
AHISKA SEYAHAT NOTLARI

 Ülkü ÖNAL

2019 yılı Haziran’ında sabah saat-
lerinde Ahıska’ya gitmek üzere bir mi-
nibüsle Şavşat’tan hareket ettik. Yeşilin 
bin bir tonu, meşe ağaçları ve çiçekler 
arsından geçerek Sahara Dağı’na tır-
mandık. Yol kenarlarında kar kütleleri 
duruyordu. Dağı aşınca göz alabildiği-
ne bir düzlüğe indik. Ardahan’dayız.

Arabamız, kalenin altından akıp 
giden Kür Irmağı üzerindeki eski 
demir köprübaşında köhne bir yazı-
hanenin önünde durdu. Valizimi ya-
zıhanede bıraktım.  Bölgemizle ilgili 
değerli çalışmaları olan genç arkada-
şımız Kaan Gündoğdu gelip aldı bizi. 
Birlikte Ardahan Kongresinin yapıl-
dığı Hamşioğlu Rasim Bey’in şimdi 
müze olan konağına gittik. Çarşıda 
gördüğümüz Artvin’in kara hurma-
ları, çalı süpürgeleri ve değneklerin 
satılması ilginçti. 

Osmanlı-Rus Harbi’nde Rusların birçok insa-
nı camiye doldurup yaktığı Yanık Cami yerindeki 
âbideyi ziyaret ettik; şehitlerimiz için Fatiha okuduk.

Üniversitede Tarih Bölümü Balkanı Makbule Sa-
rıkaya Hanımla görüştük. Ardahan Kongresi konulu 
bir sempozyumu düzenlemiş. 

Akşamüzeri son arabaya binerek Kaan’la birlikte 
Posof’a doğru yola çıktık. Hanak ve Damal’dan geç-
tik. Meşhur Ulgar Dağı belindeki soğuk sudan içtik. 
Yunus Zeyrek Hoca bu dağı, kış ortasında, kar ve 
tipiyle göz gözü görmediği günlerde dedesinin sır-
tında aşarak Ardahan Yatılı Bölge Okuluna gidişini 
anlatırdı. Posof-Şavşat arasındaki Arsıyan Dağı’nın 
bu taraftan görünmesi daha farklı ve görkemli. Zir-
velerde karlar henüz erimemiş. 

BOTAŞ’ın Ulgar’daki dolum tesisini geçip aşağıya 
doğru inişe geçtik. Artık Posof’tayız. Buranın mer-
kezi Duğur’a geldik. Duğur, derin bir vadide, Posof 
Çayı’nın sol yakasında kurulmuş küçük bir yer. Vak-
tiyle Şavşat’ta Elminur Teyze, “Posoflulara bir kütük 
çıra verip kız alıyoruz.” demişti. Bu söz Posof’ta orman 
olmadığına işaret ediyordu. Etrafa bakıyorum, Posof 
yemyeşil ve ormanlık bir bölge. O akşam, annesi Ar-
danuçlu olan Yılmaz Bayraktar amcalardayım. Erte-
si sabah yine Kaan’la buluşarak Şehitlik’e gittik, anıt 
ve Efsel Bey’in türbesini gördük, dua okuduk. 

Ahıska’dayız

Daha önce bizi Ahıska’ya götürmesi için anlaştı-
ğımız Âşık Müdami’nin oğlu Halil İbrahim Ataman 
ağabeyle haberleşiyor ve buluşuyoruz. 16 Haziran 
2019 günü Kaan’ı da alarak üçüncü defa Ahıska’ya se-
yahate çıktım. Çok merak ettiğim Kıpçak Atabekleri-
nin oturduğu Cak Kalesi’ni uzaktan gördüm. Bu kale-
nin bulunduğu köyün demografik yapısı değişmiş…

