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Özet: Ahıska Türkleri iki asırdır çetin bir hayat
yaşarlar. Baskıya, zulme, sürgüne ve katliama maruz kalmışlardır. Bu felaket millî hafızada derin
izler bırakmıştır. Ahıska Türkünün yaşadığı ıstırabı anlamak için yörede yetişen halk şairlerinin
şiirlerine bakmak gerekir. Ahıska bugün de şiirin
konusudur. Günümüz Ahıska şairlerinden biri de
Yunus Zeyrek’tir. Aslen Ahıskalı olan şair, yazdığı
şiirlerle yurt sevgisini canlı tutmaya çalışmaktadır.
Zeyrek’in Ahıska’sı uzaktan seyredilen bir mazi
cennetidir, şiiri ise bu kayıp cennet için söylenmiş
hüzünlü bir ağıt gibidir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Ahıska şiiri, Yunus Zeyrek
Abstract: The Ahiska Turks live a tough life for
two centuries. They are subjected to oppression,
persecution, exile and massacre. This catastrophe
left deep marks in the national memory. It is necessary to look at the poems of the local poets who
grownup in the region to understand the suffering
that Ahiska Turk has lived. Ahiska is topic of the
poetry in today, too. One of today’s Ahiska poets
is Yunus Zeyrek. The poet, who is originally from
Ahiska, is trying to keep the love of the country alive with the poems he writes. Poet Zeyrek’s Ahiska
is a far-sighted paradise and his poem is like also a
sad requiem said for the lost paradise.
Key words: Ahiska, poetry of Ahiska, Yunus Zeyrek
1. Giriş
Zulme maruz kalan milletler yaşadıklarını dünya kamuoyuna duyurabilmek için her imkânı kullanırlar. Kimi zaman küçük bir haber yazısı, trajik
bir mektup veya bildiri; ilginç bir fotoğraf karesi, hatta basit bir karikatür onlar için kısa vadede
umulmadık neticeler doğurabilir. Uzun vadede
ise bilim ve sanat eserleri gibi daha kapsamlı ve
mütekâmil çalışmalara ihtiyaç vardır. Özellikle
edebiyatın bu konuda ne kadar etkili olduğu bilinen bir hakikattir. Yirminci yüzyılın demir-perde
Sovyetler Birliği’nde nelerin olup bittiğini Türkiye
ilk önce Cengiz Aytmatov, Cengiz Dağcı, Bahtiyar
Vahapzade vb. yazar ve şairlerin eserlerinden öğrenebildi. Bu sebeple mazlum milletlerin yaşadıkları zulmü dünyaya duyurmada edebiyat mühim
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bir vazife ifa eder. Ancak edebî eser konusunda her
millet yeteri kadar şanslı olmayabilir.
Çok talihsiz bir tarih yaşayan Ahıska Türkleri,
seslerini dış dünyaya duyurmada bir asırdır büyük
zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu yüzden akrabalık bağlarıyla bağlı oldukları Türkiye’de bile yakın
zamana kadar hakkıyla tanındıkları söylenemez
(Zeyrek, 2001, 183). 1990’larda Ahıska Türklerinden bahseden gazetelerimiz, kafa karışıklığına
sebep olacak haber yazıları neşretmiştir. (Faigov,
2015, 157). Ahıska Türklerinin tarihlerini takip edebileceğimiz yerli kaynaklar hâlâ sınırlı sayıdadır
(Zeyrek, 2001, 185). Günümüzde bu coğrafyadan
bahseden edebî eser sayısı da fazla değildir. Aslında buna şaşırmamak gerekir, çünkü Anadolu’nun
herhangi bir bölgesi için de aynı durum vakidir.
Hatta olağanüstü bir hâdisenin yaşanmış olması
da neticeyi değiştirmez. Mesela Çanakkale Savaşı
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edebiyatımızda layık olduğu ilgiyi görmemiştir. Hâlbuki bu savaşın bir benzeri olan Truva
Savaşı, bütün Batı edebiyatını besleyen Homeros
Destanları’yla anlatılmıştır. Diğer yandan millî tarih şuurunu geliştirmek ve sonraki kuşaklara aktarmak için böyle büyük zaferleri sanat ve edebiyat eserlerine mal etmek şarttır. Savaşlarda zarar
görüp zulme uğrayan halklar için ise yaşananların
dünyaya duyurulması kimi zaman hayati öne taşır. Bu sebeple Ahıska’yı anlatacak güçlü edebiyat
eserlerinin burada yaşanan felakete dikkat çekmede müstesna bir değeri olacaktır.
