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YALOVA YÖRESİNDE 93 ARTVİN
MUHACİRİ KÖYLER

Ülkü ÖNAL

Armutlu-Mecidiye
Yolava’ya daha önce de birkaç defa gitmiştim. Bu yıl yeğenim Mehlika Beyza, buradaki bir tatil köyünde ablam ve benimle
birlikte ekim ayının sonlarında tatil yapmak
istedi. Onun davetiyle geldik. Etrafta dolaşırken yolda Mecidiye, Selimiye, Hayriye
köylerinin tabelalarını gördüm. Muhacirlik
üzerine çalışmaya başladığımda bu tür köy
adlarının muhacirlere ait olduğunu okumuştum. 2010 yılında Artvin Muhacirlik Hatıraları kitabımda Artvinlilerin kurduğu 50
kadar köy tespit edip ilk defa biz yazmıştık.
İnternetten aldığımız telefon numarası,
köyün eski muhtarına aitmiş. Onunla
irtibat kurduk. Artvinli olduklarını ve dedelerinin
Yusufeli’nden
geldiğini
söyledi.
Köyde
Ardanuçluların da olduğunu belirtti. Diğer köylerin
kendilerine mahsus dili olduğunu ama kendilerinin
Türkçeden başka dil bilmediklerini ilâve etti. Kendisi
muhtarken Artvinlilerden başka kimselere yer
satmadıklarını, şimdi ise herkese satıldığını söyledi.
Armutlu’ya yerleşen Facebook arkadaşım Ardanuçlu Bekir Gül’le görüştüğümüzde o köyde ArdanuçBasa (Yolüstü) köylülerin olduğunu söyledi.
Bir gün, Çınarcık’ta orman muhafaza memuru
olan amcamın oğlu Osman’la Mecidiye köyüne
gittik. Yeşillikler arasında dağa tırmandık. Köyün
kahvehanesine gittik. Osman, muhtarı aradı. Basa
muhaciri olduğunu söyleyen bir amca geldi. 93
muhacirleriyle görüşmek istediğimizi söyledik.
Amca, “Ben de 93 muhaciriyim.” dedi. Hatta
mahallenin adına da Basa koyduklarını söyledi.
Basalı amcayla sohbet ettik. Kendisinin
Ardanuç’a hiç gitmediğini, yakınlarının gittiğini
söyledi. O sırada yaşlı bir dede yanımıza geldi.
“Hatilalı kim var?” diye sordu. Biz Ardanuçluyuz
dedik, buruk bir şekilde yanımızdan ayrıldı.
İnsanlar, aradan bunca yıl geçmiş olmasına
rağmen kökleriyle bağ kurmak istiyorlar. Bu
köyleri bugüne kadar kayıtlara geçiremeyişimiz
bizim hatamız. 1980’li yıllarda Ardanuç’un Ovacık
(Sakre) köyünden gelen Keydi Yordam amca, eski
deyişlerden söyledi. Kendi eski köyü bu köyden
daha düz, daha güzel, niye memleketi terk edip
buralara geldiğini pek anlamadık.
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Ortaburun köyü.

Hayriye ve Selimiye muhacir köylerine gidemedik. Yaşlı kadınlarla görüşmek istiyordum fakat
mümkün olmadı. Anlattıklarına göre yolumuz üzerindeki Kocadere köyünde şehitlik varmış. Vaktiyle
burada Ermeniler sizi Laz ve Gürcü eşkıyalarından
koruyacağız camiye girin diyerek yerli Manavları
kandırmış, sonra da topyekûn yakmışlar.
Basalı amcanın annesi Maçahel muhaciriymiş.
Düşman oraya gelince Gülcemal vapuruyla İstanbul Kadıköy’e gitmişler. Amcasının oğlu muhtarmış. Düşman çekilince aramış ki gel ki gidenlerin
yerleri dağıtılıyor, sen de payını al. O da orada kendilerine verilen yerlerin tapusunu almaya uğraşmış alamamış. Armutlu’ya gelmiş ki yerler dağıtılmış. Her iki yerden de pay alamamış. Armutlu’da
üç dönem belediye başkanlığı yapan Celal Göç de
Mecidiye köyünün Belgeçer mahallesinden olup
Borçka-Maçahel göçmeniymiş.
