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SÜRGÜNDEKİ	AHISKA	TÜRKLERİ
SÜRGÜNÜN	BAŞLADIĞI	İSTASYONDA	BULUŞTULAR

15 Kasım 1944 tarihinde vatanları Ahıska’dan sür-
gün edilen Ahıska Türkleri, sürgüne giderken trene 
binip hareket ettikleri Mugaret İstasyonunda bir ara-
ya geldiler. Bu vesileyle Ahıska’da doğup çocukluk 
yıllarını yaşadıkları köyleri de ziyaret ettiler.

Sovyetler Birliği diktatörü Stalin’le onun İçişleri 
Komiseri Beriya tarafından işlenen bu insanlık suçu-
nun üzerinden tam yetmiş sene geçti. Çocukları cep-
helerde savaşan halka önce demiryolu yaptırdılar ve 
bu yolla gelen ilk trenlerle halkı sürgüne gönderdiler. 
15 Kasım sabahı hareket eden ve hayvan vagonların-
dan meydana gelen trenler, 15-25 günlük yolculuktan 
sonra sürgün halkı Kazakistan, Kırgızistan ve Özbe-
kistan ülkelerine ulaştırdı. Bu uzun ölüm yolculu-
ğunda en az 17 bin kişinin soğuk, açlık ve hastalıktan 
öldüğü bilinmektedir. Ölüler, vagonları kontrol eden 
askerler tarafından alınıp araziye atılmış, trenler yola 
devam etmiştir. 

Rusya ve Azerbaycan’da yaşayan ve çoğu sürgün-
de 10-15 yaşında olan Ahıska Türklerinden 50 kişi, 17 
Kasım 2014 günü Ahıska’ya geldi. Gürcü makamları-
nın da izniyle Mugaret istasyonunda bir gösteri yap-
tılar. Moskova’daki Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti 
Başkanı Cavit Aliyev’in öncülüğünde gerçekleşen 
gösteride, pankart açıldı ve çelenk konuldu. Sürgünü 
yaşamış olan Ahıskalılar, ellerindeki karanfilleri ray-
ların üzerine bıraktılar. Konuşmalar yaptılar, duygu 
ve düşüncelerini dile getirdiler. Sürgün yollarında ha-
yatını kaybedenlerin ruhu için Fatiha okudular.

Daha sonra Ahıska Üniversitesinde konuyla ilgi-
li yapılan toplantıya katıldılar. Burada da sürgünün 
yanlış bir uygulama olduğu dile getirildi. 

                  Halil İbrahim Ataman - Gürcistan

POSOFLU	ÂŞIK	MÜDAMÎ	İLE	DAVUT	SULARÎ	DEYİŞMESİ
Posoflu Âşık Müdamî 

(1918-1968) ile Erzincanlı 
Davut Sularî (1925-1985) 
aynı çağda yaşamış, âşık 
meclislerinde bulunmuş 
ve deyişmişlerdir. Bu de-
yişmelerden birinin sözle-
rini Müdamî’nin kendi el 
yazısıyla, elimizdeki cep 
defterinde gördük. 7 Şu-
bat 1960 tarihini taşıyan 
ve Ardahan’da yapıldığı 
kaydedilen bu deyişmeyi 
Müdamî’nin defterinden 
aynen sunuyoruz.

Söze misafir olan Sularî 
başlıyor, Müdamî ardından gidiyor:

Sularî:
Uyandım gafletten, açtım gözümü,
Azm-i râh eyledim, yola bu sabah;
Doğru tuttum kıble ana yüzümü
Mülk sahibi himmet kıla bu sabah.

Müdamî:
 Bir arzuhal sundum şahlar şahına,

Çilemiz hicrandan dola bu sabah;
Rahmeylesin ben yazığın âhına
Ağlayan yüzümüz güle bu sabah.

Sularî:
 Açmaz lâlem, açmaz nergis, menekşe,
 Hicranım var benim, açılmaz neşe,
 Şiddet-i şitadan yollara düşe,
 Kuluna yardımı kıla bu sabah.
Müdamî:
 Atadan, anadan şefkatle ganim,

Kûn-fe-kân emrinde, kadir yeksanım,
Lutfu nihayetsiz, ol kerem-kânım,
Beşaret buyurmuş, kula bu sabah.

Sularî:
 Yeni iz vurulmuş belli yollardan,
 Aşacağım isimsiz çok bellerden,
 Düştüm ahkâmdan, kıymet hallerden,
 Azmederim elden ele bu sabah.
Müdamî:
 Tevessül eylerim ey nûr-i aynım,
 Nebîler ser-tâcı, şâh-ı kevneynim,
 Aşkın ateşinden kaynayan benim,
 Visâl ile ferah bula bu sabah.

Sularî:
 Yeri, göğü, mülkü yoktan var eden,
 Âşıkı maşuka sadık yâr eden,
 Mümine cinân, münkire nâr eden,
 Haberdarım kimmiş bula bu sabah.
Müdamî:
 Kûn emriyle kâinatı var eden,
 Dertli âşıkları sitemkâr eden,
 Yunus’u semekten der-kenâr eden,
 Bize de bir şefaat kıla bu sabah.
Sularî:
 Bahşetsin hâlimi Şah İmam Rıza,
 Delil-i rehberim hem Ali gazâ
 Elim yakandadır, ya rûz-i ceza,
 Sen beni düşürdün dile bu sabah.
Müdamî:
 Şefkat et kuluna fahr-i risâlet,
 Ey sahib-i kürsî, şah-ı velâyet,
 İsmin hürmetine lutf u kerem et,
 Bülbülüm kavuştur güle bu sabah.
Sularî:
 Davut Sularî’yem Allah eyvallah,
 Azm-i râhım vardır bi-iznillâh,
 Settarül-uyubsun halk eden Allah,
 Yola düştüm bile bile bu sabah.
Müdamî:
 Müdamî hasretten ciğerim bişdi,
 Takdirde tebdilim tağayir düşdü,
 Hep hasretler muradına kavuşdu,
 Biz kula da nevbet gele bu sabah…

Yusuf URAMALI
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