
 Ünal KALAYCI

POSOFLU HALK ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE 
AHISKA FACİASI

Ahıska Türklerinin yaşadığı ayrılık, sürgün ve 
geri dönüş çeşitli açılardan incelenmesi gereken 
hazin ve dersler çıkarılacak mühim bir konudur.

Ahıskalıların yaşadıklarını üç dönem hâlinde in-
celemek mümkündür. Birinci dönem Ahıska’nın 
ikiye bölünerek Türk yurdundan ayrılması, ikinci 
dönem Ahıska Türklerinin Ahıska’dan tahıl tane-
sini tarlaya serper gibi sürgün edilmeleri ve üçün-
cü dönemi de geri dönüp Ahıska’ya yeniden can 
vermeleridir.

Ahıska’ya 15 kilometre uzaklıktaki Posof kaza-
sı Ahıska’nın başına gelenlere yakından şahit ol-
muştur. Aşağıda muhtelif kaynaklardan derlediği-
miz Posoflu halk şairlerine ait Ahıska konulu şiirle-
re yer verilmiştir.

1. DÖNEM: 
“Nice diyem bahtın kara yazılmış”

1790 yılında yirmi yaşını dolduran Posoflu 
Üzeyir Usta/Fakirî, İstanbul’da Saray’da da kal-
mış, âşıklık etmiş biridir. Âşık Fakirî daha sonra 
Ahıska’ya dönmüştür. Savaşa ve savaş sonunda 
Ahıska’nın ikiye bölünmesine, yarısının Ruslara bı-
rakılmasına, sınırların kesilmesine şahit olmuştur. 
Büyük âşık, yüreğini yakan bu tanıklığını şiirleriyle 
şöyle dile getirmiştir: 

Ahıska’nın Düşüş Ağıtı
Ahıska’nın hâli yaman,
Dil varmaz ki ede beyan.
O ki oda yaktı düşman,
Kaldı Moskof’a Ahıska.

Paşalar el bir olmadı.
Hayını çok hâl bilmedi.
Bir yerden imdat gelmedi.
Kaldı Moskof’a Ahıska.

Kâfir yangın verdi gece, 
İşimizi saldı lece.
Şeher elden gitti nice.
Kaldı Moskof’a Ahıska.

Üç gün üç gece od yağdı.
Ne gün gördük ne ay doğdu.
Sağ kalanı duman boğdu.
Kaldı Moskof’a Ahıska.

1830 Ahıska Ağıtı 
İndim ovasına bir göz gezdirdim.
Gördüm el’in bahçe barı bozulmuş.
Yüreğim tutmadı bir daha bakam.
Taş toprağı ağlar, bendi çözülmüş. 
Meğer tezmiş bağda bülbüller ötmez.
Hanümanlar sönmüş, bir ocak tütmez.
Hicret eder yâd’a ayağı gitmez.
Turna gibi katar, göçü düzülmüş.

Maralı bend etmiş, ifrit tuzağı,
Artık yavru tezmiş yoktur durağı.
Ala gözler şimdi bir kan çanağı.
Bî-gafil yarından, eli düzülmüş.

Bu Fakir âh eder kanlı yaş döker.
Esirdir Ahıska boynunu büker.
Tezden çare kıla, bir şahı Hünkâr,
Nice diyem, bahtın kara yazılmış.

1838 Sinor Kesilmesi Ağıtı
Hey kardaşlar yanak yanak ağlıyak,
Ülkemiz sultanı elden gidiyor,
Al yeşil döküp kara bağlıyak,
Âl-Osman’ın şanı elden gidiyor.

Ahıska’ydı burda ellerin hası,
Yakıldı ateşe şenliği nası,
Kurtuluncaya dek çekecek yası,
Esir olmuş canı elden gidiyor.

Kâfir Moskof’a baş ölke verilir,
Kesilir sinorlar, korgan dikilir,
Yedi yerden Fakir beli kırılır,
İslam’ın vatanı elden gidiyor.

2. DÖNEM: 
    “Sızlar elbet varsa yüreğiz sizin”

Posof’un Arle/Süngülü köyünden İbrahim 
Dede, yöreyi işgalden kurtaran Deli Halit Paşa’nın 
yakınında yer almış, Rus ve Ermeni saldırı ve 
katliamlarını yaşamıştır. 1944 yılının kasım 
ayında Ahıskalıların sürgüne gönderilmesine 
sınırın bu tarafından şahit olduktan birkaç gün 
sonra tarihe şu notları düşer:
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Sürgün Destanı
Kobliyan hâlini anlatem biraz, 
Ederse tahammül yüregiz sizin.
Bir gece ağlaştı hep avaz avaz,
Nice dost, akraba, yareniz sizin.

