Bizim AHISKA

Bir kitap:
“AHISKA HALK ŞİİRİNDEN SEÇMELER”

Nusret KOPUZLU
2018’e girerken elimize yeni bir kitap ulaştı.
Kitabın kapağında Nilüfer Mutlu, Minara Aliyeva
Çınar, Orhan Uravelli isimlerini görüyoruz. Eski
tarihlerden günümüze kadar bölgede yaşamış
veya bölge ahalisine mensup âşıkların, şâirlerin
veya ehli dil kişilerin söylemiş oldukları deyiş ve
destanlar bir araya getirilmiş. Bu manzumelerin
büyük bir kısmı zaten bilinmekle beraber bu
kitapta toplanmış olmalarının en önemli özelliği
herhalde mahallî ağız özellikleriyle verilmiş
olmasıdır diyebiliriz. Ahıskalılar bu manzumeleri
kendi ağızlarına mahsus ses ve şekille okurken
ayrı bir haz duyacaklardır. Diğer taraftan da
bölge ağzıyla ilgili çalışanlara kaynak olacaktır.
Şüphesiz eksik ve kusur bâbından söylenecekler
de vardır. Fakat kitabın ilk sayfalarında yer
alan “Giriş Yerine” başlıklı yazıdaki ifadeler,
kitabı eleştirmeye gerek olmadığını hissettiriyor.
Öyleyse o yazıya bir göz atalım:
“Aziz okurlarımıza takdim edilen ve Ahıska halk şiiri örneklerini kapsayan bu kitap, tam
anlamıyla akademik donanımlı antoloji değildir
ve bazı nedenlerle birçok değerli esere ulaşmamız mümkün olmamıştır. Kitapta, şiirlerine yer
verdiğimiz şairler hakkında biyografi bilgileri elbette ki çok eksiktir ve bu konuda üniversitelere
büyük iş düşmektedir. Ayrıca saygıdeğer araştırmacılarımızın yayınlamış oldukları kitaplarda
yer alan ve elimizde bulunan şiirlerin hepsini, kabul edersiniz ki bu kitaba alamazdık. Bu konuda
âcizane okurlarımızın hoşgörü ve anlayışlarına
sığınıyoruz. Halkın hafızasını yansıtan en önemli
kaynaklar olan Ahıska halk şiirini araştıran, toplayan ve önemli eserleri yayınlatan bilim adamlarını kaydederken öncelikle rahmetli Fahrettin
Kırzıoğlu’nu anmak borcumuzdur. Hiç şüphe
yok ki Yunus Zeyrek, Asif Hacılı, Tahircan Kukulov gibi araştırmacıların derleme ve çalışmaları
olmaksızın bu kitap da olmazdı ve onlara sonsuz
teşekkürlerimizi belirtmek görevimizdir.
Bu kitabın başlıca özelliği, şiirlerin Ahıska
halk ağzında olduğu gibi, yani lehçesi değiştirilmeden aktarılmış olmasıdır. Ahıska ağzının
fonetik özellikleri, bütün ilgili yayınlarda ve
daha fazla yayın yapılmış Türkiye’de açıkça sorun oluşturmaktadır, çünkü Ahıska ağzındaki
‘ə, x (kh), q (ķ), ğ (ǥ)’ gibi sesler Türkçe alfabede
yer almaz. Dolayısıyla biz bugünkü Azerbaycan
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alfabesini tercih ederek şiirlerin orijinal fonetiğini muhafaza etmeye çalıştık, çünkü Türk edebî
diline aktarılınca bu şiirler yapmacık oluyor ve
filoloji araştırmacıları için kaynak olmaktan çıkıyor. Öte yandan, olur da bir gün Ahıska Ağzı
Sözlüğü çalışması yapılırsa, umarız bu kitaptaki
örnekler önemli materyal teşkil eder. Doğrudur,
bugün Ahıska ağzının dejenere olup birçok ülkede yerli halkların dillerinin etkisinde kaldığı ve
çok değiştiğini kabul etmeliyiz, fakat halk ağzının tescil edildiği ender kaynaklardan biri, zaten
halk şairlerinin eserleridir. İlginçtir ki Ahıskalı
halk ozanları, klasik şiirleri, örneğin Yunus Emre
şiirlerini de kendi mahallî şivelerine göre değiştirmişlerdir; bunların örneklerini de veriyoruz.
Ahıska halk şiirinin hepsini ve bütün temsilcilerini içeren ve bilimsel standartlara uygun olan
kapsamlı çalışma araştırmacıların yapacağı iştir
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ve üniversitelerimizden bunu beklediğimizi de
tekraren ifade edelim.”
Kitapta yer alan manzumelerden biri de Mürtez Usta’ya aittir. Usta Mürtez adıyla anılan âşık,
Çarlık Rusya’sı devrinde 1890 yılında Ahıska’nın
Adigön ilçesine bağlı Arzne köyünde dünyaya
gelmiş. Babası Turanşah, annesi Nigâr’dır. Ömrünün olgunluk çağında, Sovyetler Birliği devrinde
yaşanan sürgün felâketinde Özbekistan’a gitmiş.
1992 yılında Azerbaycan’ın Saatlı rayonuna bağlı Fetelikend köyünde vefat etmiştir. Onun 1944
sürgünü üzerine söylediği ve 29 haneden meydana gelen destanının bir kısmını buraya alıyoruz.
1944 Sürgüni

