
POSOF KÖYLERİ TAMAMEN BOŞALIYOR

Bizim Ahıska’nın geçen sayı-
sında yer alan “Göçler Posof’u 
Yok Olmaya Götürüyor” başlıklı 
haber yazımızda Posof’ta yaşa-
nan göç felâketinden bahsetmiş-
tik. Aradan geçen birkaç ay içinde 
bu başlığın ne kadar isabetli oldu-
ğunu gördük! Meselâ o zaman üç 
hanenin yaşadığını bildirdiğimiz 
Uluçam köyünde bugün tüten bir 
baca bile yok! 

Göç, Posof’u tamamen yok ede-
cek duruma geldi. Yıllardan beri 
devam edegelen genç neslin batı 
illerine yerleşmesi ve bir daha dön-
memesi, Posof nüfusunun günden 
güne yok olmaya doğru götürdü-
ğü aşikârdır. Birkaç sene öncesine 
kadar bazı köylerde üç veya dört 
hane de olsa bacalar tütmekteydi. 
Artık bir bacanın dahi tütmediği 
köyler göreceğiz. Bunun ilk örneği 
bir kişinin bile kalmadığı Uluçam 
köyü!

 Halil İbrahim ATAMAN

Uluçam köyünün son sakini vefat eden Hükümdar Gündüz. 

Uluçam köyü muhtarının evi. 
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Uluçam köyü camisinde bir zamanlar ezan okunur ve 
cemaati namaza davet ederdi. 

Âşık Zülalî köyü ilkokulu bir zamanlar çocuklarla dolar taşardı; burası şimdi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Geçen sene sadece iki ev kaldı diye haber yap-
tığımız ve konuyla ilgili röportaj yaptığımız Hü-
kümdar Gündüz de vefat edince köy tamamen 
ıssız kaldı. 

Bir yanı orman, bir yanı çayırlık olan köy artık 
sadece vahşi hayvanlara mekân oldu. Evlerin ka-
pıları kapalı olsa da bazı evlerin çatılarını rüzgâr 
uçurdu, duvarlar yıkıldı, evler harabeye döndü.

Tek kalan köyün muhtarı ise ilçe merkezinde iş 
yeri olduğu için ilçede kalıyor. Okul kapalı, cami 
kapalı, evler tamamen kapalı. Bu gidişle Uluçam 
köyü tek örnek olmayacağa benziyor. Sadece birkaç 
hane kalan Kopuzlu, Sarıdarı, Sarıçiçek, Yaylaaltı, Ça-
kırkoç gibi köyler de ıssızlığa doğru gidiyor. 

Bir zamanlar hemen her köyde ilkokul vardı; 
okul bahçeleri cıvıl cıvıldı. Artık o günler tarih 
oldu. Bugün itibariyle 49 köyden Süngülü haricin-
de açık köy okulu bulunmamaktadır. Bir zaman-
lar bin bir emek ve heyecanla yapılan köy okul-
larının hemen tamamı metruk ve viran haldedir. 
Meselâ bir zamanlar Posof’un en büyük köyü 
olan Âşık Zülalî köyü ilkokulu bugün ahır olarak 
kullanılmaktadır.

Bir vatan köşesi insandan hâli duruma doğru 
sürükleniyor. İşte Posof’ta son durum böyle… Son-
rasını görmek için kâhin olmaya gerek yok, demog-
rafik değişim! Razı mısınız?
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