
  Fatma EYÜBOĞLU

Vatan Cemiyetinin öncülerinden Vahdeddin Şahmuradoğlu:

“VASİYETİM ODUR Kİ SİZ AHISKA’YA GELESİNİZ!”

Vahdeddin Şahmuratoğlu’nu İnegöl’de yeni 
açılan yönetiminde bulunduğum dernekte bir 
radyo programında gördüm. O, Ahıska Türkleri-
nin yakın tarihini ve kendi hatıralarını anlatması 
için davet edilmişti. Bu vesileyle tanıştık ve hat-
ta akraba çıktık. Şahit olduğu ve yaşadığı hadi-
seleri, gayet iyi hatırlıyor. Halkımıza ve bilhassa 
gençlere faydalı olacağını düşünerek anlattıkla-
rını not ettim. 

“1938’de Ahıska’nın Adigön ilçesi Marel kö-
yünde doğdum. Babam Şahmurat Kahtaranoğ-
lu, 1910 doğumlu. Dedem Kahtaran, Osman-
lı askeri Ahıska’ya geldiğinde (1918) Halit Pa-
şayla beraber çalışmış. Anam Hanımpaşa Bina-
lıkızı, Aspinza’nın Niyala köyündendi. Ailemde 
iki erkek, üç kız çocuk vardı. Ben onların büyü-
ğüyüm. Ahıska’dan sürgünde altı yaşındaydım. 

Ahıska’da bolluk içinde yaşadığımızı hatırlı-
yorum. Malımız, mülkümüz çoktu. Babam mu-
hasebede çalışıyordu, anam kolhozda. Baba-
mın amcası vardı Kahriman dedem, Ahıska’da 
çok meşhur bir ustaydı; ağaç ve taş ustalığı ya-
pardı. Dokuma, biçme, boyacılık, bilgi ve sa-
nat sahibi olmuştu. Babama ve kendi oğluna bu  
sanatları öğretmişti. Birlikte Ahıska köylerinde 

 çok camiler yapmışlardı. Bugü-
ne kadar sahipsiz camilerin içine 
girseniz onun yazılarını, boyama 
sanatının aslını görürsünüz, sanki 
bugün boyanmış. Sanxure, Sa-
kunet ve başka köylerde yaptı-
ğı camilerin ustası Kahriman de-
demdir. 

Ahıska’da tarla işleri o za-
manlar hep el kuvvetiyle yapılır-
dı. Ekinler tırpanla biçilirdi. Har-
man dövme işini, öküzlerin sü-
rüklediği ve gemi denilen, altı 
madenî taş döşeli tahtalarla ya-
pardık. Kahriman Usta, buğday 
biçen bir biçerdöver aleti keşfedi-
yor. Bu da Moskova’ya kadar gi-
diyor. Sovyet’in başı Zalim Stalin, 
Kahriman Ustaya mektup yazıyor 

ve başkente davet ediyor. Bu işler 1930’ku yıl-
larda olmuş. Usta düşünüp taşınıyor; Stalin’in 
zalim olduğunu, başına bir iş geleceğini anlı-
yor. Türkiye’ye göç etmenin yolunu arıyor. Ba-
har ağzı herkes dağa, yaylaya gitmek için ha-
zırlık görüyor. Usta, gizlice göç etmeye hazırla-
nıyor. Bu arada Adigön’de genç komsomollar, 
Kahriman Usta’yı tutuklamak istiyorlar. Bunu 
sezen Usta, ailesiyle birlikte sınırdan geçiyor ve 
Türkiye’nin Eleşkirt bölgesine yerleşiyor. 

Rahmetli dedem, birkaç defa hacca gitmiş, 
Mekke-i Mükerreme’de vefat etmiştir. 

Babamla amcalarım, aileden beş kişi, 
1941’de İkinci Dünya Savaşı’na gidiyorlar. Bir 
amcam geri dönmedi. Cephede savaşırken bi-
risi babamın kulağına, “Stalin, Ahıska Türkleri-
ni sürgün edecekmiş!” diyor. O da bir yolunu 
bulup cepheden kaçıp evine geliyor. Bakıyor ki 
herkes yerinde, kötü bir şey yok. Bu defa gönül-
lü olarak askeriyeye teslim oluyor ve tekrar cep-
heye dönüyor. 

Geldi çattı 1944… O kara günleri hiç anlat-
mak istemiyorum, içim parçalanıyor. Sürgünde 

V. Şahmuradoğlu - Fatma Eyüboğlu.

Bizim AHISKA

41Bahar 2012



Özbekistan’ın Taşkent vilâyeti Orta-Çirçik kaza-
sına geldik. Toytepe istasyonunda bizi indirdi-
ler. Pazarda topladılar ve orada bizi şuraya bu-
raya taksim ettiler. Bizim aileyi Yengi Durmuş 
kolhozuna götürdüler. Hemen herkesi işe baş-
lattılar. Anam pirinç tarlasında çalışıyordu. 

