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Kırım Tatarlarındanmışız. Ruslarla yapılan ilk savaşta Osmanlı ordusu yenilince bölgede yaşayan 
Müslüman halk dört bir tarafa dağılmış, göç etmiş. İnsanların bir bölümü Kafkasya’ya, bir bölümü 
Sibirya taraflarına gitmiş. Çok sayıda insan da Balkan yollarına koyulmuş. Dedem güngörmüş, varlıklı 
ve akıllı bir adammış. O zor ve sıkıntılı zamanda Batıya göç etmenin daha doğru olacağını düşünmüş. 
Kardeşleriyle birlikte karar vermişler, ev barklarını toplayıp bez tenteleri bulunan at arabalarına 
yüklemişler. Haftalar süren zahmetli bir yolculuktan sonra Basarabya’ya varmışlar. O bölgede düzlük 
araziye sahip bir kasabaya yerleşmişler.    
 
Dedemler göç etmeden önce Kırım’ın hangi bölgesinde veya şehrinde yaşıyorlarmış bilmiyorum. 
Dedemi görmek nasip olmadı. Babamı da çok az tanıdım. On yaşında öksüz kaldım. İlk on seneyi hariç 
tutarsak, babasız büyüdüm diyebilirim.  
 
Dedem ve kardeşleri Basarabya’da ne kadar yaşamışlar bilmiyorum. Belki bir kaç ay, belki birkaç 
sene… Sonra orayı beğenmemişler. Yeni bir arayış içine girmişler. Vaktiyle Kıpçak ve Kumanlar’ın  
izlediği yolu takip edip bugünkü Romanya topraklarına gelmişler. O vakit orası Osmanlı toprakları 
sınırları içinde imiş. Tuna Nehri’ni geçerek İbrail’in karşısında küçük bir yerleşim yeri olan Maçin’e 
gelmişler ve oraya yerleşmişler.  Maçin’in güneydoğu tarafı dağlık ve ormanlık, kuzeybatı tarafı ise  
göz alabildiğine uzanan geniş, sulak bir ova şeklindeydi. Yerleşmek için ideal bir yerdi. Hem ovası, 
hem ormanı, hem de dağları vardı. Çok sonraları gâvurlar varımızı yoğumuzu elimizden alınca 
rahmetli Ali agam Maçin’in sırtını dayadığı dağlardaki taş ocaklarında çalışmıştı. Siyah granit taşından 
Almanlar için parke taşları yontuyorlardı. Şirket, küçük parke taşı başına bir guruş, büyük parke taşı 
başına iki guruş veriyordu. Bu parke taşları gemilere yüklenip Tuna aracılığıyla Almanya’ya 
gönderiliyordu. Neyse… 
 
Tuna Nehri derin ve geniş bir suyolu idi. Üzerinde vapurlar çalışırdı. Her yıl eriyen karlarla birlikte 
baharda taşar, Maçin Ovası’nı su basardı. Taşkın, kot farkı nedeniyle nehrin kuzeyini değil, güneyini 
etkilerdi. Su basması kötü gibi gözükürdü, ama aynı zamanda büyük bir fayda sağlardı. Tuna mil 
getirir, toprağın verimini arttırırdı. Tarlalarımızdan her sene iki defa mahsul alırdık. Öylesine güzel bir 
yerdi. Her tarafı yemyeşildi. Yirmi kiloluk kocaman karpuzlar ve kabaklar olurdu. Mısırlar iki adam 
boyu uzunluğundaydı. Maçin’de bolluk vardı, bolluk yeriydi.  
 
Dedem Kırım’da iken zengin bir kişi imiş. Altınları varmış. Maçin’e gelince zaman içinde geniş araziler 
satın almış. O zamanlar, sık yapılan savaşlar nedeniyle yöredeki Müslüman ahali yoksun ve yoksul… 
Kimsede para yok… Dedem altınları verince insanlar arazilerini satmışlar. Dedem ve akrabaları 
Maçin’e üç km uzaklıkta Soğanlık adıyla bir köy kurmuşlar. Soğan hasadının iyi olması nedeniyle o 
bölgeye bu isim verilmiş.  
 
Maçin’de  Türkler ve Tatarlar birlikte yaşıyorlardı. Çok az Hıristiyan vardı. O zaman araziler şimdi 
olduğu gibi beş on dönümlük küçük parçalar halinde satılmıyordu. Herkesin arazisi büyük ve genişti. 
Çok iyi hatırlıyorum. Maçin’de gözümün gördüğü yer bizimdi. İki bin dönüm arazimiz vardı. İnanasınız 
gelmiyor değil mi? Ama öyleydi. Dedem beş on yıl içinde Soğanlık köyünde büyük bir çiftlik kurmuştu. 
Soğanlık’da elli altmış hane idik. Çoğu akrabalarımızdı. Sadece evimizin yakın çevresinde, kara çalıdan 
yapılmış çitle çevrili 30 dönüm arsamız vardı. Dedem ve akrabaları Maçin’e yerleştikleri on yıl içinde 
işi büyütmüşler kahyaya, tarlada çalışan ırgatlara sahip olmuşlardı. Onlar yaz kış sadece bizim 
işlerimizde ve tarlalarımızda çalışırlardı.  
 