Çınarcık’a doğru yola devam ettik. Geçtiğimiz
yerlerde yöresel evi bir köyde gördüm. Şenköy’de
mezarlığın yanında koca bir çınar ağacı gördük. İçerisinde sofra kurulup yemek yenecek büyüklükte.
Mecidiye köyünde 29 Ekim 2017’de dinlediklerim şöyledir:
-Adınız Soyadınız?
-Bahattin Turan.
-Kaç yaşındasınız?
-68 yaşında.
-Bu köyün eski adı neymiş?
-Soğançayır.
-Dedeleriniz Ardanuç’un hangi köyünden gelmiş?
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-Basa şimdi ki adı Yolüstü. Rus oraya girince
ceketlerini alıp çıkmışlar; malı mülkü öylece bırakmışlar.
-Basa’dan kaç kardeş gelmiş?
-Dört kardeş.
-Orda sülalenizin adı neymiş?
- Bir tarafımız Osman Pehlivan, bir tarafımız
Kemaloğlu. Köyden çıktıktan sonra Samsun’a gelmişler. Kocaeli ve Bursa’dan sonra buraya yerleşmişler. Ardanuç’taki köyde hiç akrabamız kalmamış.
-Daha önce bu köyde kimler oturuyormuş?
-Osman Bey diye Artvin kökenli kardeşler oturuyormuş. Daha önce burası Armutlu’nun yaylasıymış; devlet bizimkilere vermiş.
-Bu köyü kuranlar Artvin’in hangi köylerinden?
- Artvin merkezden, Orcuk, Boset, bir hane de
Hatila’dan. Ardanuç Basa köyünden gelenler kurmuş. Yalnız bu köyün mahalleri olan Belgeçer ve
İhsaniye mahalleleri sonradan Maçahel’den gelmişler. Köyümüzde Livaneliler de var.
-Türkçeden başka dil biliyor musunuz?
-Eskiler bilmez de Maçahel’den gelenlerden öğrenenler var. Annem Maçahelli, babam Basalı.
-Artvinlilerden başkasına köyden yer satmıyormuşsunuz, doğru mu?
-Bir ara denedik ama para tatlı geldi, sattık!
-Bu köy kaç hanedir?
-Yetmiş hane yerli var. Bir o kadar da dışarıdan
gelen yazlıkçılar.
-Artvin yemeklerini yapar mısınız?
-Kurutulmuş taze fasulyeden yapılan puçuko
ve tutmaç çorbası yapardı ninem, artık yapan yok.
-Düğünleri nasıl yapardınız?
- Bir ağız muzıkası olan armenika vardı, onu çalardık. Şimdi diğer çalgılarla yapıyoruz. Yemekli
düğünler yaparız.
-Yer adlarından birkaçını söyler misiniz?
-Sineklik, Sarpındere, Dibek, Yayla, Yılandere,
Tozkakuşlar, Tenekelik, Karakuş, Gölbaşı.
-Peki, sülâle adları?
-Bize Basalılar derler. Hatilalılara Alişanlılar
derler. Orcuklular gittiler. Bosetliler çok var.
-Ardanuç’a hiç gittiniz mi?
-Gidemedim. Önceleri imkânımız yoktu, şimdi imkânımız var fakat orada tanıdık akraba yok.
Damadım, kızım ve yeğenim gittiler. Memleketteki
köyümüzün camisinin minaresi yokmuş, ona üzülüyorum.
-Bu köye Yunan gelince nereye gitmişler?
-Padişah Gülcemal vapuruyla İstanbul
Kadıköy’e götürmüş. Orada birkaç yıl kalmışlar.
Düşman çekilince tekrar geri dönmüşler.
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Artvin muhaciri Ortaburunlularla.

