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Kars’ta bir Ahıskalı:

AHMET ÇAKAR

B

iz gözümüzü Kars’ta, bu insanların içerisinde
açtık. Merkez çarşıda Ahıskalı olarak her sınıf esnaf vardı. Ayakkabı tamircisinden tutunuz, o zamanlar şehrin en işlek çarşısı olan Kâzımpaşa
Caddesi’ndeki birinci sınıf tüccarlarına kadar. Metanlar, Asım-Kâzım kardeşler, Bahri Orhonlar, Sakunetli
Mehmet, Ortakapılı Abo Ağa, Hekim Mehmet Efendi,
H. Seyfullah Toptaş, Nebi Ulucutsoy, Manav Tevfik,
Marangoz İbrahim... Kimler yoktu ki...
Arpaçay-Şüregel köylerinde, Digor merkezde,
Sarıkamış’ta, Selim ve Susuz kazalarında hele
Posof ve Ardahan taraflarında yüzlerce aile tanıdık.
Kimileriyle komşu olduk, kimileriyle dost ve akraba.
Genelde temiz, dürüst fakat biraz mahzun insanlardı.
Mahzundular çünkü maruz kaldıkları zulüm sonucu, hemen hepsi ata dede yurtlarını terk ederek buralara gelmişlerdi. Bu sebeple de aileler bölünmüştü. Kimisi ana babasını, kimisi kardeşini, kimisi eş ve
evlâdını bırakıp, canlarını Türkiye’ye atmışlardı. Gerçi
kimseye muhtaçlıkları yoktu; herkes kendisine bir iş
tutmuş yaşıyordu. Ama yürekleri yanık, yüzleri asıktı…
Bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızdı. Onları konuşturmak, dinlemek, dertlerini anlamak lâzımdı. Ama
biz bunu yapacak bir kültüre erişmiş değildik. Zaman
zaman anlattıklarına tanık olmuşuzdur. Onların hayatı,
nice dramatik romanlara konu olabilirdi.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında bizim yerel halka
nispetle, onlar daha tedirgindiler. Nitekim
Rusya’dan top sesleri gelmeye başlayınca,
imkânı olanların Kars’tan Anadolu içlerine
doğru göçü başlamıştı. Buraları terk ederek
içerilere doğru yeni bir göç yaşamış,
bizlerden ayrılmış ve bir daha da buralara
dönmemişlerdi.
Ben 1953’te Ankara’ya gittim; on beş yıl
kaldıktan sonra tekrar Kars’a döndüğümde
şehirde Ahıskalı olarak beş altı ailenin kalmış
olduğunu gördüm. Onlar da en kısa zamanda
şu veya bu şekilde gözden kayboldular.
Şimdi dost ve akraba olarak yakından tanıdığımız bazıları hakkında anılarımızı dile getirmek isterken, kendi kendimize çok hayıflanıyoruz. Ama ne fayda? İşte bu arada zihnimiz
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ister istemez bizi gerilere götürüyor. Acaba diyoruz ne
olmuştu da o insanlar Misak-ı Millî hudutlarımız dışında kalmış olan yurdunu, yuvasını, çevresini ve yakın
akrabalarını terk edip kendilerini buralara atmak zorunda kalmışlardı?
Bu soruya cevap verebilmek için Çarlık Rusya’sının
son demlerine kısa bir göz atmak gerekiyor. 1914’te
başlayan Birinci Dünya Savaşı, bütün şiddetiyle devam ediyordu. 1917 yılının son aylarında Osmanlı
Devleti de Çarlık Rusya’sıyla savaş halindeydi. Batı
cephesinde Alman ordusu Petersburg ve Moskova’ya
doğru ilerlediği sırada Rus ordusu da savaş yorgunuydu ve çöküntü içerisindeydi. Çarlık Rusya’sı cephede
Almanlar karşısında hezimet yaşarken içeride de Bolşeviklerin tehdidiyle karşı karşıyaydı.
