
Dergimizin Posof ve Ahıska Temsilcisi Halil 
İbrahim Ataman’dan 24 Kasım’da üzücü bir ha-
ber geldi: “  yılından beri Ahıska’nın Abastuban 
kasabasında yaşamakta olan  çocuk babası ehzetoğlu 
Yusuf oca efat e i. Akrabalarını ziyaret etmek için 
Azerbaycan’a gitmişti. Azerbaycan’dan dönerken ra-
hatsızlandı e Ahıska’da hastaneye kaldırıldı. eyin 
kanaması teşhisi konuldu, i ise götürüldü. Tiflis’te 
ameliyat edildiyse de kurtarılamadı. Sabaha karşı 
saat . ’ te efat eden Molla Yusuf Ahıska ya getirildi 
e doğduğu yer olan Abastuban’da toprağa erildi.”

Behzetoğlu Molla Yusuf, kendi ifadelerine 
göre, 1930 yılında Ahıska’nın kaplıcasıyla ünlü 
sayfiye kasabası Abastuban’da dünyaya geldi. 1944 
sürgün felâketinde 14 yaşındaydı. Bize o günle-
ri anlatırken hiç takılmadan ve tereddüt etme-
den bugün yaşanmış gibi anlatırdı. İlk sürgünde 
Özbekistan’a, Fergana’ya gitmişler. 1958 yılında 
Azerbaycan’a Saatli’ye gelmişlerdi. Dürüstlük ve 
çalışkanlığının ödülü olarak verilen izin belgesiy-
le 1966’da doğduğu yer olan Abastuban’a gezmeye 
gelmiş. 1987’de yerleşme amacıyla geldiğinde çev-
redekilerin baskısıyla çıkmak zorunda kalmış. 2005 
yılında da emeline nail olmuş ve bir Gürcü’den de-
ğerinin iki katı olan 12 bin dolara ev alarak gelip 
buraya yerleşmiş. 

Kendisiyle yapılan bir röportajda hemşehrile-
rine şöyle seslenmektedir: “Allah bizim cemaate bir 
kolaylık, gönül hoşluğu e güzel bir yol fırsat  ersin 
de onlar da buraya gelsinler, bu atana sahip olsunlar, 
çoğalalım. urada bin yıllık ölülerimiz ar. nların ru-
hunu ş d etmeliyiz. Sizden rica ediyorum, gelin buraya 
sahip çıkalım. eygamberimiz ne demiş  ubbü’l atan 
mine’l iman atan se gisi imandandır. imdi benim bu-
rada malım koyunum ar. ükür Allah’a burada yaşıyo-
rum. ızkı eren Allah’tır.”

Merhum Yusuf Amcayla son görüşmemiz, sür-
günün 70. Yıldönümüm münasebetiyle 15 Kasım 
2014’te Çorum Hitit Üniversitesi tarafından düzen-
lenen geniş katılımlı sempozyumda oldu. Ondan 
sürgünü ve kendi hikâyesini uzun uzun dinledik.

O, halkımız için bir meş’ale olmuştu. Fakat ma-
alesef çok iyi anlaşıldığı söylenemez. 

Ahıska toprakları, bir kıyamet kopup dağlar ve 
denizler yer değiştirmedikçe, Posof’un karşısında 
durdukça bu meş’ale sönmeyecektir.

Dergimizin 45. Sayısında çıkan Koçayı’nın On 
Beşinde adlı şiirimizi “  günün yaşayan tanıkları 
Abastubanlı Mihrioğlu sman e ehzetoğlu Yusuf’a 
armağan” olarak dergiye koymuştuk. Bu vesileyle 
kendisine rahmet ve mağfiret, ailesine ve bütün 
hemşehrilerimize başsağlığı dileriz.
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Molla Yusuf - Yunus Zeyrek, Çorum 2014.
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