Mecidiye’ye Ardanuç-Ovacık köyünden gelme, 80 yaşındaki Keydi Yordam, muhaceret öncesi
memlekette yaygın olan Sümmanî ve Kerem’in deyişlerinden aklında kalanları söyledi:
Sümmani da der ki
Hani senin hani benim
Günbegün budandi dalım budağım
Devruldi devranım dolandi çağım
Töküldi çenedan diş birar birar
Tökarım gözümdan yaş birar birar
Kimun al geymiş, kimun turuncu
Bu benim sevduğum tokmiş allarunı
Geymiş karalar
Ya ben ağlamiyayım kimlar ağlasın
Bu garip gönlümü kimlar eylasın…
*
Kerem eydür elim yardan üzüldi
Ciger kebap oldi bağrım ezildi
Bu yazilar biza haktan yazıldi
Yazan ellarina kurban olduğum
Karşidan karşiya atliyamadım
Kırıldi kantarım tartilamadım
Zalim felegin elindan kurtulamadım
Vurma felek dalım kıruhdur
Otuz beş sene deduğun heyirli ömürdür
Ayamadım ayamadım, şu günlari sayamadım
Hayat bitmiş ömür bitmiş bilamadım
Getdi gençluh bizdan, bilamadım…
Çınarcık-Ortaburun
Birinci Cihan Harbi (1914) muhacirliğinde babaannem Cevahir’in henüz çocuk olan kız kardeşi
Sultan’ı, bakması için Sivas’ta bir ağaya vermişler. Muharebeden sonra muhacirler memlekete
dönerken ağa çocuğu saklamış ve geri vermemiş.
Sultan nereli olduğunu bilmeden ve hiçbir akrabasını görmeden ölmüş. Onun izini bundan on
sene önce Sivas’ta buldum. Torunu öğretmen Uğur
Güleçyüz’le Yalova’da görüştük.
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Uğur Bey’in arkadaşı Çetin Erdinç, Çınarcık yakınındaki Ortaburun köyünden olduğunu
93 muhaciri olarak Borçka-Behlivan köyünden
geldiklerini ve Laz olduklarını söyleyince şaşırdım.
Zira böyle bir köyün olduğundan bugüne kadar
haberimiz yoktu. Oradaki akrabalarını bulmak
istiyordu. Sülale adları Bostancıoğlu’ymuş. Bu
bilgileri aynı köyden olup İstanbul’da yaşayan Artvin Dernekleri Başkanına bildirdim; ilgileneceklerini söyledi.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın da Batumlu ve Behlivan köyünün Sucuna mahallesinden
olduğunu söyledi. O zaman Artvin Batum’a bağlı
olduğu için öyle biliniyor. Dedelerimiz Batum’un
gidişine çok üzülmüşlerdi. Hopa’dan şöyle bir
mani derlemiştim:
Al aşağı vur yere
Kurusn Kanlıdere
Biz Batum’u almasak
Girelim canlı yere.
Acaralılar, bütün savaşlarda Osmanlı’nın yanında kahramanca savaşmışlar. Kadınlar bile askerlerimize cephane taşımışlar. Sonra bizden ayrı
düşünce çok kötü günler yaşamışlar.
Ortaburun köyü kahvehanesinde oturup
köylülerle konuştuk. Köyün büyük bir camisi var.
Oradaki çocuklara bu köye nereden geldiklerini
sorunca hep bir ağızdan, “Batum’dan!” diye cevap
verdiler. 92 yaşındaki Hamdi Dede, ormana gitmiş;
onun gelmesini bekledik. Çok sempatik biri. Tipi
bizim oranın insanına benziyor. Cilveloy türküsünü
Lazca söyledi. Daha başka atma türküler de
söyledi. “Akşama gel, bizde kal.” Diyerek davet
etti. Çok memnun oldum. Devlet, köylüleri buraya
yerleştirmiş ama o zamanlar nüfusları azmış. Gidip
Armutlu’daki Gürcü köylülerini davet etmişler.
İki yıl köyün üzerinde kaldıktan sonra aşağıya
gelmişler. Yolun üst tarafında otururmuşlar. Kız
alıp vererek karışmışlar. Muhacir geldikleri Behlivan köyünde de eskiden Lazlarla Gürcüler karışık
yaşarlarmış. Kıtlık zamanı Rize’den çok muhacir
gelmiş, mısır olduğu için Behlivan’a yerleşmişler.
