
1944 sürgünü Ahıska’daki akrabalarımızla 
bağımızı koparmıştı. SSCB’nin dağılmasından 
sonra akrabalar birbirini bulmaya, görüşmeye 
başladı. Bizim de böyle bir akrabamız var. Babamın 
dayısı Kerim Memedov. Ahıska’nın Cağısman 
köyünün İçgola mahallesinde yaşarken ailece 
Özbekistan’ın Taşkent şehrine sürülmüşlerdi. 
1989 Fergana olaylarından sonra Rusya’ya gelmiş, 
Rostov eyaletinin Balşov-Martinovka kasabasının 
bir köyüne yerleşmişler. Bu aileyle bir zaman 
haberleştikten sonra karşılıklı ziyareti düşündük. 
Bu maksatla yaptığımız telefon konuşmalarından 
birinin hikâyesini anlatmak isterim. 

Ama öncelikle Ahıska-Posof ağzında sık 
kullanılan bir bedduaya işaret etmemiz gerekir. 
“Kara yola gedesin; Kara yola getsin; Nerda kaldın, kara 
yola mi getmişdin?” gibi sözler, öfkeyle söylenen ve 
“Cehenneme gitmek” deyiminin farklı bir şeklidir. 
Ahıska Türkleri, “kara yolu” denince bunu anlar. 
İşte anlatacağım hikâye, bu “kara yolu” sözünün 
başımıza açtığı işe bir örnektir.

Kerim dedenin kızı Matlube Hanımla aramızda 
geçen konuşma, bir yanlış anlamaya sebep oldu. 
Matlube Hanımla telefonda konuşurken ben, “Hava 
yoluyla mı geleceksin, su yoluyla mı geleceksin yoksa 
kara yoluyla mı geleceksin?” diye sordum. Fakat bu 
“kara yolu” sözünü yanlış anlayan Matlube Hanım, 
Türkiye’ye gelmekten vazgeçti. Aradan birkaç gün 

KARAYOLU NE DEMEKTİR?

geçmişti ki Kerim dede Matlube’ye sorar: 
- Kızım can  hani sen Türkiye’ye gedecağidin? 

Çantanı bile hazırladın. Niye getmiyersin? 
- Getmiyecem ata, vazgeçtim!
- Ne oldu balam can?
- Atila telefonda dedi ki, kara yoluyla mı geleceksin? 

Abu lâfi deduxdan sora naya gedem ki…
Kerim dede kahkaha atarak der ki:
- Ey itin balası, kara yoluyla getmax, torpax yolla 

getmaya diyellar. Oğlandan neye küsiyersin?
Aradan bir zaman geçtikten sonra Matlube   Ha-

nım Posof’a geldi. Yöreyi gezdirirken Cağısman’ın 
karşısından geçiyorduk. Kerim dedenin sözlerin-
den tatmin olmamış olacak ki, bana şöyle sordu:

- Ola Atile, kara yoluyla getmax nedur?
- Kara yoluyla gitmek şu an gittiğimiz yoldur! 

Yani bu yola kara yolu denir.
Matlube Hanım Rusya’da geçen konuşmaları 

anlattı ve hep beraber gülüştük.
Daha sonra arabayla Rostov’daki akrabalarımın 

yanına gittim. Orada yaşayan akrabalarımın ve 
soydaşlarımızın yaşayışlarını bizzat gördüm. 
Kerim dedenin çocuklarına, kız kardeşleri Sona 
ve Senem teyzelerin çocuklarına,  orada yaşayan 
bütün hemşehrilerimize selâm, sevgi ve saygılarımı 
gönderiyorum. Bilsinler ki onları çok seviyoruz ve 
kalbimiz onlarla beraber. 
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