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BEN DE HUZUR İSTERİM!

sirin ihti yarlarımızı gece gündüz anlata-
bilirim size. Açık yürekleriyle, pırlanta 

sözleriyle o kadar sevdiriyor ve bağlıyorlar ki 
kendilerine, kopması mümkün değil. Onlarla ko-
nuştukça içinizde solmaz güller açar. Her daim 
umut ve huzur verirler. Gönülleri bir deniz misa-
lidir, derin ve berrak. Yeri gelince kucağını açar, 
sever; yeri gelince köpürüp savunurlar. İhti yarla-
rımız böyledir. Yaşanmış acılara rağmen gülüm-
semeyi unutmamışlar. Onlar büyük faciaların ve 
yıkımların insanları… 

Bu yazımda sizi Recepova Ganime Veyselkızı 
ile tanıştı rmak isti yorum. Kendisi Kazakistan’da 
Almatı  vilâyeti ne bağlı Çemolgan köyündendir. 

“Ben Veyselkızı Ganime Recepova. Axısxa’nın 
Aspinza rayonunda, Ongora köyünde doğ-
dum, 1932 yılında. Babam Ongora’dan, anam 
Gobaret’in qızi. Ben de Ongoralıyım. Biz beş 
baciydux, beş de  qardaşidux. Aşındi qaldux iki 

Recepova Ganime Veyselkızı, Çemolgan köyü, Kazakistan 2005.

baci bir qardaş. En böyükleri Mövbet, onun pe-
şine qardaşım İsrafi l, onun peşine Remize, onun 
peşine İslam qardaşım, onun peşine ben Gani-
me, onun peşine Bezgün qardaşım, onun peşine 
Kamile, Emine, sora peş peşe Musa, Mustafa.”

Zaman akıp gidiyor durulmadan, nesiller 
büyüyor, ihti yarlar tek tek aramızdan ayrılıyor-
lar. Ömür yolunu ümit ederek yürüdüler. Zorla 
koparıldıkları vatan hasreti yle yandılar.  Bulanık 
sulara dalarak geçti ler hayat yollarından. Önce 
İkinci Dünya Savaşı, sonra sürgün… Elime geçen 
her fı rsatı  değerlendirip mümkün oldukça çok 
sayıda büyüğümüzle konuşmaya çalışıyor, ka-
pılarını çalıyordum. Canlı tarihimizi yakalamak 
için, toz olup rüzgârla uçmasın, sayfalarda satı r-
larda kalsın diye…

Bir yaz akşamı çalmıştı m kapısını Ganime 
ninenin. Hemen kaynaşmıştı k kendisiyle. Sarıl-
dı bana ve sohbet boyunca elimi bırakmamıştı . 
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Ahıska’yı anlatırken elimi okşardı. Söz sürgüne 
gelince sımsıkı sıkardı elimi. Sesi titremiyordu 
anlatırken ama ne kadar heyecanlandığını elle-
rinden anlayabiliyordum. Parmaklarımla hisset-
tiğim nabzı yüreğindeki fırtınaları bana anlatı-
yordu. Kelimeler gereksizdi. Her hücremle his-
sediyordum acısını. Ne var ki bir şey yapamıyor-
dum. Elden ne gelir ki… İnsanın hayatında öyle 
anlar olur ki kimsenin yardımı geçmez. Sanırım 
bu sürgünü yaşayan ve her seferinde hatırlayan-
lar için de öyle idi. 

“Axısxa desen oralar çox sağlam idi qızım can. 
Yedi tene bazlama yiyerdux, diyerdux ki gene mi 
aç gezecayux? Malımız da vardı, tarlamız da, bah-
çemiz de... Her şeyi gendimiz eker biçerdux. Süt, 
peynir, yağ, qaymax, her şey yapardux. Herkeşin 
gendi işi var idi qızım. Qariler xali da toxiyan varidi, 
qadan alem cecim toxiyan var idi, sora kömlek… 
Ey yaşiyerdux derdin alem… Ama…”

Ama kaderler yazılmış, kararlar imzalanmış, 
demiryolu da yapılmıştı. Ufukta, sabahları doğan 
güneş değil, karakış yolculuğu gözüküyordu. 

14 Kasım 1944 gecesi, bütün Ahıskalılar için 
bir vahşet günü olmuştu. 

“Saat dörtte geldiler, qızım. Geri gelecaxsız 
diye yaldatdiler. Neyin gelmesi?Bizi tavarnıy vago-
ninen getürdiler, qızımcan. On dört mi on sekiz gün 
mi yol geldux. Sekiz ev bir vagondaydux. Dört ev 
Ongoralı dört ev Zurzelli… Yolda çox adamımız öldi 
qızım. Oraları tanışmayın, qızım can…”

Hayvan vagonlarında geçen bu yolculuktan 
bahsederken kendini tutamıyor, ağlayarak an-
latıyor… Ağladı, ağladı Ganime nine… Tutulacak 
gözyaşları değildi bunlar. Aslında gözyaşı da de-
ğildi. Hani derler ya, yüreğim kan ağlıyor, işte 
onu görüyordum o kırışmış, o dokunaklı yüzüne 
bakınca. Acısı yüzüne yansımıştı. Her çizginin 
kendi acılı yolu, acılı hikâyesi vardı. Okunuyordu 
resmen. Sürgünde on iki yaşındaymış Ganime 
nine. Hatıralar çok açık ve canlı duruyor. Adeta 
kanına işlemişti.

