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Fehlül dedenin ailesi bir vagona düşmüş. KaVoronej, Kiev, Donetsk ve başka şehirlerden geçerek
Berlin’e kadar gittiğini yazıyormuş. Emine nine de yınbiraderi Cafer başka vagondaymış.
kocasına birkaç mektup ve aile fotoğrafı göndermiş.
Tren yola çıkmış. Birkaç gün sonra ilk istasyonda
durmuş. Bu sırada Cafer dayı Rus askerVe o lânet gün… O Türk halkının sürgün
günü 15 Kasım 1944, zihnimizden silinmeyen ta- lerine rüşvet verip kız kardeşi Emine ve ailesini
rih. Stalin’in emriyle Rus askerleri köye inmişler. kendi vagonuna geçirmiş.
Köy halkı, şaşkın gözlerle birbirine bakıp askerBu zorlu yolculuk Orta Asya’nın Semerkant
lerin neden köye geldiklerini anlamaya çalışmış. şehrinde son bulmuş.
14 Kasım gece yarısı askerler halkı apar topar
evlerinden çıkarmaya başlamışlar. O anda evde
uyumakta olan Fehlül dedenin eşi Emine ve kız
kardeşi Ayşe, çocukları uyandırmışlar. Askerler
onlara yiyecek, içecek ve giyecek almalarını söylemişler. Hazırlanıp toparlanmak için de iki saat
Aslanov
süre vermişler.
Meğer askerler bütün köyleri basmış, kuşatmışlar. Köyden köye gitmeye izin verilmemiş.
Kısa süre sonra döneceklerini sanan halk, yanına çok şey almamış. Bir iki hafta idare etmeye
yetecek kadar yiyecek, içecek ve yorgan, döşek
almışlar. Ahırdaki inekleri ve koyunları aç kalmamaları için çıkarıp mereğe bırakmışlar. Halkı
kamyonlara doldurmuşlar. Her kamyona beş altı
aileyi yerleştirmişler. Milleti kamyonlarla tren istasyonuna getirip orada vagonlara yüklemişler.
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Habib Selimoğlu

9 Temmuz 1989’da Fergana olaylarının
devam ettiği bir sırada Semerkant-Nariman
köyünde dünya-ya geldi. Semerkand Tıp
Koleji Diş teknisyenliği Bölümünü bitirdi.
Buhara Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi son sınıf öğrencisidir. Bu yazıda
adı geçen Hayriye nenenin torunudur.
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SINIRDA YAŞAMAK HEYECANLI VE ZORDUR

h

aziran ayının onu dedi mi sıcaklar
başlar Kuzeydoğu Anadolu’da. Süratle hazırlıklar tamamlanır ve köyce belirlenen günde yaylalara çıkılır. Doğduğum köyün
doğu sınırı olduğu gibi yaylamızın doğu sınırı da
o zamanlar Sovyetler Birliği sınırıydı. Yalnız büyük bir fark vardı. Yaylalarımız arasında, köyler
arAsında olduğu gibi dağ, ağaç vb. engel yoktu.
Yaylada gece gündüz sınırın karşısındakilerle birbirimizi görürdük. Birbirine bakan iki dağın tam
ortasından, rakımı en düşük noktasından dikenli
tellerle sınır geçerdi. Yüzünü birbirine dönmüş
bu iki yayla arasında iki kilometreden az bir mesafe vardı.
Haziranda köyde hummalı bir çalışma başlar.
Çayırlar biçilir, otlar yığılır, uzun bir kışa hazırlanır.
Tarlalar biçilir, tahıllar yıkanır, değirmende öğütülürdü. Eli iş tutanlar köyde çalışır. Kadınlar, çalışamayacak yaşlı erkekler ve çocuklar yayladadır.

Ünal KALAYCI
Yaylaya çıktığım zaman henüz çocuk denecek yaştaydım. Herhalde dokuz yaşıma yeni girmiştim. Bizde yayla, hem o dağlara hem de yaz
mevsimini içinde yaşadığımız dam denilebilecek
derme çatma yapıya denir.
Yayladaki kadınların başlarını kaşıyacak vakitleri yoktu. Hayvanları sağarlar, sütü makineye
vurur, kaymağını ayırırlar: Peynir, yoğurt, yağ yaparlar. Kış yakacağı olan tezeği hazırlarlar…
Yaylada benim yaşımdakilerin ortak ismi
‘morbet’ti. Morbet yardımcı demek. Çünkü her
işe biz koştururduk. Hayvanları nahır yerine bırakırdık, nahır geldiğinde hayvanları bulur getirirdik, tezek yapmaya yardım ederdik, çok sıcak
olunca uzak dağlardan kar getirirdik nineler serinlesin diye, yağmurlardan hemen sonra mantar toplar, bir vakit yemeği onunla geçiştirirdik…
Sınıra yakın kayalıklardan motsi (yaban mersini)
ve jola (ahudud) toplar getirirdik. Kimi zaman da
düzlerde tezek toplardık.

