Bizim AHISKA

ARTVİN-CAMİLİ (MAÇAXEL) NOTLARI
Ülkü ÖNAL

Maçaxel evlerinden biri.

Maçaxel, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir nahiyedir. Burası, Ahıska’nın 1578 fethinden sonra kurulan Çıldır Eyaletine bağlı sancaklardan biriymiş. Evliya Çelebî Seyahatnamesi’nde de anılmaktadır. Ahıska’nın 1828’de Rusların işgaline
uğramasıyla bu eyaletin merkezi Oltu olmuş. Buralar, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’yle Rusya’ya intikal etmiş. Bugünkü sınır 16 Mart 1921/Moskova Antlaşması’yla çizilmiş. Maçaxel’in bazı köyleri ötede kalmış.
Maçaxel (resmî adı Camili), çoktandır görmeyi arzu ettiğim bir yer. Eşsiz tabiat güzelliğine sahip olan burası, altı ay yolu kapalı olmasıyla, dış
dünyayla bağını kesmesiyle bilinir. Karakolu, Yatılı Bölge Okulu ve Sağlık Ocağı var. Bu köyden
olup minibüsle turist gezdiren Fikret Yavuz diyor
ki: “Hasta götürmek için kullanılan Batum yolu da
iyi değil. Zor şartlarda yolculuk ediyoruz. Yolda
kaç hasta kucağımda öldü...”
Gürcistan’ın muhtar Acaristan Cumhuriyetiyle
sınır teşkil eden Maçaxel’in bu fedakâr insanlarını yakından tanıma fırsatı bulduk. Artvin Üniversitesinde Musa Öksüz hocamızla, eniştemiz Zeki
Yazıcı’yı da alarak Maçaxel yoluna koyuluyoruz.
Yollar kapanır, orada kalırız korkusuyla
ilâçlarımı ve kalın giysilerimi de yanıma aldım. Muratlı barajının kenarından güzel bir yolla dağa tırmandık. Temmuz ayında kar yedik. Ardanuç’ta olmayan kumar ağaçlarının çiçeklerini seyrederek
zirveye tırmandık, tekrar aşağı indik. Artvin’deki
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Çadır Kürtlerinin eskiden yaşadığı Batum’un Kaxaber ovası buraya yakınmış. Yol boyu çalışmalar
yapılıyordu ve iş makineleri vardı. Hasta taşımak
için yolda bekletilen araçlar duruyordu. Vadi çok
güzeldi, şelâleler ruha ferahlık veriyor.
Bu yol üzerindeki Düzenli köyüne uğradık.
Yaşlılar korosundaki Hamdi Ertürk amcamız bizi
karşıladı evine götürdü. Yeşillikler arasındaki ahşap evi çok güzeldi. Evin yanında nalya (ambarları) ahır ve ot koydukları yerleri vardı. Kabak yaprakları o kadar büyüktü ki şemsiye olarak kullanılır. Göz alabildiğince mısır tarlaları vardı. Tarımda sulama işi çok meşakkatlidir. Orada sulamanın yapılmadığını öğrenmek Zeki eniştemi şaşırttı. Bitki örtüsünün çok farklı olacağını düşünüyordum ama diğer köylerimizden pek fazla farkı yoktu. Fındık, dut ve sebze yetiştiriliyordu. Buranın rakımı 600 civarındaymış. Ağaçlarda Karakovanlar
görünüyor.
Hamdi amcanın hanımı, bize taze fasulyeye,
ceviz, pırasa, kinzi (kişniş) ve şaşpuramı (reyhan) katılarak pişirilen malağto yemeği yaptı.
Bu yemeği ilk defa tattım, çok lezizdi. Bazı kişiler, Türk dünyasında pişirilen bişi, hınkal ve kaysefeyi Gürcü yemeği diye yazacaklarına lobya,
pahalı(lahana), nalecay gibi yöreye has yiyecekleri yazsalar daha iyi olur diye düşündüm. Doğrusu, burada yemek kültürü zayıf. Yağ katmadan yemek yapılabiliyor. Türklerin göçebe kültüründen kalma kurut, bu köyde yaylalarda yapılmaktaymış. Zülfiye Ertürk teyze kurut’un yapılışını şöyle tarif ediyor: Ayrana tuz konularak torbaya dökülüp süzülür, hamur gibi yapılır. Sonra yuvarlak topaç şekli verilerek kurutulur. Suda açılarak yemeklere katılır.”
Hamdi Ertürk amca, “Koromuz, yaşlılardan kurulmuştur. Yerli türkü ve şarkılar söylüyoruz.” diyor. 1918’de Enver Paşanın Batum’u almasına sevinen Maçaxelliler, ‘yaşa, var ol!’ diye türkü yakmışlar. Gürcü Acara diliyle söylenen türkünün
sözleri şöyle: “Enver Paşa Batum’a indi/BaTum’u
baştanbaşa aldı/Oh ne ey oldu, beklemezdik
bunu/Sağ olsun, var olsun, Türk’ün paşası.”
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Yakın zamanda Batum’da yapılan bir programda Batum Üniversitesi rektörü bu türküyü orada
söyletmemiş… Hâlbuki bu türkünün ifade ettiği
duygular Acara halkı arasında hâlâ yaşıyormuş.
Merih Baran Erbuğ’un subay olan babasının
Kaybolan Yıllar adıyla yayımlanan hatırlarında,
Acaralı kadınların Osmanlı ordusuna yardım için
silâh taşıdıklarını yazmakta. Bölge Rus işgaline