Şimdi de çay oluyormuş. Şimdi köyün çoğunluğu
Rizelilerden meydana geliyor.
Şimdiye kadar neden geçmişlerini araştırmadıklarını
sordum. Eskiden çok fakir olduklarını, şimdi de ancak
kendilerine geldiklerini ifade ettiler. Köy halkının bir
kısmı Yalova Termal tesislerinden emekli olmuş. Yüksek
tahsil yapanlar az. Yeni nesil Türkçeden başka dil
bilmiyor. Lazlardan hiç devlete karşı düşmanlık eden
çıkmadığını övünerek söylüyorlar.
Kemençeci yaşlı bir amcanın yanına gittik. Bize
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çaldığı oyun havalarını söyledi. Borçkalı olduğunu
biliyordu. Eskiden düğünlerde sabaha kadar çalıp
millete horon oynatırmış, şimdi çalamıyormuş. Evler beton olduğu için yöresel yapı göremedim. Mısırlarını bağlı yapıp kurutmak için asmışlardı.
Çınarcık’a bağlı Teşvikiye köyüne gittik. Burada
Batum ve Borçka (Maçahel) muhacirleri yaşamaktadır. Köy, düz bir yerde ve yeşillikler içinde. Zindan
dedikleri bir yerdeki lokantaya yemeğe davet ettiler.
Gürcüce “Gamorcoba” diyerek selamladım. Mahallî
yemekler günden güne unutulmaktaymış. Bu köyü
Batum muhacirleri kurmuş. Daha sonra BorçkaMaçahel’den gelip yerleşmişler. Bir zamanlar köy
çok fakirmiş. Katır ve atla odun taşıyıp satarlarmış.
Ortaburun’da dinlediklerim:
-Adınız Soyadınız?
-Çetin Erdinç.
-Nereden gelmişsiniz?
-Dedelerim 1878-Osmanlı-Rus Harbi zamanı
Borçka’nın Behlivan (Güreşen) köyünden gelmişler. Fakat sülalemizin yarısı orda kalmış. Yirmi
sene önce buradan Behlivan’a gittiler. Oradaki akrabalarımız ağırlamışlar, birkaç gün kalmışlar. Fakat bana nasip olmadı. Biz de sülalemizi tanımak
isteriz.
-Sülalenizin adı ne?
-Bostancıoğlu. Sülalemizin bir kısmı Ortaburun köyünde, Adapazarı’nda, Sarıyer’de, Yalova’da
yaşamaktalar. Şimdi soyadımız Erdinçler ama asıl
Bostancıoğluyuz. Bu adla Yalova’da lokantamız var.
-Laz mısınız?
-Evet, büyüklerimiz çok iyi Lazca konuşur.
-Artvin’den sonra nereye yerleşmişler?
- İlk önce Adapazarı civarına, Yalova’ya, oradan
Çınarcık’a gelmişler. Sinekten çocuklar ölünce ormanlık köy olan Ortaburun’a çıkmışlar.
-Ortaburun köyü kaç hanedir?
-Elli hane civarında. Köy iki mahalle, bir tarafı
Laz, bir tarafı Gürcü.
-Gürcüler nereden gelmişler?
-Armutlu’nun Selimiye ve Mecidiye köylerinden.
Köy nüfusu az diye gidip Gürcüleri getirmişler.
-Kız alıp verme oluyor mu?
-Evet oluyor. Köyün kurulduğu 156 seneden
beri, ne adam vurma ne namus davası olmuş; karakolla işleri olmamıştır. Ormandan dolayı birkaç
ufak tefek davalar olmuş.
-Sizin köyde daha önce kimler otururmuş?
-Burası bir Arnavut’un çiftliğiymiş. Devlet, bizimkileri yerleştirince Arnavut çıkmış ama gönülsüz çıkmış. Giderken beddua etmiş, “Kırka varın,
elliye varmayın.” diye. Ne hikmetse köy 70-80 hane

Kış 2018

Bizim AHISKA
olmaz. Paralanan Çınarcık veya Yalova’ya
gider. Yerlerini de satmazlar. Köyümüzün
İstanbul’da bir namı vardı fasulyesi ile meşhurdu, Ayşe kadınla.
