştır. Bu kültürel im- 
kanların yanı sıra yerel ve yüksek soviyet'te ağırlı 
temsil hakkı verilerek, halkın eğemenlik hakkına 

saygı duyulmuştur. Sistem ulusal kimliğin 

yaşatılması, devletin kurumlaşması. konusunda 

çeşitli güvencler sağlamamış olsaydı, bugün 

Kuzey Kafkasya'da görülen ulusal diriliş haretine 

rastlanamazdı. Anavatanda ulusal ve kültürel 

gelişmeleri daha iyi anlamak için Diaspore da 

çeşitli ülkelerde yaşıyan Çerkeslerin yok oluşuna 

bakmak yeterlidir. Her türlü eğemenlik, ulusal kim- 

lik haklarından mahrum bırakılan her halk gibi 

Çerkesler d6, içnde yaşadıkları toplumla 

bütünleşip yok olacaklardır. 

Çok partili seçim sistemini geçişie, halklara 8s- 

kisi gibi temsil hakları verilmeyeyip eğemenlik 

hakları sali çoğunluk oylarına bağlanacak olursa, 

önümüzdeki yüzyılda, kendi topraklarında azınlık 

durumundaki halklar ciddi yok oluş sorunlarıyla 

karşılaşacaklardır. Kuzey Kafkasya daki özerk 

bölge ve cumhuriyetlerde yaşayan halklar 

eğemenlik haklarını güvence altına alacak yasal 
düzenlemeler için girişimlerde bulunmalıdırlar. 

Ayrıca Kafkasya dışındaki nüfusun anavatana 

dönme çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır. Nüfus, ge- 
lecek te en önemli bir unsur olacaktır. Anavatana 

dönüş tkezi her geçen gün önemini bir kat 
artırmaktadır. Eğemenlik haklarını güvence altına 
alacak düzenlemeler yapılmadığı, gerekli nüfus 
artımı gerçekleşmediği taktirde, hortlaan Rus mil- 

liyetciliği çar zamanını aratacak boyutlara gelebi- 
lir. Bütün olumsuz siyasal gelişmelere karşı çok 
uyanık. olmak gereklidir. Tarihte parçala, böl, 
yönet taktiği ile 5-6 parçaya bölünen 
K.Kafkasyada önümüzdeki yeni dönemde "Ser- 
besi, çok partili seçim" adı altında, sözüm ona 
demokrat görülen, bir düzenlemeyle halkların 
temsil yetkisinin asğariye indirilmesine karşı 
çıkılmalıdır. Kafkasyadaki küçük halklar tek 
başlarına birşey yapamayacaklarını iyi bilmelidir- 
ler. Birleşmelerinden başka çözümleri de yoktur. 
Asırlardır bu topraklarda yaşamış, dili, kültürel 
yapısal ne olursa olsun K.Kafkasya halkları bir fe- 
derasyon çatısı altında birleşmeleri gereklidir. Ab- 
hasya, Osetya, Çeçenistan, Dağıstan, Karaçay- 
Çerkes, Adiğe, Kaberdey-Balkar Cumhuriyetleri 
bir fedarasyon çatısı altında birleşmeleri gerekli- - 
dir. Abhazya, Osetya, Çecenistan Dağıstan, 
Karaçay-Çerkes, Adiğe, Kaberdey-Balkar Cum- 
huriyetleri bir tedarasyon çatısı altında birleşerek, 
bağımsız-eğemen Cumhuriyetler siatüsüne 
yükselerek, Birlik içerisinde ağırlıklarını koruyabilir- 
ler. Aksi taktirde büyük halkların, devletlerin etki- 
sinden kurtulmaları mümkün değildir. 
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Kader Engin tarafından hazırlanmış ve 
19.11.1991 tarihinden itibaren 10 süreyle 
Güneş'te yayımlanmış "KafDağının 
Çocukları" adlı dizinin soruna çözüm 
bölümü. Yazı Necdet Hatam taratından ka- 
leme alınmıştır.     we i J 

ANAVATANA DÖNÜŞ biz Çerkesler için 
vazgeçilemez bir hak ve ulusal yaşam içi erte- 
İenemez bir zorunluluktur. Ulusal kurtuluş 

mücadelesidir. 

Bunun böyle olduğunu kavramak için 
somut durumu kısaca da olsa gözden 
geçirmek gerekir: Bildiğiniz gibi 21 Mayıs 
1864 de Ubıx bölgesindeki, Çarlık Rusya'sına 
karşı son direniş merkezi de kaybedilmiş ve 
hemen arkasından Büyük Sürgün, büyük tra- 
jedi yaşanmıştı. Osmanlı illerine 
dağıtılmışlık, Osmanlı İmparatorluğunda 
yeni devletlerin ortaya çıkması, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulması, Çarlık Rusya- 
sı'nın yıkılıp Sovyetler Birliği'nin (Şimdi 
BDT) kurulması Anavatan ve Muhaceret ola- 

rak parçalanmış bulunan çerkesleri hem 

anavatan hem de muhacerette yeniden 
parçalamıştır. Bugün Çerkesler 20 dolayında 
ülkede yaşamaktadırlar. Üstelik Adiğe ve 
Abazaların anavatan dışında yaşayan kesi- 
mi anavatanda yaşayan kesiminin en az beş 
katıdır. 

.Sadece bu kadarı, Çerkes Ulusal Soru- 
. nu'nun çözümünün, bulunulan ülkelerde 

nüfusları onbinlerle ifade edilen devletçikler 
kurmak değil, barışçı yollarla anavatana 
dönüp ata topraklarına yerleşmek, ulusal 
toprağı koruyan, ulusal yaşamı sürdüren 
kardeşlerimizle, yaşamı güzelleştirme 

çalışmalarına katkıda buluninak olduğunu 

ortaya koar. Bu sonucun Çerkes ulusal 

yaşamına duyarlı her Çerkes için, anlaşılmış 
olması ayrıca sevindiricidir de... 

Anavatana Dönüş vazgeçilemez bir hak 
demiştik. Sürülen halkların anavatana 

dönme hakları olduğu, tartışılması bile ge- 
reksiz evrense!i bir hak olsa gerektir. 
Çerkeslerin anavatanlarını isteyerek 
bırakmadıkları, zorlama sonucu 
bıraktıkları, bütün dünyada bu arada Sovyet- 
ler Birliğinde.de kabul edilmektedir. Ekim 
1990'da Nalçik'te Üniversitede yapılan Rus 
bilim adamlarının da katıldığı toplantının 
sonuç bildirgesinin 2. maddesi çerkeslerin 

anavatandan sürüldüklerini ve sürgünlerin 
anavatana dönüş haklarının olduğunu vur- 
gulamaktadır. 21 Mayıslarda tüm Çerkes 
Cumhuriyetlerinde Büyük Çerkes Sürgünü, 
yönetimin her kademesi ve çok büyük halk 
çoğunluğunun katılımı ile anılmakta, yeni- 

- den ağlanmakta ve tadrihin bu haksızlığının 
düzeltilmesi yönündeki kararlılık somut- 
aşmaktadır. | 

Birer parçası olduğumuz muhaceret 
ülkelerimiz de bu hakkımızı teslim edecek- 
ler, ülke çıkarları için destek de olacaklardır 
inancındayız. Kişinin, gideceği ülke kabul et- 
tikten sonra - istediği ülkeye yerleşme 
hakkının olmayacağını hiçbir insan, 
yönetim illeeri süremez sanırım. Üstelik var 
olan üniter devlet yapılarına zarar vermeye- | 
cek olan böyle bir girişim neden engellensin. 
Ülkemiz için söyleyecek olursak, belirgin bir 
destek gözlenilmiyorsa da engellemenin 

“ olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer 
muhaceret ülkelerinde ise Anavatana Dönüş 

yönetimlerce destek bulmaktadır. 

Dilini kültürünü yaşatmak, geliştirmek, 
ulusal varlığı sürdürmek isteyen her çerkes 
için, dahası ulusal kültürlere, yaşama 
duyarlı herkes için çerkeslerin anavatana . 
dönmesi ertelenemez bir zorunluluktur. Dev- 
İet desteği ile okul ve. kurs açma hakları bulu- 
nan muhaceret ülkelerinde bile dilin yok 
olmak üzere bulunması, gelenek ve 
göreneklerimizin yok olmakta olduğu 
yakınmasının hiç bitmememsi evlilik yolu 
ile karışmaların boyutlarına gittikçe 
büyümesi özetle asimilasyona yakınlık Ana- 
vatana Dönüş'ü acil kılmaktadır. 

Dilerseniz olayın bir de olabilirliğini 
gözden geçirelim. Sorunun kolay 
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çözümlenmesi, olayşın hızla gerçekleşebil 

mesi için ilk şart anavatanda yaşayanlarla 

muhacerettekilerin birbirlerini sevmesi olsa 

gerek, ki Adığey Cumhuriyeti Çerkes Halk 

Dansları ve Şarkıları Grubu'nun, geride 
bıraktığımız 30 gün boyunca sizin Yalovada 

< olduğunuz sıcak karşılama, konuk- 
i ların seçilmeyeceği kaodar bir kaynaşmanın 

  

   

    

n Halk Oyunları gruplarının gelişleri 
ında da yaşanmış olması, anavatana 

örebilenlerin size anlatabileceği 
vginin, özlemin ne denli somut 
küçük birer göstergesidir. ye 

ikinci şart olarak yerel yönetimlerin Ana- 
vatana Dönüş'ü benimsemeleri, destekleme- 

lerini söyleyebiliriz. Sürgün anma top- 
lantılarına yönetim her kademesinden 
sorumluların katılmasını, devlet kademele- 
rinde dönüş komisyonları kurulmuş bulun- 
masını, Haziran 1991 de Nalçikte 

gerçekleştirilen Çerkes Halk Oyunları Festi- 

vali sırasında Kabardey-Balkar Cumhur- 
başkanı K'ok'o Valera'nın basınımıza da vine 
gazetemiz Güneş'de yansıyan "Geri Dönün" 
çağrıları, yönetimlerimizin desteğinin 
kanıtları olarak alınabilir. Hele Dünya 
Çerkes Kongresi'ndeki katılım ve oluşturulan 

yönetim kurulunun iki üyesinin konum- 
larına bakıldığında olayın ne kadar ciddiye 
alındığı görülecektir. Başkan Kalmık Yure 
(Sovyetler Birliği Adalet ve Anayasa Komis- 
yonu Başkanı) İkinci başkan Mek'et'ey Ab- 
dullah (Sovyetler Birliği Bilimler Akedemisi 
Rektör Yardımcısı ve Sovyetler Birliği parla- 
menteri). 

Üçüncü şart Çerkes Cumhuriyetlerinin bu- 
lunduğu Sovyetler Birliği yönetiminin olayı 
benimsemesini sayabiliriz. 19 Ağustos 1991 

“de Rusya Federatif Cumhuriyeti'nin çağrısı 
ile Moskovada bir toplantı gerçekleştirildi: 
Sovyetler Birliğinde yaşayan halkların 
dışarıdaki soydaşlarının toplantısı. Bu top- 
lantıda dile getirilen "Çerkeslerin Anavatana 
Dönüş" isteği ilgi ile karşılanmış ve sıcak bir 
kabul görmüştür. Bugünlerde, "geçmişte 
hangi tarihte ve hangi sebeble olursa olsun, 
bugünkü Sovyetler Birliği topraklarından 
ayrılanların torunları, koşulsuz olarak So- 
vyetler Birliği vatandaşı olabilirler" 
anlamına gelen bir yasa hazırlığı sürmekte. 

ve bunun birkaç ay içerisinde yasalaşması 

umulmaktadır. 

Önemli bir diğer şart muhaceret ülkeleri 

halkı ve yönetiminin olaya bakış açısıdır. 

Devlet yapılarına zarar vermeyecek, insan 

haklarının ayrılmaz parçası böyle bir isteği 

engellememek, desteklemek muhacerei 

ülkelerimize hem uluslararası platformda 

itibar kazandıracak, hemde dünyanın birçok 
ülkesinde ve tabiiki Sovyetler Birliğinde. 

gönüllü lobiler kazandıracaktır. Konuk 

ettiği, evini aşını paylaştığı, ülkelerinin 

bugüne gelmesinde azımsanamayacak, 
saklanamayacak katkıları bulunan ve ana- . 
vatanlarınca çağrılan çerkeslere herhalde şu 
söylenmelidir: "Uğur ola, uğur ola/Çıktınız 
hayırlı bir yola/Kolaylıkla mutlulukla 
kavuşunuz yurdunuza." 

Glastnost, Perestroika, sistemler arası 

yumuşama, Paris Şartının tüm ülkelerde bu 
arada Türkiyemizde de hayata geçirilmesi 
çalışmaları, Anavatana Dönüşü ertelenemez 

bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkarmaktadır. 
| 

Konuya ilişkin daha birçok şey 
söylenebilecek olmakla birlikte, daha fazla 
yer işgal etmemek için sonuç olarak şunu 

söyleyebiliriz Çerkesler için Ulusal Varlık 
- ancak ve ancak Ulusai Topraklarda sürecek 

ve gelişecektir. Çerkesim diyen herkese bütün 
şartların lehimize olduğu böyle tarihsel bir 
fırsatı karışmaması gerekmektedir. Fırsatı 
kaçıranlar tarihsel vebalin altına girmiş 
olacaktır. Dönüşe evet, Dönüş Gereklidir 
diyen herkesin hemen toparlanıp yola 
çıkması beklenmiyor. 

Beklenen "mümkün olan en kısa sürede, 
en çok sayıda insanı olaya duyarlı hale getir- 
me ve mümkün olan en kısa sürede, en çok 
sayıda Çerkesi anavatana sağlıklı bir şekilde 
götürme çalışmalarına maddi ve manevi 

katkıda bulunmaktır." 

İlginiz ve bu olanağı bize verdiği için siz ve 
gazetemiz Güneş'e teşekkürler, sevgiler, 
saygılar... 

Necdet Hatam 

asya Kültür Dernekleri 

  

Kuzey Kaifk 

Koordinasyon Kurulu Başkanı 
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İZMİR | ve 

  

Laçış Mustafa Aziz   

  

    

Hepinizin bildiği gihi geçtiğimiz sonhahar'da Türkiye'den bir 
fırtına geçti 

NALMES'tİ adı 

İzmir'de gösteri yapan bu almaz ekibi İzmir ili 

MŞe umsızlıklarında açiıça 

    

  

   

İzmirde çok öncesinden başlayan, Dernek Vakıf Elem ister 
istemez daha bir açığa çık. 

Bürüşlari ta tamaman farkli olan bu iki yapının tatlı rekabete 

  

betin tatl olmasınılan pm ve göreksizi. 

mayan şeyleri varŞ 9 gibi göstermenin kime me yarar 

  

Kaldı ki Hunları galan eline elamanları in öyleyorol v8 > halta 

onlara bir tekn maddi yararlar sağlay acaklarmı leri silrerek i- 

tisa elmali istemek | 80 doğuracağı sonuçlar açısından afete 

      

  

Tüm bul olumsuzlukların. üzerine köylere yapılan hir ziyaret 

esnasında aynı tulumu sürdüren valui olemanlarınmn üsülüne 

uygun ve kibar bir dille uyarmasını çeşiti il an v8 intanlarla 

  

    
rofaha" Kavuşturunsanız ns olacak 8 - 5 kişi için ve hepsinden 
önemlisi ertE; biten ileolojiniz ve insanları korkutacayınız Öcünİz 
kalmamasından dolayı emelleriniz için muhacerette yaşayan 
8.000.000 milyona yakın insanı feda mı edeceksiniz? 

Amag oradaki kaneşlerimi! buraya yetirip yoraştirme ol 

Amacinz | kültür karumaksa bu tür yapılara ve oryaniza- 
       

  

Amacınız Tür BİLME isnat olmaksa o uüselliğn ZI  inkap 
etmekse bunun için fazlaca kendinizi yormanıza gerek yok. Zira 

Bu işi geçtiğimiz aylarda yapıldığı gibi resme İdielejinin kasın oi 
ğ i ziy Gil 

Bu nodenla sayın vali yöneticilerinin kendilerine buyüne 

kadar olumala yakiaşma gabasi içerisinde olar dernek 

   

   

  

    arr ge iu elaylar sen 5 yz 

süreç ipenisinde öneml golişmele doğurdu. Bu konuda bizi en 
yakımılan ilgilendiren çerkes Gumhuriyetlerinin durusu ii, İğ 
gatlaklardan birisi Gürcistan işyal altındaki Abhazya'da sir 
Ana Gürcistan'ın o anki yönetini ne Kadar seri bir Kayay 

Görünüşte 100.00 

ği 

a 

    

   

nüfusa sahip Alazalar sanki mülyaü- 
arş gihi bir hava esiriyorlari.. 

eydi bu? Bu açıkça tem kardeş Kuzey Kalkasya ielkelerri 

  

| tapyakln göçleri ile Abhaz" yanın yanında olmaları ve iniz 

ileri yeşillenmeye başlamış atıldığı topraktan güneşe 
maya haşlamıştir 

  

i — Atayurdumzda böylesin bik adımleri cesaretli atılıp 

  

son bir kaç aydır, Sakarya' da iri dernek bulunmaktadır. 
Bini, Sakarya Kafkas Dernegi dışında Sakarya uz: 

  

ay Kafkasya 

  

? Abazalar yoyunlukta, diyerinle ise Kuzey latkasyalı 

dizer e kardeşlerimiz. 
inada SOPSANIZ iz ayri gereiçesini beki incir çekirdegini     
  

. ve de bu Güney Kafkasya'yı da yeni Gürcü gbi halklarıda kap 

sarnuşta, yek efendim derneyin ekiden ismi Kafkas miştan asla 
dönüldüyü için böyle olmuş da yok efendini Abazaler ekipler 
Abaza olmayanları tasfiye ediyorlarmış da, ayrı okip kurula 
calınışta, MIŞ ... » MIŞ .. MUŞ. 

İşte iz "... miş ... miş” larla yelen ayrılıklar. 
Byte ayrıldın slirdiyi mi e yiyin her Bisininde merkezi 

  

    
Bizce her İkİ dornek yönetici eri çalışan kesiminden 

başkasına Kadar bi? r masaya giuirmalı, düşünüp taşın asgari 
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Kafkas savaşları boyunca gerçekleşen ko- 
lonizasyon ve göçetlirme sorunları nedeniyle 
bu dönem, Adıge tarihinin en zorlu, en dra- 
matik dönemlerinden biri olmuştur. Ancak 

ne tuhaftır ki, aynı zaimanda bu dönem, tari- 
himizin en az araşlırılmış, en az bilinen 
dönemidir de. Bu konuda, geride bıraktığımız 
dönemlerin olumsuz etkileri de anlaşılır bir 

şeydir. 

Düzenleyip yayımladığımız ekteki harita; 
Kafkas savaşlarının sürdüğü uzun yıllar 
boyunca Kuzey Kafkasya'nın nasıl zaptedil- 
diğini gösteriyor. Yalnız bununla da 
kalmıyor, aynı zamanda başka halkların 
Kuzey Kafkasya'ya nasıl gelip yerleştiklerini 
de gözler önünne seriyor. Bugün toprak- 
larımızdaki yabancı yerleşimler ve halklar 
ile onların davranış ve yaşama biçimleri, 
işte o zaman ülkemize göçedip yerleşen bu in- 
sanlardan kaynaklanmaktadır. Kafkasya'ya 
ilk yerleşen Rusların tarihi 

gösterilen kalelerle başlar. Öteden beri 
Adığelerin yerleşik bulunduğu topraklara 
bakıldığında, kolonizasyonun nasıl 
gerçekleştirildiği, başka halkların buralara 

nasıl yerleştikleri ve bu toprakları nasıl ege- 
menlik altına aldıkları açıkça görülür. Bu 
bağlamda; bugüne kadar bizim için cevapsız 
kalan birçok soruya da açıklık getiriyor. 
Herşeyden önce harita, Kuzey Kafkasya'nın 
özgün bir politika ile belirli amaçlar 
doğrultusunda işgal edildiğini, bu arada 
Çarlık Ordularının topraklarımızda 
yürüttükleri kanlı savaşları, bu savaşlarda 

Adıgelerin inançla, cesaret ve karazlılıkla 

özgürlüklerini nasıl savunduklarını 
gösteriyor. 

Savaşların henüz başladığı yıllarda, Rus 

askerleri için nehir kıyılarında, geçit 
- ağızlarında inşa edilen kaleler, yer 
seçiminin körlemesine yapılmadığının 
göstergesi. Kuzey Kafkasya savaşlarının 
özellikle "Kazak Savaşçıları Dönemi" diye 

haritada 

  

adlandırılan yılları, bölgenin beşeri 
çoğrafyasının tümüyle değiştirdi. Başka 
Ğeyişle nüfusu üç milyonu aşan Adıge halkını 
neredeyse coğrafya haritasından sildi. 
Sürgünlerden artakalan az sayıdaki 
Adığe'nin çoğunluğu da birbirinden farklı 
çok sayıdaki dünya halkları arasında yok ol- 
maya mahkum edildi. 

Adığe Vatanı'nı işgalin nasıl gerçekleşti- 
rildiği, o topraklarda kurulan kalelerin ku- 
ruluş. yıllarına bakılarak anlaşılabilir. Buna 

ilişkin olarak, haritanın daha bir anlaşıla- 
bilmesi için tarihin kimi dönemlerine daha 
yakından bakalım. 

Ii - Kuzey Kafkasya'nın silahla işgali 
başlamazdan önce başka halklar Adığe 
Vatanı'na yerleşmeye başladı. Örnekse Mos- 
kova ile kimi Adığe ileri gelenlerinin 
arasındaki politik ilişkilerin geliştiği 
dönemde (1557'de Khaberdey Rusya ile 
anlaştıktan, 1561'de Pşşı (prens) 

. Temırıkhue'nin kızı İvan Grozni ile evlendi- 
rildikten sonra) Don kıyısı kazakları Adığe 
ülkesine göçetmeye ve yerleşmeye pek az 
olduğu Kuzey-Doğu Kafkasya dolaylarına 
yerleştiler. Astrahan deltası ile Terek 
ırmağının kuzeyi 17. 18. ve 19. yüzyıllarda 
grebenske Kazakları tarafından zap edildi. 

2- Kuzey Kafkasya'nın kuzey-batı tarafına 
yerleşmeler, Azak denizi ele geçirildikten 
sonra başylamıştır. Kazak asker aileleri bu 
topraklara ip gibi sıra sıra yerleştirildiler. 
Bu yerleştiriliş, birçok kaleden oluşmuş 
"Azak-Mezdegu Güvenlik Hattı'nı 1774-1780 
yılları arasında ortaya çıkardı. Bu, o 
dönemde açılan Novoçerkassk-Stavropol 
anayoluna bağlanmıştı. 

3- Adige topraklarının işgal edilmesine 
paralel olarak yükseklerde kurulan kalele- 
rin sayıları da artıyordu. 1830 - 1842 yılları 
arasında Karadeniz kıyısı boyunca Sohum'a 
kadar 17 kale kurulmuştu. 
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4- Topraklarımıza çok sayıda Rus nüfusun 
yerleştirilmesinden hemen önce, dışarıya 

göçetmiş Adığeler de vardı. Ama Adığelerin 
kitle halinde 1858-1866 yıllarında Türk'e 
(dönemin Osmanlı topraklarına - Ç.NJ sürelmesi 

asıl olarak Rusların Adığe topraklarını 
batıdan başlayarak fiilen işgal etmesi sonu- 
cunda gerçekleşti. Bu sürede yarım milyonu 

o aşkın Adığe, topraklarını terketti. Yıllarca 
süren Kafkas savaşları süresince yok olanlar 
da bu sayıya eklenirse, ekonomik koloniza- 
syon başlamazdan önce Adığelerin kendi top- 
raklarında azınlık durumuna düştükleri ' 
açıkça görülecektir. Örneğin Karadeniz 
kıyılarına yerleştirilen Rus askeri 
köylerinde 1801 yılında nüfus 36.200 idi. 
Başka deyişle 9 yıl içerisinde sayıları 1,5 kat 
artmıştı. Sözü edilen köylerde nüfus, her 
fırsatta arttırılmaya çalışılıyordu. Sözgelimi 
1808 yılında adıgeçen ordulara, 18. yüzyılda 
Türkiye'ye göç etmiş, ancak çok geçmeden 
geri dönmüş olan 500 Kazak siçevik'i de 
yazılmıştı. Bu ordulara 1809-1811 yılları 
arasında 39.800, 1821-1825 yıllarında 40.000 
ve 1845-1850 yılları arasında 15.000 asker 
yazılmıştır. Dahâ sonra da bu yazılım bu 
şekilde sürmüştür. 

"Kafkas Kaleleri"nde sürekli olarak bulun- 

durulan büyük ordular kolonizasyon ve 
göçettirme olaylarını hızlandırıyordu. Kimi- 
lerine göre bunların e sayıları 200.0C0'e 
ulaşıyordu. Psıjj ile kıyıboyu arasında (Şaxe 
suyuna değin) 60'lı yallarda 87.000 sivilden 
başka 85.000 kadar da asker yaşıyordu. Bu 
durumda Kafkas Ordusu'na da Kafkasya'ya 
göçetmiş Ruslar arasında saymak gerekir. 
Dahası saymaktan öte, savaşçılık ve 

tarımsal üretim açısından özellikle seçilmiş 
bir kitle olarak yer alıyordu, demek gerekir. 

5- Kuzey Kafkasya Savaşları kolonizasyon 
ve göçlerle birlikte yürüdü. Onların dayanak 
noktaları askeri kal&erdi. Bu kaleler, Adığe 
topraklarına göçedenlere ilk tutunma nokta- 

ları oluşturuyordu. Köyler stratejik önemi 
olan yerlere; su kıyılarına, geçit ağızlarına, — 
yamaçlara, yeterli suyu bulunan yörelere... . 
kuruldu. Ruslar, daha çok Kuzey Kalka- 
sya'nın iki büyük. nehrinin; Psıjj ve Terek ne- 
hirlerinin arasına yerleştirilmişti. Buraları 
savaşta stratejik yönden en önemli bölge ve 
işgalcilerin en zalimlerinden biri olan Yer- 
molov'un deyimiyle "Kafkasya'ı sessizce 

/ 

kuşatma" taktiğinin en elverişli mekanı X0- 
numundaydı. i 

Haritaya ilişkin olarak şunu da söylemek 
gerekir ki, Kale gruplarının herbirinin özgün 
adları da vardı: Azak-Mezdegu Hatlı, Karade- 
niz Kordonu, Karadeniz Kıyı Hattı, Kuban 
Hattı v.b... gibi.. Haritada görüldüğü üzere 
belli başlı güvenlik hatları dışında Adıge top- 
rakları savaş açısından önemli pek çok 

küçük parçaya da ayrılmıştı. Kaleler 
çoğunlukla su kıyıları boyunca kuruluyordu. 
Örneğin Warp, Labe, Şhaguaşe, Psijj 
üzerindeki Betai Paşa geçidinden başlayıp 

Balkh suyuna, sonra da Yinjic kaynağına 
uzanan hat boyunca kurulmuştu. Kalelerin 
herbirinin de ayrı adı vardı: Kislovodsk, 
Nalçik, Zelençuk, Labinsk, Wup up kaleleri 
v.b.. gibi. | 

Üzüntümüz o ki; Sovyet tarih ve coğrafyası 
bugün de bu hatları "Korunma Hatları" ola- 
rak nitelendiriyor. Örnekse, Stavropol 
Basımevince 1967'de yayımlanmış olan 
"Karaçay-Çerkes Tarihi Üzerine Denemeler" 
adlı kitabın birinci cildinde şöyle yazılı: 
"Psıjj yukarısında kurulu kaleler kendi top- - 
raklarını terk edip Küçük ve Büyük Yinjic, 
Warp, Labe boylarına yerleşen Rus düşmanı 
kimi Khaberdey Pşşılerini kontrol altına 

alıyorlardı." (sayfa: 278) 
Bugün önünüze koyduğumuz harita 

Çerkesya'nın ayrılmaz tamamlayıcı bir 
parçasıdır. Tüm Kuzey Kafkasya topraklarını 
kapsayan, Karadeniz kıyılarından başlayıp, 
Kuzey Osetya ve Çeçen-İnguş sınırlarına 
kadar, bir zamanlar Adığelerin yaşadığı 
Çerkesya'nın ayrılmaz, tamamlayıcı bir 
parçasıdır. 15.y üzyılda yaşamış Venedikli (7) 
İosafag BARBARA Karadeniz kıyılarından 
başlayıp günümüz Osetya'sının batısının 
batısına kadar uzanan toprakları içeren 
bölgeye Çerkesya adını vermişti. Adiğe hak- 
ları içinde en doğuda yaşayanlar, Aslar ya da 
Alanlara komşu olan Kevertler idi, başka 
deyişle Khaberdeyler idi. türk, Rus ve Batı Av- 
rupa bilim adamlarının 14 - 17 yüzyıllarda 
yazdıkları kitaplar da Çerkesya sınırlarını 
yukarıdaki gibi çiziyorlar. Küçük Khaberdey 
ya da Cılaxhsteney diye anılan bölge, . 
günümüzdeki Osetya'nın dağ eteklerini de 

- kapsıyordu. 

Adiğe toprakları, üzerinde yaşayan Adıge 
halklarına göre şöyle bölümlenmişti: A) Batı 
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(Psıjj ötesi) Adiğeleri: Abazinler, Temrukk 

Adiğeleri (Janeler), Natıxhuaylar, Şapsığh- 
lar, Ubikhlar, Vardanlar, Karadeniz kıyıla- 
rında yaşayan diğer Adığeler, Abzakhlar, 
Bijedığhular, Hatıkhuaylar, Mamxeğhlar, 
Bestleneyler, Bela ve Labe kıyılarında, Büyük 
ve Küçük Yinjıc kıyılarında, Psıjj 
kıyılarında yaşayan Adığeler hep bu kavram 
içinde yer alıyordu. b) Doğu Adığeleri: Büyük 
Khaberdey, Küçük Khabardey, Psıxuabe uza- 
nan bölgede yaşamış olan Adiğeler bu kav- 
ramın içinde yer alıyorlardı. Psıxuabe ve 
doğrusu Adiğelerine 16. yüzyılda "Psıxuable 
Adiğeleri" denmeye başladı. 16. ve 17. 
yüzyıllarda yaşamış Rus ve Leh (Polanyalı) 
bilim adamlarının yapıtları, bunu 
kanıtlamaktadır. 

Kalkas Savaşları, tarihin tanıdığı en 
uzun, en kanlı savaşlardan biridir. Onun 
Türk - Rus savaşı gibi gösterilmesi kabul edi- 
lemez. Türklerin Adığa toprakları üzerindeki 
etkinliği hiçbir zaman Ruslarınkinden fazla 
değildi. Ruslar için de aynı Şey söylenebilir. 

  

  

   
eeeru Ypenneşkle HHHU İaska3c Koi tHca 

'Tembi #pemocre « HaTaMA yerpoferda 

  

mey Tepparopmu, Hayopusumeca 8 Hayane 
3 XIX 8. nog TYpeukHM BAHAHHEM, A 

3aTeM 8 1829 r. orowegune i PocGuH 

  

2 Teppnropuu Handonee NpOHOJUKUT EASHİİX) 

<ei BOCHHEİX geHcTBHÜ    

- © BORHHOIK AeÜETBHA 

TipuMekake: İaprocxeMa docTasneya Ha 
9CHoBE niTepaTypHk HGTOUHHKOR 

MacwTa& I: 3 500 000 

  

Harita Rusça yazılmıştır. Daha çok kişi 

tarafından anlaşılsın diye böyle yaplık. 

Yazıktır ki, bir zamanlar Kafkasların en 

güçlü halkı olan Adiğelerin tarihini, yaşam 

tarzlarını bilenlerin sayısı pek az. Dahası, 
Adığelerin kendileri bile yeterince bilmiyor- 

lar. Bu çarpıklığın düzelmesinde harilamızın 

azıcık da olsa yararlı olacağını umuyoruz. 

kabul edilemez. Türklerin Adiğe toprakları 

üzerindeki etkinliği hiçbir zaman Rus- 

İlarınkinden fazla değildi. Ruslar için de aynı 

şey söylenebilir. 

Harita Rusça yazılmıştır. Daha çok kişi 
tarafından anlaşılsın diye böyle yaptık. 
Yazıktırki, bir zamanlar Kafkasların en 
güçlü halkı olan Adığelerin tarihini, yaşam 
tarzlarını bilenlerin sayısı pek az. Dahası, 
Adığelerin kendileri bile yeterince bilmiyor- 
lar. Bu çarpıklığın düzelmesinde haritamızın 
“azıcık da olsa yararlı olacağını umuyoruz. 

Dr.Rauf BOREY 

Coğrafya Profesörü 

a 

    

    

  

PYCCKO-YEPKECCKAA BOÜHA (1763—1864 r.r.) 

Hi KONOHM3AHHA HPHKYBAHBA W 3SAMAJHOTO KABKA3A 
* Khaberdey Cumhuriyeti'nde Kültür Fonu'nun bir kolu olan “Adığe Ansiklopedisi” grubu tarafında aylık olarak 

yayımlanmakta olan "Ş'ENGHUAZE" (Ansiklopedi) gazetesinin 3 Ağustos 1990 tarihli 3. sayının 4-5. sayfalarından 

MEŞFEŞ'UN. ve HUWAJJ E. tarafından türkçeye çevrilmiştir. 
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Ağaçe Muhittin (ÜNAL) 

. Sevyetler Birliği'nin yaşadığı son değişikliklerden önce KABAR- 

TAY- BALKAR Özerk Cumhuriyetine, RODİNA'nın davetlisi olarak 4 

kişilik hir kafile halinde gitmiş ve seyhatla ilgili izlenimlerimi de siz- 

ierg İleimeye çalışmıştım. Mayıs 1931 ayı içerisinde gerçekleşen 

seyahatimiz, Türk - Sovyet “Kültür Değişim antlaşmaları 

çerçevesinde yapıldığından bu kez de KABARDAY - BALKAR'dan yine 

RODİNA kanalıyla 4 değerli konuğumuz geldi. 27 Kasım - 11 Aralık 

1991 tarihleri arasında; “Ankara-Kayseri-Uzunyayla- “Düzce ve 

istanbul'da Sayın Sahahattin DİYNER ve sayın Şamü TURAN ile birlik 
te Ankara Derneğinin de katlılarıyla elimizden geldiğince gezdirip 

ağırladık. 

RODİNA'kanalıyla gelen ve 
- Baktar kökenli ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hazak İSHAK, 

- öset kökenli Baha ailesinden ve Başbakanlık Üzel Kaleminden 

VALENTİNA, 

- LUP ailesinden ve Kaharılay parlamenter VOLODİYA, 

- Kaharıayların KUŞHA ailesinden ve Kolhoz Thamedesi MUHA- 

MED,den oluşan 4 kişilik heyetin seyahatlerindeki ilk hede, Kahar- 

day Balkar Özerk Cumhuriyet'den oluşan 4 kişilik heyetin seyahat- 

lerindeki lik hedef, Kaharday Balkar Özerk Cumhuriyet'inin 

ekonomik potansiyelini ve hangi alanlarda yatırım ihtiyacı duyduk- 

larını anlatıp, hemşehrilerimiz arasında ekonomik durumları olye- 

Pişi olanları yatırım yapmaya davet eimek ve nihayei Pazar Ekomo- 

misinin çalışma tarzı hakkında bilgi toplamalıdı. 

Seyahat amaçlarıyla ilgili olarak kendileriyle detaylı olarak 

görüşüp, notlar aldık. Aldığımız bu notları KAFDAĞI ve DERDERU için 

elden geçirirken, SOHUM-MYKOP-NALÇIK-ÇERKESKİ-MOSKOYA 

güzergahında ilgililerle görüşmeler yapıp en son durumlar hakkında 

bilgiler getirerek dönen Uzunyayla kökenli ve Adana'da ÇAKSAN 

Asansörlerini üretmekte olan KAPLAN ATCI,; Moskoya'da Kafka- 

sya'ya yönelik Ticari - Ekonomik Organizasyonları öncülüğünü yap- 

maya çalışmalta olan Çerkeski Kabardaylarından Goj MUHA- 

MEB'den selamlar ve ekonomik mesajlar getirerek döndü. Her iki 
mesajın ısrarla üzerinde durduğu en önemli husus: “yatırım yapabi- 

lecek sayın hemşehrilerimiz yeç Kalıyorsunuz. Bir iki yıl sonra 

bugünkü imkanları elimizden kaçırmış olabiliriz. Zira, Amerika Ep- 

menileri, Japonlar, Almanlar, Tayvandlılar, İsrailliler yece-yündüz 

iş peşindeler. Bir yıl sonrasına kalındığında hugün bir dolara yapa- 

bileceğiniz yatırımı, bir yıl sonra 10-15 dolara ancak 

yapılahileceksiniz lütfen daha fazla yecikmeyiniz...” mesajıdır. 

Gerek Rodina tarafından gönderilen misafirlerimizin ve gerek- 

se Kaplan ATGI'nın getirmiş olduğu ekonomik mesajları 

birleştirecek değerlendirdiğimizde en acil olan yatırım ve iş alan- 

> 

larını şu şekille mastleleştirebiliriz: 

1- Merkezi Wosktova'da olan ortak hir Yatırım Bankası kurmak, 

2- Etimek Fabrikaları ve Un fabrikaları kurmak ve işitmek 

8- Çok sayıda Tuğla Fabrikaları kurup işletmel, 

4- Meyve - Selze paletleme tesisleri, Salça-Konserve Fabrika- 

lapi, Meyve suyu Falhırikaları Kurup işletmek, 

8- çimento Fabrikaları kurup, İşleimek 

6- Mevcut fayans ve seramik iahrikalarının fıpın teknolojisini 

yenileyip işletmek, 

7- Küçük traktör ve Zipaj Aletler Fabrikaları kupmak, 

8- Süt işleme tesisleri ve Soğuk hava depoları kurup işisimek, 

9- Et ve etmamullerini işleyerek tesisler kurup işletmek, 

10- Elhruz dağı yöresine turistik tesisler kurup işletmek, 

11- Bol olan denir cevherlerini Kısa yoldan işleyecek tesisler 

Kurup işletmek, 

12- Makarna Fabrikaları kurup işletmek, 

18- Mevcut Mebhiiya fahrikalarında oymacılık - işlemecilik ve al- 

sesuardan anlayan usta elemanlarla ve oyma - İşleme aparatlarını 

getirip fabrikaları işletmek, 

14- Ayçiçek yağlarını, soda ve maden sularını; cam ve pet 

şişeler üreterek paketlemek. 

19- Mevcut Tekstil ve Konfeksiyon fabrikalarmı çalıştırabilmek 

için iplik ve kumaş yetirip işlemek, modern hazir giyim üretimine 

imkan vermek, 

16- Kurulu ve çalışmayan birçok fabrikanın teknelojisini 

değiştirerek işlerlik kazanlırmak, 

17- Hektrik üreten santraller kurmak ve işleimek, 

18- Tekstil sanaylinde temizleme ve aklama aracı olarak kKul- 

lanılan ve bel miktarda bulunan toprağı değerlendirmek, 

19- Petrol Rafirelerinde kullanılmakta ve Amerikaya ihraç edil- 

mekte olan toprağı değerlemlirmel, 

  

-20- Oto tamirciliği, elektril-elektronik cihazlar tamirciliği, te- 

sisatçılar, döşemeciler ve henzeri mesleği bulunan insanların 

bağımsız işyerleri açmak suretiyle örnek olmak, 

21- Dünyanın her bölgesinden Kafkas- ya'ya dönebilecek 

ikemşherilerimiz Için Toplu Konut üretim Organizasyonları yapıp 

konut üretmek, 

22- Atıl olan tarım topraklarını işleyecek toprak İnsanlarını 

süratle yetirip takım üretimini artırmak. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız iş alanları için yatırımları sa- 
dece zengin hemşehrilerimzden beklemek yanlış olur. Ehette mall 
durumu elverişli olan insanlarımız öncülük edecektir. Ama onların 

“dışında duyarlı tüm hemşehrilerimizin (Abaza * Adige * Osel * 
Karçay ayrımı yapmadan) gayretleriyle küçük birikimleri 

değerlendirecek Şirketler ve Kooperatifler kurmalıyız. Güvenilir 

ve tecrübeli insanlarımızın örcülüğüne inanıyorumlü tahminlerden 

çok fazla miktarda katılımlar olabilecektir. Olmalıdır da. Yeni Cuir- 

huriyetlerdeki belirsizliklerin berpaklaşmasını beklemek gibi 

aldatıcı bahanelerie daha fazla zaman kaybetmek, yanlışların en 

büyüğü olacaktır. 
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insa yilik tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen MÖ. 

1000 yılından itibaren günümüze kadar üç iane büyük 

yaşanır. e göçler rüya tar ihinde ON önemli yer 

2000 yılları ında bugün İskandinav ülkeleri olarak ad- 

landırdığımız doğu avrupadan başlayıp Hazar denizi Ural 

dağları, Kafkasya ve hindistüana kadar sürer. Bası 

tarhçilere göre, bu kavimlerin bir kısmının kafkas yerli 

halkınca püskürtülmesi sonucu güneye doğru yayılarak 

iran, Irak, Suriye, Mezopotamya ve Mısır'a kadar 
gittiğini ancak Mısır halkıda bu kavimleri püskürtünce 

güneşin ülkesi anlamına gelen Anadoluya yerleşirler. 

Bahsettiğimiz kavim Hititlerdir. Bu önemli göç sonucu 

Hint-Avrupa dilleri yani Ari diller grubu dediğimiz ve 

tüm Kafkas dil gruplarının içinde bulunduğu dil ailesi 
meydana gelmiştir. Modem coğrafyanın kurucusu Ale- 

xander Van Huimboldt'a göre doğal olayların adeta esiri 

durumundaki insanoğlu yaşamını sürdürebilmek için bir 

takım olayların uyum sağlamak zorundadır. (Sıcaklak, 

basınç, rüzgar vb.) Dünya üzerinde insanların çok eski 

çağlardan beri toplandığı yer orta kuşak ikliminin top- 

landığı yerdir. Yengeç ve oğlak dönencesinin 23'27 pa- 

ralelleriyle 60'paralelleri üzerindeki bölgelerde olmuştur. 
Çünkü orada insanların yaşaması için gerekli olan her 

türlü şart mevcuttur. Dolayısıyla Kafkasya çok eski za- 

manlardan beri eski dünya karaları adı verilen Asya, Av- 
rupa Afrika kıtalar topluluğunun hemen ortasında yer 

almıştır. Ekonomik, coğrafiolaylar açısından yani ziraat 

hayvancılık, endüstri, ulaşım, ticaret ve turizm 

bazsımından ideal bir bölge olmuştur. 

İşte coğrafi askeri ve siraiejik açıdan bu kadar önemli 

cennet ülkesi Kafkasyaya yerleşmemeyi olimposlu 

tanrılar ihmal edemezlerdi. İaetosun dört oğlundan Atlas, 

Prometheus, Epimetheus ve Menoithiosod Kafka- 

syalıdır. Ateşi Zeustan alıp insanoğluna nartex içinde 

getiren Promatheistur. 

Prometheus kelime anlamı olarak öngören, önceden 

gören demektir. Kardeşi Epimetheus ise sonradan gören, 

sonradan bilen demektir. Yani iki kardeşten birisi cin 

gibi diğeri ise tabir caizse jetonu geç düşenlerdendir. 

Prometheus bu yüzden sivri akıllı olarak anılır. Bu iki 

kardeşy baş tanrı tanrılar tanrısı, şimşekler yıldırımlar 

gönderen. göklerin tanrısı. Kızdığında fırtınaları 

rüzgarlar estiren, yeryüzündeki kanun ve düzenleri ayar- 

layan Zeusa karşı koymadıkları için ceza görmüyorlar. 

Kafkasyalı Prometheus kendisini Zcusa kabul ettiriyor, 

fakat bir yandanda ona için için kin duyuyor. Burada ilk 

  

kez zeka ile gücün çatışmasına tanık oluyoruz. Zeus'a 

olan kininden dolayı onu alaya alıyor. Mesela tüm tanrı 

ve ianrıçaların hazır bulunduğu bir ziyafet sırasında çok 

besili bir et parçasını bölüyor, iyi parçaların üzerini 

kötü derilerle kaplıyor, Kötüleri süsleyerek iyi 
gösteriyor. Bu iki parçayı Zeus'a getiriyor ve kötü 

olanını Zeus'a sunuyor ama Zeus ise ötekini tercih . 

»sediyor, Böylece küçük düşüyor. Zeus'ta bunu üzerine 

ona diş bilemeye başlıyor. Kafkasyalı Prometheus asıl 

yaptığı büyük icraat; tanrılar Katında kutsal olan ateşi 

insan Oğluna gelirmesidir. Ateş tanrısal bir nesne olduğu 
için büyük bir suçtur. İnsanlar ise ateş ile güçlenince 

tanrılarla boy ölçüşebile-ceklerini düşünerek 

küstahlaşırlar. Yunan mitolojisinde her zaman en büyük 

kusur Hybristir (kendini beğenmişlik küstahlık) 

İnsanların küstahlığıda Baş Tanrı Zeus'u kızdırır. 

Sonuçta onlara bir ceza düşünür. Ateşi insanlara gizli 

olarak getiren Prometheus'u zincire vurur. Boyunu iki 

kat aşan bir sütuna bağlayarak üzerinde bir kartal salarak 
onu gagalatır. İ 

Kartal Prometheus'un karaciğerini yer, yediği parça 

kadar geceleri tekrar büyür ancak Artema'nın oğlu Herak- 

les kartalı öldürüp Prometheus'u bu dayanılmaz 
işkenceden kurtarır. Zeus-bu sefer ikinci bir ceza olarak 
bütün tanrıların üstün niteliklerini Pandora isimli bir 
kadında toplayarak yeryüzüne geri zekalı Epimetheus'a 
gönderir. Gönderilen kadın Pandora aslında bir vasıtadır. 
Eline bir kutu veriyor. "Bunu sakın açayım deme" diye- 
rekte tembihliyor. Pandora insanlar arasında geldiğinde 

bir çok kahraman onu kabul etmez fakat geri zekalı Epi- 

metheus kabul eder. İşte, eskiden dertlerden uzak yaşayan 

insanoğluna ölüm getiren hastalıklar, dertler kaygılar bu 

kutudan çıkıp insanın başına musallat oluyor. 

İnsan dostu Prometheus birçok yazara şaire ilham 
kaynağı olmuştur. Prometheusu toplumsal anlamı 

içinde, insan ve tanrı çalışması şeklinde ilk gösteren 

yazar Yunan Aisilias olmuştur. "Zincire Vurulan Pro- 

metheus" adı eser sahnelenmiştir. Charleinin 4 perdelik 
'dramı vardır. Geothe, Andre, Gite'inde Prometheus 

üzerine eserler vermişlerdir. Ressamlar arasında Tiziano 

Prometheusun en güzel resmini çizmiştir. Beethoven 

. tarafından bestelenmiş Promethcis balesi vardır. 