uğrayınca Maçaxelliler köylerini terk edip Osmanlılara sığınmış; oralarda köyler kurmuşlar: YalovaTeşvikiye köyü, Niksar-Fatlı köyü vs. Tercihlerini
Türklerden, Müslümanlardan yana yapmışlar.
Hamdi Ertürk anlatıyor: “1918’de yapılan halk
oylamasında Acara bölgesinin Osmanlı’dan yana
oy kullanacağını anlayan Ruslar, itibarlı bir hocayı kandırıp köy köy gezdirerek propaganda yaptırmışlar: ‘43 yıldır biz sizi askere almadık. Onlarda
askere gidenler geri dönmüyor. Osmanlı zayıf, yıkılacak! Siz arada kalır, perişan olursunuz.’ diye. O
zaman şeker yok, şeker vererek kandırmışlar. Maçaxel bölgesinin 18 köyünden 6’sı Osmanlı’dan
yana, 12 köy de Rusya’dan yana oy kullanmış. Dedelerimin köyü de karşı tarafta. Yaya olarak Osmanlı toprağına geçmiş. Orada kalan kardeşlerini hiç
affetmemiş. Selâmlarını bile almamış. Hıristiyan bir
ülkede kaldıkları için... Sınır kapısı açıldığında onları bulduk. Osmanlı’yı istemedikleri için sonradan
çok pişman olmuşlar. 1936’ya kadar geçişler serbestmiş. Bir kadın çocuğuyla birlikte sınırı geçip
misafirliğe kardeşinin yanına Türkiye’ye gelmiş. Sınırı kapatmışlar, evine dönememiş. Türkiye’de tekrar evlenmek zorunda kalmış. Oradaki çocuklarını
göremeden öldü. Kışın İstanbul’da yaşıyorum, yazın buraya geliyorum. İstesem Batum’da yer alırım
ama almam; benim ülkem burası. Maçaxelliler çok
zor günler geçirdiler. Hastalarımız doktor görmeden öldü ama tek vatan haini çıkmadı. Koromuzdaki şarkılar çapada söylediğimiz atadan dededen duyduğumuz şarkılardır. Tiflis’teki Gürcülerle
zor anlaşıyoruz; kelimelerimizin % 30’u ortak. Batum ve çevresinin dili bize daha yakın.”
Hamdi amca ve hanımı bizi çok güzel ağırladılar kendilerine teşekkür ederiz.
Kadın erkek karşılıklı atma türkü derlermiş ama
teyzelere söyletemedik. Koro türkülerini dinlemek
istedik ama bizden ücret beklediler. Bilmiyorlar ki o
köye gelmek için araba bulmak için ne kadar çaba
harcadım. Bir bayanın köylere tek başına gitmesi zor.
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Hamdi amcanın ardiyesinde şimdi kullanmayan ayaklığıyla bütün olan ahşap sofraları gördüm. Teyze atacağını söyledi, ufağını ben aldım.
Ahşap bal sağma kabını gördüm. Mısır dövme
taşı camiin yanında ortalıkta duruyordu. Fotoğrafını çektik. 10 yıl sonra bunu yapacak usta bile bulamayacağız. Motifleri biraz farklı olan kilimler gördüm. Eskiden kendir de dokurlarmış.
Maçaxel nahiye merkezine indik. Konuk evinde oturduk. Turist kafileleri vardı. Karşı tepelerin
Gürcistan’a ait olduğunu söylediler. 1800’lü yıllarda yapılmış olan camiyi gezdik; iç süslemeleri çok güzeldi. Ruslar bu camiyi yakacaklarmış,
yarı kalmış. Yöresel evler ahşaptı. Bizim ambar
yapımında kullandığımız tahtalardan yapmışlar.
Bu evlerin kestane ağacından yapıldığını ve beton kadar dayanıklı olduğunu söylediler. Eski
muhtar ve pansiyon işletmecisi Rıza Bursal, bizi
çaya davet etti. Balkonundan manzara çok güzeldi. Sabah ve akşam yemeği dâhil 60 liraya
kalınabiliyormuş.
Sisli bir havada dağı aşarak Borçka’ya inip
Ardanuç’a döndük.
Türkçenin yanında başka dilleri olan kişilere
derleme yapmak için soru sorulduğunda tedirgin
oluyorlar. Kendilerinden başka amaçla bilgi almaya geldiğimizi düşünüyorlar.
Benim Halk kültürümüzün derlenip gelecek
kuşaklara aktarılmasından başka bir düşüncem
yok. Anadolu’da bin yıldır birlikte yaşadığımız insanlar bizim bütünümüz ve kültürel renklerimizdir.
Onların da kültürel değerlerinin toplanmasının gerektiğini düşünüyorum.
Artvin, 1878’de Rusya’ya kaldığında en fazla göçü Borçka ve Murgul ilçeleri vermiş. Artvin
muhacirlik kitabımda yazdığım 10’dan fazla köy
tespit ettim. Bu insanlar Türklerle, Müslümanlarla yaşamayı tercih etmiş kardeşlerimizdir. Hristiyan Gürcülere (doğrusu Kartvellere) karşı savaşmışlar. Batum Mebusu Murgullu Edip Dinç’in Millî
Mücadele’deki gayreti bilinmektedir. Bu vatanperver insanları bizden ayrı düşünemiyorum.
Köy yollarının altı ay kapalı kalıp insanların dış
dünyayla bağlarının olmadığına insanın inanası
gelmiyor, masal gibi… Bu zor şartlarda sınırda vatan toprağını bekleyen ve oylamada Türkiye’yi tercih eden bu insanlara saygı duyuyorum.

Yaz 2011