O yıllarda ailemiz çiftlik işleri ve toprakla haşır neşir olurken devletler de kendi aralarında büyük bir 
mücadele içine girmiş. Ailemiz, Ruslarla yapılan büyük bir savaşın içinde bulmuş kendilerini. 93 harbi 
derlerdi.  O savaşta Ruslar Yeşilköy’e kadar gelmişler. Yenilmişiz. Bugün İstanbul’da E5 karayolunun 
kenarında yeni yapılan Florya Camii’nin çevresinde bir yerlere ölen askerleri için devasa bir anıt bile 
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dikmişler. Bu anıtı kısa bir süre sonra yıkmışız. 93 Harbi, Ayastefonos Anlaşması’yla sona ermiş. Fakat 
bu anlaşma bizim ölüm fermanımız olmuş. Osmanlı, vatanımızı Romanya adı verilen ve yeni 
oluşturulan bir devlete terk etmiş. Yetim ve öksüz kalmışız. Biz Dobrucalıydık.  Silistre, Pazarcık, Ada 
Kale, Tulça, Mecidiye, Köstence, İbrail, Tutrakan  bizim çevre illerimizdi. Sonradan okudum. Namık 
Kemal “Vatan yahut Silistre” diye kitap yazmış. Bu kitabın tiyatroları oynanmış. Müslüman ahali çok 
şehit vermiş, gözyaşları aylarca sel olmuş akmış… Dobruca’nın gâvur eline geçmesiyle köy ve 
kasabalarımızı kavurka’lar doldurmaya başlamış. Bizim gavur kelimemizi onlar öyle telaffuz ederlerdi. 
Dedemlerin işi, Osmanlının çekilmesinden sonra çok zorlaşmış.  
 
Dedemin adı Sadulla idi. Onun babasının adı ise Nebi imiş. Bizim ailede iki Nebi vardır. İkincisi 
amcamdı. Babamın ağabeyi... Kurt Nebi olarak bilinirmiş. Nebi amcam çobanlık yaparmış. O zamanlar 
dağlarda kurt çok olduğundan kurtlar sürüden her zaman koyun kaçırırlarmış. Bir gece Nebi amcam 
pusuya yatmış. Kurdun geldiğini görünce yerinden ok gibi fırlayıp onu ensesinden tutmuş. Kurdu ters 
çevirip hızla yakındaki bir kayaya savurarak vurmuş ve öldürmüş.  İri yarı, kuvvetli biri imiş. Hiç 
evlenmemiş, kırk yaşında iken bekâr ölmüş. Kendisini görmedim. Bu olaydan sonra lakabı Kurt Nebi 
olarak kalmış. “Nebi” ne demektir bilmiyorum. Peygamber manasında olmaması lazım. Belki Nâbi 
isminden bozulmuştur. Fakat bizim orada Tatarlar çocuklarına Nebi ismini çok koyarlardı.  
 
Sadulla dedem, namaz niyaz ehli bir insanmış. Bir vakit namazını aksatmazmış. Babam Hasan Efendi 
on sekiz yaşına gelince onu daha ileri düzeyde okutmak ve molla yapmak için İstanbul’a göndermiş. 
Babamın atını hazırlamışlar, eşyalarını ata yüklemişler. Dedem babama bir küçük kese altın vermiş ve 
“Bununla idare et” demiş. Amcamla birlikte yola koyularak İstanbul’a gelmişler. Babam Hasan Efendi, 
Fatih Camii’nin avlusunda kuzey ve güney kesimlerde yer alan medrese odalarından birine yerleşmiş. 
Babam İstanbul’da ne kadar kalmış, ne kadar okumuş bilmiyorum.  Fakat arada birkaç defa memle-
kete geldiğini Ali agamdan duymuştum.    
 
Zamanla dedem çiftliği büyütmüş. İşler artmış, hasadı bile zamanında bitiremez hale gelmişler. O 
zenginliğin ucuna ben de yetiştim. Kırk elli tane büyük baş hayvanımız vardı. Bütün akrabalarımız, 
işçilerimiz çiftlik hayatı için seferber olurlardı. Yüzden fazla koyunumuz vardı. Kazların, hindilerin, 
tavukların sayısını bilmezdik… Köpeklerimiz ve çok sayıda kedimiz vardı. Onları doyurmak ve 
beslemek dahi başlı başına bir işti. İş paylaşımı yapılmıştı. Amcalarım ve hanımlarının her biri başka 
bir işe bakarlardı.  
 
