
POSOFLUNUN AVRUPA YOLCULUĞU

XIX. yüzyıl başlarında başlayan 
Rus istilâsı, bölgemizin huzurunu ka-
çırmış, o tarihten bugüne kadar böl-
gede yaşayan toplulukların iki yaka-
sı bir araya gelmemiştir. Bu işgal ve 
istilâ zaman zaman şekil değiştirse, 
rejim değiştirse de bölge halkının ka-
deri değişmemiştir. Kimi Orta Asya 
steplerine sürülmüş, kimi de kendi 
yurdunda yaşadığı hâlde huzuru bu-
lamamıştır.

Eski vilâyet merkezimiz olan Ahıs-
ka halkının başına gelenler malûm. 

Ama bu tarafta da farklı şeyler ya-
şandı. Yazımızın konusu işte bu farklı 
şeyler…

Ağır hayat şartları

Anadolu’nun Kafkaslara ve oradan Orta 
Asya’ya açılan kapısı olan Posof ve Ahıska, 
stratejik bir konumda bulunması yüzünden bölge 
insanı, siyasî ataklardan çok yorulmuştu. Yıllarca 
bağlı bulunduğumuz bölgenin önemli şehri 
olan burnumuzun dibindeki Ahıska ile aramıza 
indirilen demir perdeden sonra savayile doğru 
yolumuz kapanmış oldu. Kış şartlarının ağır 
geçtiği yıllarda Ulgar Dağı kapanınca neredeyse 
altı ay boyunca ülkeyle bağımız kesiliyordu. 
Ulgar Dağı ile demir perde ülkesi olan Sovyetler 
Birliği sınırları arasında sıkışarak kendi kaderiyle 
baş başa kalan Posoflular ağır iklim ve hayat 
şartları altında yaşamak zorunda kalıyordu. Bu 
hayat tarzı eğitim öğretim hayatını da adeta felç 
etmişti. Ne var ki cumhuriyet devrinde yeni bir 
hamle başladı. Köylerde okullar açıldı, halkın da 
gözü açıldı. Bu gidişle Posof, yurdumuzun en 
eğitimli yerlerinden biri oldu.

İç gurbet

Eğitim için fırsat bulup Ulgar’ı aşan Posoflular, 
genellikle devlette aldıkları görevlerinden dolayı 
Posof’a dönerek hizmet verirken, dönemeyenler 
de ülkenin birçok yerinde üstlendikleri 

görevlerini lâyıkıyla yerine getiriyorlardı. Ancak 
Posoflu’nun bir başka kötü kaderi de bölgenin 
coğrafi olarak dar vadilerde bulunması ve 
Ahıska’ya açılan sınırların da kapanmasıyla hızlı 
nüfus artışı karşısında fazla açılacak bir alanın 
olmamasıydı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini 
sağlayan bölge halkı nüfus artışı karşısında 
bölünerek küçülen arazilerden dolayı ailenin 
geçimini sağlamakta zorlanıyorlardı. Üstelik 
malı da para etmiyordu.

Bölge halkı bu zorluklar karşısında Ulgar 
Dağı’nı aşıp sadece yazları çalışıp kışlık geçimini 
sağlamak için gurbete çıkardı. Yazları biçin 
zamanı tırpan sallamak için gruplar hâlinde 
çavuşlar öncülüğünde çalışmaya giderlerdi. 
Çavuş, yakınlarını, köylülerini toplar, güçlü 
kuvvetli olanlar tırpan sallar, yaşları küçük 
olanlar ise yırğat (Irgat) diye adlandırılan bu 
mevsimlik gurbetçilere su taşırdı. Böylece 
harçlıklarını çıkarırlardı. 

Mevsimlik işlerde çalışanlar, zamanla yol, 
baraj ve inşaat işlerinde çalışmak üzere sektör 
değiştirdiler. Yine çavuşların öncülüğünde 
gurbete çıkan Posoflular, yaz bahar çalışıp, 
kışın Posof’a dönerlerdi. Yıllar geçtikçe artan 
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nüfus karşısında, kış aylarında da 
çalışma ihtiyacı hâsıl oldu. Ege bölgesi 
cazip olduğu için tarımda ve özellikle 
inşaatlarda, yol yapımı işlerinde dört 
mevsim çalışma imkânı olduğundan 
başta Ege, İç Anadolu ve Marmara 
bölgelerine gitmeye başladılar. Bu 
arada Zonguldak havzasında maden 
işine gidenler çoğalmaya başladı. Artık 
bu gurbetler uzun sürdü ve beraberinde 
aile hasretlikleri getirdi. Bu hasrete son 
vermek için Posof’tan ağırdan göçler 
başlamış oldu.

