
Özbekistan, 2008 yılı, kış 
mevsimi. Bu ülke böyle soğu-
ğu kırk yıldır görmemişti. Bol gü-
neşli ülkenin halkı da bu kahre-
den kışa hiç hazır değildi. Bu so-
ğuk çok kimsenin yastığını ku-
ruttu, dünyadan erken gitmesi-
ne sebep oldu. Maalasef, onla-
rın arasında bir de Ahıskalı bilim 
adamı, psikoloji-pedagojik fen-
leri doktoru, binlerce Özbekis-
tanlı bilim adamı, öğretmen, psi-
kolog ve öğrencinin hocası, be-
nim de babam Musa Haliloğlu 
da vardı.

16 Şubat 2008. O gün ba-
bamın çok önemli konferan-
sı vardı. Kaç günden beri ona 
hazırlanıyordu. Çünkü bu konferans çalıştı-
ğı üniversite öğrencileri için değil, Semerkant 
şehrinde çalışan bütün memurlar ve başkan-
lar içindi. Babamı böyle konferanslar yapmak 
için zaman zaman Belediyeye davet ederler-
di. İki saat süren 300 kişilik salonda başarılı bir 
konferans verdikten sonra eve döndü. Doğru 
sobanın yanına geçti. Anneme konferans sa-
lonunda çok üşüdüğünü söyledi. Sonra elini 
kalbinin üzerine koydu. Ambulans, hastane, 
kalp krizi... 

Bir gün sonra babamızı kaybettik… Birdenbire 
olan ve hiç beklenmeyen bu hadise, ailece bizi bir-
kaç ay sürecek depresyon ve şoka sevk etti.

Babam aslında kimdi? Nasıl adamdı?
Musa Haliloğlu, Gürcistan’ın Ahıska vilâyetine 

bağlı Adigön ilçesinin Tsahan köyünde bir çoban 
ailesinde, kardeşleri Ömer ve Hanife’den sonra 
üçüncü çocuk olarak dünyaya gelmişti. Asıl do-
ğum gününü bilmiyoruz, evrakta 17 Kasım 1936 
olarak yazıyor. 

Babam, henüz dört beş yaşlarındayken İkinci 
Dünya Savaşı başlamış. Köydeki bütün gençler, 
vatan için savaşa gitmiş. Gidenler arasında, Halil 
dedem de varmış. 

Babası savaşa giderken, küçük Musa sokak-
ta oynuyormuş. Köylü akrabalar dedemi savaşa 
uğurlamak için sokağa çıkmışlar. Dedem küçük 
Musa’yı kucağına almış, sarılmış, elinde bir kır-
mızı elma varmış, onu vermiş. Buna çok sevinen 
küçük Musa, teşekkür ederek babasına sıkı sıkı 
sarılmış, gülümseyerek kucağından inmiş. Göz-
yaşlarını göstermemek için yüzünü ters çeviren 
dedem, giderken, bir şeyi anlamayan, belki bir 
daha hiç göremeyeceyi oğlunun kırmızı elma-
yı nasıl bir iştah ve sevinçle yediğini görüp, son 
kez gülümsemiş ve gitmiş.

Dedem ve onun gibi birçok Ahıskalı, vatan 
için savaşırken, onların yakınları, aileleri, büyük 
bir felâketi yaşıyorlardı; topyekûn sürgüne gön-
deriliyorlardı. Mert ve cesur dedelerimiz vatan 
için can ve kan verirken, ailelerinin de bıraktıkları 
yerde beklediğine inanıyorlardı... Hâlbuki onlar, 
insanın tahammül edemeyeceği şartlarda, so-
ğuk kışta, hayvan vagonlarında, akllarının ucu-
na bile geçmemiş çok uzak ülkelere zorla sürgün 
edildiklerini nerden bilsinler…  Belki o zor savaş-
larda dedem ve onun gibileri hayata bağlayan, 
güç veren sebep, yine ailesine ve evlâtlarına ka-
vuşmak, onların yüzüne doya doya bakmak ar-
zusu olmuştur.

