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Fatima İskenderova’nın 1986 yılında yaptığı 
Gürcistan-Ahıska seyahatiyle ilgili notlarını daha 
önce yine bu sayfalarda sizlere sunmuştuk.* Fati-
ma Hanım ondan önce, 1981 yılında Gürcistan’a 
bağlı Acaristan Cumhuriyeti’nin merkezi Batum’a 
gitmiş. Onunla Batum seyahati üzerine konuştuk. 

Fatima İskenderova anlatıyor:
“Acaristan Özerk Cumhuriyeti Doğu Karade-

niz kıyısındadır. Acarlar, Müslüman’dır. Batum’a 
1981’de tatile gitmiştim. Çalıştığım yerden ücretsiz 
olarak göndermişlerdi, 24 günlük bir tatil izniydi. 
Büyük bir sanatoryumda kalacaktım. Burada gör-
düğüm kısacık ağaçlar ve üzerlerinde yeşil yuvar-
lak meyveler dikkatimi çekti. Bunların ne ağacı ol-
duğunu bilmiyordum; meğer mandalina ve porta-
kal ağaçlarıymış. Kazakistan’da turunçgiller yetiş-

*  Gürcistan’a Seyahat, Bizim Ahıska, Yaz, 2016, S. 43, s. 15-17.

mediği için onları hayatımda ilk defa görüyordum. 
Geldiğimde mandalina, portakal yeşildi, sonra göz 
önümüzde sararmaya başladılar ve tatilimin sonu-
na doğru yetiştiler. Biz onları toplayıp yiyorduk.

Üç kız arkadaştık, ikisi Rusyalıydı. İlk günler 
hep beraber şehri dolaşır, mağazalara giderdik. Bir 
defa da tiyatroya gittik. Suyu soğuk olduğu için 
denize giremedik. Yerlilerden, Batum’un Türkiye 
sınırına çok yakın ve denizle 15 dakikalık mesafe 
olduğunu öğrendim. Deniz kıyısından karşıda-
ki Türkiye dağları çok iyi görünüyordu. Orada 
Türk ordusunu ve gece yanan ışıldaklarını görmek 
mümkündü. Ordu, denizi ışıldaklarla aydınlatı-
yor ve böylece Batum’a kadar kontrol ediyor.  Ben 
her gün deniz kıyısından Türkiye tarafına, bu 
ışıldaklara bakıp düşünüyordum. Ne kadar güzel, 
orada yaşamak, sadece ana dilini konuşmak, ana 
dilinde televizyon seyredip gazete okumak, yani 
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her şeyin Türkçe olduğu yerde yaşamayı hayal edi-
yordum. 

Kaldığım odada bir radyo vardı. Genellikle 
SSCB’de resmî kurumlarda, tren garında, otobüs 
terminalinde, ev, daire ve ofislerde radyo kuru-
lurdu. Radyo otomatik olarak sabah saat 06.00’da 
çalışmaya başlar ve gece yarısında, yani günün 
son dakikasında kapanırdı. Sanatoryumda çalışan 
personel benim her akşam gidip ışıldaklara baktı-
ğımı ve sonuçta Türk olduğumu öğrendikleri za-
man radyonun Türk frekansını çektiğini söylediler. 
Bunu duyunca odaya koşarak gelip bir istasyon 
bulmaya çalıştım ve bulduğumda çok sevindim. 
Radyoda müzik programı vardı, şarkı çalıyordu 
ve benim dilimde, Türkçe! Bu anı unutamam. Zira 
bu benim için çok şaşırtıcı ve mutluluk verici bir 
andı ve tarif edemeyeceğim bir mutluluktu. Artık 
sadece radyo dinliyordum. Başka bir şey beni ilgi-
lendirmiyordu.

Gündüz deniz kıyısında hasret ve kederle Türk-
lerin yaşadığı yerlere bakıyor ve kalan zamanımı 
radyo dinleyerek geçiriyordum. SSCB’de yaşayan 
bütün Türklerin bu şarkıları dinlemesini çok isti-
yordum. O zamanlarda umumî yerlerde Türkçe 
veya herhangi bir başka dilde konuşulmaz, herkes 
Rusça konuşurdu. Ana dilimizi yalnızca evde ko-
nuşabilirdik. 

Yirmi bir yaşıma kadar hayatımda Türkçe kitap 
veya gazete okumadım ve televizyon seyretmedim. 
Hiçbir şey yoktu. Bizim dedelerimiz nasıl Ramazan 
ayını, Ramazan ve Kurban bayramını nasıl hesaplı-
yorlardı? Bunlar benim için hâlâ sırdır. Çünkü on-
lar Kur’an okuyor, namaz kılıyor ve oruç tutuyor-
lardı... Biz Ramazan, Kurban bayramlarda köydeki 
bütün Türklerin evlerine gidip bayramlaşıyorduk. 
Atalarımıza ebediyen şan olsun! Rusların arasında 
hiçbir değerini unutmamış, meselâ Kafkas’tan ge-
tirdikleri Kur’an-ı Kerimleri saklamışlardı!