Dış Gurbet

Yurtiçinde ailenin geçimini 
sağlamak için Posof’tan uzaklara halk 
tabiriyle gurbete çıkan Posoflular, 
1950’li yılların sonu itibaren Almanya işçi almaya 
başlayınca ülke sınırlarını da aşarak Avrupa’ya 
gitmeye başladılar. Ecnebi ülkelere sadece bir çift 
sarı öküz, bir tarla yahut çayır parası kazanmak 
için gidenler, zaman geçtikçe sunulan sosyal 
imkânlarla birlikte kısa sürede ekonomilerini 
düzeltince “Alamancı” oldular. 
Ailelerini de yanlarına 
almaya başlayınca, bu 
Posof’tan yeni bir göçün 
habercisi oldu. Fakat aile 
bağlarından ve ana babaya 
bakma zorunluluğundan 
dolayı ilk etapta 
kazandıklarını önce ailenin 
ihtiyacını gidermek ve küçük 
de olsa yatırım maksadıyla 
Posof’a aktarmaya başladılar. 
Artık Posof’ta evler de şekil değiştiriyor, 
taş evlerden ve toprak damlardan saç çatılı 
betonarme evlere geçiliyordu. 

Başta Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda, 
Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine 
çalışmak için resmî veya gayri resmî yolları da 
kullanarak çıkışlar başladı. Avrupa ülkelerine 
giden Posoflular, kısa sürede ekonomik 
durumlarını iyileştirerek Posof’un hayat 
şartlarını gözle görülür şekilde değiştirmişlerdi.

Aradan hayli bir zaman geçtikten sonra 
ekonomik anlamda hiçbir alanda gelişmeyen 
ve özellikle devlet yatırımlarından da mahrum 
kalan Posof’a yapılan yatırımın ölü yatırım 

olduğu düşünülmeye başlandı. Avrupa 
ülkelerinde oldukça ağır şartlarda kazanılan 
paranın daha verimli ve enflasyon karşısında 
katma değer sağlayacak yatırımlara yönelmesi 
ve alternatif yatırım bölgeleri arandı. İlk akla 

iç gurbete çıkılan Ege bölgesinde 
İzmir, Söke, Nazilli ve Karacasu; 
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, 
İzmit, Bursa İnegöl; İç Anadolu 
Bölgesi’nde başkent Ankara 
gibi yerler geldi. Posof dışına 
yatırımların kaydırıldığı 
kentlerin başında İnegöl, 
Bursa başı çekti. Bu 

da Posof’tan göçün hız 
kazanmasına sebep oldu.

Posoflu’nun parası fabrikatör yaptı

1987 yılında Ankara’da üç Posoflu arkadaş 
Posof’un Sesi adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştık. 
Gazetemiz için İnegöl’de bir araştırma 
yapmıştım. Örnek olarak ele aldığım bir Almancı 
Posoflu, İnegöl’e muhacir olarak gelen Arnavut 
göçmeninin ahşap evini satın almış. Posoflu 
buraya beş katlı beton yığını binasını kondururken 
Arnavut göçmeni Posoflu’nun çok ağır şartlarda 
kazandığı parayla küçük sanayide iki dükkân 
almıştı. Daha sonraki yıllarda işini de geliştirerek 
büyütmüş ve Yeni Sanayi’de bir fabrikaya ortak 
olmuştu. Posoflulardan önce İnegöl’e gelen bir 
Arnavut göçmeninden, “Posoflu’nun helâl kazancı, 
beni fabrika sahibi yaptı; Allah bin defa razı olsun!” 
sözünü kulaklarımla duydum. 

Bu tren nereye gider?
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Posoflu’nun helâl kazancı birilerini fabrikatör 
yaparken, üzerine koyarak beton yığınlarına 
yaptığı yatırım ise yine ölü yatırıma dönüştü. 

17 Ağustos 1999 depreminden İzmit’te 
beş katlı binasının yerle bir olmasıyla ailenin 
beş ferdini kaybeden Posoflu bir baba ile 12 
Kasım 1999 tarihinde Belçika’nın Lier kentinde 
karşılaştık. Acı dolu gözyaşları ile “Ola baba 
bunca yıl çaluştux, çabaladux, götürdux İzmit’te 
meger gendimize mezar yapmişux!” diyerek ağladı, 
bizi de ağlattı… O Akşam Düzce depremi ile ülke 
yeniden sarsılmıştı.