MEZAN Şenol Zaman 

Kaynakca 

- Azım Erhat Mitoloji 

- Hesiodas. 

- Ders Notlarım 
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ÇEVİRİ-İNÇELEME 
  

  

  

Laçış Mustafa Aziz       
Geçtiğimiz yıllar dünyan en büyük iki . 

devinden birinin çözülmesi ile bu olayın 
dünya da yarattığı etkilerle geçti. 

Bu devin çözülme sürecinde bizleri en 

çok ilgilendiren ise Anavatanımız dedi- 
gimiz Çerkes Cumhuriyetleriydi. 

Bu cumhuriyetler içerisinde en hare- 
ketlilerin ve de en çok yardım edilmesi 
gerekenler birisi Abhazya idi. 

Çıkan olaylar ve şovenist baskılarla 

karşılaşan Abhazya birden mücadelesinin 
içerisinde. kardeş Kuzey Kafkasya halk- 
larını ve onların desteklerini gördü. 

Buna karşın Gürcistan, ortaya "Abhaz- 
lar Yoktur, Abhazya bir Gürcü toprağıdır" 
tezi ile çıktı. Ve bu tezin kuvvetlenmesi 
ve dünya kamuoyunda ilgi görmesi için 
büyük bir kampanya içerisinde bulundu. 
Aydınlar, siyaetçiler, devlet adamları, 
Anavatanınıdan uzakta yaşayan tüm 
Gürcüler bu tezi kuvvetlendirecek her 

türlü düşünceye hizmet etmeye 
başladılar. 

İşte ileriki ' sayfalarda sunmaya 
çalıştısımız "Abhazya ve Abhazlar" 
çevirisinde böyle bir düşüncenin eseri 
olarak yazılmış bir inceleme. 

İngilizce olarak yazılan ve yayınlanan 
derginin 60 ila 75 sayfalarında. 

Türkçeye çevirdi. 

Değerli arkadaşımız çevirisini yapar- 
ken görüleceği gibi yazarın yanlış değer- 
lendirmelerini, kendi yorumu ile ver- 
meye çalıştı. Orhan Yağan ayrıca yazarın 
ileri sürdüğü tezi zayıflatacak olan bu ne- 
denle dokunmadığı araştırmasını yap- 
madı konularıda açıkca çevirenin notu 

olarak belirterek bu yazıyı sunmaktadır. 

Bu konuda ister istemez akıllara böyle 
Abhazya'nın Gürcü toprağı olduğunu sa- 
vunan bir incelemenin dergimizde 
neden yer aldığı sorusu gelebilir. 

Kuzey Kafkasya Halklarının 
mücadelesi uzun soluklu bir 
mücadeledir. Bu mücadelede gerek. 
görüşlerimize ve gerekse hedelimize 
yönelik ve hatta kötü niyetlilerin 
olmasıda kaçınılmazdır. Bu nedenle 

böyle bir mücadele kendi tezimizi ne 
kadar iyi biliyor olsakta, karşı tezide o 
oranda tanıyıp, okuyup, irdelememiz ge- 
rekeceği kaçınılmazdır. | 

işte bu da bizleri: bizlere yöneltilecek 
yalan yanlış bir çok tezi kolaylıkla 
çürütüp savuşturma olanağını verecektir. 

Zaten yazıdanda gayet açık ve net 
görülecegi gibi çevirmen arka- 
daşlarımızın eksiği ve yanlışının anında 
tesbitle olması gerekeni ve doğrusu 
satır aralarında antre parantez olarak be- 
lirtmiştir. 

Okuyucularımızın bu bilgiler ışığı 
altında incelemeyi daha bir objektif ve 
serekli gözle okuyup irdeleyebilecekleri 
kaçınılmazdır. 

Bu incelemeyi okurken zaman zaman 
tebessümle zaman zaman kızgınlıkla 
ancak sonuçta da doğrunun güçlenmiş 

  

yayınlanan yazıyı Mariam Lordkipanadze şekliyle kafanızda yer alacağını 

adında bir Gürcü yazmış Bu sözde ince- düşünüyoruz. 
lemeyi arkadaşımız Orhan Yağan 
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Günümüzde (modern) Abhazya (ASSC) ta- 
rihte ve bugün Gürcistan'ın, özellikle Karade- 
niz sahilinin ilk etnik haritası hakkında bi- 
limse literatürde fikir birliği yoktur. Çünkü 
bu, hakkında bilimsel sağlam budun bilim 
tartışması yapılmayacak kadar eski bir 
döneme dayanır ( MÖ 5-6. YY.Ç ) Halbuki 
mevdut durum hakkında daha açık bilgilerin 
bulunduğu M.ö. 2 YY. da Batı Transkafkaslar- 
da esas olarak Kartvelin nüfusun yaşadığı 
kabul edilmektedir. Belirtilen periyottan baş 
layarak klasik zamana kadar arkeolojik 
materyaller burada kolçian yani kartvelian 
kültürününü bulunduğu sonucuna işaret et- 
mektedir. Uzmanlara göre bu asıl (esas) 

kültürün içerisindeki farklı lokal-bölgesel 
değişiklik teşhis edilebilir. Fakat temelde bir 
bütün olarak kolçian dır. 

MÖ 1 ve 2.YY larda kartvelian (Daha uy 
gun olarak Svan) etmik birimi batı Gürcistan 
düzlüklerine. olduğu kadar dağlarda da 
yaygın idi Bunun bir kanıtı "Suhumi" ismi- 
nin bir kartvelian (Svan) deyimi olan "gür 
gen" den derive edilmiş olmasıdır. 

Bu sonuç Yunan mitolojisindeki kanıtlar 
(Argonatus'un Kolçise'e Seyahati) ve dilbilim 
araştırmalarına dayanan görüşlere (Argona- 
tus'un gelişinden önceki dönemler MÖ. 2.YY. 
de yani Kolçianlarla Yunanlıların ilk temasa 
geçtikleri dönemde burada Kartvelianla dili- 

nin var olduğu) de desteklemektedir. Bu görüş 
klasik dönemde yazılan bütün kaynaklarca- 
da desteklenmektedir. (MÖ 6.YY,. Milleti He- 
catacus, MÖ 5.YY da Heredatus, MÖ. 4 . YY. Ca- 
ryanlaı selyax, strabo ve diğerleri) 
Yukarıdaki kaynaklara dayanarak spesifik 
literatürde bahsedilen dönemde Kolçis Krallı 

gının bütün Batı Gürcistan düzlüklerini içine 
. aldığını görüyoruz Bu toprakların dışındaki 
yerlerde nüfus Kolçanlarla birlikte adı geçen 
diğer Kabileler ve Kerketi (Cercetae) lerle, Ko- 
raksi (Corxae) lerden oluşmakta idi. Yani bu- 
ralarda nüfus nisbeten karışık idi. Bazı 
araştırmacılar bu Kabillelerin Kuzey Kafka- 
sya Kökenli oldukların düşünmektedir. 
Fakat Miletli Hecataecus Koraksi (Coraxcea) 

lerden bahsederken "Kolçian Kabilesi" olarak 

nitelemesi gerçeğine dikkat etmek gerekir. 
İlkçağlardaki Gürcistan'ın etnik haritasını 
belirlerken MS 2YY yazarlarından Ptole- 
macous'un Nikopsia (bugünkü Tuapse) ye 
yakın coğrafik bölgeyi "Lazika" olarak nite- 
lendirilmesi önem taşımaktadır. Arrian'ın 
bu bölgeyi "Eski Lazika" olarak isimlendiri!- 
mesi burada Kolçian-Laz nüfusunun varol- 
duğunun gerçek bir kanıtıdır. (*Görüldüğü 

gibi Lazlar da Gürcü Yapıldı Ç.N.) 

Klasik kaynaklardaki kanıtlardan çok 
açık olarak görüyoruzki MÖ 6.YY kadar 
bugünkü Abhazya (ASSC) Bölgesi tümüyle 
Kolçis Krallığının sınırları içerinde idi. AP- 
SARUS tan SUHUMİ ye kadarki bölge asıl 
Kolçianların yerleşiminde idi. 

(Yazar buraya kadar Kolçianların 
varlığını ıspata çalışmış. Söz konusu bölgede 
APSAR dilini konuşan ve APSARUS 
şehrinde yaşayan diğer kabilelerden bahset- 
memiştir. Yazının ilerleyen bölümlerinde 
burada yaşayan ve varlıkları tarihsel kay- 
naklara geçmiş kabileleri ustaca satır ara- 
larına serpiştirerek geçiştirmiştir. Diğer çok 
önemli bir konuda yazarın çıkardığı 
sonuçların hemen tamamının, "İddia edi- 
üiyor” Uzmanlara göre gibi boş cümlelere da- 
yandığına dikkat ediniz. Ç.N) 

Bu bölgenin ötesinde nisbeten karışık. bir 
bölge başlamakta idi. 

Kolçianlarla birlikte diğer diğer kabileler- 
de yaşamakta idi ( Karvelian ve belki Kartve- 

lian olmayanlar) . Kolçinların kuzeyindeki 
doğlarda Svanlar yerleşik idi. Svanların 
yerleştiği alan sonraları Suhumi ye (Dioscu- 
rias) kadar uzanmıştır. Strabuzun Svanların 
Suhumi Egemenliği üzerinde Sunduğu 
Kanıtlar oldukça ilginçtir. MS 1 ve 2YY. lar- 
dan başlayarak Batı Gürcistan'ın Karadeniz 
kıyılarında APSİLAE ve ABASGOİ lerden bah 
sedilmektedir. 

MS 1 ve 2. YY larda Karadeniz kıyısında 
yaşadıklarından bahsedilen Abasgoi ve Apsi- 
lalerinin hangi tarihten beri burada 
yaşadıklarına dair farklı fikirler vardır. 
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Bazı araştırmacılara göre Abasgoi ve Apsi- 
laeler ile çağlardan beri burada yerleşik idi- 
ler Fakat mademki Kolçian tarihi, etniği ve 
kültürel dünyasına ait idiler neden ilk kay- 
naklara yansımadığını ortaya koya- 
madıklarından bu görüş geçersiz kalmak- 
tadır. 

(©Yazar burada yine önyargısını ortaya 

koyarak hiçbir temele dayanamayan ustaca 

bir sonuç çıkararak Abasgoi ve Apsilaelerin 

Kolçian tarih, etnik ve kültür dünyaına ait ol- 

duklarını söylüyor Mademki ilk çağlardan 

beri burada yaşıyorlardı o halde Kolçian 

olmak zoundalar gibi garip bir sonuca 

varıyor. Daha öncede belirttiğim gibi yazar ilk 

bölümlerde bahsedilen bölgelerde kolçian lar 

varlığına ilişkin kaynak sunarken diğer etnik 

o birimlerden bahsetmiyor. Kolçianlar-dan 
başka etnik birimlerin bulunmadığına ilişkin 

tek bir kaynak göstermiyor. Kolçianların 

varlığını ispatlamak diğer etnik birimlerin 

olmadığını göstermez. Nitekim adı geçen Aba- 

syoi ve Apsilae'lerin varlığına ilişkin kaynak- 

ların sadece MS1-2 YY dan sonrası ile ilgile- 

niyor. Ç.N) 

Diğer araştırmacılar Abasgoi ve Apsilaele- 
rin Kuzey Kafkaslardan kitleler halinde bu- 
raya yerleşen Abhaz, Adıgey Kabileleri ile 
birlikte ortaya çıktıklarına inanmaktadır. 
Apsilae ve Abasgoi lerin etnik kökenleri ko- 
nusunda farklı fikirler vardır. Bazı 
araştırmacılar bunları Kuzey Kafkaslı Adıge. 
kabilesi olarak nitelemektedir. Günümüz Ab- 
hazalarının Kuzey Kafkaslardan 17. Y.Y. 
gelen Apsualar iken Abasgoi ve Apsilae lerin 
komşular Egris (Laz), Svan ve diğerleri gibi 
aynı >Kartvelian kabileleri olduğu öne 
sürülmektedir. “Bu savları öne süren bir 

kaynak olsa idi böylesine önyargılı bir yaarın 

- mutlaka en ince ayrıntısına kadar sunması 

gerekirdi. Ç.N.) 

.Bazı bilim adamları ise otonik-göç 
görüşünü savunmaktadır. Yani adı geçen ka- 
bileler (Abasgoi ve Apsilae)'in kısmen yerli 
otokton halklar kısmen de göçmendir. 

M.Ö. 11.Y.Y. Asur yazıtlarında Kueydoğu 
Anadolu dağlılarına genel isim olarak kul- 
lanılan "Abeşla" (Abeshla)'nın - isim benzer- 
liği nedeniyle - klasik kaynaklarda Karade- 
niz kıyı şeridinde yaşadığı belirtilen, 
sonraları kuzeyden güneye doğru giden Apsi- 
lae'lerin ataları olabileceği hipotezi vardır. 

Ortaçağ Gürcü kaynaklarından (Juanser) 
geçen Apshileti, Yunan kaynaklarındaki Ap- 
silia'ya karşılık gelmektedir. Juanser, Mur- 
van ibn Muhammed'in 730'larda Batı 
Gürcistan'a yaptığı seyahatlerle ilgili olarak 
apshileti isminden bahsetmektedir. 

Kronograf Theophanes 8. Y.Y.ır ilk 
dönemindeki gelişmelerle ilgili olarak Aps- 
hileti ve prensleri Marin'den bahsetmekte- 
dir. Bu ise Apshileti'lerin politik varlıkların 
yok olduğu ve bugünkü Abhazya (Abazgiaj'nın 
bir parçası haline geldiği gerçeği ile izah edi- 
lir. Bu "Abhazya" kavramının genel bir kav- 
ram olduğunun ilk adımını teşkil eder. Son- 
raki süreç kademeli olarak devam etmiştir. 

(Yazarın bu yazıyı yazmasındaki asıl amaç 

tarihsel kaynaklarda, özellikle M.S. 1-2. 

Y.Y.'lardan başlıyarak Abhaz ve Abhazya kav- 

ramının yadsınmasının mümkün olmadığını 

bildiğinden, Abhaz isminin çok genel bir kav- 

ram olduğu, bu kavram içersinde Gürcülerin 
olduğunu yani her ne kadar kaynaklarda "Ab- 

hazya" "Abhaz" isimleri geçiyor isede bunların 
aslında gürcü oldukları gibi bir yargıyı ispata . 

çalışıyor. Ç.N.) | 

.Kolçis Krallığının dağılmasından sonra 
politik olarak Roma İmparatorluğuna bağlı 
“küçük prenslikler ortaya çıkmıştır. Arrian 
bu prenslikler arasında Apsilae ve Abasgoi 
prensliklerinden bahsetmektedir. M.S. 2. 
Y.Y.'ın ikinci yarısında Batı Gürcistan, Egrisi 
(Lazika) Krallığına bağlı idi. Apshileti'lerin 
Egristsgali (Galizga) nehrinden kodori nehri- 
ne kadarki kısmı .Egrisi krallığı içerisinde 

. kalırken, kodori nehrinin kuzeyindeki Aps- 
hileti, Laz krallığının bir derebeyliği olarak 
Abhazya ile birleşmişti. 

Yunan yazılı kaynaklarındaki 'Lazika 
krallığı (Gürcü kaynaklarına göre Egrisi 
krallığı) OKolçis krallığının hemen 

. devamıdır. Lazika ve lazları anlatan 5. Y.Y. 
Bizans anonimleri ve 6. Y.Y. tarihçilerinden 

Caesarea'lı Procopius, Jhon Lides ve Agathias 
Scholasticus genel bir kural olarak Lazların 
ilk çağ Kolçianlarının devamı olduğunu, 
geçmişte Kolçianlar olarak anıldığını ve Laz- 
ların Kolçian olduklarına dikkat 

çekmektedirler. bu tarihçiler iki terimi eş 

anlamlı olarak kullanmaktadırlar. 

6. Y.Y. Bizans - İran savaşları neticesinde 
Egrisi krallığı yavaş yavaş zayıfladı. 6. Y.Y. 
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sonunda Abazgia, Egrisi krallığından ayrıldı 
ve Abhaz prensleri imparatorun derebeyleri 
olmak üzere Bizans İmparatorluğuna 
bağlandılar. Arapların Egrisi krallığına 
saldırıları Egrisi'lerin tamamen zayıflama- 
sına neden oldu. Abazgia giderek güçlendi. 
Daha önce belirtildiği gibi bu dönemde Apsi- 
ia (Apshileti)'nın politik olarak varlığı sona 
ermiş ve Abhazya'nın bir parçası haline gele- 
rek Abhazya kavramının genelleşmesinin 
ilk adımını oluşturmuştu. 

(Yazar Abhaz krallığının bu dönemden iti- 

baren giderek güçlendiğini bildiği için burada 

aynı tekrara giderek "Abhaz" kavramının çok 

genel bir kavram olduğu içerisinde gürcülerin 

de olduğu ve Abhazların da gürcü oldukları id- 

diasının temelini oluşturma çabasında. Ç.N.J 

Juansher 730'larda Arap komutanı Sağır 
Murvanın Batı Gürcistandaki seferlerinden 

o bahsederken Sağır Murvan'ın Abhazya'nın 
Apshileti şehri Suhumi'yi yıktığını ifade et- 
mesi üzerinde durulması gereken bir husus- 
tur. Metinde geçtiği şeklinin; yani Suhu- 
mi'nin Apshileti ve Abhazya'nın bir şehri 
olduğu günümüze kadar gelen en eski elyaz- 
ması eser olan Kraliçe Anne'nin Kartlis 

Tskhovreba'sında da korunmuş olması dik- 

kate değer. Daha sonraki elyazlarında Apshi- 
leti ismi kullanılmadı. Muhtemelen önceleri 
Suhumi'nin Apshileti şehri olduğunun 
farkında idiler. Fakat Sağır Murvan 
zamanında Apshileti politik olarak zaten ab- 
hazya idi. Daha sonraları bu bilgi unutuldu 
ve elyazmalarıda Apshileti ismi kul- 

lanılmadı. | 
780'lerden itibaren Abhazya ile Egrisi'nin 

birleşmesi ile doğan devlet bütün Batı 
"Abhazya" teriminin 

anlamı böylece dahada genelleşti. Yazılı kay- 
naklarda Abhazlar (Abazgians) ve Batı 
Gürcistanlılar "Abhazlar" olarak isimlendi- 

rildiler. 

Batı Gürcistan'ın Abhazya'ya katıldığı 
780'lerde Abhazların prensi Leon devletinin 

bu devlet Nikopsia (Taupse) dan Çoroki 
Geçidine, Karadenizden Likhi sıra dağlarına 
kadar yayıldı. loane Sabanisdze devlet lideri- 
ni "Mtavar” (prens) olarak isimlendirmekte- 
dir. 

Gürcü yazilı kaynaklarına göre (başka 

> 

başına geçti. Bizans egemenliğini kabul eden 

kralları" 

kaynak bulunamamaktadır) Kartli prensliği 

hanedanının son erkek çocuğu olar Archil, 

ölen kardeşi Mir'in kızını Abhaz prensi 

Leon'a verir. Böylece Leon Eğrisi Krallığının. 

prenslik tacını evlilik bağı yoluyla yani 

miras il alır. Bu taç sembolikti ve Eğrisi ile 

Abhazya'nın gerçek anlamda birleşmesi 

anlamına geliyordu. 

Eğrisi ve Abhazya'nın birleşmesinin bir 
hanedanlık meselesi olduğu ve birleşmenin 
gönüllü olarak gerçekleştiği görüşünün 
dayandığı temelde bu evlilik olayıdır. Daha 
sonraları ( 8. Y.Y. sonunda) Leon Bizans ege- 
menliğinden kurtularak kandini kral ilan 
etti ve Matiane Kartlisa'ya göre "Abhazya ve 
Likhiye kadar Eğrisi'yi kendi egemenliği 
altında aldı" Abhazya Leon'un soydan gelen 
mirası idi. Eğrisi ise hanedan evliliğinden 
intikal etmişti. Ve Leon'un bu iki ülkeyede sa- 
hipliği eşitti. Bizans İmparatorluğu'ndan 
bağımzıs olarak her iki ülkeyi de kendi gücü 
altında topladı. Eğrisi'lerin değilde Abhaz- 
ların kralı adını almasının nedeni hane- 

danlığın Abhaz Prensliğinden geliyor 
olmasıydı. Leon'un etnik kökeni bilinmiyor 
ve hakkında yazılı kaynak bulunmuyor. Bazı 
araştırmacılar onun Abhaz olduğunu, 
bazıları Yunan bazılanda Gürcü olduğunu 
ileri sürüyor. Bunun pek fazla önemi de yok- 
tur. Önemli olan gerçek; dili, yazısı, kültürü, 
dini ve politikası ile Abhazya Krallığın bir 
Gürcü devleti olduğudur. Bu karakteristikler- 
le değerlendirildiğinde:. Abhaz kralları da 
Gürcü idi. Dikkat edilmesi gereken diğer bir 
husus ise 10. ve 11. Y.Y.'larda Ovanes Drask- 
hanakeritsi gibi Gürcü tarihçilerinin Abha- 
zya krallığını "Eğrisi" ve krallarını "Eğrisi 

halklarının da "Egğrisi"ler olarak 
nitelemesidir. 

. (Görüldüğü gibi yazar nihayet asıl id- 

diasını açık olarak ortaya koyuyor. İlginç 
olan nokta gösterdiği kaynak yalnız Gürcü 

tarihçileri oluyor. Çünkü yazarda gayet iyi bi- 

liyorki gerek Yunan, gerekse Arap kaynak- 

larında "Abhazya Krallığı" olarak bahsediliyor 

Ç.NJ 

Abhazya krallığı bir Batı Gürcistan 
Krallığı idi. Nufusun çoğunluğunu Gürcüler; 
kartslar, eğrisiler, svanlar ve kısmende Ab- 
hazlar oluşturmaktaydı. (Kaynak verilme- 
diğine göre sadece yazarın düşüncesi olmalı 

Ç.N.) 
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Vakhusti Bogartoni'ye göre Abhazya 
Krallığı 8 idari üniteden oluşmakta idi. Bun- 
lardan Abhazeti ünitesinin tamamında ve 
Ssuhumi ünitesinin bir bölümüde Abhazlar 

yaşarken diğer 6 ünitede kartvelianlar 
yaşamakta idi. Bu üniteler; Eğrisi (Merkez 
Bedia), Guria, Racha - Lechkhumi, Svaneti, 
Argveti (merkezi Kutaisi) idi. 

Abhaz krallarının aktif katılımı ile As- 

hazya krallığının sonunda kilise konu- 
larında İstanbul Piskoposluğundan 
ayrılarak Mtskheton Pisikoposluguna 
bağlanıması Abhazya Krallığının hüküm 
sürdüğü 9 - 10. Y.Y.'larda gerçekleşti. Bi- 
zansın politik etkisinden uzaklaşmak zordu 
fakat İstanbul kilisesinin ruhani hakimiye- 
tnden kurtulmak dahada zordu. Bu 
bağlamda Abhaz Kralları Bizansın kalesi ni- 
teliğindeki Yunan kilisesini terkettiler. Poti, 
Gudava ve diğer Yunan psikoposlukları 
böylece lağvedildi. Bunların yerine Abhaz 
kralları yeni Gürcü kiliseleri kurdular. 
Abhaz kralı Giorgi II (922 - 957) zamanında 
Chgondidi kilisesi, Leon II (957 - 963) 
zamaninda: Mokvi kilisesi ve lağvedilen Gur-. 
dava kilisesi yerine Bedia kilisesi Bagrat HI 
(975 - 1014) tarafından kuruldu. Bu kiliseler 

gürcü kültürünün merkeziyi. Bundan sonra 
Gürcü kilisesi Yunan kilisesine gürcü dilinde 
karşılık verdi. Gürcü kilisesi Abhazya 
Krallığı içerisinde kendi kilise ve ma- 
nastırlarını âçtı. Abhazya Krallığı içerisinde 
açılan bu yerlerde azizlerin hayatlarının 
yazımı, ilahilerin yazımı yapıldı. Abhazya 
kraliyet mahkemesinde Abhaz Krallarının 
Divanı ve Kralların tarihi (hayatı) Gürcü di- 

linde yazıldı. Abhazya Krallığı tek olan 
Skartvelo Feodal devletin kurulması ile 
sonuçlanan büyük mücadelede aktif rol 
oynamıştır. 

Eğer Abhazya Krallığı bir Gürcü Krallığı 
olmasa idi başkenti Gürcü nüfusunun 
yoğunluk merkezi ve Gürcü kültürü ile dev- 
letçiliğinin merkezi olan Kutaisi değil Ashaz- 
ya ünitesinin merkezi olan Anakopia olurdu. 
Kilisesi İstanbul kilisesinden ayrılmazdı, 
eğer ayrılsa bile kendini Mtskhetan Katolik 
kilisesine değil Abhaz kilisesine bağlardı. 
Dini hizmetlerinide Gürcü dilinde 
yürütmezdi. 

9. Y.Y.'dan başlayarak (eğer daha önce 
değil ise) gürcü dili Ashazya Krallığında gide- 

rek kültür dili, saray ve kilise dili olarak do- 
minaut bir statü kazandı. 9. Y.Y.'dan 
başlıyarak Abhazya Krallığında Gürcü dilin- 
de el yazmaları ortaya kondu. Daha önce be- 
lirtildiği gibi Abhazya Krallığının kurul- 
masıyla "Abhaz", “Abhazya" terimlerinin 
anlamı dahada genelleşti ve günümüzde "Ab- 
hazya" terimi Gürcü ve Abhazlarıda kap- 
sayan Batı Gürcistan için kullanılmaktadır. 

"Abhazya" ve "Abhaz" kavramları 10. 
Y.Y.''dan sonra dahada genelleşli. Birleşik 

Gürcistan Kralarının adı olarak "Abhaz Kral- 

ları" adı kullanılmaya başlandı. 

Bagrationlar sarayının taht varisi Bagrai 
(Kartvelian Kralı) ilk defa Abhaz kralı olarak 

taç giydi. Çünkü annesi tarafından Abhaz 
Krallık tahtının tek varisiydi. Bagrat'ın 
Kartvelian kralı olması kendinden önce kral 

olan babasının öldüğü 11. Y.Y. başlarında 
gerçekleşti. Kakheti ve Hereti'lerin 

birleşmesine muteakip Bagrat ayrıca "Hers 
(Heretian) ve Kakhis (Kakhetian) lerin kralı" 
ünvanınıda aldı. Bahsedilen dönemdeki 
gürcü yazılı kaynaklarında genel bir kural 
olarak "Abhaz" ve "Abhazya" terimleri Sa- 
kartvelo ve kartveli'yi kastederdi. 

(Dikkat edilirse yazar bu isimlerin sadece 

Gürcü kaynaklarında iddia ettiği şekli ile kul- 

lanıldığını, diğer yabancı kaynaklarda böyle 

bir kullanımın olmadığını gösteriyor. Ç.N.) 

"Abhaz Kralı" ünvanının Birleşik 
Gürcistan Kralları içine ilk defa kullanıldığı 
dönemde yabancı kaynaklarda "Abhazlar" 
ismi genel olarak "Gürcüler" anlamında kul- 
lanılırken "Abhazya" ismi de "Gürcistan" 

anlamında kullanıldı. 

Muhtemelen yabancılar (Yunan, Arap ve 
Ruslar) Abhazya'nın "İberia" veya "Gürcistan" 
olduğundan haberdardılar. Bu nedenledirki 
Bizanslı tarihçi George Cedrenus Gürcü Kralı 
George I'i Abhazya hükümdarı olarak isim- 
lendirirken, oğul kral Bagrat IV'ü iberia 
hükümdarı olarak adlandırmaktadır. Cedre- 
nus İmparator Basil II'nin Gürcü seferini 

anlatırken Basil'in Abhazgian Giorgi ile 
savaşmak üzere iberia'ya doğru hareket 
ettiğini yazar. Doğu kaynaklarında (İran, 
Arap) "Abhaz" "Gürcü" karşılığında "Abha- 

zya"da "Gürcistan" karşılığında kullanılır. 
. 183. Y.Y. Arap tarihçisi yakut Abhazya da Kurj 
diye adlandırılan hristiyan bir halkın 
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yaşadığını yazar. 13. Y.Y. başlarında yaşamış 
Selçuklu tarihçisi ibn - i Bibi'ye göre Tamar 
Gurj'lerin Kraliçesiydi. Tamar başkenti Tif- 

lis olan Abhazya Krallığını yönetti. Nizami 
Kancevi, Kakani ve diğerlerince de Abhazya 
Gürcistan ile tanınmakta idi. Ortaçağ Rus 
kaynaklarında iber, Abhaz (Obez) ile aynıdır. 
Bu konudaki literatür oldukça yaygındır ve 
daha pek çok örnek verilebilir. 

Buradan tek bir sonuç çıkarılabilir; 

Ortaçağ Gürcü ve yabancı kaynaklarında 
değişik söylenişleri ile gözüken "Abhaz" bir 
kral olarak "Gürcü" anlamına gelmektedir. 
Asıl Abhazlar 9. ve 10. Y.Y.'larda Abhazya 
Krallığının Batı Gürcistan eyaletindeki Abk- . 
hazeti ve Suhumi'nin varolduğu dönemde Ab- 
hazlar Suhumi'nin tek bir idari ünitesince 

. temsil edilmiştir. Bu idari birim Shervashid- 

ze idi. 

Abhazya kavramının maksimum düzeyde 
yaygınlaşması sürecinin tersine döndüğü bir 
dönem takip eder. 

Bilindiği gibi 15. Y.Y. sonlarında Birleşik 
Gürcistan 4 bağımsız devlete bölündü. Bunlar 
Kartli, Kakheti, İmereti Krallıkları ile Şamt- 
skina Prensliği idi. 

Abhazya, İmerti Krallığına bağlı idi. 
Ülkenin feodal olarak parçalanması süreci 
Guria (Megrelia) ve Sâmegrelo ' (Mingreli) 

Prensliklerinin ortaya çıkması ile dahada 
hızlandı. Abhazya Samegrelo (Odishi) Prens- 
liği içerisinde idi. 17. Y.Y.'da Abhazya Sher- 
vashidzes liderliğinde ayrı bir prenslik 
kurdu. Feodal dönemin sonlarında kurulan . 

bu abhazya prensliği de kültürel ve politik 
olarak diğer Gürcistanlar gibi bir 
Gürcistandı. 

İlk çağlardan beri şimdiki Kodori'nin 
güney doğusu Eğrisi'nin bir bölümünü 
oluşturuyordu. Bu toprak 17. Y.Y.'da Abhaz- 
ya'nın bir parçası oldu. Abhazya Prens- 
liğinin kurulmasından sonra Gürcüler prens- 
lik halkını asıl abhazlar olarak niteliyor- 
lardı. 

15. ve 16. Y.Y.'larda Gürcistanda kompleks 
bir süreç hüküm sürdü. Kuzey kafkaslardan 

gelen göçebe kabileler Gürcistan'a yerleşmeye 
başladılar. Gürcistan'ın en karışık zamanına 
denk gelen bu göçler Dağıstanlı kabilelerin 
kakheti, ostelerin kartli'nin içkesimlerine 

ve Çerkes Adige halklarının Batı Gürcistan'a 

yerleşmesiyle sonuçlandı. 15. Y.Y. sonundan 

16. Y.Y. başlangıcına olan bu dönemde 

Gürcistan'ın güney doğu komşusu güçlü ve 

saldırgan Safavi İran ile güney batı komşusu 
aynı şekilde saldırgan ve güçlü Osmanlılardı. 

16. ve 18. Y.Y.'larda bu iki güç arasında 

sürekli bir savaş vardı. Eğer savaşsız bir 
dönem varsa bile her iki taraf bu dönemde 
yeni düşmanlıklara hazırlanıyordu. Yakın 
doğuda hükümranlık sahası için yürütülen 

bu mücadelenin temel amacı toprakları 

düşmanlıklar arenasına dönen Gürcistan'a 

boyun eğdirmekti. Gürcü devletleri 

Türkiye'den ve İran'dan gelen saldırı ve 
tecavüzlere ellerinden geldiğince karşı koy- 
dular. Fakat bu mücadele pahalıya maloldu. 
Gürcü nufusu süratle azaldı. Kafkas sıra 
dağlarının nufusu azalan ve sık sık terkedi- 

len güney yamaçlarını kuzeyden gelen halk- 
lar işgal etti. Dağlık ülkelerde nufusun za- 
manla ovalara inmesi doğal bir süreçtir. 

Dağların çıplak - verimsiz doğası geçim 

sağlamak için yetersiz kalışı nedeniyle fazla 

nufusu vadilere iner. 

Barış şartlarında bu normal bir süreçtir ve 
otoritelerce kontrol altında tutulur. Fakat 
ülkenin zayıfladığı dönemlerde durum kont- 
rolden çıkar ve vahim bir hal alır. İşte böyle 
koşullar altında sözde serbest "sahipsiz" Çar 
Belakani komünleri Kakheti ve İç Kartlinin 
dağlık kesimlerine, daha sonralarıda dağ 
eteklerinde yerleştiler. vadilere ise kafkas 
dağlarının kuzöy yamaçlarından güneybatı 
yamaçlarına göç eden yoğun Oset nufusu 
yerleşti. Buralara yerleşen halka kendi ana- 
vatanlarında ne ad verildiğini bilmiyoruz. 

, Muhtemelen Gürcüler bunları yöresel Abhaz- 
lara benzerliğinden dolayı "Abhazlar" olarak 
nitelediler. O zamanlar hıristiyanlık Abha- 
zya da etkinliğini yitirmeye başlamıştı. 
Bunun nedeni bir taraftan gelen nufusun Put- 
perest inançlarını getirmeleri diğer taraftan 
Türk'lerin yaygınlaşan etkileriydi. 

15. Y.Y.'dan sonraki Gürcüler ve hiris- 
tiyanlığın durumu yabancı ve Gürcü kaynak- 
larda açık bir şekilde ortaya konmuştur. 

Abhazya prensliğinin Samegrelo Prens- 
liginden ayrılmasını sürekli devam eden 
etnik mücadeleler izler. 17. Y.Y.'ın sonunda 
Abhaz prensleri Samegrelo'nun Kodori ve In- 
guri ırmakları arasındaki kısmı işgal ederek 
Abhazya Krallığına kattılar. Samurzagano 
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olarak bilinen bölge burasıdır. Bu tarihten 
itibaren Samurzaganonun “Abhaz- 
laştırilması" başlamıştır. "Abhazlaştırma" 

süreci Gurcü ve yabancı kaynaklarda oldukça 
iyi bir şekilde yansıtılmıştır. Bu süreç özel 

(spesifik) literatürde elealınmıştır. 

15. Y.Y.'dan sonra Abhazlar Batı 
Gürcistan'ın değişik vilayetlerine özelliklede 
Samegrelo'ya baskınlar düzenlemeye başlar. 
Vakhusti Bagratoni Abhazların Guria ve Sa- 
megrelo'ya 17. ve 18. Y.Y. ilk çeğreğinde 
yaptığı baskınların hepsini anlatmaktadır. 
Yabancı kaynaklarda benzeri baskınların 
hepsini anlatmaktadır. 15. 
dökümanlar Suhumi'yi Abhazya'dan 
ayırmaktadır. 17. Y.Y. ortalarında Archan- 

gello Lamberti'ye göre Dranda, Mokvi, İlori 
ve Bedia Egrisi'nin içerisinde idi. 15. Y.Y'da 
Gurcü anıtı "İnanç Öğretisi" şöyle yazıyor " 
Abhazya tümüyle hristiyanlığı terketüi, Hz. 
İsa'nın öğretisinden ayrıldı." 

Abhazya ya baskınlar düzenleyen Abhaz- 
lar Hz. İsa'nın öğretisini terkeden Abhaz- 
'lardı. 

(Yazar önceleri Abhazların Gürcü olduk- 

larını ıspata çalışırken şimdide ustaca din 

öğesini gündeme getiriyor ve diyor ki Hris- 

tiyanlıktan dönen Abhazlar Abhazya ya 

saldırıyordu. Burada Abhazya'yı kasıtlı olarak 

kullanarak Abhazya ile Gürcistanın aynı 

olduğunu okuyucuya söylemektedir. Kısaca 

- özetlemek gerekirse Abhazya'da hristiyan 

olan Abhazlar Gürcü, hiristiyanlığı terkeden- 

ler Abhazlar da Abhazdı gibi gülünç bir iddia . 

getiriyor. Ç.N.) 

. 17. Y.Y.'ın ilk yazırısına ait bir döküman 
(Levan Dadiani'nin Khobi kilisesi malikane- 

letinin mülkiyetinin yenilenmesi için 
verdiği mektup) da "Abhazların inançsızlığı 
ve kalirliğe döndükleri zamada inancı ve ki- 
liseyi .yozlaştırdılar" ifadesini kullanmak- 
tadır. Aynı döküman Batı Gürcistan Bichvin- 
ta kilisesinin yargısal etkinlik sahasının 
giderek azaldığını, Hiristiyanlık ve 
Gürcülerin toprak kaybettiğini açıkça 
göstermektedir. 

Lamberti ve diğer yabancı yazarlara göre 
. Dranda, Mokvi, Ilori ve Bedia 17. Y.Y. orta- 

larına kadar hala Eğrisi içerisinde idi. 16. 

Y.Y. sonu ve 17. Y.Y. başlarında İnguri 
ırmağının karşısındaki Nazhanevli hala bir 

Y.Y.'daki 

- 

'tasında gösterilen bu 

Megrelian Köyü idi. Abhaz kilisesinin Büyük 
Defterine göre Nazhanevli Eğrisi içerisinde 
idi. 1639 yılına ait bir belge aynı köyü Odishi 
sınırları içerisinde göstermekiedir. 18. 

Y.Y.ın başlangıcında durum yapısal olarak 
değişikliğe uğradı. 1712 yılına ait bir belgede 
Katolikos Grigol Lortkipanidze Şöyle 
yazıyordu "Nazhanevli de Abhazlar köyü 
sürdüler, Katolikos Napsadze 60 kişiyi Ovapu 

Shervashidze'nin korumasına verdi. Bir 
yaşlı kayboldu. Katalikos bunları Khobi ve 
Khibula'ya getirerek yerleştirdi." Bahsedilen 
isimler Megrelian (Gürcü) isimleridir. 
Gürcüler tarihi Samegrelo (Mingrelia)daki 
konumlarını saldırgan Abhazlara karşı işte 

bu şekilde yitirdiler. Yukarıda adı geçen belge 
ilginç bir gözlemde bulunmaktadır. Katali- 
kos Abhazların saldırısına uğrayan Gürcü 
köylülerini Shervashidza'nin korunmasına 

o bırakmaktadır. Bu nedenle saldıran Abhaz- 

lar Sehervashidze'den farklıydı. 

(Görüldüğü gibi Abhazlar ikiye ayrıdı. 1 

Sayfada 17. Y.Y.'da Abhazya Shervashidaes li- 

derliğinde dağılan Gürcistan içerisinde yeni 

bir Abhazya Prensliği kurduğunu belirtmişti 

yazarımız hristiyan olan Shervashides lider- 

liğindeki Abhazları Gürcü, hristiyanlıktan 

dönen Abazalarıda Abhaz olarak niteliyor, 

bunlar birbirinden farklı diyor Ç.N.) 

-Shervashidze saldırganlardan korunmak 
için sığınak aramakta idi. Aralarındaki fark 
uzlaşma sağlanamayacak kadar derinleşti 
Sameğrela prensi Levan Dadianı (1611 - 1657) 
torpaklarını Abhazlardan korumak için özel 
bir duvar (set) ördürdü. Vakhusti Bagratiöni © 
bu setten bahsederken "Büyük Dadianı Ab- 
hasları yaklaştırmamak için bir duvar 
yaptırdı" demektedir. Lambert'nin hari- 

duvarla ilgili 
açıklamada duvarın abhazalardan korun- 

mak için yapıldığı ifadesi vardır. 

Dikkat edilmesi gereken husus 17. Y.Y 
- kadar hiçkimse abhasların bulunduğu top- 
rakları gerek sosyal, kültürel ve gerekse din- 
sel olarak özellikle Batı Gürcistanı, genel bir 
bütün olarakta Gürcistan'dan ayrı olarak 
düşünmemiştir. Önemli izlenimlerde bulun- 
muş yabancılar Suhumi'yi bir Gürcü şehir 
olarak nitelemişlerdir. 12-13 Y.Y. Arap 

yazarı Abdul - Fida Suhumi'yi bir Gürcü şehri 
olarak farzetmiştir. Öteyandan Suhumi ka- 
tolik psikoposu Pietro Geraldi 1330 da 
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“hazlar 

“uğramadıklarıdır. 

yazdığı bir mektupta Gürcülerin 
- müslümanlar ve yahudiler kadar (gibi) Suhu- 
omi'nin yerleşik halkları olduğunu Kabul et- 
mektedir. Bu şu anlama gelmektedir. O za- 
manlar Suhumi'de ya Abazalar yoktu veya 
eger vardı iseler dilde dinde ve yaşama 
tarzında Gürcülerden farklı olmadıkları için 
yabancılar tarafından Gürcü olarak kabul 
edilmişlerdir. Dikkati edilmesi geieken 
gerçek Psikopos Pietro Geraldi'ye "Aşağı 
İberya" psikoposu denmesidir. 15. Y.Y İtalyan * 
haritalarında Kelasuri mehrinin ağzında 
"Megrelian Limanı" açıklamasını görüyoruz: 
Fakat durumun 17. Y.Y da değişti. 1630 da 
Batı Gürcistana seyahat eden İtalyan Giovani 
Giuliano Şunları yazıyor" Abhazlar deniz 
kıyısı boyunca yayılmışlar. Yaşama 
biçimleri Çerkeslerinki gibidir... Abhazların 
dili komşularınkinden çok farklıdır. Ne 
yazılı kanunları bulunmakta ne de yazıyı bi- 
liyorlar. İnanç olarak hristiyanlar fakat 
hristiyan adet ve örfünden habersizler. 
Orman anlar için barınak vazifesi görmekte. 
Yaşamak için bir yer seçtiklerinde orayı asla 
terketmezler. Çerkesler gibi giyiniyorlar, 
fakat saç traşları Çerkeslerinkinden farklı. 

Ormandan başka barınakları olmadığı için 

hayvan sayıları az bu nedenle giyecekleri 
için malzemeleri yetersiz yaban meyveleri ve 
baldan yaptıkları şarap ve avetiyle beslenir- 
ler. Topraklarında buğday yetişmiyor, tuz 
kullanmazlar" 17. Y.Y. da Batı Gürcistan da 
20 yıl süreyle yaşayan A.Lamberli'ye göre Ab- 

şehirlerde yaşamadılar. Aynı 
sülaleden olan bir kaç aile bir araya gelip 
yüksekçe bir yere üstü sazlarla kaplı 
kulübeler inşa ederek yerleşirlerdi. Savun- 
mak amacıyla çevrelerine hendek ve 
çitllerden engeller yaparlardı. ilginç olan 

husus hiçkimse tarafından : saldırıya 
Fakat birbirlerine 

saldırıp yağma ve talan ederlerdi. 

Tanım ve tarifleri ile Abhazların o günkü 
yaşama biçimi ve kültürü hakkında bilgiler 
veren Türk seyyahı Evliya Çelebi Gürcistan'ı 
1640 larda ziyaret etmiştir. Çelebi'nin ziyare- 
ti sırasında islam oldukça yaygınlaşmış idi. 
bununla birlikte Abhazlar Çelebi'nin deyimi 
ile "Kur'anı tanımıyorlardı nede başka dinle- 
ri vardı" 

Yukarıdaki kanıtlar Gürcü tarihinde Ab- 

hazların bahsedilen dönemde hiristiyanlığı 

kaybetmeleri ve gerikalmışlıkları hakkında 
ifade edilen fikirleri desteklemektedir. Doğru 
olarak belirtildiği üzere bu yazarlar yapay 
gözlemciler değildi. Karşılaştıkları insan- 
ların sosyo - ekonomik gelişimlerini, kültür, 
örf, adet ve geleneklerini, diğr toplumlarla 
olan farklarını, ilişkilerini ellerinden 
geldiğince doğruluk ve detayı ile incelemek 
görevleriydi. 

Böylesine bir değişime sebep olan neydi? 
Bu soru gürcü tarihinde cevaplandırılmıştır. 
Yukarıda bahsedildiği üzere ortaçağ 
Gürcistanında bir Abhaz Gürcü olmayan biri 
olarak düşünülmemiştir. Eserlerinde bu kav- 
ramın 7-8 Y.Y lâra kadar dayandığı Gürcü 
tarihçisi Leonti Mroveli Kafkas halklarının 
orjininden bahsederken Batı Gürcistan'ın 
tümüyle Egrosların toprağı olduğunu yaz- 
maktadır. Niko Berdzenishvilli bu kavram 
hakkında şunları yazmaktadır. "Bu hikaye 
Batı Gürcistan kabilerinin etnik 
kökenleriyle, tarihsel ve kültürel birliğinin 
çok açık bir delilidir. Bu ilişki Yunan, Latin 

yazarları ve arkeolojik kanıtlardada çok 
açık olarak görülür." 

Leonti Mroveli Abhasya ve Abhazaların 
varlığını şüphesizki biliyordu. Fakat onun 
için Abhazya Fgrisi idi Vakhusti Bagrationi 
bu toprağın ilk önce Egrisi sonra Abhazya 
sonrada İmereti olduğunu gözlemlemiştir. 
Bagrationi Abhazların varlığını çok iyi bi- 
liyordu. Kendi anadilleri vardı. Fakat onun 
için Egresi - Abhazya - İmereti eşanlamlı idi. 
Bu ise Abhazaların Orjinlerine 
bakılmaksızın tarihsel ve kültürel olarak 
Gürcü oldukları gerçeği ile izah edilir. 

Gürcü tarih kaynaklarının onları Abhaz- 
lar olarak nitelediği dönemde Abhaz Prens- 
ligi halkının kendilerini nasıl isimlendir- 
diklerini bilmiyoruz. 17. Y.Y dan itibaren 
çeşitli düzeylerde kendi ana lehçeleri mevcut- 

tu. 