Çok sayıda atımız vardı. Sadece ahırdakilerin sayısı yirmiden fazlaydı. Atlarımızın çoğu ormanda vahşi 
bir şekilde yaşardı. Sayıları belki 80, belki 100 idi. Onlara bizim diyorum, çünkü iki bin dönümü bulan 
topraklarımızın ormanlarında ve dağlarında yaşarlardı. Orada kendi kendilerine beslenirlerdi. Biz 
ihtiyacımız kadarını ahırlarda tutardık. Koşumluk atlarımızla biniş için kullandığımız atlarımız farklıydı. 
Biniş atlarını arabalara koşmazdık. Biniş atları başları dik, yerinde duramayan küheylanlardı. O 
dönemde küçüktüm ama, atları çok severdim. Ata binmeyi öğrenmiştim. Onları Tuna boyuna 
sulamaya götürürdüm. Babam bana da, dört veya beş yaşında olan bir tay vermişti. Onun adını 
Mokan koydum. Onunla gezer ve onu Tuna’ya sulamaya götürürdüm. Bir keresinde sulamak için 
nehrin kenarına geldiğimde birden kendimi atla birlikte suyun içinde buldum. Meğer nehrin o bölümü 
derin imiş. Mokan ayaklarıyla nehrin dibini bulmaya çalışıyor fakat bulamıyordu. Çok korkmuştum, o 
vakitler yüzme bilmiyordum. Mokan’ın uzun yelelerine sıkı sıkıya yapıştım. Boynumuza kadar suyun 
içindeydik. Yüz metre kadar yüzdük. Atın yüzebildiğini ilk kez o zaman fark ettim. Sonra Mokan’ın 
ayakları nehrin altında toprağa değdi ve yürüyerek karaya çıktı. Bu olayı hiç unutamam. Hayatımı 
önce Allah’ın inayetine, sonra Mokan’a borçluyum.  
 
Rahmetli babam cömert bir insandı. Kimin ineğe ihtiyacı varsa verirdi. Bazen uzaktan gelenler 
babama başvurur at isterlerdi. Babam sormazdı. “Sen kimsin, necisin, niçin istiyorsun?” demezdi. “Git 
ahırdan seç al” derdi. İnsanlar şaşırırdı. Düşünebiliyor musun? Tanımadığın, bilmediğin birisine elden 
çıkarmak istediğin bir atı verirsin değil mi? Hayır öyle olmazdı. İnsanlar ahırdan istedikleri atı alırlardı. 
Sonra babamın ellerine sarılırlar, gani gani dualar ederler, iyi dileklerde bulunarak yanından 
ayrılırlardı. Babam bu tür verişleri gâile etmezdi. Atlar her sene doğururdu, bu yüzden eksilmezdi ve 
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bütün atlarımız iyi idi. Kötüsü yoktu ki, onu vermek istesin…  Çok ihtiyacımız olursa ormandan yeni 
atlar yakalardık. Şimdi düşünüyorum da babamdan önce dedem, Kırım’da Osmanlı orduları için at 
besleyen beylerden biri miydi diye merak ediyorum.  
 
Bizde at kültürü önemlidir. Babam atları tanır, onların nasıl terbiye edileceğini iyi bilirdi. Bana da 
herhalde ondan geçti. Atları çok sevmemin ötesinde, onlara nasıl yaklaşılacağını bilirim. En azgın atı 
dahi boynunu okşayarak, sırtını sıvazlayarak kolaylıkla sakinleştiririm. Alpullu’da Devlet Üretme 
Çiftliği’nde çalışıyordum. Bir gün baktım Sarımsaklı’dan azgın bir at getirmişler. At yerinde duramıyor, 
sürekli çevresine saldırıyor, çifteler sallıyor... Ahırlara bakan bizim Rüstem Kahya bir taraftan atın 
yularını çekiyor, diğer taraftan onu kırbaçla döverek sakinleştirmeye çalışıyordu.  İnsanlar halka oluş-
turmuş onu seyrediyorlardı. O yıllarda aşçılık yapıyordum. Hemen boynumdaki beyaz bez önlüğü 
çıkarıp onlara doğru seğirttim. Bir taraftan da ceketimi çıkarıyordum. Kahyanın elinden dizginleri 
alarak ona geri çekilmesini söyledim. Uzun meşin dizginleri yavaş yavaş kısarak ata doğru yaklaşmaya 
başladım. Yavaş bir sesle “Sakin ol oğlum, sakin ol…” diye sesleniyordum. At kırbaç yemeyince biraz 
durulmuştu. Yaklaşmaya devam ettim. Boynunun altını okşamaya başladım. Sonra birden ceketimi 
hayvanın başına dolayıp iyice sardım. At şaşırdı. Ne yapacağını bilemiyordu. Çifte atmayı bırakmış, 
sürekli başını sallayarak ceketi üzerinden atmaya çalışıyordu.  Bir süre uğraştı, çıkaramayınca duruldu. 
Başı sarılı, yedeğimize alarak ahıra götürüp bağladık. 
 