Cağısman’dan kalktı, Rus arabası,
Ayrı bindirdiler, kız erkek nası,
Parladı dağlarda ışık aynası,
Feryat figan etti dostlarız sizin.

Cağısman, İcgola, Vale’ye vardı,
Sıgaspila, Hona bu derde yandı,
Caral, Marel, Çise feryada daldı,
Yaban değil bunlar akrabaz sizin.

Orçoşan, Zazola feryadı duydu,
Sarbasuban, Huro dertlere doydu,
Kaxaret, Sanxure köylere uydu,
Olanlardan olsun haberiz sizin.

Lelvan, Zarzma, Avxer telaşa kaldı,
Abastuban, Varxan bu dertle yandı,
İcaret, Pulate sanmayın kaldı,
Sürgüne katıldı soylarız sizin.

Sımada, Bolajur saldat sarıldı,
Namniyavur, Entel köyden ayrıldı,
Şolaver, Edigön çokça kırıldı,
Sanmayın kaldılar beyleriz sizin.

Gugunavur, Çela onlardan biri,
Nakurdev, Çeçla’da yiğidin piri,
Ayrıldı çok eşler, sormadan mihri,
Kara oldu nice toylarız sizin.

Asır bin dokuz yüz kırk dört yılında,
Tufan yeli esti, İslâm elinde,
Kaldı koçakların eli belinde,
Sızlar elbet varsa yüregiz sizin.

İbrahim Dede der, yürek dayanmaz,
Nice İslâm köyü ezan duyamaz,
Bu derde yüregiz nasıl da yanmaz,
Varsa içinizde imanız sizin.

3. DÖNEM: 
    Mızrak çuvala sığar mı?

Gürcüler Rusların desteğini alarak yıllarca Ahıs-
ka Türkü diye bir Türk topluluğunun olmadığını id-
dia ettiler. Onların Müslüman Gürcü olduğunu id-
dia ettiler. Hatta bunu kabul ettirdikleri 50-60 ha-
neyi “Meshet” diyerek Kopitnar ve Nasakiral köy-
lerine yerleştirdiler. 

Aradan zaman geçti… Ahıskalıların Ahıska Tür-
kü olduğunu, onları haksız yere sürdüklerini ve 
geriye dönmelerini kabul ettiler. Ama her türlü zor-
luğu çıkarmayı ihmal etmediler.

Bir Gürcü akademisyenle konuşuyorduk: 
“Ahıskalıların Ahıska’ya dönmesinde neden zor-
luklar çıkarıyorsunuz?” dedim. “Korkuyoruz!” diye 
cevap verdi. “Neden korkuyorsunuz?” diye sor-
dum. “O bölgeye yerleşen Ahıskalılar o bölgeyi 
Gürcistan’dan koparıp Türkiye’yle birleşirler diye 
korkuyoruz.” dedi. 

Bu korkuların yersiz olduğunu Gürcülere an-
latmamız lâzım. Türkiye’nin hemen hemen bütün 
komşularında yaşayan Türkler var. Bunların hiç bi-
rinde Gürcülerin kaygıları olmadı. Bulgaristan ör-
neğini görmeliler. Bulgaristan’da binlerce Türk ya-
şıyor ama oradan toprak parçalayıp gelmiyorlar, 
öyle bir düşünceleri de yok. 

Biz Ahıskalılara yapılan zulmün ortadan kalk-
masını Ahıskalıların sürüldükleri topraklara yerleş-
tirilmelerini ve eşit haklara sahip olmalarını istiyo-
ruz. Ahıska Türklerinin Gürcistan ile Türkiye arasın-
da bir köprü olacağı iyi ilişkileri geliştireceği unu-
tulmamalı. İstenen tek şey âdil ve iyi niyetli olmak.

Aşağıda Ahıskalıların Ahıska’ya geri dönmeleri-
ne şahit olan Posoflu Binali duygularını şöyle dile 
getiriyor:

Hoş Geldiniz
Alkış size, helâl size,
Zulüm geldi bugün dize,
Hacet yoktur başka söze,
Hoş geldiniz hoş geldiniz

Dolaştınız tüm Asya’yı,
Beğenmediniz havayı,
Özlediniz Ahıska’yı,
Hoş geldiniz hoş geldiniz

Kimi elinde çantası,
Kimi sırtında atası, 
Kiminde yürek yarası,
Hoş geldiniz hoş geldiniz.

Kolay değil elbet göçmek,
Yeni bir düzeni seçmek,
Olur, mu vatandan geçmek,
Hoş geldiniz hoş geldiniz.

Aynı atadan canımız,
Aynı kandan kanımız,
Kardaş, bacı, sultanımız,
Hoş geldiniz hoş geldiniz.

Binali der bu vatanın,
Kanın toprağa katanın,
Mezarda sesi atanın,
Hoş geldiniz hoş geldiniz…
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