Türkgözü sınır kapısına geldik. Çok tenhaydı, 
beklemeden geçtik. Vale kasabasına geldiğimizde 
Gürcistan da kadrolu imamlık yapan Ahıskalı Şev-
ket Hoca bizi karşıladı. 1944 sürgününde 19 yaşında 
olan Seyfet Dedeyi ziyaret ettik.  uğradık. Dedenin 
aklı başında ama konuşması çok zor anlaşılıyor. 
Dede bize bir şeyler ikram etmek için çırpında. 
Emekli maaşı varmış. Rusya’dan gelip ev yapıp yer-
leşen bir beyle tanıştık. Gürcistan hükümeti vatan-
daşlık vermiyormuş. Yıllardır vatana dönüş kararı 
olmasına rağmen Ahıska’da yaşayan toplam 50 hane 
Türk varmış. Hoca bizi Türkçe konuşan 80 yaşındaki 
Ermeni Yevgina Bozayan teyzenin yanına götürdü. 
Biraz çekinerek arabadan indik. Teyze bizi çok sıcak 
karşıladı. “Kofi (kahve) yapayim, eve girin oturun. 
Her zaman beklerim.” deyip candan davranınca biz 
de ona bir hediye paketi verdik. Konuşmaları Er-
zurum şivesi gibiydi ama bazı kelimeleri Ahıska’ya 
yakındı. Vaktiyle Erzurum’dan Ahılkelek’e, oradan 

Kaxaret.
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da iş icabı Ahıska’ya gelmişler. Türkçe konuşan Gür-
cüler de varmış. Dönüşte biriyle tanışıp konuştuk. 
Türkleri çok sevdiği için bu hanımlardan biri kızının 
adını Leyla koymuş.

Şevket Hoca’yı da alarak Ahıska’ya doğru yola 
çıktık. Ahıska Kalesi ve burcunda dalgalanan bol 
haçlı Gürcü bayrağı göründü. Şehirdeki Kur’an 
Kursuna gittik. Tatil olduğu için birkaç kişi vardı. 
Tereyağlı peynir kuymağı, çeçil peyniri, çay ve kah-
valtılık hazırlamışlardı. Çoğu Acaralıydı. Ahıskalı 
talebeler de varmış. Ön tarafta ise Ahıskalı hemşeri-
lerimize trajediler yaşatan tren yolu geçiyor ve eski 
vagonlar duruyordu. İçim burkuldu. Yol kenarlarına 
haçlar dikmişlerdi! Adigön ilçesine giderken patates 
tarlaları ile Sovyet zamanı yapılan sulama kanalları 
göze çarpıyor. Ardahan ve Posof’ta soğuk ve yağ-
mur vardı.  Burası daha sıcak… Etraf yeşillik, meyve 
ağaçları ve bazı yerler ormanla kaplıydı. İç açıcı çok 
güzel manzaralı yerlerden geçtik. Birkaç yerde ara-
bayı durdurup su içtim. Buz gibi çokta lezzetliydi. 

Ahıskalı yaşlıların bu iklimden sonra Orta Asya 
bozkırlarına alışamayıp öldüklerini, ömürlerinin so-
nuna kadar neden ah vatan, vah vatan dediklerini 
daha iyi anladım. Kaan dayanamayıp dedi ki : “Biz bu 
güzel yerleri nasıl bırakmışız?” Önce savaş tazminatı 
olarak 1828 de Ruslara bırakmışız. Bir ara kahraman 
Deli Halit Paşa buraları da kurtarmış ama Moskova 
Antlaşması’yla bırakmışız... Sonra zalim Stalin erkek-
ler savaştayken 15 Kasım 1944’de bir gecede halkı top 
yekûn sürerek Ahıska’yı Türklerden arındırmış.

