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TRT1’in beklenen dizisi “Bü-

yük Sürgün Kafkasya” nihayet ya-
yınlandı... Reyting listelerini sar-
sarak ikinci sıraya kadar yerleşen 
dizi hakkında olumlu-olumsuz o 
kadar çok yorum yapıldı, ilgili-il-
gisiz o kadar çok şey söylendi ki, 
filmin uyarlandığı romanın yazarı 
olarak görüşlerimizi Bizim Ahıska 
dergisi vasıtasıyla Ahıskalı kardeş-
lerimize duyurmamız şart oldu.

“Ahıskalı kardeşlerimiz” vur-
gusunu özellikle yapıyoruz. Zira 
neredeyse herkes diziden takdirle 
bahsederken, olumsuz sayılabile-
cek bazı yorumlar da sadece onlardan geldi. Bunu da 
aslında gayet normal karşılıyoruz. Zira ortaya çıkan bu 
eser, Ahıska Türkleri için sıradan bir diziden çok baş-
ka bir anlam taşıyor. Herhangi biri yalnızca zevk için 
izlerken, Ahıska Türkü kendi dramının yansıtılmasını 
bekliyor ve orada varlığını hissetmek, çektiği acıların 
hakkının verilmiş olduğunu görmek istiyor. Dediğimiz 
gibi, bu hususta yerden göğe kadar da haklıdırlar...

Burada olumsuz görüş sahibi olanlara karşı di-
ziyi savunmak gibi bir amacımız yok. Zaten temel 
itibarıyla eleştiriler, bizim romanımıza değil, roman-
dan “serbest” olarak uyarlanmış bir dizinin bazı bö-
lümlerine yöneliktir. Romanımızı okuyanlar, genel-
de daha farklı duygu ve düşüncelerle yaklaşıyorlar 
konuya; onların sitemleri romandaki derinliği film-
de bulamamalarından kaynaklanıyor. Fakat roman-
dan uyarlanan filmlerin, dizilerin kaderidir bu; film 
ne kadar iyi olsa da kitabı önceden okuyan genelde 
pek beğenmez. Öte yandan üzülerek ifade etmeliyiz 
ki, Salkım Söğütlerin Gölgesinde’nin kapağını açma-
dan, fikir sahibi olmadan veya anlamadan, dizide 
gördükleri bazı eksiklikleri maalesef bize ve romanı-
mıza yüklemeye çalışanlar da olmadı değil... 

Her şey bir yana,  eğrisiyle doğrusuyla, haksızlık 
etmeden, dizinin isabetli bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekir.

Ahıska meselesine gönül vermiş bir yazar ola-
rak, romanımın diziye uyarlanması projesiyle kapım 
çalındığında çok heyecanlanmıştım. Heyecanımın 
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nedeni yalnızca romanın filme dönüştürülecek ol-
masından duyduğum gurur değildi. Türkiye’de en 
geniş kitlelere erişmenin diziler aracılığıyla olduğu 
gerçeğinden hareketle, hâlâ birçok kimsenin “Alaska 
Türkleri” sandığı, tarihleri tarifsiz acılarla dolu bir 
halkın yaşadığı en büyük trajedinin kamuoyunda bi-
linmesinin sağlanacak olması beni umutlandırmıştı.

Ancak romandan alınan diğer dizilerde olduğu 
gibi, uyarlama esnasında kitabımın duygu ve derin-
liğinin verilememesi, konudan sapılması gibi riskler 
beni düşündürüyordu.  Zira “okuyucu” ve “izleyi-
ci” kitlesi, çoğu zaman birbiriyle örtüşmediğinden, 
dizilerde izleyiciyi çekmeye yönelik ana temadan 
kopmaya varan rötuşlar yapılması kaçınılmazdı. 
Nitekim bu dizide de nispeten böyle oldu. Basit bir 
örnek vermek gerekirse, Salkım Söğütlerin Gölgesinde 
romanında platonik bir detaydan ibaret olan Nino-
Cemil ilişkisi, Büyük Sürgün Kafkasya’da ana tema 
olan sürgünü neredeyse ikinci plâna itiverdi. Ahıska 
Türkleri ve sürgünle bağlantısı olmayan başka bir 
kitapla birleştirilmesinden oluşan doku uyuşmazlığı 
ise bizi asıl hikâyemizden gereksiz yere uzaklaştırdı 
ve dikkatleri dağıttı. Bu arada dizinin ismi konusun-
da da haklı bazı tereddütler dile getirildi. 

Diğer yandan, filmin Ahıska veya Artvin-Ardahan 
yerine Makedonya’da çevrilmesi nedeniyle de eleşti-
riler yapıldı. Ancak ben bu bağlamdaki eleştirilere 
pek katılmıyorum. Bunun bütçe ve teknik veçheler-
den kaynaklandığı anlaşılıyor. Zira Makedonya’daki 
mevcut bir film setinin imkânlarından yararlanılarak 
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maliyetin azaltılması ve diğer birçok zorluğun aşıl-
ması hedeflenmiş. Ancak bu hemen hemen bütün 
filmlerde karşımıza çıkan bir olgudur. Genel olarak 
filmler olayın geçtiği yerde değil, orayı yansıtan ve 
pratik kolaylıklar sağlayan mekânlarda veya bu iş 
için özel olarak kurulan platolarda çevrilir. Bu dizide 
yapılan da farklı bir şey değildir ve bu nedenle so-
run olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Kaldı ki, o bölgeleri karış karış gezen ve çok iyi bi-
len biri olarak filmdeki dış mekân çekimlerinin bölge 
gerçeğinden çok uzak olmadığı kanaatindeyim.