Biz ormanda yaşayan vahşi atlara yoz deriz.  Damızlık erkek atlarına ise aygır adını veririz. Aygırlar, 
neredeyse yoz atlar gibi davranış gösterir. Kurşuni renkte siyah beyaz benekleri olan öyle bir aygırımız 
vardı ki, dillere destan olmuştu. Ona babamdan başka kimse binemezdi. Bir kükredi mi hepimiz 
bahçeye koşar birisini ısırmış olabileceğinden endişe ederdik. Yoz atlar da enteresandır. Ormanda 
gruplar halinde yaşarlar. Her birinin bir lideri vardır. Bu at en cengâver olanıdır. Karda kışta, zemherî 
gecelerinde atları kurtlardan, çakallardan bu lider at korur. Daireler çizerek dağılan atları toplar, 
birlikte olmalarını sağlar. Onları sevki tabii ile yönlendirir, güvenli bölgelere götürür.  Bir kişnedi mi 
bütün atlar ona cevap verir ve ona tabi olurlar. Ortalık toz dumana boğulur. Kişneme ve atların ayak 
sesleri birbirine karışarak ürkütücü bir gürültü çıkar ortaya. Lidersiz sürü olmaz. Lidere tabi olmayan, 
orada burada kalmış yaşlı ve hasta atlar, kurtlara yem olur.  
 
Yoz atı evcilleştirmek zordur. Biz çok sayıda vahşi atı evcilleştirdik. Babam ve büyük ağabeylerim 
ormandan at yakalayacakları zaman en doru, en hırçın, en çok şaha kalkan atları seçerlerdi. Bu atları 
kement atıp yakaladıkları zaman hemen başına dibi açık siyah bir torba geçirirler çıkaramayacağı bir 
şekilde bu torbayı kafasına bağlarlardı. Gözleri göremeyen at bir süre sonra sakinleşir ve yola gelirdi. 
Bu atı daha sonra ormandan evimizin yanında bulunan dikenli çalılardan yapılmış çitli avluya getirir, 
bağlardık. At bir hafta gözleri bağlı beslenirdi. Bir hafta sonra gözlerinden birinde makasla küçük bir 
delik açardık. At bu küçük delikten çevresini görmeye ve anlamaya çalışırdı. Ne kadar şahlanırsa 
şahlansın, ne kadar çifteler atarsa atsın kafasındaki bu torba çıkarılmazdı. Sakinleştikten sonra delik 
biraz daha büyütülürdü. İki üç hafta sonra diğer göz hizasından küçük bir delik açılır ve haftalar içinde 
o delik de yavaş yavaş büyütülürdü. Babam her gün yoz atla sakin bir sesle konuşur, boynunu okşar, 
sırtını sıvazlardı. İşin sırrı sıvazlamada değildi. Ses tonuyla atta güven oluşturmaktaydı. Atlar duygusal 
varlıklardır. Seni hissederler ve anlarlar. Onların altıncı duyuları tahmin edemeyeceğiniz kadar 
yüksektir. Yoz at, iki ayın sonunda üstüne binilecek hale gelirdi, ama bu atlara beni bindirmezlerdi.  
 
Çiftlikteki geniş toprakların sadece ihtiyacımızı karşılayacak kadarını sürer ve ekerdik. Büyük bir 
bölümü ormanlık ve mera şeklindeydi. Pulluklar o devirde yeni çıkmıştı. Pullukları bir çift atla 
çekerdik. Tarlaları ekme işinden çok, hasat faaliyeti önemliydi. Olgunlaşan mahsulün kısa zamanda 
toplanması gerekiyordu. Buğdayların, mısırların, fasulyelerin toplanması, dövülmesi ve depolanması 
zaman alıyordu. Hasat zamanı gelince babam Kırım taraflarına gider beraberinde o çevreden fakir 
Kazak köylülerini getirirdi. Kazaklar, hanımları ve çocuklarıyla beraber gelirlerdi. Yirmi otuz kişi 
olurlardı. Evimize yakın bir yerde çadırlarını kurarlar orada yaşarlardı. Gün ağardığında tarlalara 
giderler hasat işiyle uğraşırlardı. İki üç ay bize komşuluk ederlerdi. Babam onlara bir öküz, birkaç 
koyun keser et ihtiyaçlarını karşılardı. Kazaklar dindar insanlardı. Akşam çadırlarına döndüklerinde 
namazlarını cemaatle kılarlar, sesli Kuran okurlardı. Mevsim sona erdiğinde babam hasat ettikleri 
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mahsulden âdet ve usul ne ise haklarını verir, onları memleketlerine uğurlardı. Her zaman yanlarına 
birkaç öküz, on beş yirmi koyun katmayı ihmal etmezdi.  
 