Çarlık ordusunun çöküntü hâlinde olması
Bolşeviklerin işini kolaylaştırsa da mevcut ordunun
sempatisini kazanmak için propagandadan geri
kalmıyorlardı. Nihayet orduyu ve halkı elde etmeye
yönelik, “Savaşa hayır, köylüye toprak!” sloganları arasında Ekim 1917 İhtilâli patlak verdi. İçerideki bu başarıyı devamlı kılmak için büyük savaşa da son vermek
gerekiyordu. Şimdi sıra barışı sağlamaya gelmişti.
Brest Litovsk’ta başlayan barış görüşmeleri 3 Mart
1918’de imzalanan bir antlaşmaya sona erdi. Türkiye, savaşın başından beri Rusya karşısında yenik
durumdayken, Türk delegasyonunun başarılı girişimi
sonucu, Ruslar bu savaşta Erzincan’a kadar işgal etmiş

A. Çakar’ın SSCB’de kalan kardeşleri Murtaza ve Sisna.
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oldukları doğu illerimizle,
1877-78 (1293) Savaşı’nda
işgal etmiş oldukları “Elviye-i
Selâse” (Kars, Ardahan ve
Batum) sancaklarını derhal
boşaltıp iade edeceklerdi.
Bu antlaşmadan sonra
Ahıskalılarla
beraber
Kafkasya’dan Azerî ve Terekeme gibi Türk unsurları da
Anadolu’ya göç etmeye başladılar. Zira bu antlaşma bizim
için çok daha başka önemli
hükümler de ihtiva etmekteydi.
Rusya’nın elinde bulunan 6070 bin kadar savaş esiri olan
Türklerin iadesi kararlaştırılmış
ve yine Rusya’da yaşayan
Müslümanlardan arzu edenler,
Ahmet Çakar, oğlu Öner, kızı Semra ve yeğenimiz merhum Eczacı Turan Kaya.
mevcut
mal
varlıklarını
beraberlerinde götürerek, Osmanlı uyruğuna tam daha da çekilmez hâle gelmiştir. Bu hâl 30 Ekim
geçebileceklerdi. Bu konuda, çok sayıda başvurular 1920 son kurtuluşa, hatta 29 Ekim 1923 Türkiye’de
olduğu gibi, Müslüman olmayan unsurlardan bile Cumhuriyetin ilanına kadar sürmüştür. Bu arada Sovistekliler olmuştu.
yet hükümetinin uyguladığı baskılar sonucu Kafkas
Bu muhaceret işlerinde Moskova Elçimiz Galip ahalisinden birçok aile kaçak yollarla Türkiye’ye gelKemalî Bey’e yardımcı olmak üzere, Türkiye’den Hilal-i mişlerdir. Sibirya’daki Türk tutsaklar da anayurtlarına
Ahmer Cemiyeti (Kızılay) temsilcisi Yusuf Akcura Bey dönme umuduyla kaçıp Türkistan’da izlerini kaybettirde Moskova’ya gönderilmişti. Ne var ki Kafkas Türk- miş, gelebilenler gelmiş, gelemeyenler kaybolup gitleri arasındaki bu hareketlilik, Bolşeviklerin olumsuz miştir.
davranışları yüzünden yeni tedirginliklere sebep oldu.
Ancak anlaşılan odur ki başta Ahıskalılar olmak
Şöyle ki, Bolşevikler, sözleşmeye aykırı olarak, “Kazan üzere, Kafkas göçmenleri çoğunlukla cumhuriyetin
Türklerine zulüm ve baskıyı artırmış” oldukları gibi, her ilânından itibaren fırsat buldukça her türlü tehlikeyi
tarafta Müslüman Türklerin mal varlıklarına el koyarak göze alarak türlü meşakkatlerle kendilerini Anadolu’ya
Türkiye’ye götürmelerini önleyip kendilerinin geçmele- atabilmişlerdir. Hatta İkinci Dünya Savaşı sırasınrini de engellemeye başlamışlardı. Öte yandan Sovyet da da gelenler olmuştur. 1944’te savaş içerisinde
hükümetinin teşviki ve verdiği paralarla Mustafa Suphi Stalin’in özellikle Ahıska Türklerine uyguladığı sürgün
tarafından çıkarılmaya başlanan “Yeni Dünya” gazete- şeklindeki kıyım, yürekler acısıdır.
si, hem Rusya’daki Türk esir kamplarına ve hem de
*
el altından Türkiye’ye gönderilerek Türk halkı arasında
“Sovyet Rusya’da kimse yarının ne olacağını bilkomünist propagandası yapılıyordu.
mez. G.P.U (gizli polis) eline düşenler ise geri dönmez.