(Yazarımız kendi kanıtlarıyla gösterdiği 

o gibi MS 1 ve 2. Y.Y'lardan beri çeşitli kademe- 

lerde eyalet, prenslik krallık kurmuş ve hepsi- 

ne kendi adını vermiş Abhazların ana dilleri- 

nin 17 Y.Y dan sonra ortaya çıktığı şeklinde 

kasıtlı ve komik bir iddiada bulunuyor. Dikkat 

edilir ise dil konusu okuyucuya yazının son- 

larına doğru, artık yeterince şartlandırma 

sağlandığına kanaat getirilince gündeme geti- 

riliyor M.S. başlayarak gelen bu ulusun tarihi- 
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ni incelerken dil konusunu sadece 17. Y.Y dan 

sonra gündeme getirmesi önyargının. sonucu- 

dur. Dil konusunun 17. Y.Y dan sonra 

gündeme getirilmesi tesadüf değildir. Çünkü 

yazarımızın baştaki iddiası bugünkü Abhaz- 

ların 17.Y.Y da Abhazya'ya geldiği ve ilk 

çağlardan beri burada yaşayan Abhazlarla il- 

gisi olmadığı idi. Bu iddiayı desteklemek için 

dil konusunu ancak 17. YY dan sonrasında 

gündeme getiriyor Ç.N.J 

Fakat kendilerinin ne yazıları nede 
yazınsal ürünleri bulunmadığı için kayıtlara 

. geçmemiştir. Şimdi olduğu gibi o zamanda 
kendilerini o(“Apsua' olarak ad- 
landırdıklarını farzetmek mantığa daha uy- 
gundur. Bu bağlamda Abhazların (Apsua) dili 

sorusu ortaya çıkmaktadır. "Kralların Tarih- 
İleri ve Kasideleri" başlığı altında ele alınan 
ve Kartlis Tskhovreba'nın bir bölümünü 
oluşturan tarihsel belgelerde Tamara'nın 
oğlu Giorgi'nin ikinci ismi "LAŞA" ile ilgili 
olarak şu ifadeyi görüyoruz "Apsarların di- 
linde dünyayı aydınlatan olarak tercüme 
edilmektedir" "Apsua" ve "Apsar" ın foneti.: 
benzerliği yanında bugünkü Abhazca (Ansa- 
ların dili) da "laşa” (alaşa) "aydınlık", "ışık" 
anlamına gelmesi 
günümüz Abhazlarının (Apsua) dili ile aynı 

olduğu fikrinin temelini oluşturur. 

(Yazarın iddiası olan abhazaların 17 YY, 

da Abhazya ya geldiği savı görüldüğü gibi ta- 

mamen dayanaktan yoksun Çünkü Giorgi 9.YY 

da yaşamıştır. Eğer yazar bu denli önyargıyla, 

şövence hareket etmemiş olsa idi MÖ 6 YY da 
Abhazya'nın sınırları içerisinde Apsarus 

şehrinin var olduğunu ve Apsar dilinin 
konuşulduğuna ilişkin kaynakları gözardı et- 

mezdi. Yazar. Gürcü kaynakları dışında kay- 

nak kullanmamaya özen göstermektedir. Ç.N.) 

Ancak burada göz önünde bulundurulması. 

gereken bir husus vardır. "... Apsar dilinde..." 
açıklanması ne Kraliçe Marian (17. YY)'in 
Karilis Tskhovreba elyazmalarında, ne 
Mtskhetan yazıtlarında veya Mariam'ın 
yazıtlarından derive edilen Machabeli 
yazıtlarında bulunmaktadır. "... Apsar dilin- 

.de..." açıklaması Ouakhchishvili baskısında 

münasip olarak belirtilen 18. YY. 
yazıtlarında ortaya çıkmaktadır. "Kralların 
Tarihleri ve Kasideleri" nin yazarı şöyle 
yazmıştır "... Laşa dünyayı aydınlatan olarak 

- tercüme edilir", Bu 13 YY. tarihçisi hangi 

Apsarların dilinin 

dilde "Laşa" nın "dünyayı aydınlatan" 
anlamına geldiğini belirimemiştir. Halbuki 
Karilis Tskovreba'nın redaktörü 18. YY 
tarihçisi "Alaşa Apsar dilinden tercüme edil- 

miştir" açıklamasını yapmıştır. 

Tamara'nın tarihçisinin sunduğu kanıt 
“bugün Abhaz olarak nitelediğimiz halkın o 
dönemdeki halk olduğu ve kendi dilleri 
olduğunu ve bugünkü Apsularca okuma 
yazma dili olarak Kullanılan dilin de bu dil 
olduğu ihtimalini yadsımamaktadır. Fakat 
aynı kanıt Tamara'nın oğlunun soyadını 
aldığı dönemde Apsar dilini konuşan halkın 
Kuzey kafkasya da yaşadıkları ihtimalinide 
yadsımamaktadır. Tamara'nın Gürcistanı ile 
komşu Kuzey Kafkas halkları arasındaki . 
ilişki bu olasılığı gündeme getirmektedir. 

Eğer birinci hipotezi kabul edersek 
günümüz apsualarının atalarının Gürcistan 
yerli halkları ve anadillerininde "Apsar" dili 
olduğu görüşünü kabul ederiz 

(Burada yazar yine Abhazya demekten 

kaçınarak "Gürcistan" yerli halkı ifadesini 

kasıtlı olarak kullanıyor. Daha öncede vurgu- 

landığı üzere tarihsel araştırmalarda dil 

önemli bir unsurdur. Dilin gelişimi 

yadsınarak tarih araştırması yapılamaz. Ç.N.) : 

Modem Apsua dilinin Kartvelian dil aile- 
sine ait olmadığı fakat Kuzey kafkas Adige 
dilleri salesinir bir bölümünü oluşturduğu 
görüşü burada (Abhazyada) tarih önçesi de- 
virlerden beri yaşayan Apsualar Kartvelian 
soy grubundan değillerdi ve genetik olarak 
Kuzey kafkas kabilelerince temsil edildi tezi- 
ne dayanak (temel) teşkil eder. 

Fakat eğer ikinci hipotezi kabul edersek 

Apsar dilini konuşan halkın Gürcistan'a 

“sonradan gelerek yerleştiği ve yazılmamış 
dillerinide beraber getirdikleri ve Kartlis 
Tskhovreba yazıtının redaktörününda Apsar 
dili hakkındaki bu bilgiyi eklediğini kabul 
etmek için gerekli dayanağımız olacaktır. 

Bilindiği gibi ortaçağda Batı Gurcistanın 
her yerinde - Abhazyada dahil olmak üzere - 
hristiyanlığın kabulündensşonra edebiyat ve 
dinsel hizmetler dili önce Yunan, Gürcü kili- : 
sesinin İstanbul'dan ayrılarak Mtskheton 
Kilisesine bağlanmasından sonra Gürcü dili 
idi. 

19. YY.da ise Rus İmparatorluğunun 
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o çabalarına rağmen gürcü dili statüsünü koru- 
du. Apsua (Abhaz) alfabesi ünlü bilim adamı 
P.Uslar taralından ilk defa Rus yazı dili te- 
meline göre hazırlandı. Rus harileriyle 
Abhaz dilinin seslerini ifade etmenin çok zor 
oluşu nedeniyle sonraları bu alfabeyi basit- 
İeştirmek için teşebbüslerde bulunuldu. 
Böylece 1892 yılında eğitimci Machavariani 
ve öğrencisi klasik Abhaz Edebiyatının kuru- 
cusu Dimitri Gulia alfabeyi birleştirip rafine 
ettiler. Daha sonra N.Marr Latin hartleriyle 
bir Abhaz Alfabesi oluşturmaya çalıştı. 

Fakat onun çabalarıda istenen sonucu. ver- 

medi. 1938 de yine Dimitri Gulia Gürcü bilim 
adamları Akaki Shanizde ve Simon Sanas- 
hia'nın yardımı ile Gürcü harfleri ile yeni bir 
alfabe oluşturdu. Nihayet 1954 de Rus hartfle- 

“ri ile yeni bir Abhaz Alfabesi geliştirildi. 
Apsua dilinde ilk kitap "Dimitri Gulia'nın 
Şiirler Kolleksiyonu" 1912 de Tiflis'te 
yayınlandı. | 

Nufus problemine gelince; Daha önce bah- 
sedildiği gibi Abhaz Krallığında Gürcü etniği 
büyük bir farkla nufusun çoğunluğunu 
oluştururken Abhazlar (Apshils) ve Abaz- 
gianlar (eğer Gürcü olmayan etnik olarak 
düşünülürse) Gürcü. olmayan nufusun, 
çoğunluğunu oluşturuyordu. Abhazya 
Krallığında Jiki Gilm Kuzey Kafkas Kökenli 
kabilelerinde varolduğu ihtimalininde göz 
önünde bulundurulması gerekir. Bu durum, 
Kuzey Kafkaslardan önemli bir göç dal- 
gasıyla gelen Apsualara rağmen, ortaçağ 
boyunca esas şekli ile genelde korundu. 19. 
YY.da yapılan nüfus sayımı sonuçları 
doğrulamaktadır. 

(Yazar ortaçağ nüfus durumuna ilişkin su- 

nabildiği kanıt yok. 19. YY daki büyük göçden 
sonra yapılmış nufus sayımlarının ortaçağ 

için kabuledilebildiği yoktur. Ç.N.J 

Abhazya'nın Suhumi bölgesinde 1886 
yılında yapılan hane halkı nüfus sayımına 
göre toplam nüfus 68773 idi. Bunun 34806 sı 
Gürcü, 28320 si Abhaz idi. Bundan sonra eli- 
mizde, elimizdeki 1926 yılı nufus sayım 
sonuçlarına göre Abhazya'nın toplam nufusu 
-201016 idi. Bunun 67494'ü Gürcü 55198 Ab- 
hazlar, 25677'si ermeniler 12553'ü Ruslat, 

14045'i yunanlılar ve diğer uluslardan 
oluşmakta idi 

(1860 larda başlayan büyük göçte 
100.000'nin üzerinde Abhazın Türkiye'ye ve 

diğer ülkelere gittiği, Stalin döneminde 
sürülen Abhazlar'ın sayılarıda 
düşünüldüğünde Abhazya'da Abhazların 
çoğunlukta oldukları görülür) 

1939 Nufus sayımına göre Abhazya Oto- 
nom Cumhuriyeti'nin toplam nufusu 311900 
dür. (Gürcüler 91900, Abhazlar 56200, Ruslar 
60200, Ermeniler 49700). Bu sayının 

sonuçlarına göre Abhaz nufusunda karşılıklı 
bir artış gözükmektedir. 1959 Nufus sayımı 
Abhazya Otonom Cumhuriyeti için toplam 
nufusu 404700 olarak göstermekte dir. 
(Gürcüler 158200, Abhazlar 61200, Ruslar 

86700, Ermeniler 64400 ve diğerleri) 

1970 Nufus sayımı 487040 göstermektedir. 
(199600 Gürcü, 77300 Abhaz, 92900 Rus, 
74900 Ermeni). 

Yerli halk olan Abhaz ve Gürcülerin nu- 
fuslarında belli bir artış görülüyor. Fakat 
özellikle çarpıcı olan yöreye ait olmayan Rus 
ve Ermeni'lerin nüfusundaki artıştır. 1926 

dan 1959'a Abhazya Otonom Cumhuriyetinin 
nüfusu 192000 artarken artan nufus 

içerisinde Ruslar 66300, Ermeniler 30300 
artmıştır. Bu Abhazya'ya maksatlı 
yerleştirilen bir nufustur. Bu politika Gurcis- 
tanın yerli halkını özelliklede Abhazya 
halkını (Gürcü ve Abhazları) hedeflemektey- 
di. 

Kültürel ve sosyal bölme ile birlikte poli- 
tik bölünmede gerçekleşti 19. YY da bölünme 

Rus idaresi taralından her türlü yoldan des- 
teklendi. 

1810 da Abhaz Prensi Georgi (Sapar Beg) 
Shervashidze Rus vatandaşlığına geçti ve 
1864'te Rus idaresi Abhazya'ya hakim oldu. 
Abhazya Prensliği Suhumi askeri Bölümü 
adını aldı. 1833 ten itibaren Kutaisi Gene- 
ralin İdaresi (valiliği) altında Suhumi 
Bölgesi idi. Rus idaresi.ve yayılmacı politika- 
ları Abhazya'nın Gürcistan'dan ayrılması 
sürecini aktif ve direkt olarak destekledi. 
Fakat yönetim Abhazyanın Gürcistanın 
doğal ayrılmaz bir parçası olduğunu çok iyi 
biliyordu. Gürcistan Demokratik Cumhu- 
riyeti 1918 de kurulduğu zaman Çarist Rus 

politasına karşı koyacak durumda değildi. 
Bu dönemde Abhazya kendi bağımsız 
birliğini oluşturdu ve bu oluşum Rusya Fede- 
rasyonu yönetimince de tanındı. Gürcistan 
demokratik Cumhuriyetinin varlığını 
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südürdüğü dönemde Rusya Federatif Cumhu- 
riyetince de desteklenen Gürcü Bolişevikleri 
Gürcistan Demokratik Cumhiriyetini 
zayıflatmak için her yolu denediler. 7 Mayıs 
1920 de Rusya ile Gürcistan arasında 
sonuçlandırılan anlaşma ile yasallık kaza- 
nan Gürcü Kominist Partisinin kendine edin- 
diği amaçta bu idi. Abhazya'nın Gürcistan 
Demokratik Cumhuriyetine başkaldırması 
da bu güçlerin faaliyetleri neticsidir 
Gürcistanın Sovyet Federatif Cumhuriyetine 

o kendine Kattığı ve Sovyet gücüün egemen 
kılındığı 25 Şubat 1921 den Sonra Abha- 
zya'daki süreç Abhaz Bolşevik Liderlerinden 

Nestor Lakoba'nın mektup ve konuşmaların- 
da oldukça geniş olarak yansıtılmıştır. 

21 Mart 1921'de Gürcistan Devrim Komite- 
si Abhazya ile ilgili bir deklerasyon 
yayınladı ve 29 Martta Transkafkasların 
önde gelen kişilerinin katıldığı bir top- 
lantıda Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhu- 
riyetinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu- 
rada dikkat edilmeye değer husus, Abhaz 
Bolşevik liderleri Lakoba ve Aşba Abhazya 

için bağımsızlık talep ederlerken Abhâzya 
daki Gürcü halkının çıkarlarını gözardı 
etmiş olmalarıdır. Gurcistan Kominist Parti- 

sinin 4.ncü Kongresinde Lakoba bağımsız bir 
Abhazya Cumhuriyeti kurulması fikrinin 
kendisi ve Aşba tarafından 29 Mart 1921 deki 

. Batum Toplantısında gündeme getirildiğini 
belirtmiştir. Bu toplantıya Sergo Orjonikid- 
ze, Sergo Kavtaradze, Malakia Toroshelidze 
ve Shaiva Eliava katılmışlardır. Lakoba ve 

Aşba Abhazya'da gerçek bir Sovyet gücünün 
tesisi ve etnik gerginliğin giderilmesi için ta- 
leplerinin gerekliliğini 
Onlar bağımsızlığın sözde yada göstermelik 
olmasını istemişler isede Gürcü 

. bolşeviklerinin cevabı; "Eğer Abhazya bu 
bağımsızlığı gerçek Sovyet gücünün tesisi 
için istiyor ise bu göstermelik bir 
bağımsızlık değil gerçek bir bağımsızlık 
olmalıdır". şeklinde idi. 

25 Şubat 1922 deki Abhazya Sovyetinin 
1'nci Kongresinde Aşba, halkların ve emekçi 
kitlelerin yararına, onların masyonalizm- 
den kurtarılması için bağımsızlık ilanının 
gerekli olduğunu, bunun dünyanın hiçbir ye- 
rinde bu kadar küçük bir Cumhuriyetin va- 
rolmadığı gerçeğine rağmen yapılmasının Z0- 
runlu olduğunu belirtiyor ve şöyle devam 

savunmuşlardır. 

ediyordu. "Sorumlu İşçiler toplantısında en 
azından geçicide olsa Abhazya'nın 
bağımsızlık ilanının gerekli olduğuna karar 
verildi" Taleplerinin illegal olduğunu çok iyi 
bilen Abhaz Bolşevikleri "olağan üstü durum" 
nedeniyle taleplerinin geçiş dönemi için bir 

önlem olarak gündeme getirdikleri gayet 
açıktır. Abhaz bolşeviklerine sürpriz olan 

böyle bir anlaşma Gürcü bolşeviklerince 
boşuna kabul edilmedi. Görüşmeler Sovyet 
gücünün Gürcistan'da tesisi için sürdürülen 
mücadele koşullarında yapıldı. Gürcü 
'Bolşevikleri Abhaz yoldaşlarının desteğine 
fena . halde muhtaçtılar. Gürcü 
bolşeviklerinin bu anlaşma ile Gürcista'nın 
birliğini feda ettiklerini, Gürcü halkının 
yüzyıllarca uğruna savaştığı tarihi 
sınırlarını ihlal ettikleri gerçeği ile ne ilgi- 
lendiler nede merak ettiler. 

Özellikle YY. larca kendi topraklarında 
yaşamış şilmdi yeni kurulan Abhazya devleti 

içerisinde yaşamak zorunda bırakılan Gürcü 
nufusunun yasal (meşru) haklarını ihlal etti- 

, ler. 

Gürcü bolşevikleri bu kararı öncesinde ve * 

Bağımsız Abhazya'nın kurulduğu dönemde 
nufusun çoğunluğunu Gürcülerin 
oluşturmasına rağmen koşullar gereği 
aldilar. Bu Gürcülerin geleceği ve kaderleri 
ne Abhaz bolşeviklerinin ne de tek 

düşüncelere kendi otoritelerini korumak ola- 

rak Gürcü bolşeviklerinin umrunda idi. 

Sözde Bagımsız Abhazya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti suni olarak yaratılmış bir bi- 
rimdi. Gürcistan'dan bağımsız olarak 
varlığının tarihsel ve kültürel olarak im- 
kansız ve doğaya aykırı olduğu hemen 
anlaşıldı ve çok geçmeden de iptal edildi. 
Şunu söylemek gerekirdi Sovyet yönetimi 
altında hangi yapıda ortaya çıkmış olusa 
olsun Abhaz Otonom varlığının hiçbir daya- 
nağı yoktur. Dayanağı yoktur çünkü Cumhu- 
riyet ismini toplam nufusun W 17- 18'ini 
oluşturan kesimden alırken nufusun 
çoğunluğunun sadece Gürcü - Abhaz karışımı 
değil tümüyle Gürcü yerleşimi olan 
bölgelerdeki halkın çıkarlarıda gözardı edil- 
miştir. Nüfus sayımlarının gösterdiği gibi 
Gürcüler daima nüfusun çoğunluğunu teşkil 
etmişlerdir. Ortaçağ daki nüfus ile ilgili eli- 
mizde. kaynak olmadığı doğrudur. Fakat 19. 
Y.Y dan itibaren mevcut kaynaklar bunu 
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doğrulamaktadır. Bilindiği gibi 18890'lerdeki 
MU HACIR hareketi Abhazya'daki Abhaz nu- 

nda azalmaya neden olmuştur. Göçten 

sonra buradaki nüfus suni ve mekanik ola- 

rak Gürcüler sayesinde değil Ruslar ve Erme- 
niler sayesinde arimıştır. Buraya kadar 
görüldüğü gibi Abhazya nulfusunda doğal ve 
yapay nedenlerle önemli artışlar olmuştur. 
Bazı araşlırmacılar dikkatlerini Abha- 

zya'daki Gürcü nülusunun artışına 
yönelitmekiedir. Burada dikkat edilmesi gere- 
ken husus bir Gürcü devletinde ülke için 
nüfus hareketleri doğal ve yasaldır 

XYazarımız burada Gürcü nufusunun Ab- 

hazya'ya kasıtlı olarak yerleştirilmesini yasal 

ve doğal kabul etmektedir. Temelde Rus, 

Gürcü ve Ermeni nufusu Abhazya'ya- planlı 

olarak yerleştirilerek Abhaz nüfusu kendi 

anayurdunda azınlık odurumuna 

düşürülmüştür.) 

Fakat kaynaklara geçen böylesine büyük 
bir Rus ve Ermeni nüfus artışı suni ve kasıtlı 
olarak yaratılmıştır. 

Abhazya Otoom Cumhuriyetindeki Gürcü 
“nufusunun çoğunluk oluşu doğaldır. Çünkü 
bugünkü Abhazya Otonom Cumhuriyeti 
sınırları ilk çağlardan beri Karivelian 
etniğinin yaşadığı Gürcü devletlerinin bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Bu durum elbette : 
Gürcü olmayan Abazgian - Apshilae 
kökenlilerin, Kuzey kafkasyalıların varlığı 
ihtimalinde yadsımamaktadır. 

Fakat Abazgain - Apshilae'ler burada 
daima azınlık durumunda kalmışlardır. 

Bazı Abhaz tarihçilerinin Batı 
Gürcistan'da yaşamış Heniochi, Missimian, 

- Sanigae ve Sazae gibi kabilelerin Abhaz 
kökenli olduklarını gösterme girişimleri 
gerçek duruma ters düşmektedir. Bu kabilele- 

rin Abhaz kökenli olduklarını gösterir bir 
.tek kaynak bile yoktur. Gürcü Yunan kay- 
naklarıda aksini belirtmektedir. Bu husus 
Daha fazla irdelemenin gereği yoktur. Bu ko- 
nudaki literatür oldukça geniştir. 

Abazgoi - Apshilae etnik kökenine gelince; 
yukarıda bahsedildiği gibi orijinleri 
tartışma götürmektedir. Fakat tartışma 

götürmeyen husus Abhazların tarihsel ve 
kültürel olarak Gürcü olduklarıdır. Kendile- 

rini Apsua olarak niteleyen bu halk için iki 
olasılık vardir. Eğer Abazya Apshilae'ler 

Kartvelian soyundan iseler, Apsualar sonra- 
dan gelerek Abazgoi Apshilae'lerin toprak- 
larını işgal ederek onlarla yanyana 
yaşadılar ve Gürcüler bu yeni gelenleride "Ab- 
hazlar" olarak isimlendirdiler Fakat eğer 
Abazgoi - Apsilae'lar Gürcü soyundan gel- 
miyorlar ise buraya sonradan gelen, aynı 
soydan olan Apsuaların gelişi ve kendi dille- 
ri ile adetlerinde getirmeleriyle Abhazlar da- 
hada güçlendi Merkezi idareden kopmaların 
yaygınlaştığı dönemde Apsua bilinci de gide- . 
rek güç kazandı ve eski geleneğe uyarak Ab- 
hazlar olarak isimlendirdiğimiz Apsua ulusu 
şekillendi (ortaya çıktı) 

Bugün bizim Abhaz, kendilerinin Apsua 
diye isimlendirdiği ulusun Gürcistan dan 
başka anavatanı yoktur. 

Abhazlar (Apsua) ve Gürcüler aynı oranda 
Batı Gürcistaın yerli halklarını oluşturur. Bu 
topraklarda eşit hakları var. Ne Gürcüler ne 
de Abhazlar bu ülkenin işgalcisidir. 

“Buraya kadar yazarın uyguladığı taktik 

iyi bilinen eski bir yöntemdir. Önce Abhazlar 
- Gürcüdür iddiasında bulunuyor ve ikna edici 

kaynak gösteremiyor. Sonra Abhazlar 17. 

YY.da buraya yerleştiler iddiası ile geliyor ve 

, eşit haklarından dem vuruyor) 

Bugünün gerçeği bu dur. Buraya kadar 
anlatılan tarihte kalmıştır. 

Gürcü'ler bu topraklarda ilkçağlardan beri 
yerleşiktiler. Abhazlar ise ya ilkçağlardan 
beri veya 17. YY dan beri veya kısmen 
ilkçağlardan kısmende 17 YY'dan beri burada 
yerleşiktiler. 

Bu nedenle "Abhaz" tek bir anlamı ol- 
mayan kollektif bir isimdir "Abazgian - Ab- 
hazian" daha genelleşerek 8. YY da "Batı 
Gürcistanlı" 10. YY'da "Gürcü", Abhaz Prens- 
liğinin kurulmasından sonrada "Abhaz" is- 
mini aldı. "Abhaz" bu prenslik halkını ima 
etmekteydiler. Abhazya Otonom Cumhuriye- 
tinin kurulmasından sonra "Abhazya" bu 
otonom birliğini fakat "Abhaz" kendini 
"Apsua" olarak isimlendiren nufusun bir 

bölümünü kastetmektedir. 

Çeviren Orhan Yağan 

(©) Çevirenin Notları 
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"L'İnvalide Russe" dergisinin 78. ve 90, 

sayılarında Tümgeneral Heymann birliğinin 
19 Mart'da Wubıhları bozguna uğrattığı ve bu 
kabileyi mücadeleden vazgeçmek zorunda 

.Okuyucularımız, bıraktığı yazılmaktadır. 
sanırız bu haberin ayrıntılarını da bilmek 
isteyeceklerdir. 

Kafkas sıradağlarının Laba Irmağından 
Karadeniz'e değin uzaan bütün kuzey bölümü. 
ile, Kuban Irmağı ağzından eski Velyaminov 
Kalesi'ne (bugün Tuapse - C.H) kadar olan Kaf- 
kas Dağlarının güney bölümleri düşman 
halklardan (Adiğeler - C.H.) temizlenmişti. 
Bu yıl, ilkbahar başlangıcında, Kalkasya'n nın 
en batısındaki durum böyleydi. 

, Doğudan Pşiş, Karadeniz'den de Ubin 

-Irmağına değin uzanan toprakları ele geçiren 
Kazaklar tarafından sıkıştırılan, dağlarda 
da askeri birliklerimizce tam bir kuşatma 

işçine alınan Abdzehler, artık, kendilerine 
dayattığımız boyun eğme koşullarına karşı 
koyacak durumda değildiler. Abdzehler, 
Şubat ayında, bu yerleri aileleri ve malları 
ile birlikte son bireylerine varıncaya dek 
terk ile, Kuban Ovasında kendileri için 
ayrılan yerlere ya da Türkiye'ye gönderilmek 
üzere sürgün edilmişlerdi. 

Şubat sonlarında, kesin onuç alınması du- 
rumunda, Yaver General Kont Yevdokimov, 
dağların güney kesiminde barıan yağmacı 
kabileleride geleneksel yaşam biçimlerinden 
uzaklaşırdıktan sonra, Kuban Irmağı boy- 
larında kendileri için ayrılmış olan yerlere 
yerleştirmek ya da Türkiye'ye gitmelerini 
sağlamak için sonuç alıcı harekatları 
başlattı. 

- Bunun için Tümgeneral Heymann'ın Daho 
birliğinin Ana Kafkas Sıradağlarını aşması, 
Pşış Irmağı kaynaklarına ulaşması ve o yol- 

ozasını geçmesi, 

i 

dan giderek Tuapse Irmağı vadisini ele 
geçirmesi gerikiyordu. 

Tümgeneral Kont sumarokov' un da Djouba 
(Cubga - C.H.) birliğinin bir kısmı ile (kıyı 
bölümündeki - C.H.) Şapsuho Irmağı hav- 

sonra kıyı yoluyla Tuapse 
Irmağı ağzına ulaşması ve orada Daho birliği 
jile birleşmek ücre yola çıkıması gerikiyordu. 
Djouba birliğinin geri kalan kısmında Pse- 
kups Irmağı yöresindeki harekatlarında 
Pşeha birliği ile işbirliği etmesi görevi veril- 
mişti. 

Daho birliği 21 Şubat'da Yaver General 
Kont Yevdokimov'un komutasında yola 
koyularak Ana Kafkas Sıradağlarındaki 
geçidi buldu ve ayın 23'ünde Tuapse Irmağı 
ağzına vardı. Üç gün süren küçük 
çatışmalarda sadece 2 ölü ve 3 yaralı verile- 

rek eski Velyaminov Kalesi (Tuapse - C.H) eli 
geçirildi. Bu harekat, Tuapse ve Psesuape 
ırmakları arasında yaşayan bütün Dağlı ka- 
bilelerin kayıtsız kosulsuz boyun eğmelerini 
sağladı. Hemen ardından, (dağların kuzeyin- 
de - C.H) Thamaha karakolu yakınlarında 
Şemş Irmağı sularının alçalmasını bekleyen 
Djouba birliğinin diğer kısmı, aynı biçimde 
yola koyuldu ve sıradağları aşaak 4 Marit'dan 
önce Şapsuho Irmağı ağzına ulaştı. 

Majeste İmparatot'un maiyetinden 
Tümgeneral Grabbe'nin Pşeha birliği de, 
Tuapse Irmağı vadisinden yola çıkarak 1 
Mart'da Psekup ırmağı kaynaklarına 
ulaşmış ve Psekups Irmağının yuarı 
bölümleri halkını (Adiğeleri - C.H) temizleye- 
rek, 17 Mart'da Kafkas Sıradağlarının kuzey 
yamacındaki Hodıji Kalesine girmişti. 

© Mart ayı başında. başlatılan ve Kafkas- 
ların kuzey yamaçlarındaki bütün bir yerli 
halkın sürülmesiyle sonuçlanan bu harekat 
sonucunda, Kuban bölgesinde (oblast) buluan 
sınır müstahkem hatlarındaki askeri birlik- 
lerin çekilmesi (X) ve oralarda sadece çok 

küçük müfrezeler bırakılması mümkün oldu. 

Tuapse'den güneye, doğru başlatılan kara- 
kolların yapımı tamamlandıktan sonra, 
Tümgeneral Heymann, 4 Mart'da Daho 
birliğiyle (güneydeki - C.H) Psesuape 

  

  
©) Aşağı Kuban (Abadzeh), Aşağı L Laba Müstahkem Hatları ile Stavropol, Batalpaşınsk, Proçnokop ve Doğu Laba hat 

bölümleri. 
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Irmağına doğru yürüyüşe geçti ve 5 Mart'da 
Lazarev (Psışuape - C.H.) Kalesini savaşsız ele 

geçirdi. 

6 Mart ile 16 Mari (1864 - C.H.) arasında, 
birlik, Tuapse ile Psesuape ırmakları 
arasında ve dağların güneyinde bulunan 
alanı yerli halktan temizlemek için harekat- 
larda bulundu. bu harekatlar Tuapse Irmağı 
ağzında, büyük kitleler halinde toplanmış 
olan Şapsığların Türkiye'ye toplu göçlerine 
neden oldu. 

Bu arada, alınan bir habere göre, Wubıh 
gençleri, Ahçıpsıları yardıma çağırarak, 

(güneydeki - C.H.) Şahe Irmağına yönelik ha- 
rekatımıza karşı koyma hazırlanmışlardı. 

Bu amaçla da, kıyıda savunmaya elverişli 

Godlik Irmağı boyunca yığınak yapmışlardı. 
Daho birliği komutanı Tümgeneral Hey- 
mann, bu çetenin destek alıp güçlenmesini 

önlemek için, derhal Şahe üzerine yürüme 
kararı verdi; 18 Mart'da Psesuape ağzından 
üç kol halinde harekete geçti; Oria kol (5 

tabur, 2 top ve süvari birliği) kendi komu- 
tasında sıradağların eteklerinden kıyıya 
koşut gidiyor, sağ kol (3 tabur) Yarbay Soltan 
komutasında Karadeniz kıyısından yürüyor, 
sol kol da (4 tabur ve 2 dağ ekibi) Binbaşı 
Kluki de Klugenau komutasında dağlardan 

 4lerliyordu. Dagğlılar, birliklerimiz kendile- 
rine yaklaştığında, mevzilerinden ateş 
açlılar. Düşmanın savaş düzenini gözden 
geçiren Tümgeneral Heymann, Sivastopal ve 
Bakü avcı birliklerine sırt çantalarını 

çıkarıp hücuma geçmeleri emrini verdi. bu 
arada, Binbaşı Klugenau ise, birliklerinin bir 
kısmı ile yandan öteki kısmı ile de geriden 
sarıp düşmana saldıracaktı. Dağlılar; 
önlerindeki çukurdan yararlanıp ilk 

saldırmıza direndiler, ardından kesilmiş 
ağaç kütüklerinin arkasında siperlendiler. 
Ancak, gerilerinden de saldırıya uğrayınca, 
sert ama kısa süren bir direnmeden sonra 
kaçmak zorunda kaldılar. Bu çatışmadan 
sonra, Dağlıların büyüm bir bölümü kıyıya 
doğru hareket etti, küçük bir bölümü de 
dağlara çekildi. 

Çarpışmadaki kaybımız I yedek subay (Si- 
vaslopol piyade alayından Teğmen Gavrons- 
ki) ve 7 er ölü, 1 subay (aynı alaydan Ateğmen 
İvanovski) ve 14 er yaralıdır. 

19 Mart'da birlik aynı düzende Şahe'ye 
doğru harekatını sürdürdü. Yol boyunca fazla 
kalabalık olmayan Wubıh ve şapsığ grupları 
General Heymann'a katıldı. General Hey- 
mann, at sırtında ve gittikçe artan sayıda 
yerli atlılarala birlikte Şahe Irmağına ulaştı. 
19 Mart (1864 - C.H.) öğleden sonra saat 2.00 
dolayında, Kazak süvari bölüğü koru- 
masında, 300 kadar Wubıh ve Şapsığ 
atlısının da eşliğindeki General, birliği ile 
üzerine yürüdüğü Golovin (Şehape - C.H.) Ka- 
İesini ele geçirdi. 

Câsusların , getirdiği taze haberler, 18 
.Mart'da Wubıh toparlanma hareketine indi- 

rilen darbenin dağların en ıssız köşelerine 
dağin ulaşan bir dehşete yol açtığı 
biçimindeydi. Wubıhlar ve dağların güney 
yamaçlarında barınan öteki asi kabileler 
bağımsızlık umutlarını tümeyle yitir-. 
mişlerdi. Büyük çoğunluk Türkiye'yi göç et- 
meyi düşünmeye başlamış ve bu amaçla . 

bunlaın bir kısmı kamplar kurarak kıyıda 
toplanmışlardı. Bunlar kiraladıkları gemi- 
lerle Türkiye'ye gitmeye başlamışlardı. 
tümgeneral Heymann, bu elverişli havadan 
yararlanıp Dağlılara toparlamak için gerekli 
zamanı vermemek ve bu arada Wubıh toprak- 
larının merkezini ele geçirmek amacıyla ha- 
rekete geçmeye karar verdi. 

Bunun için, General, birliklerini Şahe'nin 

sol kıyısına geçirdi. Piyadeler bir asma 
köprüden, atlılar da ırmağın elverişli bir ye- 
rinden, ama şiddetli akıntı nedeniyle 12 at 
yitirerek, karşıya geçtiler. General, 22 
Mart'da, bir öncekindeki gibi, üç koldan 
güneye doğru yürüyüşe geçti ve 25 Mart'da 
Soçi Irmağı ağzındaki eski Navaginski (Soçi - 
C.H.) Kalesini ele geçirdi. Dört günsüren bu 
harekat boyunca Wubıhlardan birliklerimiz 
ateş açan olmadı. i 

Dagomıs Irmağı boyunda Tümgeneral hey- 
mann, eski çete başı, Wubıh, Şapsığ ve Abad- 
zehleri sınır hatlarındaki devriyelerimize . 
saldırmak için örgütleyen Wubıhların eski 
başkanı Hacı Dogumuko'yu teslim aldı. 

Daha sonra Wubıh, Şapsığ, Ciget ve ahçıps 
yaşlıları, Kafkas orduları komutanı Prens 
Hazretlerine bağlılıklarını bildirmek üzere, 
30 Mart'a doğru birlik gözetiminde top- 
landılar. 
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2 Nisan'da Prens Hazretleri bu yaşlıların 
isteklerini dinledikten sonra bağlılıklarını 
kabul etti ve kendilerine. kıyıda toplanla- 
larını emretti. Emir yerine getirildi: Wubıh 
ve Şapsığlar büyük kitleler halinde Karade- 
niz kıyısının değişik noktalarındaki kamp- 
larda toplandılar ve kendilerini almaya 
gelen gemilerle Türkiye'ye gitmeye 
başladılar. 

“Mart ayında Tuapse'den 30 bin kişi, 
Anapa, Novorossiysk ve Djouba (Cubga - C.H.) 
gibi yerlerden de 50 bin kadar insan gmilerle 
ayrıldılar. Gitmeye hazır bir o kadar insan 
da Ciget ve Wubıh topraklarında beklemekte- 
dir. 
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Ve işte böylece, Kafkasya'daki birlikleri- 
mizin sabırlı, kararlı ve özverili 
mücadeleleri sonunda, buradaki son inatçı ve 

asi kabilelerin direnişleri de kırıldı ve bun- 
lar mağlup edildiler. Ama bütün bunlara 
karşın, askerlerimiz daları karış karış 
tarayıp onları on kişilerine değin bu toprak- 
lardan söküp atmadıkça Kafkas Savaşı'nın 
kazanıldığı söylenemeyecektir. Ancak en 
azından, dağlarda bizim için artık pek tehli- 
ke oluşurmayan, üstelik sayısal mevcudu az 
ve güçsüz kabilelerin kaldığı, bunların da 
hiçbir biçimde bize karşı koymayacaklarını 
umduğumuzu söylemek isteriz. 

   

   
        

GARA o lv 

(2 

  
Not: 1) Bu yazı turist rehberi Muzaffer Tanrıkulu (MADPAŞ) tarafından Fransızcasından çevrilmiş, C.HAFPİ 

tarafından gözden geçirilerek yayına hazırlanmıştır. 

2) Yazıda, okuyucumuzun konuyu rahat kavrayabilmesi için, C.HAPİ tarafından, kimi yerde "deniz" karşılığı "Kara- 

deniz", "dağlar" - "ana sıradağları" yerine de aynı anlama gelen "Kafkas Dağları” sözcükleri kullanılmıştır. Bunları 

ayırabilmek için ayrıca altları çizilmiştir. bilgilerinize sunulur. 
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Peneşu Sefer 

Demokratikleşmenin getirdiği çalkantı- 
iar içinde yaşıyouz. Ülkede dizginler gevşeyip 
özgürlükler arttıkça şimdiye kadarki 
söylediklerimizin tersi olduğu ve gerçekleri 
yansıtmadığı anlaşıldı. "Büyük Ruslar 
tarafından kurulan bağımsız Cumhuriyetle- 
rin oluşturduğu, ebediyete kadar sürecek oları 
bozulmaz birlik" dağıldı: Ülkede Milliyetler 
sorununun tamamen çözüldüğü, tüm ulus- 
ların bir anadan doğmuşçasına kardeş ol- 
dukları ve bu kardeşliğin ebediyete kadar bo- 
zulmayacağı görüşünün gerçekleri 
yansıtmadığı ortaya çıktı. Özgürlüklerini 
elde eden halklar ulusal kimliklerine 
sârılarak dil ve kültürlerini artırma 
çabasına girdiler. Kendilerini çok seven 
"Büyük kardeş'"in sürekli baskısı altında, her 
atacağı adamı ona sorarak ve onun gösterdiği 
yoldan hiç şaşmadan yürümek zorunda olan 
bu halklar yeni özgür yaşamı gönülden be- 
nimsediler. 

Bu gerçekçi ve önlenmesi güç bir 
gelişmedir. 

Kuvvet yoluyla gelişme belli bir süre dur- 
durulabilir. ama bu sürenin sonunda daha 

güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Bununböyle - 

olduğunu sadece ülkemizde değil "Kominizmi 
kuran" batı avrupa ülkelerindeki 
“gelişmelerde doğrulamaktadır. 

Bununla birlikte bu gelişmeleri içlerine 
sindirmeyenler, "Büyük kardeş" olma- 
larından dolayı "Küçük kardeşi" sürekli 
baskı altında tutmaya çalışanların sayısı 
hiçte az değildir. Ülkede bugünkü Ulusal 
anlaşmazlıkların esas nedenide bu kişilerin 

tutumu olmaktadır. Ne yazık ki tarihi inkar 
edenler ve tarihi olayları değişik bir şekilde 
topluma göstermeye çalışanlarda bu gibilerin 
arasındadır. 

    

ler 

"Büyük kardeşlerimizin" arasında Kafkas 
savaşlarının hiç olmadığını, Karadeniz 
kıyısında Maykop'ta ve Cec Rayonu 
bölgesinde Adiğelerin hiç yaşamadıklarını, 
buraların Eskiden beri Kaak yurdu olduğunu 
söyleyenler az değildir. Ancak tarihi 
değiştirmek ve olanları inkar etmek birşeye 
yaramaz. Bu gerçekleri yansıtan birçok kitap 
mevcuttur. Rusların bir atasözü vardır, Ka- 
lemle yazılan balta ile yıkılmaz. 

Güney ve Kuzey Kafkasyada olanlara ba- 
karak Cuimhuriyetimizin çok rahat olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak bu rahatlığın bozul- 
ması ihtimali de yok değildir.. | 

Demokratik gelişmelere bağlı olarak 
Rusya'nın üst yönetim organlarında alınan 
kararlar doğrultusunda ülkemizin Krasnoc- 
lar eyaletinden ayrılarak doğrudan Mosko- 
va'ya bağlanmasını, statüsünü yükselterek 
adige Cumhuriyetine dönüşmeini Adiğeyde ve 
kendilerinden ayrıldığımız Krasnodâr Eyale- 

. tünde hazmedemeyenler çoktur. Bu gibiler 
halkların arasını açmak ve özellikle Adige- 

ile Ruslar arasında anlaşmazlıklar 
çıkarmak için her imkanı kullanmak- 
tadırlar. İşin üzücü yanı, maykop şehir So- 
vyeti başkanı L.Simatov ve Maykop bölge So- 
vyeti Başkanı V.Krohmal gibi Adige 
ülkesinde doğup büyümedikleri halde Eski 
baskı rejimi zamanında ülke yöneticilerince 
bölge halkının isteyip istemediklerine hiç 
bakılmaksızın, sanki onlardan iyisi yokmuş 
gibi Krasnodar parti organlarınca ülkemize 
gönderilnlerin Kışkırtıcılara önderlik etme- 
leridir. Onların emrinde çâlışan basın ve 

Radyo yalan haber yayınlayarak insanları 
kışkırtmaktadırlar. Maykopta yayınlanan 
"Maykopskiye Novosti" ve "Aayak" adlı gaze- 
teler kışkırtıcıların silahı durumundadır. 

Bizimle bir ilgileri kalmamış olsada, Kras- 
nodar eyaletinde çıkan "Komsomoles Kuban" 
ve "Volnaya Kuban" Gazeteleri de onlara ar- 
kadaşlık etmektedirler. 

Bu günlerde Adigeler ile Cumhuriyette 
yaşayan Ruslar Adigey parlemento seçimleri 
nedeniyle bir hayli çekişmektedirler. Adige- 
ler yaptıkları halk kongrelerinde Milletve- 
killerinin heriki ulusça eşit. sayıda 
paylaşılmasını (50:50) kararı aldılar. Bu 
gerçekci bir karardı ama Kışkııtıcıların 

hoşuna gitmedi. Bu kararın Anayasa ile 
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bağdaşmadığını, Rusya'nın her yerinde 
' yaşayan halkların özgürlüklerinin eşit 

olduğu ilkesini bozduğunu, Adigelerin sayıca 
kendilerinden üç katı fazla olan Rusların 
özgürküklerine engel olacaklarını ileri 
sürdüler. Burada kışkırtıcılar açıkça 

söyleyemiyorlarsada gayeleri bellidir. Ana- 
vatanlarında yaşamakta olan Adigelerin nu- 
genları az olduğundan eskiden olduğu gibi 
"Büyük kardeşin" boyunduruğu altında, 
"Küçük kardeşi" eli kolu bağlı olarak 
yaşatmak istemektedirler. 

Böyle düşünnlere bir sorum vardır. Adige- 
İer anavatanlarında eskidende şimdi olduğu 
gibi azmıydılar? Adiğelerin az olmasının 
suçu kime aittir? 

Adiğelerin. bir zamanlar ülkelerinde 
azınlık olarak yaşamadıklarını, bir milyo- 
nun üstünde bir nüfusa sahip olduklarını 
tarih kitapları yazmaktadır. Peki ne oldu bu 
kadar insan? Bunun cevabını vermek hiçte 
güç değildir. Rus çarların yayılmacı politi- 

- kalar güttükleri Kafkas Savaşları esnasında 
halkımız ağır kayıplara uğramıştır. 

- Kışkırtıcılar bunlardan hiç bahsetmek iste- 
memektedirler. Bu savaşları hiç olmamış 

gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Ancak Rus 
Çarlarının Kuzey Kafkasya'daki zulümlerini 
anlatan kitap o kadar çoktur ki bu tarihi 
gerçekleri gizlemeye imkan vermemektedir. 
Çeçen - İnguş-.Cumhuriyetinde son zamanlada 
meydana gelen olayları inceleyen "Delillerle 
Gerçekler" isimli haftalık derginin 45 
sayısındaki yazı söylediklerimizi ispatla- 
maktadır. Yazıda; 

"XVI - XIX ncu yüzyıllarda, Rus 
İmparatorluğunun yayılmak amacıyla 
batıya osaldırıyordu. "Medeniyeti" 
götürdüklerini iddia eden saldırganlar, 
Dağlıların eğitimsiz ve vahşi olduklarını, 

- onlara Avrupa özgürlüklerini ve Hris- 
tiyanlığın moral değerlerini götürecekleri" 
yalanlarını söylüyorlardı. i 

Konu ile ilgili olarak Pesteli'in 
çıkarmakta olduğu "Ruskaya Pravde" gazetesi 
şunları yazmaktadır. 

1. Rusya ile İran arasında ve Türk hududu- 
nun kuzeyinde yaşayan halklar egemenlik 
altına alınmalıdır. 

2. Kafkasya'da yaşayan hâlklar ikiye 

ayrılmalı, Rus egemenliğini kabul edenler ye- 
rinde bırakılmalı, e tmeyenler birer birer 
Rusyanın içlerine yerleştirilmelidir: 

3. Kafkas topraklarında rus yerleşim 
bölgeleri kurulmalı bölgeden boşaltılan in- 
sanlardan elde edilen topraklara bu insanlar 
yerleştirilmelidir. Kafkasyalıların tüm 
kalıntıları okedilmeli bölge huzur içinde bir 
Rus toprağı haline getirilmelidir. 

Bu saterler Rus Çarlarımamaçlarını 

açıkça ortaya çıkarmaktadırlar. Bu 
amaçlarıda gerçekleşmemiş değildir. Kuzey 
Kafkasya halkları, Adigelerde dahil olmak 
üzere topraklarından sürülerek kuzey 
bozkırlarına dağıtılmış öldürülmüş, kalan- 
ların çoğuda zorla Türkiye'ye sürgün edil- 
mişlerdir. Bunlardan zorla alınan topraklar- 
da Kazaklar yerleştirilmiştir. Böylelikle 
Adige vatanıda kazak yerleşim birimleri 
(Stanitsa, kutır) çoğalmıştır. Bugün için Dış 
ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın sayısının 
birkaç milyonu bulduğu söylenmektedir. 
Şimdi Sorumu tekrar soruyorum. Toprak- 

larımızda azınlık olmamızın suçu kimdedir? 
Kimde olduğu açıkça meydanda olmasına 
rağmen halkımın az kalmasıa neden olan- 
ların bu hatalarını telafi edecek bir çabaya 
girmeleri gerekirken yokettikleri halktan 
davacı olmaya kalkışmaktadırlar. 

Cumhuriyetimizde yaşayan Adige ve Rus- 
ları birbirine düşürmeye çalışanların 

bugünlerde ençok sarıldıkları bahane dış 
ülkelerde yaşayan Adigelerin tekrar geri geti- 
rilerek Cumhuriyettiki Rusların toprak- 
larına yerleştirilecekleri ve Rusların Cumhu- 

-riyetten kovulacakları iddialarıdır. bü 
idianın hiçbir emeli olmadığı gibi bugün için 
Dış ülkelerdeki Adigelerin hepsini getirmek 
istesek bile bunlarıniçinde dönmek isteye- 
cekler pekte fazla değildir. Cumhuriyetimiz- 
deki halihazır yöneticiler arasındada bu 
görüşü benimseyen ve konuya sıcak bakan da 
yok gibidir. Bu işin gerçekleşmesinin de 

mümkün olmadığı açıktır. Adiğeler böyle 
düşünüyor olsa bile bunda negibi bir 
haksızlık vardır? 

