Bizim AHISKA

UKRAYNA ve RUSYA STEPLERİNDE AHISKA TÜRKLERİ:

“Başımızdan bir değirmen taşı geçmedi!”

Yunus ZEYREK
Ahıskalılar 1944 sürgünüyle tarihî topraklarından uzaklara atıldılar; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a serpildiler. Bunların bir kısmı, 1968’den itibaren vatana dönmek yahut oraya yakın bir
yerde bulunmak arzusuyla Azerbaycan’a
gelip yerleştiler. Sovyet rejiminin çatırdamağa başladığı 1989 yılına kadar bu dört
ülkede hayata devam ettiler.
Ahıska Türkleri, Özbekistan’ın Fergana vadisinde yaşanan faciayla 1989
yılı ilkbaharında, başka ülkelere ve
başka iklimlere sürüklendiler. Çoğu
Rusya’ya gitti. Bir kısmı da Ukrayna’ya
hatta Türkiye’ye yöneldi. 2005 yılında
bu ülkelere ABD eklendi.
Ahıskalıların yaşadığı yerlerden bugüne kadar şöyle böyle de olsa bahsedildi fakat Rusya ve Ukrayna bir kenarda kaldı galiba.
2011 yılı Temmuz ayı başında Ukrayna steplerinde başlayan seyahatimiz Rusya’nın güney
stepleri, Rostov-Don ülkesine kadar uzandı. Ayağımızın ulaşabildiği ölçüde buralarda köylerde
yaşayan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Bir sofra etrafında oturup dertleştik. Onlar söyledi, ben
dinledim; ben sordum, onlar cevapladı… Bu arada dedelerinin, ninelerinin eski siyah-beyaz fotoğraflarını gösterdiler; bunları tarayıp makinemize kaydettik. Esasen bu seyahatimin bir amacı da
eski siyah-beyaz fotoğraf derlemesi yapmaktı.
Bayram Şahbazov’la Sovyet devrinde 1977 yılından beri mektuplaşıyorduk. Fakat onunla görüşmemiz
mahşere kaldı. Bayram amca, 1936 yılında Ahıska’nın
Adigön kasabasında dünyaya gözlerini açmış, küçük
yaşlarda sürgün acısını yaşamış, Özbekistan’da okumuş, veteriner hekim olmuştu. 1957-60 arasında yedek subay olarak Beyaz Rusya’da askerliğini tamamlamış. Ömrünün ikinci yarısını, amansız bir hastalığın
pençesinde ıstırapla geçirmiş… 1989 Fergana faciasıyla önce Azerbaycan’a, sonra da Ukrayna’ya savrulmuş. Kader, Ukrayna ovalarında hazırladığı mezara onu 2000 yılında koymuş...

Bayram Şahbazoğlu (Yedeksubay asker-1958).

İstanbul’dan havalanan uçak, bizi güzel
Kırım’ın Akmescit (şimdi Simferopol diyorlar)
şehrine indirdi. Havaalanında Bayram amcanın oğulları Bahadır ile Fahrettin karşıladılar; viraj, dere, tepe görmeden 180 km’lik bir yolun
sonunda Dagmarovka köyüne getirdiler. Geniçeski ilçesine 30 km mesafedeki bu köyde 300
hane Ukrain, 20 hane Türk, 5 hane de Ahıska
Kürd’ü yaşıyor.*Köyün toplam nüfusu 860, bunun 150’si Türk; bunların da yarısını Şahbazoğlu ailesi teşkil ediyor. Bir ayağımız bu ailede kalmak suretiyle diğer ayağımızı pergel gibi çevre
köylerde ve Rusya steplerinde dolaştırdık.
Önce şu hususu tespit edelim: Geçen sene
ABD’de ziyaret ettiğim hemşehrilerimizin çoğu
Türkiye’yi hayatta görmemiş olmalarına rağmen evlerini hatta arabalarını ayyıldızlı bayrakla süslemişlerdi.
Ukrayna ve Rusya’da da böyle. Bahçelerinin giriş kapılarında bile yağlı boyayla yapılmış ay yıldızlı bayrağı
görüyoruz. Yani istisnasız bütün Ahıskalılar kendilerini Türkiye’nin tabii vatandaşları olarak görüyorlar. Şu
var ki bu, pratik hayatta hiçbir eseri olmayan buruk bir
duygu… Zira bu ülkelerde konuştuğumuz hemşehrilerimizi, kimsesizlik ve sahipsizlik duygusu sarmış…
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Ziyaret ettiğim bu hemşehriler, kendilerini Kürt olarak tarif ediyorlar.

*
1

3

Bizim AHISKA

Şahbazoğlu ailesiyle.