Kafkas Türkleri ve Elviye-i Selâse halkının, yaşadık- Benim dönüşüm milyonda bir insana nasip olmuş bir
ları coğrafya itibariyle, tarihî-ortak kaderlerinin sonucu, mucizedir. Daha doğrusu Allah’ın bir lûtfudur. Yirmi
bir kez daha içine düştükleri bu huzursuzluk sekiz ay beş yıllık mahkûmiyetten sonra vatanıma kavuştum...”
gibi bir zaman devam etti. Bilindiği gibi bu kez 30 Ekim
(S. Bektöre, Volga Kızıl Akarken-Şevki Bektöre’nin
1918 Mondros Mütarekesi’nin ilânı ve şartlarından olaHatıratı, 1965).
rak Elviye-i Selâse tekrar Ruslara terk edilip, onlar da
1828’den beri Rus hâkimiyetinde kalmış olan
İngiliz diplomatik gözlemcileri aracılığıyla bu yerlere
Ahıska
Türkleri, Bolşevik İhtilâli’nden sonra hem
tekrar Ermenileri getirerek yerleştirmeye kalkışınca or-
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26.04.1918 tarihinde Osmanlı Devleti’ne ve hem de
1921’de Ankara Hükümeti’ne başvurup Türkiye’ye katılma talepleri sonuçsuz kalmıştır. 16 Mart 1921 tarihli
Moskova Antlaşması hükümlerince Ahıska, hudut ötesinde bırakılmıştır.
Bu durumda gerek Ahıska ve gerek Kafkaslarda yaşayan diğer Türk unsurlar, çareyi Türkiye’ye kaçmakta bulur. Bu durum oralarda yaşayan Türk ailelerini,
bölünme fecaatiyle karşı karşıya getirmiş olur. Bugün
Kars, Ardahan, Iğdır’da ve Anadolu’ya yayılmış olan
aileler arasında Azerbaycan ve Gürcistan’da yakın
akrabaları bulunan kimseler mevcuttur. Bu yazımızda,
böyle bir ailenin dramından özet olarak söz edeceğiz.
Ahmet (Hamdi) Çakar
Babası Arifzade Cezayir Ağa, Ahıska’nın yerli ve
köklü ailelerinden biridir. Ticaret ve ziraatla uğraşır.
Ancak Bolşevik İhtilâli’nden sonra bütün yöre halkı
gibi Cezayir Ağa da huzursuzdur. Bir kız (Sisna) ve
üç erkek (Mehmet,
Ahmet ve Murtaza) olmak üzere dört evlât
babasıdır. Birçokları
gibi, bunlar da kendi
aralarında aile meclisi olarak, Türkiye’ye
ilticadan başka bir
çarenin olmadığı kanaatine varmışlar ve
kaçmaya karar vermişlerdir. Ama bu nasıl olacaktı?
Ortanca oğlu Ahmet, Rus Askerî Mektebi öğrencisidir. Gözden kaybolması kolay değildir.
Bu nedenle ailece/topluca hareket etmeleri oldukça
müşkül hatta imkânsızdır.
Cezayir Ağa Ahmet’e: “Bu durumda, biz seni bırakıp gidersek, seni yaşatmazlar. Önce sen gitmelisin.
Bir çaresini bul ve kendini Türkiye’ye at, kurtar. Biz de
daha sonra gelmeğe çalışırız” der. Bu karar aile tarafından uygun görülür. Ahmet, bir hafta izninden yatılı
okuluna dönüşünde, ailesiyle helâlleşip ayrılır. Artık
genç Ahmet kararını vermiştir. Gece gündüz düşünerek bir fırsat aramaktadır. Onun bir umudu da daha
önce kaçan amcasıydı.