Aslında Türk edebiyatı Ahıska’nın acısına bütün bütün kayıtsız kalmamıştır. Son iki yüz yıllık
dram bu bölgede yetişen halk şairleri tarafından
acı bir hatıra olarak terennüm edilegelmiştir:
Ahıska gül idi gitti,
Bir ehli dil idi gitti,
Söyleyin Sultan Mahmud’a,
İstanbul kilidi gitti.
(Zeyrek, 2001, s. 15)
mısraları hâlâ bölge insanının kulağındadır. Ancak 1944’te yurtlarından sürgün edilen bu mazlum
halk bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
hatırlanmaz olmuştur. Hâlbuki gençleri, II. Dünya
Savaşı’nda cepheye gönderilirken kadın, çocuk ve
yaşlıları ölüm yolculuğuna çıkarılan Ahıskalıların
hayatta kalmaları her şeyden önce hatırlanmalarına
bağlıdır. Öyle anlaşılıyor ki onları zor zamanlarında hatırlayan ve bu zulmü dış dünyaya anlatan çok
kimse yoktur. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin
bu konuda iyi bir sınav vermediğini kabul etmek
gerekir (Zeyrek, 2001, 38). Zira Türkiye’de bu faaliyet istisna kabilinden birkaç kişinin hususi gayretiyle sürdürülegelmiştir. Araştırmacı, yazar ve
şair Yunus Zeyrek Türkiye’de kendini bu davaya
adayanların başında gelir.
Yunus Zeyrek’in Şiirinde Ahıska
Dedelerinin 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Ahıska’dan gelip Posof’a yerleştiğini söyleyen
Yunus Zeyrek, (Zeyrek, 2006, Mayıs) kendisini bu
kadim yurdun tanıtımına vakfetmiştir. 2004-2007
yılları arası Uluslarası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığını da yürüten yazar; tarih ve edebiyat sahasında yazdığı muhtelif eserlerin yanı sıra
2004’ten beri Bizim Ahıska adıyla bir de dergi çıkarmaktadır. Dergiyle birlikte fotograf sergisi, televizyon programları gibi etkinliklerle Ahıska meselesini
canlı tutmaya çalışmaktadır. Son dönemde Ahıskalıların Türkiye’de gündem olması, hatta Türkiye’ye
kabulünde Zeyrek’in katkıları göz ardı edilemez.
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Araştırmacı, yazar ve dergi editörü olan Yunus
Zeyrek aynı zamanda şairdir. Şiirlerini 1998’de
Bu Yolda adlı bir kitapta toplayan şair, bu tarihten sonra da şiiri yazmaya devam etmiştir. Posoflu
Âşık Zülâlî ve Hanaklı Mazlûmî gibi bölgede yetişmiş şairler hakkında araştırmaları bulunan Yunus
Zeyrek’in, şiirlerinde Ahıska’ya geniş bir yer verdiği görülür. Denilebilir ki Zeyrek, Türkiye’deki
Ahıska şairidir. Dolayısıyla geçmişten günümüze
Ahıska’nın ıstırabına tercüman olan yöre şairlerinin günümüzdeki temsilcilerindendir.
Ahıska’yı Yunus Zeyrek’in şiirlerinden okumak,
kaybedilmiş vatan toprağının hasretini yeniden
yaşamaktır. Bu sebeple Zeyrek’in şiirine “daussıla
hüznü” hâkimdir, demek yanlış olmaz. Koşmadan
gazele, kıt’adan serbest şiire kadar değişik biçimler deneyen Posoflu şairin şiiri neredeyse daimi bir
gurbet hâlinin ifadesidir; bir başka deyişle gurbet
burcundadır. O Dağlar’ın,
Gurbetteyim şimdi ben,
Önce aklıma adı gelmez o dağların;
Mor çalılıklar girer kanıma,
Sonra rengin bin türlüsüyle
Kendi gelir yakınıma.