Posof’ta Jola.
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Öğlen olmuş, nahır dağılmıştı. Yaylanın önüne beş inekle bir camuş (manda) gelmiş bir inek
gelmemişti. Gelmeyen Yazgül’dü. Yazgül üç yaşını doldurmuş, o yıl inek olmuştu. Olmuştu olmasına ama o önceki yılların serbestliğini yaşamak
istiyor ve öğlen vakti yaylaya sağılmaya gelmiyordu. Bir gün annem diğerlerini sağarken ben
onu gidip elimle koymuş gibi bulup getirdim. Sağım işi bitince tekrar hayvanları nahırın yığıldığı
yere bıraktım. Annemin yanına geldiğimde sütü
makineye vuruyordu.
Şu süt makinesi ne akıllı bir şeydi! Üst deposuna sütü dolduruyorsun. Kolunu çeviriyorsun, aşağıdan sütü ve kaymağı ayrıştırarak iki ayrı ağızdan
akıtıyor! Birinden peynir diğerinden yağ çıkarılıyor.
Annem kaymaktan bir tabağa doldurup tabağı tepsiye koydu. Yanına da kuşlukta pişirdiği
pağaçadan bir kesek koydu. Yemeye başladım.
Ne kadar güzeldi sıcak pağaçayı kaymağa batırıp
yemek! Karnım doymuştu.
Nahırcı hayvanları otlatmak için tekrar toplayıp yayladan uzaklaşıyordu. Bacadan (damdan)
bakılınca sürü sürü morbetlerin tezek toplamaya
gittiği görülüyordu. Annem boş çuvalı çanta gibi
yapıp sırtıma verdi, peştamalı da elime. Sonra da
tembih etti: “Kalabalıktan ayrılma, sınıra yaklaşma, Hakan’la birlikte gezin…”
Hakan amcamın torunuydu ama aynı yaştaydık. Sonra annem bitişikteki yayla damına
seslendi. Hakan da hazırlanmıştı. Karşılaşınca
birbirimize güldük. Gülme sebebi peştamallarımızdı. Peştamallar bize kadın giysisi gibi geliyordu. Ama tüm morbetler de tezek toplarken bu
peştamalları giyiyorlardı.
Konuşarak yaylaları çıktık, bizden ileride
gidenler de yaylanın alt tarafına doğru gidiyorlardı. Onları takip ediyorduk. Yaylaların alt tarafında bulunan kayaların üzerine tuz dökülüp
hayvanlara yalatıldığı için oraya Tuzluk denirdi.
Tuzluk’ta biz diğerlerinden ayrıldık. Çünkü onlar
önden gidiyor, ne kadar tezek varsa topluyorlardı, biz arkadan takip ettiğimiz için boş dolaşıyor
gibiydik.

