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SERNAZ NİNEYİ DİNLERKEN

Sürgün hatıralarıyla ilgi görüşmelerimizin her 
birinde halkımızın geçmişte yaşadığı tarifi imkânsız 
acılarını adeta yeniden yaşıyoruz. O günleri görmüş 
ve o acıları çekmiş büyüklerimiz, bu acı hatıraları, bize 
anlatırken yeniden o günlere gidiyorlar. Yaşadıklarını 
anlatırlarken üzülüyorlar ve gözyaşlarını tutamıyorlar. 
Onları dinlerken biz de hüzünleniyoruz.

Büyüklerimizden, tarihimizi olduğu kadar da 
onların söyledikleri şiirleri ve anlattıkları hikâyeleri 
de öğrenmeliyiz. Biz bu yazımızda Sernaz ninenin 
söylediği hüzün tüten Ahıska şiirlerini sunacağız. 
Ama önce Sernaz ninemizin kısa hayat hikâyesini 
okuyalım:

Sernaz nine, 1936’da Ahıska’nın Mugaret köyünde 
dünyaya geldi. Kendisi, hâl ve keyfi yerinde bir 
ailenin ortanca çocuğuydu. Okul çağına gelmişken 
acı sürgün haberiyle yıkıldı. Sürgün, herkes gibi onu 
da vatanından, toprağından ve daha küçük yaşlarda 
geleceği için kurduğu hayallerinden koparmıştı. 

Sernaz nine ne Ahıska’yı ne de yaşanılan onca 
acıyı unutmuş. Ona Ahıska’daki hayatı sordum. 
Cevabı şöyleydi: “Çox gözal yaşiyerdux vatanımızda. 
Qorxi yoğidi, ağlamax yoğidi qızım. Gelecek üçün ne 
endişemiz ne qorxumuz varidi.”

Sernaz nine, 1944 sürgününde ailesiyle beraber 
Özbekistan’ın Kogay ilçesinde trenden indirilmiş. 
Daha sonra 1971’de şimdi yaşadığı Kırgızistan’ın 
Şamaldısay ilçesine göç etmişler. Kardeşleri, 
ablaları şimdi hayatta değil. Akrabaları Türkiye 
ve Özbekistan’da yaşıyorlar. Çocuklarından iki 
kızı Türkiye’de, bir kızı Özbekistan’da ve oğlu da 
kendisiyle beraber Kırgızistan’da yaşıyor.

Sürgünde yaşananlar halk arasında mani olmuş, 
şiir olmuş, ağıt olmuş, türkü olmuş, dilden dile gelmiş. 
Bunlardan birisini de bize Sernaz nine naklediyor. 
Bu şiir, sürgünün acımasızlığını ve geride bıraktıkları 
vatanın acılarını dile getirmek için kadınlar tarafından 
yollarda söylenmiş.

İclasımız tamam oldi,
Evlerimiz talan oldi,
Gözüm Gürcistan’da qaldi,
Yandım Gürcistan senin için.

Köye bir velvele düşdi,
Dertler, gamlar başdan aşdi,
Kavurmalar cüzda bişdi,
Yandım Mugaret senin için.

Sernaz Nine, eşi Zeynali dayı, yeğenleri Hanife ve Sabriye.
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Endux, vagonnara toldux,
Üç gün üç geca onda qaldux,
On sekiz gün yoli gezdux,
Yandım Mugaret senin için.

Balaca’da endürdiler,
Özbekistan’a gönderdiler,
Çarkazi, çayi onda gördüx,
Özbeklere tanış oldux.

Halkımız, sürgünden sonra Orta Asya ülkelerin-
de o zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verir-
ken acılarını, yaşamlarını ve sevgiyi anlatan birçok şiir 
bestelemiş.