Amca Rasim Bey (Cezayir Ağa’nın küçük kardeşi), yıllar önce aynı huzursuzlukları yaşamış, beş kız
çocuklarını orada bırakarak kendisini terk etmeyen
Rus asıllı eşiyle birlikte Türkiye’ye kaçıp sığınmıştı.
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Ahmet’in, Türkiye’ye geçtiğinde amcasını bulabilme
umudu, karamsarlığını dağıtıyordu. Bütün aile, Rasim
Bey’in Anadolu içerilerine kadar gitmiş olabileceğini
sanmamaktadır, çünkü beş çocukları geride kalmıştır.
Zaman gelir devran döner, buluşmaları mümkün olur
umudu var. Onun Göle veya Ardahan civarında yerleşmiş olabileceği düşünülmektedir.
Genç Ahmet kesin kararlıdır. Fırsat kollamakta ve
kaçış hayalleriyle yatıp kalkmaktadır.
Nihayet bir gece kararını vererek, nöbetçileri atlatıp
kendisini okuldan dışarı atar. Posof’a en yakın bir Rus
hudut karakoluna gider. Ne de olsa üzerinde resmî
üniforma var! Karakolda bir çavuşla yedi sekiz saldat
(Rus askeri) bulunuyor. Işık yaktırmaz. Onları karşısına
alarak, “Merkeze bir haber geldi, huduttan Türkiye’ye
geçiş yapılmış! Beni görevlendirip buraya gönderdiler!” der.
Saldatları ikiye ayırıp, yarısını hudut teşkil eden
Posof Çayı’nın aşağısına, yarısını da yukarısına doğru
gönderir. Saldatlar gecenin karanlığında gözden kaybolunca, önce sürünerek ve bin bir müşkülle çok sıkı
tel örgülerini, sonra da mevcut suyu geçip, Türk toprağına ayak basar. Bir hayli yürüyerek sınırdan uzaklaşır.
Bir kaya dibinde oturup dinlenir ve sabahı bekler. Bu
arada yorgunluktan uykuya dalar.
Neden sonra bir çobanın gütmekte olduğu koyun
sürüsünün hışırtısıyla gözünü açar. Ortalık aydınlanmıştır. Çoban kendisine yaklaşır. Onu Rus subayı kılığında
görünce, burasının Türkiye olduğunu söyler. O da kendisini tanıtıp, Göle veya Ardahan’da bir amcasının olduğunu, onu bulabilmesi için kendisine yardım etmesini
ister. Bu çobanın yardımıyla amcasına kavuşur. Genç
Ahmet’in hayalleri gerçekleşmiş, kendisini kurtarmıştır.
Amcası Rasim Bey, Ardahan’da Orman Mesaha
Memuru olarak Rus asıllı eşiyle birlikte yaşamaktadır.
Ahmet’i de himayesine alır ve onu Erzurum Orman
Mektebine kaydettirir. Fakat o bu okulu sevemez, bir
süre sonra dönüp Kars’a gelir. Kars’ta Alaaddin Metanlar başta olmak üzere artık bir hayli Ahıskalı hemşerileriyle de buluşur. Hayat yeni bir mecraya doğru yönelir.
1940 yılında ortaokul birinci sınıfta okuduğum sırada bu Ahmet (Çakar), ablamla evlenerek bize enişte
oldu. Kendisi o zamanlar Arpaçay-Başgedikler Nahiye
Müdürüydü. O artık ailemizin de saygın bir ferdi olmuştu.
İçişleri Bakanlığı Memurlarına Ait Sicil Karnesi’ne
baktığımızda, 30 Nisan 1933’te Kars İli Evrak Memurluğunda işe başlamış olduğunu görüyoruz. 25
Haziran 1934’ten itibaren önce Arpaçay-Başgedikler ve sonra da bir müddet Digor Nahiye Müdürlüğü
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Ahmet Çakar aile efradıyla.

görevinde kalıyor. 1 Mayıs 1935’te ayrılıp askerlik görevini bitirdikten sonra Arpaçay Tahrirat Kâtipliği görevinde bulunuyor (1936-1938). Tekrar Başgedikler Nahiye Müdürü (1938-1944) ve bu arada zaman zaman
Arpaçay Kaymakam vekilliği yapıyor.