Aynı soydan kişiler aynı yerde çoğunluk 
olarak yaşarlarsa Gelenek ve göreneklerini 
yaşatmak dil ve kültürlerini geliştirmek 
daha kolay olmatadır. Aynı soydan kişilerin 
kendi vatanlarında toplanlalarıın örneği dış 
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ülkelerde de vardır. Buna yahudilerin İsrail 
de toplanmalarını örnek verebiliriz. Bundan 
dolayı kimse yahudileri suçlamıyor. Ruslar 
dersen dış ülkelerdeki soydaşlarını getirebil- 
mek için Radyo, Televizyon ve basın yoluyla 
var güçleriyle çalışmaktadırlar. Hatta bu ko- 
nuda çok ileri giderek, Doğdukları vatan- 
larını beğenmeyerek terkedenleri, savaşta 
Düşman tarafına geçenleri halklarına en 
kötü sözleri reva görenleri değişik görüşte ol- 
maları nedeniyle ülkeden kovulanları dahi 
kabul etmektedirler. Ülkelerine dönmek is- 
teyen herkesi kucaklamaya hazırdırlar. 

Burada bir soru daha karşımıza 
çıkmaktadır. Ruslar kendi üklelerine dönme 
hakkına sahip oluyorlarda Adigeler niçin 
olamıyorlar? Burada bir gerçek 'daha vardır 
ki Adigeler Ruslar gibi daha iyi bir yaşam 
bulmak amacıyla vatanlarını terketmemiş, 

ülkelerinden zorla sürülmüşlerdir. Bir za- 

manlar atalarının yaşamış oldukları sevgili 
vatanlarına dönmek her Adiğenin endoğal 
hakkıdır. 

Bugünlede Cumhuriyetimizi Yahudiler 
gibi Ruslarda çokça terketmektedirler. 
Çünkü ülkede şatlar zorlaşmış olduğundan 
daha iyi yaşam olan yerlere göçmektedirler. 
Zamanında bu düşünce ile merkezi Rusyada 
yaşayan birçok insan yerini yurdunu terke- 
derek viran halde bırakmişlardır. Onlar 
şimdi içinde yaşadıkları halklar tarafından 
sevilmediklerinden ve kendilerine kötü dav- 
ranıldığından yakınmaktadırlar. İyi dav- 
ranış görmek için içine girdiğin isanlara 
uymak, onları yönetmeye kalkışmamak gee- 
kir. Bir çokları bu durumu unutarak gittikle- 
ri oülkeletin halklarını yönetmeye 
kalkışmaktadırlar. Bunun gibi Maykop 
Rayonunda yaşayanlar ülkemizin Kresno- 

 derdan ayrılmasını ve Cumhuriyet olmasını 
hazmedememektedirler. Bunlar Cumhuriyet- 
ten ayrılıp Krasnodara bağlanmak için mos- 
kova'ya temsilciler göndermetedirler. bunla- 
ra Bölge Sovyeti Başkanı V.Krohmal 
önderlik etmetedir. İşin kötü yanı bu gibiler 
yaşadıkları toprakların ezelden beri öz Adiğe 
vatanı olduğunu unutmaktadırlar. 

Kışkırtıcılar böylece Adige ve Rusları 
karşı karşıya getirerek ülkedeki barış 
ortamını bozmaya uğraşmaktadırlar. 

Adiğeler derin üzüntülerine rağmen 

geçmişte olanlardan dolayı bu günkü Rus- 
ların suçlu olmadıklarını, Rus Çarlığının 
Kuzey Kafkasya halklarına yaptığı zulümü 
kabullenmeyen, bu günkü kışkırtıcıların 
görüşlerini paylaşmayan bir çok Rusun 
olduğunu biliyorlar. Adiğelerin içinde 
yaşayan ve ülkede muhtelif görevlerde bulu- 
nan P.F. Kosoviç Adigelerin Ulusal Kongre- 
sinde ve başka toplantılarda yaptığı 
konuşmalarda Adiğelerin barışçı olduk- 

larını, onlarla birlikte yaşamanın rahat 
olduğunu birlikte yaşadıkları halklara saygı 
&österdikleri, kimseye zarar vermek isteme- 
diklerini özellikle belirtmiştir. 

o Bununla birlikte eşitliğin bir hak 
olduğunu, Cumhuriyetin Sahibi olan 
Adiğelerin bazı haklara sahip olmaları ge- 
rektiğini de vurgulamıştır. Rusların içinde bu 
görüşte olanlar hiçte az değildir. 

Adiğeler uzun zamandır birlikte 
yaşadıkları ruslarla ve diğer halklarla 
anlaşmazlığa düşmek istemiyorlar. Barış 

içinde ve dürüstçe bir arada yaşamayı arzula- 
maktadırlar. Ülkenin bir çok yerinde meyda- 
na gelen ulusal sürtüşmelerin Cumhuriyeti- 
mizde olmaması da bu istekte olduğumuzun 
bir kanıtıdır. Bende Ruslardan gördüğümüz 
kötülükleri anımsatmak ve araya bir 
soğukluk sokmak amacıyla bu yazıyı yaz- 
madım. 

Biz Adiğelerin arasındada Kılıcını 
kınından çıkarmış gezenlerin, Ruslara karşı 

gereksiz sözler ederek ortalığı kışkırtmaya 
çalışanların olduğu da doğrudur. Her iki 

halka da tekrar hatırlatmak isterimki, 
kışkırtıcıların olumsuz davranışları devam 
ettiği sürece Cumhuriyetimizi tehlikeli 
günler beklemektedir. Bugün için Diğer Kaf- 
kas Cumhuriyetlerinde meydana gelen olay- 
lar bunu göstermektedir. 

Taş ne kadar sert olursa olsun sürekli 

damlayan suyun tazyıkiyle aşınır. Bunun 
gibi yapılan haksız davranışların sonu gel- 
mediği takdirde Adigelerin gösterdiği sabrın 
da sonu gelebilir. 

Peneşu Sefer 

  

30 Kasım 1991 tarihli Adige Mak gazetesinden çeviren 

Çetaw İbrahim. 
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19. yüzyıldan geçen Rus - Kafkas ©... sı ve onu 

izleyen Yistanbulak'ue (İstanbul'a giüiş. Sürgün - 
Ç.N.) Adiğe halkında ömürboyu kapanmaz yaralar 

açtı. Adiğe halkını neredeyse dünyada yok olma 

çizgisine getirdi. Halkımı- zın durum Sovyet, 

döneminde de pek iyi olma dı. Adiğelerin kopuk- 

luğunu sanki daha da pekiştirircesine "Adiğeyli", 

" "Kharberdeyli", "Çerkes" ulusal adlarını vererek 

. onları küçük Cumhuriyetle, özerk yönetim birimle- 

ri ola rak ayrı eyaletlerle bağladılar. O kadar ki, 

işin aslını bilmeyenler onları birer ayrı halk sana- 

bilirler. İşin daha da korkunçu, Adiğe halkından 

olan kimileri kendilerini ayrı saymaya bile 

başladılar. İşte bu oluşum, halkı tümüyle yokede- 
cek bir sürecin başlan gıcıdır. | 

Bu kaygıyla Adiğey, Khaberdey, Çerkessk ve 

Şapsığh bölgelerinden gelen bilim adamları 20 Ha- 

ziran 1991 günü Maykop'da bir araya geldiler. Kha- 
berdey-Balkar Cumhuriye ti Bilimsel Araştırma 

Ensitünün eğitim sekreteri KHUŞŞHA Hüseyin ile 

aynı Enstitünün Adiğe Tarihi bölümü bilimsel 

araştırmalar başkanı KHAŞEJ Halimet bu top- 

lantıya katıldılar. Biz de onlara birkaç soru yönelt 
tük. 

$' ENĞUAZE - Bu bilimsel foruma nederi 

gerek duyuldu ? 

KHUŞHA - Adiğelerin zorla birbirinden 
koparılıp dağıtılmasından bu yana yüzyılı aştın bir 

süre geçti. Her geçen yıl Adiğe grupları arasındaki 

ilişkiler azala-gevşeye, birbirimize ya- 

bancılaşmamıza ramak kaldı. 

kaygılanmamak mümkün değil. 

KHAŞEJ — Bugün dünya tek bir yöne yöne liyor; 

soydaş halklar birleşiyor, güçlerini, bilgilerini, ye- 

teneklerini birleştiriyorlar; güç lerini, bilgilerini, 
yeteneklerini birleştiriyor lar. Bunun yapmadıkça 

halklar yarınlarda gelişemezler. Adiğeler de mutla- 

ka birleşmeli dirler. Bir tarafta 50.000 öte taraf ta 

400.000'e yakın, bir başka yanda 10.000 gibi küçük 

nü - fuslara dağıtılmış durumdayız. Böyle sürüp gi- 

derse önce daha az olanlar, ardından daha çok 

nüfuslu olanlar olmak üzere tüm Adiğe boyları ola- 

rak hepimiz bir gün komşu halklar arasında kay- 

bolup gideceğiz. Biz de işte bunu önlemek 

amacıyla bir araya geldik. 

Bundan 

Ş'ENGHUAZE - Toplantıya kimler 
düzenledi ve kimler katıldı? 

KHAŞEJ - Fikir Adiğey'deki "Adiğe Derneği'nden 

geldi. Düşünceyi Adiğey Bilimsel Araştırma Ens- 

ütüsü de paylaştı. Tarihsel Adiğe ülkesinin bilim 

adamı ve -akademis-yenlerinden: YİWAN Petr, 

GUGU Reşad, BĞHAJJNOKHUE Barasbiy, BEÇİJJ 
Leyla, K'UEK'UE Jemaldin, THAKHUAXHUE Yura, 

Ç'ERAŞE Zeyneb, MERETİKHUE Muhtar, ayrıca 

halbilimciler K'URAŞIN Kazbek, Ç'IRGĞH Ashad, 
NALO Jeyne, MİJEY Mikhail, ünlü müzisyen THA- 
BISIM Wumar, yazar HADEĞHAL'E Asker v.b. gibi 
pek çok kişi katıldı. Toplanida Adiğey Cumhuriye- 

ti Yüksek Sovyeti Prezidyum Başkanı (Şimdiki 

Cumhurbaşkanı - Ç.N.) CARIM Aslan da bulundu. 

Ş'ENGHUAZE - Toplantı nasıl geçti, orada 

ne tür konular görüşüldü? 

KHAŞEJ - Toplantı Adiğey'deki "Adiğe Derneği" 

başkanı ABREC Almir'in açış konuşmasıyla 

başlandı. Ardından KHUŞHA Hüseyin Adiğelerin 

ortak bir ad kullanmalarına, soyadlarının nasıl 

yazılması gerektiğine ilişkin bilimsel yaklaşımı or- 

taya koyan bir konuşma yaptı. 

“Ş'ENGĞHUAZE - Toplantıda yaptığınız. 
konuşmayı kısaca özetleyebilir misin Hüseyin? 

KHUŞHA - Soydaşlığı tanımlayan birkaç temel 

öğe var. - 

1. O halkı oluşturan insanlar kendilerini aynı 

kökten gelmiş saymalıdırlar. Khaberdey, Çerkessk, 

Adiğey, Kıyıboyu Şapsığh bölgesi yerlileri, bizim 

aynı kökden gelmiş soydaşlar olduğumuzdan 

hiçbir zaman kuşku duymadılar, şimdi de duy- 

muyorlar. İ 

2. O halkı oluşturan bireyler kendilerini aynı 

isimle tanımlamalıdırlar. Nerede olursak olalım 

biz hepimiz kendimize "Adiğe" deriz. 

3. Dil ve kütrü birliği olmalıdır. Gerek dil, gerek- 

se kültür, gerekse giyim - kuşam bakımından biz 

hiç farklı değiliz. Gerçi Adiğey yöresindekiler ile 

diğer Adiğelerin dili biraz farklılaşıyor. Ama bunun 

nedeni 20'li yıllarda yazı dili olarak Batı: 

Adiğelerinin Ç'emguy diyalektini, bizim de Khaber- 

dey diyalektini temel almış olmamızdır. Bu, dili- 

mizdeki diyalekt farklarını azaltmadı, tersine 

arttırmış oldu. 

İnsanların aynı halktan olduğunu gösteren 

temel ölçüler işte bu üçüdür. Bunlara ek ve 

yardımcı olarak şunlar da vardır. 

4.'Halk olarak aynı toprakta oluşmuş olmak. En 

az 5 bin yıldır Adiğeler aynı toprakta yaşadık. Rus - 

Kafkas Savaşı sonrasında bü topraklara yer yer 
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Ruslar ve Kazaklar yerleştirilmek suretiyle zorunlu 

olarak birbirimizden koparıldık. 

5. Ortak ulusal özelliklere sahip olmak. Yiğitlik, 

Adiğelik bilinci, onurluluk gibi dünyaca bilinen 

ünlü pek çok ulusal özelliklerimiz tüm Adiğeler'de 
ortaktır. | 

6. Görünüm benzerliği (benzer aniropolijik tip). 

Hiç kuşkunuz olmasın ki Adiğeler, genel 

görünümleriyle ne Ruslara, ne Ermenilere, ne 

,Almanlara ne de başka halklara benzerler. 

Adiğeler büyük bir çoğunlukla kont antropolijik 

tiptendirler. 

Ş'ENGHUAZE - Anlaşılıyor. Peki aynı soy- 

dan gelen hepimizin yeniden birleşmesi için 

nasıl bir çıkış yolu buldunuz? 

KHAŞEJ - Toplantıda Khaberdey - Balkar, 

Karaçay - Çerkes ve Adiğey Devlet dairelerine 

yönelik olarak tavsiye kararları aldık. Halkımızın 

yeniden birleşmesi için çıkış yolu saydığımız 

çözümler orada yazılı. 

Ş'ENGĞHUAZE - Acaba nelerdir onlar? 

KHAŞEJ - Her şeyden önce (kimlik 

cüzdanlarımızda) pasaportlarımızda ve diğer bel- 

gelerde milliyeti bölümüne Rusça olarak "Çerkes”, 

Adiğece olarak "Adiğe" yazılmalı. İkinci olarak 

diğer halklarla karıştırılma-mıza yol açan soyad- 

larımızdaki "-ev", "-ov" gibi sonekleri kaldırarak 

Rusçada da soyadlarımızı söylendiği gibi ya da 

okunduğu gibi ya da ona yakın biçimde 

yazdırmalıyız. Örneğin "Khaşej - Kaşej", "Khuşşha - 

Kuşha" "Jılase - Jilase"... Bu iki konu toplantıya 
katılanların tümü tarafından oy birliğiyle kabul 

edildi. 
Ş'ENGĞHUAZE - Adiğey'de yayımlanan . 

"Ghuaze" gazetesinde geçenlerde Adigey Bi- 

limsel Araştırma Enstitüsü çalışanlarından 

Dilbilimi doktoru ZYEK'UEXHU Vuçujık- 

hu'nun "O edinstve adıgskih narodov" adını 

verdiği yazısını okudum. Onun yazdığına, 
hatta altını çizerek yazdığına göre bu gün 

artık bir tek Adiğe halkı yoktur, Adiğe halkları 
vardır. (".....') (Rusça alıntı çevrilememiş ve 

aynen aktarmaya da gerek görülmemiştir. 

Ç.N.) Yazar Adiğeleri Rus, Ukraynalı, Belorus, 
Polyak, Çek'lerin kökeni olan slavlara, İngiliz, 
Alman...ların kökeni olan Cermenlere benze- 

tiyor. Yine ona göre Adiğelerin Adigeyliler, 
Khabardeyliler, Çerkesliler olarak ayrı ulus- 

lar biçiminde bir gelişme gösterdiklerini an- 
lamak için fazlaca akıllı olmaya gerek yok. 

Toplantıda böyle düşünen çok kişi var mıydı? 

KHUŞŞHA - Doğru, Adiğeler tüm olumsuzlukla- 

ra ve engellere karşın, bugüne değin diğer halklar- 

dan hiç geri kalmış değil. Ama ZYEK'UEXHU'n de- 
diklerine bilimsel açıdan katılmak mümkün değil. 

Ne Slavları ne de Cermenleri Adiğelere benzetmek 

mümkün değildir. Çünkü onlar kendilerini ayrı ad- 

larla ana akraba halklardır. Ayrıca Slavların da 

Cermenlerin de hiçbir "yardımcı" (zorlama - Ç.N.) 

olmaksızın, daha iyi gelişebilmek iç in kendilikle- 

rinden doğal olrak ayrıldıklarını hiç unutmamak 
gerekir. Adiğelerse öyle değildir, onlar zorla birbir- 
ierinden koparılmışlardır. Slavlar ve Cermenler 

daha iyi gelişebilmek için ayrıldılarsa, biz Adiğeler 

de yokolmamak, halk olarak varlığımızı sürdürmek 

için birleşmeli, gücümüzü düşüncemizi, becerileri- 

mizi birleştirip katıştırmalıyız. 

Toplantıda ZYEK'UEXHU da vardı, ama oda bir 
başkası da öyle bir düşünce öne sürmedi. Gerçi 
"Khaberdey", "Şapsığh", "Bijjedığhu" gibi boy 

adlarının kaybolmasından kaygılananlar vardı, 

Bundan kaygılanmaya gerek yok, zira onlar 

nasılsa kalırlar. Örneğin Almanya'da Bavyera, Sak- 

sonya, Turungiye gibi adlar; Gürcüs-tan'dakilerin 
hepsi kendilerine "Kartvel" diyorlar ama "Kahetin- 

ler", "Havsırlar", “İmeretinler" v.b.'nin farklılıkları 

bugün de apaçık görülüyor. Şunu da unutmamak 

gerekir ki dünyada birçok ayrı boyu (veya kolu) ol- 

maan hiçbir halk (ulus) yoktur. Bütün bunlar ortak 

bir ulusal ad taşıyorlarsa onların aynı olduklarına 

kuşku yoktur. 

Ş'ENGHUAZE - Ortak bir edebiyat dilimiz 

olması gereğinden söz etmediniz mi? 

KHUŞŞHA - Toplantıya katılanlar o konuda 

Adiğe dilinin, yukarı (Khaberdey), aşağı (Adiğey) 

olmak üzere iki edebi varyantı bulunduğunu kabul 

ettiler. Bu iki varyantı gelecekte birbirine 
yaklaştırmak için çaba göstermek gerekir. "Çerkes" 

ulusal adını uygun görmeyenler de var. Ama o adı 

kabul etsek de etmesek de farketmez, çünkü ya- 

bancılar bizi o adla anıyorlar ve anacaklar. Bu bir 

yana, başka bir açıdan yaklaşılırsa, dünyadaki 

bize ilişkin binlerce yazıyı ilginç öyküleri neden 

kaybedelim; Onların hepsinde Çerkes olarak 

anılıyoruz. Yoksa "Çerkesska" olarak adlandırılan - - 

“ ulusal giyisimize başka bir ad mı bulacağız! Kendi- 

mize "Adiğe" diyoruz. Başkalarıysa bize "Çerkes" 

diyorlar. Ben bunda uygun olmayan bir yan 

göremiyorum. Dünyada bunun birçok örneklerine 

de rastlamak mümkün: Svomi - Fin, Yiron - Osetin, 

v.b. gibi. 

Ş'ENGĞHUAZE - Adiğeler arasında birleş- 
meye içten istek duymayan, tavsiye karar- 
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larınızda yer verdiklerinizi kabul etmeyen pek 

kimse yoktur. Ama acaba bunlar nasıl 

gerçekleştirilebilir? 

KHUŞHA - Sözünü ettiğin referandumsa eğer, 

bu çözüm olmaz. Zira bizler yeni bir şey düşündük 

de bunu halk kabul ediyor mu etmiyor mu bilmiyo- 

ruz da bunu yaşamda gerçekleştirmek için çaba 

gösteriyor değiliz, tarihsel gerçeği yeniden inşa et- 

meye uğraşıyoruz. Hepimiz bir idik, yeniden 

birleşmemiz için tüm Adiğeler, herbirimiz çaba 

göstermeliyiz. Bir halk (ulus) olarak sonsuza dek 

varolmamız buna bağlıdır. 

Röportajı yapan : 

JILASE Zavur    
Adiğe halkı, yüzyıllar boyunca "Adiğe" ulu- 

sal adını ve birlikteliğini koruyarak dünya ta- 
rihinde "Çerkes" adı ile yerini almıştır. 19. 
yüzyılda yaşanan Kafkas - Rus savaşları, 
çeşitli baskı ve zulümler sonucu vatan- 
İarından sürülüp Osmanlı İmparator- luguna 
göç ettirilmeleri, Adiğe halkına telafi edile- 
mez kayıplar verdirmiş, onları yok oluş 
sınırına getirmiştir. 

Adiğeler dünyada darmadağın edildiler. 
Anayurtlarında kalanlarsa sadece 1/4 
düzeyindedirler. Yerolarak dağıtılmışlık eko- 
nomik ilişkileri kırmış, kültür, dil, ülkü birliği 
açısından halkın dayanışması (etkileşmesi) 
kaybolmaya yüz tutmuştur. 

Esef vericidir ki, birbirimizden koparılı- 

şımızı durdurmak bir yana, Sovyet dönemi ne- 
redeyse onu daha da körüklemiştir. Sovyet- 
ler Birliği ve Rusya Federal Cumhuriyeti 
kendi Halk - devlet yapılanmalarında 
Adigelerin bölünmüşlüğüne yasal statü verdi- 
ler. Yönetim sistemi kendi anlayışına uygun 
olara Adiğelere "Adigeyli", "Kabardeyli", 
"Çerkes", "Şapsıgh" gibi adlarla pasaport 

— (kimlik cüzdanı) verdi. Böylece kendi ulusal. 
adı da bir bakıma halkın elinden alınmış 
oldu. 

Khabardey - Balkar, Karaçay - Çerkes, 
Adiğey, Şapsıgh ve Karasnodar ili ve 
bölgelerinden gelen bilim adamı ve halk tem- 
silcilerinin katıldığı "Biz Adigeyiz - Çerkesiz" 
bilimsel toplantısı "Adige" adını taşıyan bu 

halka, tarih boyunca onunla birlikte kul- 
lanılagelen "Çerkes" adını da vermek gerek- 
tiğini kabul eder. 

Resmi belgelerde ve nüfus kayıt 
Adiğelerin Rusça "Kabardinets", "Kaba 
(Kaberdeyli kadın - erkek), "“Adiğ 
“Adiğeyka" (Adigeyli erkek - kadın) adlerıyiz 
birbirinden ayrı olarak belirtilmesinin hiçbir 
haklı temeli yoktur. Milyonarca sayıdaki 
büyük bölümü, dünyada dağıtılmış clan 
soydaşlarımızın her yerde "Çerkes" adıyla bi- 

lindiğini unutmamak gerekir. 

Sözünü ettiğimiz konular çerçevesinde bu 
yazı ekindeki belgeyi temel alarak "Biz 
Adiğeyiz - Çerkesiz" bilimsel toplantısına 
katılanlar, Khaberdey - Balkar, Karaçay - 
Çerkes ve Adiğey Devlet organlarına şu tav- 
siye kararlarını sunarlar: 

I - Devlet kütüklerinde, anketlerde, kimlik 
belgelerinde, dogum kayıtlarında, pasaport- 
larda, diğer belgelerde Adiğelerin farklı 
biçimlerde yazılmasına son vermek üzere tüm 
Adiğelere aynı resmi ulusal adın verilmesi: 

1. Anadilde "Adige" 

2. Rusça "Çerkess" ("Çerkesenka") 

Iİ - Khabardey - Balkar, Karaçay - Çerkes 
ve Adigey Devlet organları bu konuda, sadece 
bu yönetim birimlerinde yaşayanlar için 
değil, tüm Adigeleri kapsayacak şekilde her- 
birinin ayrı ayrı kararlar almaları ve bunu 
mutlaka uygulamaları gerektigi, 

NI - Adige dilinin iki edebi varyantı 

İmer İarında 
5 g 

    

    

“olduğunun kabulü: 

1. Yukarı Adigece (Khabardey diyalekti 
temelli) 

2. Aşağı Adigece (Adiğey diyalekti temel- 
li) 

IV - Khabardey - Balkar, Karaçay - Çerkes 
ve Adiğey Devlet organlarının, bizi gerçek 
Ruslar gibi gösteren soyadlarımızdaki "-ov", "“- 
ev", "-in" gibi soneklerin düşürülerek anadilde 
söylendiği gibi veya ona yakın ve benzer 
biçimde başka dillerde de yazılmasına ilişkin 

karar almaları gerektiğine, 

Soyadlarını anadilde söylendiği gibi veya. 
ona yakın bir biçimde dillerde de yazılması 
konusunda çalışmak üzere ayrı bir komisyon 
oluşturulması, 

V - Khaberdey - Balkar, Karaçay - Çerkes, 
ve Adiğey devlet organlatını kendi araların-da 
bir koordinasyon kurulu oluşturmaları gerek- 
tigi. 

  

Ş'ENGHUAZE aylık gazetesinin Temmuz 1991 tarih ve 7 No'lu sayısının 2. sayfasından HUWAJJ EF. tarafından 

türkçeye çevrilmiştir. 
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© Antalya' da Ağustos sıcağının bezdirdiği 
bir gün. Değerli dost ağabey Şapsığ Adnan te- 
lefon etti. 

- Kafer - Kame'den konuklarım var. Sizin- 
le görüşmeyi istiyorlar. Niha' yi tanıyorlar 
mutlaka beraber gelin. 

Ertesi gün nihaiyle buluşup Adanlara git- 
tik, Nihai yolda "Bu beni soran AÇMUZ 
Ş'ÜMAT'tır" dedi. Eve girdiğimizde Nihai her 
zaman olduğu gibi; hafif tebessüm ederek yan 

.yan süzdüğü kişinin Ş'umaf olduğunu 
tanıştırıldığımızda anladım. 

Açmız Ş'ümü!f ile Yedic Nihai birbirini 
kaybedip yıllar sonra buluşmuş iki kardeş 
gibi hasret ve heyecanla sarıldılar. 

. Oo Ş'ümaf ile Nihai'nin dostlukları eskilere 
dayanıyor. Yıl 1967 Ankara Değerli 
Büyüğümüz araştırmacı - Yazar Çuşha İzzet 
Kuzey 'Kafkasya dergisini çıkartmaktadır. 
Açmuz Ş'umaf ve Eşi Çuşha İzzet'in davetlisi. 
olarak Ankara'ya gelirler. O arada üniversite 
öğrencisi olan ve dergi çalışmalarına elden 
geldiğince katkıda bülunmaya . çalışan 
Nihai'yle de tanışırlar. İki üç günlük beraber- 
likleri olur. Kısa sürde çok yakınlaşırlar 
ağabey - kardeş gibi. Her ikiside Çerkes soru- 
nuna duyarlıdır. Söyleşimizde anlıyoruzki 
bu duyarlılık artarâk hep sürmüş. Ama 
Nihai'nin de dediği gibi bu işin uğraşın emek- 
liliği yoktu. 

AÇMUZ Ş'UMAT o denli sade; sevimli ve 
alçak gönüllü ki anlatamam, Konuştukça 
anlıyoruz o alçak gönüllülüğün altında patla- 
maya hazır volkan gibi birikimlerini. 

1930 yılında Kafer - kame'de doğmuş A. 
Şümaf Hayfa limanı Gümrük memur- 
luğundan emekli. Şimdi: köyünde yaşıyor. 
Hatıkoy Recep ile birlikte yazdığı 

ÇERKESLER Kim adlı kitabını İbraniceden 
Çerkesçe'ye çeviriyor. Uzağına düştüğü Ana- 
vatanını almış kalbine yerleştirmiş 
halkından kopmadan yaşıyor yıllarını. 

İsrail'deki Çerkesleri hep merak ettiğim 
için izin isteyerek kısa bir söyleşiye geçiyor. 

İsrail'deki Çerkes nüfus ne kadar ve nere. 
ierdeler? 

AÇMUZ Ş. - İsrail'de büyük çoğunluğu 
. Şapsığ olan iki köy var. Kafer - kame 450 . 

” hane (2300 kişi) , Reyhanlı 260 Hane 700 kişi. 
Bu Köylerin oraya yerleşimi ne zaman ve 

nasıl oldu? 

AÇMUZ Ş. - 1864 Büyük Çerkes sürgünün- 
de anavatandan ayrılanlar önce Makedon- 
ya'ya yerleştirildiler. 14 yıl arada kaldılar. 
Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu dedeleri- 
mizi bu iki köyde iskan etti. Kafer - Kame Bi- 
zanslardan kalma bir yerdir. İlk yerleşimde 
evleri kendileri yapmış yada eski Bi- 
zanslılardan kalmış yerlerde oturmuşlar. İlk 

yıllar toprağa bağlı bir yaşam sürmüşler. 
Başka iş alanları yokmuş. 1918 yılında Os- 
manlı İmparatorluğu bizim oraları terk 
etmiş, İngilizlerin hakimiyetine geçmiş. 
Anlatılanlara göre yaşamlarında değiyimde 
olmuş. Üretimlerini Hayfa limanında sat- 
maya başlamışlar, yeni iş alanları doğmuş. 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında köyün 
işlerini yürüten köy komiteleri varmış. İdare 
iletişim, eğitim, eğlencenin yapıldığı 
çerkeslerde gelenek olan Haçeşta varmış. 
Ancak -köyün sorunlarıyla ilgilenen kültürel 
ve sportif çalışmalar yapan DERNEK 1940 
yıllarında kuruldu. Çerkesçe yasaklanması 
ancak, eğitiminde imkan verilmedi. 

Her iki köyde dil , kültür ve eğitim ne du- 
rumda? 
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MUZ Ş. - İsrailde okullarda (iki köyde) 
Çerkesçe öğretimi 1978 yılında başladı. 4. 
sınıftan başlamak üzere 8. sınıfa kadar haf- 
tada 4 saat olmak üzere Çerkesçe dersi oku- 
tulmaktadır. Çerkesçe dersi zorunlu derstir. 
Her iki köydeki okuma oranı 96 100 diyebili- 
riz. Ayrıca şu anda köyde Çerkesçe konuşup - 

yazamayan okuyamayan yok denecek kadar 
azdır. Sosyal yaşamımızda genele çerkes ge- 
lenek ve göreneklerine göredir. Düğünlerimiz 
Çerkes düğünü olur. Ancak en zorluk 
çektiğimiz konu evlilik. Birbirimize kız alı 
vererek yakın akraba olduk. Çerkeslerde ak- 
raba evliliği olmadığı için evliliklerde zor- 
lanıyoruz. Kesinlikle yahudilerle ve Araplar- 
la da kıs alıp vermiyoruz. Özellikle son 
yıllarda çerkesçe isimler kullanılıyor. 

Hiç mi evlenen yok? 

Yok denebilir. Bir kaç tane. Yahudiler 
kendileri karışmak istemezler onlarla kız 
alıp vermiyoruz,ayrıca dini farklılıkta var. 
Araplarla dini birliğimiz var ancak sosyal 

.yaşam ve kültür olarak anlaşma 
sağlanamıyor. 

Yüksek öğrenim durumu yada çerkeslerin 
çalıştığı iş alanları. bu alanlarda sorun- 
larınız oluyor mu? 

AÇMUZ Ş. - Üniversite eğitimi görmemize 
bir kısıtlama yok. Ancak Üniversite mezun- 
ları çok para kazanmaz. Sanat sahibi olmak, 
üreten insan olmak, ticaret, tarım tercih edi- 
liyor. Çok verimli ve iyi arazimiz var. Tarım 
tümüyle makinayla yapılıyor. Ancak 
uğraşan az. Köyde tekstil fabrikası var. Dikiş 

atelyeleri var. Oralarda çalışanlarımız var. 
Hemen hemen her meslekten insanımız var. 
Memur, öğretmen, asker, polis. Bir kısıtlama 
yok. Zaten köyün dışında pek fazla insanı- 
mız yok, mutlaka köye dönüyoruz. Bize ne 
fazla karışıyorlar ne de biz fazla karışmak 
istiyoruz. Kendimize özgü bür yaşamımız var. 

İsrail'de yahudi, Çerkes, Arap, Bedevi, 
dürzü olmak üzere milliyetler yaşar. Yahudi- 
ler kendilerine en yakın Çerkesleri 
görüyorlar. Çerkeslere çok güven duyarlar. 
Hemen hemen, bir her alanda çalışırız. Yet- 

  

. kili oluruz. Siyasetle fazla ilgilenmeyiz. 

Anavatan K.Kafkasya ile İlişkileriniz ne 
durumda? Ni 

AÇMUZ Ş. - Bildiğiniz gibi sovyetler ile 
isra-ilin bugüne kadar ilişkileri kesildi. Yeni 
yeni ilk devir ilişkiler kurmaya başladı. Bu 

durum bize de büyük yarar sağladı. Sürgün 
yaşamımızda belki Anayurt ilk defa israil'- 
den 1990 yılında gidildi. Benim bildiğim bu 
1990 yılında Sn. Yasin Çelikkıran'ın organi- 
zasyonuyuz. 11 kişi 21 gün Anavatanımızı 
gezip geldiler. Tüm geziyi video kasete aldılar 
iki yıldır bütün köy seyrediyoruz .Adelete he- 
pimiz gidip görmüş gibi olduk. Sabırsızlığı- 
mız önlemimiz dahada yoğunlaştı. Geçen yıl 
Hadegel'de Askeri konuk ettik. askerin köyde 
kaldığı günler tüm köy bir bayram havası ya- 
şadı. Köy kuruduğundan bu yana Auçuçdan 
K.Kalkasya'dan gelen ilk konuk H.Asker. 
Artık bu yıl gidip gelenler çoğudı. İş Kurmaya 
gidenler, dönüşü Programlayanlar var. 

Dönüş konusunda insanlar ne düşünüyor? 
Nasıl değerlendiriyorlar? 

AÇMUZ Ş. Bizim K.Kafkasya ile iliş- 
kilerimiz çok yeni Bugüne kadar yaygın bir 
dönüş düşüncesi yoktu. Ancak bizim 
çerkesler dünyanın dörtbir yanından İsrail'e 
göç ederi yahudileri gördükçe muhalefette 
sonsuza kadar yaşanamıyacagğının bilincine- 
de vardılar. İsrailde yada başka yerde kalıp 
yok olmak, yada Anavatana dönüp çerkes 
ulusu olma müdadelesi vermek. 

Özellikle son bir yıldır bizde dönüş çok 
yoğun tartışılıyor. Gün geçtikçe dönüş 
düşüncesinin tarafları çoğalıyor. Sovyetlerin 
demokratikleşmesi ve dışa açılması, İsrail 

“ile ilişki kurması hatta SSCB deki yahudile- 
rin göçüne izin vermesi, iki ülke arasında so- 
syal güvenlik ve ekonomik işbirliği gibi 
anlaşmaların imzalanması bizde dönüşü 
hızlandıracak etmenler. Bunlarda zaten 
aşamalı olarak gerçekleşiyor. © 

Bu arada söze Açmuz Şümaf'ın eşi 
karışıyor.. Evvelki yıl hacca gidelim dedim bu 
(şuma için) gelmedi. Ben anavatanıma gitme- 
den hacca gitmem dedi. Ben yalnız gittim. Ge- 
lecek yıl Kafkasya'ya gezmeye gideceğiz, belki 
ev alır kalırız. 550 Dolar emekli maaşımız 
var. Orada çok rahat geçinilir diyorlar. 
Maaşımızı transfer edebilirsek her ay alırız. 
Yoksa 6 ayda bir israile gider alır geliriz. 

Bu sözleri söylerken, Hacı Teyze (deyim ye- 
rindeyse) diyebilecegim 50 - 55. yaşlarında 
İslamı kurallara göre giyinmiş ancak bizim- 
le ilişkilerinde hiçte tutucu olmayan 

A.Şumaf'ın eşine şaşkın şaşkın bakıyorum. 

Hiç beklemediğim cesaret ve sorumluluk duy- 

gusuna hayran olarak. 
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Akşam üzeri eve geldiğimde eşim üzüntülü 
bir ifade ile bana bir not uzatıyor. Kaf- 
Dağı'ından çocuklar aramışlar, onlar haber 
bırakmışlar Bremen Ve Civarı Kafkas Kültür 
Derneği'nin başkanı, Saygıdeğer büyüğüm Dr. 
Ehsan Saleh'in kayınvalidesi, Büyük Çerkes 
dostu değerli insan Frau Erica Washemuth'un 
ölüm haberini görüyorum notta. Baden - Wur- 
tenberg eyaletinde oturan arkadaşım Dr. 
Yediç Batıray Dergi'yi arayarak bildirmiş 
ölüm haberini, üzüntü ile burkuluyorum... 

Anılar canlanıyor, iki yıl 
uzanıyorum, 1990 yılının Mart ayına... Al- 
manyada bulunduğum bu tarihlerde Dr. 
Ehsan Saleh'in evinde bir süre kalmış ve bu 
Saygıdeğer insanla tanışma, aynı çatı 
altında kısa da olsa birlikte yaşama şerefine 
ermiştim. Orada kaldığım sürece büyükan- 
ne'nin bana gösterdiği candan ilgiyi, hele 
Oyten'den Dr. Saleh'in evinden ayrılacağım 
gün yaptığı konuşmayı yaşamım süresince en 
değerli anılarım arasında saklayacağım. O 
gün öğle yemeğinde bütün aile bir araya 
gelmişti. Büyük Anne, onlardan ayrılacağım 
için üzgün olduğunu, duygularını aktarmak, 
konuşmak istediğini söylüyordu. Bu gün 
görmüş, güzel yaşamış, son dünya savaşının 

acılarını tadmış, savaşın yıkımını ta yüre- 
ginde duymuş, yakınlarının bir kısmını 
yıllarca Doğu Almanya da kalmış, bölün- 
müşlüğün ne denli açı olduğunu bakışları ile 
anlatan bu soylu kadın, Kuzey Kalkas- 
yalıların ulusal sorunlarına kendi ulusal so- 
runu imişçesine yaklaşan bu yaşlı insan ka- 
dehini eline alarak, Çerkes geleneklerini uy- 
gulayan bir Çerkes yaşlısından farksız bir. 

ifade ile şu sözleri söylemişti: 

" — Çok az bir arada olabildik, bu süre 
içerisinde bile evimizi yabancılamıyan, bir 

konuktan ziyade evimizin çocuğu gibi bize 
yaklaşan, her an güler yüzlü, her an sevecen 
olan, konuğumuzu oğlum gibi, torunum gibi 
sevdim. Onun ailesinin, halkının geleceğine, 
Ulusal sorununun aydınlık geleceğine kade- 
himi kaldırıyorum. 

öncesine . 

Erica Washemuth, 11.11.1901 tarihinde 
Almanya'nın Luneburg kentinde doğmuş, 
Yaşam tarzı ile, giyim kuşamı ile tipik bir 
alman kadını idi. Bizim için ise, Büyük bir 
Çerkes dostu idi. Damadı Dr. Ehsan Saleh ve 
torunu Rami Saleh'in mensup olduğu Çerkes 
halkını, kızı Dr. Dorthee Saleh gibi o da içten 
benimsemişti. O denli benimsemişti ki mer- 
kezi Oyten de bulunan Kafkas Derneği'nin 
muakkak bir numaralı üyesi olmak iste- 
mişti. Derneğe önemli maddi katkıları 
olduğunu hep duyardık. Evlerinde kaldığım 
sürece video - kastlerde izlediğim Prof. Rauf 
Borey, Çepaye Murate gibi Kafkasyalı konuk- 
lar için düzenlenen programlarda hep ön 
planda görünüyordu. Büyük Anne... Kâh ko- 
nuklarla birlikte, kâh Çeçen oynayan bir 

çifte tempo tutarak eğlenceye katılışı ile, ve- 
rilen konferansları çok ciddi bir şekilde din- 

leyisi ile her zaman Çerkes toplumunun 
içinde idi Büyük Anne... Kabardinka'nın, 
Hollanda'nın Almelo kentinde düzenlenen 
gösterisine topluca gitmiştik. İlerlemiş 
yaşına ve rahatsızlığına karşın bizimle bir- 
likte seyahat etmekten çekinmemiş, bu denli 

yorgunluğa karşın gece yarısı Almanya ya 
dönmüştü. 

Ölüm haberini aldığımda Dr. Ehsan 
Saleh'i aradım. Çok üzgündü, Kuzey Batı Av- 
rupada bulunan bütün Kuzey Kafkasyalıların 
üzüntülerini paylaştıklarını söylüyordu. 
Saleh, geçen kasım ayının ll'inde 90'ıncı 
doğum gününü kutladıklarını, o zaman fizik 
olarak da dimağ olarak ta hala zinde 
olduğunu söyledi. Bir süre sonra düşmüş, 
kırık organları onu yatağa bağlamış. Bir 
daha da kalkamamış. 12. 1. 1992 tarihinde 
yaşam defterini kapatmış. Dr. Dorothee 

Saleh'in değerli "Uma'"sı, Rami'nin sevgili 
Anneannesi, Çerkes dostu, Saygın insan 
Erica Washemuth artık yok. Ama Çerkes 
halkının gönlünde sonsuza dek yaşıyacak, 
anısı önünde Saygı ile eğiliyorum. 

15.1.1992, Ankara 

Özdemir Özbay (Yismeyi) 
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Tiusamana Homasy meldermya KİHKİBY. 
Top.EEyH ayarı yap SAÖRON3SMKİ, 

CEHRETUH KUHXUXLM TİSKkiyz eblerisley, 
Ây9 cüLsryanay e 

Gölese TY MDHGMHTB a BEYE 7 

ibanE TOR 43 TK iyenoxap ENİ 

  

    

  

ys ER gar saB2p ş 

KEYEMUDEYPe. Cunap en yamcak 

  

âs nİMEYXEM BEME sr BEYOMMLE De 

Anure JmOHERUD TMCTAMİHNEKİYOM 

.A Iygş Sreyolep ulmeayrap: 

o Gü © 

“Ce IyilsuarE , O4 92xay İHK İY KE MEM NTLABSM, 

Mo x9u Te Tarmepa YDU eonlek İHT? Sil 

"ğa SUNAYD ÖD AACHNMESXON AKSİNE BAKIYADU”— 

Keclomn ulemmwyaxsy a) JLEKDY AXyoonlake 
Yiireyse Muro Köimefi a G3 KEMKEGXDEKİKİR 

Yı imeikrorey 4 meop au XsarBexem ülsmoly, 

İkamş TXDOMENKİS KEPeDORbEKeM GAMMLILSKİ 

“lim Xery apaiupi”e TwuOse #İrSİY. 
İz İHO edSDa G9 COTKOMURİYKKp a Me. DYY3HD, 
exsy Pxbopırr.yop a Mek Ty yPAM 3HKBSUNBOXYe 

Ays Ci TYORBEM 3 KEHiMMEKİKİS 1909 GOXKYAPM 
Aulanelyanay RMFR SM z Öşmüxeu yar 2EKy20Hllese” 

      

   
    
    

    

    

     iy OTKUYp. BE 1934p m.McdTom TM 
YE YEKAYS RuGlem 3H KHHMHKİo 

EB yrmley erlep İL N3OĞEKİ &DTYSDYE, 

HMsyan mecmbHryey Axi ciyonmekl. 
9 Rp - o 

(AKP TOHRzOm9r. y ue ayarla, 
EKBOKYEPç AKHH 99 MİSRHp YE YNabsT, 

ixBo em inenkr MaklemM yi Eyp ye eÖrra”. 

ASuA, v4 girtTs-z vepnem ev 2 HenaTT! 

Ya 3un mTugamrkn HEOpK, ONUN LAM Ş 

ÂXkH, AXUH, AD yö KRHOKYUĞM O1.YHİle ce 

BENH UXBOKİB HİSKOM, İNİ HYKİEXOM 

    

  

KAFDAĞI / 53-58 AGUSTOS - 91 ŞUBAT - 92 8 

   



    

  

                                                                      -
 

                                                        

  

Gİ e gan yiyem — 
> YORDU HÜ 35, Cb 35KBHWİHKİHEM . 

Ci. Bexysmmrlup KEMlnEeli YE İYĞğM- ss 

ZünxweyaM £ PKyosy ap cUKLpMlHKleM, 
GL BEXYANETİNp &ğHP5 MİHHAJSM 

Hzuza OH JDRUHAEM TbaTxpy Xyolbormal, 
Hip MNerc kle HHIRSp «HTbeXya0s HUTME, 

ru wiklepz OH EKM EX NKRMDEXBAN, 
AXmH, ye mmleps, & THXBETİND | 

© BH HİSKYM ZE PYM K MW39XOKİKKAN, 

    

ÜGXes> TY RH3MNTS JPEKDYEMİS ENİHXEV, 

HLEN TOHMEH3 TKİy?iexep KeHSekİyTpX. 
GE y£rymM ETy TONDKBYHKM maÖsy 

İBN İydsp deprykle mpeJrsulex, 
Üry HPEMHXARY JE SeNCSibSKİSP, 
EB4D KbH331130Kr9) GHKLHİYOKİME, 
İyaysxk İykbeklxep aĞı CWETRONEKİYy, 
ErHTK İsrp yrlamley. Seyler SEKİSE, 

A 4 MH — anurexep Tekxşs Ölerlem 
aikysmey eikey HNTAK 
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CH HAH 

-Gumoy: pl ADE Tak ia EK SEK YAY 5 

    

   

  

SSM NK TD axe HpeH3BKi. 

KBOHED 3911 ilek!s epbliy, 

292 MESAT39Y CB #bH3G (Kp yak     

  

    
WXET.S 3HXBUNSY 4D KBH SOKEYA | 
pi Teydume CE HAMETİYp OÖnmay: 

o Ness Mwls?e auloy Kru3oynul, 

Ke yeme DpAYAMIEM Xy979 AHKey 
İleralsy c9 KH3Omi iry Xerrsile. 

e İpH9 ul? Nora? oHs Huls?e 
Ap 313 »saxyoy Ga CH3OYAMİHZE 

        

    
Hİ Talep, yo İİHKİYD 

hir pi HEMDE YKY Ks. SİNEM, 

abla EYBANLAp CH T9TyM ETy 
o Gu wxbom HaXm Hex parey ap &IoTale 

Vwc mmm upedas K.96spxe#p 
UTL SHSXY BATKYaNİSXSM HXSTY, 
Ap Teklimm, Hypy Onenu 3ep 

      

İST?e Ku3ralsM, * YSKYpU! e api K3yalHpe 
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ES. BE. Ger asu 
DD Maşlkam 

Mop Kova       

  

Değerli Okurlar, 

Adiğe Cumhuriyeti Başkanı sayın Carıme 
&slan'nın 05.08.1991'de dönemin Sovyetler 
Birliği Başkanı sayın M.S. Gorbaçov'a 
yazmış olduğu mektubu sunuyoruz. Gerek So- 
vyetler Birliği'nin gerek Gorbaçov'un artık 
yerlerinde olmaması mektubun önemini 
azaltmaz kanısındayız. Çünkü umuyoruz ki 
05.12.1991 tarihinde yapılan seçimlerle 
başkanlığa yeniden seçilen Carıme Aslan, 
"Çerkeslerin Anavatanına Dönüşü" konusu- 
nu hep gündemde tutacak, sorunun devletler 
arası platforma çekilip, devletlerarası 
anlaşmalarla çözümlenmesi çalışmalarına 
hız verecektir. 