(Zeyrek, 1998, s. 37)
mısraları, gurbetteki şairin zihnen memleketinde
yaşaması demektir. Bu duygunun sık sık çocukluk hatıralarına dönüştüğü görülür. Çünkü şairin
memleket hatırası çocukluk hatırasıdır:
Dağları kızaklarla aştığımız zamandı,
Beyaz yakalı talebeydim uzaklarda;
Tatil dediler bir gün, düştük yollara,
Kucağına atılmak için annemizin…
(Zeyrek, 1998, s. 39)
Şair bu amansız coğrafyanın daha cazip olan baharını ve yazını sever:
Nazlı gelindir şimdi tarlalar;
Rüzgâr savurur saçlarını.
Çıngırak şarkısı sarar,
Dağ yamaçlarını.
(Zeyrek, 1998, s. 41)
derken bu sevgi buram buram hasret kokar. Söz
konusu hasreti tam olarak anlamak için şairin “sevdim” redifli gazelini bütün olarak okumak gerekir:
Ak bulutlar içinde ayın nazını sevdim,
Gazi toprakların kışını yazını sevdim.
Dağlarımın koynunda ağlayan âşıkların,
Mızrabıyla göz yaşı döken sazını sevdim.
Buz pınarlara mendil sallar turna katarı,
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Yüzer göllerde ördeğini kazını sevdim.
Günü çalınmış yurdumda dağlara asılı,
İnci ışık döken zühre yıldızını sevdim.
Ak yüzünde tarihin ak destanı okunan,
Eli nasırlı bir ananın kızını sevdim.
(Zeyrek, 1998, s. 63)
Yunus Zeyrek’in şiirlerinde memleket doğup
büyüdüğü Posof’la sınırlı değildir. Belli ki şair, eski
Atabek yurdunu memleket kabul etmektedir. Hatta
bazı şiirlerinde bu yurdun adı Kafkasya olarak geçer. Bu coğrafyada yaşamış olanlar için Kafkas dağları bazı sembolik anlamlar da taşır. Şair, “Kafkas”
başlıklı şiirinde onu Kafdağı’yla bir tutmaktadır:
Ey Kafdağı, Kafkas dağı,
Gülleri solgun yas dağı,
Dağlar içinde dünyanın,
Taşı toprağı has dağı.
Klasik kozmografya bilgisine göre arzı çevreleyen Kafdağı, yüceliği temsil eden zengin bir semboldür. Daha ilk mısrada şair, Kafdağı’nın bütün
tedailerini Kafkas dağlarına aktararak yurdunu efsanevi bir mekâna dönüştürmüştür. Bu toprakların
hüviyeti, üzerinde yaşayan milletlerden ayrı düşünülemez. İnsan vatan toprağıyla kader birliğine
inanmak istediğinden onu kendi derdiyle hemhâl
olacak keyfiyette tasavvur eder. “Fark etmez anne
toprak ölüm maceramızı” diyen Yahya Kemal’in,
ölümümüz karşısında kayıtsız kalan vatan toprağını
hayretle karşılaması bundandır. Dolayısıyla aşağıda
yer alan mısralarda olduğu gibi vatan coğrafyasının
tabii hayatı millî hayatla izah edilmek istenir:
Neler geçti ak başından?
Ayrıldın can kardaşından,
Ağlayarak akan suyun,
Birikti kaç göz yaşından…
(Zeyrek, 1998, s. 78)
Ak saçlı ihtiyar Kafkas dağı neşesi gibi kederini
de üzerinde yaşayan milletten aldığı için buradaki tabii hadiselere insani özellikler yüklenir. Artık
Kafkasya’ya ait her varlık onun bir uzvu olur. Böylece vatan mefhumu müşahhas bir varlığı bürünür:
Yeşil gölde suna Kafkas,
Seherlerde dua Kafkas,
Olacak bir kutlu günde,
Yavrulara yuva Kafkas.
(Zeyrek, 1998, s. 79)
Yunus Zeyrek’in Kafkasya için yazdığı başka şiirleri de vardır. Kafkas’a Şiir’de Zeyrek Kafkasya’yı kadim bir Türk yurdu olarak yâd eder. 93 Harbi’nden
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sonra kızıl zincirlere vurulan bu Dede Korkut diyarı
şimdi artık esaretin kara bulutları altında ezilmektedir. Şair bu eski Türk yurdunu başka milletlerin
işgal etmiş olmasına katlanamaz.