1945-1964 yılları arasında Kars’tan ayrılıp
Adapazarı’nın Kâzımpaşa ve Söğütlü, Kandıra’nın
Kaymas (Salmanlı), Şeyhler (Hocaköy), Derbent ve
Bahçecik nahiye müdürlükleri görevinde bulunmuştur.
Bahçecik Nahiye Müdürüyken 22 Nisan 1964 tarihinde
Ankara’da, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 2. Şube Mümeyyizliğine, oradan da 6 Ekim 1964
tarihinde Tetkik Kurulu Başkanlığı Birinci Mümeyyizliğine atanır. 1970 Şubatında buradan emekli olur.
Bir Efsane Müdür
İkinci Dünya Savaşı yıllarını kapsayan, 6,5 yıl görev
yaptığı ve 27 köyün bağlı bulunduğu Kars Arpaçay
Başgedikler Nahiyesinde; kendisi de bir amele gibi
çalışarak, başta bugün hâlâ ayakta duran bir Hükümet
Konağı ile beş derslikli okul ve bazı köylerdeki Eğitmen Okullarını inşa ettirmiş. Bu konuda takdirname
almış, köylerin çoğunu telefon hattıyla nahiye merkezine bağlamıştı. Kars İlinde bile henüz radyonun ne
olduğunu kimse bilmezken, Başgedikler Hükümet
Konağının toplantı odasında büyük boy aküyle çalışan
bir radyo vardı. Merkez ve yakın köy halkı, akşamları
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toplanır, savaş haberlerini dinlerlerdi. Arpaçay’da
da radyo olmadığından, Ahmet Çakar, haberleri
büyük bir sürat ve maharetle bizzat daktiloya geçer,
ertesi gün bekçiyle kaza kaymakamına gönderirdi.
Son ayrıldığı 1944 yılı yazında, kasabanın içinden
geçen çay üzerinde yaptırdığı hidroelektrik tesisatıyla
nahiyeye elektrik sağlamıştı. O devirde Kars İli kenar
mahallelerinde dahi henüz elektrik yoktur. Bizim Sukapı Mahallesi’ndeki evimiz 1952 yılında elektriğe kavuşmuştur. Ahmet Çakar ismi gerçekten efsaneleşmiş
olarak kuşaktan kuşağa intikal etti. Aradan yetmiş sene
gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün hâlâ çalışmış olduğu civar köylerde onun ismi anılmaktadır.
Ahmet Çakar, Rusça ve eski Türkçe yazıyı bilirdi. Usta
bir avcı, usta bir arıcı, aynı zamanda marangoz olduğu
gibi, usta bir binici/süvariydi. At sırtından inmez, kendisine bağlı köyleri dolaşırdı. Başta hırsızlar olmak üzere,
tembel ve miskin insanların amansız düşmanıydı.
Ahmet Çakar, Batı Anadolu’da dahi her gittiği nahiyede vatanseverliği, fedakârlığı, devlete ve millete olan
sadakati, dürüst ve asla yorulmak ve usanmak bilmeyen çalışkanlığı ile hem o yöre halkının sevgisini ve
hem de bağlı bulunduğu idarenin takdirini kazanmıştır.
Yaptığı hizmetler ve başarılı çalışmalar, amirleri tarafından takdir edilmiş ve belge verilmiştir.
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Batı Anadolu’da çalıştığı nahiyelerin okul, yol, su,
elektrik gibi işlerini büyük fedakârlık ve başarıyla yapmıştır. Ancak kendisiyle ilgili olup, hiç akla hayale gelmeyen, insana, “neredeeen nereye” veya bana, kendi kendime: “Şu İlahî rastlantıya bak” dedirten iki ayrı
duygusal buluşma olayından da söz etmek isterim.