Bu inanç ve bu güvenle Carime Aslan'ın 
başkanlığını kutlar, görevinin ulusumuz, 
tüm Adiğey halkları ve tüm insanlık için 
hayırlı olmasını dileriz. 

Nu17 

05.08.1991 

Sayın B.S. Gorbaçov'a... 

SSCB Başkanı 

Saygıdeğer Mikhail Sergeyeviç! 

Yeni politik düşünce, insanların daha et- 

kili olduğu yeni sosyal - siyasal düzen ve 
açıklık politikası alabildiğine yaygınlaşı- 
yor. Bu yaygınlaşmanın, halklar arası 
ilişkilerin daha bir dürüst olmasında, 
çalışanlar arası işbirliğinin daha sağlıklı 

. olmasında olumlu katkılârı oluyor. Bu 
değişim rüzgarı sayıları birbuçuk - iki milyo- 
na varan diaspora Adiğeler'ine - Çerkesler'i- 
ne de ulaşmış bulunuyor. Ulusal özellik- 
lerini, kültürlerini, sosyal düzenlerini koru- 

“içeren başvuru dilekçelerini, 

  

ma ve geliştirme anayasal hakları ve umut- 
ları olmayan diaspora Adiğeler'i anavatan- 
ları Adiğey'e dönmeyi, bugünlerde her za- 
mankinden daha çok düşünür oldular. kuzey 
- Batı Kafkasya'nın işgali sırasında, empe- 
ryalisi Osmanlı'ya sürülenlerin 
çocuklarından, bugün cumhuriyetimize ge- 
lenlerin, Sovyet vatandaşı olup Adiğey'de 
yaşamak isteyenlerin sayısı durmadan art- 
maktadır. Örneğin yalnız son beş ay içinde 
238 aile - 1000'den çok kişi dönüş için 

başvuru yapmış bulunuyor. bu ailelerin 
137'si, Suriye'li, 84'ü Türkiye'li ve 16'sı da 
İsraillidir. 

Ayrıca birçokları da dönüş isteklerini 
Sovyetler 

Birliği ve Rusya Federatif Cumhuriyeti 
Başkanlarına, Cumhuriyetimiz yetkililerine 
verilmek üzere ülkemize gelen turistlerle 
gönderiyorlar. Dilekçelerini elden gönderme 
gerekçeleri de Sovyet diplomatların sözünü 
ettiğimiz sorunları gözardı etmeleri, anava- 
tana dönüşü, muhaceret ülkeleri sovyet dip- 
lomatları kanalı ile sonuca ulaştıramaya- 
cakları korkusu. Anavatana dönme istekle- 
rinin ne denli büyük olduğunun kanıtı ise; 
içinde bulunduğumuz güç koşullara, ülkemize 

dönmek için çektikleri zorluklara rağmen 
yılmamalarıdır. Dönmek istemelerinin ne- 
deni de; gerçek vatanlarında, anne - baba- 

- larının sevgili yurtlarında soydaşları, akra- 
baları ile birlikte yaşama isteğidir. Doğrusu 
dönenlerin çoğu Adiğey'de uzak - yakın akra- 
balarını bulabilmektedir. 

Adiğey Ülke Halk temsilcileri Meclisi 
beşinci oturumunda, geçim sağlama, konut ve 
diğer sorunları çözümleme güçlüklerini 
yadsımayan, dönüş başvurularını olumlu 
bulmuş, prezidyuma yetki vermiştir. Prezi- 
dyum, konuya ilişkin olumlu açık yasalar 

için, Sovyetler Birliği ve Rusya Federatif 
Cumhuriyetleri ile Yüksek Sovyet Şurasına 
dilekte bulunacaktır. 
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Konunun tartışılması sırasında delegeler 
şu gerçekleri dile getirmişlerdir; Kişisel 

özgürlükler, herkesin vatanında yaşama 
hakkı olduğu gerçeği göz önüne alınarak; 
ülkemizdeki Yahudi, Alman ve Yunanlılar'a 
ülkeden çıkma izni verilmiştir. Yine benzer 

şekilde kendini bir kez daha doğrulayan 
insan hakları çerçevesinde; büyük Ermeni 
topluluklarına, Nekrasovske Kazakları'na 
Çarlık Rusyası döneminde olsun, şu son on 

yıllarda olsun, çeşitli gerekçelerle ülkeyi ter- 

keden mültecilere, vatana dönüş izni veril- 

miştir. , 

19. yy. ikinci yarısında geçen Kafkas 
Savaşları'nın neden olduğu yokluk, yoksun- 
luklar göz önüne alınarak; vatanlarına 
dönmek isteyenlere izin verilmesi ile tüm 
dünya halklarına değer verilmiş ve sorun uy- 
garlık değerleri çerçevesinde çözümlenmiş 
olacaktır inancındayız. 

Adiğey Cumhuriyeti'nde halklar arası 
ilişkilerin iyi ve stabil olması, akraba- 
larının geçimlerini sağlama, düzenleri 
kurma konularında döneceklere yardımcı 
olması, yerleşim alanlarının belirlenmesi 
sorununun olaysız olarak çözümüne 
yardımcı olacaktır. Zaten cumhuriyetimiz- 
deki konut sorunu bilinci ile, döviz birikimi 
olan, ev satın alabilecek ve yapım firmaları 
ile anlaşarak ev yaptırabilecek olanların 
çağırılması duşunulmektedir. 

Bu sorunun çözümlenmesi, boşaltılmış 

terkedilmiş köylerin kalkınması, tarım eko- 

nomisi iş gücünün arlımasında yardımcı oal- 

cakiır. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz gerçeklerden 

hareketle, Halk Temsilcileri Ülke Meclisi, 
anavatanlarına dönmek isteyenlere ilişkin 

açık ve olumlu yaşa çıkarılması konusunda 

yardımcı olmanızı diliyor. Bu gerçekleştiğin- 

de sayılan sorunları çözümü yolunda hiçbir 

engel kalmayacaktır. 

Böylesi bir yasa, ülkemizde olsun, 

bölgemizde olsun halklar arası ilişkilerin 

daha iyi, daha düzenli olmasında yararlı ola- 

caktır. Bu konuda yapılması gerekli ilk işin 

de anavatana dönme dileğinde bulunan 238 

aileye olumlu cevap verilmesi olduğuna 

inanıyoruz. | 

  

Sovyetler Birliği 

Adiğey Halk Temcilcileri Meclis Başkanı 

  

Ek: Il - 58 Sayfalık Dönüş Başvuru Dilekçeleri 

2 - Kafkas Savaşlarıve Çerkeslerin sevgili vatanlarından sürüldüğünü anlatan, Adiğey Bilimler Enstitü'sünce 

hazırlanmış. rapor. 
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Çeyrek yüzyıl boyunca elinde teypi ve çantası ile yılmadan yorulmadan, köy köy, mahalle mahalle, hatta ev ev 

dolaşarak NART DESTANLARFı derleyen ve yedi cilt halinde bir araya getiren HADEĞHALE Asker, çağımızın MOR- 

GAN'ı olarak nitelenebilecek bir kültür savaşçısıdır. Her halde bu, en azından Adiğe halkı ve kültürü için böyledir. 

Adiğe halkının uğratıldığı tarihsel talihsisliklerin bir soucu olarak kesin bir yok oluş sürecine itilmiş olan Adiğe 

halkının ve kültürünün en eski mitolojik temelleriyle bu yokoluş sürecinden kurtulmasında O'nun payı hem herkes- 

ten fazla, hem de anaç konumundadır. HADEĞHALE Asker, başka hiç bir çalışma yapmasa bile, sadece bu çalışma, 

Onu halkının gönlünde en saygın yerlerden birine; ölümsüzlüğe götürmeye yeterlidir. 

Ama HADEĞHAL'E Asker bununla yetinmiyor. Daha doğrusu amacı bu değil. O herhangi bir karşılık beklemeksi- 

zin halkına hizmet etmeten haz duyuyor. Yaşamın her anını halkına hizmetle değerlendiriyor; gezi yor, gözlem 

yapıyor, derliyor, araştırıyor, ya zıyor, konuşuyor... kısaca halkına, kültürüne hizmetle aşıyor. 

HADEĞHAL'E Askerin bu çabasına takdir eden ve O'na karşı halkın şükran borcunu yerine getirmek isteyen 

Adiğey Parlamentosunu da içtenlikle kutlamak gerek. 

Hem HADEĞHAL'E Asker'in hem de Adiğe Parlamentosunun büyüklüğünü gösteren bu girişimi bu vesileye 

HADEĞHALE Askerin dünyadaki tüm Adiğe'lerle seslenen çağrısını içeren mektubu aşağıda sunarken, bu saygrdeğer 

kültür abidesine tüm kültür emekçile-rine saygı, şükran ve takdir duygularımızı ifade etmek isteriz. 

KAFDAĞI 

  

NA 

"iyilik yapana 
iyilik yaraştırılır." 
Adiğe mitolojisinden 

  

  

Tüm dünyadaki Adiğe 

Halkına! | 

Dünyadaki Adiğe 

Halkına! 

.başgösterdi. Bu büyük 

ulusal mirasın kaybol- 
ması için, yaklaşık 

çeyrek yüzyıl boyunca 

sürekli (o derledim. 

üzenleyip, giriş 

bölümü yazdım ve 

1968-1971 yıllarında 7 

cilt 2424 sayfa olarak 

Adiğey'de Maykop 

kentinde yayımlandı. 7 

cilt kitap 7 Mart atlısı 

gibi birbirinin ardısıra, 

Adiğelerin yaşadığı 

40'dan çok ülkeye 

girdi. Bunlar 

görenlerce çok 

beğenildi. Bunlar, bu 
'Nartlar, hemen tüm 

Adiğelerin yaşadığı 

Dünya üzerinde .darma- 

dağın olmuş halklardan biri 

de Adiğe Halkıdır. Nice 
Savaşlardan; kıtlık, hastalık 

ve tuzaklardan kurtulabilen 
Adiğe halkının-birlik ve be- 

raberliği içeren pek çok 

şarkıları, ezgileri, öyküleri 

var. bunlardan biri de ince 

şarkıdan, öyküden, ezgi- 

den oluşan kahramanlık 

destanı "Nartlar"dır. nart 
destanları ağızdan ağıza 

anlatıla-aktarıla gelirken bir 
zaman unutulma tehlikesi   
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40'dan çok ülkeye girdi. Bunlar görenlerce çok 

beğenildi. Bunlar, bu Naritlar, hemen tüm Adiğe 

boylarının (Abzakhların, Bjeduğların, Besleneyle- 
rin, Khabardeylerin, Şapsığların, Ç'emguye yöresi 

topluluklarının...) diyelekleriyle konuşuyorlar. 

Adiğe halkının ilginç kültür öğeleri (yaşam ve dav- 

ranış biçimleri, belirgin toplumsal ilişki örnekleri, 

insanlık, sabır, acıma, doğruluk gibi insanı hiç 

utandırmayacak değerleri) var. Nart Destan- 

larında. "İyilik yapma iyilik yaraştırırlar." Bunların 

yanısıra, aykırılıklar, hilekarlıklar, acımasızlıklar da 

görülür aralarında. 

Prof. Adil Abdüsselam'ın (Suriye'li) dediği gibi, 

"Nartlar" Adiğeler işim umut ve cesaret 

kaynağıdır. "müslümanların Kur'an'ı gibidir, Adiğe 

topluluklarının ulusal varlıklarını koruyabilmelerin- 

de silahtan, paradan çok daha yararlıdır 7 ciltlik 

Nart Destanları" demişti John Colaruse (Kanada). 

Bu tür sözler nice düşüncelere götürür insanı, 

yürekte iyilikler uyandırır. Benim de bir konu getir- 

di aklıma. Ben halkım için, onun iyiliği, güzelliği: 

için çalışıyorum. Yaptıklarımla zenginleşmek filan - 

değil amacım. Sürekli iyilikler yapmak istiyorum 
halkım için. Kendi çıkarım için hiçbir amacım id- 

diam yok. 

Geçenlerde bizim Parlamentoda bana sordu- 

lar: e 

"Hep yazıyorsun, Adiğe halkının kültürüne hiz- 

met ediyorsun. Söyle senin için ne yapmamızı İS- 

tersin?" Sağolsunlar, fena bir soru değildi sor- 

dukları. Cevap da pek fena olmasa gerek. 
Açıklayayım: "Öncelikle poemlerimle şiirlerimin iki 

cilt olarak yayımlanmasını isterim." dedim. Hemen 

"Kabul" dediler. 

İkinci olarak ben şunu isterim: 7 ciltlik "Nart 
Destanları" yayımlanalı 20 yıl oluyor. Gerek So- 

vyetler Birliği'ndeki, gerekse öteki ülkelerdeki 

Adiğeler çoktandır arayıp soruyorlar. 

İsteyen herkesi memnun etmek için Adiğe 

kahramanlık destanları "Nartlar"ın 7 cilt halinde 

yeniden yayınlanmasını ve karşılığında elde edile- 

cek gelir ile (Dolarlarla, Rublelerle...) Adiğey Cum- 

huriyeti'nin başkenti Maykop'da alanında "Adiğey 

Akademisi" yazılı 7 katlı koca bir yapı kurulmasını 

istiyorum. Bu Nart kahramanlarının sembolü ola- 

rak dursun Adiğe Ülkesinde, diyorum. 

Her yerden ilgi duyan herkesin (teker teker ya 

da topluca) istek mektuplarını göndermelerini di- 

iiyorum. 

ADRESİM: (Roussiye, Adiğeya Res- 
publika, 352700 Maykop, Krasnocok- 

iyabrskaya 13, Adiğe Bilimler Enstitüsü 

Rusya Federasyonu) | i 

Tanrı sizlere sağlık versin 

Dr. HADEGHAL'E Asker 

Maykop, 4 Haziran 1991 

TÜM DÜNYA ÇERKESLERİ! 

Tüm Dünya Çerkesleri, Birlikte şarkı 

söyleyelim!.. "Ulus sizi çağırıyor" şarkının bir dize- 

si, 

Parçalanmış, yeryüzüne dağılmış dünya halk- 

larından biri de çerkeslerdir. Savaşların, yokluk- 

yoksunlukların, hastalıkların, zulumlerin, 
- acımasızlığın yok edemediği, ayakta kalabilmiş 

çerkeslerin tek bir halk olduğunun kanıtı olan bin- 

lerce yıl öteden getirdikleri, dilleri, şarkıları 
söylenceleri var. Bunlardan biri de kahramanlık 

destanları "Nartlar". Gelişmiş zeka ürünü bu 
sözlü ulusal değer kaybolmasın dileği ile - 

Çuğunluk bilir- çeyrek yüzyıl derieme yaptım. 
Tamamını düzenledim. Giriş ve üç dilde özet 
içeren 2424 sayfa ve yedi cilt, yedi kardeş 

- çerkesin olduğu bütün ülkelere gidişinin üzerinde 
yirmi yıl geçti. Nartlarla tanışanlar onlara hayranlık 

duydular. 

Adiğe Nartlar çok eski halk dilleri ile - bugün 

yavaş, yavaş yok olmaya başlamış- Adiğe dilinin 

tüm lehçeleri ile konuşurlar. Destanlar halk 

kültürünün kendine özgü yaşam tarzını, sosyal 
yaşam kurallarını, insancıllığı, dayanıklığı, acıma 
  

* Bu mektup, 8 temmuz 1991 yünü Ürdün Amman'da 2. Dünya 
Çerkes Kültür Haftası toplantısında, HUWAJJ Fahri tarafından 

Adiğece orijinali ile okumuş, sonradan yayımlanmak üzere türlçeye 
çevrilmiştir. 
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duygusunu, doğruluğu, zekayı içerirler. Nartların 

özelliklerindedir; iyilikle gelenin iyilikle 

karışılanması. Ancak Adiğe eposu, iyilikle birlikte 

kötülüğün, yanlışlığın, kararsızlığın, acımasızlığın 

da bulunabileceğini gizlemiyor. 

Prol. Abdusselam Lame'nin - Suriye, Şamr- 

dediği gibi "Narilar Adiğelerin gururu. 

Müslümanların kuranı gibi.” Prot Con Kolarusso- 

da -Kanada- ona büyük değer veriyor: Adiğe ulu- 

sunun yok olmaması yolunda bu yedi cildin para 

ve silahtan daha çok yararı olacak. 

Açıkça gözleniyor ki son yıllarda Adiğe ulusu- 

nun, kendi kahramanlık destanlarına olan hay- 

ranlığı, ilgisi, sevindirici düzyde artmıştır. Çeşitli 

ülkelere dağılmış Çerkesler anayurtlarında bir 

araya geliyorlar, Adiğe ulus akılcılığını daha bir 

önemsiyorlar. Her türlü armağandan .daha çok 

değer veriyorlar Nart Ciktlerine. Arıyor ancak kolay 

bulamıyorlar. Azın bulunması güçtür. Onu bulu- 

nur yapmak gerekiyor. Bütünbunların bana 

düşündürdüğü şey şu: Yardımlaşırsak yapabiliriz, 

abartmıyorum, dünya çerkeslerini tanıyor anlara 

güveniyorum. o 

Yedi ciltlik Adiğe kahramanlık destanlarının 
ikinci basıını gerçekleştirip Adiğey, Kabardey, 
Çerkes, Kıyı Boyu Şapsığ, dış ülkelerden Türkiye, 

Suriye, Lübnan, Ürdün, İsraili, ABD, Almanya ve 
daha başka ülkelerdeki çerkesiere ulaştırmak İs- 
yorum. "Nartlar" en değerli armağan. Nihayet 
onun beşikteki yavru, ana karındaki bebekler için 
alınması, saklanması gereğine inanıyorum. Son- 

radarı yeni basımı gerçekleşir mi, kimbilir!.. 

"Nartlar"ın yedi cildine ödenecek para ve 
dövizlerle Adiğey Cumhuriyeti başkenti Maykop 
merkezinde, bilim adamları için, zengin bir bilim ki- 
taplığını da içeren yedi katlı bir yapı kurulsun ve 

alnına "Adiğe bilim Evi” yazılsın diliyorum. Bu yapı 
Nart destan kahramanlarının anıtı, ulusumun 
yiğitlik ve iyilik sembolü olarak Adiğe ülkesinde 
duracaktır. 

Yedi cildin ederi dış ülkeler için 35 dolardır. 
S5CB'nde belirlenecektir. Çerkes Dernekleri 
üyeleri, çalışanları isteyenler bize yazsınlar. Adre- 
simiz şudur: CCCP PACNYOTUK AGIBÜ 352700 
MAÜKON Yi KPACHOOKTASPCKAP 13. 
AHUN, 

Konunun tüm çerkesiere duyurulmasında ga- 
zetelerin, dergilerin yararlı olacağını umuyoruz. 

Maykop 

12.8.1991 Hadağate Asker 
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acısı ile ağlıyor 

Üzerinde yaş damlaları var 
görebiliyorum 

Oysa üzülmemeli tekrar filizlenip 

. açacağını bilmeli. 

Ben ne yeşerebilirim artık 

- nede çiçek açarım 

Yıllar önce vatanımdan söküp . 

Kopardılar beni 

ep 

— 
di 
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Gülyaka/DÜZCE 

Bir çiçek dalından koparılmanın N 

Kazupha, Meryem Acar 

Hacı Süleyman Bey köyü 

    

i ve bu gemi, reeesi 

      

    

  

    
   

i Hamidiye... 

ii ve bu geminin kaptanı 

pupası 
ambarı 

» ve bu ağzına kadar ceset dolu gminin 

kahraman 

v En 
halifesi... 

Decey uğruna öldüğüm adalet! 

: taylası 
yelkeni 

halatı 

iskelesi 

ii cengaver 
 $ müslüman 

Tanrı huzurunda affedilesi... 

Cihan 
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< bir çalgı gibiydi a s Sabah, 

ö hep 5 & doygun ellerin ördüğü saçlarda 

“a çaldık durduk z z en güzel şarkıları söylerdi rüzgar 
a bemolleri diyezleri <2 e ve rüzgarın dilinden 
e, kullandık | c i kartal kanadı kadar 
5 Baslara . ie iyi anlardı dağlılar... İ 
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Cemi ambarlarına yapışan 

çocuk yüzleri. 

kaymak yalamaktan keyifli ama, 

ve kaymak yalamaktan keyifli 

saten eteklerden 

ihsan yalamak 

mihnet yalamak 

      a 
, 

T
i
a
 
Ş
İ
N
A
S
İ
 Ş
L
A
 

i. 

KAFDAĞI / 53-58 AGUSTOS - 91 ŞUBAT - 92 

Camlara yapıştığı gibi komik değil 

günlerin sızıntısını topraktan yalamak, 

  

   

   

    Kafkasya dağlarında çiçekler açar 

Benim halkım buralarda, 

çiçekler kadar naçar... | 

Tanrım kraldan daha kralcı 

yoksa kralmı daha tanrıcı tanrıdan, 
yani 

Tanrım kralı korusun 

yoksa kralmı tanrıyı korur, 

Nedir bu işin aslı beyler 

n Kim, kimi, niye korur.. 

| 
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Türkiye Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon Kurulunun 
yapmış olduu girişimler sonucunda Kamil Koç firması ile yapılan 
ve Kuzey Kafkasya Kültür Dernekleri Üyelerinin Faydalanacağı indi- 
rim anlaşmasını sunuyoruz; 

Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
sayın Sami Kaçar'ın girişimleri ile sağlanan sözleşme metnidir.   
  

  

KAMİL KOÇ OTOBÜS İŞLETMESİ derheklerinizde kayıtlı olan 
üyelerinize tarife fiat üzerinden 915 oranında uygulanacaktır. Bu 
uygulama rekabet dönemlerinde de yasal liste fiatı üzerinden ola- 
caktır. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan rekabette fiatlar, diğer 
otobüs işletmelirinin eğitimine göre gerçeleştiğinden, değişik fiat- 
lar söz konusu olmaktadır. 

Bu nedenle yasal tarife üzerinden yaptığı-mız 9615 indirim, reka- 
bet fiatlarının üstünde olabilir, indirilmiş fiatların üstünden yeni- 
den indirim söz konusu değildir. Bazı il veya bölgelerde otobüs 

| işletmelerinin toplu kararıyla indirim tamamıyla kalkabilir. Ayrıca 
personeliniz, vilayetlerin farklı oynadıkları fiat tarifelerinin değişik 
uygulanması nedeniyle iller arası fiat farklılıkları olduğu ko-nusunda 
bilgilendirilmesi zorunludur. Bu fark, her ilin değişik zamanda fiat 
alması nedeniyle artmaktadır. | 

Bu uygulama 1 sene için geçerli olüp oüyelerinizin kuruluş kim- 
lik kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir. 

İndirim uygulaması kredi kartları kullanıldığında yapılmaz. 
Kurumumuzun, yazıhanelerimizden herhangi birinin “615 indi- 

rim yapmaması durumunda genel merkezimize haber vermesi ge- 
rekmektedir. 

Taraflar birbirleriyle 1 ay evvelinden ha-ber vermek suretiyle İ 
sözleşmeyi fesh edebilirler. 

KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERN EKLERİ VE ABHAZ 
LERİ KOORDİNASYON KURULU BŞK. 

Dr Necdet HATAM 

  

DERNEK - 

  

  
  

  

KAFDAĞI / 53-58 AGUSTOS - 91 ŞUBAT - 92 
  

  

 



  

        

  

                                                                                                  
                    
  

  

  

    

  

  
  
  

Tüm Kuzey - Kafkasya Kültür Dernekleri, 

Dernekler arası toplantısının 5.'si Kaf - 

Kur'un çağrısı üzerine 18 - 19 Ocak - 1992 tari- 

hinde İstanbul Kafkas - Abhazya Derneğinde 
toplandı. 

Gündem gereği ilk günkü toplantıda Kaf - 

Kur'un bir yıllık çalışma programı ve raporu 

okunup görüşüldü. Ayrıca İstanbul Kafkas - 

Abhazya Derneği'nin hazırladığı Dernekleri- 

mize ilişkin faaliyet raporu okundu. 

Erol Kılıç, Abhazya ve Abhaz'lar 

hakkında tanıtıcı bir birifing vermesinin 
ardından ilk gün çalışmaları bitirildi. Ancak 

zaman olduğundan ikinci günün gündemine 

geçildi. Bu gündemde Dernek Temsilcileri Kaf 

- Kur'un çalışma raporu konusundaki öneri 

ve eleştirilerini dile getirdiler. 

İlk gün görüşmeleri oldukça olumlu ve 

sıcak bir yaklaşımla geçti. 

İkinci günde ise seçimlerin olması, ve 
eleştirilerin sertleşmesine rağmen öğleden 

sonraki oturumda büyü bir olgunlukla 

sonuçlandırıldı. 

.Kaf - Kur'un yapısına ilişkin oldukça 

- önemli ve ilginç önerilerin geldiği toplantıda 

yapılan .bir öneri ilk Kaf - Kur'un üye sayısın 

yedi'ye çıkarılarak seçimlere geçildi. 

Seçim sonuçlarında aşağıdaki kişiler yeni 

Kaf - Kur üyeleri olarak seçildi. 

Dr. Necdet Hatam (Bandırma Kuzey Kafkas 

Kültür Derneği Başkanı) 

İlhan Gönül (İzmir Kafkas Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi İzmir Delegesi) 

Sönmez Baykan (Ankara Derneği) 

Fahri Huwaj (Gözlemci) 

Mehmet Şıhlaroğlu(Kayseri Kuzek Kafkas- 

ya derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri De- 
legesi) | 

Uğur Apiş ( Adana Delegesi) 

İlhan Canbolat ( Düzce Kafkas Derneği 

Yönetim Kurulu Üyesi Düzce Delegesi) 

Toplantıya 26 Dernekten 50'den fazla dele- 

genin 100'ü aşkın gözlemcinin katıldığı be- 

lirlendi. ii 
Oldukça verimli ve olumlu havada geçen 

toplatı gelecek için oldukça büyük ümitler 

verdi. ii 

Daha sonra 2. Şubat.1992 tarihinde Anka- 

ra'da kendi arasında toplanan Koordinasyon 

Kurulu kendi arasında görev dağılımının 

ardından çeşitli konularda çalışmalar yap- 

mak üzere Hukuk Komitesi gibi komiteler 

oluşturmak ve her ayın ilk pazar günü top- 

lanmak gibi ilke kararları aldılar. 

Yapılan. görev dağılımında üyelerin 

görevleri aşağıdaki şekilde belirlendi. 

Başkan Dr. Nejdet Hatam 
(Bandırma) 

Bşk. Yrd. Fahri Huwaj (Ankara) 

Sayman ve 

Genel Sekreter İlhan Gönül (İzmir) 

Üye. : Sönmez Baykan (An- 
kara) 

Üye © : Mehmet Şıhlaroğlu 
(Kayseri) 

Üye : İlhan Canbolat (Düzce) 

Üye : Uğur Apiş (Adana) 
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Laçış Mustafa AZİZ)| 
  

Adıge Cumhuriyeti "Nalmes Halk Dansları 

ve Müzik Topluluğu, A.K.K.K.D.'nin daveti ve 

koordinasyon kurulu'nun organizesi ile 

Kasım ayı içerisinde Türkiye'de idi. Ekip 

27.10.1991 tarihinde Sarp sınır kapısından 

Türkiye'ye girdikten sonra 14 ilimiz ve ilçede 

gösleri yaptıktan sonra 26.11.1991 tarihinde 

Türkiye'den ayrıldılar. 

İklimsel olarak fırtınalar, geçtikleri yer- 

bedbahtlar 
bırakırlar. Hele hele kasırgalar taş üstünde 

lerde enkazlar, yıkıntılar ve 

taş bırakmazlar. 

Bir fırtınaydı Nalmes... Ama geride ne 

yıkılmış binalar ne ölmüş insanlar ne de 

enkaz bıraktı. Nalmes yükselmiş siyasi 

düşünceler, hareketlenen insanlar ve Anava- 

tan aşkını arşa çıkaran topluluklar bıraktı. 

Buruk kalpler, sel misali gözyaşları 

bıraktı. Hemen herkesin ağzına bir parmak 

bal sürülmüş gibi tad bıraktı. Öylesine bir tat 

ki izleyen bir kez, bir kez daha diye kilomet- 

releri metrelere çevirdi. 

Gittikleri şehirlerde gösttrilere zaman 

zaman 1 saat 1,5 saat başladıkları halde hiç 

bir menfi davranışla karşılaşmayan bağırla- 

ra basılan bir kasırgaydı aslında. | 

Nalmes 27.10.1991 tarihinde programla- 

nandan 3 gün önce girdi yaşadığımız ülkeye. 

Samsun'da verilen bir çay molasının aka- 

binde, 28.10.1991 günü uzuntarla'lılarla has- 

ret giderdi. Ertesi gün Yalova'lı hemşehrileri- 

mizle 128 yıl öncesinin sıcaklığıyla kucak- 

laştılar. 

Bursalılar 30 ekimde, Balıkesir'liler 2 

Kasım'da vusalata erdi. 

4 Kasımda İstanbul coşkusu yaşandı. 

Bandırma'lılar ertesi günde yaşatabildiğimiz 

Adığe yemeklerini ikram ettiler. 

İzmir'li Nalmes dostları 6 Kasım'dan iti- 

baren 3 gün bağırlarına bastılar. Daha da ba- 

sacaklardı, ayrılık olmasaydı. 

Ardından İ2 - Kasım Düzce, 13 Kasım 

Eskişehir, 15 Kasım Antalya, 16 Kasım 

Konya, 17 Kasım Adana, 19 Kasım Kayseri, 22 

“Kasım Ankara, 23 Kasım Sivas ve 24 Kasım 

Samsun gösterileri ile hemşehrilerimizle ku-. 

caklaşarak, aşırılık hasretleri az da olsa din- 

dirip 27 Kasım'da Anavatana ulaştılar. 

Özellikle batıda yer alan illerimizde 

oldukça fazla sayıda köylere girdiler, kah 

paylaşılamadı, kah izdiham olan çok insan . 

çok az gördü, ama onlarda yaratıyı etki, 

coşku ve düşünce yoğunluğu hiçte o kadar az 

değildi. 

İnsan böylelerine genç dinamik sıcak in- 

sanları uğurlarken, gözleri yaşları buruk bir 

halk ve boynu büküklüğün ötesinde Anava- 

tan'a uzaktan bakmanın berbahtlığını yaşa- 

yıp zaman zaman zavallılığımıza ağlıyor. 

Sen hergün gel bize Nalmes Her gelişinde 

yüzlerce aileyinde Oraya götüreceğini 

inanıyoruz. Gösterilerin sıcaklığını ve 

kardeşlerinin için binlerce Teşekkür Kasırga 

Nalmes... 
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11 /91 tarihinde olağan Genel E Kurulu 

Yanılmıştı. Seçlen üyelerimiz. 

urulu (Asiller): 

1. Ömer ÖZEN - Başkan 

2. Gülüzar UYGUR - Başkan yard. 

3. Nasır YILDIZ - Sekreter 

4. Kürşat DEMİRHAN - Muhasip 
5 

6 

7 

  

. Tülin SARIBAY - 

. Ferhat ARIĞ - 

. Nazım YILDIZ - ği 

1. Burhan SAVUR 

2. Suat BİLGİ 

3. Kadir ÖZCAN 

4. Kenan BAYKALA 
5. İbrahim KOYUN 

  

DENETLEME K. 
1. Harun FİDANOGLU 
2. Nesrin ŞENER 

3. Erdogan TEKİR: 

ONUR KURULU 
1. İrfan UÇAR 

. 2. Rasıp ERSOY 
3. Namık SARIGÜL 

İlhami Alaylar 

Ercan Akar 

Dernek Binasının adresi, Belediye mey- 
danı Doğruyol Partisi altı İnegöl Kafkas 
Abhaz Kültür Derneği 

İnegöl/Bursa 

TOKAT 

Sayı: 1991/11 

Konu: Genel Kurul HK. 12.9.1991 - TOKAT 

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Bşk. 

ANKARA 

Dernegimizin birinc olagan genel kurulu 
17.8.1991 tarihinde yapılmış olup dernek or- 
ganlarına seçilen üyelerimiz ve görev 
dagılımı aşagıda belirtilmiştir. 

Tokat Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ola- 
rak, tüm kafkasya kültür dernekleri ve aynı. 
amaçla kurulmuş diğer dernek ve vakıflarla 
yardımlaşmak, sosyal ve kültürel ilişkileri 
geliştirmek ve dernekler arasında samimi 

  

KÜLTÜR DERNEGİ 

  

" bir diyalogun saglanmasını arzu etmekteyiz. 
Bu faaliyetler çerçevesinde; uzun yıllar faa- 
liyet gösteren derneklerin tecrübelerinden, 
maddi ve manevi yardımlarından bizim gibi 

yeni kurulan derneklerin faydalanabilecek- 
lerine inanıyoruz. 

Bu çerçevede başta kitap dargi ve yayınlar 
olmak üzere ilgi ve yardımlarınızı bekler, 
saygılar sunarız. 

MUZAFFER KALKAN 

  

| BAŞKAN 
4. Tacettin KAPLAN YÖNETİM KURULU 
9. Y.Ziya ŞİREN Başkan: Muzaffer Kalkan 

6. Bahri ÇAKIR Başkan Yrd.: İlhan Aydın 
7. Sait ÇAPAR Muhasip: Fikret Ayyıldız 

| G.Sekreter: İbrahim Yıldız 
EL KAR MAZ DERNEĞİ KURULU Üye: İlhami Haykır 

Üye: Habip Karabekiroglu 
Turgut Cilo Dernek başkanı Üye: Metin Çelik 

Beyhan Anca De UR Selami Arıca D.Üye: Ömer Soyupek 

Taner Aktaş D. Üye: Dursun Şimşek 

D.Üye: Alaattin Şimşek 
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Laçiş Mustafa Aziz     
Değerli Okuyuclarımız 
Bilindiği gibi geçen sayımızda yaşadığımız 

Kurtuluş mücüdelelerinde önemli ve ilginç 
yerlerden birini tutan bir dosyayı açma gay- 
reti içerisinde bulunmuştuk. Bu dosya Çerkes 
Ethem Dosyası idi. 

Bu konuda okuyucularımızdan çok ilginç 
yaklaşmaları içiren önemli mektuplar al- 
dık. 

İçimizden biri olan ve Çerkes Ethem konu- 
sunda büyük araştırmalar yapan ve halen de 
sürdürmekte olan Agaçe Muhittin Ünal'ın 
danışmanlığında ve değerli katkı ve bilgileri 
ile bir sistem oturtmaya çalıştık. 

Nasıl yapacaktık ta bunu okuyucuya suna- 
caktık. 

Bir kaç yöntemden sonra hiç bir incele- 
meyi ve eseri kısaltma cesaretini kendimize 
bulamadık. 

Bunları belli alıntılarla bir yazı şeklinde 
versek, bu değerli incelemelerle yazık ola- 
caktı. Çünkü değerli yazarlar senelerin biri- 
mini ve böylesine incelemeleri ortaya 
çıkarmışlardı. 

Bunun üzerine gelen mektupları ve incele- 
meleri. olduğu gibi yayınlama konusunda 
karar aldık. 

Bunun sonucu olarakta iki bölüm halinde- 
ki bu dosyayı size takdim ediyoruz. 

İlk bölümde iki ilginç araştırma ve incele- 
me yer aldı. İkinci bölümü ise mektuplar o- 
luşturdu. Bu bölümdede iki ilginç mektubu 
yer verdik 

İnceleme bölümündeki ilk incelememiz 
Ankara'lı hemşehrimiz Pezadeko Hamdi 
HERGÜNER'e ait. 
Pezadeko Hamdi incelemelerinde, olayın 

tanığı durumunda olan meclisin zabıt katip- 
liğini yapan yakın akrabası Sait TAL ile de- 
desi Yusuf Halit, Babası Pezadeko Mail ve 
amcası Hajemed'in anlatımlarına dayan- 
makta ve görgü tanıklarının belgeli 
anlatımları ile bir yaklaşım göstermektedir. 

Kendisini bu çalışması ve bu sözlü 

değerlerin yazılı hale getirilme" ! için yaptığı 
çalışmadan dolayı kutluyo. gösterdiği 
duyarlık ve ilgi için teşekkür ediyoruz. 

İkinci incelememizi ise Bursa'dan Ha- 
papkı Yusuf Büyükbaşaran'ın yaptığı oldukça 
kapsamlı bir inceleme. Hapapkı Yusuf 
Büyükbaşaran'ın izniyle birazda iddialı bir 
biçimde bu incelemeye "Çerkes Ethem Hain 
Değildir" başlığını uygun gördük. 

Değerli araştırmacı Hapapkı Yusuf 
Büyükbaşaran'ın bu incelemesi başka yayın 
organlarında da yayınlanma olanağı mevcut 
olup, bu araştırmanın bir örneğini Yalçın 
Küçük'e göndermiş ve bu araşlırmacıda ese- 
rinde önemli ölçüde bu incelemeden yarar- 
lanmıştır. 

Hapapkı Yusuf Büyükbaşaran incelemesi- 
ni bu konuyla yayınlanmış eserler, makale- 
ler ve hatıralar ile meclis tutanakları gibi 
yazılı belgelere dayandırarak, somut ve ob- 
jektif sonuçlara varmaktadır. 

Gösterdiği duyarlık ve ilgi için kendisine 
candan teşekkür ediyoruz. 

Çerkes Ethem Dosyasının ikinci bölümü- 
“nü ise iki ilginç mektup oluşturuyor. Ethem 
Özdemir ve İbrahim Ünsal isimli iki arka- 
daşımızın mektuplarını ve konuya yaklaşım 
açılarını ilginç bulacağınızı umuyoruz. 

. Keza Agace Muhittin'e ve gönderilen bir 
mektup ise bu konuda Çerkes gencinin 
duyarlılığını ortaya koyuyor. 

Derya Hazır isimli arkadaşımız tarih der- 
sinde öğretmeninin "Çerkes Ethem'i kim sa- 
vunabilir ki?" şeklindeki alaycı yaklaşımı- 
na bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip ol- 

“ mamasına rağmen açıkça "Ben" diyebilmek- 
tir. 

İşte Çerkes Ethem konusu böylesine 
duyarlı, böylesine önemli, böylesine 
haksızlığa başkaldırılacak bir konu. 

Tarihi çarpıtmanın kimseye faydası ola- 
maz. O halde gerçeğin Çerkes Ethem'in hain 
olmadığının, bilakis yaptığı hizmetlerle bu 
ülkenin temel taşladındar en önemlisi 
olduğunun gençlere de açıkça öğretilmesi ge- 
rekmektedir. 

İşte bu amaçla açılan bu dosyamızın tarih- 
sel görevini yerine getirip, aydınlanmayan 
bir çok konunun gün ışığına çıkaracağına 
inanıyor beğeneceğiniz umuduyla sunuyoruz. 

Bu dosyamızı ayrı bir kapak ve bölüm ha- 
linde dergimizin son sayfalarına yerleştirdik 
ki bu konuya duyarlı araştıran arka- 
daşlarımız gerekirse bu bölümü dergiden 
ayırıp kullanabilme olanağına kavuşsun 
diyoruz. 
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- Sayın Başkan 

ve Sayın Yazı İşleri Sorumlusu 

Mustafa AZİZ ÖZBEK 

. ÇERKES ETHEM DOSYASINI AÇIYORUZ... 

Başlıklı yazı dizisini büyük bir alaka ve sevinç ve kivançla okumuş bulunuyorum. 

Bu diziyi bizlere getirmekle büyük bir hizmetin tamamlanacağına inaniyorum. 

Bu yazı dizisinden dolayı gerek Sayın Baş kanımızı ve gerekse zatı elinizi tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. 

Bizlerin de, düşünclerimizin iletilmesi hususundaki ihbarınız üzerine, üç parçadan oluşan ve her bir parçası 

diğerlerini tamamlar nitelikte bir yazı dizisini takdim ediyorum. 

Bu dizinin Yüksek Heyetinizce; Tetkik, düzeltme ve eklemeler yapılmak suretile uygun görülecek surette gereğine 

müsadelerini saygılarımla arzederim. 

Hamdi HERGUNER 

Tel: 3441135 

Yenimahalle Aras Sk. No: 15: 

© ANKARA 
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    Pezadeko Ham 

  

Çerkes'lerin de bulunduğu bir ülkede, bi- 

rinci Cihan harbini mağlupları arasında yer 

alan Osmanlı İmparatorluğu Silahlı Kuvvet- 

leri dağıtılmış, Eratı terhis edilmiş ve Vatan 

sahipsiz bir şekilde terk edilmiştir, 

Osmanlı İmparatorluğunun her ne kadar 

İstanbul'da hüküm sürmekte ise de, 

Padişahın vereceği kararların özetini ingil- 

tere hüküme-ti hazırlamaktadır. 

Bu şartlar içinde, bir çırpınış olarak or- 

taya atılan yeniden dirilme imkanlarını 

araştırmak üzere, ülkenin ileri gelen ve Sevi- 

len kimselerin Padişah ile görüşmelerinin 

sağlanması neticesinde, değerli bir komutan 

olarak bildikleri ve inandıkları Mustafa 

“Kemal Paşa'nın vatanın kurtarılma 

çalışmaların başlatmak üzere, samsun'dan 

başlamak üzere vatanın bütün şehrine yayı- 

lacak uyanış direnişleri organize etmek üze- 

re görevi getirilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bas- 

ması ile başlayan kurtuluş hareketin 

yalnızca bir tek istikamette yürüyüşün yeter- 

sizliğini ilk anlayanlar, Mustafa Kemal 

Paşa, Samsun'a ayak basma ile başlayan bu 

hareketin yalnızca bir tek istikamette 

yürüyüşün yetersizliğini ilk anlayanlar, 

Mustafa Kemal Paşa ile yola çıkanlar 

arasındaki ÇERKES'lerin anlamları ile, Mus- 

tafa Kemal Paşa'dan Yunanâ karşı direnecek 

bir cephenin açılması için müsade istemişler 

ve bu müsaadenin bir ÇERKES olan Hamidiye 

kahramanı Rauf (ORBAY) verilmesile, 

Vatanın Kurtuluş Savaşının başlatılması 

için harekete geçilmiştir. 

Bu müsaadenin alınması ile birlikte, 

karşılarında silahları ellerinden alınmış ve 

eratı terhis edilmiş bir ordunun yokluğu 

içinde kalınmış ve bunun yeniden yapılanma 

çarelerinin araştırılması yolunda uzun 

müzakerelerden sonra, gerek Arabistan cep- 

helerinde büyük başarılar sağlamış bir ordu 

mensubu ve gerekse Osmanlı - İmparatorluğu 

döneminde siyasi hayatında büyük emeği 

geçmiş olan Reşit bey ve Kardeşi Yüzbaşı Tev- 

“fik bey ve onların en küçükleri Ethem bey'in: 

başarıları düşünülerek, bunlardan, Vatanın 

kurtarılması hususunda yardımlarına 

başvurulmasının .uygun olacağı kararına 

vermişler ve bu kararda birleşmişlerdir. 

Rauf bey, bunları düşünmekle birlikte, 

elde silah ve cephane olmadıkça hiç bir şeyin 

i yapılamıyacağı inancındadır. 

© Reşit bey'in bulunduğu Manyas'a hareket- 

le, ümitsiz olarak başladığı bu girişimden 

sevinçli bir şekilde netice alacağına inan- 

maktadır. 

Zira, ziyaretine gittiği kimselerin ÇERKES 

olmaları ve kendilerini daha evvelce de 

tanımış olması sebebile, takdim edeceği 
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görüşlerin geriye çevrilmeyeceğinden emin 

bulunmaktadır. 

Manyas'a geldiğinde ise Yorgun Savaşçı- 

İardan her biri bir tarafa dağılmış bulun- 

maktadır. 

İçlerinde, en küçükleri olan Ethem bey ise, 

köydedir. Vücut yapısı itibarile uzun ve iri, 

harbir verdiği sıkıntıları gidermek maksa- 

diyle dinlenmektedir. 

Rauf bey ile Ethem bey; Vatanın kur- 

tarılması ve düşmana karşı çıkacak 

kişilerden ilkleridir. 

Ancak, Çerkes örf ve adetlerine göre, 

Ethem beyin iki ağabeyi daha vardır ki, bir 

Çerkes'in büyüklerinden izinsiz bir işe 

girişmeleri ve nihayet yurt çapındaki bir 

Kurtuluş savaşına atılmak gibi büyük bir 

girişime başlaması, ancak ağabeylerinin mu- 

vafakatı ile mümkün olabilecektir. 

Ethem bey, Rauf beyi alır; ağabeylerinin 

bulunduğu yere gidilir ve bu gibi işlerin büyük 

bir sır ve titizlik içinde yapılmasına 

çalışılmaktadır. 

Reşit ve Tevfik beylerle birlikte yaptıkları 

toplantılar sonunda, Rauf beyin getirdiği 

öneriler kabul edilir ve ilk cephe açılmak 

ÜZETE, yöredeki Çerkes'lere haber salınarak; 

atları, tüfekleri ve kamaları ile birlikte, 

Şapsığ Ethem beyin emrine girmeleri ve ilk 

kuvvetin oluşturulması çağrısında bulunu- 

| lur. 

Çerkes delikanlıları ve yaşlıları ise, Kaf- 

kasya'dan getirip bir asra yakın sakladıkları 

Ata yadıgarı elbise, kama ve tüfeklerini ala- 

rak hazırlanmağa başlarlar ve böylece 

Ethem bey komutasında Yunana karşı ilk 

savaşçı birliği kurulmuş olur. 

Ethem bey, İki metreye varan uzun boyu ve 

iri vucudu ile heybetli bir komutan 

görünümünü vermektedir. Bunun yanında 

sarışın bir ten, açık alın ve mavi gözlerile bir 

bütün ÇERKES'i temsil etmektedir. Şapsığ 

ÇERKES Kökenli olan bu komutan, çok çabuk 

eratının sevgisini kazanmaya muvaffak 

olmuştur. 

Oluşan birlikte bulunan bütün eratın 

ÇERKES olmaları nedeni ile, astlık ve üstlük 

dikkat 

Çerkes'lerdeki saygı anlayışı içindeki 

münasebetlerine edilerek, 

yöntemlerle, kime saygı duyulacağı ve kimin 

emir ve komutası altına gireceklerini kendi 

iç güdüleri ile tesbit ediyorlardı. 

Böylece, ordudaki disiplin sorunu da bir 

sürtüşmeye meydan verilmeden halledilmiş 

ve büyük bir anlayış içinde yeni bir eğitime 

başlanmıştır. 