Babamın iki evlilikten on iki çocuğu olmuş. Daha sonra bunlardan üçü çocuk yaşta vefat ettiğinden 
dokuz çocuğu kalmıştı. Evlenen çocuklara ayrı evler yapılıyor, bekâr çocuklar hep birlikte aynı evde 
kalıyorlardı. Üvey annemin adı Sabber imiş. Ölmüş. Babam sonra annem Fatme ile evlenmiş. Annemin 
babası Adapazarı’ndanmış ve Derviş Süleyman diye anılıyormuş. Evimiz büyüktü. Çok odası vardı. 
Büyük bir salonumuz vardı. Bu salonun uç tarafında yığma taştan yapılmış kocaman bir şömine 
bulunuyordu. Belki şömine lafı doğru olmayabilir. Şömine deyince siz villalardaki süslü ocakları 
aklınıza getireceksiniz. Öyle değildi. Şömine dediğim, ağzı geniş büyük bir bacaydı. Bizim oralarda 
kışlar çok şiddetli geçerdi. Kar yağdı mı, evimiz kar yığınları altında kalır, karların kalınlığı çatıya kadar 
ulaşırdı. Böyle zamanlarda evin kapısı açılamadığından dışarıya bacanın içine dayadığımız 
merdivenden çıkardık. Önce çatıya çıkar oradan kapının önünü açar, hayvan ahırlarına ve erzak 
depolarına ulaşırdık. Evimizin bacası o kadar büyüktü ki, ocağı yaktığımız zaman büyük odun 
kütüklerini diklemesine bacanın içine doğru uzatırdık. Kütükler yandıkça aşağıya doğru düşerdi. 
Tavanda ne kiremit, ne de taş kaplama vardı. Evimizin damı Tuna’dan kesilen papurlarla kaplanmıştı.  
Papurlar evi kışın sıcak, yazın serin tutardı. Papurdan tavan yapmak özel bir maharet ister. Gelişigüzel 
yerleştiremezsin. Onun ustaları vardır. Ne kadar şiddetli yağmur yağarsa yağsın içeriye su girmezdi. 
Kışın bu ocağın ortasında her zaman kocaman bir kara kazan asılı durur içinde sürekli mısır unu lapası 
kaynardı. Biz buna mamaliga derdik. Sabah kahvaltımız her zaman mamaliga ve peksimet olurdu. 
Peksimet, yağda kızartılmış yuvarlak kolaçlar veya lokmalar idi. Kolaçlara, bayatlayıp sertleşince 
peksimet derdik. Annem bazen bazlama yapardı ve mamaligayı sıcak bazlamayla yerdik.  
 

  
 

                                   Mamaliga                                                                             Bazlama 
 
Ocağın iki yanında her zaman iki büyük öküz budu bulunurdu. Bu butlar yaz kış orada dururdu. İhtiyaç 
oldukça kesip yerdik. Bitince yeni bir öküz kesip butlarını ocağın yanına asardık. Butlar ocağın sıcaklığı 
ve ısısıyla yavaş yavaş pişerdi. Pişme kelimesini günümüzün pişme kelimesiyle düşünmeyin, belki 
tütsülenirdi demek daha doğrudur. Kısmen pişerdi. Mamaliganın buharı, is, duman ve alevler etin 
belli bir kıvamda pişmesini sağlardı. Et kurumaz ve kavrulmazdı. Daha sonra piştiği düşünülen 
bölümler dilim dilim kesilir ve açığa çıkan çiğ bölümler yeniden pişme sürecine alınırdı. Biz, etin az 
pişmişini severdik. Lezzeti, kokusu çok güzel olurdu. Bakteri nedir bilmezdik, bayınlık yapmazdık. 
Mamaliga olarak adlandırdığımız paparadan sonra temel gıdamız isli etti. Tabi… Küplerle bal, pekmez, 
tereyağı, peynir, süt ve meyveleri saymıyorum. Mamaliganın yanında her zaman koca bir tas üzüm 
pekmezi olurdu. Bazen mamaliganın üzerine pekmez veya bal dökerdik.  
 
Köyümüzde küçük bir mescit vardı. Oraya ders okumaya gidiyorduk. Mescit, bizim asıl mektebimizdi. 
O zamanlar el ile yazıldığı için Kuran-ı Kerim nadirdi ve çok az kişide bulunuyordu. Kuran’ı 
suparalardan öğreniyorduk. Bizim elif-ba suparamız vardı. Büyük ağabeylerimiz enam suparasına 
devam ediyorlardı. Annem bana bezden bir torba dikmişti. Mescide giderken elif-ba suparamı 
boynuma taktığım bu torbada taşıyordum.  Öğlene kadar mescide, öğleden sonra Romenlerin açtığı 
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mektebe giderdik. Öğlen vakti eve gelmezdik. Yemeği dışarıda yerdik. Şimdi siz okula giden çocuklara 
süslü beslenme çantaları veriyorsunuz ya, o vakitler bizim beslenme çantamız ceplerimizdi.  Okumaya 
giderken anam ocağın başındaki etten büyükçe bir parça keser onu yumuşak kuzu derisinden yapılmış 
bir deriye sarıp bana verirdi. Bizde bu eti cebimize koyardık. Yumuşak kuzu derisini ambalaj 
malzemesi olarak kullanırdık. Anam, öteki cebimi de cevizle doldururdu.  Evden bazen elma kurusu 
veya erik kurusu alırdım.  
 