Bu duygunun günden güne artarak onları daha da karamsarlığa ve mutsuzluğa sürüklediğine şahit olduk.
Hiç kimse geleceğini göremiyor ve sağlıklı bir hesap
yapamıyor.
Ahıskalılar, bulundukları yerlerde kalmak ve bir
yere, Türkiye’ye gitmek duygusu arasında sıkışıp
kalmışlar. Ukrayna’da kalmak… Ama niçin? Burada etnik ve siyasî bir baskı yok ama hayata tutunmaktan başka kendilerini bu ülkeye bağlayan bir
şey de yok! Ukrayna devleti ve halkı, onlara dokunmuyor, serbestçe yaşıyorlar. Fakat kamu görevlerine kabul edilmiyorlar. Rusya daha beter…
Doğrusu, buralarda küsüp incineceğimiz, öfkeleneceğimiz kimse yok, kaderden başka…
Ahıska ve çevresi, 1828 - Osmanlı - Rus
Harbi’yle Türkiye’den kopmuş. Çarlık yıllarını
Bolşevik devri takip etmiş. Sonra da ahalisi yurdundan yuvasından sökülüp atılmış.
Karadeniz kuzeyindeki steplerde ziyaret ettiğimiz bu halk, adeta yeni sürgünler yaşamaktadır.
Bu vatansızlık, insanların ruh sağlığını bozmuş,
ufkunu karartmış. Biz bu güne kadar işin sadece
toplu yaşanan kısmını görmüşüz. Arka plânı, hanelerin içini görememişiz. Hâlbuki yaşanan o kadar aile dramı var ki… Kim görüyor, kim biliyor…
Bugün Ukrayna’da 15.000 kadar Ahıska
Türk’ünün yaşadığını söylüyorlar. Bunların çoğu
Xerson vilâyetinde olmak üzere Odesa, Harkov,
Donetsk, Nikolayev ve Kırım’da yaşamaktadırlar.

4

Yakın akrabalar, her biri bir ülkede, darmadağınık… Ukrayna’da bile birbirine çok uzak köy
ve kasabalara serpilmiş vaziyette. Biz, ülkenin
Kırım ve Azak Denizi’ne yakın güney bölgesinde birkaç köy ve kasabayı dolaşabildik. Xerson vilâyetine bağlı Geniçeski ve Çaplinka ilçelerine bağlı bazı köyleri ziyaret ettik. Gençlerin bir kısmı sağa sola gitmiş… Okumak üzere Türkiye’ye gidenler olduğu gibi Ukrayna ve
Rusya şehirlerinde okuyanlar da var. Okumayanlar canlı hayvan alıp keserek toptan et ticaretine yönelmişler. Bu işten eskisi gibi para kazanamadıklarını söylüyorlar. Geçim şartları hayli daralmış, zorlaşmış görünüyor…
Yaşlıların kimi dert döküyor, kimi hayallerini
anlatıyor, kimi acıklı bir hikâye veya sürgünden
hatırladıklarını…
Şahbazoğlu Asker (1938-Ahıska), iki ülke
arasında bölünmüş bir ailenin reisi olarak çok
üzüntülü. Kendisi, eşi, iki oğlu ve gelinleriyle Ukrayna’da, diğer iki oğlu ve gelinleri ise
Rusya’da yaşıyor. Rusya’da yaşayanların pasaportu yok! Dolayısıyla ülke dışına çıkamıyor,
Ukrayna’daki babasını ve kardeşlerini ziyaret
edemiyorlar.
Şahbazoğlu Şakir’le birlikte köy yollarına vuruyoruz. Ukrayna ovaları adeta buğday ve ayçiçeğine bürünmüş; göz alabildiğine dümdüz
ovalarda ayçiçeği ve buğday tarlaları uzanıyor.
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Ukrayna’da buğday tarlaları.

Bu tarlalar arasında bizi ok gibi ufka bağlayan,
bakımsız, eski asfalt yollarla ilerliyoruz.
Çaplinka’nın Baltazarovka köyünde yaşayan
Ahıska’nın Zazola köyünden Aydemir Yusufoğlu
(1935)’nun bahçesinde sofra kuruluyor. Meğer
Aydemir amca Şakir’in kayınpederiymiş. Onu
dinliyoruz: “1944 sürgününde dokuz yaşındaydım. Her şeyi bugün gibi hatırlıyorum… Köyümüz
Türkiye sınırındaydı. Rus sınır karakolu komutanı
bizim evimizde kalıyordu. Savaş başlayınca onu
cepheye götürdüler. Bir iki ay sonra ölüm haberi
geldi. Karısı, çocuğunu alıp Rusya’ya gitti. İkinci
Dünya Savaşı günleriydi. Komşu Ermeniler, ‘Bu
gece Türkiye’ye kaçarsanız kurtulursunuz, yoksa
hepinizi kıracaklar!’ Milletin önde gelenleri kaçmaya başladı; onların aile fertleri de Sibir’e sürüldü. O uğursuz geceye gelince… Gece yarısı açın diye bağırarak kapıları dövdüler; açmadık. Tekmelerle kırdılar. Tabancayı doğrultup
‘silâhınız var mı?’ diye sordular. 24 saat içinde
buralarda Türk kalmayacaktı! Dört beş aileyi bir
kamyona doldurup demiryolu hattına
sevk ettiler. Bir döşek ve biraz yiyecek alıp yola çıktık. Evimizi kilitledik,
anahtarı anam aldı. 20 gün süren yolculuktan sonra Kazakistan’ın Kızılorda şehrine indik. Bu şehrin eski adı
Akmescit’miş. Bizi bu şehre 50 km
mesafedeki 1 Mayıs Kolhozu’na yerleştirdiler. On bir sene okudum ve
makine teknisyeni oldum, muallimlik de yaptım. 1957’de Özbekistan’a
gittim. 1967’de evlendim; yedi çocuğum dünyaya geldi. 1975’de Kuzey
Kafkasya’ya Nalçik’e geldik. O zamanlar hastaydım, burada iyileştim.