Çerkes'ler, getirdikleri atları ile de grup- 

lanmışlar ve hepsinde de birer atlı olması 

nedenile, o zamanki tabir ile kendilerine 

 Seyyare Kuvvetleri adını takmışlardır. i 

İngiltere hükümeti osmanlı kaynaklarını 

bölüştürme hesapları yapmakta iken, Sta- 

“ lin'de Rusya'ya hakim olmaya başlamış ve 

kendisinin Gürcü olması nedeniyle, bütün 

Rusya'dan evvel kendi yurdu olan Gürcistanı 

düzenlemekle ve etrafındaki Çerkes yerleşim 

yerlerini uzaklaştırarak Gürcistanı kuvvetli 

bir ülke halin getirmeye çalışmaktadır. 
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İngiltere hükümetinin planları, Stalin'e 

ulaştığında Stalin de, bu yağmaya ortak ol- 

maya hazırlanmaktadır. 

Ethem bey, kuvvetleriy'le düşmanın 

karşısına çıkarak yürüyüş hızını kesmeye 

başlamıştır. Bu ilk hareket, her hangi bir 

şüphe doğurmamış ve ancakdaha sonraki 

çarpışmalarda, çok kuvvetli Seyyar Kuvvet- 

leri karşısında olduğunu anlayan yu- 

nanlılar, feryada başlamışlar ve bu feryat- 

larına İngiltere'nin ise yeni silahlarla yunan 

kuvvetlerini desteklemek olinuştur. 

Böylece, bir taraftan Seyyare kuvvetleri, 

Yunan'ın ilerleyişini bozarken, diğer yandan 

Anadolu'da Kongreler yâparak kuvvetlenen 

Mustafa Kemal Paşa'da, Ordu birlikleri 

oluşturarak düşmanın karşısına çıkmağa 

başlamıştır. 

Bu kuvvetlerin başında ise, Garp Cephesi 

Kumandanı Ali Fuad (CEBESOY) Paşa vardır. . 

Çerkes Ethem Ali Fuad Paşa ile çabuk anlaşır 

ve birlikte Yunana karşı hareket etmeye 

başlarlar. 

Ancak, bu kuvvetler henüz büyük ve . 

düzenli değillerdir. 

Bu birleşmeyi öğrenen İngilizler ise, telaşa 

düşerek yunan ordusunu tekrar güçlendi- 

rerek ve daha hızlı bir şekilde Ankara'ya 

doğru ilerleme emrini vermiştir. 

Bu sıralar, Ethem beyin hayatında dönüm 

noktası olan Gediz savaşlarına karar veril- 

miştir. Bu kararda bütün birlikler Gediz'de 

düşmana saldıracaklar ve düşmanın yenilgi- 

sini temin edeceklerdir. Ancak, Ankara bu 

taarruza taraftar değildir. Sonuçta Ali Fuat 

Paşa ve Ethem Bey karar verirler bu taarruz 

başlar ve Seyyare kuvvetleri bütün güçlerile 

verilen emri yerine getimek için yunana 

saldırırlar. 

Büyük bir güç ve hazırlıklarla donatılmış 

olan Seyyare Kuvvetleri, Yumanın bir cephe- 

sini yararak ilerlemeğe devam eder. Bu ilerle- 

me sonunda ise, Yunan ordusunun en yeni 

silah ve toplarını terk edeek geri çekilmesile 

Seyyare Kuvvetleri tarafından toplanarak 

cephe gerisine getirilir. Bu arada da pek çok 

yunan esiri alınır. Bu hücumların devamı ve 

akşama doğru kat'i neticenin alınmasını 

bekleyen Ethem bey, aniden diğer kuvvetle- 

rin geri çekildikleri haberini alır ve Seyyare ' 

Kuvvetlerinin de geri çekilmesi istenmekte- 

dir. 

“Ethem bey ise şaşkındır. Yenilmesi an me- 

selesi olan Yunan birlikleri böylece büyük 

bir hezimetten kurtulur. 

Ancak, Ethem bey kuvvetlerinin Yunan 

ordusundan istirdad ettikleri cephane ve 

. esirlerle geri çekilmesi sonucu, Yunan ordu- 

sunun büyük bölümü eli kolu bağlı bir şekilde i 

siperlerinde kalırlar ve İngiltereye de; 

- Ümidimizin çok üstünde çok çesur bir 

kuvvetle savaşmak zorunda kaldık, acele 

yardım ediniz, karşımızdaki bu kuvvetleri 

aşarak Ankara'ya gitmek mümkün değildir, 

mesajını gönderir. 

Çerkes Ethem Kuvvetlerinin düenli bir | 

biçimde Gedizde Yunanlılara saldırarak ka- 

zandıkları zafer, Stalin tarafından anında 

öğrenilir; yaptırdığı incelemede ise, Seyyare 
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Kuvvetleri mensupları Çerkes Kökenli, 

düzenli giyimleri ve atları ile kazandıkları 

halde ortada kalan bu zaferle bir tehlike un- 

suru olmaya namazettir. 

Resmi kaynaklarda yazılı olmamakla be- 

raber Çerkeslerin Türkiye'de güçlenmesi Sta- 

tehlikeli bir 

gelişmedir. Derhal ajanlarını Ankara'ya 

lin'in yurdu Gürcistan için 

göndererek, Mustafa Kemal Paşa ile temasa 

başlanır. Açık ve gizli yapılan bu temaslarda, 

Kuvvayı Seyyare kuvvetlerini oluşturan bir- 

liklerin üstünde durulur, ankara'ya büyük 

yardımlar vaad edilir ve bunun arkasından, 

Garp cephesi kumandanı Ali Fuad Paşa bütün 

- yararlıklarına rağmen gediz mağlubiyeti 

gerekçe gösterilerek görevinden âlınarak hiç 

istemediği halde Moskova Büyük Elçiliğine 

atanır, bu atamada Ali Fuad Paşanın fikri- 

nin alınmasına lüzum gösterilmemiştir ve 

bir oldu bitti ile görevinden alınır, arkasın- 

dan, Seyyare kuvvetlerinin her hangi bir 

şekilde dağıtılması talep edilir. Ali Fuat 

Paşa'nın alınması ilk adımdır. 

Mustafa Kemal Paşa ve İsmet bey; bolşe- 

viklerin bu tekliflerini olumlu karşılarlar ve 

münasip bir zamanda bu kuvvetlerin Düzenli 

ordu. kuvvetlerine katılmaları planlana-. 

caktır. 

Bu yardımların bir an evvel sağlanabil- 

mesi için, Ethem bey ve ağabeylerinin siyasi 

hayattan çekilerek Ruslar için bir tehlike 

yöünde adımlaratılmak gerekmektedir. 

Bunun için de, İsmet bey'in teklifi gelir. Reşit 

beye yapılan teklif ise şudur, 

  

(© Sait TAL, Meclis Zabız Katibi. Görüşmelerde 

tercümandır. 

- İstedikleri yer ve şekilde ve istedikleri 

kadar arazi verilmek ve maaş bağlanmak su- 

retile ordudan ayrılmaları istenir. 

Bu teklif, zaten hasta ve yorgun olan 

Ethem bey tarafından olumlu karşılanır ve 

bu şartların kabulü cihetine gidilir. 

Bu istekler kabul edildikten sonradır ki, 

Bolşevik ajanlârının Ankara'da yaptıkları 

gizli toplantılarda, bu şartlarla birlikte, bu- 

- kevvetlerin (ÇİZELGE) ler yapılmak suretile 

teslim alınmaları istenir. Albay İsmet Bey 

tarafından kabul görür. Çizelge ile teslim ol- 

maları şartı konur ve tebliğ edilir. 

Günümüz araştırmacıları ve araştırma İ 

kuruluşlarınca incelenmesinde yarar gördü- ' 

güm fakat resim yayınlarda önemle üzerinde 

durulmamış olan işte bu (ÇİZELGE) şartı, . 

daha evvel dediğimiz gibi Ethem bey ve 

“ ağabeylerinin-kaderi olmuştur. 

“Bu çizelge şartı tekrar Reşit bey ve 

kardeşlerine götürülür. Ethem bey, Kurmay 

Başkanı Halil bey ve agabeyi Tevfik beyle 

görüşerek bunun neticeleri hakkında bilgi 

ister. Bu iki Kurmay Subay ise, böyle bir tek- 

lifin ancak düşman kuvvetlerine karşı tatbik 

edildiğini ve bu çizelgenin düzenlenmesi ha- 

linde her iki düşmanın eline geçtiğinde 

büyük katliamların olabileceğini açıkça 

söylerler. .Ve buna karşı çıkılmak için tedbir- 

ler alınması istenir. 

Ethem bey ise, Kuvvayı Seyyare Kuvvetle- 

rini kurup güçlendirmek için, dağa çıkmış 

kanun kaçaklarını ve daha bir çok aranan 

kişilere namus sözü vermiştir ki, Kurtuluş 

Savaşının kazanılması halinde, birlik men- 
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suplarının hepsi, taltif edilecekler ve 

suçlular alla uğrayacaklardır. 

Ethem bey; ağabeylerile yaptığı 

konuşmada, 

- Birliğin içinde büyük yararlıkları do- 

kunmuş azılı kişiler ve hükümetce aranan 

kimseler vardır, ben onlara kurtuluş savaşı 

sonunda, kendilerine bağışlanacaklarına 

dair namus Sözü verdim, bunlar 

bağışlanmazlarsa ben de namus sözümden 

geri dönemem diyerek son kararını bildirir. 

Ağabey Reşit bey çok üzgündür. Kardeşinin 

namus özünden dönmeyeceğine dair söylediği 

sözler çok manalıdır. Meclisteki hadiseleri 

çok iyi bilmektedir. Mecliste kimlerin güçlü 

olduğu bilinmektedir, bütün bunlara rağmen, 

Reşit bey, Mustafa Kemal Paşa'dan randevu 

ister, randevusu kabul edilerek görüşme 

başlar. 

Konüşmalarında ise ezümle; 

- Paşam, bazı kişiler, savaş sonu affedile- 

ceklerine dair sözümüz vardır, çizelge ile tes- 

lim halinde, verilmiş sözlerimiz nazara 

alınmayabilir, ğerek bendeniz ve gerekse 

. kardeşlerim, liste halinde vereceğimiz 

kişilerin bağışlanması hususunda müsbet bir 

emriniz olursa çok memnun ye müsterih . 

 birşkilde, ortadan çekiliriz, der; 

Mustafa Kemal Paşa ise üzgündür; 

.- Benim elimden birşey gelmez, bu işler 

artık Meclisin yetkisine girmektedir der. 

Meclis ise, bir gurubun elindedir ve bunla- 

Ta söz dinletmenin imkanı da yotur. 

  

Bütün bunlara rağmen, Kuvvayi Seyyare 

kuvvetleri hem Yunanla harbetmiş ve hem de 

peşpeşe iç isyanları bastırarak Ankara hükü- 

metinin huzura kavuşmasını sağlamasını 

bilmiştir. 

Bundan sonra da, hem İngilizler ve hem de 

- Stalin Ajanları Ankara'da çatışmaktadır. Ne 

türlü Oyunlarla Meclisin içinde 

dolaşmaktadırlar. 

Ethem bey ve ağabeyleri, vatanı terke zor- 

.landıktan sonra, yanlarında beş-on sadık 

adamları ile birlikte ayrılmışlar ve Kuvvayi. 

Seyare eratının, Milli Kuvvetlere katılmaları 

hususundaki telkinleri olumlu karşılanarak 

Çerkes Kökenli eratın hepsi verilen direki- 

fler 

katılmışlar ve Vatanın Kurtarılması 

doğrultusunda Milli Kuvvetlere 

savaşına devam etmişlerdir. 

Çerkes.Ethem ve ağabeyleri ise, verdikleri 

namus sözünden dönmeyerek (ÇİZELGE) sis- 

temini red etmişler ve kendilerile birlikte 

savaşan erlerine ihanet etmemişlerdir. 

Bundan sonra da, kendilerinden çok sey- 

rek haberler alınmış ve Türkiye aleyhine bu- 

lunduklarına dair uydurma haberlerden 

başka bir şeye rastlanmamıştır. 

ÇERKES'ler, Anadolu topraklarına yerleş- 

tiklerinde, Kafkasya'dan getirdikleri üstün 

kültür düzeyindeki görgülerini ve SAYGI - 
SEVGİ'ye dayaan gelişmiş medeniyetleri ile, 

Anadolu'da yep yeni bir düzenin öncüsü 

olmuşlardır. 

Kan ve Can bağları ile birbirine kenetlen-. 

miş Kafkas Çerkes'lerinin, Anadoluya 
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gelişleri ile, oluşan bir asalet gösterge siste- 

mini meydana getirmişlerdir. 

Bu SEVGİ - SAYGI sistemi, Çerkes'lerin 

dünya kültüründeki mümtaz yerini belirle- 

* miştir. 

Çerkes'ler,Anadolu topraklarına yerleştik 

lerinde, Kafkasya'dan getirdikleri üstün 

kültür düzeyindeki görgülerini tetbike kalkış 

tıklarında, büyük tepkilere maruz kalmış- 

lardır. 

Bunlardan önemli olanları, Çerkes Halk 

— Oyunlarının oynanış sisteminde idi. 

Erkek ve kızların bir arada oynaması, Os- 

manlı topraklarında ilk defa Çerkesler 

tarafından başlatılmış ve bu oyun şekli 

büyük tepki görmüştür. 

.Anadolu halkı, kadın ve erkeğin bir arada 

ve halkın önünde oynanmasını kabul edil . 

mez olarak görüyordu. 

Uzunyayla'ya yerleşen Çerkes'ler, bu oyun- 

ları ile birlikte, çeşitli fiğürlerle oynanan ve 

serçe parmaklarını birbirine kenetleyerek 

yaptıkları dansları sürdüren genç kız. ve er- 

keklerin bu dansları da büyük bir infial ya- 

ratmış ve yapılan tazyiklar sonucunda, bu 

dans sistemi terk edilmiş ve daha sonraları 

ise, oyunlara başlanmış ise de, elele tutuş- 

ularak oynanan bu oyuna son verilmiştir. 

Böyle bir ortamda, Çerkes'ler ile Halk 

arasında, kültür ayrılğının değişik neticeleri 

ortaya çıkmıştır. 

Yıllar. boyu devam eden bu gelişmeler 

arasında, gerek akrabalık bağları ve. gerekse 

gelenek ve göreneletine bağlı Çerkes'ler Ana- 

dolu halkı tarafından, çok serbest insanlar 

denilmeine rağmen, Çerkes-Türk kültür 

bağları birbirlerni tamamlamış ve bugünkü 

kültür seviyesi oluşmuştur. 

Osmanlı imparatorluğunun kuruluş 

yıllarındaki devrelerin sonunda, Mozaik, 

Halk Topluluğunu oluşturmuş ve bu topluluk 

mozayiği yüzyıllar süregelmiş ve nihayet 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu 

ile, bu mozayık ortadan kaldırılmak isten- 

miş ve bütüüne (TÜRK HALKI) denilmeye 

başlanmıştır. 

Gerçekte ise, bu mozayık devam etmekte- 

dir, anak yeni devlet sisteminde buna yer ve- 

rilmemekle birlikte, kurulmuş bir düzene de 

- dokunulmamaya gayret edilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya 

Savaşı yenilgisi ve parçalanmaya doğru gi- 

dilmesi üzerine, Mozaik, halk topluluğu, 

arasında yer alan Çerkes'ler, ileri bir 

kültüründe öncüsü olduklarından, yurdun 

parçalanması dirnişine ilk karşı çıkanlar 

olmuşlardır. 

Diğer mozaikler ise, yıkılmış bir devletin 

şaşkınlığı içinde, bir türlü bir araya gelerek 

bir tşkilat kurmaları cihetine gidemezler ve 

, anca onları bir araya getirebilecek bireylerin 

bulunması gerekmektedir. 

Çerkes'ler ise, aslında yıllar boyu, kurtu- 

luş savaşı içinde yoğrulmuşlar ve düşmanın 

vatanı işgal ederek hürriyetlerinin ellerin- 

den alınmasını ne kadar acı ve ne kadar kor- 

kunç neticeler getireceğini bilmektedirler. 

Bundan dolayi da, yaşadıkları, Vatan 
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saydıkları aziz Türk topraklarında böyle bir 

istilanın başlaması üzerine silaha sarılmayı 

bilmişler ve her mozaikten önce de düşmanı 

© durdurmak için cepheye koşan ilk insanlar 

olmuşlardır. 

Böylece, kurtuluş savaşının ortalarına ge- 

linmektedir, 

taralından büyük yenilgilere uğratılmış ve 

geniş bir deyimle de, düşmaın koliri ve kas 

natları kırılmıştır. Bundan sonra yapılacak 

iş ise, büyük bir titizlikle düşmana tekrar 

saldırarak, topyekün imhası gerekmektedir. 

Buraya kadar, savaş ve neticeleri belirlen- 

miş bir ortama gelinmişken, aniden, dış etki- 

leraltına giren Ankara hükümeti, kaza-. 

nılmış zaferleri görmezlikten gelerek, kendi- 

sine yardımcı değişik unsurlar aramağa 

koyulmuştur. 

Bu unsurlardan birisi de, Stalin ve ajan- 

larıdır. 

Stalin ve ajanları, Çerkes'lerin, Kurtuluş 

Savaşında kazandıkları zaleri öğrenmiş- 

lerdir. Bu Çerkes'lerin daha da güçlenerek, 

Kafkasya'ya dönebileceklerinden endişe 

duyan Stalin başta Yurdu Gürcistan olmak 

üzere bu tehlikeyi bertaraf etmeye karar 

vermiştir. Bunun içinde, Ajanlarını yardım 

vaadi ile Ankara'ya yollamıştır. 

Hadiselerin geniş seyrinden sonra; 

düşman Seyyare kuvvetleri 

ÇERKES ETHEM DOSYASI... ortaya çıkar. 

Çerkes Ethem, savaşlarında, Çerkes'lerin 

has SAYĞI sistemi içinde başarılı olmuş, 

vatanı için son nefsine kadar arkadaşları ile 

savaşa ahdetmiş, gerek Mustafa Kemal 

Paşa'ya ve gerekse onun yardımcılarına saygı 

ve sevgide kusur etmemiş ve Çerkes Kültür ve 

Medeniyetinin ilkeleri içinde, vatanı terke 

zorlandıklarından dolayı da, Ağabeyleri ile 

birlikte yurdu terketmiştir. 

Türkiye'de, 16 milyon içinden, ancak belli 

kişiler Ethem ve ağabeylerinin aleyhine yazı 

ve konuşma yapmış ve bunların dışındaki 

Türk Vatandaşları ise bu hadiseye ilgi göster- 

memişlerdir. Son zamanlarda yapılmakta 

olan araştırma ve yayınlarda bu hususun 

daha açık bir şekilde ifade edilmeye baş- 

landığı görülmektedir. 

Her Çerkes için, görevini ve canını vatanı 

için adayarak savaştan kaçmayan ve daima 

Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetinde olmayı 

benimseyen Çerkes ETHEM ve Agabeyleri 

- Reşit ve Tevfik bey'ler, birer Kurtuluş Savaşı 

Kahramanları olmaya hak kazanmış kişiler 

olarak anılacaktır. 

Bu üç kardeşin, yıllar. sonra açılan 

ÇERKES ETHEM DOSYASI... ile kendilerine 

haksızlık edilmiş kahramanlar arasına 

alınarak, Her üç kardeşin itibarlarının iade- 

sine karar verileceği inancındadırlar. 
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Yusuf Büyükbaşaran                                     

1 
Bundan iki üç yıl önce Ethem'in itibarının 

iadesi için bir ilan kampanyası açmayı, 
Bursa'daki arkadaşlara iletmiştim. Karşı 

çıkılmadı... Somutta birşey ortaya konmadı. 

O zaman benim yazdığım bir ilan meiniy- 
di bu. Yayınlatma teşebbüsüne geçilmedi. 

YORUZ 

  

Teşkilatı Mahsusa'nın örgütçü ve ihtilalci 
geleneğinde oyetişmiş; 
Savaşımızın en kıdemli önderleri, Kuvayı 
Seyyare'nin kurucuları, komutanları, Yeşil 
Ordu Cemiyeti'nin etkin üyeleri, Seyyare 
Yeni Dünya Gazetesi'nin sahipleri... 

"ÇERKEZ" ETHEM, TEVFİK VE REŞİT BEY- 

LERİ 

Saygıyla anıyor, Bu, örgütçü, militan 
kardeşlerin itibarlarının iadelerini istiyo- 

    
   

5 EEMEM VE KARDEŞLERİ 
K AĞABEY REŞİT BEY 

Çerkes kardeşler için en çok söylenen, 

söylene söylene de belleklere iyice yerleştiri- 
len şudur: 

“Ethem iyi çocuktu... Ama, ağabeyleri çok 
fenaydılar... 

Fena ağabeyler içinde de en fena ağabey 
“olarak da büyük ağabey Reşit Bey gösterilir. 
O, "cahil" kardeşi ihanete sürükleyen 
ağabeydir. 

Bütün fenalıkların başında gösterilen — 
Reşit Bey'in ayrışa öncesinde şunu söylediği 
de rivayet edilmiştir. 

".. biz Yunanlılarla birlikte kalabilirdik 

ve Venezelos' la ben dizdize oturabilirdim." (1) 

Bu sözün böyle söylendiğine tanığı kim 
olursa olsun - inanmamak gerekir. Çünkü bu 
söz, yukarıdaki anlamıyla, söylenecek bir 

Bağımsızlık. 

mai 
Reşit Bey'in mebusluk gibi politik bir 

işlevi yüklenmesinden ve o günün koşulla- 
rındandoğan "uzlaşmacı" bir yanı vardır. 
Onun bu uzlaşmacı yanı M.Kemal Paşa ve ar- 
kadaşları için bulunmaz bir değer olmuştur. 
M.Kemal Paşa her başı dara düşüğünde Reşit 

Bey'in bu sayesinde kurtarmıştır. Zamanı 
kendi lehine çevirmede Reşit Bey'in yardım- 
ları vardır. 

Ethem'in (Garp Cephesi Komutanı İsmet 
Bey'in telgrafına verdiğini özel cevapta) 
ağabeyi için söylediği şudur; 

.. Hepinizden akıllı olduğunu söylediğiniz 
Reşit Bey değil midir ki, saflığı ile. bu 
fırsatları verdi. Fakat ne yapayım, kardeş. 
Yoksa bana kalsaydı ne Mustafa Kemal Mec- 
lis Başkanı olurdu ve nede sen şimdi benim 
idamıma ferman okuyabilirdin." (2) 

Çerkez Ethem'in ağabeyini bu biçimde 
suçlamaktadır. Onun "saf"lığı “olaylar 
karşısında katı bir tavır almamasından 
doğuyor. Reşit Bey'in bu tavır içinde olması, 
kanaatimizce, o günün koşullarından kay- 
naklanmaktadır. Bu hususta Reşit Bey'i fazla 

 suçlamamak gerekir. 

Herkesin, suçladığı bu büyük ağabey Reşt 
için çok bilgi olması gerekirken çok az bilgi 
var. Çerkez Ethem'e affedilen anılar olduğu 
halde Reşit Bey'e atfedilen herhangi bir anı 
yok. Kendisi için yapılan ağır suçlamalara ne 
demiş bilinmiyor. 

Oysa, 1920'lerin kilit adamlarından birisi 
de Reşit Bey'dir. Onun geriye birşeyler bırak- 
ması gerekirdi. Hiçbirşey bırakmadan gitme- 
si mümkün değildir. Bulunup, tarihe kazan- 
dırılmalıdır. 

Reşit Bey'in, Mustafa Kemal Paşa'yla silah 
arkadaşlığı var. Dahası Teşkilatı Mahsusa- . 

nın etkin üyelerinden. Kardeşlerini de ken- 
dinde götüren, onların da teşkilata üye olma- 
larını sağlayan kişi. En'önemlisi; Bağımsız- 
lık Savaşı'nın en kıdemlisi. Bu savaşın öncü- 
sü kardeşlerine, öncülük ederek, büyük ağa- 
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bey olmayı haketmiş bir kişi... 

Ankara'da, Saruhan Mebusu olarak, 
görevini sürdürürken M.Kemal Paşa'nın hoş 
karşılamadığı bazı akımlara adı 
karışmıştır. Bu akımların o zamanki adı 
.Yeşil Ordu, daha sonrası Bolşevikliktir. 

Reşit Bey'in Yeşil Ordu'nun kurucu üylesi 
bulunduğu biliniyor. Bolşeviklik faaliyetleri 
için de Fahrettin Altay'a gönderdiği 
aşağıdaki not gösterilir. 

"Fahrettin Beyefendiye, Bilmem ki 
Bolşevik olacak mısınız?... Yeni Dünya'ya 
abone olarak muavenetimizi... 18.9.1336 

Reşit Saruhan Mebusu" (3) 

Yeni Dünya, Çerkes Ethem'in Eskişehir'de 

çıkarttığı gazetenin adı. Reşit Bey ordu içinde 
bu gazeteye abone arıyor, bolşeviklik propa- 
gandâsı yapıyor. Önemli bir ipucu. Önemi 
şurdan: Reşit Bey kuvayı seyyarenin politik 
akımlarla bağlantısını sağlayan kişi. Politik 
konularda onun, askeri 
Ethem'in (ve Tevfik'in) öncülüğü var. 

Siyasi görünümüne ragmen Reşit Bey yine 
de bir gerillacıdır. Ona göre asıl çözüm . 
"tüfengin ucundadır" 19. Ağustos 1920 günlü 
Meclis oturumunda yaptığı şu konuşma buna 
örnektir: 

.. Milletin ruhuna, hayatına taalük eden 
iş adil taşrada dire tüfengin ucundadır... Birer 
kişi kalsın, kontrol mahiyetinde hükümaltı, 

. Ona da lüzum yoktur Bendenizce, fakat, bu 
kadar bir heyetin (meclisi kastediyor YB) bu- 
rada kalması ve diğer azayı kiramın kaffeten 
cephelere gitmesi, işte bendeniz bunu teklif 
.ediyorum." (4) . 

Esasen Kuvayı Seyyarenin oluşumunu ve 
yükselişini sağlayan Çerkes kardeşlerin 
başta politik bir hareketleri yoktu. Ama, An- 
kara politik hareketlilik içinde kaynıyordu. 
Yeni oluşumlâra sahne oluyordu. 
Kökenlerinde ittihatçılık bulunan bu 

- kardeşlerin askeri alanda aldıkları 
başarılar kısa zamanda politik alana da 
yansır. Ankara'daki yeni oluşumların içinde 

o görürler kendilerini. Gelecek için 
tasarımlarda bulunan hareketler, Kuvayı 
Seyyare'yi de dikkate âlımaya başlarlar. Mec- 
lis içinde ve dışında Çerkes kardeşler ve ku- 

vayi seyyareye karşı büyük bir sempati besle- 
nir. Bu lehteki gelişme de Reşit Bey'in önemli 

konularda da 

© katkıları vardır. Belki de onun içindir Reşit 
Bey'in birinci hedef seçilmesi... 

    

EŞ TEVFİK BEY 

İkinci ağabey Tevfik Bey'dir. Ağabeyi Reşit 
Bey gibi eski bir subaydır. Kuvayı seyyarenin 
kuruluşda yer almış aynı zamanda da vekil 

komutandır. Kardeşi Ethem'den sonra - aske- 

ri konularda - söz sahibidir. Müsamahasız ve 
serttir. Askeri bir disiplini vardır. Ethem'in 
divanı harbinde de görevlidir. Birçok acıma- 
sız kararın alınmasında söz sahibi olmuştur. 

Batı cephesi komutanlığından Ali Fuat 
Paşa'nın alınarak yerine Albay İsmet ve 
Refet Beylerin getirilmesi aynı zamanda da 
Kuvayı Seyyarenin tasfiyesini gündeme getir- 
mişti. Ethem hasta olduğu için, bu günlerde 
kuvayi seyyarenin başında Tevfik bey bulu- 
nuyordu. Yeni komutanların kuvai seyyareye 
yönelik hareketlerine karşı ilk tepki Tevfik 
Bey'den geldi. Tevfik Bey'in sert ve kaba 
çıkışları aleyhlerine hayli kullanılmıştır... 
O zamanki olayların yakınında bulunan 
Hakkı Behiç Bey'in konuyla ilgili gözlemleri 

şöyledir. 

"Muntazam ordu yapıldı. Bu meyanda . 
Ethem Bey kuvvetleri de Birinci Kuvayı 
Seyyare namı ile müstakil bir fırkaya 
müntalip oldu... Ethem kuvvetleri müstakil 
süvari fırkası olduğu için düşman içinde 
süratle ilerlemeye mesbur oluyor, sıkışınca 
geriden kuvayı İmdadiye yetişmiyor, sinirle- 
niyordu. Ethem'le Reşit böyle bir manevra ile 
kendi kuvvetlerinin yavaş yavaş eritilmek 
istendiğini iddia ettiler. Vâkıa böyle bir mak- 
sattan şüphe dahi edilebilirdi. Ethem hasta 
olduğu için kuvvetlerin başında Tevfik vardı. 
Bu çocuk çok sinirli bir adam (dı), İsmet 

- Paşa'nın kısa kat'i esbab - ı mucibesiz emirle- 
ri karşısında asabileşti..." (5) 

Kuvayı seyyareyi hedef alan hareketler 
karşısından asabi ve hırçın bir tavır alan 
Tevfik Bey, Batı Cephesi komutanına askeri 
raporları göndermeyi bırakır doğrudan 
M.Kemal Paşa'ya göndermeye başlar. Bu olay 
kuvayi seyyareyle ordu arasındaki bağların 
kopması demektir. Bu bağların yeniden ku- 
rulması için Ethem cepheye döner, kuman-. 
dayı almak için. 
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Tevfik bey kızgınlığını ve görüşlerini 
gelişi güzel ve kaba bir ifadeyle ortaya 
koymuştur. Onun düzenli ordu kurulmasına 
karşı çıkmamış, kendi buyruğu altında bulu- 

nan kuvayi seyyarenin düzenli ordu içinde 
uyum sağlamayacağını savunmuştur. Yarar- 
lanmak gerekiyorsa bugünkü statüleri içinde 
kalmaları gerektiğini açıklamıştır. 

Onun, batı cephesi komutanlığına yazdığı 
bir mektup Çerkes kardeşlerin düzenli ordu 
kurulmasına karşı tavırları 
gündemde tutulmuştur. Oysa bu mektupta 
düzenli ordu için tek bir söz yoktur. Sadece 
kuvayi seyyarenin durumu başta da 
değindiğimiz gibi kaba ve gelişi güzel bir ifa- 
deyle yansıtılmıştır. 

27.11.1920 tarihinde "Garp Cephesi Ku- 
mandanlığına" yazdığı mektubun son parag- 
ralı aynen şöyledir: 

“5 - Seyyar kuvvetlerin şimdiye kadar 
olduğu gibi gelişi güzel idare edilmeleri zaru- 
ridir. Aksini iddia etmek katiyen doğru ol- 
mamakla beraber "Bu yükü de kabul ederiz" 
dersek, büyük yalan söylemiş oluruz. Yok bu 
zamana kadar olduğu gibi gelişi güzel idare 
“olmaz derseniz, Seyyar Kuvetlerin hizmetine 
nihayet vermekten başka çâre yoktur. Bunun 

olarak hep 

dışında söylenecek her şey yalandır. Bende- ' 
niz bir defa bunun dışında bir iş kabul ede- 
mem. Ethem Bey'e yazınız. bunu bu suretle 
kabul ederse, gelsin idare etsin. Esasen bu 
kuvvet asker gibi zapt ve rapt ve intizama 
koymak değil, bu fikirin meydana almakta 
olduğunu hissettiği anda inhilâl eder, Rica 
ederim, bu yazdığım şeyleri başka bir şeye 
hamletmeyiniz. İşin doğrusu budur, Efendim. 
Seyyar Kuvvetler Kumanda Mi Mehmet 
Tevfik." (6) 

Çerkes Ethem ve kardeşleri olayın, resmi 
görüş: "Şımarık bir müfreze komutanının 

ihanete varan serüveni," olarak göstermek 
istemektedir. 

Az da olsa resmi görüşün dışına çıkanlar 

da var. bunlardan biri de Cemal Kutay. Onun 
da amacı başka. Çerkes Ethem'i temize 

— 

çıkararak Mustafa Kemal ve arkadaşı İsmet 
İnönü'nün kurtuluşçu olma ünlerini, aklınca 
sarsmak. 

Tabi ki beceremiyor. Herşeyden önce akla- 
mak istediği Çerkes Ethem üzerinden bir 
kürek toprak alırken, yerine bir kürek taş 

Kendisine 

koyuyor. Ethem'i, Çerkeslerde çok önemli bir. 
yeri olan büyüğe saygı geleneğine mahkum 
ediyor. Böyle olunca da Ethem demek 
ağabeyleri oluyor. bu "saf" ve "cahil" çocuğun 
başına ne gelmişse hep bu ağabeylerden ge- 
iyor. 

Ethem'in ağabeylerine - diğerlerine de - 
saygılı olduğu muhakkak. Ama çarpıcı 
kişiliği inkar edilemeyecek kadar belirgin. 

",, kocaman Çerkes herkesi gölgede 
bırakıyordu." (7) dedirtecek kadar belirgin: 

Ağabeylerine gelince, onlarda sıradan 
kişiler değiller, kuvayi seyyarenin 
oluşmasında, gelişmesinde birinci derecede 

emekleri var. Olaylardaki etkinlikleri bura- 
dan geliyor. Çerkes Ethem'in ağabeyleri ol- 
maktan değil. 

KÜÇÜK KARDEŞ ETHEM BEY 

Ethem Milli Mücadeleye katılışını şöyle 
anlatıyor: "Umumi harbin neticesi olarak 
enağır en ağır şartlarla Mondros 
mütarekesini kabul ettirilmesine rağmen, 
galip devleiler mütareke hükümlerini boz- 
maya başlayınca... İzmir'de teşekkül eden 
gizli cemiyetin kararı ile bir ilk isyan 
bayrağını tam iki buçuk yıl önce (1918 
yılının 2. yarısı YB.) açmıştım." (8) 

Ethem, 1919 yılının sonlarına doğru da 
Yunanlılarla çarpışır duruma geldiğini ve 

çarpışmaya başladığını anlatmaktadır. 

Burada dikkati çeken husus: İzmir'de 
teşekkül eden gizli cemiyetin kararıyla 
Ethem'in Milli mücadeleye başladığını beyan 
etmesidir. Bu gizli teşkilatın çözümü bugün 
tam anlamıyla yapılanamamıştır. Yalnız, 
Teşkilat-ı Mahsusa'nın (ya da onun bir kolu- 
nun) milli mücadelerin başlatılmasında çok 
etkin bir rolünün olduğu bilinmektedir. 
Teşkilat-ı Mahsusa, bilindiği kadarıyla, ihti- 
lalci ve mücadeleci bir örgüttür. Özellikle 
müslüman ülkelerde İngilizlere karşı ayak- 
landırmayı hedef alan eylemler yapmakla 
tanınmıştır. Üyelerini hem eylem hem de 
idelojik analnad yetiştirilmiştir. Kurtuluş 
Savaşının ilk direnenleri arasında o vardır. 

örgütlüyle, silahıyla, savaşçısıyla... 

, Bu teşkilatın avaşçılarından birisi de 

İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Gazeteci 
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Hasan Tahsin'dir. (Osman Nevres) 

Bütün kaynaklarda gözüken şu. Çerkes 
kardeşler birçok cephelerde en ön saflarda 

mücadele etmişler, hepsi de o zor döemlerde 
zor işler başararak, kendilerini kanıtlamış- 

lardır. Ayrıca üç kardeşin de (Reşit, Tevfik, 
Ethem) Teşkilat -ı Mahsusanın etkin üyeleri 
arasında oldukları biliniyor. 

Bilhassa Reşit'in Teşkilatı Mahusu 
üzerinde önemli derecede etkili ve söz sahibi 

olduğu açıkca görünüyor. 

Uzun çarşılıoğlu İsmail Hakkı Bey: 

—“(s. 199) Reşit Beyin emriyle kuva-yı Tedi- 
biye ve Teşkilat-ı Mahsusa Kumandanlığı ile 
ve teşkilatın bazı şubeleri Kuva-yı Seyyare'ye 

kalbedilmiştir. "6. Eylül - 1336" (9) 

Yukarıda adı geçen iki teşkilat üzerinde de 
Reşit Bey'in yetkisi ve söz sahibi olacak ki bu 
teşkilatları Kütahya'da yeni düzenlemeye 
(“Kuvayı Seyyare'ye" kalbediyor) sokuyor. 

Ethem'in de kuvayi seyyareyle olan 
ilişkisinde Rauf Orbay'ın şu bilinen 
sözlerinden aktaralım: 

"Ben bu zatı (Ç. Ethem) şahsen 
tanıyordum. Harbin ilk yıllarında 8-10 arka- 
daşı ile gelip gönüllü olaak kuvvetlerine 
katılmış... Oradaki vazifem sona erince, ken- 

dilerini esasen bağlı bulundukları 
Başkumandanlık emrindeki "Teşkilatı Mah- 
susa'"ya iltihak etmek üzer İstanbul'a 
göndermiştim..." (10) 

  

KUVAYI SEYYARE'NİN KURULUŞU 

Kuvayı Seyyarenin oluşumu ve gelişimi ta- 
rihimizin en devrimci bir eylemidir. 
Üzerinde gerekli titizlikle durulması - gere- 
kiyor. Kuvayı seyyareyi küçük görmek hiz- 
metlerini önemsememek bağımsızlık 
savaşımızı küçük görmek ve önemsememeye 

denktir. 

Kuvayı seyyarenin hizmetleri yanında ha- 
taları olmamışmıdır. Olmuştur elbette. 
Şimdiye kadar yapıldığı gibi, onların hata- 
larını abartmak hizmetlerini küçümsemek 

gibi bir yaklaşıma girmemeliyiz. Kurtuluş 
savaşının kıdemlilerini hak ettikleri yere 
oturtmalıyız. 

Yukarıdaki sözlerimizle Kuvayı Seyyare 
olayına nasıl baktığımı: bir anlamda 
açıklamış olduk. Yadırganabilinir, objektif 

bakmadığımız kuşkusuz doğabilir. Bu kuşku 
içinde okunsun, her satıra bir karşı soru 
yönetilsin. 

Kuvayı seyyare, bilindiği gibi, o günün 
koşullarından doğan askeri: bir 
örgütlenmedir. İşgalle birlikte ortaya 
çıkmıştır. İşgale ilk tepki küçük burjuva 
sınıf ve tabakalardan gelmiştir. Bu sınıf ve 
tabakaların "milli"ci yanları ağırdır. Ara 
sını olmaları nedeniyle de konumlarını ge- 
nellikle ana sınıflara göre ayarlarlar. İşgale 
karşı burjuvanın bir kanadının da tavır 
alması, küçük burjuvaların bu yöndeki 
eğilimlerini iyice pekiştirir. Kemalist 
önderlik Samsun, Erzurum, Sivas, Ankara 
yolu izleyerek işgale karşı ülkenin politik 
birliğini sağlamaya çalışırken, küçük burju- 
valar da ateş hattında birşeyler yapmaya 
çalışırlar. Yaparlar da...' 

Kısa zaman içinde birçokdirenişçi çeteler 
oluşturulur. Çerkes Ethem ve kardeşleri bilgi 
ve becerileriyle bu çeteleri bir araya getirme- 
sini bilirler. Birleşme büyümeyi doğurur. 
Büyüme de başarıları getirir. Kuvayı Milliye 
olarak örgütlenen bu birlikler daha sonra- 
ları, birleşerek büyüdükleri biçimiyle, 
kuvayı seyyare olarak anılırlar. Bu birlikle- 
rin kendisine has bir yapıları vardır. As- 
kerkökenli - özellikle yüzbaşı ve altındakiler 

pek çok kişi bu yeni oluşumda yerlerini 
alırlar. Asker ve sivil kökenlilerin bir 
birleşimi (önderlik) olaak otaya çıkar. 
Tabanı köylülükle desteklenir. Bu silahlı 
oluşum kendisini Yunan'a karşı cephe teşkil 
etmede, özellikle de iç isyanları bastırmada 
gösterir. Ankara, bu birlikler sayesinde oto- | 
ritesini kurar. 

Kuvayı Seyyarenin bu başarıları asker/ 
sivil çevreyi hayli etkiler. Batı Cephesi Ko- 
mutanı Ali Fuat Paşa bile gerilla tipi giyin- 
meye başlar. Birçok mebus muntazam ordu 
yapılmasını isterken öte yandan da kuvayi 
seyyarenin de mevcudiyetini sürdürmesini 
isterler. Hakkı Behiç bunlardan birisidir. 

"Bundan dolayı muntazam ordu teşkilatı 
herkes tarafından kabül ve teşvik edildi. 

Yalnız ben milli kuvvetlerin milli şekillerini 

muhafazasına ve ileride bütün orduların 
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millileştirilmesine taraftar idim.." (11) der. 
Daha ileriye gidenler olur. Eski bir binbaşı 
Kuvayi Seyyare komutalarından Diyarbakır. 
Mebusu Hacı Şükrü, "rütbe"lerin kaldırılma- 

sını, ordunun yeni bir tipte tanzim edilmesi- 
ni içeren bir kanun önergesini meclise verir. 
Kuvayı seyyare meclis ve meclisdışı yerlede 
tartışma konusu yapılır. Genel olaak, ordu 
kurulurken, kuvayi seyyarenin de varlığının 

- südürülmesi isteği hakimdir. Kuvayı seyyare 
meşru bir güçtür. Bunları çetecilikle tevhit 
etmek hayatı azimdir, gibi sözlerle mecliste 
savunması yapılır. Milletvekillerinden, çok 
doğrudur, sesleri yükselir. 

Kuvayı Milliye olarak örgütlenen çetelerle 
Çerkes Ethem'in, bunları birleştirerek, mey- 
dana getirdiği kuvayi Seyyare'yi aynı görmek 
hatalıdır. Çetecilik bir başlangıçtı. 

başlangıcı Ethem ve kardeşleri küçükten 

büyüğe, dağınıklıktan düzenliliğe, siyasetsiz- 
likten siyasetliliğe doğru geliştirmişlerdir... 
“Oysa, Kuvayı Seyyare deyince akla hep 
çetecilik gelmektedir. Belleklerimize yer eti- 
rilen bu yanlışlığın hep böyle kalmasına 
çalışılıyor. Başlangıç olan çetecilik, hızla 

gelişiyor modern birliklere dönüşülüyor. An- 
kara'da yapılan propağanda düzenli orduya 
karşı çeteiliğin savunulması değildi, kuvayi 
seyyare tipi - başarısını da yaptıklarıyla 
kanıtlamış - bir örgütlenmenin savunul- 
masıydı. Haklı/haksız bunlar savunuldu 
diye kimse töhmet altında tutulamaz. 

Emperyalistler Osmanlı ordusunu dağıtı- 
yor. Yunan ordusunu Anadalu'ya çıkarıyor. 

- Ordu dağıldığı için işgale direnecek güç yok. 
Padişah ve çevresi çözümü bu duruma gelme- 

mize sebep olan emperyalistlerden bekliyor. 
- Hiçbir direnişe izin vermiyor. Bu duruma ilk 
isyan bayrağını çekenlerin başında da 
Çerkes kadeşler geliyor. Ethem sekiz 
atlısıyla Akhisar'a cephe teşkil etmeye gi- 
diyor. Bu girişim bile başlı başına bir destan 

sayılır. Sekiz atlı kısa bir zaman içinde beş 
bini bulan bir savaşçı birliği haline geliyor. 
Bu nasıl oluyor. Bunu da Kuvayı Seyyare'nin 
Komutanı Ethem Bey şöyle anlatıyor. 

"Ben her şeyden evvel silah ve cephane te- 
minine başladım. Memleketin muhtelif yer- 
lerinde cephanelikler vardı... (12) Koca impa- 
'ratorluktan kalan birşeyler olacaktı elbette, 
iş bunları kullanacak kişileri bulmaktaydı. 
Onda zorlanılıyordu. Uzun harplerden ve 

“hatta mahkumlardan dahi 

Bu. 

savaşmaktan halk usanmıştı. Bir karmaşa 

içinde ne yapmasına karar veremeyen bir du- 
rumdaydı. İsteksizlik, yılgınlık son kertetey- 
di. Böyle bir ortamda insan unsurundan ya- 
rarlamak kaar güç birşey yoktu. İşte Ethem 

bu güç işi başarır. Dağdaki eşkiyadan ve 
yararlanır. 

"Kütahya ve buraya bağlı yerlerde buluan ha- 
pisanelerde yatan mahkumların bir hayli 
yekun tuttugunu mutasaırıfla konuşurken 
öğrenmiştim," diyerek, şöyle devam eder 

Ethem: "Bunlardan faydalanmayı düşündüm. 
Bunlardan dört yüz kadar cürün sahibini er- 

“ tesi gün serbest bıraktırdım. Kendilerine 
silah, cephane verdirdim..." (13) Böylelikle 
mahkumlardan bir tabur teşkil eyler. Daha 
başka yolları da dener. En fazla iç isyanlara 
katılanlardan yararlanır. İsyanın elebaşla- 
rını cezalandırdıktan sonra, dierlerini islah 
yoluna giderek, kuvvetlerinin içine alır. 
Balıkesir'de ve Düzce'de aynını yapar. Yoz- 
gat'ta da "Alaca eşralından Alevilerin ruhani 
reisleri bulunan Dede Galip beyin geçmiş 
olan bu isyan hareketlerinde alakası bulun- 
duğu anlaşılmışsa da," (14) der, İsyana 
karışan Dede Galip'i divanı harbe vermez. 
Yaptığı işten pişmanlık duyan Dede Galip 
dört yüz kişilik bir süvari müfrezesi teşkil 
edip, başına da oğlu Gazi Bey'i geçirerek 
Ethem'in, milli mücadelenin, emrine verir. 

Kuvayı Seyyare birliklerinin "başıbozuk”". 
denen bu türden kişilerle teşkil edilmesi hep 
eleştiri konusu olmuştur. Oysa Ethem Bey ve 
komutanları bu kişileri yeni konumlarına 
göre disiplin altında tutmasını bilmişlerdir. 

.Disiplini bozuu hareketlerinde derhal ve 
şiddetli bir biçimde cezalandırmışlardır. bir- 
liklerinden kim olursa olsun, yağma ve 
tecavüze karışanlar, asılarak cezlandırı!l- 
'mıştır. Kafalarda yaratılan imaj bunun ta- 
mamen tersidir. Ethem güçleri içinde yağma 
ve tecavüz olaylarının olağan olduğu 

biçimdedir. Oysa Ethem'in şiddetinden ençok 
nasibini almış olanların başında da birlikle- 
rindeki disiplinsizler gelir. 