Derenin kenarında kurulmuş Adigön şirin ve 
yemyeşil bir kasaba. Bir yokuşa yukarı çıkarak ba-
yıra kurulmuş Gomaro köyüne vardık. Kıpçak Ata-
beklerinin taht yeri olan Altun Kale uzaktan gözükü-
yordu. Fakat arabamız bu patika yolda kaleye çıka-
mazdı… Bu köyde yaşayan Feride Nine,  başı beyaz 
yazma alnından siyah çitle bağlanmış tıpkı bizim 
kadınlar gibiydi. Bizi içeriye davet etti. Çok güzel 
Türkçe konuşuyordu. Birkaç mani söyledi. Bizde-
ki meşhur tutmaç çorbasını ve dağ kekiği kondar’ı 
biliyordu. Annem ‘Meshi’ydi dedi. Kocası da geldi, 
onunla da Türkçe konuştuk. Bize bir şeyler ikram 
etmek için çırpındı. Borjom maden suyundan ikram 
etti. “Bayramda da bekliyorum; gelin yaylaya gidelim.” 
dedi. Ardanuçlular gibi yaylaya dağ diyorlar. Feride 
Nene kocasına, “Bunlar benim tarafımdan, senin akra-
baların değil.” dedi. 

Sovyet yapımı eski model arabalar kapı önlerin-
de duruyordu. Kamyonlar tomruk çekiyordu. Önde 
iplik çilesi şeklinde asılı demir zincirler dikkatimi 
çekti. Bir yeri Ardanuç’taki köyüme benzettim. Evle-
rin bahçeleri ahşap çitle çevrilmiş ama giriş kapıları 
süslü, demirden yapılmış olması dikkatimi çekti.

 Gomaro’dan ayrılıyoruz. Demir bir köprüden 
tangur tungur ses çıkararak geçip Kaan’ın dedeleri-
nin geldiği yeşillikler içindeki Lelivan’a geldik. Köy 
meydanında durduk. Ördekler ve tavuklar dolaşı-
yordu. Boğazlarında haçla iki genç kız yanımızdan 
geçti. Şevket Hoca Gürcüce konuşup kiraz var mı 
diye sordu. Daha olmamış dediler. Çok ceviz ağa-
cı vardı. Sapanca’da çalışmış bir delikanlı yanımıza 
geldi konuştuk. “Bu köyde hep Türkler yaşıyormuş. 
Onları sürdükten sonra bizleri Acara’dan getirip yer-
leştirmişler.” dedi. Türklerin yaptığı çeşmeyi göster-
di. Betonla yapılmış çeşmede 1942 yazıyordu. “Yu-
karıda Müslüman köyler var. Ğorze köyünün tamamı 
Acara’dan gelen Müslümanlardır. Bu köyden çok kişi 
Türkiye’ye gidip çalışmıştır.” diye ekledi. Pörsümüş, 
buruşmuş sebze ve meyve satan arabadan alış veriş 
yapan kadınlarla Türkçe konuştuk. Şeftali alacaktım, 
Türk parasını kabul etmedi. 

Bir evden yola hortumla beyaz su akıyordu. Bi-
zim şırat dediğimiz peynir altı suyunu doldurup 
domuzlara içirmek için götürüyorlardı. Nasıl peynir 
yaptıklarını merak ettim ama görmeme izin vermedi. 
Köyün bütününü çekmek için tepeye doğru çıktık. 
Açık bir alanda durduk. Arklardan su akıyordu. Bi-
zim askil dediğimiz kuruyunca kuşburnu olan yaban 
gülleri beyaz beyaz açmıştı. Karşıda Küçük Sımada 
ve Büyük Sımada köyleri görünüyor. 

Gürcistan’da köy tabelaları Gürcü ve Latin al-
fabesiyle yazılmış. Bu yol üzerinde Batum tabelası 
göze çarpıyordu. Bu yol Batum’a gidiyor. 

Artık dönüş vakti gelmişti. Vale’ye geldik. Bankta 
oturmuş yaşlı bir Gürcü teyzeyle Türkçe konuştuk. 
Genç bir hanım pencereden kafasını uzatıp güzel bir 
Türkçeyle, “Biz de Türk’üz, Azerbaycan’dan geldik, 
buyurun gelin.” dedi. Çok güzel döşenmiş temiz bir 
evdi. Ev kendilerininmiş. Bir yıldan beri vatandaş ol-
madan doktora gitmeden yaşamaya çalışıyorlar. Yal-
nız doğal gaz boruları bizim ördek soba dediğimiz 
sac sobaya bağlıydı. Tehlikeli olduğunu söyledim. 
Kesme bardaklarla çay ve pasta geldi hemen. Ahıs-
ka Türküymüşler akrabaları Bursa’daymış. Bunlar 
da oraya gitmişler ama Vale’ye geri dönmüşler. Eşi 
yedi kişilik arabasıyla Azerbaycan’a yolcu taşıyor-
muş. Vale kasabasında önce ot konulan fakat şimdi 
bomboş, boynu bükük duran cami akıldan çıkmıyor. 