1982’de tekrar Özbekistan’a döndük. 1989’da
Fergana hadiseleriyle buralara savrulduk… Önce
Azerbaycan’a, 1990’da da Ukrayna’ya geldik.”
Şakir’le yolumuz Çaplinka’nın Kristovka köyüne düşüyor. Burada Alizar İskenderov’la konuşuyoruz. Kendisi 1942-Ahıska/Orcoşan doğumlu. Özbekistan’da Semerkant-Ağderya’da yaşıyormuş. Fergana hadisesinden sonra 1989’da buraya gelmiş. Yedi yıl traktör işinde çalışmış ve emeklilik hakkı almış. “Dokuz hektar toprağım var; yonca,
buğday ve arpa ekiyoruz.” diyor. Onun verdiği bilgilere göre Kristovka köyünde 140 hane Türk yaşıyor. Köy ahalisinin diğer 500 hanesi Ukrain ve Polyaklardan meydana geliyor. Burada yaşayanlar,
birkaç inek besliyor ve tarla bostan işleriyle meşgul
oluyorlar. Kavun, karpuz, domates, biber, hıyar yetiştirip satıyorlar. Bu da her sene verimli olmuyormuş. Su sıkıntısı var. Tarlalar kanal suyuyla sulanabiliyor. Sütün litresi 2 griven�*. Dört ineği olan günde ortalama 30 lt süt satabiliyor. Alizar amca diyor
ki, “Burada herkesin hayali Türkiye’ye gitmektir.”

Ahıska-Zazolalı Aydemir Yusufoğlu, Baltazarovka.
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Ahıska-Orcoşanlı Alizar İskenderov, Kristovka.