Ben 1955-1967 yılları arasında Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, önce Yol Etüd ve Proje Fen
Heyeti’nde, sonra da Tesisler Fen Heyeti’nde, teknik
ressam olarak çalıştığım sıralarda, yıl içindeki bayram
tatillerinde, Adapazarı nahiyelerindeki ablama giderdim. Kaymas (Salmanlı) nahiyesi hudutları içerisinde,
atıl bir göl vardı. Bu gölün kurutulup, tarıma elverişli hale
getirilmesi söz konusuydu. Ahmet Çakar, bu gölün kurutulması işinde de (1953-55 yılları) insanüstü gayretler
sarf etmişti. Sonraları tayini çıkıp Ankara’ya geldiğinde
(1964), zaman zaman bu gölü kurutma faaliyetlerinden
ve orada zemin çalışmaları yapan bir mühendisten söz
edip, onun çalışmalarını öve öve bitiremezdi.
Ben Tesisler Fen Heyeti’ndeyken, çok değerli çok
saygın bir şube müdürümüz vardı. 1966 yıllık izin dilekçemle odasına girdiğimde bana, “İznini nerede geçireceksin?” diye sordu. Ben de Kars’a gideceğimi
söyledim. Birden doğrulup yüzüme bakarak, “Yahu
çok sevdiğim, hiç unutamadığım Karslı birisini sorsam
acaba bulabilir misin?” diyerek onu methetmeye başladı. “Ben böyle çalışkan bir insan görmedim... On yıl
önce Kaymas Nahiye Müdürüydü. Orada bulunan bir
göl kurutma işinde ben onunla birlikte çalışmıştım.”
deyince ben uyandım. “Ahmet Çakar mı?” diyecek oldum, demedim sustum. Ama o “Ahmet Çakar” diye
ilave etti. Ben efendim muhakkak sorup öğrenir gelip
size bilgi veririm, deyip çıktım. Odama geldim kendi
kendime şu işe bak, Ahmet Çakar eniştemin bizlere
anlattığı mühendis, meğer bizim müdürmüş…
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O tarihlerde, Ankara’da Emek Mahallesinde ablamlar ile aynı evde oturuyorduk. Akşam eve gelince
ona da bir şey demedim. Yalnız ertesi gün için kendisini benim daireye davet ettim. Bir kere uğrayıp çalışmalarımızı görmesini istedim. Öğleden sonra geldi.
Biraz oturduk, bir ara çıkıp Müdür Bey’in kapısını çalarak araladım, titrek bir sesle, “Efendim birisi sizinle görüşmek istiyor, müsait misiniz?” dedim. “Kimmiş gelsin!” dedi. Enişteme gelip, “Yan odaya geçip bir çay
içelim.” dedim. Kalktık, Müdür Bey’in kapısını çalıp,
aralayarak ben geri çekildim, onu ileri sürünce, Müdür
Bey yerinden fırlayıp “Ahmet Bey!” diye haykırdı! Koşup birbirlerine sarıldılar. Ben odama döndüm.
Bunların ikisi de aynı kalitede insanlardı. Kendisini asla unutamadığım değerli müdürüm Süleyman
Jaji’nin de hayatta olduğunu sanmıyorum. Her ikisine
de Allah’tan rahmet dilerim.
Eniştem emekli olduktan sonra Ankara’da sıkılıyordu. Birkaç yıl yaz aylarında Kars’a gelip, bizim bahçede uğraşır vakit geçirirdi. Nihayet sonunda amansız
akciğer kanserine yenik düşüp, asla unutulmaz hatıralar bırakarak 16 Kasım 1976 günü bizleri terk etti.
Rusya tarafında kalan aileye gelince
Ahmet Çakar, 1934-35 yıllarında Kars Digor Nahiye
Müdürüyken kendisinden birkaç yıl sonra geçip gelebilen
aile fertlerini ve diğer Ahıskalıları Digor’a yerleştirmişti.
Bu gelenler, babası Cezayir Ağa, büyük oğlu
Mehmet’le eşi ve Mehmet’in kayınpederi Mirza Banbal
ile kayınvalidesi Paşa nene olmak üzere beş kişidir.
Cezayir Ağa’nın eşi Zübeyde ile kızı Sisna ve küçük
oğlu Murtaza orada kalmış, bu tarafa geçme imkânı
bulamamışlardır.