Kuvayı Seyyarenin gelişmesi ve başarısı 
tanrının lutfuyla olmamıştır. Bu birliklere 
kumandanlık edenlerin pratik ve teknik bil- 
gileri zayesinde olmuştur. Anadolu ihtilalle- 
rinin bu üstün vasıfları onların başarılı ol- 

malarındaki en önemli etkendir. Mustafa 
Kemal Paşa, arkadaşları: Albay ismet bey,. 
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Rauf Orbay, Albay Refet ve Fahrettin beyler. 
Kazım karabekir, Kazım Özalp vb. sayılma- 
yacak kadar çok kişi. Hepsi askerlik 
sanatına en iyi biçimde öğreten okullarda 
okumuşlar, cephelerde pratik yapmışlar, 
yükselerek belli rütbe almışlar. Kuvayı 
Seyyareciler de öyle. Üç Çerkes kardeşten 
Reşit ve Tevfik eski askerler. İhtilalin Anka- 
ra'daki lideriyle okul ve silah arkadaşlıklara 
var. Ethem Bey, o da, belli eğitimlerden 
geçerek, askerli mesle-Sinin içinde pişerek 
gelmiş. Müfreze komu-tanların Bolşevik Ta, 

buru Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı, Ethem, 
Edip, Kurmay Subayı Halil, Kuşçubaşı Eşref 

daha nicelerinin parlak bir askeri geçmişleri 

var... Ankara'daki liderlerin çapı neyse, ku- 
vayi seyyareninki de ondan aşağı değil. 
Asker'de paşalık sadece bilgiye olmaz. Yaş ve 
kidem gerekir. Kuvayı seyyarenin gençlerini 
küçük rütbeli diye küçümsemek, hele Ethem 
gibi çok güçlü bir lid erlik özelliği taşıyan 
kişiyi, "rütbe" gözeterek önemsememek çok 
yanlış. Bizde de hep bu çok yanlış yapılıyor. 
Fahrettin Altay'ın gözüyle bir “jandarma 
onbaşı"sı olarak bakılıyor. Ali Fuat Paşa'nın 
deyimiyle Et-hem'in Jandarma onbaşılığı 

çok eski. O büyümüş Milli komutan olmuş- 
tur. Hem de bile-ğinin hakkıyla... 

YEŞİL ORDU- SOLA AÇILIM 

Yeşil Ordu, Kurtuluş Savaşı başında Kemal 

Paşa'nın bilgisi dahilinde (Kurucuları 
arasında BMM'de bakan ve mebusları bulu- 
nan) kurulur. (Ethem'in ağabeyi Reşit Bey bu 
teşkilatın kurucuları arasındadır.) Daha 
sonra Ethem'in ve çevresi de bu teşkilatlata 
giriyor, teşkilatın sol bir düşünceye sahip 
olması, Ethem'in teşkilata girmesiyle de 
solun .bir aktivite kazanması; Mustafa Kemal 
Paşa'nın hoşnutsuzçluga sebep oluyor.' 
Teşkilâta dağılsın buyruğunu fısıldıyor. Bu 
fısıltıya kulak asanlar, M. Kemal Paşa'nın 
önerisi dahilinde Yeşil Ordu'cu Halkı Behiç'e 
kurdurulan T.Komünist (resmi) Fırkası'nda 
toplanırlar. Ethem dahil oldu diye kapatılan, 
dağılması istenilen Yeşil Ordu'nun bazı 
üyeleri faaliyetlerinde bir süre daha devam 
ederler. T. Komünist (resmi) Fırkası'nda 
katılmayan kısmıyla, daha önce Yeşil 
Ordu'dan ayrılan, Genç Yeşil Ordu'cular yada 

Eskişehir'deki gizli komünist particiler bir 
araya gelerek, Yeşil Ordu Başkanı Tokat Mil- 
letvekili Nazım Bey'in başkanlığında Halk 
İştirakayun Fırkasını kurarlar. Bu birleş- 
meyi de 1 nolu tamimle teşkilatlarına 'duyu- 
rurlar. 

Bu, 1 nolu tamimde "Kâtibi Umuf" (Yeşil 
Ordu) imzası Mete Tuncay'a göre Tokat Mebur- 
su Nazım'dır. Diğer bütün sağ kaynaklara 
göreyse "kâtibi umumi" imzası (Çerkes) 

Ethem dir. 

Mete Tuncay'ın araştırıcı kişiliğine gü- 
venmekle beraber, sağın iddiasında bu kadar 
israr etmesinin de bir anlamı olmalı. Bu hu- 
susta Aclan Sayılgan şöyle demektedir. "Ge- 
rek bu beyanneminn. (Ethem'in imzaladığı 

mn iddia ettiği YB) gerekse. Nazım Beyin 
imzasını havi beyannamenin arasında hiç 
bir fark yoktur. Burada Karahisar Mebusu 
Mehmet Şükrü Beyin ifadesi "İstiklal Mahke- 
mesi" tarafından tespit edilirken bir 
yanlışlık eseri olarak Ethem yerine Nazım 
Beyin ismi Zapta geçmiştir. Veya kaleme ala- 
rak imza atmıştır." (15) 

Meclis'in gizli oturumunda bu konuda 
yapılan tartışmada Eskişehir deki gizli 
Komünist partisi'nin. M.Kemal Paşa aleyhin- 
de bildiriler (raporlar) hazırladığı, Çerkez 
Ethem ve ağabeyi Tevfik'e mektuplar yazdığı, 
beyan edildikten sonra, Bu partinin gizli faa- 
liyetlerinin Nazım Bey bildiği halde bu par- 
tiyle birleşerek Halk İştirakun Fırkası'nın 
teşekkül ettirdiği için elealınamamıştır. 

Çerkes Ethem'in bağımsızlık savaşımızın 
ilk aşamalarında kurulan bu sol örgütlerle 
ne derecede işli-dışlı olduğu bugün tam ola- 
rak bilinmemekle beraber resmi TKF'yi M. 
Kemal Paşa kurdurmakla birlikte bu partide 
iki eylimden söz etmek gerekir. Birisi 
M.Kemal Paşa ve paşa arkadaşları. Sol hare- 

keti kontrol altına almak gayesiyle Kemal 
Paşa'nın önerisiyle partiye girmiş kişiler. 
Diğer kesim de Hakkı Behiç. Partinin kuru- 
'cusu, samimi bir biçimde islam bolşevizmini 
savunan bir kişi. Mustafa Kemal Paşa'yı da 
kendi görüşünde sanan bir kişi. Oysa Mustafa 
Kemal'in Hakkı Behiç'in düşüncesiyle uzak- 
tan yakından bir ilgisi yok. Sadece öyle 
görünerek, Hakkı Behiç'den yararlanmıştır. 

İşin ilginç tarafı bu resmi TKF'ye Çerkes 
Ethem'in (hem de Mustafa Kemal tarafından) 
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davet edilmesidir. Ethem'in bu davetekatılıp 
katılmadığı bilinmiyor. Burada dikkati 
çeken nokta şu: Ethem, Yeşil Ordu'ya dahil 

“oldu diye Yeşil Ordu dağıtılıyor. Bu sebepten 
Yeşil Ordu'yu dağıtan kişi, hangi sebeple 
Ethem'i resmi TKF'ye davet ediyor. Demek ki 
burada Ethem'in kendisi tehlike değil, tehli- 
ke, daha sonra istiklal mahkemesinde 
Nazım ve Salih Hacıoğlu beyler olarak 
yargılanıyor. Bunlar Ethem'i tehlikeli 
kılıyorlar. Bunun içinde bilir bilmez 
bolşevik akımlar olarak resmi tarihteki - 

adlarını alıyorlar. 

İç isyanların bastırılmasında, düşmanı 
cephe teşkil etmede parlak askeri başarıları 
olan Ethem ve arkadaşları 1920 yılının orta- 
larında Ankara'da görürüz. Bu kahramanları 
Ankara halkı ve meclis ayakta alıkışlarlar. 
Ethem ve onun silahlı gücü kuvayı seyyare 
bütün iç isyanları bastırıp, 

hükümetinin otoritesini sağlamıştır. Bunun 
yanında düşmana karşı 100 km. Bir savun- 

ma hattı bu birlikler tarafından kurul- 
muştur. Şimdi bu kadar Ankara'da askeri 
alanda kazandıkları başarılarını siyasi 
alanda yansıtmaya çalışmaktadırlar. 

- Önceleri, Kemalist kanatla sol kanat 
arasında tercih yapmakta kararsız kalırlar. 
Böyle bir dönemde, meclis tarafından İçişleri 
bakanlığına seçilen sol milletvekili Nazım 
Bey'in bu görevden Mustafa Kemal Paşa 
tarafından zorla alinmasına dolaylı da olsa 
yardımcı olurlar. Daha sonra tercihlerini ta- 
mamen sol üzerine yaparlar. Yeşil Ordu'nun 
etkin üyeleri işine girerler. Eskişehir'de de 
Yeni Dünya adlı sol bir gazetenin yayınına 
geçilir. Ethem Bey artık Ethem Yoldaş'tır. 
Eylül.- 1920'de Yeni Dünya Gazetesi'nin bir 
yazarın sorularına Ethem'in verdiği cevap- 
ların bir bölümü aynen şöyledir: 

"Evet, Bolşeviklik cihanı istila edecektir. 
Biz onu layık olduğu hisle karşılayıp kabul 
edersek, memleket herhalde mesut olacaktır. 
Emin olunuz, Bolşevizm, hali hazırda içinde 
bulunduğumuz felaketten ziyade istikbalimiz 
için daha müshir ve daha nafi olacaktır. 
Şimdi memleketi kurtaracak, istikbalde 
hayat ve saadetii beşeriyeti temin edecektir. 
Bolşevikliği ilan etmezden evvel, bu masum 
millete hain ve katil düşmanımız Yunan ni- 
hayete kadar mücadele esasını kabul etmeli, 
sonra hemen ilan ettirmeli fikrindeyim. Ma- 

Ankara 

matfi, sadece Bolşevik olmakla iş bitmez. Çok 
propoğandaya ihtiyaç vardır.(16) 

Bağımsızlık Savaşımızın ilk yıllarında 
Ankara'daki bütün herkesin bolşevik dostu 

görünümünde olduğu bir gerçektir. Bazılarım 
kitamamen sahtedir. Bazıları içinde bulun- 
duğumuz durumdan çıkana kadar bolşevik 

dostu olma zorunluluğunu hissetmektedir. 
Ethem'de ise, yukarıdaki beyanatında 
görüldüğü gibi, "hali hazırda içinde bulun- 
duğumuz felaketten ziyade istikbalimiz için 
daha müshir ve daha nali olacaktır." Bu 
beyanatımdan onun gerçek solla iyi bir ilişki 
içinde olduğu açıkca görülecektir.O tarihte 
Kemalistlerinde solla dirsek temasında ol- 
dukları söylenmektedir. Ama onların hangi 
amaçla dirsek temasında oldukları bugün ke- 
sinlikle biliniyor. Bunu belgeleyecek pekçok 
belge var. İlki Mustafa Kemal Paşa'nın 
Çerkes Ethem'in, Yeni Dünya Gazetesi'nde 
çıkan (yukarıda bahsi geçen) demeciyle aynı 
zaman dilimine düşen şu sözleridir: 

" İzahatımızdan anlaşılmıştır ki, bila 
kayd-ü şart Rus tabiyeti demek olan dahilde- 
ki komünizm teşkilatı gaye itibariyle tama- 
men bizim aleyhimizdedir. Gizli komünizm 
teşkilatını her surette tevkif ve tebit etmek 
mecburiyetindeyiz..." (17) 

Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın Ali Fuat 
Paşa'nın 14. Eylül. 1920 tarihli teline verdiği 
şifreli cevaptan alınmıştır. Mustafa kemal 
Paşa günlerde işte böyle düşünmektedir. 
Düşüncelerini o tarihlerde açıkca tatbik ede- 
cek bir gücü yoktur. Gelişen hareketleri kont- 
rol altına almak için Resmi Komünist 
Fırkasını kurdurur. Asker arkadaşlarına 

mektiplar yazıp bu fırkaya dahil olmalarını 
ister. Bu mektubun Ethem'e de yazıldığını 
daha önce söylemiştik. Ethem'in bu isteğe 
uyduğunu gösterir bir delil yok. Bu anlaş- 
mazlığın başlangıcı değilse de bütünleşeme- 
menin başlangıcıdır. 

Ethem'in solla başlayan ilişkileri, 
paşaların endişesi olur. Ethem siyasete 

bulaşmakla suçlarlar. Bu hususta A.Fuat Ce- 

besoy'un şu söyledikleri gerçekten anlamlı. 

“Fakat hiç bir suretle yalnız başına 
bırakılmamalı ve siyasete asla karıştırılma- 
malıydı" (18) 

Paşalar içinde Ethem'i en çok seven, 
Ethem'in de en çok sevdiği paşa Ali Fuat Paşa 
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bile Ethem'in siyasete karışmasına karşı 

tavır koyuyor. Acaba neden? 

Belki de şundan. Burjuva kanadın kont- 
, rolündeki siyasi çizginin içerisinde tutul- 

madığından. O siyasi çizgi içinde kalınsaydı 
hizmetlerine uygun birbiçimde taltif edilebi- 
İlinirdi. 

1920 yılı solunun karmaşıklığı içinde 
şunlar nisbeten berraklaşmış durumda. 

Ethem ve. arkadaşlarınıngerçek soldan 
önemli derecede etkilendikleri, onlarla dir- 
sek temasına geçmeye başladıklarıdır. Bu sol 
akımlar içinde Yeşil Ordu daha sonrası genç 
yeşil orducuların Eskişehir'de meydana ge- 
tirdikleri Hafi Komünist Partisiyle olan iliş- 
kilerdir. Bu arada resmi TKF'nin kurucusu 
Hakkı Behiç'le de eski bir yeşil orducu olma- 
sından kaynaklanan iyi ilişkisi söz konusu- 
dur. Hakkı Behiç'te Ethem'in etrafında bilir- 
bilmez bolşevik akımlarınbulunduğunu be- 
lirtmektedir. Kendisi Bolşevik Devrimi 
tadilen bir İslam Devrimi düşüncesi 
içindedir. Onun bu düşüncesi başlarda Yeşil 
Ordu'yu da etkilemiştir. NazımBey'in (Yeşil 

Ordu ve Eskişehir'deki Hafi Komünist Parti- 
sinin birleşmeleriyle) kurduğu Halk 
İştirakun Partisi kuruluşunun hemen aka- 
binden, Ethem'in tasliyesiyle birlikte 
kapatılmış, kurucuları; Yeşil Ordu davası adı 
altında, İstiklal Mahkemesinde yarğılana- 
rak cezalandırılmışlardır. 

Kemalistlerse belli bir süre "Bolşevik"lik 

oyunu oynadıktan sonra, oyunları tutma- 
yınca, bu oyunu oynamaktan vazgeçmiş- 
lerdir. Fevzi Paşa'nın (Çakmak) kırmızı te- 
peli kalpak öyküsü şöyledir: 

"O tarihte Rusların Anadolu'da gizli 
komünist faaliyetini kontrol edebilmek 

“üzere, Mustafa Kemal de dahil olduğu halde 
cümlemiz mesela (Fevzi Yoldaş) ismini ala- 

rak ve kırmızı tepeli kalpak giyerek bir 
komünist meclisi yapmıştık. Fakat Ruslar 
(millet ve vatan) hissi ile meşbu bizleri haki- 

ki bolşevik mefküreli sâymayarak, Ethem 
gibi çapulcuları daha ziyade kendilerine 
yakın gördüğünden yeni faaliyetlere girişmiş 
ise de Rus Sefiri (Upmal) aleyhindeki 
şikayetlerve bu gibi hareketlere karşı 

yapılan takibat neticesinde aleni komünist 
tahrikatına nihayet verilmiştir." (19) 

Bağımsızlık Savaşımızın 1920 yılından 

1921 yılına geçişi Kuvayı Seyyaresiz ve "sol" 
suz olmuştur. Kuvayı Seyyare, arkadan vuru- 
larak, dağıtılmış, liderleri Yunan'dan geçiş 
isteyecek kadar zorlanmıştır. Türkiye solu 
zindanlara tıkmış birkısmı da karadenizin 
mavi sularında boğazlanarak denze atılmış- 
tür. Bunca yara bile, Türkiye Solu'nu Kema- 
lizme düşman edememiş, Kemalizmin ileri 
yönü her aman desteklenmiştir. 

   
ANADOLU 'DA SOLUN SESİ 

YENİ DÜNYA ğ TESİ     

Ethem'den bahsedilince onun gazetesi 
Seyyare Yeni Dünya'dan da bahsetmek gere- 
kiyor. Bu konu pek açılmaz. Çünkü resmi 
tarih Etem'in yerini "Cahil bir ketecinin iha- 
nete varan serüveni olarak belirlemiştir. 

Hafif yaklaşımının böyle sürmesini ister. 
Öyle gazeteymiş neymiş Ethem için hak geti- 
Te... 

Oysa, Ethem, Anadolu'nun en iyi mat- 
baasını kurdurmuş, çok ilgi gören bir gazete 

oçıkarmaya başlamıştır. Bu gazete'nin adı 
"Seyyare Yeni Dünya" dır. Gazetesi için 
Ethem şöyle demektedir: 

"Gazetenin mesleği sosyal demok- 
rattı.Vazifesi, ihtilal halinde ve istila tahli- 
kesi içinde bulunan Türkiyedeki kardeş va- 
tandaşları Kuvay-i Milliye ve Büyük Millet 
Meclisi etrafında toplamaya çalışmak..." (20) 

Eskişehir'de Arif Oruç tarafından 
çikarılan bu gazete daha sonra Ankara'ya 
resmi TKF'nin yayın organı olarak taşınır. 
T.Komünist Fırkası'nın yayın organı olarak 
nakil edimesi hakkında bu fırkanın Genel 
Sekreteri ve Ankara Yeni Dünyası'nın 
Müdir-i Mec'ul ve başmuharriri Hakkı Behiç 
şöyle demektedir: 

"Eskişehir'de (o gayrı o münasip 
meşriyatından dolayı hükümetçe tatil edile- 
cekken kurtarıp buraya celp ve 
başmuharrirliğini bizzat deruhte ettiğim 
Yeni Dünya gazetesi..." (21) 

Demek ki Eskişehir'de yayınlanan Gazete 
“gayri münasip Neşriyatından dolayı" 
hükümetçe tatil edilecekken, Hakkı Behiç'in 

önerisi üzerine TKF' nin (resmi) yayın organı 
olması daha akla yatkın gelmiş olacakki An- 
kara'ya nakli yapılır. 
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Yeni Dünya Gazetesi'nin Eskişehir'deki 
“gayri münasip” yayınlarımızın ne olduğu 
pek bilinmiyor. Bu gazetenin o günlere ait bir 
nüshası mevcut Ethem Bolşeviklikle ilgili 
röportajında bu gazetede yapılmış. Anka- 
ra'daki yayınıyla ilgili olarakta 6 sayısı, 
Katkı'nın Belgeseli Sosyalizm dizisinde, tümü 
'yeni harflere çevrilip tıpkı basımlarıyla bir- 
likte yayımlanmıştır. Önceleri Gazete'nin 
"Seyyare Yeni Dünya'olan başlığının üstünde 
“Dünyanın Fukara-i Kasibesi birleşin" ibare- 
si varken ve Ethem'le ilgili haberlere yer ve- 
rilirken daha sonra (Ethem'in tasfiyesiyle 
birlikte), gazete sadece "Yeni Dünya" ismiyle 
yayınlanmaya ve Ethem'le ilgili haberlere 
yer vermiyerek çıkmaya başlamıştır. Bilaha- 
rede kapanmıştır. 

Yeşil Ordu'yu, resmi TKF'ye dönüştürmek, 
bu cemiyetin bir nevi yayın organı olan 
"Seyyare Yeni Dünya'ya da TKF'nın yayın 
organı yapılarak, Ethem'in fikri ve siyasi 
gücü elindenalınmaya çalışılmış bunda da 
başarı kazanılmıştır. 

  

KEMAL PAŞA'NIN EYLEM PLANI 

  

"Efendiler, 8 Teşrinisani (Kasım) 1920 de, 
Fuat Paşa, Ankara'ya geldi... Paşayı omuzun- 
da bir filinta olduğu halde Kuvayı Milliye 
kıyafetinde gördüm. Garp Cephesi Kuman- 

. danınını bu kıyafete rağbet ettiren fikir ve 
ozihniyet ceryanınının bütün Garp Cephesi 
Üzerinde ne derece ileri bir tesir yapmış oldu- 
gunu anlmak için artık tereddüte mahal 
.kalımmıştı... Bu suretle 1920 senesi Teşrini- 

sanisinin sekizinci günü "gayrimuntazam 
teşkilatı fikrini ve siyasetini yıkmak kararı" 
fil ve tatbik sahasına vaz'edilmiş oldu." (22) 

Mustafa Kemal Paşa Kasım-1920 yılında- 
ki eylem planının daha sonra, Nutuk'ta 
yukarıdaki gibi açıklanmıştır. Yıkılması fiil 
ve tatbik sahasına konulan gayrimuntazam 
teşkilat: Kuvayı Seyyare, fikri ve siyaset de: 
Yeşil Ordu ve Seyyare Yeni Dünya Gazetesi 
oluyor... 

Bu üç oluşumun birbirlerine bağlılığı var. 
Önemlerini büyük ölçüde Çerkes Kardeşler- 
den (Ethem, Tevlik, Reşit) Kaynaklanıyor. 
Onların sayesinde güçlerini doruk noktaya 
ulaştırlmışlar. Bağımsızlık Savaşımızın 

hemen başında askeri bir güç olmaktan daha 

öteye siyasi bir güç durumuna da gelinmeye 
yönelmiş... 

İşte bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın pek 

hoşuna gitmiyor. Gitmemesi bir yana bun- 
ların varlıklarından rahatsız oluyor. Bu ra- 
hatsız oluyor. Bu rahatsızlığını da Nutuk'un 
başka bir yerinde şöyle açıklıyor: "Cemiyet 
rüesasının bir kısmıki," Buradaki cemiyet 
anlaşıldığı gibi yeşil ordu oluyor. Devam 
ediyor: "Reşit, Etem, Tevfik biraderler başta 
bulunyorlardı: faaliyetlerine ve bu defa bitta- 
bi, tamamen menfi ve aleyhtarane bir tarzda, 
devam eylemeşlerdi. Eskişehir'de çıkarttık- 

ları 'Yeni Dünya" gazetesi ile de, fikir ve mak- 
satlarını mütcavizane bir surette neşrettiri- 

yorlardı." (23) 

Mustafa Kemal Paşa, hedefliği oluşumlar 
için bu düşünceleri taşırken, şu kimliğiyle ta- 
nınıyordu. Ankara'daki Büyük Millet Mecli- 
si'nin reisi ve hükümetin başı. Aynı zamanda 
da Anadolu İhtilali'nin lideri. Bu sıfatlar, 
Mustafa Kemal Paşa'ya bazı şeyleri yapma ya 
da yapmama zorunluluğunu, mesuliyetini de 
beraberinde getiriyordu. Bunların en başında 

- da "hem icraf, hem teşrif" kuvveti elinde bu- 

lunduran, başkanı olduğu, BMM'nin karar- 
larına uymak, eylemine meşruluk kazandır- 
mak. 

Oysa, Mustafa Kemal Paşa'nın yıkmak ey- 
leminin hedefleri olan Kuvşyi Seyyare, Yeşil 
Ordu, Yeni Dünya Gazetesi meşru birer güçtü-. 

ler. Varlıklarını varlıklarının güvencelerini 
doğrudan BMM'den alıyorlardı. Bu meşru 
güçlerle mücadele meşru yöntemlere başvur- 
manın mecburiyeti doğuyor. Mustafa Kemal 
Paşa'nın işte sıkıntısı burdan doğuyor. Tas- 
fiyesine karar verdiği bu oluşumları meşru 

yöntemlerle yok edemiyeceğini biliyorlar. 
Gayrimeşru yöntemlerle başvurmanın da 
önemli riskleri var. Paşa, işte burada paşa 
oluyor. Karşı tarafı gayrimeşru duruma 
“düşürüyor, eyleminde haklılık kazandırıyor. 

Kazım-1920'de" Kuvayı Seyyare'nin, Yeşil 
Ordu'nun ve Yeni Dünya Gazetesi'nin amaç- 
ları çok açık ve belli. Meşruluğun verdiği bir 
güven içndeler. Anlaşmazlığın doruk nok- 
tasında, Çerkes Ethem'in, konuyu meclise ge- 
tirmek için çırpınması bundan. Hem icrai, 
hem teşrif gücü elinde bulunduran BMM'den 
istemesi, meşruluğun verdiği bir cesaret. 
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Mustafa Kemal Paşa'nın (Ethem'in iddia 
edilen isyanı daha ortadayken ) Kasım-920'de 
ki gizli faliyetlerinin belirtileri Ethem ve 
çevresinin telaşına sebeb oluyor. Meşruluk 

sınırlarının zorlanması üzerine Ethem çev- 

resinden, Kuvayı Milliye Komutanlarından 
Diyarbakır Mebusu Bingazi Hacı Şükrü, Mus- 
taa Kemal Paşa'yı şöyle itham ediyor: 

"Bu gibi zevatın (Fuat Paşa, Çerkez Ethem 

ve ağabeyleri YB) muhitinizden uzak- 
laştırılması, Zatı Devletlerinin döktatörlük 

ilan edeceğiniz zehabını tevlidetmiştir... (24) 

Mustafa Kemal Paşa tek adam olma yolun- 
daki ilk belirtilerini 1920 yılının sonlarında 
veriyor. İhtilalcilerin (Ethem kanadının) 
bunu sezmeleriyle birlikte Anadolu"daki 
millici güçler arasında güvensizlik ortamı 
yeşertiyor.. 

Kasım-1930'deki, o zaman su yüzünde 
gözükmeyen, gelişmeler böyle başlıyor. Mus- 
tafta Kemal Paşa her fırsatta hizmetleri 
övdüğü Kuvayı Seyyare'yi birdenbire gayri- 
muntazam teşkilat yapıyor. Bilgisi dahilinde 
kurulan Yeşil Ordu'yu menfi faaliyetler 
içinde bulunan gayri meşru bir kuruluş ola- 
rak gösteriyor. Yeni Dünya Gazetesi'ni de 
yukarıdaki "menfi" teşkilatların propağan- 
dasını yapan yayın organı olarak görüyor. 
Görmekle kalmıyor, bunları yıkmak kararı 
alıyor. 

Yıkmak istediği bu güçler meşru güçler. 
Beyle olunca Meşru yöntemlerle başvurmak 
sorunluğunu bir yana bırakmak zorunluluğu 
doğuyor. Eylem planı dar bir kadroyla tatbi- 
kata konuluyor. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi 
komutanlığından alınıyor. Kazım Orbay, An- 
kara'ya çağrılıyor. M.Kemal paşa, İsmet ve 
Refet beyle üçlüsü Kuvayı Seyyare'nin tasfiye- 
sinde, Yunus Nadi, Hakkı Behiç gibi Yeşil Or- 
du'cular, Yeşil Ordu'nun ve Yeni Dünya Gaze- 
tesi'nin dağılıp yokedilmesinde faaliyet gös- 
teriyorlar. Başarı kazanılınca gayri meşru 
yöntem meşru yöntem oluyor... 

KUVAYİ SEYYARİ'YE YOK ETME 
UGRAŞLARI 

  

Şimdi hedef Ethemin kendisi ve silahlı 

gücü Kuvayi Seyyaredir. Örgütü Yeşil Ordu 
dağıtılmış, Yeşil Ordu'dan sonra teşekkül edi- 

len sol örgütler belli bir biçimde kontrol 
“aluna alınmış, gazetesi Yeni Dünya nisbi 
olarak ellerine geçmiştir. Ethem'e, hizmetle- 

rinden dolayı, beslenen sevginin de kırılması 
lazımdır. Bunun için bir kampanya 
başlatılır. Ethem'in üzenli ordunun kurul- 

masına kaışı tavır aldığı söylenir. Hükümet 
aleyhinde tertipler içinde olduğ kulaklara * 
tisıldanır. Cephe düzenlemelerine Ethem'i 
yok etmek için başlanır. Ethem'in seçkin 

savaşçıları kuvayi seyyare artık topun 

ağzındadır. Dünün milli kahramanlarına 
artık eşkiya kalıntıları olarak bakıl- 
maktadır. 

Ç.Ethem, tasliyesi için fiili harekeli 
başlatan Garp Cephesi Komutanı Albay ismet 
Beyin özel mektubuna verdiği karşılıkta 
şöyle diyordu: 

" Bana karşı emniyet veren bir dutum 
alınız, aksi halde hakikat ve hak muvaffak 
olacaktır. Tarih bana az, size çok lanet ede- 

cektir." (25) 

Bu mektubun yazılmasından bir yıl sonra 
Hakkı Behiç'in Rauf Orbay'a yazdığı bir mek- 
tup var. Ethem'in yukarıdaki mektubuyla 
hemen hemen aynı içeriği taşıyor. Belge nite- 
liğinde olan bu mektupta Hakkı Behiç, Rauf 
 Orbay'a şöyle sesleniyor: 

"Ethem hiyanet etti ise belki mazurdur, 
deyip devam ediyordu. " Ethem'i severdim. 
Rauf Bey, Fakat M.Kemal'i Ethem'den çok 
ziyade severdim... Fakat Ethem hakkında 
yapılan işlerin muhakemesi... siyaset 
“hayatından beni iğrendirdi, korkuttu..." (26) 

Çerkes Ethem olayı, vicdanlar ortaya ko- 
narak, incelendiğinde tamı tamamına 
yukarıdaki mektuplarda belirtilen çerçeveye 
uygun düşüyor. Bu anlaşmazlıkta Ethem'in 
"kabahati" ikinci planda kalıyor. isyan et- 
miyor. meşru bir güçken gayri meşru bir tarz- 

da tasfiye edilmesine tepki gösteriyor, hepsi 
bu kadar. 

Tepkisini de ağabeyi Saruhan Mebusu 
Reşit Bey'e şöyle bildiriyor: İ 

" meseleyi Meclise vazediniz, Meclise 
hallettiriniz." (27) 

Mebus ağabey Reşit karşılık veriyor: 

"Meclise vazettirmiyorlar." (28) 

İki kardeşin açık telgraf konuşmalarında 
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geçiyor bu sözler. Ç.Ethem dayatıyor: "... ihti- 
rastı uğrunda dünyayı feda etmeye mühayya 
olan Refet Bey hala iş başındadır. Eğer onun 
meclis vasıtasiyle iş başından çektirilmesi 

mümkün değilse, idareten iş başından 
çekiniz.." (29) 

Bu telgraf görüşmesinden anlaşıldığı gibi 
Ethem'in şikayeti Güney Cephesi Komutanı 
Albay Refet (Bele) Bey oluyor. Açık yapılan bu 

telgraf muhaberesi Reşit Bey tarafından Mus- 
tafa Kemal Paşa'ya iletiliyor. Ethem'in bu 
telgrafına Mustafa Kemal, Adnan (Adıvar). 

Celal (Bayar), Kazım Özalp ve Reşit beylerin 
imzasıyla aynı gün şu cevap yazılıyor: 

"Reşit Beyle makina başındaki muhabere- 

nizi beraberce okuduk. Vaziyetin gerektirdiği 
harekt ve emniyeti temin için yapılacak 
işlerin fiili eserlerini oOiki güne kadar 

. göreceksiniz. Meselenin Mecliste resmen or- 
taya atılıp konuşulmasını ittifakla muvafık 
görmemekteyiz. İsterseniz bunun mucip S€- 
beplerini bildirebiliriz" (30) 

Anlaşıldığı gibi, Ethem'le, Güney Cephesi 

Komutanı Albay Refet Bey arasındaki 
anlaşmazlık meclise getirilmeyecek, iki gün 
içinde kuvayi seyyarenin, Refet Bey kuvvetle- 
ri tarafından tehdit edilen varlığı emniyet 
altıma alınacaktır. Yani Ethem Beyin şikayet 
konusu yaptığı durum giderilecektir. Bu Mus- 
tafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının sözüdür. 
Bu söz de yerine getirmeyen bir söz olarak ka- 
lacatır. Ç.Ethem hem icrai hem teşrii gücü 

elinde bulunduran Meclise hâlini anla- 
tamıyacaktır. 

Şimdi, 9. Aralık. 1920, tarihini taşıyan 

bir telgraftan daha bahsedelim. Bu Telgrafta 
Ethem tarafından Demirci Mehmet Efe'ye 
çekiliyor. "Kardeşim Demirci Mehmet Efe" 
diye başlıyor, şöyle devam ediyor: 

"... yakışıksız hareketlerine mani teşkil 

edeceklerini tahmin ettikleri seni, 
Aliyi, beni ve bazılarını her ne şekilde olursa 
olsun imhaya karar vermişlerdir... Size 
memur Refet Bey'dir. Bana memur da Garp 
cephesine tayin edilem İsmet Beydir ki... " 
31) 

Belli yerlerini aldığımız yukarıda ki telg- 
raf "Birer birer rezil olmamak ve vatani 
emeklerimizin boşa gitmemesi için birbiri- 
mize sarılmalıyız" diyede bitiyor. 

Yörük 

Ethem'in bu telgrafı hep tek başına 
alınmış, onun, hükümet aleyhine 

kışkırtıcılık yaptığı ileri sürülmüştür. 

Peki Ethem bu telgrafı niçin çekmiştir. 
Niye bu kadar kesin yargılar taşımaktadır. 
Gerçekten bir tertibin içinde midir? 
Olmadık şeylerle efeleri vehme düşürüp 

kendi saflarına mı çekmek istemektedir. 

Başka bir belgeye bakmak gerekiyor. 
Ethem'in Demirci Efe'ye çektiği telgraftan üç 
gün önce, 6. Aralık. 1920 tarihli, çekilen telg- 
rafa, Güney Cephesi komutanı Demirci Efe ve 
Çerkes Ethem'e karşı tasarladığı hareket hu- 

susunda 12. Kolordu Komutanının düşüncesi- 

ni soruyor! 

" .Demirci Mehmet Efe'nin durumu pek 
şüphelidir. Şimdi aldığım inanılır bir naber- 
den, kaldırılmış olan Heyeti Merkeziyenin 
Burdur'daki bazı üyeleriin ve bunlar içinde 
Uşaklı İbrahim Bey'in Demirci ve Ethem | 
kuvvetlerine dayanarak bir ayaklanma ile 
Ankara Hükümetini devirmek düşüncesinde 

oldukları anlaşılıyor... " (32) 

Devletin resmi arşivinde (Genel Kurmay 

Bşk.lığında) duran bu telgrafın tarihi; 
Ethem'in, Demirci Efeye çektiği telgraftan 
sonra olsaydı. Haydi derdik Kuvayi Seyyare- 
ciler birşeyler karıştırıyor. Ya da telgrafta 
sözü edilen "Heyeti Merkeziyenin Bur- 
dur'daki bazı üyelerinin" Ethem ve Demirci 

- güçlerine dayanarak, Ankara hükümetini de- 
virmek gibi bir hareketin hissedilir varlığı 
söz konusu olsa, o da yok. Demek tertip, tel- 
graf sahibi Güney Cephesi Komutanlığı... 

Çerkes Ethem kuvvetlerinin tasfiyesi için 
orduya emir verdikten sonra Meclis olaylar 
hakkında bilgi veren M.Kemal Paşa, 
Ethem'in efelere çektiği telgrafını 
"kışkırtıcılık" örneği olarak sunmuştur. 

Ethem'in hükümet aleyhin tertipleri içinde 
olduğunu ileri sürmüştür. Hep madalyonun 
bir yanı Asıl tertip, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, gösterilmeyen yanda. Bilindiği gibi, 
daha sonra da Batı Cephesi Komutanı İsmet 
Bey, Ethem için, bolşevik ceryana sahip 
çıkacaklardı, gibilerden ciddiyetten uzak, bir 
nevi tuzak değerlendirmeler yapmıştı rapo- 

runda. 

Meşru güçlere karşı girişilen bu gayrı 
meşru girişimlerden Ethem'in haberdarol- 
duğu muhakkak, yalnızca sezgiyle bu kadar 
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detay bilinmez, Öğrendiği, kendisi ve diğer 
efeler hakkındaki idam fermanlarını, efe ar- 

kadaşlarına, yukarıdaki telgraflındaki gibi 
bildirmektedir. Z 

"Birer birer rezil olmamak ve vatani 
emeklerimizin boşa gitmemesi için birbiri- 

” mize sarılmalıyız." (33) 

Ethem'in uyarı mektubu (telgrafı) pek işe 
yaramıyor. Çünkü Demirci Ethem'e değil, 
Refet Bey'e inanıp, güveniyor. Ethem'in ken- 

© disine çektiği telgrafı anında Refet Bey'e şöyle 
yetiştiriyor: 

"Ethem sizi (Refet Bey kastediliyor) ve 
Mustafa Kemal Paşa'yı yaşatmak istemiyor. 
Hükümeti devirerek iş başına geçmek istiyor- 
lar. Emirlerinizdeyim..." (34) 

Demirci'nin bu sadakati işe yarıyor/ 

yaramıyor. Yaramıyor, Demirci'nin ortadan 

kaldırılması Refet Bey'in planladığı gibi 
kabül ediliyor. Öncelikle de tasfiye ediliyor. 
Yarıyor, Refet Bey, top atışıyla efeyi uyarıp 
kaçırıyor. Sonra hükümete teslim olmasını 
sağlıyor. Hazinesinden gasp ettiği paralarla 
Demirci ailesine bakıyor. Hükümet yanında 
ve resmi tarihte itibarı fazla zedelerimiyor. 

Ethem'e gelince durum biraz daha 
değişiyor. Güney Cephesi komutanının 
planında Mustafa Kemal Paşa tarafından 
bazı değişiklikler yapılıyor. Ethem'de tasfiye 
edilecek, ama ortamı hazırlanacak, tasfiye 
edilenleri haksız gösterecek olaylar 
yaratılacak. Demirci konusunda mutabakat 
veren M.Kemal Paşa'nın, Ethem konusunda- 
ki önerisiyse şöyle: 

“Kuvvai Seyyare işinin siyasi ve idari bir 
tarzda Meclise ve halk oyuna karşı bizi haklı 
gösrerecek ve yasaya uyacak bir şekilde 

." (85) çözülmesi gerektiği kanısındayım.. 

  

Aralık - 1920 ayında Kuvayi Seyyare 
üzerine yeni yeni tertipler bir ağ gibi 
örülmeye başlandı. Ethem bu ağdan kurtul- 
mak istedikçe, belki de çapsızlığından, 

batağa biraz daha saplanan adam durumuna 
düştü. Maksadını aşan blöf tavırlara girdi. 

Ordu'nun üzerine yürüyeceğini bildiği halde, 

asker üzerime yürümez gibi, gönül serinleten 
tahminlerde bulundu. Vuruşmayacakken, 

vuruşurum görüntüsünü verdi. Hiç durmadan 

sağa sola telgraflar mektuplar yağdırmaya 
başladı. Sonunu da'telsraflı ayaklanmaya" 
kadar götürdü... 

Ethem Bey'in güçleri bir taraftan ordunun 
baskısını üzerlerinde hissederken, diğer 

yüzleri de Yunan'a karşıydı. İki güç arasında 
sıkıpış kalmışlardı. Bu duruma acil bir 
çözüm gerekiyordu. Acil çözüm de Mustafa 
Kemal Paşa taralından engelleniyordu. 
Ethem, “"hallediyorum" vaadleriyle oya- 
lanıyordu. Oysa M.Kemal Paşa 17. Aralık 
1920'de, Batı Cephesi komutanlığı emrindeki 
birliklere heran harekete geçebilecek hazır 
bir durumda bulunmalarını emrediyordu. Bu . 
fili durum karşısında Ethem'in ısrarlı istek- 

leri üzerine bazı mebusların olaya müdahale 
etmeleriyle, Mustafa Kemal Paşa'nın da 
kabulüyle bir arabulucu kurul oluşturulu- 
yordu. Cepheye Ethem'e gönderilmek üzere. 
Bu kurula dahil olacak olan Kazım Özalp'a, 
Mustafa Kemal, gitmemesi için işmarda bulu- 

nuyor. Kazım Bey'de birbahane uydurup kur- 
rula katılmıyor. Mustafa Kemal Bey'e 
işmarda bulunmasını şöyle açıklıyor. Bu iş 

silahlı çatışmaya varacak zannederim.. 
Olayları silahlı çatışmaya vardırmamak 
için teşekkül eden kurulun göstermelik bir 

kurul olduğu başından belli oluyor. Bu 
göstermelik kurul Kütahya'ya gidiyor. Ethem 
ve kardeşleriyle yaptığı görüşmeyi 27 Aralık 
tarihli bir raporla bildiriyor! 

"Kuvvaı Seyyare komutanları, Büyük Mil- 
let Meclisi kararlarına uyacaklarını ve cep- 
henin güvenliğini bozmamak şartıyla bizlere 
karşı emniyet düzeni alındığını söylemiş- 
lerdir. Kendilerine karşı toplanan kuvvetler 
ve çıkarılan karakollar asıl yerlerine 
çekildiği takdirde bu harekattan vazgeçilebi- - 
leceği, dümanca hareket edilmedikçe memle- 
ketin esenliği ve Mustafa Kemal'e olan 
saygıları dolayısıyla her türlü etkin hareket- 
ten sakınacaklarını, en büyük yeminle temin 
etmişlerdir..." (36) 

Mustafa Kemal Paşa, kurulun yukarıdaki 
çektiği telgrafı beğenmiyor. Kurul olayı, si- 
lahlı çatışmaya dönüştürmeden hallettiğini 
nerdeyse müjdeliyor. Fakat Mustafa Kemal. 
Paşa bundan memnun olmuyor. Niye ol- 
muyor? Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 

  

KAFDAĞI / 53-58 AGUSTOS - 91 ŞUBAT - 92 Tİ 
 



    

  

        
ÇEVİRİ-İNCELEME 

                                                                                                                                                                                              
  
  

bir kez Kuvayi Seyyarenin işini bitirmeye 
kesin kararlılar. Bu kararlarına hizmet et- 
meyen her gelişmeyi pasilize ediyorlar. Ve 
heyeti derhal Ankara'ya çağırıyorlar. 

Kurul üyelerinin Ankara'ya çağırılmasıy- 
la kalınılmıyor, Mustafa Kemal, 27. Aralık. 
1920 Albay İsmet ve Albay Refet beylere şu 
kesin emrini bildiriyor! 

"Kütahya'daki kurulun cevabı Kuvvayı 
Seyyare işinin artık barış yoluyla ve siyaset- 
le çözümünün mümkün olmayacağını ispat 
etmiş ve sorunun kuvvet yoluyla çözümlen- 

mesi gereği ortaya çıkmıştır..." (37) 

Bilakis, kurul işi silahlı çatışmaya 

vardırmadan çözdüm, diyor. Mustafa kemal 

Paşa, daha önce karar verdiği gibi, çözümü 
kuvvette görüyor. Telgrafına devam ediyor: 

“Bunun son safhasını şimdiden Meclise 
bildirmeye -ihtiyaç yoktur. Başarı ile 
sonuçlandırırsak, Meclisin, yaptıklarımızı 
onaylıyacağı kuşkusuzdur..." 

Daha sonra da Mustafa Kemal Paşa 

kararını yazdırıyor! 

",, Kuvai Seyyareye bütün istekler dikte et- 
tirmeli ve bir taraftan da dağılmalarını 
sağlamak için propağandalar 
yapılmalıdır..." (388) 5 

Emir bu. Emre aynen uyulacağı Batı Cep- 
hesi ve Güney Cephesi Komutanları 
tarafından kendisine bildirilerek, fiili hare- 
kete başlanıyor. 

Ethem'de tam bu sırada "isyan" ediyor. 
Edilmiyecek gibi de değil. Kurul işi halletti 
derken, ordu üstüne yürüyor. Şaşırıyor, hem 
de iyi şaşırıyor. Ve o meşhur telgrafını mecli- 
se çekiyor: 

"Bu israflar içinde milletin savaşa devam 
olanağı kalmıyor. Bir yıldan beri devamlı 
toplantı halinde bulunduğunuz halde, bu süre 
içinde yaptığınız en büyük iş, kendi 
maaşlarınızı 300 - 400 liraya çıkarmak 
olmuştur. Herhalde aylardan beri ordu 
arasına sokulan fitneden haberdar edil- 
diğiniz halde. Bir gizli oturum ile bunları gi- 
derme ve önleme yürekliliğini 
gösteremediniz..." (39) 

Mecliş gizli toplantısını 29. Aralık 1920'de 
" yapıyor. Mustafa Kemal Paşa gelişmeler 
hakkında uzun uzadıya izahat veriyor. Ama, 

okuyor. 

“Ethem 

madalyonun hep işine gelir yanını 
göstererek. Ethem ve ağabeylerinin hareket- 
lerinden, mektuplarından, telgraflarından 
söz ediyor. Kendi ve arkadaşlarının eylemle- 
rinden hiç bahsetmiyor. Ethem'in işini bitir- 
mek için ordu komutanlarına verdiği emri 
Meclise söylemiyor. Ama, Ethem'in, 
yukarıda bahsi geçen, teldrafını Meclis'e 

Birçok şeyi bilmeyen Meclis 
Ethem'in bu telgralına şaşırıyor. Hatta 

taralından çekildiğine nerdeyse 
inanmıyorlar. anlaşmazlığın kuvvete baş vu- 
rulmadan çözülmesini istiyorlar. 

Ertesi gün de Arabulucu olarak Kütahya'ya 
gönderilen, M.Kemal Paşa tarafından geri 
çağrılan kurul üyeleri Meclise bilgi veriyor- 
lar. Kurul adına Celal (Bayar) Bey, kendileri- 
nin, orada söylenmesi istenilen, sözleri "tek 

tek anlattıklarını, Kuvayı Seyyare komutan- 
ları Çerkes kardeşler ve arkadaşlarının bir 
sükünet içinde dinlediklerini, anlatılan 
şeyleri tamamen kabül ettiklerini bildirerek 
sözünü şöyle bağlayacaktır. 

.. ve hatta Tevfik Bey ilave etti, ben aynı 
zamanda askerlik de ettim, orduda bulun- 
dum. Zabtü rabt ve intibaı olmayınca orada 
hiçbir zaman muvaffakiyet hasıl olmaya- 
cağını biliyoruz ve böyle hareket edeceğiz de- 
diler..." (40) 

Kurul üyelerinin, Anlaşmazlığın bir tarafı 
olan Mustafa Kemal Paşa'nın isteklerinin 
tek tek Kuvayi Seyyarecilere anlatıldığını, 
onlarında bunlara uyacaklarını söylemesi, 
birgün önceki, Ethem'in telgrafının getirdiği 
havayı nisbeten kırar. İşin barış yoluyla hur- 
susi tarzda çözülmesi tekraristenir. Bu husus 
Mustafa Kemal Paşa tarafından İsmet Bey'e, 
İsmet Bey tarafından da (hususi bir metupla) 
Çerkes Ethem'e bildirilir. İsmet Bey'in mek- 
tubu Ethem'i daha da hiddetlendirir. 

EMA EDİR      

",. Meclisin çoğunluğunu bilmem, Fakat 
hükümetin aleyhimde düzenlediği tuzaklara 
vakıf olduğum günden itibaren her türlü ih- 
tiyata riyayet ettim.." (41) diyerek, Kuvayı 
Seyyarenin ve kendilerinin tasfiyesine dire- 
neceğini özel bir telgrafla bildirir. 