48

Bizim AHISKA
Yönümüzü hafif sırt olan Tuzluk’un alt tarafındaki hayvanların dinlenme yerine, Yatak’a,
çevirdik. Bir süre orada topladıktan sonra ilerlemeye başladık. Güle oynaya tezek toplarken sınırın dibine gelmiştik. Zaten sınır yaylamıza en
fazla bir kilometre uzaklıktaydı. Yemyeşil çimen
ve çiçeklerden başka bir şey görünmüyordu yeryüzünde. Hem sınırın dibine gitmek öyle olağanüstü bir şey değildi bizim taraftakiler için. Ama
karşı taraf için, yani o yıllarda SSCB için durum
öyle değildi. Onların yaylalarının alt tarafında
ikinci bir sınır vardı ve izinsiz hiç kimse oradan
aşağıya inemezdi.
Sınıra iyice yaklaştık. Karşı tarafı gözetlemeye başladık. Sınırın iki yüz elli metre kadar ilerisinde Sovyetlerin bir gözetleme kulesi vardı. O
gözetlemeyi çok merak ederdik. Çünkü her gece
o gözetlemeden bir ışıkla santim santim sınır taranırdı. Büyüklerin söylediklerine göre büyük bir
ayna varmış. O aynaya yakından ışık tutuyorlarmış. Sonra aynayı hareket ettirince ışık sınıra öyle
kocaman, metrelerce yayılıyormuş. Daha bırakın
yaylamızı, köyümüze bile elektriğin gelmediği o
yıllarda, bizim için ışık bir mucizeydi ve hatta bir
tiyatroydu. Olağanüstü durumlar dışında o ışığın
saati belliydi. Herhalde akşam sekiz buçuk, dokuz civarı sahnelenirdi. Tam o saatte yaylalarımızın içinden ışığı görür dışarıya fırlardık. Çoğu zaman dışarı çıkanlar toplanıp o ışığı seyrederdik.
Ne muamma bir şeydi öyle. Her gece saatlerce
izler ve bıkmazdık. O gözetleme kulesi, solundaki gözetlemeden aldığı bu ışığı sınırın tamamını
taradıktan sonra bir kilometre ileride tepedeki
gözetlemeye bırakırdı. Sonra aynı işlemi yapmaya ışığı devralan gözetleme devam ettirirdi.
Biz, sınıra ve gözetlemeye iyice yaklaşmışken karşıyı incelemeye başladık. Dikkatle ve
uzun süre bakınca gözetlemenin içinde iki kişinin
olduğunu gördük. O kişilerin sivil olmadıklarını
biliyorduk. Çünkü sivillere belli bir sınırdan beriye geçmek yasaktı.
Sınırdaki beton direkler arasında bulunan
tel örgülerle aramızda on metre vardı. Dikkatlice uzun uzun baktık. Artık işi gücü unutup
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gözetlemeye odaklanmıştık. Gözetlemenin içini
seçebiliyorduk. Hatta Hakan bir ara, askerin sigara içtiğini söyledi. Gerçekten de sık sık askerin eli
oynuyordu.
Burada iki devletin sınırında yaşıyoruz. Bu
sınırın her iki yakasında yaşayan insanlar karşı
tarafa geçemezlerdi. Sovyet devri demek komünizm demekti. Komünizm ise insan hak ve hürriyetlerinin çok sınırlı olması demekti. Kış gecesi
oturmalarında yaşlılar kısık sesle hep onlardan/
olanlardan bahsederlerdi. Bir zamanlar Ruslar,
Gürcüler ve Ermeniler buralarda çok cinayetler
işlemişlerdi. Yaşanan bin bir facia vardı. Bunlar
tabii ki unutulacak şeyler değildi. Sınır boylarında yaşayan herkes gibi biz de sınırın ötesine
büyük bir nefret ve kin duyuyorduk. Buralarda
Sınırda dünyaya gözünü açan her çocuk kin ve
nefreti emanet alıyordu, bizim gibi…
O anda askerler yakınımızda olsa belki de
yaşımıza bakmaz onlara, bir düşmanı yok etme
şiddetiyle saldırırdık. Bereket versin ki uzağımızdaydılar. Biz oraları izlerken önce sessizce sonra
da seslice küfretmeye başladık.
Artık açılmıştık. Bildiğimiz ne kadar küfür
varsa ağız dolusu savuruyorduk. Sanki bu küfürlerle onların ecdadımıza çektirdiklerinin öcünü
alıyorduk. Hâlbuki çektirenler de onlar değil onların ecdadı olabilirdi. Fakat biz daha zaman kavramını bile anlamıyorduk ki...

Hiç durmadan küfürler savuruyorduk. Nasıl
olsa dilimizi de bilmiyorlar ya! Karşıdan ses gelmeyince el kol hareketleri de yapmaya başladık.
Hatta erkekseniz gelin dövüşelim diyorduk. Bildiğimiz küfürleri zevkle bilmem kaçıncı defa tekrarlarken bir ses duyduk.
Duyduğumuz sesle önce irkildik, sonra yok
canım yanlış duyduk herhâlde deyip devam ettik. Tam bu sırada aynı sesi çok daha gür ve babacan bir edayla iki, üç defa arka arkaya duyduk.
Aynen şöyle bağırıyordu: “Ola küfretman biz da
Türkuh.”
Bu sesi duyunca bir büyüğümüze karşı suç
işlemiş gibi mahcupça ve olanca hızla çuvallarımızı sırtımıza alıp, arkamıza bakmadan yoruluncaya kadar gerisin geri koştuk, koştuk, koştuk...
Yıllarca sınırın ötesindeki bu Türkçe
konuşan(lar)ı merak etmiştim. Özür dilemek isterdim. O Türkçe öğrenmiş bir yabancı olamazdı. Belki bir Azeri büyük ihtimalle de ağız özelliği
bizim gibi olduğuna göre bir Ahıskalıydı. Yıllar
sonra Gürcistan’da o yaylanın sırtını dayadığı dağın arkasından geçerken dağda hiçbir askerin olmamasına o yaşımda bile şaşırmıştım. Bize öyle
gösteri yapılıyordu ki biz o gözetlemeden yayılan
ışık gösterisinden sonra dağ taş asker zannediyorduk.
Sınırda yaşamak bazen eğlenceli olsa da genellikle heyecanlı ve zordur.

Yaylalar
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