 Prof. Dr. Mevlüt FERHATOĞLU-Kâmile Halilova MUSAOĞLU
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Musa Haliloğlu ve eşi Firdevs Hanım, 1984.
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Sürgünden sonra babam ve 
ailesi Özbekistan’ın Akdarya ilçe-
sine yerleştirilmişti. Aslında çok 
merhametli olan büyük Özbek 
halkı, bu gelen Türklerden çok 
korkuyorlar, nefret ediyorlar ve 
hiçbir yardımda bulunmuyorlar-
dı. Çünkü sürgünden önce yerli 
halka, buralara sevimsiz, vahşi ve 
insan eti yiyen adamlar geleceği 
söylenmişti. Bundan maksat, So-
vet rejiminin yerli halkın Türkler-
le çatışması ve onları yok etme-
sini istemesiydi.  Bu yüzdendir 
ki, sürgün halk gelip yerleştikten 
sonra bile yollarda açlıktan ve so-
ğuktan 17.000 Ahıska Türkü ve-
fat etmiştir. 

Özbekler, bir süre sonra sürgün ahalinin aslında 
çok çalışkan, hayata tutunan, merhametli insanlar 
olduğunu anlıyorlar. Dostluk ve barış içerisinde be-
raber yaşamaya başlıyorlar. Kardeş olan Özbekler 
ve Türklerin medeniyeti birleşiyor, birbirlerinden çok 
şeyleri öğreniyorlar. Özbeklerden Özbek yemekleri 
(pilav-osh, somsa, lagman, shurva) pişirmeyi öğre-
niyor, onlara da Ahıska Türk yemeklerini (çeçil pey-
niri, haçapur, hinkal) öğretiyorlar.

Bu arada yeni yerlere, yeni insanların arasına 
giren küçük Musa büyüyor. Daha çocuk yaşlarda 
okumaya ilgi duyuyor. Nereye gitse, oradaki yazı-
ları okumaya çalışıyor. Amca oğullarıyla çobanlık 
yaparken bile elinden kitap düşmüyor.

Babam on yaşına geldiğinde hâlâ okula baş-
lamamıştı. Arkadaşları ise 3. sınıfta okuyorlardı. 
Beş çocukla kalan ninem Selvi, Tsahan köyünün 
Çavuş mahallesindendi. Tek başına çocuklarına 
bakmada zorlanıyordu. 1946 yılı yaz mevsiminde, 
yani savaş bittikten bir yıl sonra Halil dedem Al-
man esaretinden kurtulup gelmiş. İşte o sene yani 
1946’da babam okula başlamış. 

Babam okulda güzel huyu, bilgisi ve yöneticilik 
kabiliyetiyle en öne çıkmış ve sınıf başkanı olmuş. 
1956 yılında okulu gümüş medalyayla tamamla-
mış. Bu, Sovet zamanı sınava girmeden istediği 
üniversiteye girme imkânı veriyordu. 

Musa Haliloğlu şehre gidiyor ve Semerkant 
Devlet Üniversitesinin Özbek Dili ve Edebiyatı Fa-
kültesinde okumaya başlamış. Küçüklüğünden 

beri hikâye, şiir ve dastanlara ilgi duyan ve seven 
Musa çok mutluydu.

Üniversitede öğrenciyken üniversite tarihinde 
ilk olarak ‘Gençler Başkanı’ (komsorg)  bir Ahıs-
ka Türkü olmuştu. Hâlbuki bu unvan sadece üni-
versite mezunlarına verilirdi. 1961 yılında üniversi-
teyi imtiyazlı diplomayla tamamlayan babam, ar-
tık üniversite ve bilim adamları hayatına hayran ol-
muştu ve her zaman burda ve bu insanlar arasın-
da olmayı istemişti. Üniversite artık babamın evi, 
ailesi, her şeyiydi. Üniveristede babamın katılma-
dığı tören, kutlama ve herhangi bir faaliyet olmaz-
mış. Bu arada o, bilim alanı olarak pedagojiyi seç-
miş. 1968 yılında ilk Ahıska Türkü olarak mastera 
(kandidat nauk) ilmî derecesini almış.

Pedagoji sahasında çok değerli çalışmalar 
yapmış; hoca-öğrenci münasebetleri üzerinde 
yeni metotlar üzerinde çalışmış. İlkokul camiasın-
da öğrenci şahsiyetinin şekillenmesi, çocuklarimiz 
ve geleceğimiz, Öğrenci şahsiyetini şekillendirme-
de kitap okumanın etkisi, Mükemmel evlât terbiye-
si gibi birçok konularda çalışmalar yapmış.