Babam cephedeyken savaş bitti. Ahıskalıla-
rın sürgün edildiğini cephede öğrenmiş. “De-
mek ki o zaman duyduğum gerçekleşti.” diye 
Stalin’i lanetlemiş. Cepheden Özbekistan’a ge-
lip bizi buldu. Göğsü dolu madalyalarıyla gel-
mişti. Vücudunda mermi yaraları vardı. Savaş-
tan zaferle dönerken bir askerî doktor kerpete-
ne benzer bir şey vermiş, “Vücudundaki saçma 
parçalarını kendin çıkarırsın.” demiş. Babam 
bunları çıkardı ama sırtındakiler kaldı ve babam-
la beraber toprağa girdi. 

Ben 7. sınıfa kadar kolhoz okulunda oku-
dum. Sonra Taşkent Demiryolu Meslek Lisesin-
de dört buçuk yıl okudum ve teknisyen olarak 
mezun oldum. 

1963’te Ahıska’nın Zazola köyünden Vezir 
kızı Güldane’yle evlendim. Dördü erkek, ikisi kız 
altı çocuğumuz oldu. 

Mesleğimde on sene çalıştım. 1974 yılında 
Özbekistan’dan Kuzey Kafkasya’ya Kabartay-
Balkar ülkesi Nalçik şehrine göç ettik. Bura-
da da kendi mesleğimle ilgili bir işte çalıştım; 
emekli oldum. 

Hayatım boyunca vatanımız Ahıska’ya dön-
mek için çok çalıştım çabaladım. Maalesef  
başarılı olamadık. 1960 yılında Ahsıka Türkleri 
Komitesi (VOK) kuruldu. Başkanı Apiyetli Enver 
Odabaşev oldu. Ben de bu komitenin yönetim 
kurulundaydım  ve çok aktiftim. KGB tarafından 
sürekli takip ediliyorduk. Amacımız vatanımıza 
dönmekti. Çünkü sürgüne uğrayan başka mil-
letler, Stalin’den sonra geri dönebildiler ama bi-
zim Ahıska Türklerinin her türlü yolunu kestiler 
ve dönmemizi engel oldular.   

Moskova’da ve Tiflis’te defalarca yetkililerle 
görüştük. Gürcistan Yüksek Sovyet Prezidyum 
Başkanıyla da görüştük. “Sizin bu vatana dönüş 
probleminizi çözeceğiz.” diye bizi kandırıyorlar-
dı. Abastubanlı Yusuf Sarvarov başkanlığında 
VOK yönetim kurulundan beş kişilik heyet ola-
rak Gürcistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri 
Patiaşvili’yle görüştük. Ahıska’da ve diğer kaza 
ve köylerde boş olan yerleri ve evleri kaydetme-
ye karar verdik. Ahsıka Türklerinden ustaları ge-
tirip evler yaptıracak ve  sürgün edilen milletimizi 
vatana getireceğiz. Bir komisyon oluşturduk ve 
Ahıska’dan başladık. Adigön ve Aspinza’ya git-
tik. Bizimle beraber Gürcistan KGB temsilcisi Os-
veoşvili ve Çalışma Bakanı Çehladze de vardı.

Kahvaltı yapmak için “Aspinza Restoran”a 
girdik. Önümüze gelen yemekte domuz eti ol-
duğunu anladım. Arkadaşlara da söyledim.  

Sakunet Camii-2010
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Yusuf Muallim çok kızdı, “Siz  bizim Müslüman 
olduğumuzu bildiğiniz hâlde mahsus o haram 
kılınmış etten bize yemek getirdiniz. Yazıklar ol-
sun. Biz her millete, her dine saygı duyuyoruz! 
Şu sizin yaptığınız işe bakın!” dedi. Derhal baş-
ka yemek getirdiler ve özür dilediler.  

Brejnev zamanında Nalçik’ten Moskova’ya 
Ahıska Türklerinden 75 kadın gitti ve orada bir 
miting yaptılar. Bunların içinde bizim hanım-
la kardeşimin hanımı da vardı. Yüksek Sovyet 
adamlarıyla görüştüler. Görüşmeye kadın polis-
ler de giriyor ve 75 Türk kadınını tutukluyorlar. 
Bunlar üç gün hapiste kalıyorlar. Brejnev’in bro-
şürlerini  göğüslerine asıyorlar. 

Sonra bu kadınları trenle Kabartay-Balkar’a 
gönderiyorlar. Ama onların hakkında bir de 
dava açılıyor. Yusuf Muallime iki sene, kardeşi-
min karısı Kerime Bayramova’ya da altı ay ceza 
kesiliyor.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra VOK da 
dağıldı. Onun yerine Vatan Cemiyeti kuruldu. 
Başkanımız Yusuf Sarvarov’du. Ben de yine yö-
netim kurulundaydım. Vatanımıza dönmek için 
çalışıyorduk. Bu sırada Kabartay-Balkar’da Adı-
gey Hassa cemiyeti kuruldu ve bu cemiyet bize 
kesin bir uyarı verdi: “Siz Ahıska Türkleri bura-
dan gideceksiniz! Biz Türkiye’den Çerkez mille-
timizi getirip  yerleştireceğiz.” dedi.