Kristovka’dan çıkmak üzere yola koyulmuşken kendimizi bir başka hemşehrinin bahçesinde çay sofrasında buluyoruz. Ömer Şüküroğlu
1937-Ahıska/Bolacur doğumlu. 1944 sürgününde
Özbekistan’ın Semerkant vilâyetine bağlı Bulungur kasabasına gitmişler. Ömer amca, “Bizim şennigin işi Allah’a kaldı, kuldan hayır gelmez…” diyor
ve devam ediyor: “Babam altı sene Türkiye’de askerlik yapmıştı. O ölüm kalım günlerinde Ahıskalı
biri, Türk kumandanına diyor ki, geldiğinize bir kurban kestik, buradan gidişinize iki kurban keseriz.
Türk kumandanı, ‘şimdi seni öldürürüm ama pis kanın bana değer.’ diyor. Babam bu sözleri kendi kulağıyla duymuştur. Türk kumandanı diyor ki, ‘bizim
kıymetimizi anlamadınız, sonra aklınız başınıza gelir…’ Kimin aklından geçerdi ki bu millet Özbekistanlarda, Ukraynalarda yaşayacak… Allah’tan ümidi kesmiyoruz. Şimdi sen bize de ki Türkiye bize
nasıl yardım edebilir… Tabii ki vatanımız Ahıska’ya
gitmek isteriz ama kuvvetimiz yok.”
Ömer amcayla konuşurken sakallı bir
genç de yanımızda bizi dinliyor: Oğlu İbrahim
(1971-Özbekistan/Sirderya), Çaplinka bölgesi
baş imamı: “1995 yılında Kiev’de Ukrayna Müslümanları Diyanet İşleri Dairesi açıldı. Orada
kurslara gittim. İslâm Üniversitesinde okudum.
Buradaki dinî faaliyetimize Ukrayna Diyanet İşleri Dairesi yardım ediyor ve bize aylık veriyor.”
Bu ülkede İslâm diniyle ilgili tedrisat ve yönetim alanına Araplar sahip. Sahi bizim Diyanet
veya vakıflarımız neden bu ülkeyi göz ardı etmişler, diye düşünüyorum…
8 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı kılmak üzere Partizan kasabasına gideceğiz.
Kristovka’dan bir grup bizimle görüşmeye gelmiş.
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Bunlardan Kaxaretli İskender Muzafferoğlu, cemiyetin önde gelenlerinden biri. Hâl hatırdan sonra
hep birlikte Partizan’a doğru yola çıkıyoruz.
Namazdan önce misafir olduğumuz evde Kirman Yusufoğlu ile tanışıyoruz, kendisine sorular soruyorum. Aslında sormaya gerek yok, yeter ki dinle, söyleyecek o kadar çok şeyleri var
ki… Kirman amca anlatıyor: “Ahıska’nın Cağısman köyünden Türkmengillerdenim; 1933’te
bu köyde dünyaya geldim. 1944 sürgününde
Özbekistan’ın Semerkant vilâyetine bağlı Pestergom kasabasına gittik. Halen orada yaşamaktayım. Oğullarım burada (Ukrayna’da) yaşıyor. Onları ziyarete geldim. Ben de 1989’da buraya gelmiştim, çocuklarımın çoğu orada olduğundan
1993’te Özbekistan’a geri döndüm. Bizim için
burası nasılsa orası da öyle… Üç aydır burada
çocuklarımın yanında misafirim. Bizim halkımız
cennete gitse de vatanı olmadığından bir yere sığamaz. Buğday sergisine gelen kuşları nasıl kataxlıyorlarsa (kovuyorlarsa) çalışkan şennigi (halkı) öyle kataxlıyorlar. Yerlisi çalışmıyor; Axısxalı yatmıyor, çalışıyor; bu da göze batıyor. Onun
için Özbekler de böyle etti; evlerimizin çatısı bile
göze batıyordu. Vatanımız olan Gürcistan yoksuldur. Şennik oraya gitmek istemiyor. Akıllı olsa,
kötü de olsa vatana gitmelidir. Türkiye bize kömeg (yardım) etsin. Sizi ben biliyorum ki halkımız
için çalışıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Duvamız seninle. Anana babana rahmet olsun…”
Kirman amcanın kardeşi Mehemmet Yusufoğlu ((Ahıska/Cağısman-1936), “Özbekistan’dan
geldik; oğlum ve yeğenlerimle 20 senedir burada
yaşıyoruz. Allah’a şükür, iyiyiz. Fakat burası bizim
vatanımız değil! Biz Türkiye’ye gitmek istiyoruz.”

Ahıska-Bolacurlu Ömer Şüküroğlu ve oğlu İbrahim Hoca, Kristovka.
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Ortada Yunus Zeyrek; sağında İskender Muzafferov, Faxreddin Eleddinov; solunda Kirman Yusufoğlu, Mehemmed Yusufoğlu, Bahadır Şahbazoğlu vs.