Babam kitap okumayı çok severdi. Evimizde 
babamın elli yıllık birikimin ürünü olan kütüphane-
si vardı. Vefatından sonra onun çok sevdiği pega-
goji ve psikoloji ilmine katkıda bulunmak amacıyla 
çoğu ilmî, nadir kitapları, onun hayatının elli sene-
sini verdiği üniversiteye armağan ettik.

Pedagoji sahasındaki çalışmaları, babama 
psikolojinın de pedagoji kadar önemli olduğu-
nu gösterdi. Semerkant Devlet Üniversitesinde 

Doç.Dr. Musa Haliloğlu, üniversitedeki meslektaşlarıyla, 2005.
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70- 80. yıllarda yeni sayılan psikoloji ilmi baba-
mın ilgisini çekti. Bu üniversitede ilklerden ola-
rak, pedagoji va psikolojiyi alanında başarılı ça-
lışmalar yaptı. Pedagog psikolojisi, Sınıf öğren-
cileri psikolojisi, Genel psikoloji, Hafıza ve onun 
türleri, İdrak etmek nedir? En çok da Aile psi-
kolojisi konularında araştırmalar yaptı, makale, 
ders kitabı ve yönetmelikler yazdı.

1981 yılında babam Musa Haliloğlu’na çok 
yıllık başarılı çalımalarının mükâfatı olarak “Do-
çent Doktor” ilmî derecesi verildi. Babam peda-
goji ve psikoloji sahasında çok çalışmalar yapar-
ken, okutmanın yeni ve etkin usûlleri, ilkokul, or-
taokul ve üniversite öğrencilerine başarılı okuma-
ları için öğretmenlere metodik tevsiyeler, psikolo-
jik testler, ahlâk ve terbiyeye ait makale ve kitap-
lar yazdı. Ailede çocuklar terbiyesi, cümleden, kız 
çocuğu terbiyesinin doğru olması ne kadar önem-
li olduğunu anlattı. 

2003 yılında Semerkant Devlet Üniversitesinde 
ilk defa tesis edilen ve sadece üç kişiye verilmiş 
olan “Üniversite’nin şanlı doçenti” ödülünü alanlar 
arasında babam Musa Haliloğlu da vardı. 

Babam psikoloji-pedagoji uzmanıydı. O yüz-
den aile ilişkilerinde çok bilinçliydi. Eşine ve ço-
cuklarına çok anlayışlı ve saygılıydı. Tabii ki biz 
de ona karşı saygılıydık. Biz beş kardeşiz: Üç kız 
(Hilala, Güllale, Kâmile); iki erkek (Azad ve Erkin). 
Çocuklarına isim verirken, o ismin anlamlı olma-
sına çok önem verirdi. Babam evlendiğinden beş 
sene çocuk sahibi olmuştu. Bu sebeple ilk kızı-
nın ismini Hilala (yani Hilal, yeni ay) koyarak, ha-
yatının yeni, yani mutlu babalık dönemi başladığı-
nı beyan etmişti; ikinci kızının ismini Güllale koy-
du. Bu, artık babamın hayatında iki prenses oldu-
ğu ve hayatı cennetteki gibi her zaman gül-laleli 
olacağını ifade ediyordu. Üçüncü kızı Kâmile, yani 
ben, akllı, kâmil insan olsun diye o ismi koymuş-
tu bana. Dördüncü çocuğu Azad, artık babam bir 
erkek evlât sahibi olmuştu! Evlâdım her zaman, 
her yerde hür olsun, kimseye ihtiyacı olmasın diye 
o adı koymuştu. Sonra beşinci çocuğu yani ikin-
ci erkek çocuğu dünyaya geldi. Onun da hürriye-
ti kardeşinden az olmasın diye adını Erkin koydu.

Babam terbiye işlerinde çok titizdi. Evimizde he-
pimizin uyması gereken kurallar vardı. Ne iş yap-
yorsak, nerede olsak, yemek vaktinda hepimiz sof-
ra başında olmamız lâzımdı. Nereye gideceksek, 

 annemize haber vermemiz şarttı. Akşam olmadan 
hepimiz evde olmalı ve karanlık çöktükten son-
ra dışarı çıkmamalıydık. Biz, “Ne olur ki baba, biz 
kimseye zarar vermeyiz ki, çıkıp biraz arkadaşlarla 
dolaşıp gelsek…” dediğimizde, babam, “Tabii, siz 
ziyan vermezsiniz, ama sizin karşınıza nasıl insan 
çıkacağı malûm değil.” demişti. Bizim okumamı-
za çok önem verirdi. Her gün, akşam yemeğinden 
sonra günün nasıl geçtiğini bize sorar ve ders ça-
lışmamız için odamıza gönderirdi. Babamız oku-
mamızı ciddî kontrol eder, ama gelecekte hangi 
mesleği seçeceğimizi kendimize bırakmıştı. 