Türk lirası Gürcü lari’si karşısında da değer kaybı-
na uğradığı için artık buraya akaryakıt almaya gelen 
yok. Bir zamanlar benim memleketim Ardanuç’un da 
bağlı olduğu Atabek Yurdu’nun merkezi Ahıska’dan 
doyamadan ayrıldık. Keşke daha uzun kalabil-
seydik. Keşke Ahıska’dan göç eden zenginler, sivil 
toplum kuruluşları ata topraklarında evler yaptır-
sa da gelenler yerleşse. Yazları gelip kalabilecekleri  
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meskenler olsa ne iyi olur diye düşünerek Ahıska’ya 
elveda dedik. 

Dönüş yolu üzerindeki Vale’de birkaç kişiyle kısa 
röportajlar yaptık. Onlardan bazıları şöyledir:

1. “Malımız davarımız qaldi”
- Seyfet dede, sürülürken kaç yaşındaydın?
- On dokuz yaşındaydım.
- Sürgünde neler oldu?
- İki kat evimiz, mal davarımız, yağ peyniri-

miz qaldi. Tam yigirmi üç gün yol getdux, Sibir 
Dağlarını aşdux. Özbekistan’a ulaşdux. Orada 
yigirmi sene qaldux. Sonra Azerbaycan’a gel-
dux. 2009’da da vatanımız Axısxa’ya, Vale’ye 
geldux. 1925 doğumluyum. Yüz yaşına girma-
ya az qaldi. Erzurum, Ardahan’ı gedip gördüm. 

2. “Vatan diya diya geziyerim.”

- Eflet amca, hangi köydensin?
- Axısxa’nın Kexvan kövündenim.
- Hangi mektebi bitirdin?
- Köyde orta mektebi.
- Baban nereye sürülmüş ve kaç yaşındaymış?
- Babam sürgünde on alti yaşındaymiş. Sürgün-

de Özbekistan’ın Semerkant şehri-
ne götürüp biraxmişlar. 1958 yılında 
Azerbaycan’da Sabirabad’a gelmişler. 
Ben 1988’de Rusya’nın Krasnodar vila-
yetine gittim. Orada on üç yıl yaşadık. 
Daha sonra Çerkezlerin yaşadığı Qa-
bardin, Nalçik’a geldim. Külfetim (aile 
fertleri) orda yaşıyor. 2015’de vatana 
geldim. Valede ev aldım. Vatan diya 
diya geziyerim.

- Gürcü vatandaşı oldun mu?
- Yox!
- O zaman burada ne yapacaxsın?
- Allah böyükdür, yardım edar.
- Emekli maaşın var mı?
- Var, dolaniyerux. 400 lari aliyerim.
- Köyüne gidiyor musun?
- Gediyerim. Vale’ye 40 km. uzaxluxdadur. Orada 

şimdi Acaralılar yaşiyer. 
- Gürcüce öğrendin mi?
- Yox, yaş geçdi, ögranamiyerim.
- Dil bilmeden burada nasıl yaşıyorsun? 
- Rusça konuşiyerux. Bazi Gürcilar, Ermanilar 

Türkçe bilür.

