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AHISKA’DAN SELÂM VAR!

“Türkiye sağ olsun, 
Müslüman memleket,

 başımızdadur ama bize yardım etmiyer!”

Bu temmuzda Ahıska’daydım. Yıllardır arzu 
ettiğim bu seyahatten bazı notlar sunmak istiyo-
rum. Bu notlar arasında neredeyse 70 yıl sonra 
yurduna dönenlerin duygu ve düşüncelerinin 
bilhassa önemli olduğu kanaatindeyim. İşte on-
larla yaptığım konuşmalardan bazı kesitler…

Osman Mehrali, 86 yaşında, Abastuman kö-
yünden. Burada doğmuş, buradan sürgün edil-
miş ve en sonunda buraya dönmüş.

“Evim yukarıda caminin yanında, yıkılmış.” di-
yor. Şimdi oturduğu evi bir Ermeni’den satın 
almış! 

Ben soruyorum, o cevaplıyor. Cevaplarını to-
parlıyorum: 

“Köyümüz sürgünden önce 140 haneydi ve hepsi 
Türk’tü. Camimiz vardı. Şimdi bakıyorum, yarısı yı-
kılmış! Mezarlığımı da darmadağın edilmiş…”

Sözü sürgüne getiriyoruz: 
“Sürgünde 16 yaşındaydım. Koç ayının 13. gece-

siydi. Koçları davara kattık. 14. gece saat 3’te asker-
ler geldi. Sabaha karşı saat 05’te evlerimizden çıktık. 
Büyük makineler (kamyon) geldi, bizi Ahıska’nın 
altındaki tren istasyonuna götürdü.”

Tek tek soruyorum, o da tek tek cevaplar ve-
riyor. İşte onun cevapları: 

“Yanına bir şey alan aldı, alamayan kaldı. Hay-
vanlarımızı bıraktık. Bayramı yolda ettik. Trende 
soba vardı ama odun olmayınca soba neye yarar? 
Soğuktan yollarda çok insan kırıldı. Bilhassa Dağıs-
tan çok soğuktu. Oralardan geçerken tren iki gün 
yolda kaldı, gidemedi! Yetiştirirlerse öğleye yetiştir-
meseler vedurelerle (kova) akşama çorba verirlerdi. 
Ne yemek olduğu belli değildi! Yollarda ölen çoktu, 
dışarı atıyorlardı. Vagonlarda tuvalet yoktu, döşeme 
tahtasını kırmıştık… Bin bir çetinlikle Özbekistan’da 
Feregana-Vaykan’a ulaştık... Aç susuz kaldık. Özbek-
lerin evlerinin bazılarını boşalttırıp bizi yerleştirdi-
ler.”

Peki, orada ne yaptınız?
“16 yaşındaydım! Okula gitmedim, okuma yaz-

mam yok. Çobanlık yaptım. Beni askere de almadı-
lar. Sekiz sene nüfus cüzdanı bile vermediler. Doğan 
çocuklara doktor bir kâğıt veriyordu, o kadar. Sonra 
evlendim, düğün bile yapamadım. Para yok, neyle 
yapacaksın… Karımla beraber kolhozda çalıştık, pa-
mukta…”

Ya savaş?
“İki kardeşim harbe gitti. Biri 1939’da biri de 

1941’de gittiler. Geri gelemediler. Köyümüzden 180 
kişi gitti cepheye; bunların 15-20’si sağ döndü. An-
nem, babam Özbekistan’da öldü. Bacılarım da orada 
burada öldü.”

Özbekistan’dan 1959’da çıkmış, Azerbaycan’a 
gelmiş, Saatli’ye yerleşmiş. Sekiz senedir de 
Ahıska’da yaşıyor. 

“Burada yaşamaktan çok memnunum ne var ki 
diğer hemşehrilerimiz gelmiyor, yalnız ve garip kalı-
yoruz burada, yoksulluk çekiyoruz. Çok olsak bunlar 
olmaz.” diyor.

Ya Türkiye? “Bursa’ya kadar gittim.” diyor.
Köyündeki sülâle adlarını soruyorum, sayıyor:
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“Kuradaoğullari, Koçalioğulları, Hacoğulları, 
Bekiroğulları, Kahgillar, Puşogillar, Çiftçigillar, Do-
dobiloğulları, Hacigiller, Selavoğulları, Kokregillar, 
Ermanigillar, Bayramgil, Ömeremigil...”

Çocukluğunun Abastuman’ını soruyorum:
“Evlerimiz bedevra (tahta) bacalı da vardı, top-

rak bacalı olanı da... Yemeklere gelince peynir qavur-
ması, kuymax, xaçapur, tutmaç, qavurma çorbası 
tereyağının içine un dökülüp kavrulur soğuk suya 
vererek çorba yapılır. Uvalama çorbası, bişi, ğoyul… 
Çocukluğumuzda qayiş oyunu, tandura, aşık oyunu, 
tula, sivisivi gibi oyunlar oynardık. O zamanlar Âşık 
Murat varidi, Aspinza’dan Gürcü Âşık Eto varidi, 
Türkçe söylerdi; o sonra Özbekistan’a da geldi. Posof 
yolunu 1937’de kapattılar, camileri de o zaman ka-
pattılar. Bazı imamlar sürüldü, bazıları kaçtı gitti.”

Gelelim Gürcistan’a. Sekiz yıldır yaşadığı ül-
kenin vatandaşlığını alamamış. Oğlu Türkiye’de 
çalışıyor. Kendisi burada gelini ve hasta toru-
nuyla kalıyor. Türkiye’ye sitem ediyor. “Sağ 
olsun Müslüman memleket, başımızdadır ama bize 
yardım etmiyor.” diyor.

Vatanda yaşamak güzel mi? Diye soruyo-
rum: 

“Vay vatan, anavatan! Gezmaya gurbet el yaxşi/
Geymaya keten gömlek yaxşi/Ölmaya vatan yaxşi! 
Beni dağlama qızım can…”

Bir arzunuz var mı diye soruyorum: “Baba-
larımızın, dedelerimizin yaptırdığı camide namaz 
kılmak istiyorum! Bu camiyi onarsınlar.” diye ce-
vaplıyor.

Bir türkü söyler misin diyorum. Osman amca 
biraz duruyor ve başlıyor:

Durnam gedar düzüm düzüm,
Boyni qanadından uzun,
Durnam senin iki gözün,
Durnam yavrularıma selâm götür.

Durnamın qanadi bir qarış teldan
Çekarım ayriluğı qurbet eldan
Durnam gedersın Aktaş’a
Hem kavima, hem qardaşa 
Durnam benden selâm götür.

Cemal Kutay, Tarih Konuşuyor Dergisi, S. 4, Mayıs, 1964.
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