
  Şevket Kaan GÜNDOĞDU

Hatıralardaki vatan Ahıska:

 ASPİNZA-AŞAĞI OŞORA KÖYÜ

Aşağı Oşora, Ahıska vilâyeti Aspinza ilçesi-
nin bir köyüdür. Burası eskiden Gamze, İduma-
la, İndusa, Laşhev, Ota ve Yukarı Oşora köyle-
rinin bağlı olduğu eski bir nahiye merkeziymiş. 

1944 sürgününde 390 hane olan Aşağı Oşo-
ra, günümüzde 100 ev sürgün öncesinden 
kalmak üzere, sürgünden sonra devlet tara-
fından 50 ev daha yapılarak, Acara bölgesin-
den getirilen insanlar yerleştirilmiştir. Sürgün 
edilen Oşora köyünün yerlileri ise, çoğunluk-
la Kazakistan’ın Çimkent şehrine sürgün edil-
miş olup, diğer Orta Asya ülkeleri, Azerbay-
can ve Rusya’nın farklı bölgelerinde de Aşağı 
Oşora köylüleri yaşamaktadır. Yakın tarihler-
de Türkiye’ye gelen Oşoralıların çoğu Bursa’ya 
yerleşmişlerdir. 

Sürgün tarihinde, köyün muhtarı Hosbiye-
li Ziver Efendi olup, köydeki okulun müdürü 
ise aynı köyden Zodogil sülalesinden Ahmet 
Bey’dir.

Köyün belli başlı sülâleleri şunlardır: Abdul-
gil, Bahaçgil, Bahçegil, Bedelgil, Çitilgil, Çin-
karogil, Çuçulagil, Demürcigil, Fezogil, Hokigil,  
Kokinagil, Kulagil, Lapogil, Lomangil, Mollagil-
ler (Metanoğulları), Mutigil, Saraçgil, Tıhaçgil, 
Zodogil.

Aşağı Oşora’da halk arasında kullanılan baş-

lıca semt adları şöyleydi: Bogir Mevki, Deredi-
dihev Bahçesi, Gamzenin Suyu, Karçile Tepesi 
(Bu tepeye kar yağdığı zaman, ertesi gün köye 
de yağarmış), Kodiyan Tarlası, Memiş Bahçe, 
Peg Pugarı, Pehlivan Düzü (bayram kutlamaları 
ve güreşler burada yapılırmış), Ruget Dağı, Saz-
gel Tarlası, Oğribe Yokuşu.

Ayrıca köyde her sülâlenin kendi adıyla anı-
lan mahalle isimleri mevcuttu: Zodogillerin Ma-
halle vb…

Oşora’da belli başlı yapılara da işaret edelim.  

Mollagiller sülâlesinden Ahıska Ahmediye 
Camii imamı ve medresesinin müderrisi olan 
Ahmet Hoca’nın oğlu Molla Ali 1830’lu yıllarda 
köyün camisini yaptırmış ve caminin ilk imamı 
da kendisi olmuştur. 

Köyde kimler tarafından yapıldığı bilinme-
yen, herhangi bir tarih kaydı bulunmayan çok 
eski bir kilise vardı. 

Yapılış tarihleri tam belli olmamakla birlikte, 
Osmanlı döneminden kaldığı bilinen, Aşağı ve 
Yukarı olarak adlandırılan iki adet eski değirmen 
varmış.

Köyde Osmanlı döneminden kalma konak 
ve evler mevcut olup, birçoğu sürgün sonrası 
yıkılarak harabe haline gelmiştir.

Oşora, diğer Ahıska köylerine göre 
daha zengin ve eğitim durumu da 
daha ileriydi. Sürgün öncesi ve son-
rasında bir hayli okumuş kişi çıkmış-
tır. İşte onlardan tespit edebildikleri-
miz: Ahıskalı ilk hemşirelerden Ada-
let Hanım (1896 Oşora-1957 Kaza-
kistan), eski Ankara Milletvekili Alaad-
din Metan, 1920’lerde Varhan Mualli-
mi Abdullah Metanoğlu (1898-1992), 
eski Kars Belediye Başkanı Nusret 
Metan, eski Ahıska Milletvekili Baha-
dır Metan Enveroğlu ve Oşoralı mah-
lasıyla şiir yazan Şair Zeynul Efendiyi 
sayabiliriz. Şair Zeynul Oşoralı’nın 31 
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kıta olan Ana Yurda adlı şiirinden Oşora ile ilgili 
olan mısraları şöyledir: 

Şimdi başliyem sözün bendinden
Ayrılmışım Oşora’nın kendinden
Usanıp türkü dedim kendimden
Vatanından ayrı düşen ağlasın.

Verimli topraklara sahip olan Aşağı Oşora 
köyünün bostanlarında kavun, karpuz, şalgam, 
patates (kartopi), soğan, sarımsak, çilek (çige-
lek) ekilirmiş.  Arpa, buğday gibi tahıl ürünleri 
de yetiştirilen köyün, bahçelerinde çoğunlukla 
elma ve armut ağaçları bulunurmuş. 

Elma Çeşitleri: Gül alması, karanfil alması, 
mamlo alması, posor alması, söbe alması, şaf-
ran alması, şah alması, yağ alması…

Armut Çeşitleri: Katır armudu, nenezir ar-
mudu, panta…

Aşağı Oşora köyünün, kendi adıyla anılan 
yaylasına, nisan (abril) ayında çıkılırmış. Ka-
sım ayına kadar yaylada durularak, daha son-
ra köye inilirmiş. 

Yazın sıcak günlerinde köyde kuraklık ya-
şandığı zaman, yağmur yağsın diye köyün ço-
cukları kocaman süpürgeye uzun bir sap bağla-
yıp, üzerine ters olacak şekilde kürk giydirirler. 
Kendileri de gözlerine düşecek kadar kocaman 
papakları takıp, sıraya dizilip kapı kapı dolaşa-
rak şu tekerlemeyi okurmuşlar;

Kepçe hatun ne ister
Allah’tan yağmur ister
Yağsın yağsın, bol olsun
Harmanları dolu olsun
Sarı ineğin yağı olsun
Kara tavuğun yumurtası
Amiinnn…

Bu tekerlemeyi söyledikten sonra, her evin 
ev sahibi önlerine çıkıp, çocukların sepetlerine 
yumurta ve başka şeyler de koyarak, bir maşra-
pa dolusu suyu da üzerlerine serperlermiş. 
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Aşağı Oşora Köyü -1974
Köyde 180 yıllık Metanoğulları’na ait konak.
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Posoflu bir ailenin çocuğu olarak, 1991 

yılında Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Nuri 
Erbak İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini 
Bursa Tophane Teknik Lisesi Elektrik Bölü-
münde 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl ka-
zandığı Atatürk Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak 
eğitim hayatına devam etmektedir.  Ahıska 
ve Posof tarihi ve kültürü üzerine araştırma 
ve derleme çalışmaları yapmaktadır.

Bizim AHISKA

37Bahar 2012


