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Varhan, Azerbaycan’ın Saatlı ilçesine bağlı bir 
köydür. Bu köy, 1959 yılında Ahıska Türkleri tara-
fından kurulmuştur. 1944’te Kazakistan, Kırgızis-
tan ve Özbekistan’a sürülen Ahıskalıların bir kısmı, 
Stalin’in ölümünden sonra özel askerî rejimden 
kurtulmuşlar ve rahat bir nefes almışlardır. Vatan 
Ahıska’ya yakın olmak düşüncesiyle Özbekistan’dan 
Azerbaycan’a gelen Ahıskalılar, Mugan bölgesinde, 
Saatlı ve Sabiabad’da, Ahıska’daki köylerinin adıyla 
yeni köyler kurmuşlardır. Varhan da bunlardan biri-
dir. Bu köyde, Ahıska’nın 17 köyünden 123 aile ya-
şamaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır: Varhan, 
Kikinet, Bennara, Abastuban, Zazola, Oşora, Xero… 
Günümüzde Varhan köyünün nüfusu 2218’dir. 

Varhan Ortaokulu, köyümüzün gurur kaynağı ve 
unutulmaz bir ilim ocağıdır. Her zaman başarılı me-
zunlarıyla övünen bu ilim ocağı, Ermeni sürülerinin 
Azerbaycan toprağı Krabağ’a saldırısıyla başlayan 
savaşta şehit düşen Aladdin Şüküroğlu Haşimovun 
ismini taşımaktadır. 

Cabbar Faikov’la Mikail Züferov gibi şehitler de 
Varhan Ortaokulundan yetişmişlerdi. Burası belki bu 
yüzden hem köy halkı hem de bölgemiz için gurur 
kaynağıdır. 1982 yılında inşasına başlandığı zaman 
köyde eğitimli insan sayısının yetersiz olmasından 
dolayı on kişinin üzerine düşen yükü bir kişi çekmek 
zorundaydı. Yeni okul binası inşasına başlamadan 
önce eski okulda okul müdürlüğü yapmış daha son-
ra yeni yapılacak okula uzun zaman hizmet edecek 
olan merhum öğretmenimiz Alican Aslanov’u bura-
da anmamak büyük saygısızlık olur. Kendi ailesine 
çalışır gibi yeni okul için kolları sıvaması, gecesini 
gündüzüne katarak nice büyük insanların yetişme-
sine vesile olmuştur. Böyle bir insan her zaman anıl-
maya değer. 

Kendini eğitime adamış böyle insanların ça-
basıyla bugün okulumuz Saatlı ilçesinin önde ge-
len okulları arasındadır. Alican Aslanov muallim-
den okul müdürlüğünü devralan Latif Şimşekov ve 
onun etrafındaki muallimlerden Asifov Adil, Esedov 
Ayaz, Zalimhanov Dursun Ali, Şimşekov Melikşah,        

Ramin Zalimhanov*

Saatlı - Varhan Köyü
Ortaokulu

Varhan Ortaokulu önünde Vatan Cemiyeti Varhan Şubesi Başkanı Dursun Ali Zalimhonov
(solda) ve okulun hocalarından Melikşah Şimşekov.
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Merdiyev Köşeli vs. okulun başarısı için elden gelen 
gayreti gösteriyor, fedakârca çalışıyorlardı. Onların 
bu gayretli çabaları, genç öğretmenler için eşsiz bir 
örnektir. 

Öğrenci, okulun ana unsurudur. Çünkü okul, mey-
vesiyle övünebilir. Bir okulun meyvesi, öğrencinin ba-
şarısıdır. İlçe okulları arasında düzenlenen yarışma-
larda ve turnuvalarda elde edilen başarılar, üniversite 
sınavlarında da kendini göstermektedir. Azerbaycan’ın 
çeşitli üniversitelerinde okulumuzun onlarca öğrenci-
si bulunmaktadır. Sovyetler Birliği’nin iflâsından son-
ra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan’ı ilk tanıyan, 
bugün de en sık ilişkilerde bulunan kardeş ülkemiz 
Türkiye’de eğitim gören çok sayıda gencimiz var. Son 
on yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen 
üniversitelerinden mezun olmuş veya okumakta olan 
birçok öğrencimiz var. 