Bizi duyan geliyor. Bunlardan biri de Fahrettin amca. Kirman amca konuşurken, bulunduğumuz odaya, elinde sarı poşete sarılı bir paketle
kapıdan göründü; selâm verdi ve yanıma oturdu: “Ben Faxreddin Elleddinoğlu!” diye başladı.
“Ben de Axısxa-Cağısmanlıyım. Kim ne derse desin, benim vatanım Axısxa’dır; tevellüdüm 1937.
Semerkant-Cuma rayonundanım. 1993’te buraya
geldik. Bu elimdekiler nedir biliyor musun? Senin
çıkardığın Bizim Ahıska dergileri! Yedi senedir
bunları sevinç ve heyecanla okuyorum. Allah senden razı olsun. Bunlar bizim için su, hava, ekmek
ve tuz gibidir. Bakan Ahmet Davutoğlu ile dergide çıkan konuşmanızı okudum. Davutoğlu, kişi
gibi konuşuyor. Çocuklarımın her biri bir yandadır. Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan,
Ukrayna’da yaşıyorlar. İki oğlumla ben buradayım. Türkiye’de soyadları Çelik olan öz emioğullarım var. Ama bir gün gelip hâlimizi sormadılar.”
Bu konuşmaların ardından Cuma namazını kılmak üzere Partizan istasyonu karşısındaki
mescide gideceğiz. Ama önce, burada konuştuğumuz hemşehrilerle bir hatıra fotoğrafı çekiliyor, sonra yola koyuluyoruz.
Tek katlı Partizan mescidi, ağaçlı bir meydana bakıyor. Çevre köylerden gelenlerle şenlenmiş. Galiba biraz geç kalmışız; hutbeye ulaşmışız. İmam Efendi kürsüde, Allah’ın varlığı ve birliği
üzerine âyet ve hadislerle konuşuyor. Arapça ifadeleri tıpkı bir Arap gibi telâffuz ediyor, ayn ve qafları lâyıkıyla çatlatıyor; Türkçesi ise Ahıska ağzı.
Mesleğine ve konusuna hâkim olmanın verdiği
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güvenle konuştuğu, rahatlığından anlaşılıyor.
Cuma namazını kıldıktan sonra benim burada
cemaate hitap etmemi istiyorlar. Fakat önceden
duyurulmadığı için namazı kılanların çoğu mescitten çıkmıştı. Bu defa çıkanları da davet ederek
mescidin önünde konuşmamı istediler. Cemaat, ağaçların gölgesinde toplandı. Onlara hitaben bir konuşma yaptım. Mevcut durumun genel
görünüşünü özetle anlattım: “Bu durumun bizim
halkımızı geleceğe sağlıkla götüremez. Bu dağınıklık halkı yok olma felâketine sürükleyecektir.
Bunun için de tek tek yahut birkaç hane hâlinde
yaşamaktansa daha büyük topluluklar hâlinde yaşamak şarttır. Ahıska’ya dönmek yahut Türkiye’ye
gitmek düşünülmelidir. Her iki yol da, mevcut durumdan iyidir. Vatana dönerseniz Türkiye sizin yanınızda olacaktır. Fakat münferit dönüş yolu çetindir. Bu şekilde sağa sola serpilenlerin çektiği sıkıntıları siz de bilirsiniz. Bu dağınıklık, yardım etmek isteyenlerin işini de zorlaştırmakta hatta imkânsız kılmaktadır. Burada gördüklerimi ve
sizin dileklerinizi bir rapor hâlinde resmî makamlara bildireceğim.” diyerek vedalaştık.
Bendeniz sözümde durdum ve Ukrayna dönüşü üç sayfalık raporumu Dışişleri Bakanlığına ilettim.
Dinleyenler arasında bulunan Ahıska’nın Xuro
köyünden Alizar Keknadze (Özbekistan-1950),
söze giriyor. Türkiye’nin kendilerine çifte pasaport vermesini yüksek sesle söyleyen Alizar
amca, “Türkiye’den gelip buralarda kamerayla
dolaşarak güya bir şey yapıyor, televizyonlarda
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gösteriyor; bizi figüran olarak kendi işlerine alet
ediyorlar. Bunların hiçbir ciddiyeti ve etkisi yok!
Onları buralarda görmek istemiyoruz.” diyor. Bazı

D

televizyon kanallarında, gece yarılarındaki magazin programlarında gösterilen Ahıska Türkleri, bu
programları hazırlayanlara öfke duyuyorlar.

agmarovka’da yaşayan Şahbazoğlu Asker amcanın eşi Derselli
Zerbiye abla (1955), çok ilgi çekici bir hikâye anlattı:
Ahıska’nın Dersel köyünden Müslim Alioğlu (1922), İkinci Dünya Savaşı’nda askere alındı. Ukrayna cephesinde Almanlara karşı savaşan Müslim, yaralandı. Yaralı olarak sığındığı bir
evin ninesi buna baktı ve yaralarını sardı. İyileşen
Müslim’le ninenin güzel kızı Nadejda arasında bir
gönül ilişkisi başladı. Müslim onunla evlendi. Bütün bunlar yaşanırken Ahıska halkı sürgüne gönderilmişti. Müslim vatana dönemedi ve sürgün
edilen ailesini kaybetti. Ailesi, Özbekistan’ın Sirderya vilâyetine gitmişti. Yeğeni Müştak, Askerlik Dairesine müracaat ederek amcasını araştırdı ve onun izini buldu; mektup yazdı. Müslim,
Ukrayna’nın Zapparoj şehrinde Nadejda Yefimovna ile evlenmiş ve biri oğlan (Sergei-1953),
diğeri kız (Yuda-1958) iki çocuk babası olmuştu. … Müslim, aile hasretine dayanamadı. Aldı
başını Özbekistan’a geldi. Ailesi ona, “Niçin yalnız geldin? Git karını ve çocuklarını da al, buraya gel.” dedi. Fakat o bu teklifi kabul etmedi.
Bir zaman sonra oğlunu sünnet ettirmek üzere

Sirderya’ya getirdi. Baba hayattayken çocuklar
akrabalarının telefonlarına çıkıyor, Rusça da olsa
konuşuyorlardı. İkisi de Türkçe bilmiyordu. Müslim, 2007 yılında 85 yaşında, Ukrayna’da hayata
veda etti; Hristiyan mezarlığına gömüldü. Her iki
çocuğu da Ukrainle evlendi; babalarının ölümünden sonra akraba telefonlarına cevap vermez oldular. Böylece ilişki koptu. Nadejda Hanım da
kocasından bir yıl sonra öldü. Müslim amca, benim babamın amcasıydı…