Babam her zaman “İnsan sevdiği işi yaptığı za-
man, başarılı olur.” derdi. Öylece, ablalarım Hila-
la Semerkant Devlet Üniversitesinin Rus Filolojisi 
Fakültesinde, Güllale Özbek Filolojisi Fakültesinde 
okup öğretmen oldular. Ben de Yabancı Diller Ens-
titüsünde okudum, tercümanlık sahasında master 
yaptım. Kardeşlerimden Azat muhasebecilik oku-
du. Babam vefat ettiğinde küçük kardeşim Erkin 
lisede okuyordu. Babam onun nerede ve hangi 
meslek tahsilini aldığını maalasef göremedi. Kar-
deşim Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-
ni kazanmıştı, şimdi orada okuyor. Babamın öbür 
dünyada bunlardan haberdar olduğunu ve çok se-
vindiğini hissediyorum. 

Babam eşine, yani anneme karşı çok mer-
hemetliydi. Annem Firdevs Hanım da Ahıska-
Adigönlüdür. “Eşine karşı kadirşinas olmak bü-
yük mutluluktur.” derdi.  Her sabah işe giderken, 
annem kapıya kadar çıkardı ve babam eve geldi-
gi zaman gözleri annemi arardı. Annem ne yap-
sa, nereye gitse, babama haber verirdi. Bizim ai-
lede birbirimizden saklanan bir sır yoktu. Akşam-
ları biz ders çalışırken, babam gününün nasıl geç-
tiğini, bu günden neler öğrendiğini anneme anla-
tırdı. Bize de her zaman annemize saygı göster-
memizi söylerdi. “Eğer ben ve anneniz aynı anda 
sizi çağırsak, önce annenize bakın evlâtlarım; Al-
lah öyle buyurmuştur:”Cennet annelerin ayağı al-
tındadır.” derdi. Peygamberimiz Muhammed sal-
lallahu aleyhi vesselamın hadislerini çok severdi. 
Hatta “Hadislerin psikolojik özellikleri” konusunda 
ilmî bir çalışma da yapmıştı.

Babam, her bir evlâdına ve annemize doğum 
günlerimize özel şiir yazmıştı. Bu şiirleri gözbebe-
ğimiz gibi saklıyoruz. Bu şiirler Özbek dilinde olsa 
da, babamız için ne kadar önemli ve ne kadar sev-
gili olduğumuz söyleniyor bu şiirlerde.
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Aile dışı başka akrabalarla da çok iyi ilişkiler 
kurardı babam. Gelen misafirlere çok saygılı dav-
ranırdı. O yüzden bize çok misafir gelirdi. Baba-
mı da çok davet ederlerdi. Herhangi bir düğün ya 
da Ahıska Türklerinin başka bir faaliyeti olursa, ilk 
tebrik sözü babama verilirdi. 

Bizim evde sık sık babamın meslektaşları, bi-
lim adamları toplanırlardı. Güzel güzel sohbetler 
olurdu. Biz çocuklar yanlarına çıkmaya utandığı-
mız için, bu çok ilginç şiir gecelerini, son ilmi yeni-
likler, dünya ilim âleminden haberleri, duvar arka-
sından merakla dinlerdik.

Babamın meslektaşları babam hakkında şunla-
rı söylemişlerdir: 

Doç. Dr. A. Soliyev: “Musa Halilov (Haliloğlu) 
çok iyi bir insandı. Her zaman sakin, her zaman 
güleryüzlüydü.” 

Prof. Dr. Mevlüt Ferhatoğlu: “Çocukken okuma-
ya çok meyilliydi. Köyde herkes bilirdi ki Musa, ki-
tabı elindan bırakmaz, çobanlık yapsa da bir elinde 
kitap olurdu. İlk Ahıskalı sürgün Türk çocuğu, liseyı 
Gümüş Madalya’yla bitirmişti. Ahıskalı ilk üniversi-
te öğrencisi ve master yapan ilk Ahıskalı bilim ada-
mı, doçent doktordu. Hatta kendini bilime adamış, 
biraz geç evlenmişti. Ağzından çıkan her kelimeye 
dikkat ederdi. Meselâ ‘rabiteli’ sözünü çok kullanır-
dı. Biz onun mânasını bilmezdik. Hiç küfretmezdi. 
Ben kırk yıl içinde ağzından kötü söz duymadım. 
Bu hasletinden dolayı bilim adamları onu çok se-
verlerdi. Komşuluğu ve çocukları çok severdi.” 