3. Yevgina Bozayan: “Erzurum’dan gelmişux”
- Yevgina teyze kaç yaşındasınız?
- Seksan!

- Türkçe konuşmayı nereden öğrendin?
- Uşak olmişim, bizim kentta böyüklar söyliyerdi, 

ordan örganmişim.
- Orada Türkler mi vardı?
- Yox, na ki uşak olmişim bizim oralarda Türk 

görmamişim.
- Esas yerin nerasi?
- Ahılkelek.
- Oraya nerden gelmişsiniz?
- Erzurum derdi qaynatam.
- Erzurum’un neresinden ve hangi yılda?
- Oni bilmam.
- Ahılkeleğ’in hangi köyündensin?

- Kartikam.
- Buraya nasıl geldiniz?
- Benim adamla aynı köylüyüz. Kayna-

tam dogüşta olmuş. Kentlara qoyermadı-
lar. Burada kömür ocağı varidi, orda ça-
lıştırdılar. Herkesi kendi köyüna qoyma-
dılar. Beni gelip kendi köyümdan Vale’ya 
gelin geturdilar.

- Burda kaç hane Ermeni var?
- Çoxdur.
- Onlar da Türkçe konuşur mu?
- Hepsi bilmaz. Bu şehere ordan bura-

dan gelmişlar. Yetmiş yedi millet var. Dö-
güştan sonra aç qaldilar. Çocuxlar çörek 
istadi. Buradaki madene çalışmaya geldi-

lar. Kömür buradan Türkiye’ye gider.
- Ne yemekler yaparsınız?
- Hınkal, dolma, lahanayla borş, kartol (patates) ye-

mekleri sapiçağabil (tavuk eti), kete, xaçapuri, ekmek.
- Keteyi nasıl yaparsın?
- Hamuru yoğurur küçük küçük küntlar (beze) 

edarux. Oni edrefinden çekip çekip açirıx. Üzerina 
yağ tokirix. Katliyerux içarsina horis (yağda kavrul-
muş un) qoyup tandırda veya furunda bişirurdux. 
Sacın içina qoyup, tavada ateşte bişar.

- Tutmaç çorbası ile puşruk çorbası bilir misin?
- Bilmam, Gürcilar bişirur.
- Kuymak?
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- Peynirle de, qaymaxla da yapılur. Qaymaği bir 
tavaya koyup eyce qaynadurux. Yağını verur dışa-
rıya. Un verur qarişdururux. Yalandan bağırırux ki, 
“Kim çağıriyer bizi?” diye. Dişarı çıxar, içeri girerux 
ki yaği üsdüne çıxmiş!

- Dağ pancarından yemek yapar mıydınız?
- Eveluk derux burda da var. Isırgan toplardux.
- Ona cinçar der miydiniz?
- Yox, oni burada Gürcilardan duydum. Müslüman-

ca da cinçardur. (Artvin ve Posof tarafı da cinçar der.)
- Çocukların karnı gittiğinde yani ishal olduğun-

da ne yapardınız?
- Kartolun kırahmanini (patates unu) suyla açi-

yer, uşaxlara içirurux.
- Düğünlerde ne yemek yapardınız?
-Küfte, lüle, dolma, haşlama etle kartolla, palux, 

erişte vira vardur. Erişta yapmak içun yuxayi lavaş 
gibi açarux. İnca inca kesar kavurur bir kenara koya-
rux. Çorba yaparux, tatar böregi gibi de yapılır.

- Sarıgelin türküsünü bilir misin?
- Bilmam.
- Türkiye’yi görmek ister misin?
- Diyax ki istiyerim, nasıl gedecam?
- Hayvanlar hastalanınca ne yapardınız?
- Kesar yerdux!
- İnek adları var mı?
- Çınar, Selvi, Yazgül, Nina…
- Bizi misafir eder misin Yevgina Teyze, gene ge-

lelim mi?
- Ahan amburasi benim qapım açuxdur. Ne za-

man ki axlıza gezmax düşar gelin. Qapım geca kitli 
gündüz açuxdur.