Gurbetçi Posoflular sınırları aşıp Avrupa’ya 
çıkmış, kısa sürede dönme umudu içinde 
olmalarına rağmen şartlar değişmiş, gittikleri 
ülkelerde yerleşerek kalıcı olmuşlardı. Artık 
dünya değişiyor ve Posoflular “Alamancılık”tan 
çıkıp Avrupalı oluyordu.

Posoflunun Avrupa hayatı

Avrupa’ya bir çift öküz parası kazanmak için 
giden ilk nesil Posoflular, çalışkanlığı ile çok kısa 
sürede amacına ulaştı ama dönmedi. Ardından 
ailenin başına damla akan evini yaptırmak için 
önemli bir borcun altına girdi. Çok çalışması 
gerekiyordu. Bu kez istedi ama yine dönemedi. 
Çalışmaya devam etti. Köylere traktör gelmişti. 
Komşusu traktör almıştı, onun neden olmasındı? 
O da bir traktör aldı. Daha çok borçlandı. Borcunu 
ödemesi için daha çok çalışması gerekiyordu. 
Dönmeyi düşünemedi bile. Bazıları çocuklarını 
yanına getirmişti. Bu çocuklar daha iyi şartlarda 
okuyabiliyorlardı ve hayat standartları daha 
yüksekti. 

“Alamancılık” artık moda olmuştu. Posof’ta 
kalanlar “Alamancılık” özentisi içindeydi. Yıllar 
hızla geçti. Çocuklarının yaşı gelmiş geçiyordu. İş 
yerindeki arkadaşları, ailelerini yanlarına almış, 
çocuklarının hayatını kurtarmışlardı. Onlar da 
ailelerini yanlarına aldılar, yine borçlandılar. 
Şimdi daha çok çalışmalıydılar! Evdeki dişi kuş 
da tutumlu olmalıydı. Para biriktirip borçlarını 
ödeyeceklerdi. Sosyal hayatın zirve yaptığı, 
demokrasinin beşiği Avrupa’da yaşıyordu. Ama 
sosyal hayattan pek haberi yoktu… 

“Gâvur memleketinde” yaşadığı için onlara 
uyamazdı. Dilini ancak zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamak kadar bilseydi yeterliydi. Fazlasına 
gerek yoktu. Hatta bazılarına göre buralara ne 
kadın getirilirdi ne de çoluk çocuk…

Ailece gelenlerin durumu da çok farklıydı. 
Posof’taki ağır hayat şartlarından kurtulmuştu 
fakat Avrupa’da üçüncü sınıf insan olarak 
yaşadığından birçoğunun pek haberi dahi yoktu... 

İkinci Dünya Savaşı’nda harabeye dönen 
Avrupa’da, çalışkanlıklarıyla bu ülkeleri yeniden 
inşa edenlere verilen sosyal konutlardaki hayat, 
bizimkilere göre lükstü. Çalışmak ve para 
kazanmak amacıyla gelen aile reisleri, bırakın 8 
saati 10-12 saat arasında çalışırken kadınlar soba 
yakmadan oturdukları sosyal konutlarda hanım 
olmuşlardı. Bazı Avrupa ülkelerinde doğum ve 
çok çocuklu ailelere ödenen yardım paralarını da 
çocuklarının geleceği için harcamadılar. Bu parayı 
da zengin olmak amacıyla tasarruf hesabına 
yatırdılar.  Böylece İnegöl’de bir kat veya ikinci 
bir bina daha yapma şansını yakalamış oluyordu 
Posoflu!

Artık Avrupa’da ikinci ve sonra da üçüncü nesil 
Posoflular vardı. Her geçen yıl değişen şartlara 
ayak uyduramayan Posoflular, farklı sorunlar 
yaşasalar da ihtiyaçların giderilmesi, Posof 
kültürünün yaşatılması amacıyla sosyal yaşantıya 
önem vermeye başladılar. Bu amaçla örgütlenerek 
kurdukları sivil toplum kuruluşu dernekler 
aracılığıyla yardımlaşma, dayanışma ve kültürel 
alanda faaliyetlerini sürdürmeye başladılar. 
Buradaki amaç Posof kültürünü bulundukları 
ülkelerde yaşatmak, çevrelerindeki milletlere 
tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktı. 

İş başında...
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