Bu hikâyelere ara vererek bir gün Kırım’a gittik. Zira burası, Ahıska Türkleri ile aynı kaderi yaşamış Kırım Türklerinin tarihî yurduydu. XIX. Yüzyıl sonlarında İsmail Gaspıralı, Tercüman gazetesini burada, Bahçesaray şehrinde çıkarmağa
başlamış ve aydınlanma ışığını yakmıştı. Akmescit (Simferopol)’ten geçip Bahçesaray’a geldik.
Bu küçük şehir aynı zamanda Kırım Hanlarının
tahtıydı. Meşhur Han Sarayı’nı gezdik. Tercüman gazetesinin tarihî binasını ziyaret ettik. Saray avlusundaki tarihî caminin her iki kapısında
kocaman kilitlerin sallanıyor olmasına içerledim.
Bu karmakarışık duygularla Kırım Türklerinin
meşhur çibörekini yedik. Buraları dolaşıp da tarihi solumamak, duygulanmamak mümkün değil. Doğrusu hem çok gurur duydum hem de biraz imrendim. Kırım Türkleri, 1944 sürgününden

dönüyorlar, yaralarını sarıyorlar ve ata dede
yadigârlarına sahip çıkıyorlar. Aynı şeyin
Ahıska’da da olmasını kim arzu etmez ki…
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Müslim Alioğlu-Nadejde Yefimovna.

“Bu binada 1883-1914 seneleri Kırım Tatar milletinin ulu mütefekkiri,
Tercüman gazetesinin başçısı ve muharriri İsmail Bey Gaspıralı çalıştı.”
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RUSYA Notları:
“Başımızdan bir değirmen taşı geçmedi!”
Kırım seyahatinin ertesi günü Rusya’ya doğru yola çıkıyoruz. Çok uzun ve meşakkatli bir
kara yolculuğundan sonra Rostov şehrinden
geçip Martinovka, Volga Dom ve Simikarakurski
rayonlarının (ilçe) bazı köylerine gidiyoruz. Xuturmeçitnoy, Xuturvisli, Vasxot, Pragres, Danskoy
gibi köy ve kasabalarda yaşayan hemşehrilerle
görüşüyoruz. Onlar, Rusya Federasyonu’nda
100.000’in üzerinde Ahıska Türk’ünün yaşadığını söylüyorlar. Bu nüfusun yarıya yakını Rostov vilâyeti sınırları içinde olmak üzere Krasnodar, Kabarday-Balkar, Volgograd, Astrahan ve
Kalmukya’da yaşıyor. Bu ülkedeki Türk nüfusun tamamı, 1989-Fergana hadisesi sonrası
Özbekistan’ı terk ederek buralara gelmiş. Krasnodar bölgesinde yaşayan ve vatandaşlık hakları verilmeyen 12.500 civarında bir nüfusun,
2005 yılında ABD tarafından götürülerek orada
24 eyalete dağıtıldığını hatırlayalım…
Rusya’da yaşayan Ahıskalı hemşehrilerin
çoğu vatandaş olsa da müracaat ettikleri hâlde
askere alınmamakta ve kamu görevi verilmemektedir. Meslek okullarına kabul ediliyor fakat üniversiteye alınmıyorlar. Siz olsanız böyle
bir ülkeye vatan gözüyle bakabilir misiniz? Şu
veya bu sebeple hatırı sayılır bir nüfusun pasaportu bulunmamaktadır. Bu hususta çok dertli olan Müslim Şahbazoğlu (Özbekistan-1969)
anlatıyor: “1990’da Özbekistan’dan ayrılmak zorunda kaldık, Azerbaycan’a geldik. Üç yıl burada yaşadık. Bazı zarurî sebeplerle Ukrayna’ya geldik. Üç yıl da burada kaldıktan sonra ailevî sebeplerle Rusya’ya geldik. Sovyet pasaportuyla yaşadık. 16 yıldan beri buradayız. Rusya pasaportu aldık fakat
Rusya vatandaşı sayılmadık. On yıl
sonra bu pasaportu da, sahtedir diyerek elimden aldılar. Nerede görülsen polis kimlik sorar; biri soyar, diğerine yollar… Bizim hâlimiz bu!”
Rusya’da rüşvetin hayatın her safhasında câri olduğunu söyleyebiliriz.
Mecidiye Şahbazoğlu (AhıskaZeyiban-1933), hayatın bütün kahrını
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yaşamış. Genç yaşta kocası Mürefeddin (19321964)’i kaybetmiş, çocuklarıyla bugünlere gelmiş. Onları da evlendirmiş, her biri bir yerde.
Şimdi kızı ve yeğeninin yanında kalıyor. “Kaç
sürgün gördük… Başımızdan bir değirmen taşı
geçmedi…” diyor. İnsan bu sözün derinliğini
düşününce başka söze ne hacet diyor… Ben
Posoflu olduğumu söyleyince, Mecidiye nine
hafızasını yokluyor; Posof ve Ardahan’la ilgili
akrabalık bağlarını anlatmaya çalışıyor: “Ninemin babası Dursun Usta Posof’un Sagre köyündendir. Onun kardeşi Şaban dayı… Ahmet usta
cami yapmış… Anamın babası Şevki dayı Ardahan, Dikan köylü…”
Yolumuz Martinovka rayonu Danskoy kasabasına düşüyor. Burada yaşayan hemşehrimiz İsrafil Bey bizi karşılıyor; bürosunu ve iş
yerini gezdiriyor. Kadınların dolmalık biber yığınları etrafında çalıştığını görüyoruz. Bunların
içini doldurup dondurucuyla büyük şehirlere
gönderiyormuş. Kurduğu mescide götürüyor.
Genç imam Enser Ahmedov’la konuşuyoruz;
Ahıska’nın Lelivan köyünden olduğunu söylüyor. 1963-Özbekistan/Andican’da dünyaya gelmiş; 10. Sınıftan sonra hocalardan hususî ders
alarak kendini yetiştirmiş. Buraya 1989’da gelmiş; 1992’den beri imamlık yaptığını söylüyor.
Cemaatini soruyorum, “Elli altmış oluyor.” diyor.
Enser Hoca, dinî ve millî kitaplar istiyor.