 
 

Kolaç 
 
Tatarca bilmem. Bildiklerim, “kaytan gele balam”, “halleriniz ni şık”, “yahşi”, “rahmet” vb. birkaç 
kelime ile sınırlı. Dördüncü sınıfa kadar okula devam ettiğim için Romancayı daha iyi biliyorum. 
Babam bizimle hep Türkçe konuşurdu. Ama bazen bizim duymamızı istemediği konuları agamlar ve 
Katme halamla Tatarca şivesiyle konuşurdu. Aslında Tatarca da Türkçedir. Farklı söylenen bazı 
kelimelerin dışında diğer kelimeler Türkçe kelimelerin değişik telaffuz edilmesinden oluşur. Mesela, 
Türkçede yumurta deriz. Tatarca da bu kelime ‘cıbırta’ dır. Babam agamlarla Tatarcayı hızlı konuş-
tuğundan ne söylediklerini anlamazdım.   
 
Sadulla dedem 104 yaşına kadar yaşamış. Babam Hasan Efendi 67 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu. 
Babam İstanbul’da okuyorken çiftlikteki işlerin yoğunluğu artınca dedem onu molla yapmak 
düşüncesinden vazgeçmiş. Amcamı İstanbul’a gönderip memlekete gelmesini istemiş. “Sana 
ihtiyacımız var.” diye haber salmış. Babam da, dedemin isteğine razı olmuş. İcazet alamadan eğitimini 
yarım bırakmış. O sırada, ahretlik olduğu yakın bir arkadaşı varmış. Ona “Ne olur, sen de benimle gel. 
Biz zengin bir aileyiz. Bizim orada Mestan Aga Camii var. Gel orada vazife yap. Biz sana bakarız. 
Geçimini hiç düşünme. Birlikteliğimiz devam etsin” demiş. Arkadaşı da bu güzel teklifi kabul etmiş. 
Birlikte memlekete dönmüşler. Böylece arkadaşı Maçin’deki Mestan Aga Camii’nde göreve başlamış.  
 

 
 

Mestan Aga Camii 
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Babam hayır yapmayı seven bir insandı. Kış mevsiminde Perşembe günleri her hafta dört beygiri 
birden arabaya koşar köylüye içme suyu getirirdi. Bizim köyün suları acı idi, içemezdik. İçme suyunu 
dışarıdan getirirdik. Babam karlı günlerde dahi kuzu derisinden yapılmış kürkünü giyer, siyah astragan 
papakını başına takar, yola koyulurdu. Arabaya ağaçtan yapılmış dört büyük fıçı yüklerdi. Bunları iki 
km uzaklıktaki tatlı su pınarından doldururdu. O vakitler biz, kuyuya ‘bunar’ derdik. Babam kuyunun 
yanına yapılmış sereni kullanarak ağaçtan yapılmış kovayı beş metre derinliğindeki kuyuya daldırırdı. 
Seren aracılığıyla kovayı yorulmadan yukarı çeker ve sonra suyu fıçıların içine boşaltırdı. Fıçılar 
dolduktan sonra deliklerini ağaç tıkaçla yumruklayarak iyice kapatır köye dönerdi. Köyde sokakları 
gezerek tek tek hanelere su ihtiyaçları olup olmadığını sorar ve böylece bütün suyu dağıtırdı. 
Müslüman Hıristiyan ayırımı yapmazdı. Hıristiyan ailelere de verirdi. Her bir fıçı yüz kilo su alırdı. 
Bazen günde iki sefer yaptığı olurdu. Akrabalarımız, komşularımız babama hep dua ederlerdi. Su 
getirmek babamın görevi idi. Agamların hiç biri su taşıma işine ilgi duymazdı. 
 

  
 

                                                     Su fıçıları                                                          Seren (Bocurgat) 
 
Yaşlılardan dinledim. Anlatırlardı. 93 harbinden sonra insanlarımız “Halimiz ne olacak?” diye keder-
lenirlermiş. Tuna artık hüzünlü akıyormuş. Köylerimiz, kasabalarımız başka yerlerden gelen Hıristiyan 
ailelerle doldurulmuş. Bu hal 40, 50 yıl sürmüş. Gâvurlar, köy ve kasabaların nüfus yapısını 
Müslümanların lehinden aleyhine çevirecek politikalar uygulamışlar. Müslümanları Türkiye’ye göçe 
zorlamışlar. Topraklarına el koymuşlar. Bizim de topraklarımızı almışlar. Elimizde küçük bir toprak 
parçası kalmış. Hayvanlarımıza el koymuşlar. Birkaç inek,  birkaç attan başka elimizde bir şey 
kalmamış. Azınlığa düşünce gâvurların sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalıyormuşuz.  Ahmet agam bir 
gün gâvurun biriyle kapışmış, onu öldürmüş. Sonuçta, yakalanmamak için Türkiye’ye kaçmış.  
 