Biz iki şalon düştux Katta-Kurgan’a,
Qar ki yağdi həp sarıldux yorğana,
Saraldux savuxdan, döndux soğana,
Gör camaat nə üsyana yetişdi.
Dört yil oturdux biz o qışlaxda,
Bulunduği qədər yemax ocaxda,
Millətin hər biri ayri bucaxda,
Dostların məktübi bənə yetişdi,
Sordum ahvalların, xabər verdilər,
Çox kimsənin yox xabərin verdilər,
Soruşdum ki nec’oldilər nettilər?
Ömrüm gəlip bu dövrana yetişdi.
Bizlər ki gördux işbu dövrani,
Dərdimizə kimsə qılmaz dərmani,
Köç köçə bağladı məvtə kərvani
Bir uci də qabristana yetişdi.

Tarıx bin üç yüz altmiş üçündə,
Mazlum dünya bu şivana yetişti;
Sürgün oldux bir gecənin içində,
Fiğan düşdi, dört bir yana yetişdi,

Ölən öldi, yerlərini doldurdi,
Pərvaz edip yelkənini qaldurdi,
Sağ qalannar balaların güldürdi,
Qadər qismət bu məkana yetişdi.

El-amana düşdi gəlinnər qızlar,
Ağlaşur camaat, cümləsi sızlar,
Elveda eylədux o vaxıt bizlər,
O sədəmiz hər cihana yetişdi.

Bu destan ki bunda buldi nəhayət,
Allah’tan qullara olsun inayət,
Ol Muhammed Mustafa’ya salavat
Gətürənnər hur-i qılmana yetişdi.

Sabax sabax bizi yola saldilar,
Bir ox vurup bağrımızi dəldilər,
Malımızi əlimizdən aldılər,
Dövran dönüp bu zamana yetişdi.

Mərkəzim Axısxa, bucağım Rabat,
Laşe selsoveti olmadi abat,
Arzne qəryəsində oldum bən icat,
Pirlər dedi bu nihana yetişdi.

Saldatlar avtomaşinə gətürdi,
Alıp bizi Kılde’yaçan götürdi,
Bir güni orada millət oturdi,
Povez qalxıp yol ərkana yetişdi.

Atam Turanşah’tur, anamız Nigər,
Sözlərim gövhərdir, bir xəznə dəgər,
Bu Usta Mürtәz’dən qalsın yedigər,
Həmən ismim bu dövrana yetişdi.

Ural dağlarında savux zorladi,
Döşəgi olan balaların korladi,
Qahpə fələk tündən tünə tulladi,
On beş gündə Almata’ya yetişdi.

VATANIM
Bu ne acı, bu ne zulüm, yazamam,
Dünya dardur, bu dünyada gezamam,
Yâd ellarda qarip mezar qazamam,
San, yadlara vatan oldun vatanım!

Belki Rabbıim bizdan yüzün çevürdi,
Bu dünyayı altın üsta devürdi,
Qariplari ataşlarda qavurdi,
San, yadlara vatan oldun vatanım!
Hamaşa Yordanidze Hamitkızı
Rusya-Rostov-Volgodonskiy
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