-Fasulye’ye ne dersiniz?
-Lobiya. Elmamız da çok meşhurdu. Yalova pazarında Ortaburun Lazlarının ürünleri diye tabela konurdu. Traktör traktör
fasulye giderdi. Köyün üstüne baraj olunca
iklim değişti. Soğuk olduğu için sebze meyve olmadı. Ancak seralarda oluyor. Ormancılıkla geçiniyorlardı, devlet el koydu. İşleri
kooperatife verdiler. Ücret düşük olunca
kimse çalışmıyor. Sağa sola çalışmaya gidiyorlar. Köyümüzün okuma oranı yüksek değil. İlk
okuyan, amcam Fahrettin Erdinç. O da İstanbul’da
olduğu için okumuş. Bir mühendisimiz, bir de öğretmenimiz var. Daha sonra ben ve birkaç arkadaş
öğretmen olduk. Yeni yeni okumaya yöneldiler.
Geçim zor olunca okumaya kayıyor insanlar.
*

- Adınız soyadınız?
- Hamdi Yılmaz. Bize Saraçoğlu derler.
- Ataların nereden gelmiş?
- Batum’dan. (Borçka’nın Behlivan köyünden
gelmişler. O tarihte Artvin Batum’a bağlı olduğu
için öyle diyorlar). Komoğti Laz’ım. Dedelerimin
yerini görmek istedim ama olmadı. Kardeşim gitti.
- Kaç yaşındasınız?
- 1926 doğumluyum.
- İlkokulu bitirdin mi?
- Üçüncü sınıfta bıraktım.
- Dedeleriniz memleketten nasıl gelmişler?
- Anneannem derdi ki kâfirler rahat bırakmamış,
oradan göç etmişler.
Batum’un yeni camii
Serilmiştur domuzlari
Kavgasuz gitmezler geri
Vay namussuz kâfirler.
- Batum’dan nereye gelmişler?
- Sapanca’ya.
Oradan
İstanbul’a,
sonra
Ortaburun’a yerleşmişler.
- Yunan gelince nereye gitmişler?
- İstanbul’a.
- Batum nasıl bir yermiş?
- Çok güzelmiş.
- Ne yemekleri yaparlardı?
- Batum’da ne yaparsalar burada da öyle. Mısır,
dolma, sarma, lahana.
- Türkü bilir misin?
Atma türki atarım
Canlarıni yakarım
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Eski çaruklarımi
Boğozuna takarım.
Yayla çimeni budur
Otur ufağım otur
Yürek yaralarımi
Sönduran soğuk sudur.
A nasıl edeyim
Yürek yaralarımı
Aldatdi beni kızlar
Yedi paralarımi.
Hayde gidelim hayde
Bu köyde yeni kayde
Elin nişanlısından
Yoktur adama fayda.
-Lazut (mısır) eker miydiniz?
-Ekerdik.
-Çapa yaparken, ot biçerken neler söylerdiniz?
Gittik orak biçmeye
Oturduk su içmeye
Baktım yarim geliyer
Kanat verdik uçmaya
- Orak biçerken bunu söylerdik. Her çalışmanın
türküsü var. Eğlenceler yapar horonlar oynarız
bayramlarda da...
- Düğünler kaç gün sürer?
- İki gün. Bir akşam kına gecesi, ertesi akşam
düğün.
- Başlık verir miydiniz?
- Verirdik. Başlıksız olur mu?
- Gelinler kocasının evinde büyüklere saygıdan
konuşmazmışlar. Sizde de var mıydı?
- Vardı ama şimdi yok.
Yalaova’da Artvin muhaciri köyler
Armutlu: Hayriye, Mecidiye, Selimiye.
Çınarcık: Teşvikiye, Ortaburun.
Termal: Üvezpınar (Laz), Kurtköy (Laz).
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