Şimdi SSCB dağıldıktan sonra televizyonda dini 
bayramlar hakkında konuşuyorlar.  Önceden böyle 
bir şey yoktu. Ben şarkıları dinleyerek Türkiye’ye 
gitme hayalleri kuruyordum, ama o zamanlar 
böyle bir şeyin mümkün olmadığından emindim. 
SSCB çok güçlü bir devlet olduğu için kimse onun 
bir gün dağılacağını aklının ucundan bile geçir-
mezdi. SSCB’de herkes iyi yaşıyordu, ama şu var ki 
her şey Rusçaydı. Tabii ki her insan kendi ana dilini 
konuşmak, ana dilinde kitap okumak ve yazmak 
ister. SSCB bizi bu mutluluktan mahrum bırakmış-
tır…

Şarkılar! Ne şarkılar! Ne kadar güzeldi! Bu kadar 
güzel müzik ve sözlerin olduğunu düşünmezdim. 
Biz de mahallî anadilimiz olan Türkçeyle konu-

şuyorduk. Sanatoryumda her akşam dans vardı. 
Şimdi buna disko diyorlar. O zaman dans akşamı 
diyorlardı. Benden başka bütün arkadaşlarım dans 
akşamına giderdi. Genç çocukların da gelip benim 
dışarı çıkmamı rica etmelerine, akşam danslarına 
çağırmalarına rağmen ben gitmiyordum. Herkes 
diyordu ki, Fatma odada iç karartıcı şarkıları 
dinliyor ve şu halime çok şaşırıyorlardı. Bana 
tatilde odada uzanarak radyo dinlemeye mi geldin 
diye soruyorlardı? Etrafta o kadar güzel gezecek 
yer ve başka birçok görülecek enteresan şeyler ol-
duğunu anlatarak beni ikna etmeye çalışıyorlardı. 
Ben de onlara benim için anadilimle müzik dinle-
menin her şeyden önemli olduğunu ve bu fırsatı 
hiçbir eğlenceye değişmeyeceğimi söylüyordum. 

Tatile gelen Ruslara kendi ana dillerinden 
mahrum kalmadıkları için beni anlamadıkları-
nı söylüyordum. Tatilim yakında bitecek ve bir 
daha asla bu şarkıları dinleyemeyeceğim diye çok 
üzülüyordum. Şarkıları kaydetmek için bugünkü 
cihazlar o zaman yoktu. 

Tatilden eve dönünce bütün Türklere bu rad-
yo dinleme hikâyemi anlattım. Beni çok büyük 
bir merakla dinliyor, bana imreniyorlar, bazıla-
rı da Batum’da Türk radyosunu serbestçe dinle-
me imkânı bulduğuma inanamıyordu. O yıllarda 
SSCB vatandaşları için Türkiye kapitalist bir ülkey-
di ve SSCB’de kapitalist ülkeleri dinlemek yasaktı. 
Stalin’in iktidarda bulunduğu dönemde bu sebeple 
insanlar on yıl cezayla hapishaneye atılabilirdi. İyi 
ki, Stalin o yıllarda çoktan vefat etmişti, yoksa ben 
de Türk radyosu dinledim diye hapishaneye atıla-
bilirdim!

SSCB dağıldıktan sonra, 1992’de ilk defa 
Türkiye’ye gittim. Türkiye’de hayatımda ilk defa 
duyduğum ezan sesi beni çok şaşırttı. Çünkü bizde 
ezan okunmazdı. Ezan sesini hayranlıkla dinliyor-
dum. Aynı zamanda annem ve eski SSCB sınırla-
rında oturan bütün Türklerin ezanı duymadıkları-
na çok üzülüyordum. Ezan okuyanın sesi ne kadar 
güzeldi! Bu ezan sesini herhangi cihaza kaydedip 
Kazakistan’a götürmek istiyordum, ama yanımda 
ne cep telefonu, ne de teyp vardı. Memleketime 
dönünce yine bütün tanıdıklarımı, akrabalarımı bu 
yeni haberle çok şaşırttım. Akrabalar bana ezanın 
herkesin duyulacak kadar sesli olup olmadığını 
hayranlıkla soruyorlardı. Düşünebiliyor musunuz 
SSCB’de din yasaktı, camiler yoktu. İhtiyarlar eza-
nı duyduğum için ne kadar şanslı olduğumu söy-
lüyorlardı. Nuri amcam bizim akrabalarımıza, bu 
kadar güzel haberleri getirdiğim için ne çok sevap 
kazandığımı söylüyordu. Anneme Türkçe, Arapça 
dini kitaplar da getirmiştim.”
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