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“OĞUL VATAN KÖTÜ OLUR MU?”

Bizler Ahıskalı ailelerin gurbetlerde dünyaya 
gelmiş neslindeniz. Vatanımız olan Ahıska’yı 
büyüklerimizin hikâyeleri ölçüsünde 

biliyoruz. Şu var ki bizim gibi sürgünde yeşeren 
nesle mensup olanların kalbinde, bir Ahıska merakı 
hatta hasreti yeşermiştir. Acaba gün olu mu ki ana 
babalarımızın yurdunu görelim…

Ahıska hasreti zamanla bir sevdaya dönüştü. 
Sovyetler Birliği zamanında bizim için Ahıska seyahati 
de yasaktı. Sovyet devi devrilip gittikten sonra 
fırsat ve imkân bulan birçok hemşehri gidip oraları 
dolaştılar. Bu defa Ahıska, zihinlerimizde onların 
gözüyle canlanmaya başladı. Bir hayal kurar ve oraları 
görenlerin anlattıklarıyla oraları görmüş gibi olurduk. 

Vatan dediğimiz Ahıska’ya elbet bir gün kavuşmayı 
umardık. Nitekim Allah bizlere Türkiye’de eğitimimizi 
tamamlamayı ve büyük vatanımız olan Türkiye’ye 
yerleşmeyi nasip etti. 

Antalya’dan birkaç arkadaşla bir araya geldikçe vatan 
duygularımızı dile getirirdik. Ahıska’ya seyahati düşünmeye 
başladık. Nihayet bu düşünceyi gerçekleştirdik. 

Uzun ve yorucu bir yolculuk sonunda  Posof’un 
Türkgözü sınır  kapısından Gürcistan topraklarına 
girdik. Artık Ahıska topraklarındaydık. Hepimiz 
çok heyecanlıydık. Hayatımızda hiç görmediğimiz 
vatanımıza gelmiştik.

Ahıska hududuna varınca Vale köyüne giriyoruz. 
Burası çok eski bir kasaba. Türklerle Gürcüler bir 
arada yaşarlarmış. Çok eski Sovyet evleriyle yeni 
binalar kendini gösteriyor. Posof-Ahıska yolu bu 
kasabanın ortasından geçiyor. Buradan hareketle 
Ahıska merkezine doğru yol alıyoruz. Her ne kadar 
bu topraklarda doğup büyümemiş olsak da kendimizi 
sanki buralardan hiç ayrılmamışız gibi hissettik. 

İlk gün Ahıska kalesini ve Ahmediye Camii ve 
Medresesini gezdik. Bu Osmanlı devri yapıları 
Gürcistan tarafından tamir ettirilmiş. Ama eski 
fotoğrafl ardaki şeklini göremedik. Ahıska’yı, hayal 
ettiğimizden daha güzel bulduk ve şaşırdık. Kale 
içinde müzeyi gezdik ve müzede Osmanlı dönemine 

ait bir fermanı gördük. Osmanlı Devleti 
zamanında bir yere ferman gönderirken 
altın harfl erle ferman yazılırmış, bu da 
ecdadımızın ne kadar büyük ve değerli 
olduğunu bir daha kendi gözlerimizle 
müşahede etmiş olduk. Kale, cami ve 
medrese bir arada… Burada üç saatimiz 
geçti. Fakat doyamadık, kanamadık; 
nedense hepimizde her köşesini tekrar 
ve usanmadan gezip görme heyecanı 
devam ediyordu.

                     *
Akşam olunca Ahıska’dan ayrılıp 

Abastuban köyüne doğru yola koyulduk. 
Orada halen bir akrabam yaşamaktadır. 
Ziyaretimiz hem bizim için hem de onlar 

için çok heyecanlı oldu. Hemen söze sohbete girdik. 
Akşam yemeği sofrasına oturduğumuzun farkında 
değildik. Herkes, 1944 yılından sürgün edilmiş ve 
tekrar doğup büyüdüğü topraklara yerleşmiş olan bu 
canlı şahide sorular soruyordu. Buralarda yaşamanın 
mümkün olup olmayacağı sorusu üzerine yaşlı amcam 
döndü ve tarihi bir söz söyledi: “Oğul vatan kötü olur 
mu?”

Bu cevap karşısında duygulandık. Artık bu tür bir 
soru sormanın anlamı olmadığını anladık. Yani buna 
benzer akla gelecek diğer sorulara da peşinen veciz 
bir soruyla cevap verilmişti. 
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Abastuban’ın meşhur çermüğüne/kaplıcaya gittik. 
Köylülerin bizleri evlerinde misafi r etme teklifl erine 
rağmen onlara rahatsızlık vermeyelim diye otelde 
kaldık. 

Sabah olunca tekrar Haci Yusuf Molla amcamın 
evine geldik. Daha sonra Abastuban köyünde eskiden 
dedemlerin ve ninemlerin evlerini gezdik. Köydeki 
evlerin çoğu harabeye dönmüş, kimisi yıkık ya da talan 
edilmiş vaziyetteydi. Çok hazin bir manzara... Amcam 
her şeyi o kadar ince ayrıntısına kadar anlatıyordu ki 
hayretler içinde kalmamak mümkün değildi.