Kafkasya, Türk milletinin hafızasında derin izler
bırakmıştır. Aslında bu coğrafyanın tarihi Türklerle
başlamaz. (Resulzade, 1993, 3) Asya’nın batısındaki
bu dağlık bölge, hususi bir yerleşim yeri olarak pek
çok milletin vatanı olmuştur (Dursun, 2001, s. 157).
Hatta mezkûr milletlerin mit ve efsanelerine kadar
sirayet etmiştir. Yukarıdaki şiirde telmih edilen Promete miti bu dağların yalçınlığı kadar kutsiyetini de
ima eder. Kafkasya’yı yurt tutan toplumların kendilerine kadar gelen Kafkasya kültünü temellük ettiklerinde şüphe yoktur. Tarih boyunca muhtelif milletlerin, söz konusu müşterek kültürü sahiplenmesi
bundan mütevellit olmalıdır. Bu bölgeyi çok eskiden
beri yurt tutan Türkler de Kafkasya kültüne sıkı sıkıya bağlıdırlar. I. Dünya Savaşı sonrası Rusya’daki
Bolşevik İhtilali’yle birlikte bu bölgede kurulan otonom yapıların kendilerini Kafkasya kültüne dayandırmak istemeleri sebepsiz değildir. Sadece Azerbaycan Türkleri 1923’ten sonra Türkiye’de aynı geleneği devam ettiren birbirinden farklı Kafkasya isimli
pek çok dergi çıkarmışlardır (Can, 2007, 119). Belli
ki Kafkasya ve çevresindeki Türk halklar kendilerini
Kafkasyalı hissetmektedirler. Bu manada Kafkasya,
Ahıska Türkleri için Ahıska’yı da içine alan daha geniş bir vatanın adıdır. Yunus Zeyrek Kafakasya konulu şiirleriyle Ahıska’yı da anlatmaktadır.
Hakikatte Şair Yunus Zeyrek’in Ahıska’sı, doğrudan doğruya bu toprakları için yazdığı şiirlerinde aranmalıdır. O zaman şairin, dede yurdu olan
Ahıska’yla özdeşleştiği görülecektir.
Ben Ahıska’yım, ben Ahıska’yım!
Tarihin en parlak sayfalarına sor,
Ben Ahıska’yım, yüz yılın mahkûmuyum,
Şimdi gör beni, şimdi gör.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Teması vatan sevgisi olan şiirlerde öznenin/benin, yurdunu kendi nefsinde temsil etme arzusu
sıklıkla görülen bir hâdisedir. Erdem Bayazıt’ın bir
şiirinde özne, vatanına şöyle seslenmektedir:
Elveda vatanım; doğduğum toprak!
Bedenimin eczası;
Akan suyu biten meyvası
Damarlarımda kan olan!
Acizlendiğimde gözyaşları dökerek
Üstünde umutlar yeşerttiğim;
Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini ezbere bildiğim.
(Bayazıt, 2017, s. 181)
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Fakat Zeyrek’in mısralarında özne, vatandan
bahseden bir anlatıcı değil, vatanın bizzat kendisidir. Bölge tarihine vâkıf olan şair, vatanı genellikle
mazi olarak duymaktadır. Ahıska şairi, vatanının
saadet zamanını şu mısralarla dile getirir:
Bir zamanlar El’im vardı, tuğum vardı,
Türküler söylerdim sesim soluğum vardı,
Kafkas ellerinde düşman çatlatan,
Mutluluğum vardı.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Osmanlı devletinin parlak zamanlarında mutena bir vatan toprağıdır Ahıska (Kırzıoğlu, 2013, 16).
Lâyık olduğu hürmeti gören Ahıska Türk’ü huzurlu bir hayat yaşar (Hacılı, 2009, s. 26):
Bey geldim Âl-i Osman’a, paşa kaldım,
Tez geçti baharım bir bitmez kışa kaldım,
Şimdi ne bilir kimse, ne anar beni,
Derdimle ıstırabımla başbaşa kaldım.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Fakat Rus işgaline uğrayan serhat şehrin bütün
saadeti bir daha geri dönmemek üzre yok olmuştur. Vatan için bundan sonrası iki yüz yıllık büyük
bir felâkettir.