Filmin hazırlık ve çekim aşamasında, Ahıska 
Türklerinin giyim-kuşam, gelenek, ağız ve benzeri 
folklorik özelliklerinin dizide olabildiğince yansıtıl-
ması için mutlaka bu konulara hâkim 
bir danışmanın hizmetlerinden 
faydalanılmasının şart olduğu-
nu söylemiştik. Hatta müdahale 
edebildiğim ölçüde senaryoyu 
da inceleyerek dikkatimi çeken 
eksiklikleri tek tek iletmiş, Ahıska 
Türklerinin bazı geleneklerine, ya-
şayış tarzlarına, sürgün döneminin 
ve tren yolculuğunun koşullarına 
hassasiyet gösterilmesi gibi hususla-
ra dikkat çekmiştim. Bunların bazıla-
rı dikkate alınmış, bazıları ise alınma-
mış veya alınamamıştı. Diziye Ahıska 
Türkleri tarafından yapılan yorum-
lardan anladığım kadarıyla eleştiriler 
benim de zamanında dikkatimi çeken 
hususlar üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak 
burada eleştirilere ve dizide gördüğüm 
eksikliklere tek tek girmenin hâsıl olan 
neticeye bakınca lüzumsuz olduğu kana-
atindeyim. Zira dizi sayesinde kitap okumakla pek 
arası olmayan yüz binlerce kişiye nüfuz edilerek, 
başka türlü etkileşimin mümkün olamayacağı geniş 
kitlelerde Ahıska Türklerinin trajedisi hakkında bir 
farkındalık yaratılmış oldu. İşte benim tüm risklere 
rağmen tercihimi dizinin yapılmasından yana kul-
lanmamın sebebi de buydu; Ahıska Türklerinin ya-
şadığı acıları herkese duyurmak... 

Dizi elbette mükemmeli hedefleyerek daha ger-
çekçi ve etkileyici bir şekilde çekilebilirdi. Fakat 
eleştiri kutusunu açtığımızda Türkiye’de bundan na-
sibini almayacak dizi var mıdır? Eleştirileri yaparken 
elimizi vicdanımıza koymak ve ayrıntılarda kaybol-
madan resmin tamamını görmek gerekir. Bu dizi sa-
yesinde Ahıska Türklerinin dramı bugüne kadar en 
etkili ve geniş şekilde duyurulmamış mıdır? 

Dizinin hedef kitlesinin yalnızca Ahıska Türkle-
ri değil, yaklaşık 80 milyonluk Türkiye nüfusuyla 
başka ülkelerde diziyi uydudan seyreden çok ge-
niş bir kitle olduğu unutulmamalıdır. Almanya ve 
Azerbaycan gibi ülkelerden gelen sayısız beğeni 
yorumu da buna işaret etmektedir. Dizinin bu ka-
dar ses getirmesinin sebebi de esasen budur. Amaç 
Ahıska Türklerine anne-babalarından, dedelerinden 
dinledikleri hüzünlü anıları bir nostalji paketi olarak 
yeniden sunmak, tanıdıkları, bildikleri, aşina olduk-
ları şeyleri sergilemek değil, yaşanan trajediye ilişkin 
tüm kamuoyunda bir hassasiyet yaratmaktır. 

Bugüne kadar Ahıska ağzıyla ve Ahıskalılara 
yönelik olarak çevrilen filmler vardır 
ama bunlar Ahıska Türklerinin çoğu 
tarafından dahi izlenmemiştir. Bu dizi 
ise rekor seviyesinde izleyici çekerek 
genel reyting listelerinde üst sıraya 
yerleşmiş, sosyal medyada en fazla 
konuşulan dizi haline gelmiş, Ahıs-
ka Türkü olsun olmasın yüzbinlerce 
-belki de milyonlarca- kişi tarafın-
dan gözyaşlarıyla izlenmiştir. Tüm 
özellikleriyle tamamen Ahıska 
kültürünü yansıtmayı hedefleyen 
bir film aynı etkiyi yaratamazdı 
ve kısıtlı sayıda izleyiciye hitap 
eden bir belgeselden öteye gi-
demezdi. Başta da belirttiğim 
üzere, eleştirilerde haklılık 
payı bulunmakla birlikte, or-
taya çıkan eserin bir belgesel 

değil, kurgusal bir film olduğu-
nu ve tüm sorunları çözecek sihirli bir değnek 

olarak görülmemesi gerektiğini hatırda tutmakta ya-
rar var. 

Eksiklik ve eleştirilecek noktaları bulunmakla 
birlikte, söz konusu dizi tanınmış oyuncu kadrosu, 
özgün müzikleri, ustalıkla çekilmiş sahne ve görün-
tüleriyle sıradan bir dizinin ötesine geçerek bir gün-
dem oluşturmuş, Ahıska Türkü olsun olmasın her-
kes tarafından duygu yoğunluğuyla izlenmiştir. Ar-
tık Türkiye’de çok daha az insan “Alaska Türkleri” 
derken, çok daha fazlası Ahıska Türklerinin dramını 
daha yakından tanımakta ve onların meselelerine 
sempatiyle yaklaşmaktadır. 

Kısaca, böyle bir dizinin yayınlanmış olmasını 
Ahıska Türkleri açısından neticede gayet olumlu bu-
luyor ve bunun daha büyük projeler için bir başlan-
gıç olmasını dileğiyle başta TRT olmak projede eme-
ği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
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