- Biza ne yemekleri yaparsın?
- Naki canın istarsa oni.
- Sağ ol biz seni seviyoruz. Sende bizi Türkleri sev.
- Sizi Allah sevsin, siz da bizi sevin, çok sağ olun 

sizdan raziyux.
- Ahılkelek’te kaç köy Türkçe konuşur?
- Barva, Ğurğuma, Durs, Çaçğa, Aspara Türkçe 

söylar eskidan beri. Siza bir şey ağnadem. Aşağida 
birinin çapasına getmişdux. Yoruldux, ela yağış gel-
di ki sellar aldı getdi. Yoxari çıxdım ki yolda eglat-
mişlar Türkiya’nın makinaları dört gündür duriyer-
miş. Şöför dişarı çıxıp bana dedi ki, 

“Xala bana ela geliyer ki sen Müslümanca bilursun.”
“Bilurum oğlumcan, na istiyersin?”
“Ela yoğurt istiyerim ki yemaya.”
“Ögda gedan avradın naxırları var, ondan ista.”
“İstiyamam, qorxarım ki donğuz südi olur.”
Ben güldüm.
“Xala naya güldün?’
“Oni benim yanımda dedin başkasının yanında 

demiyasın gülarlar. Seni zaravata alurlar.”

“Niya?”
“Donğuz sekiz doxuz yavri doğuriyer. Onlar ana-

larının südiynan doydi mi ki sağıp yoğurt yapsınlar. 
Etini yerlar, südüni yox!”

Ertesi güni gettux, oğlan beni tanıdi.
“Xala gel hele. Dün deduğuni yapdım. Qadına 

para verdim, yoğurt geturdi yedim. Sana öyle dua 
ettim ki.”

“Allah’ın duası sana, senin duan da bana olsun.” 

4. “Vatan diye diye öldüler”
- Saniya abla kaç yaşındasınız?
- Kırk bir.
- Nerelisiniz?
- Adigön rayonundanux. Ailemi Özbekistan’a 

sürmüşler. Oradan da Azerbaycan’a gelmişler daha 
sonra da Türkiye’ye.

- Siz Ahıska’ya ne zaman geldiniz?
-Azerbaycan’dan bir yıldır geldik, vatandaş deği-

liz. Büyükler vatan diye diye öldüler biz de geldik ev 
alıp Vale’ye yerleştik. Eşim Azerbaycan’a yolcu taşı-
yor otomobiliyle.

- Ne yemekler yaparsınız?
- Hınkal, manti, tutmaç, pilav, börek. Bir gün kona-

ğımız olun yapax yedurax. Ankara’yı, Bursa’yı gördüm.

5. Gomaro köyünde Acaralı Feride nine
- Feride Nine tam adınız nedir?
- Feride Guvari Galazi (Kızlık soyadım Şamanadze )
- Hangi köylüsün?
- Acara’nın Danisparavul köyündenim. Anam 

Axısxa’nın Utxisuban köyündendür.
- Buraya nasıl geldiniz?
- 1966 yılında hükümet gâturdi. Buranin halğıni 

sürdilar ya, onnarın yerlarına bizi gâturdilar.
- Onlardan kalan eşya var mıydı?
- Yoğidi. Evlar bozux, qırıx idi. Bedevraynan ör-

tüliydi. Tütün ekar qurudurdux. Acara daki köyüm-
da yeni yetmalar Türkçe bilmazsa da biz bilurdux.

- Buraya geldiğinizde köy boş muydu?
- Sürgünden sonra Udeliler gelmiş burayı talan 

etmiş. Urus da qalan yağlari poçkalarla (fıçı) yıği-
yermiş. Xalam (teyzem) Çiçek sürgün olurken paxır 
kardalasını almax içün eve geri gelmiş; asgerler qoy-
mamış. O da zorla girip almiş. Ruslar qapilari kilitla-
miş, tek başlarina sürmiş.