Moskof geldi, kahramanca dikildim,
Uğursuz bir günün seherinde yandım yıkıldım,
Bilmezsiniz, âh bilmezsiniz,
Kaç defa burcumda bedenimde söküldüm.
Yurdum yuvam ele kaldı, virân oldu,
Azgur, Ahılkelek, Koblıyan talan oldu,
Zaman geçti, yüz yıl oldu,
Tarihim şerefim kardeş indinde yalan oldu.
(Zeyrek, 1998, s. 82)
Şiirin öznesi “Ben Ahıska’yım” demek suretiyle
tekrar kendini hatırlatarak sözü Ahıska Türklerinin yaşadığı son büyük felâkete getirir:
Ben Ahıska’yım, ellerin hasıyım,
Orta Asya çöllerinde sürgünler sevdasıyım,
Tütmeyen ocaklarda elleri koynunda,
Binlerce ananın kara yasıyım.
Özbek ülkesinde dökülen kan benim,
Fergana vadisinde figan benim,
Kardeş hanesinde ansızın hançerlenen,
Gözü yaşlı, gönlü yaralı mihman benim.
(Zeyrek, 1998, s. 83)
Ahıska Türklüğünün tarihte yaşadığı en büyük
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felaketlerden biri şüphesiz 1944 sürgünüdür. Bu
sürgünde Ahıskalılar yurtlarından atılmakla kalmamış, zor şartlarda uzun bir yolculuğa çıkarılarak
âdeta ölüme mahkûm edilmişlerdir. Özbek bozkırına varabilenler ise kırk beş sene sonra ikinci bir
zulumle karşı karşıya bırakılmış ve yeniden göçe
zorlanarak Rusya’nın değişik bölgelerine dağıtılmışlardır. Böylece yurtlarından sökülüp atılan bir
millet siyasi olarak ezilip yok edilmiştir. Bu zulüm
Ahıska şairi Yunus Zeyrek’i derinden etkilemiştir.
Zeyrek’in Ahıska şiirleri zulümden doğan teessürün ifadesidir. Bu teessür, 1944 adlı şiirde uzun bir
tarihin kısa bir özeti biçiminde tecessüm eder:
1944
Kardaş, Ahıska’dan haber vereyim,
Bu yıl mahşer oldu kışımız bizim.
Yarılsın kara yer, kabre gireyim,
Kemâle ermeden yaşımız bizim.
Cenge çıktık, galip geldi ordumuz,
Al bayrağın gölgesiydi derdimiz,
Kapandı bahtımız, gitti yurdumuz,
Bağlandı Urus’a başımız bizim.
Kahpe felek bize gör neler etti,
Talimsiz civanlar vuruşa gitti,
Şeyda bülbül sustu, baykuşlar öttü,
Kâbus oldu gayrı düşümüz bizim.
Sıtalin, Beriya, zâlimler başı,
Zehir etti bize ekmeği aşı,
Dört yana savurdu bacı kardaşı,
Kim bilir ne yanda eşimiz bizim.
Biz gitmeden talan oldu malımız,
Haramî elinde kovan balımız,
Çöllere serpildi nice ölümüz,
Yoktur kefenimiz, taşımız bizim.
Viran olsun kanlı Mugaret Düzü,
Bu düzde vagona koydular bizi,
Feryat figan etti gelini kızı,
Hazar’da çalkandı yaşımız bizim.
Tren bizi Urallardan aşırdı,
Bir kış günü Türkistan’a düşürdü,
Soğuktan dereler dağlar üşürdü,
Yaban otlar oldu aşımız bizim.
Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,
Zâlimleri lânet ile anarız,
Kanat açar yuvamıza konarız,
Şen olur içimiz dışımız bizim.
(Zeyrek, 2009, Yaz)
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“15 Kasım’ın acı hatırasına” ithaf edilen bu şiir,
Yunus Zeyrek’in bir televizyon programında belirttiğine göre Yahya Kemal’in 1918 şiirinden mülhemdir (Zeyrek, 2017, Ocak). Kendi Gök Kubbemiz
şairi söz konusu şiirinde,
Ölenler öldü, kalanlar mustarip kaldık.