1.    
Poezd galdi Andijan’a dayandi
İçindeki gözal qızlar oyandi.
Poezd galdi Andijana dayandi,
İçindeki gözal qızlar oyandi.
Olaydım yar olaydım, istikana tolaydım,
Gözal qızların ey gösküna gül olaydım.

2.
Ban işdarim üçüncida bağ olsun,
Bankalari tola tola yağ olsun,
Şu meşada gezan oğlan sağ olsun,
Cana canın olaydım a qız,
Bir gün misafirin olaydım a qız.

3.
Gedarsan yolun olem,
Sallanıp qolun olem,
Her nerda qonağ olsan,
Ağzında dilin olem.

4.
Seven sever merd olur,
Sevmeyen namerd olur,
Sevarsın ayrulursun,
Bu canıma derd olur,
Sevgilimi qınama,
Qınasan da sınama,
Dolanıram başına,
Gelin olsan anama.

Sernaz nine bize bir de Ahıskalılara ait sevgi 
hikâyesi anlatıyor:

Çok eski zamanlarda birbirlerini çok seven Şerif’le 
Şahsenem varmış. Şerif, Şahsenem’le evlenmek isti-
yormuş. Bu yüzden çalışıp para kazanmak için başka 
bir şehre gitmiş. Gittikten sonra bir daha Şahsenem’i 
hiç aramamış, sormamış; bir haber dahi gönderme-
miş. Bu sebeple ailesi Sahsenem’i Şahvelet’e vermek 
istiyormuş. Şerif’i hâlâ çok seven Şahsenem, Şerif’in 
ablasıyla beraber çaresizce yola koyulmuşlar. Şerif’in 
gittiği yere giden yolculara ablası şöyle demiş:

Sana kurban olem bezirgan başi,
Yükünde bulunur cavahir taşi,
Sen varanda Halep’e karşı
Söyla Şerif qardaşıma turmasın gelsin.
Yolcu gider gitmez Şerif’e ablasının ve nişanlısının 

kendisini beklediklerini haber vermiş. Şerif de hemen 
işinden ayrılıp yaya yola koyuluyor. Yolun yarısına gelin-
ce yoruluyor ve bir ağacın altında oturuyor. Birden uzak-
larda bir atlının geldiğini görüyor. Atlı, Şerif’in yanına yak-
laşınca: “Gel, bin ata!” diyor. Şerif, tanımadığı bu adamın 
atına hem korkarak hem de biraz çekinerek biniyor. Atlı, 
Şerif’i evine getiriyor. Şerif, evine girer girmez anasının 
ağlamaktan gözlerinin kör olduğunu görüyor. Buna bir 
anlam veremiyor ve ne olup bittiğini anasından soruyor. 
Anası: “Şahsenem’i Şahvelet’e veriyorlar; bugün düğünü 
oluyor.” diyor. Şerif hemen sazını alıyor ve Şahsenem’in 
evine gitmek için yola koyuluyor. Oraya varınca çalgılar 
çalındığını ve kalabalığın düğün yaptığını görüyor. Şerif’i 
sazıyla gören çalgıcılar, türkü söylemesini istiyorlar. Şerif 
kalkıp önce insanlara selâm veriyor. Şerif’in sesini duyan 
Şahsenem, onun geldiğini anlıyor. 

Şerif, Şahsenem’e bakarak konuşmaya başlıyor. 
Şahsenem de yerinden kalkıyor ve şöyle diyor:

Korkma Şerif korkma,
Gonca gülün heç solmamiş,
Yadlar gelip gonca gülün almamiş
Yedi yıldır bir selamın galmamiş,
Merhaba Şerif’im sen safa  galdın.
Hikâyenin sonunda Şerif’in ablasını Şahvelet’e ve-

riyorlar. Şerif de Şahsenem’le evleniyor.
Kelimeler
İclas: Toplantı                           
Poezd: Tren
İstikan: Bardak    
Üçünci: Özbekistan’da bölümlere verilen sayı
Banka: Kavanoz
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