Ankara'da Ethem'i ikna çalışmaları sürer. 
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Esasen Meclis'in bu yönde aldığı bir karar 
vardır. Bazı mebuslarla birlikte Ethem'in 

babasının da alınarak birlikte cehpeye git- 

meleri kararlaştırılır. Hakkı Behiç bu husus- 
ta şöyle diyor: 

“ İşin vahametinden çırpındığım bir 
sırada Ethem'n pederini Eyüp Sabri Bey ile 
beraber gönderip baba itaatinden bilistifade 
Ethem'i itidale davet eylemeyi muvafık bul- 
duk. Bir gece M.Kemal Paşaya haber 
gönderdik, muvafakat etti. Fakat garip bir 

eser-i talih, ne ertesi günü ne daha eriedsi 
günü ne de üç gün sonra tiren bulunamadı. 
Vükela efendileri Eskişehir' tenezzüh için 
mahsus irenle vagonlar tertip edilirken bu 
mühim meselenin halli için mutad hareket 

proğramında bile aksilik zuhur etti.." (42) 

Aksilik zuhur etmedi. Daha önce alınmış 
kararların uygulanması söz konusu. Kuvayı 
Seyyare'nin koşulsuz bir biçimde tasfiyesi bu 
kararda. 

Oysa meclis içi ve dışında getirilecek bir 
çözüm, belli bir ölçüde Kuvayi Seyyarenin 
varlığını kubül edecekti. Kuvayı Seyyerenin 
meşru varlığının şu veya bu ölçüde kabülünü 
istemeyen M.Kemal Paşa ve arkadaşları, bu 

yönde girişilen bütün teşebüsleri hep pasifize 
etmişlerdir... 

Bütün bunlara rağmen -resmi tarih 
uzlaşmaz ve isyancı olarak Kuvayi Seyyare- 
cileri göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa, 
Nutuk'ta ne diyor. ".. 1920 senesi Teşrinisa- 
nisinin (Kasım) sekizinci günü "gayrimunta- 
zam teşkilat fikrinin ve siyasetini yıkmak. 
"kararı" 

oldu." 

Daha sonra Güney Cephesi Komutanının 
Ethem ve Demirci Efeyle ilgili tasfiye 
kararına da: ".. Kuvayi Seyyare işinin siyasi 
ve idari bir tarzda Meclise ve halkoyuna 
karşı bizi haklı gösterecek ve yasaya uyacak 
bir şekilde çözülmesi gerektiği 
kanısındayım..." dememişmiydi. Daha ne. 

fil ve tatbik sahasına vaz'edilmiş 

Mustafa Kemal Paşa hangi zeminde olursa 
olsun meşru gayrimeşru bir tarzda kuvayi 
.seyyareyi tasfiye etmeyi kesin olarak 
kafasına koymuş değil mi? Hala, bu olaylar . 
Kuvayi Seyyare de ve onun komutanları 
Çerkes kardeşlerde kusur aramanın ne 
anlamı var. Tarih anlamsızlaştırılmayı 
kabül eder mi? Etmedi de... 

“gücü dayanarak 

Mustafa Kemal Paşa, Kuvayı Seyyareyi 
tasfiye etmekte o kadar kesin niyetlidi ki, 
Yunan karşısındaki cephelerde, düzenli or- 
duyu vazife vermemiş, bunların savunma- 
larını Kuvayı Seyyare de bırakarak, onların, 
düzenli ordu ve Yunan kuvvetleri arasında 
sıkışmalarını sağlamıştır. Bir ara kuvayi 
seyyarenin gerilere çekilme isteğini de "avan- 
tajı duruma" geçme olarak görmüştür. 
Demek ki düenli ordu geriler de olmakla 
sağladığı avanlajı, kuvayı Seyyareye 
kaplırmak istemiyordu. Kuvayı seyyare 
düşman hatlarına daldığı vakit düzenli ordu- 
dan kendilerine yardım gelmeyişine bozu- 
luyorlar, kendilerinin kasıtlı olarak eritil- 
mek istendiği kuşkusuna düşüyorlar. 

Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetlerini dur- 
madan övdüğü Kuvayı Seyyareyi birden bire 
hedef almasının sebebi neydi? 

1920 yıllarının sonuna doğru, düzenli 
ordu belli bir ölçüde kurulmuş. Türk 
bağımsızlık savaşı başta Sovyetler Birliği 
olmak üzere bir çok ülkece desteklenmeye 
başlanmış, Batı, sola kaydı endişesiyle, ke- 
malistleri tekrar batıya çekme girişimlerine 
başlamış, Stalin'in belirttiği gibi, kemalist- 
ler batıya yönelmişlerdir. Kemalistler gerek 
Sovyetlerle gerekse batıyla, pazarlıklarında 
güçlü olmak için, Anadolu'da tek hareket 
olma zorunluluğunu duymuşlardır. Gerek 
parlemento'da gerekse dışarıda kendilerine 
muhalif veya muhalif olabilecek güçleri taf- 
siyesine girişmişlerdir. M.Kemal'in, askeri 

tasarladığı tek adam 
olmanın da ilk belirtileri bu yılın sonlarında 
meydana çıkmıştır. Tarih, Ethem çevresi 

tarafından ortaya atılan tek adım olma 
suçlamasını doğrulamıştır. Bağımsızlık 

. Savaşımızın ilk yıllarındaki çok seslilik 

adım adım, Kemalistler iktidara yerleştikce, 
yerini korkunç bir tek sesliliğe bırakmıştır. 

ÇERKEZ ETHEM ORDUYLA 

  

VE RUŞMUYOR 

"İstiklal Harbinde Ayaklanmalar" kitabı 
T.C. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 
harp tarihi arşivindeki belgelere 
dayanılarak yazılmış. O günkü askeri rapor- 
ları inceliyor. Yani belge özelliği var. Yalnız 
bu belgeler olayların resmi görüşle 
çelişmemesi için işe gelinen yerlerden 
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özetlenmiş. Öyle bile olmasına rağmen çok 
fala ip ucları vermektedir. Bu bölümde en çok 
bu kitaptan yararlanılacaklır. 

Kitapta, ayaklanmaya (yani Çerkes 
Ethem'in ayaklanması) katılan ve bu ayak- 
lanması bastıracak güçlerin dökümü şöyle 
yapılmış: Ayaklanmayı bastıracak güçler, 
yani hükümet güçleri, 14546 er, 8750 tüfek, 
63 ağır makinalı tüfek 32 top, 4111 hayvan, 
"Çerkez Ethem'in Kuvvetleri" başlığı altında 
da yazılan şunlar: "Çerke Ethem, bu tarihler- 

de, 159 ncu Piyade Alayını, Yunanlara karşı 
Uşak Cephesinde bırakarak, kuvvetlerini 

Gediz dolaylarında toplamış bulunuyordu." 
denildikten sonra Kuvayı Seyyarenin 
müfreze isimleri zikredilerek, sayısal gücünü 
veriyor. Daha sonra da genel toplamı. Çerkes 
Ethem kuvvetlerinin genel toplamı şöyle: " 
2326 insan (159 ncu Alay ile birlikte 4650 
insan muunuyordu.) 2 otomotik tüfek, 6 ağır 
makinalı ve 4 toptan ibaret" (43) 

Görüldüğü gibi her konuda insan, araç, 
gerçe vb.lerinde düzenli ordu birlikleri güçlü. 
Bu güçlere karşı isyan etmenin bunlarla si- 
lahlı çatışmaya girişmenin pek akıllı bir 
yönü yok. Galibi başından belli. Onun için 
galibi pozisyonunu yakalamış olan hiç taviz 
vermiyor. Mağlubu pozisyonundaki hep 
çekiliyor, hep vuruşmamaktan yana. Gerçek 
bunu zorluyor. 

Yukarıda sözü edilen kitap, Çerkes 
Ethem'in "asi" güçlerini bastırma eylemini, 
belgelere dayanarak, günlük özetler halinde 
veriyor. Bu kitaptan alıntılara geçmeden 
önce, Ethem'den bir alıntı yapıyorum. 
Ethem, anılarında, aynen şöyle diyor: "Resmi 
vesikalar ellerindedir: Beni ihanetle itham 
edenlere soruyorum: Ben, ne zaman, hangi ta- 
rihte ve mevzide, esasen müdafaa ettiğim cep- 
heden bir adım dönmüşümdür ve tek bir 
kurşun attırmamışımdır? Bir tek kardeş 

kanı döktürmüşümdür?" (44) 

Resmi belgeler de Genel Kurmay'da. Bu bel- 
geler dayanılarak da yukarıda sözü edilen 
kitap yazılmış. Önce de belirtiğimgibi bu 
kitap hadisenin başlangıcından sonuna ka- 
darkini günlük olarak özetlemiş. Askerler bu . 

konuda titiz oluyor. O zamanki askerler 
herşeyi günlük olarak rapor etmişler, rapor- 
ları özetliyenler aynı titizliğe uymuşlarmı 
birşey söylenemez. Kitabı inceliyoruz hep 

Ethem çekiliyor. Bu, kitapta, "hiç bir yerde 
tutunamadı" diye gçiyor. Ordu'nun çekildiği 
yerlerde var. "Yoğun ateş karşısında çekildi" 
oluyor. Açık olarak görünen şu oluyor. Ciddi 
bir vuruşma olmuyor. Ethem çekiliyor, 
Ethem'in çekildiği yere ordu giriyor. Bu 
gerçeği Ethem, anılarında, şöyle dile geti- 
riyor: "Kardeş kanını dökmek mez'uliyetini 
asla almıyacaktım, Hatta müsademeden 
kaçmış olmak ithimanı rağmen 
almıyacaktım." niyet bu olursa çekilmekien 
başka da yapacak bir şey kalmıyor. "Ertesi 
gün Gördes'e ric'at emrini verdim... Kardeşi 
kardeşe daha çok kırdırmayacaktım. (45) 
Bunların doğruluğunu belgelerle kanıtlamak 
gerekiyor. Deminden beri sözünü ettiğimiz, 
resmi belgeleri ihtiva eden kitapta şu bilgiler 
yer alıyor: "2 subay, 12 er şehit..." 

Ordu'nun bu şehitleri nerede, nasıl verdiği 
hakkında başka bir malumat yok. Oysa 
günlük özetler de: "Pehlivan Çetesinden 10 

kadar asi ile çarpışılarak 4 tutsak, az sayıda 
silah, gereç ve hayvan ele geçirilmiş..." (46) vb 
bilgilerle dolu. Her nedense kayıp durumu sa- 
dece sayı olarak verilip geçilmiş. 2 subay, 12 
er şehit. Bu sayi da gerçekten ciddi bir 

“ vuruşmanın olmadığını göstermektedir. 
Ethem'in dediği resmi kayıtlarla da 
doğrulanmış oluyor. Daha doğrulanan başka . 
şeyler de var. Çerkes Ethem'in silah ve 
mühimmatı oduya bıraktığı, hazine dahil 
Yunan'a hiçbirşey götürmediğidir. Ethem'de 
ağır silah olarak 4 top, 6 ağır makinalı tüfek 
olduğu resmi belgelerde yazılmıştı. Bu silah- 
ların ve diğerlerin ordunun eline geçtiği de 
yine bu kitapta yazılı. Ordu saflarına katılan 
(veya dağılan) asker sayısı da ona keza. 
Resmi belgelerde Ethem'in düşmanla işbirliği 
yapmadığı kesinlikle meydanda. İşbirliği 
yapan, teslim olma anlamında Yunan'a 
sığınan bu kişilerin hiç olmazsa 4 toptan bir 
topu Yunan'a götürmeleri gerekmez miydi? 
Çerkes kardeşler, kardeş kanı dökmemek 

için, mücadele alanından çekilmişlerdir. 
Yunan'la bir protokol imzalıyarak, işgal 
bölgesinden geçiş hakkı istemişlerdir. Yunan 
işgal bölgesinde geçerlerse, hiçbir biçimde 
Yunanlılar emrinde kullanılmamak kaydıy- 
la, işgal bölgesindeki köylerine dönmüşler- 
dir. Ethem anılarında bu konu için şöyle der: 

"Ben, Yunanlıların bana işgal sahası içine 
çekilebilmem için geçit vermelerini istiye- 
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cektim. Daha sonra beni vatana ihanet ve Yu- 

nanlılarla müştereken kendi ordumuza taar- 

ruz ettiğim şayiasına ortaya atanlar, eğer is- 
terlerse imzalanmış olan protokölü tetkik 
etsinler. Bakalım, iddialarında mesned olabi- 

İecek bir tek cümle bulabilecekmidir?.." (47) 

SON KARAR 

  

Ethem'in Yunan'dan protokol imzalayıp, 
geçiş istemesinden az önceki günleri şöyle 
geçer. Bu günlerle ilgili gelişmeler yine Genel 
Kurmay Bşk.lığının belgelerinden verilecek. 
Elin vicdana bir daha konulması gerekiyor. 
İsyancı ve hain olarak nitelendirilen kişi 
böyle bir tavır içinde bulunurmu?... 

"Ethem'le Binbaşı Derviş! daha önceleri 
Susurluk, Biga ve Manyas kesimlerinde 
isyancıları yola getirmek harekatında bera- 
ber çalışmışlardı. Bu yüzden Ethem'in 
Binbaşı Derviş'e güveni vardı.." (48) 

Bu güveni olan Binbaşı Derviş, Albay Refet 
Bele'nin emrinde Ethem'in tasfiyesiyle 
görevli. Ethem'e mektup yazıyor. Bu mektup- 
laşma Güney Cephesi komutanlığının, 
dolayısıyla hükümetin bilgisi dahilinde 
oluyor. Derviş Binbaşı, Ethem'e koşulların 
kendisinin aleyhinde olduğunu, kardeş. kanı 
dökülmemesine sebep olmamasını istiyor. 
Ethem cevabında kendi haklılığını savu- 
nuyor. Derviş Binbaşı yeniden yazıyor. Özet 
olarak verilen mektupta şöyle yazıyor. ".. Ta- 
rihte kazandığınız büyük bir namın lekelen- 
memesi fırsatınızı sağlamanızı,. ben de çok 
istediğimden ve buna çalıştığımdan, devam 
eden askeri harekatın bugün (18 Ocak 1992) 
buna uygun olacak şekilde idaresine 
çalıştım. Muvaffak da oldum.." (49) Mektu- 
bun sonunu Ethem'in çatışmaya meydan ver- 
meden çekilmesine getiriyor. Kendisinin de 
yukarıda görüldüğü gibi böyle bir çatışmaya 
meydan vermiyecek bir tarzda durumu idare 

ettiğini söylüyor. Yazışmalar bu içerik içinde 
devam ediyor. 

20. Ocak. 1920'de Binbaşı Derviş'le Ethem 

yine karşılıklı yazışıyorlar: 

Derviş Binbaşı: 

. Her iki tarafın durumunun son devreye 
geldiği görülüyor.. Önceki mektubumda 
verdiğim teminatı tekrar arzediyorum. Temi- 

> 

natıma inanıldığı ve düşmanca hareketten 
vazgeçildiği takdirde silahların bırakılarak 
bu işe bir son verilmesini yürekten rica ede- .. 

im." (50) 

Bu özet mektupta Binbaşı Derviş, Ethem'e, 

silah ve cephanenin Gördeste toplanmasını, 
ordu birliklerine bırakılarak, kuvayi seyya- 
renin kendisinin, Ethem'in uygun bulacağı 
bir tarzda dağıtılmasını istemektedir. Bu 
arada da uygun bulunduğu takdirde arzu 
buyurduğu yede ikamet edebileceğini yaz- 
maktadır. 

Ethem'in yanıtı şu olur. (Özet mektup) 

"Son durumdan zatıalinizi haberdar 
etmek üzere Yusuf Bey'i yanınıza gönderiyo- 
rum. 

ihtiyaten de haberiniz gelineye kadar 
Yunan bölgesine yaklaşmış bulunacağım. 
Doğruluk yüzünden bu kadar felakete karşı 
son vatan ve vicdan vazifem beni buna Z7or- 
lamıştır. Mümkünolursa her zaman olduğu 
gibi, lüzumsuz fazla Müslümankanı akıtmak 
istemiyeceim:" (51) 

Ethem, uzun zamandan beri kardeş kanı 
dökmemek için gösterdiği gayretin sonuna 
gelir. Ya vuruşacak ya da çekilecek. Çekilir, 

21-22 Ocak gecesi, Albay Refet'e şu telgrafı 
gönderir. Özet telgraftanda anlaşılacağı gibi 
bu telgraf daha önce yapılan yazışmalara bir 
nevi karşılıktır. 

"Hakkında gösterilen temiz hislerden 

dolayı teşekkürlerimi sunarım, Her ne kadar. 
hakikatın açıklanması ve gelişmesi pek geç 
kaldıysa da yanlış anlayışların meydana ge- 
tirdiği garip durumu uygun bir istikamete 
yöneltmek üzere gereken girişimlere : 
başlıyacağım. Ümit ederim ki bu işler yarın 

akşama kadar mümkün mertebe sona erer ve 

ozaman sonucu bildirilir. Herhalde sizin ve 
Derviş Bey'in iyiliklerini unutmayacağım." 

(52) 

Ethem vardığı sonucu bir gün önce 
kardeşlerine şu mektuplâ bildirmişti. 

"Gördes'in garbinden son ayrılış 
mıntıkasından 

Akhisar'da Reşit ve Tevfik Beylere, 

Yunanlılarla akdettiğimiz iltica proto- 
kolu nefsime ağır geldiğinden dolayı size 
takip edemiyeceğim. Beni mazur görünüz. 
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Kuvay-ı Seyyare elrad ve zabıtlarını istedik- 
leri herhangi bir tarafa gitmekle serbest 
bırakıp Hepsini dağıttıktan sonra ben de ka- 
rargahımla bir semt-i meçhule müteveci- 
hen... gidiyorum... Hastalığımı merak et- 
meyiniz, kendimi iyice buluyorum. 
Kardeşiniz Ethem" (53) 

Mili Kahraman, Yoldaş Ethem, şimdi, 
ağabeylerinin ve babasının sevdiği küçük 
kardeş (Çakır) olarak, bir bilinmeze doğru 
hareket eder. 

I Ocak. 1992'de sıcak takip şeklinde 
başlıyan hareket Ethem'in Kuvayı Seyyare'yi 
dağıtması silah ve mühimmatı orduya 
bırakmasıyla 22. Ocak. 1921'de resmen son 
bulur. Mustafa Kemal Paşa bu gelişmeler 
üzerine 24.1.1921 tarihli meclisin gizli oturu- 

- munda şu beyanatı verir. 

"Efendim, malumu alileri garp cephesini 
“teşkil eden birinci kuvvei seyyare namı 
altında Ethem Beyefendinin bir müfrezesi 
vardır.. Fuad Paşanın vazileten oradan 
ayrılmış olması münasebetiyle cephenin ter- 

o tibatında bazı tadilat yapıldı ve cephe dahi- 
linde bazı ufak tefek tedbirler ve tertipler tat- 
bik edildi. Bundan dolayı kuvvai seyyare 
kumandanı ile diğer kumandanlar arasında 
bazı sui tefehhümler oldu... bu işi hüsnü su- 
retle halledeceğimi memul ettim ve teşebbüs 
ettim ve bugün köyle zannediyorum ki mesele 
heyeti umumiyesi itibariyle halledilmiştir. 
Binaenaleyh resmiyete intikal etmemiş ve 
tarzı hususi de halline ... (çalışılmıştır)" (54) 

Herşey açık. Ethem sıcak takibe 
alındıktan sönra devamlı sıkıştırılmış. Her 
iki tarafında vurulmaktan kaçınmaları so- 
nucu, kuvayi seyyare Hükümet güçlerinin 
isteği doğrultusunda dağıtılıp tarih sahnesin- 
de çekilmiştir. Bu güçlerin kumandanları da 
fiziksel güvenceleri nedeniyle Yunan'dan 
geçiş istemişler bunu da bir protokola 

bağlamışlardır. Gerek Ethem'in tasfiyesinde 
görev almış komutanların gerekse Mustafa 
Kemal Paşa'nın yukarıdaki beyanatında 

“ olayın öyle korkunç bir boyutu olmadığı, 
"tarzı husisi" ile hallediliği bildirilmektedir. 
Daha sonra Kemalistler tarafından olay 
siyasi malzeme yapılmış, Ethem yapmadığı 
etmediği kalmayan alçak bir hain şeklinde 

kamuya empoze edilmek istenmiştir. Ol- 
mayan şey tutmaz. Resmi görüşün bu iftirası 

da tutmamış, Ethem'in hainliği hiçbir zaman 
kanıtlanmamıştır. 

Geçiş protokoluna da uymayan Ethem, 
maiyetinde bulunan az bir kişiyle dağlara 
çekilir. Dediğine bakılırsa Doğu Anadolu 
Bölgesi'ne geçmenin yollarını arayacaktır. 
10 gün kadar dağlarda dolaştıktan sonra 
Eski Manyas'ta bir Türk köyü ağasının evine 
sığınırlar. Ağa bu beklenmedik konuk- . 
larından korkmaktadır. Korkusunu da şöyle 
belirtir. Yunan'dan korktuğumuz yok yalnız 
senin şiddetinden kurtulmuş kişilerden kor- 

karız. Köy ağası tedirginliğini belirtmesi 
üzerine Ethem en yakın arkadaşlarıyla tek- . 
rar bir durum muhakemesinde bulunur. 
Herşey aleyhlerinde gelişmektedir. Üstelik 
Ethem'in rahatsızlııda hat safhaya 
gelmiştir. Bu koşullarda esasen hasta olma- 

makta mümkün değildir. Protokol esasları . 
içinde Yunan'dan geçiş istemek seçeneği 20- 
runluluktur, İkinci bir seçenek daha vardır. 

"Yanımızda bulunan sehpalı mitralyözü 
Şevket bey kale burcunun bir noktasına ateş 

etmeye hazır vaziyette yerleştirmişti. Bunu 
görünce memnun oldum. Hasta gönlüm yine 
bir sergüzeşit içinde yaralı bir kuş gibi 
çırpınıyordu. Evet, perişan, fakat namuska- 

“ rane geçen hayatıma, gençliğime şahane bir 
vakacıkla nihayet vermek meyline karşı 
kalbimde dayanılmaz bir mağlubiyet hisse- 
diyordum." (55) | 

İstediği bellidir. Ölümü istemek, ölümü 
özlemek... 

Başka bir biçimde ölür. 2 Şubat 1921'de, 
Yunan'ılardan dört ay önce kurtardığı 
Susığırlıkta şimdi onlara iltica etmenin 
acısını duyaak, kahrolarak... 

İstanbul Hükümeti ve çevresi Anadolu 
İhtilalcilerinin sırdanlığına burun kıvırı- 
yorlardı. Zaman içinde Anadolu İhtilalci- 
lerinin bir kanadı da Kuvayı Seyyarecilerin 
sıradanlığına burun kıvırdılar. Zor 
dönemlerden kurtulunca onların hizmetleri- 
ni küçümsediler... 

Ne söylenirse söylensin. 1920'lerin tarihi - 
hataları da olsa - millici olanların yerlerini 
belirlemiştir. Bunlar Milli mücadelenin 
önderi M.Kemal Paşa ve arkadaşları, Milli 

direnişin kıdemlileri Çerkes kardeşler ve 
çevresi, politik bilinç ve yüreklilikleriyle 
büyük prestij kazanmış olan Türkiye Solu 
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1920'lerin tarih sayfalarında yayadırlar. 

1921 yılıysa bir önceki yıl değildir. Tarih 
sahnesinde tek kişi istemektedir. İki üç kişi 
değil. 

Çerkes Ethem, tarihin bu aceleci isteğini 
başında sezer. Ama yapacağı pek birşey yok- 
tur. Dayandığı güçlerin o günkü olanak- 
larıyla yapabildiği kadarını yapmıştır. Kimi 
zaman kemalistlere kimi zaman da sol hare- 
kete yakın, bazen sessiz, bazen hırçın akibe- 
tini bekler. Ama bu kadarını değil. 

$ 

HEME YERGİLER 

    

Bağımsızlık Savaşımız öncesinde de yurt- 
severlikleri ve mücadeleleriyle kendilerini 
kanıtlamış olan Çerkes kardeşlerin, memle- 

ketlerinde bulundukları kısa dönem 
içerisinde yaptıkları bazı siyasi eylemler 
"eşkiya"lık türünden görülmektedir. Hedef 

Sonları eşkıya çıkışlı göstermektir. 

Yaptıkları eylemlerden birisi de bilindiği 
gibi İzmir Valisinin oğlunun kaçırılması ve 
yüklü bir fidye karşılığı bırakılmasıdır. 

Ethem'in eylemini, milli mücadele için 
bana para lâzımdı, diye açıklar. Mustafa 
“Kemal Paşa ise Nutuk'ta olaya şu şuçlayıcı 

sözlerle değinir. 

".. harekâtı askeriyeyi, çapulculuktan ve 
devlet teşkil ve idaresini şunun bunun 
mâsum çocuklarını fidyei necat dilemek için 
dağlara kaldırmak haydutluğundan ibaret 
zanneden..." (59) 

Ethem'in bu eylemi, yukarıda izah edildiği 
gibi, haydutluk olarak değerlendirilirse bu 
değerlendirme şöyle bir değerlendirmeye de 
yol açar. Haydutu meclis binasında 
karışılayan ve ona itibar da bulunanlar... 

Doğan Avcıoğlu da Hasan Tahsin'in bir 
yazısından hareketle Çerkes Ethem'in bu ey- 
lemini şöyle yorumlar: 

v . ve Çerkesler ile Müslümanların en 
içten koruyucusu olan Büyük Britanya'ya 
manevi bağlılık ve saygı duygularını 
göstermeyi başaramayan Ethem Bey, 
İngilizlerin tutukladıkları Vali'nin oğlunu 

o kaçırarak İngilizlere saygı gösterisinde bu- 
lunmaktadır." (57) 

Doğan Avcıoğlu, Hasan Tahsin iyi bir 

“kardeşlerinin kısa bir 

yurtsever olduğu halde, yazılarının 
çelişkilerle dolu olduğunu bir bütünlük 

göstermediğini elbette bilir. Bilir de, onun 
. yazısına dayanarak, böyle bir yanlış yoruma 
düşmekten kendisini alıkoyamaz. “İngilize 
saygının" padişah taraftarı olup, kuvayi mil- 
liyecileri öldürmek olduğu bilinirken, 
Ethem'e yapılan böyle bir suçlamanın 
inandırıcılığı olur mu hiç?.. 

İzmir Valisinin oğlunun kaçırıldığı 
gerçek. Bu valinin ünlü bir ittihatçı olduğu 
da. Bu kaçırma olayından yüklü bir fidyenin 
alındığı, eyleme Ethem'in karıştığı da, Yalnız . 
Ethem'in bu eylemi kişisel çıkarlarından 
dolayı yaptığını söylemek yanlış. Hele 
"İngilizlere saygı olsun" demek hepten yanlış. 

Umumi harbin sona ermesinden sonra 

memleketlerine dönen Çerkes Ethem ve 

zaman sonra 
Bağımsızlık Savaşımızı ilk başlatanlar ola- 
rak yeniden sahneye çıktıklarını görürüz. 
Mondros Mütarekesi öncesi ceplerde, daha 
sonralarında kutsal direnişin en ön Saf- 

larında yerlerini alan bu kardeşlerin yaptık- 
ları bu tür eylemlerin biçimi tartışılmalı. 
Yalnız şunlar gözönünde tutulmalı. Bu ey- 
lemler kişisel mi, yoksa bir örgüt eylemimi. 
Örgüt eylemiyse, örgütün icraatı olarak ele 
alınmalı, eleştirisi bu yönde yapılmalı. 
Ethem ve ağabeyleri teşkilâtı mahsusa gibi 
disiplinli bir örgütün etkin üyeleridir. Bu 
örgütün bilgisi ve onayı - hiç değilse genel çiz- 
gisi dışında - olmadan bu tür eylemlere kal- 
kışamazlar. Teşkilatı Mahsusa için olumlu 
şeyler söyleyip, etkin üyeleri hakkında 
olumsuz laflar etmek uygun düşmüyor. 

Çerkes Kardeşler Milli Mücadele'de tesa- 
düflerin ortaya çıkardığı kişiler değiller. Ne 
de eşkiya çıkışlılar. Onlar mücadele içinde 
pişerek, teori ve pratiğin hamuruyla 
yoğrularak, bu günlere gelmiş kişilerdir. 
Böyle olmasalardı, direniş hazırlığı için 
Anadolu'da faaliyette bulunan her millici 
onların kapılarını . çalar mıydı, haydi 
çaldılar, onlar kapılarını bunlara açar 

mıydı? 

Resmi tarih Ethein' i cahil ve önemsiz biri 

olarak gösteriyor. Çerkes'i cahil ve önemsiz 
olarak vasıflandıranların tek ölçüsü 
"rütbe"dir. Ethem, madem küçük zabitir, 

böyle de kalmalıdır. 
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Ethem'in hiç anlaşamadığı komutanlar- 
dan birisi olan Fahrettin Altay'ın şu 
söyledikleri böyle bir zihniyetin 
mahsülüdür. 

" .biraz da Ethem'in halinden bahsetik. 
Bir jandarma onbaşılığından yetişen bu 
adamın bizlere karşı aldığı durumu 
düzeltmesini delâlet buyurmalarını kendile- 
rinden rica ettim. Şu cevabı verdiler. 

- Hürmeikâr olması lüzumu tabiidir. Ama, 
jandarma onbaşılığı çok eskidir. Şimdi 

büyümüş ve milli kumandan olmuştur. Ona 

da hakkını vermeliyiz..." (58) 

Fahrettin Altay yukarıdaki konuşmasını 
Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yla 

yapıyor. anlaşıldığı üzere, milli komutanlığı 
hakkıyla kazanmış bulunan Ethem, Fahret- 
tin Altay'ın onbaşısı olmaktan bir türlü kur- 
tulamıyor. Oysa - A. Fuat Paşa'nın belirttiği 
gibi - Ethem'in jandarma onbaşılığı çok eski. 
Onu ve hizmetlerini küçümsemek bağımsız- 
lık mücadelemizi küçümsemeye denktir. 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin 30 Aralık * 
1920 günkü gizli toplantısında ilk kez, 
Ethem'i "şaki" olarak suçlar. Meclis şaşırır. 
Şimdiye kadar hep hizmetlerinde, fedakâr- 
lıklarından söz edilen, milli kahraman niye 
böyle suçlanıyor diye. Basri Bey, hemen, 
Ethem'i meclis kürsüsünden şöyle müdafaa 
eder; 

"Ethem Bey üç defa Balıkesir'e gelmiş. Üç 

defa Karesi Livası dahilinde harekât yapmış. 
Çapulculuğu vesairesi mevzubahis olan 
Ethem Bey'in bizim dair - i intihabeiyede 
çapulculuğu vesairesi yoktur. Bir tavuğa bile 
dokunmamıştır." (59) 

"Bir tavuğa dokunmama" sözü, burada 
Ethem'in şahsi çıkarı için davranmadığını 
vurgulamak için söylenmiş olsa gerek. Bir 
tavuğa bile dokunulmazsa beş bine ulaşan 
savaşçı birliklerin doyurulması, giydirilme- 
si ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi nasıl 
olacaktı. Buna bir yol bulunması gerekirdi. 
Bu yol bulunmazsa, herşey orada başlama- 
dan biterdi. Bu yolu da, bu yoldaki her kişi 
gibi, Ethem buldu. Varlıkların malı ne 
günler içindi. Gönüllü aldı. Gönülsüz aldı. 
Ama, aldığını hepsini makbuzladı. Mağdur 
edilen olmuşsa kurtuluş sonrası halledilirdi. 
Şimdi malın hesabı mı yapılırdı... 

Çerkes'in kafası böyleydi ama, varlıklı- 
nın ki aynı değildi... 

Onun için düşmanı çok oldu. Bir de 
şundan. Ethem, iç isyanlara kasışan birinci 
derecedeki sorumlulara karşı hiç bağışlayıcı 
olmadı. Birinci derecedeki sorumluladra hep 
"üst" tabakadandı. Onun şiddetinden nasibi- 
ni en çok bu kişiler aldı. 

Nüfuslu kişilerin canı ve malına karşı 

hiçbir ihtilalci bu kadar katı bir yol izlemeyi 
seçmemişlerdir. Ethem kendisini "ateş'e 

atari bu yolu izlerken, şu yumuşak yolu da iz- 
İerdi. 

Asker kaçağı, merkezi otoriteyle başı dert- 
te olanlar, mahkumlar, bilhassa ayaklan- 
malara bilmeden katılan ve yanlışlıklarını 
sonradan anlayan sıradan insanlar, vb. hep 
himayesine aldı. "Başıbozuk" denen bu grup- 
tan en iyi biçimde yararlanmasını bildi. 
.Bunları yeni konumlarına göre disiplin 
altında tuttu. Onun en çarpıcı özelliklerinden 
birisi de budur. 

  

Ethem ve onun silahlı gücü kuvayı seyyare 
devrimci bir eylem içinde akla durgunluk 
veren başarılar kazanmıştır. Birçok şeyin 
"ilk"i olmuştur. 

"İlk"ler tarihe geçerler ve unutulmayanlar 
içinde yerlerini alırlar. İlk olmanın şanlı 
yanı budur. Unutulmamak... i 

Türk Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu 
atmak Hasan Tahsin'e nasip oldu. Hasan 
Tahsin unutulmadı. Düşmana atılan milyon- 
larca kurşunun, bağımsızlık yolunda ölen 
binlerce yiğidin simgesi oldu. Adına ilk 
kurşun anıtı dikildi. 

"İlk"ler tarihe geçerler ve unutulmazlar. 
Bu genel bir kuraldır. Bu kurala uymamak is- 
tediği tarihi kabüllenmemek, ilk olmanın 
haklı gururunu taşıyanlara karşı husumet 
duymak demektir. 

Türk Kurtuluş Savaşı tarihini 

kabülleneceksek, Demirci Muharebesini de 

kabülleneceğiz. Kuvayı Seyyare birliklerinin 
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diğer hizmetlerini de... 

Resmi tarih pek üzerinde durmuyor. Oysa 
durulması gereken bir muharebe var. Demici 
Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan'a 
karşı kazanılan ilk muharebe, 

bu muharebenin kumandanı Çerkes 

Ethem şöyle diyor; 

“Bozgun başlamıştı düşman saflarında. 
Bunu gören bütün kuvvetlerimiz de mevzile- 
rinden fırladı ve taarruza geçtik. Milli Müca- 
dele'nin başından beri ilk defa, tam teşkilâtlı 
bir Yunan fırkası ile Seyyar Kuvvetlerimiz. 
mevsi muharebesi yapıyordu.." (60) 

Demirci muharebesi çok şiddetli olmuş, 
Çerkez Ethem'in yakınlarından ve müfreze 
kumandanlarından birçok kişi ölmüş ve ya- 
ralanmıştır. Şehitler içinde Ethem'in 

eniştesi Hafız Hüseyin Bey'de vardır. 

Yunus Nadi bu muharebenin şiddetini 
şöyle anlatır. 

",. On saat devam eden bu muharebe gayet 
şedit olmuş ve Yunanlıların inhizan ve firar- 

lariyle neticelenmiştir... Düşman birçok si- 

lah ve mühimmat da terkederek gitmiştir..." 

o Oİki taraftan epeyce zayiata mal olan bu 
muharebenin etrafa aksi hayli velveleli oldu. 
bizim tarafın mecruhları arkalara ve hatta 
Ankara'ya kadar nakledilmişti. Bunlardan 
ilk İzmir işgalinden beri kuvayı milliye cep- 
helerinde fedakârane hizmetleri görülen pek 
hâluk (Halız Hüzeyin bey) in yarası ağırdı. 
Kendisinin Ankara'da tedavisine ihtiman 

edildiyse de muvaffak olunamıyarak irtihal 
etti ve pek mutantan bir cenaze alayı ile Hacı 
Bayram Camii haziresine tevdi olundu. (61) 

O günün, Demirci Muharebesinin, şehit 
komutanları büyük törenlerle defnedilirken 
Çerkes Ethem de gözleri öpülerek kutlanı- 
yordu. 

Demirci havalisinden Ethem Beyfendiye 

Afyon 14 Temmuz 1336 (192:) Müstacel 

Demirci'yi geri alan kahraman müfrezele- - 
rimizin mütamadi kahramanca hücumları 

ile bozulan ve askeri vaziyetlerini islah der- 
dine düşen Yunan ordusunun ileri harekati 

durduğu ve gevşediği, cephelerden gelen son 
raporlardan anlaşılıyor... Gözlerinden öper, 

başarılarınızı tebrik ederim." (62) 

Ethem'in gözlerinden öperek kutlayan ki- 
şi M. Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'nın bu 
telgrafının tarihi de İnönü Savaşlarının tari- 
hinden çok önceye ait. Böyle olduğu halde 
inönü muharebeleri "ilk" başarılar gibi 
gösterilmiştir. 

Oysa, Demirci Muharebesi de bir gerçek. bu 
muharebenin Yunan'a karşı verildiği ve bu 
muharebede kuvayı seyyarenin tam bir 
başarı kazandığı da. Böyle olmasına rağmen 
Demirci Muharebesi unutturulmuş, tarihteki 

*hak etiği yere oturtulmamıştır. Daha sonra- 
ki, etkinliği ve başarısı bakımından 
tartışılır bir muharebe olan İnönü Muhare- 
besi "ilk" başarı olarak resmi tarihteki yeri- 
ni almıştır. Durum düzeltilmeli ilk olmanın 
haklı gururu, ilk olana verilmelidir. 

Milli Kahramanımız Ethem Yoldaşın 
Marşıdır Ki 

Üstadâne bir zevkle beslerimiştir: 

Güneş, ay gibi ülkeyi parlattı 

Kahraman Ethem, cihadın senin! 

Garbı, cihanı yerinden oynattın 

Kahraman Ethem, nejadın senin 

w 

Felek milleti yasa çalmıştı 

Gönülleri kara bulut sarmıştı 

Çocuk, ihtiyar imdat dilerdi 

Düşman zulminden feryat ed: “di 

* 

Erler içinde arslanca durdun 

Eğildi sana, bayırlar, dağlar! 

Alçak düşmanı her yandan bozdun 

Kopardın ve kırdın, çözüldü bağlar 

ti 

Yurdun Kafkastır, uludur oyımağın 

Kalplerde böyle yadların vardır! 

Gönlün yücedir, dünyadır oynağın 

Âlemde böyle adların vardır! 
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Daha önce de birkaç kez tekrarladığımız 
gibi, | 

Çerkes Ethem (yani Kuvayi Seyyare) olayı 
tarihimizin en devrimci bir olayıdır. Türkiye 
halkının iç ve dış bütün zor koşullara 

rağmen direnme ve başarma gücünü simgeler. 
bu olaya şimdiye kadar sadece bitaraf 
M.Kemal'in objektifinden bakılmış. Nazım 
Hikmet Kuvay - ı Milliye adlı büyük des- 
tanında Çerkes Ethem'in geçiş isteme olayına 

Nutuk'a bakarak hüküm vermiş: 

090090 

Ve 29 Aralık Kütahya: 

4 top 
ve 1800 atlı bir ihanet 

yani Çerkes Ethem, 

Bir gece vakti . 

- Kilim ve halı yüklü katırları, 
, Koyun ve sığır sürülerini önüne katıp 

düşmana geçti." O 
(63) demiş. 
000090 

Şair burada - konuyu resmi söylemde 
gördüğü için yanlış şeyler söylüyor. 
Mısralarda sözü edilenler Yunan'a götürül- 
memiş, orduya bırakılmıştır. Değil silah ve 
cephane hazine bile götürülmemiştir. Bunlar 
Genel Kurmay'ın resmi belgelerinde mevcut- 
tur. 

o Hiçbir belgede Ethem'in hainliği yok. 
İsyanı bile, Meşru bir güçken gayri meşru bir 
yöntemle tasfiye edilmesine boyun eğmek is- 
tememiş hepsi bu kadar. a, 

- Resmi söylemlere karşı cevap olsun diye 
günümüz şair ve araştırmacı yazarlarından 

Nurer Uğurlu'nun bir şiirini buraya 
alıyorum. 

Ferhat'ın kardeşi sevgili Nâzım 

Önce Akdeniz'den selâm ederim 

5 Açınca bağrımda o mor sümbüller 

Itırlar reyhanlar acı kekikler 

Özlem dolu gözlerinden öperim 

Duydum ki sen bize "Hâin" demişsin 

"Â''nın üstüne bir çizgi çekmişsin 

Yeşilden ilkyaza varınca durdum 

Kendime bu uzun öyküyü sordum 

Baktım ki sen bize konuk gelmişsin 

Vurunca otelin camına rüzgâr 

İnan bu söze değil. İçim sızlar 

© Şiiri bir ömür yücelten insan 

- Nasıl olur bu lâfı söyler canan 

Bir topraktan iki "Hain" mi çıkar.   
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ÇEVİRİ-İNÇELEME 
                                                                                                                                                                                                        

  

      

Ethem özdemir 

  

Çerkes Ethem konusunu buyünün şartları içinde objektif ola- 
rak inceleyebilmek heniz mümkün değildir. Bir süre daha resmi 
terihin tanıttığı şekilde bilinecektir. Olay hakkıda az çok bilgi 
salibi olanların rahatsızlığı, resme terih ile objektif tarih yeteri 
kadar tefrik edememelerindendir. çağımızda her toplum kendi 

koşullarına göre bir milli politeka tesbit etmiş ve özellikle kendi 
yakın geçmişinde bu doğrultuda anlatma, yorumlama durunn- 
dadır. Oysa objektif tarik herhangi bir tarili olay hakkında her 

türlü kaynağın HİÇBİR ETKİ altında kalınmadan incelenmesi ve 

olayın açığa çıkarılmasıdır. Apalgırmanının HİÇ BİR ETKİ altında 

kalmantası içinde olaymı erdinde! rgeçmeside Tarğı Bilim Mie- 

todunun gereğidir. Son yılarda bir ağlı siirenin kısalehileceği 

düşünülebilse dahi bi har toplum için geçerli değildir. Mesala, 0 
günün olaylarını yönlendiren M.Kemal için olumsuz bir ilede kullar- 

mak yasaya göre mümkün değildir. "5318" sayılı Atatürk Aleyhi- 

ne İşlenin Suçlar Hakında Kanın", halen yürürlüktedir. 

    

     

    

Ethem olayı odukça karmaşık e başlıbaşına hir araştırma ko- 
nusudur. Olayı araşrıtan kişinin kesinlikle elayı yaşayan kişilerin 
kültür yapısında bilmesi, hatta yaşamış olması yerekir. Mesela, 
hiç unutmam Lisede Konuyu açıklamaya çalışan öğretmenimiz" 
çerkes Ethem esas niyetini gizlemek için Vi.Kemal'e karşı fazla 
saygılı davranma yayreti içinde idi" şeklinde konuşurdu. Oysa 
M.Kemal T.B.M.M. Başka-mıdır, ayı zamanda Reşit Bey'le Trah- 
lusgarp savaşma kadar varan tanışıklığı vardır, ve Reşit Bey 
M.Kemal'e bizim sarı paşa" diyecek kadar kendine yakın 
görmekterlr. E Eikom ki “milletin kurtarıcısı" olduğu günlerde dehi, 
heşit Bey'in ya yanında siyara deli iiçmediği o günlin yazılarımla mev- 

cuttur. Ethem'i in 1 NASI bir ortamda yetiştiğini bilmesi mümkün ol- 
mayan , Kişilerin onun davranışlarını anlayabilmeleri 

      

  

Ethem'in kaderini etkileyen hir faktörde onunla muhatap 

olma durumunda olan kimselerin karakter yapısıdır. Bu örnek ini 

yörüşede hir dereceys kadar açıklık getirir sanıyorum. Ethem yihi 

  

kuvayi milliyeci olan DEMİRCİ Efe'i nin durumu. Yasadışı bir 
yaşantının içinde olan Efe, Refet Bey'in telkinleri ile Milli 
'Mülcadeleye kazandırılmış, düşman karşısında cephe oluşturması 
sağlanmış bilindiği gibi o günün şartlarında önemli hizmetlerde 
vermiştir. Refet Bele'de bir efenin karargalunda müşavir - misa- 
fir olarak Kalmıştır. Tarihin garip hir cüvesi, Kuvayi Milliyenin | 

  

ile Demirci Ele'yi etkisiz hale 5 getirirken, onun crlin pe srian 
oimasına da İzin vermez. İyi günlere dönüldüğünde Efe 
T.B.NLMİ'nin her yö Ek açılışmda şerai misafiridir. Aile efradiyia 
mutlu yaşantısını sürdürür. Oysa, Etkem'in akibeti malum, onun 
yantıklarını yapamayanlar, başarıları karşısında rahatsız oiali- 

78 mn misali olduğumla kendisine hiç ac P, 

Konuyla direk ilgili görünmezsede, zanımca KONUMUN 
anlaşılmasını sağlayacak bir hususda şudur; Mili Mücadeleyi 
gerçekleştiren ilk kadronun üyelerinde olan A.F. Cebesoy, Rauf 
Orkay, Kazım Karabekir, Refet Bele, zor günler bitiğinle hiç biri 
yalım çevrede değildir. Askeri seden beri V.Kemal'in arkadaşı. 
olen A.F. Cebesoy, Hamidiye Kalıramanı Rauf Orbay'ı Doğu Gep- 

hesi komutanı Kazım Karabekir, Amasya genelyesindeki dört im- 
zedan birinin sahibi olan Refet Bele “resimi hain" olmadılarsa da 
az mu çektiler? 

  

      

  

Netice itihariyle resmi tarğı anlayışında kaybeden kötü, ka- 
zenan iyi değil mi? 

  

defi 
Aİ e 

  

Es saygı ve selamları sunarım 

14.09.1991 

YO RU MSGZ. a ua sa 

Hafıfağı Dergisi'ne 

- Çerkez Ethem mavzuunda basında konuyla ilgili olarak 
yayınlanan yazılan ve kitaplar dışında bilgi sahibi değilim. Bu n8- 
denle faza birşey söyleyebilecek durumda değilim. Aradan uzun 
bir müddet geçmesine rağmen bu konuda bugünde yeterli bip 
değartandne yazılamayacağını digimiyarım. İtibarının iade 

  

- Ayrıca Çerkes Ethem'don kamuoyunda sadece "Ethem Bey” 
olarak değikle "çerkes Ethem" olarak halisedilmesinler Çerkes 
olarak rahalsız doğlim. Tam iersins memnun oluyorum. 
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    Osman ÇELİK tarafından yayına hazırl 

mıştır. Pek yakında kitap olarak çıkacakt     

  

İngiliz Belgeleri, çok yönlü bilgilerle dolu 
dur. Yüzelli yıl öncesinden başlayarak, £ 

   
    

        

vermektedirler. Kuru bir tarihi sıralam: 

linde değil, herşeyin özü ve detayı, d 

zaman periyodu içinde, kan ği 

)Jzetlenmesiyle yetinilmemiş, duygu ve dü- 

kültür değerleri de ifade edilmiştir. 
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OPTİK PAZARLA 
YAŞAR ASLASKAY 

Sakın Cad, İp) Tele tğdd4i 
Çankaya V. D. 0301630916 
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