Vatanda hor görülen bir cemaâtiz artık.
(Beyatlı, 2007, s.44)
diyerek I. Dünya Harbi sonrası Türk milletinin
dramını gözler önüne sermiştir. Türk edebiyatında
çok az metin harpten yenik çıkan Osmanlının durumunu bu şiirde olduğu kadar veciz bir biçimde
ortaya koyabilmiştir. Şiirin bir başka hususiyet her
şeye rağmen Müslüman Türk milletini umutsuzluğa düşmekten men etmesidir. Şiir,
Fakat bu çok süremez, mutlak şafak sökecek.
Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi,
Bu, insanoğluna bir şeyn olan Mütâreke’yi.
(Beyatlı, 2007, s. 44)
mısralarıyla biter. İşte şiirin diğer türlerden farkı
da budur. Onun bir ayağı daima istikbaldedir. Tarih mazinin muhasebesini yapar, diğer beşerî bilimler de ancak tamamlanmış olgular üzerine söz
söylerler. Yalnız sanat ve özellikle şiir, bugünden
gelecek için söz ettiği gibi gelecekten de bugün için
söz etme keyfiyetini vazife bilir. Aristo’nun hakikati anlatma bakımından şiiri tarihe üstün tutması
sebepsiz değildir. (Aristoteles, 2005, s. 35) Ahıska
şairi, şiirin bu hususiyetine vâkıf olmalı ki 1944
kıyımının tarihini yazmakla yetinmeyip şiirini de
söyleme ihtiyacı duymuştur. Mezkûr felaketi haber vererek başlayan şiir daha ikinci dörtlükte muzaffer Ahıska Türk’ünün talihsizliğine işaret eder.
Metnin bundan sonraki planı ise esaretle başlayıp
sürgüne kadar devam eden bu zulmün tarihini kronolojik biçimde mısra mısra geliştirmektedir. Yahya
Kemal’in şiiri gibi Zeyrek’in şiiri de umutla biter:
Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,
Zâlimleri lânet ile anarız,
Kanat açar yuvamıza konarız,
Şen olur içimiz dışımız bizim.
Umudunu kaybetmiş bir millete istikbalden söz
etmek kolay değilse de onu istikbaline inandırmak
hakikaten zor olmalıdır. İşte şiirin tam da böyle zor
zamanlarda umut telkin eden sihirli bir gücü vardır. Fakat şair, bundan altı yıl öncesine kadar taşıdığı yurda dönme umudunu son eserlerinde yitirmiş
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görünmektedir. Ocak 2017’de yazdığı, aynı vakayı anlatan Koçayı’nın On Beşinde şiirde vatana dönmekten
söz edilmez (Zeyrek, 2017, Kış). Hatta Ahıska şairi
kendini bu akıbete önceden hazırlamış gibidir. 1994’te
Diyanet Dergisi’nde “Ahıskalı kardeşlerime” ithafıyla
neşredilen Her Birimiz Başka Yerde başlıklı şiirde Ahıska Türkü’nün parçalanmışlığını şöyle dile getirir:
Yurdum nerde yuvam nerde,
Suyum nerde havam nerde,
Yaylam nerde ovam nerde,
Her birimiz başka yerde.
Kaç diyarda mezarımız,
Gökte kaldı nazarımız,
Namsız kayıp hezarımız,
Her birimiz başka yerde.
(Zeyrek, 1998, s. 86)
Bu şiirde yurda dönme umudu tek mısralık bir
duadan ibarettir: Rabbim kavuştur vatana.
Yunus Zeyrek’in bir de gerçek sahiplerinden geriye kalan kimsesiz Ahıska’sı vardır ki kanaatimizce şairin ibdâ muharriki budur. Bu Yolda’da yer alan
ve hocası Fahrettin Kırzıoğlu’na ithaf edilen “Ahıska” başlıklı şiir, tam da böyle bir memleketi anlatır:
Ahıska
Bir gül mevsiminde seyrine gittim,
Hani goncan, hani gülün Ahıska?
Baktıkça hâline kahroldum bittim,
Korlanır mı bir gün külün Ahıska?
Güneş orda batmış, ay orda batmış,
O altın sabahlar uykuya yatmış,
Âşıklar sazını elinden atmış,
Tutulmuş söylemez dilin Ahıska.