Z. İbragimova (Üniversite Hocası): “Musa ağ-
bey, bizim büyüğümüzdü. Sahasının en önde ge-
len uzmanlarından biri olduğu için, ondan çok 
öğüt alırdık, bize seve seve anlatirdi.” 

Prof. Dr. Temir Şirinov (Üniversite Rektö-
rü): “Musa Halilov, pedaji-psikoloji ana dalı-
nın uzun yıllar boyunca müdürü oldu. Üniver-
sitemizin “şanlı öğretmenler” grubunun reisiy-
di. Nice nice kitaplar yazdı, ilmî çalışmalar yap-
tı. Psikoloji-pedagoji sahasına emsalsiz örnek-
ler verdi. Aynı anda çok güzel kişiliğe sahip bir 
insandı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Al-
lah yattığı yerini nurdan etsin.”

Doç. Dr. M. Salohitdinova: “Rahmetli Musa 
Halilov hocam, benim bilim dünyasına girmeme, 
bilim adamı olup şimdiki başarılarımı kazanmama 
sebep olan insandır. Ben üniversitenin Özbek Dili 
ve Edebiyatı Fakültesini kazanmıştım. Bundan 

çok memnundum. Birinci sınıfta psikoloji dersini 
geçtik. Hocamız Doç. Dr. Musa Halilov’du. Dok-
san dakikalık dersin nasıl geçtiğini fark etmez-
dik.. Hepimiz hocamızı hayranlıkla dinlerdik. Baş-
ka derslere ara sıra gelmeyen grup arkadaşlarım 
psikolojiye her zaman gelirlerdi. Her zaman sa-
kin, güleryüzlü, pozitif enerjiyle dolu Musa Hali-
lov hocamız bizi çok etkilerdi. Bazı evli grup ar-
kadaşlarım anne babalarıyla, yakın arkadaşlariyla 
paylaşamadığı sırları hocamızla paylaşırlardı. Bil-
yorlardı ki, o en doğru yolu gösterir. İkinci sınıf-
ta ben Psikoloji Fakültesine geçtim. Mezun ola-
na kadar Musa Halilov hocamızın ilminden yarar-
landım. Master yaparken de hoca olarak Musa 
Halilov’u seçtim. Beraber psikoloji sahasında çok 
güzel şeyler öğrendik ve keşfettik. Kitap ve maka-
lelerim çıktı. Psikolojiyi çok sevdim. Bunun sebe-
bi olan Musa Halilov hocamıza çok minnettarım. 
Allah ondan razi olsun.”

Ben babamın ne hayattayken ne de vefatından 
sonra hakkında kötü söz hiç duymadım. Bence 
böyle insan olmak hiç de kolay değildir. Bu, bir in-
sanın evlâtlarına ve yakınlarına bırakılan büyük bir 
şeref ve armağandır.

Babam Özbekistan’da,  bu yurdun ekmeği ve 
suyuyla büyüdü. Kardeş Özbek halkını çok se-
verdi. Ama her zaman doğduğu Ahıska toprak-
larını çok özlüyordu. Bize imkânı olduğu kadar 
Ahıska’dan bahsederdi. Çocukluğunda öğrendiği 
Ahıska halk türkülerini öğretirdi.

Bağa girdim üzüme,
Dikan batti dizime,
Eğildim çıkartmaya,
Yar göründü gözüme.

Güvercinler uçuyor,
Kanadını açıyor,
Baba beni tez ever,
Kızlar elden kaçıyor.

Babam her zaman derdi ki: “Çocuklarım, nere-
de olursanız olun, kendinizi, kökünüzü unutmayın, 
akrabalardan uzaklaşmayın.”

İlk Ahıskalı bilim adamı, binlerce öğrencinin ho-
cası, bilim ve iyilik müjdecisi Musa Haliloğlu’nun 
cenazesine gelen muhteşem kalabalık, onun çev-
redeki yeri ve itibarının göstergesiydi. 

Nur içinde yat, büyük üstad!
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