Ahıska-Zeyibanlı Mecidiye Şahbazova-Rostov.
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M

artinovka rayonu Vasxot köyünde anlatılan hazin bir
hikâye şöyle: 1989-Özbekistan savrulmasıyla büyük
bir kitle Rusya’ya geliyor. Bunların bir kısmı Vasxot köyüne yerleşiyor, ev eşik düzüyor. Burada
1998 yılında bir gelin-kaynana faciası yaşanıyor
ki hâlâ konu komşunun ciğerini dağlamaya devam etmekte... Ahıska-Namniyavurlu kaynana
Gülzede Seyfullayeva (40), bacı kızı gencecik
gelini Leyla (18)’yı da alarak halı yıkamak için
köy yakınındaki Damba kanalına gidiyor. Gülzede abla, kendilerini götüren oğluna, sen bizi
bırak git, bir saat sonra gelir alırsın, diyor. Yukarıdan gelen derenin suyu, bir kanala alınarak

9 km’lik bir tünelle tepelerin ötesine ulaştırılmaktadır. Bu tünel-kanalının başında halı yıkayacaklardı... Bir saat sonra gelen oğlu, üzerine sadece su serpilmiş olan bir halıdan başka
bir şey göremiyor. Ne anne var ne gelin! Sağa
sola koşuyor, bakıyor, bağırıp çağırıyor! Ne bir
ses, ne bir nefes… Nihayet annenin cesedi kanalın çıkışında bulunuyor. Birkaç saat sonra da
gelinin cesedi aynı yere geliyor… Gelin kovayla
suyu alıp halıya dökecek, kaynana yıkayacaktı.
Bir kova alıyor, ikincide ıslak betonda ayağı kayıyor, kanal suyuna gömülüyor! Onu kurtarmak
isteyen kaynana kendini suya atıyor… Ve beraberce cennete doğru yol alıyorlar...

İşte o kanal!