Biz, Çerkezlerle yerimizi ve yurdumuzu değiş-
tirmeye razı olduk. Hatta formlar bile doldurduk. 
Bu formlarda ev, bahçe kaç metre kare, hangi 
ağaçlar var vs. Kısaca iğneden ipliğe kadar her 
şeyi yazdık. 250 aile form doldurduk, o cemiyetin 
başkanına verdik. Bu teşebbüs de kâğıtta kaldı!

Rusya Federasyonu Başkanı Yeltsin zamanın-
da Kabartay-Balkar’da Türkçe Vatan adlı bir ga-
zete çıkardık. Türkiye’den bir öğretmen geldi; adı 
Sabiha’ydı. Bir yıl çocuklarımıza Türkçe okuma 
yazmayı öğretti. Sonra bunu da çok gördüler. 

1982’de yetkililerden izin alarak Kuzey 
Kafkasya’dan vatanımızı ziyaret etmek için 
Ahıska’ya gittim. Benimle beraber eşim ve üç 
oğlum vardı. Sürgünde altı yaşındaydım. Çok az  
hatırlıyorum, Aral köyü muhtarından rica ettim 
ki bana Marel köyünü göstersin. O bizi bir yere 
getirdi ve dedi ki, “Marel burasıdır.” Ama benim 
kalbim diyordu ki burası değil. Ben burada itiraz 

 ettim. Dedim ki burası Marel değil! Bir çoban 
geldi, dedi ki ben sizi Marel’e götüreyim. Onun-
la gittik. Marel’e geldiğim gibi tanıdım! O anda 
gözyaşlarımı tutamadım.  Halk sürüldükten son-
ra burada hiçbir şey kalmamış! Orada burada 
kalan harabeler, dere tepeler… Mezar taşlarını 
söküp götürmüşler. Gürcüler etrafımıza yığılma-
ya başladı. Köydeki çeşmeyi, dedemin bahçesi-
ni ve bizim evin temelini hemen tanıdım. Bu du-
rumu anlatmak kolay değil. Köyü bozup yok et-
mişler. Hiç bir ev kalmamış. Bağlar kesilmiş. Bi-
zim Ballıkaya yerinde duruyordu, ona çok me-
raklıydım. Burada ağladık sızladık, ama ne çare 
Zalim Stalin ve onun yardımcısı çakal Beriya, bu 
kadar insanımızı evsiz yurtsuz koydular. Babala-
rımız, dedelerimiz vatan hasretiyle öldüler. 

Nihayet oğullarımı sıraya dizdim ve onlara 
ata baba sözü olarak, o Gürcülerin içinde hem 
Rusça hem Türkçe tekrar ettim. Dedim ki, “Bu 
toprak, bu köy bizim dedemizin dedesinin top-
rağıdır! Bizim de ata toprağımızdır. Ben bu top-
raklara gelmek istiyorum. Ben gelemezsem size 
vasiyetim odur ki siz Ahıska’ya gelesiniz! Siz de 
gelemezseniz oğullarınıza vasiyet edin.”

Bu sözlerimi Gürcüler de dinlediler. 

Bir Gürcü, toprak altıda kalan dedemin oca-
ğını gösterdi. O ocak mahalle fırın ocağıydı. İçi-
ne baktım, külleri hâlâ duruyordu.

Ondan sonra Ahıska’ya birkaç defa daha git-
tim. Hep bu topraklara dönme arzusuyla… Bu 
arada birkaç defa da Türkiye’ye gelip gittim. 

1999’da Türkiye’de olan depremi televizyon-
dan duyduk. Biz de Türk’üz, Türkiye’ye yardım  
etmemiz gerekir diye düşündük. 37.000 ruble 
para topladık. Moskova’daki Türk Elçisine götür-
dük. Bankaya yatırıldı, makbuzu da bendedir.

2011 sonbaharında ailece Türkiye’ye taşındık. 
İnegöl-Alanyurt’ta ikamet ediyoruz. Bir arsa aldım 
ve ev yaptım. Küçük oğlumla birlikte oturuyorum. 
Yakında diğer evlâtlarım da gelecekler. Bugün be-
nim altı çocuğum ve bunlardan 25 torunum var.”

Vahdeddin dedeye soruyorum, “Hâlâ vatana 
dönmek istiyor musunuz?” 

“Of kızım, bu benim için çok acılı bir mese-
le… Gürcülere hiç güvenemiyoruz. Türkiye, 
Türk ve Osmanlı toprağıdır. Burası da vatanı-
mız…” diyor.
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