Ne yazık ki Abastuban’daki Türk Mezarlığı da yerle 
bir edilmişti. Üstüne üstlük buraya evler yapılmıştı. 
Bu manzara karşısında tüylerimiz diken diken oldu; 
maatteessüf yapabileceğimiz hiçbir şey yok! Amcam 
anlattıkça içimdeki hisler diyordu ki bizler bugün 
burada hiç görmediğimiz ve sevdiğimiz vatanımızın 
tarihini yaşlı amcadan devralıyoruz. O anlattıkça 
gözlerimiz doluyordu. Her ne kadar aynı olayları 
defalarca dinlemiş olsak da, bu defa anlatılan hayatın 
işte tam yerindeydik! Dinlediğimiz hayat hikâyelerinin 
mekânı işte burası diyordu içimizden bir ses…

Ne yaparsın, burada şimdi sadece garip bir gezgin 
gibiydik! Yani insan kendi ecdadının yurdunda garip 
bir misafi r… Bu karmaşık duygularla muhabbeti kesip 
yolumuza devam ettik.

İkinci durağımız, Gorgisiminda köyü. Burada yaşlı 
bir Gürcü’yle karşılaştık. Köy hakkında biz soruyoruz o 
cevaplıyor. Biz onunla konuşurken çevremize çevredeki 
Gürcüler de geldi ve bizim sorduğumuz sorulara onlar 
da kendilerince cevaplar verdiler. Bize karşı çok sıcak 
davrandılar, hepsi evine davet ediyordu. Birinin daveti 
daha farklıydı: “Gelin, dostluk adına içelim!” 

Bu köyde de Türklerin evleri tamamen yıkılmış, 
talan edilmişti. Köyün mezarlığı üzerine futbol sahası 
yapılmıştı. Burada yaşayan Gürcü ahalinin yaşlılarıyla 
görüşmek istiyorduk. “Yaşlı bir kimse var mı? Sürgünde 
Türkleri hatırlayan, bilen kimse var mı?” Bu sorumuza 
maalesef olumlu bir cevap alamadık. Burada 
gördüklerimiz 1940’lı yılları yaşamamış insanlardı. 

Köyde biraz dolaştık, eski yıkıntı evlere baktık. Ama 
bir gerçek vardı: Gürcüler bu köyün eski sakinlerinin 
hatıralarını silmişlerdi. 

Üçüncü durağımız Temlala köyü. Burası bizim 
içimizden bir arkadaşın dedesinin köyüydü. Burada 
Niko adında doksanlı yaşlarda bir Gürcü’yü bulduk. 
Yaşlı adam sürgünden önce bu köyde Türklerle 
beraber yaşamış ve çok güzel Türkçe konuşuyordu. 
Bize Türklerin sürgününü ayrıntılarıyla anlattı. Bu 
adamın bunca yıl geçmesine rağmen hâlâ Türkçeyi 
unutmadan konuşması karşısında şaşırmıştık.

İhtiyar Gürcü’ye, “Amca sen Türkçeyi nerede ve nasıl 
öğrendin?” diye soru sorduk. Adam bize baktı ve şu ilgi 
çekici cevabı verdi: “Ben Türkçe bilmem, ben Müslümanca 
bilirim.” Bu cevap karşısında biz bir daha şaşırdık. 

Demek ki ecdadımız Müslümanlığı öyle güzel 
yaşamışlar ki adam hangi dili bildiğini konuştuğunu bile 
bilmiyordu. Biz kendisiyle İstanbul Türkçesiyle soru 
soruyoruz, o bize Ahıska ağzıyla cevap veriyor ve ilâve 
ediyor: “Siz temiz Müslümanca konuşamıyorsunuz!” Ne 
diyeceğimizi şaşırdık ve birbirimizin yüzüne baktık…

İhtiyar Gürcü’ye sorduk: “O zamanlar buradaki 
Müslümanlarla aralarınız nasıldı?” 

Adam, “Biz öz kardeş gibiydik. Aramızda bir mesele 
yoktu. Onlar bizlere çok yardım ederlerdi.” dedi.

Bu gezi sırasında çocukluğumuzda çok 
duyduğumuz ama bir türlü anlam veremediğimiz ilginç 
olaylara ve konuşmalara da şahit olduk. Meselâ eve 
geç geldiğimizde, büyüklerimiz, “Hangi Cucuxet’tey-
din?” diye sorarlardı. Şimdi burada öğrendik ki Cucu-
xet, Ahıska’nın Temlala köyünde bir dağın yamacıy-
mış! Anlamı da ‘uzak ve karanlık bir yer’ demekmiş! 
Oraya bu ismin veriliş sebebi, orada devamlı esraren-
giz şeylerin olduğuna inanılmasıymış!

Bir de büyüklerimiz küçükken bizlere bir şeyler 
yaptırmak veya bir şey istedikleri zaman veya susturmak 
için, “Hoppaya götüreceğim.” derlerdi. Her ne kadar 
bu sözleri çok duymuş olsak da anlamını bilmiyorduk. 
Onu da burada öğrendik! Vaktiyle Ahıska bölgesinde 
yaşayanlar alış veriş yapmak için Türkiye sınırındaki 
Hopa’ya giderlermiş. Çocukları avutmak ya da onlara 
bir şey yaptırmak istediklerinde, “Seni Hoppaya 
götüreceğim!” derlermiş. Söz buradan çıkmış…

Sözün özü oraları bir an önce ziyaret edip en kısa 
zamanda da yerleşerek oraları tekrar şenlendirmek, 
ihya etmek lâzım. Bu da bizim elimizde. Nitekim 
oradakiler de bizlerin bir gün geri döneceğimizi 
biliyorlar ve bekliyorlar. 

Temlala köyünde mezarların yerinde yeller esiyor!
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