Dokuz on yaşlarındaydım. Küçük olmama rağmen bazı şeyleri iyi hatırlıyorum. O günlerde çok 
sıkıntılıydık. Öğleden sonra devam ettiğim Romenlerin okulunda öğretmenler bizi her fırsatta 
azarlıyorlardı. Yaşça büyük olan Romen öğrenciler bizimle dalga geçiyor, itip kakıyorlardı. Hayatımız 
zorlaşmıştı. Babam fırsat kolluyordu. “Biz de Türkiye’ye gitmeliyiz.” diyordu. Sonra duyduk ki Türk 
hükümeti Romanya ile mübadele anlaşması yapmış. İnsanlar kafileler halinde hükümete başvurup göç 
etmek için yazılıyorlardı. Babam da Köstence’ye gidip göç etmek için yazıldı. Fakat takdiri İlâhî, 
Türkiye topraklarına ayak basmak kendisine nasip olmadı. Geleceğimize üç ay kala bir gece aniden 
rahatsızlandı. İki üç gün içinde ruhunu Rahmeti Rahmana teslim etti. Beni her zaman kucağına alır çok 
severdi.  
 
Babamın ölümünden üç ay sonra haber geldi. Göç sırası bize gelmişti. Eşyalarımızı topladık. Mecidiye 
kasabasından geçerek Köstence’ye vardık.  Oradan Türkiye’nin şirketlerden kiraladığı Hisar isimli 
gemiye bindik. Taliga arabamızı, yastıklarımızı, yorgan ve döşeklerimizi, kap gacağımızı, giyecek-
lerimizi yanımıza almıştık. Beraberimizde arabaya koşacağımız atımızı ve onun yavrusu Mokan’ı da 
getiriyorduk. Evli olan Ahmet ve Mehmet agam gelmediler. Onlar Maçin’de kalmayı tercih etmişlerdi.  
 
Eşyalarımızı, arabamızı ve atlarımızı gemiye yükledik. Gemide yakın akrabalarımızdan 12 aile idik. 
Hürriyet gemisinde belki 2000 kişi vardı. Büyük bir gemi idi. Bazı aileler at yerine ineklerini 
getiriyorlardı. Hayvanları geminin alt katına yerleştirmişlerdi. Geminin diğer katlarındaki kamaralarda 
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ve salonlarda göçmenler kalıyordu.  Ortalık ana baba günü idi. Biz, dul annem, iki bekar kız kardeşim 
Hatîce ve Zelîce, evli Şerûze ablam ve eniştemle birlikte bir aile sayılıyorduk. Yolculuk 15 gün sürdü. 
Herkes kendi yiyeceğini kendisi getirmişti. Annem bazlama ve peksimet yapmıştı. On beş gün boyunca 
süzülmüş yoğurt, ekşimik ve kavurma yedik. Yiyeceklerimizi idareli kullanıyorduk. Yıkanama-
dığımızdan, kalabalıktan, yetersiz beslenmeden halsiz ve güçsüz kalmıştık. Bitlenenler vardı. 
Kalabalıktan geminin içinde zorlukla yürünüyordu. Her yer insan dolu idi.  Ayak basacak yer yoktu. 
Yolcuların birçoğunu deniz tutmuştu, insanlar kusuyorlardı.  
 
Günde iki üç defa geminin alt katına iniyor getirdiğimiz atla yavrusuna yem ve su götürüyordum. 
Onları iki heybe arpa ile güç bela Türkiye’ye ulaştırabildik. Diğer atlar beslenme yetersizliğinden 
birbirlerinin kuyruklarını yemişlerdi. Mokan bana yolculuğun bütün sıkıntılarını unutturuyordu. 
Gemide daha merdivenlerden inerken beni kokumdan tanıyor ve kişniyordu. Yerinde duramıyordu. 
Getirdiğim yem torbalarını onların başlarına takıyor ve sonra küçük bir teneke kova ile sularını 
veriyordum. Beni en çok eğlendiren Mokan’la konuşmaktı. “Mokan nasılsın?” diye sesleniyor, onu 
sevip okşuyordum. O benim gerçek arkadaşımdı. Dilimi, söylediklerimi anlıyor ve beni seviyordu. 
Yüzümü yüzüne sürüyor ve ona açlığa dayanmasını söylüyordum. Bazen kendi peksimetimi yemez 
ona yedirirdim.  
 
Nihayet 15 gün doldu. Bizi önce Anadolu Kavağı’na indirdiler. Birçoğumuz bitlenmiştik, üstümüz 
başımız perişandı. Karaya çıktığımızda bize yemek verdiler, çay yaptılar. Bitlerimiz gitsin diye hepimizi 
ilaçladılar, ilaçlı fıçılara soktular. Üç günden sonra tekrar gemiye bindirip Çorlu yakınlarındaki 
Marmara Ereğlisi’ne getirdiler.  
 