Evlâdın ağulu şerbetler içmiş,
Seyranın düğünün devranı geçmiş,
Yuvalar bozulmuş, turnalar uçmuş,
Bulanmış ırmağın gölün Ahıska.
Dirliğin düzenin oban bozolmuş,
Yazık, alın yazın böyle yazılmış,
Kavim kardaşından bağın çözülmüş,
Yaman esmiş kara yelin Ahıska.
Hani müezzinin, hani minaren,
Şerha şerha olmuş kanıyor yaren,
Ayağa kalkmaya yok mudur çaren,
Doğrulur mu acep belin Ahıska?
(Zeyrek, 1998, s. 105)
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Anlatıcı öznenin gözlemlerini değerlendirmek
biçiminde kurgulanan şiir, bütün saadetini kaybeden Ahıska’nın öznel bir tasviridir. Şiirde müreffeh
maziden mahzun hâle sürüklenen bir vatan imgesinden söz edilebilir. Bu hâliyle şiir, bir memleket
ağıtı sayılabilir. Ağıt türünün temel işlevi yaşanan
acıyı büyüterek dikkatleri kaybedilen varlık üzerine çekmektir. Aslında böylece o varlık veya kişi
bir zaman için unutulmaktan kurtarılmış olur. Dolayısıyla bu şiir, dünyanın değişik yerlerine dağılan Ahıskalılarda yurtlarına karşı ilgi uyandırmayı
amaçlamaktadır. Onun için kaybedilen mazinin
güzelliği vurgulanarak vatana tekrar dönülmesi
gerektiği ima edilir. Altın sabahların uykuya yatması
başka türlü tefsir edilemez. Ancak bu çok zayıf bir
temennidir. Nitekim son mısradaki Doğrulur mu
acep belin Ahıska sözü şairin sarsılan güvenini ifade
eder. Burada asıl dikkate değer husus, elden çıkan
vatanın viran olması ve yozlaşmasıdır.
Sonuç
Kadim bir Türk yurdu olan Ahıska, Osmanlı ile
Rusya arasında kalmanın bütün zorluklarını yaşamış
talihsiz bir memlekettir. Bu sebeple son iki yüz yıldır
Ahıska Türkü ıstıraplı bir hayat yaşamıştır. Baskıya, zulme, sürgüne, katliama maruz kalan bu millet
çetin bir var olma mücadelesi vermiştir. Dolayısıyla
Kafkasya’nın siyasi tarihinde Ahıska mühim bir yer
tutar. Ahıska’yı bilmek, yakın dönem Türkiye tarihini
kavramak için de şarttır. Zira bu topraklar tarihî ve
kültürel anlamda Türkiye’nin bir parçasıdır.
Ahıska’yı hakkıyla tanımak için halk biliminden
edebiyata, tarihten dile, mimariden musikiye kadar
pek çok alanda birden geniş araştırmalar yapmak gerekir. Bu araştırmaların her biri karşımıza muhtemelen bilmediğimiz Ahıskalar çıkaracaktır. Bu cümleden
olmak üzere bir de şiirlerin ve şairlerin Ahıska’sı vardır. Posoflu Müdamî, Ahıskalı Âşık Gülâlî, Posoflu
Âşık Zülâlî, Posoflu Âşık Fakirî, Hanaklı Mazlumî vb.
yöre şairlerinden etkilenen Yunus Zeyrek, yazdığı şiirlerle sadece dikkatleri Ahıska mezalimine çekmekle
kalmamış, aynı zamanda Ahıska sevdasını diri tutmaya da çalışmıştır. Ancak Zeyrek’in Ahıska’sı uzaktan seyredilen bir mazi cennetidir. Şiiri ise bu kayıp
cennet için söylenmiş hüzünlü bir ağıttan ibarettir. Kısacası bu şiirlerde kayıp bir cennet vatanın imgelendiği
söylenebilir. Tıpkı şu mısralarda olduğu gibi:
Persat Dağlarında seyran ederdik,
Dünyanın cenneti, burası derdik,
Kanatlanır yıldızlara giderdik,
Şimdi masal oldu çağımız, eyvah!
(Zeyrek, 2012, 15 Kasım)
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