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VUSLATIN HÜZNE DÖNÜŞTÜĞÜ AN
Halil İbrahim ATAMAN
Posoflu Âşık Müdamî’nin dediği gibi
Otuz altı yıldır hasretim yâre,
Vuslat imkânına bulmadım çâre,
Kevkeb-i muhiset, burc-i sitâre,
Damarda devreden al kanım ağlar.
Yani sevgiliye kavuşmanın çok zor olduğunu,
sevginin büyüklüğünü ve zorluğunu anlatıyor.
Bizim bahsetmek istediğimiz hasret, taa
1944 yılında başladı. Dönemin Sovyet lideri zalim Stalin tarafından 1944 yılında ata yurtları
Ahıska’dan sürülen Ahıska Türklerinden, o zaman 14 yaşında olan ve şimdi 81 yaşına gelmiş
Aslı ninenin hikâyesidir.
Hamdi kızı Aslı, kendi hikâyesini şöyle anlatıyor: “Ahıska’nın Abastuban yakınındaki Tsaxan/
Sahanlı köyünde yaşıyorduk. Rus askerleri gelip
evimizin ikinci katını işgal ettiler. Burada bir müddet kaldılar. Biz evin alt katında, Rus askerleri
de üst katında adeta esaret dönemi başlamıştı. Bir gece bütün köy halkını köy meydanında
toplayarak kamyonlara bindirdiler; Ahıska’daki
demiryolu istasyonuna götürdüler. Mevsim kış
ve hava soğuktu… İnsanları hayvan vagonlarına adeta hayvanlar gibi doldurarak Kazakistan’a doğru yola çıkardılar.
Bu yolculuk on beş gün sürdü. Açlık ve
hastalıktan ölenlerin sayısı tam bilinmese de ölen kişilerin Rus askerleri tarafından trenin penceresinden aşağı atıldığını trendeki herkes görüyordu. Bu görenlerden biri de bendim. On dört yaşındaydım. Kafile Kazakistan’a varınca herkesi
çırılçıplak ederek yıkanın diye hamama
sokmaları ise başka bir işkenceydi.”
Aslı nine bu sahneyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Öyle ki yaşlı bayanlar utançlarından hamamdaki dolaplarda saklanmışlar.
İşte bu sıkıntıları ve işkenceleri yaşayanlardan biri olan Aslı nine, bu sene

Kurban Bayramında ata yurdumuz dediği
Ahıska’ya geldi; kurbanını burada kesti ve etini
köyünde yaşayan Gürcülere dağıttı.
Köyü Saxan’a gelen Aslı nine ilk önce köyünün
çeşmesinden kana kana su içti. “İşte suyumuzu
bu çeşmeden alırdık…” dedi. İleri baktı, okuduğu
okulu görünce sevinci daha da arttı. Okula doğru
yürüdü. Okul, şimdi başkasının evi ve erzak ambarı olarak kullanılmaktaydı. Okuduğu sınıfa girdi, baktı, baktı… Bu okulda yedi sene okumuştu.
Okulun hemen karşısındaki camiye yöneldi. Bir yandan da hatıralarını anlatmaya başladı. Teneffüsler yirmi dakikaymış… Teneffüse çıktıklarında hemen arkadaşlarıyla koşarak caminin minaresine çıkarlarmış. Minaresi yıkılmış ve
perişan bir hâlde olan cami, şimdi erzak ambarı
olarak kullanılmakta…
Aslı nine 67 yıl önce ayrıldıkları evini ziyaret
etmek istedi; ancak ev yıkılmıştı ve yerinde bir
hızar atölyesi vardı. Köyünün mezarlığını da ziyaret eden 81 yaşındaki Aslı nine, orada yatanlar için Kur’an okudu ve dua etti. Aslı ninenin
doğduğu ve çocukluğunu yaşadığı köye kavuşması tam anlamıyla hüzne dönüşmüştü. Birbirine zıt iki kelime: Vuslat ve hüzün…

Aslı nine çocukken okuduğu okulda.
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