 
 

Anadolukavağı’nda Karaya Çıkış 
 

Marmara Ereğlisi’nde eşyalarımızı indirdik. Atımızı taliga arabasına koştuk. Mokan da annesinin 
yanında idi. Eşyalarımızı arabamıza yükledik ve uzun bir kafile halinde kendi arabalarımızla Çorlu’ya 
gittik. Orada bizim kaydımızı yaptılar. İsimlerimizi, doğum tarihlerimizi soruyorlardı.  Görevli memur 
“Adın ne?” diye sordu. “Muhammed” dedim. Doğduğumda annem Mahmut olsun demiş, fakat 
rahmetli babam Muhammed ismini tercih etmiş. Akrabalarımdan bazıları beni, annemin isteğine 
uygun olarak Mahmut diye çağırırlardı. Görevli memur yüzüme bakarak “Bundan sonra senin adın 
Mehmet olacak, Türkiye’de Muhammed yok.” dedi. Önündeki kütük defterine adımı öyle yazdı. Sonra 
düşünerek, “Size bir de soyadı bulmamız lazım.” diye mırıldandı. Annem memura dönerek “Niçin 
Muhammed yazmıyorsun?” diye sordu. Memur üst başımızın perişanlığına ve halsiz durumumuza 
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küçümseyici bir eda ile bakarak “Mehmet dedik ya…” diye cevap verdi. “Muhammed’ler Türkiye’de 
Mehmet yazılıyor. Öğreneceksiniz…” Kimsenin daha fazla ne itiraz edecek hali, ne de mecâli vardı. 
İslam topraklarına erişmenin verdiği heyecanla bir an önce yeni yerimize ve köyümüze ulaşmak 
istiyorduk. Nadırlı isimli bir köye gideceğimiz söylenmişti. 

 

 
 

Taliga 
 
Çorlu’da arabalarımızı ve hayvanlarımızı tren vagonlarına bindirdiler ve yeniden yola koyulduk. 
Yolcuların hepsi yük vagonlarının içinde seyahat ediyorlardı. Üç dört saatlik bir yolculuktan sonra 
Babaeski’ye geldik. Burada yükümüzü trenden indirerek tekrar arabamızı koştuk. Nadırlı köyü üç km 
uzaklıkta imiş. Diğer akrabalarımızı başka köy ve şehirlere dağıtmışlardı. Mihmandarımızla birlikte 
köye akşam vakti girdik. Bizi köyün girişindeki mezarlığın yanında bulunan yaşlı bir kadının iki gözlü 
evinin boş bir odasına yerleştirdiler. Devlet, bu evi önceden belirlemiş. Evin yirmi otuz metre 
aşağısından tren yolu geçiyordu. Köyün köpekleri bizi yabancı gördüklerinden har har havlıyorlardı. 
Nihayet başımızı bir kuruluğa sokmuştuk. Hava karardı. Annem içeri girer girmez şükür secdesine 
kapandı. Eşyalarımızı içeriye taşıdık. Atları bahçede taliganın tekerleklerine bağladık. Yorgunluktan 
hepimiz bitâb haldeydik. Birkaç komşu “hoş geldine” gelmişler bize yemek getirmişlerdi. Onlara 
teşekkür ve dualar ettik. Döşeklerimizi yere sererek derin bir uykuya daldık. Ertesi günü, Allah zeval 
vermesin, devlet bize bir çuval buğday verdi. Buğdayı, beraberimizde getirdiğimiz yuvarlak taş 
değirmende öğütüp un haline getiriyorduk. Ekmeğimizi bu undan yapardık. Şimdiki belediye 
başkanımızın nenesi bizim köylümüzdü. Yeni göçmen olduğumuz için, her akşam ineklerini sağdıktan 
sonra bize bir tas süt getirirdi. Hey ya Rabbim… O ne tatlı süttü… Allah o kadından razı olsun,  
taksiratını afetsin.  
 
Köye gelişimizin üçüncü gününden itibaren eniştemle ben Babaeski’ye giderek iş aramaya çıktık. Evin 
ihtiyaçları vardı, fakat paramız yoktu. Eniştem taligayla atları satmaya karar verdi. Ben Mokan’ın 
satılmasını istemiyordum. Beni kimse dinlemedi. On yaşındaki çocuğun ne hükmü olabilirdi ki… Hem 
arabamızı, hem atlarımızı elden çıkardık. Böylece bir miktar paramız oldu. Türkiye’deki maceramız 
işte böyle başladı. Aradan neredeyse 80 yıl geçti. Çok sıkıntılar çektik, çok bedel ödedik. İlk günlerin 
cefâsını hiç unutamam. Kendi adıma, gâvurun ezâsından kurtulmuş, fakat bedel olarak çok sevdiğim 
atımı ve adımı kaybetmiştim: Mokan, Muhammed.  