Hemşehri sohbetlerinde Sovyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme şöyle: Sovyet döneminde çalışıyor, geçiniyorduk. Birinin göze
batan farklılığı soruşturulur, ‘nereden buldun?’
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diye sorulurdu. Kimse kimseye yan bakamazdı.
Bu yönüyle iyi olsa da o zamanlar herkes hızla Ruslaşıyordu. SSCB yıkılmasaydı herkes Rus
olacaktı.
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Sekiz on kişilik bir sohbet meclisinde söylenen
bu sözler kabul görüyor, itiraz eden olmuyor…
Şu hususu tespit edelim: Bugün Rusya büyük bir devlet olarak görünse de ahlâkî değerler bakımından çok problemli olduğu aşikâr!
Yani nereye gidilse rüşvetten bahsediliyor. Devlet daireleri hatta okullarda durum böyle. İncitmemek için her şeyi söyleyemiyoruz, ama eski
Sovyet coğrafyasına gidip gelenler bilir. Rus
milleti tarih boyunca büyük coğrafyaları kan ve
ateşle almış, yaklaşık 200 yıl elinde tutmuş; bu
coğrafyalar üzerinde yaşayan insanları kültür ve
medeniyet yarışından mahrum etmiştir. Bir gün
gelmiş bu milletleri serbest bırakmış fakat bu
zavallı milletler ayakta duramıyorlar! Demek ki
geçen zaman içinde onları manevî olarak da fukaralaştırmıştır.
Ruslar, başta Ahıska Türkleri olmak üzere nice milletin kanına girmiş, yurdunu işgal etmiş, öldürmüş ve sürmüştür. Bugün Asya coğrafyasında yaşanan insanlık trajedisinin yegâne
sorumlusu Ruslardır. Tarihin mahkemesi elbet
bunu yargılamalıdır.
Bizim Ahıska’nın önceki sayılarında yer
verdiğimiz Ahıska Kürtleri, Ahıska-Ahılkelek
arasında bazı köylerde yaşamaktayken 1944
yılı sürgününde onlar da buralardan uzaklaştırıldılar. Çoğunun pasaportunda Türk yazıyor. Şimdi kendilerini Kürt olarak tarif etmektedirler. Ukrayna’da karşılaştığımız bir Kürt ailesinin farklı bir macerası var. Bu aileden biri
olan Ziraat Teknisyeni Kibar oğlu Yusuf Memedov (1960) anlatıyor: “Dedemiz Bekir Diyarbekirli, ninemiz Şerif kızı Emine de Doğubayazıtlıdır. 1900’lü yılların başında bir sebeple Türkiye’den Ahıska’nın Adigön rayonuna gelmiş; burada değirmencilikle meşgul olmuş. 1944 sürgününde Özbekistan’a düşmüşler. Bekir dedenin üçü oğlan, dördü kız yedi
çocuğu olmuş. Bunların en büyüğü olan babam Kibar, 1934’te Adigön’de dünyaya gelmiştir. Taşkent’te Ziraat Okulunda ve KP okulunda okumuş, kolhoz sucusu olarak işe başlamıştır. Brigadır, Patkom, Sedir, Reispalkom
sonra da Raykom görevlerinde bulunmuş, birçok madalya almıştır. 1989 fırtınasından sonra Özbekistan’dan ayrılarak Ukrayna’ya geldik.
Babam 2004 yılında, annem de 2006’da burada öldüler. Biz, üç erkek, üç kız olmak üzere
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altı kardeşiz. En büyükleri benim; benden sonrakiler sırayla: Kılara, Bahtiyar, Saadet, Hanife, Resul. Dört kardeş Ukrayna-Dagmarovka
köyünde yaşamaktayız. İki kız kardeşin biri
Özbekistan’da, biri de Kazakistan’da yaşamaktadırlar. Tabii ki kız olsun erkek olsun aile fertlerinin bir kısmı Türk’le, bir kısmı Kürt’le evlenmiştir.”
Ukrayna ve Rusya’da 11 günümüz, köylerde, Ahıskalı hemşehriler arasında geçti. Şahbazoğlu ailesinden Asker amca ile onun merhum ağabeyi Bayram amcanın çocukları Bahadır, Bahtiyar, Fahrettin, Şevket ve Şâkir… Bunların çok nân ve nimetini yedik. Helâllik dileyerek vedalaştık. Onlar arasında çok bilinen ve
Ahıska ağzıyla söylenen iki Özbek atasözü kaldı kulağımızda: Mihman gelür eşikden/Rızıq gelür deşükden (Misafir eşikten girince rızık da
pencereden girer). Adam var ki adamların naxşidür/Adam var ki eşek ondan yaxşidür (Öyle insan var ki insanların nakışıdır; öyle insan da var
ki eşek bile ondan güzeldir). Bu sözleri Bahadır
Şahbazoğlu’ndan duydum.
Netice-i kelâm: Ahıska Türkleri, bizim öz kardeşlerimiz ve tarihî vatandaşlarımızdır. 1828 yılında bizden ayrı düşmüşlerdir. Anavatanları olan
Ahıska vilâyetimizi Çarlık Rusya’sı bizden koparmış, gün gelmiş Sovyet Rusya bu bölgenin nüfusunu sürmüş, etnik temizlik yapmış; 1990 çözülmesinde de buralar Gürcistan’a kalmıştır.
Gürcistan’ın durumu ve tutumu malûm! Uluslararası plâtformlarda söz vermiş, taahütte bulunmuş olan Gürcistan, Ahıskalılarla ilgili sözünde durmamıştır. Biz de bu ülke üzerinde yeterli
baskıyı kuramadık. Bundan cesaret alan Gürcü
yönetimi, keyfinin istediği gibi davranmaya devam etmektedir. 2007’de çıkardığı kanun gereği 2011’de halkı vatana kabul edecekti! Hani?
Önümüzde iki yol var: Ahıska’ya dönmek isteyenlere siyasî ve maddî destek vererek dönmelerine yardımcı olmalıyız. Bütün nüfus vatana dönemeyeceğine göre onları bin bir diyarda,
perişan hâlde kaderine terk etmeyi hiçbir vicdan kabul etmez.
Öyleyse yarın değil bugün işe başlamalıyız.
Esasen Türkiye’nin de onlara acilen ihtiyacı
var, değil mi…
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