- Acara da akrabaların var mı?
- Bacım, anam, babam hepsi qaldi. Şimdi rahmeta 

getdilar.
- Burada yaşamaktan memnun musunuz?
- Nedarsın, nera gedarsın?
- Cinçar yemeğini bilir misiniz?
-Yağda kavurur ve ekşilisini yaparım. Çeçil peyniri 

de yaparım. Çançur eruguni bişurur pesdil edardux.  
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Oni sonra bişurur cevuzi sariyaği tökardux.
- Sinor yapar mıydınız? 
- He, yuxayi bişurur kesardux. Ayran veya 

şerbet tökarduğ. Üzerina da tereyaği.
- Hasutayı nasıl yapardın?
- Tereyaği eridur içina verurduğ cadi (mısır 

) uni. Eyca qavruldi mi sıcax suyi tökardux. Şe-
ker da tökardux.

- Kaymağın içerisine cadi unu katılarak ya-
pılan kuymağı bilir misin?

- Ha! Biz ona havisi diyerux. Qaymağa cadi 
uni ve su tökardux.

- Bu köyde kaç hane Acaralı var?
- 150 xana. 
- Bu köyde gâvur var mi?
- İki tütün Ermani var.

6. “Nayın Gürcüsi, elhamdülillah Müslü-
manım”

Feride ninenin kocası 80 yaşındaki Albeg dedeye 
dönüyorum.

- Alibeg dede siz Acar mısınız, Gürcü müsünüz?
- Nayın Acari, nayın Gürcüsi. Ben Müslümanım 

Gürci degilim. Namazımı qılıyerim, Kuran oxiyerim, 
oroç tutiyerim, qurban kesiyerim. Acara’dan gelmi-
şim Gürci degilim Ellhamdulillah, çok şükür.

- Askerliğin nerede yaptın?
- Eskerluği Ural’da üç sene yapdım. 
- Babanızın ismi nedir?
- Dedemin adı Şahi, babamın adı Mirza, çocukla-

rım Muhammet, Mirza, İbrahim, Selvinaz, Hurinaz. 
Ayrica Gürcica adlari da var.

- Ahıskalılarla akrabalığınız var mıymı?
- Ninem Axısxaliydi. Onun anası da Acarali, Xu-

laliymiş.

- Yaylaya çıkar mıydınız?

- Çıxardux. Seyran olurdi, gelin, qız, çocuk çıkar 
mızıka çalgılar çalınıp oyunlar oynanurdi. 

- Bize bir mani söyler misin?

Dağ başında kestane
Tökülur tane tane
Dunya doli qız olsa
Bena yetar bir tane.

Yol üstünda sarayım
Sizi kimlara sorayım
Boş mektubi neylarım
Hasret yüzü görayım.

Yol üstunda üzüm var
Üzüm sana sözüm var
Bir evda iki baci
Küçügunda gözüm var.

Bu qaladan aşşaği
Fidan aşliyacağım
Bu sevda sevda degil
Xamdan başliyacağım.

- Acara da düğünler nasıl olurdu?
- Ela ey dügünnar olurdu ki... Gelina altunlar ta-

xilurdi.
- Başlık var mıydı?
- Evveli varidi sonra qalxdi. 
- Gelinin başına ne örtülürdü?
- Qırmızi bir duvax.
- Âşıklar gelir miydi?
- Helbet gelurdi.
- Yağmur yağmayınca ne yapardınız?
- Süpürgayi bezadur, Kepça Xatun yapar, qapi 

qapi gezar, birşeylar iştardux çocuxluğumuzda.

Yağ yağmur yağ
Ali qulun tarlasına
Ali qulum poğ yemiş
Hepisinin tarlasına.

- Çocukluğunuzda ne gibi oyunlar oynardınız?

- Na oynamişim, na gülmişim. Küçigidim, beni 
eve bıraxur dağa gedardilar.

- İnek adlarını hatırlar mısın?

- Bağdagül, Yazgül, Mayısay. Bayram da doğdi 
mi Bayramay. Alacalı olursa Çiçek adi koyardık.

- Yılbaşında ne yapardınız?

- Qız gelin gelur yemeklar yapardilar. Kimsa 
gelduğunda hazettin mi o yıl ey gedar. Hazetma-
dın mi köti gedar. Şimdi qapilar açıldi. Bizim millet 
Türket’ta işliyer, çay kesiyer. 
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