Köyümüzün okulunda okuduktan sonra Türkiye’ye 
gelip başarılı bir öğrencilik döneminden sonra me-
zun olan ve ülkesine dönerek vatanına hizmet 
edenler şunlardır: Mövlüdov Rafael, Yahyayev Cafer, 
Hasanov Ruslan, Buludov Rövşen, Ahmedov Alihan, 
Aslanov Bahtiyar, Halilov Halil, Şimşekov Bahtiyar. 
Bu zincirin bir halkası da bu satırların yazarıdır, ki 
halen Ankara Gazi Üniversitesinde öğrencidir.

Tıp, gümrük, gazetecilik, bankacılık, muhasebe-
cilik gibi alanlarda meslek sahibi olan mezunlarımız, 
üstün başarılarıyla aldıkları eğitimden söz ettirmek-
tedirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitele-
rinden biri de Gazi Üniversitesidir. Binlerce öğren-
cinin eğitim gördüğü Gazi Üniversitesinde çok sa-
yıda yabancı öğrenci içerisinde Ahıskalı öğrenciler 
de vardır. Bunlardan biri de bu satırların yazarıdır. 
Gazi Üniversitesini kazanmamda büyük emeği olan 
Varhan Ortaokulu öğretmenlerine teşekkür etmeyi 
borç biliyorum. Gazi Üniversitesinin tecrübeli hoca-
larından aldığım eğitimle başarılı bir meslek sahibi 
olmak benim en büyük hayalim. Bu üniversiteden 
mezun olup hizmet edeceğim yerde hem üniversi-
temi hem de bana emek vermiş hocalarımın yüzünü 
ağartmaya çalışacağım. 

Alican Aslanov ile başlayan ve şimdiki hocalarla 
devam eden eğitim ocağında hocalarımla bir sıra-
da olmak isterdim ama her bir Ahıskalı gibi benim 
de içimde vatan hasreti bulunmakta. Bütün Ahıska 
Türklerini üzerine ışık saçacak, vatan hasretine son 
verecek güzel günlerin en kısa zamanda geleceğine 
inanıyorum. En büyük idealim, Ahıska’da öğretmen 
olmaktır. O günleri bana nasip etmesini Allah’tan 
diliyorum. 

Buralara kadar gelmemizde emeği geçmiş, bizim 
başarılarımıza vesile olmuş bütün öğretmenlerimize 
binlerce teşekkür ●

* Ankara - Gazi Üriv. Eğit. Fak. Öğrencisi

Bilinmez*

Bu fani dünyanın dört bir yanında,
Hey ocax qalasa odi bilinmez.
Sofralar açsa da naz nimetini,
Yiyerler, içerler, tadi bilinmez.

Rast gelene eder izzet hürmeti,
Boynundadur gene kötlux minneti,
Kimsesizin el yanında rağbeti,
Ne kimluği, ne soyadi bilinmez.

Bu dünyanın yüki olsa belinde,
Karşısına alsa hatta selinde,
Bu sitemkâr bir feleğin elinde,
Nale çeker, heç feryadi bilinmez.

Bir fi kirleş, sen de otur sal yadan,
Başi beyni heç açılmaz hülyadan,
Muhammed de bir gün getse dünyadan,
Ne varluği ne de adi bilinmez. 

* Dergimizin Mayıs- 2005/5. sayısında çıkan Bir 
Avuç Toprağın Yetimi başlıklı şiirin altına şöyle bir 
not eklemiştik: “Bu şiir, Azerbaycan seyahatimizde 
bir kalabalığın içinde Ahıskalı bir hemşehrimiz 
tarafından elimize tutuşturuldu. Kim olduğunu 
hatırlayamadığımız bu şiirin başlığını da biz koyduk.” 
İşte bu şiir de, son kıtada Muhammed adı geçen o 
hemşehrimizindir. Y. Zeyrek