“Ölüler yollarda qalıyerdi, vay başlarına. Be-
nim nenem yüz yaşındaydı, yolda öldi, vay başına. 

Cecime sardi götürdiler, biraxdiler. Nereye? Bize 
demediler. Biz o dünyayı bu dünyadeyken gör-
dux. Ölen nerde? Poezd basan, trenin altında 
qalan nerde? Bacısı ölen nerde? Ayaxlari üşümiş 
ölen nerde? Çox ezepler gördux…”.

Bu sözlerin ardından uzunca sustu Ganime nine. 

Rahatsız olur diye sessizce nefes alıyordum. 

Birden söze başladı: “Xatirledim, ama yarısı-
ni. Eskiden çox hekiya bilürdüm. Ama bacilerim 
ki öldi, ağlamaynen axlımda bişe qalmadi qı-
zım…” dedi. 

Ve usulca bir türküye başladı:

Bayğun ne ötersin veran qayada,
Derdinin dilinden mellimdür bayğun.
Sen de benim kimi yer qaçxunisen,
Bekliyer ayazi zulumdan bayğun.

Gel otur dertleri tecrübe edax,
Baxarsan sözüme bu yerden gedax,
Diyari qurbeti ixdiyar edax,
Gelmesen yolumdan eyleme bayğun…

Ganime nine bunları söyledi ve derin-
den bir of çekti. Biraz durakladı, yeniden 
başladı:

Bir çift turna gördüm ağlı, qarali,
İkisi de sinasından yarali,
O da benim kimi bexdi qarali,
Yol ver aşayım dumanlı tağlar.

Âşıx Garip der ki qurbanım size,
Qurtarem bu ğamdan, çıxayım yüze,
Yazayım bir name, vereyim size,
Senem’in özüne verin turnalar.
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“Eskiden televizer (televizyon) yoğ idi qızım 
can. Axşamlari böyükler toplanurdi, türki, hekiya 
söylerdi. Qariler el işlerinen oğraşudi, biz çocux-
lar da, yanlarına soxulup meraqla dinlerdux. Hey 
gidi günler. Aşındi zaman geçduxca ele geri dön-
max işdiyerim ki, çocux olmax, anan yanında, 
baban yanında…”

Orta Asya’da hayata sıfı rdan başladılar. Ça-
lışkanlıklarıyla toparlanmayı ve yeni hayatı  yaşa-
mayı başarmışlardı. Dize çöken ama ruhen pes 
etmeyen Ahıskalılar, bugün çok sağlam ayakta 
durmaktadırlar.

“Buraya geldux, tağlarda on yıl qoyun bax-
dux, mal baxtux, ev yapdux. Aşındi de gene yünk 
çubuxlıyerdim, biraxdım da geldim…” diyor güle-
rek, Ganime nine ve devam ediyor:

“Aşındi benim dört oğlum var, iki de qızım 
var. En böyügün adi Nureddin, ondan küçügi Fe-
axreddin, sora Müseddin, ondan küçügi Ziyad-
din. Üç oğlum öldi. Birinci qızım yedi oğlanın pe-
şinden oldi, adıni Cennet qoydiler, onun peşine 
biri oldı, adıni Zeynep qoydiler. Qocam iki yıldur 
dünyayi degişdi.”

Her an gözü yolda olan, ölümü bekleyen ih-
ti yarlar, tek bir dua ile uğurlarlar güneş batı mını: 
kendi topraklarında ölmek, bu dünyayı terk et-
meden bir kere olsa da vatanını görüp, çocuk-
luğuna dönüp mutlu gözlerini kapamak. Savaşı, 
sürgünü, çekti kleri zulümleri hatı rlayarak değil, 
bütün bunları hafı za ve kalplerden silip huzur 
içinde gitmek. Lakin böyle bir imkâna sahip kaç 
kişi oldu ki? Kaç ihti yarımız bu hayal ile gitmişti  
hiç düşündünüz mü?

Bir aya yakın süren o dondurucu yolculuk-
ta elleri, bedenleri, ruhları ve hatt a kalpleri buz  

tutmuştu. Bu sürgün yolculuğunun üzerinden 
neredeyse yetmiş sene geçti … Ama ne buzlar 
eridi ne de hafı zalardan silindi. 

“Ben de huzur işdiyerim qızım can. Az çek-
medux biz. Ama gel ki bir tek işdemeynen olmi-
yer… Az mi yıxıldux balam, az mi yıxıldux? Bizim 
milleti mizin görduğuni ölümde de görmezdux; 
bu dünyada gördux. Neujeli (acaba) o dünyada 
da cennemde yanacayuuux?” 

Düşünüyorum ve soruyorum, bizim halkımız 
huzur bulmayacak mı?

Türküde geçen bazı kelimeler:
Bayğun: Baykuş
Mellim: Muallim, bilen. .
Yer qaçxuni: Yurdundan ayrı düşmüş.
İxdiyar etmek: İstemek, tercih etmek.

 

Bizim Ahıska 9 yaşında!

Bizim Ahıska, bilginin ve 

millî hafı zanın  

sağlıklı 

kaynağıdır.

Oku ve okut!
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