1950’li yılların ortalarına kadar Rusya’daki aile fertlerinin akıbeti hakkında herhangi bir bilgi alamamışlardı. Ancak o yıllarda Adapazarı nahiyelerinde görev
yapmakta olan Ahmet Çakar, İstanbul’da Yeni Sabah
gazetesinde, Sibirya’da yirmi beş yıllık mahkûmiyeti
geçirdikten sonra, memlekete (Türkiye’ye) dönen, rahmetli Şevki Bektöre’nin hatıralarını okurken, Ahıska’da
kalmış olan küçük kardeşinden (isim vermeden) söz
edildiğini görür. (Yukarıda benim sözünü ettiğim duygusal olaylardan ikincisi de budur).
Nitekim daha sonra Volga Kızıl Akarken adıyla Saadet Bektöre tarafından kaleme alınan değerli eserde
Moskova Yolculuğu başlığı altında şunları okuyoruz:
“28 Eylülde Türk-Sib ekspresiyle Moskova’ya gitmek
üzere Krasnoyarski’den ve aynı zamanda Sibirya’dan
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ayrılıyordum. Eğer yeni bir aksilik çıkmazsa, yirmi beş senelik
mahkûmiyet hayatım sona eriyor, önümde umut ve saadet
dolu ufuklar açılıyor.
Kompartmanda bunları
düşünürken kapı açıldı ve
genç bir Türk ile bir Rus
kızı içeriye girdi. Kız çok
güzeldi. El ele tutuşmuşlardı. Gençle kısa
zamanda ahbap olduk. Kendisi Ahıskalıydı ve Azerbaycan’a
gidiyorlardı. Benim Türkiye’ye
gitmekte olduğumu öğrenince gözlerinin
içi parladı. Sonra yavaş bir sesle:
- Benim de babam orada, dedi. Ben de gidebilmeyi
ne kadar isterdim.
[...] annesi, kız kardeşi ve kendisi Ahıska’da yerleşmişlerdi. Ruslar, Arifzade Cezayir (babası), Ahıska’ya
dönmeyince oğluna husumet beslemişler ve aileye
de eziyet etmeye başlamışlardı. Bu durum karşısında
tahsiline devam edebilmek için hüviyet değiştirmek
mecburiyetinde kalmıştı. Fakat Yapı ve Teknik Okulu’na
girmesinden sonra vaziyet anlaşılmış, okuldan
çıkarıldığı gibi Sibirya’ya da sürülmüştü. Nihayet uğraşa
uğraşa Azerbaycan’a dönme çaresini bulabilmiş olan
genç:
- Ne olur, diyordu: Babamı bulup hayatta olduğumu,
Türkiye’ye gelmek istediğimi söyleseniz.”
Ahmet Çakar, 1950’li yıllarda, gazetede bu kısmı okuyunca, İsmi belirtilmemekle birlikte, sözü edilen gencin
kendi kardeşi Murtaza olduğunu anlamış ve İstanbul’a
giderek rahmetli Bektöre’yi bulup konuşmuştu. Hatta
benzerliklerinden ötürü Bektöre, Ahmet Çakar’ı, Sibirya
dönüşü trende karşılaştığı o genç sanmıştı.
Stalin’den sonra biraz gevşetilen Sovyet politikası
sonucu, aralarında mektuplaşma ve fotoğraf teatisi olmuşsa da, annelerini hangi tarihte kaybettikleri bilinemediği gibi, kardeşlerin de birbirleriyle asla buluşup
görüşmeleri mümkün olmamıştı.
Ahmet (Hamdi) Çakar’ın hayatta olan eşi (ablam)
ve üç çocuğu Ankara’da yaşamaktadırlar. Büyük oğlu
Prof. Dr. Öner Çakar, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Öğretim Üyeliğinden emekli oldu. Ortanca oğlu Tuğrul
Çakar, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
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Öğretim Görevlisidir. Kızı Semra (Çakar) Türköz, Ankara Merkez Bankası Kısım Şefliğinden emeklidir.
Ahmet Çakar’dan sonra Türkiye’ye geçebilen babası Cezayir Ağa ile büyük kardeşi
Mehmet ve eşi, merkez Digor Nahiyesine
(şimdi kaza) yerleşmişlerdi. Digor’da birlikte
yaşadığı büyük oğlu Mehmet’in aksine Cezayir
Ağa da seksen yaşını aşıp son nefesine kadar
hiç durmadan ve yorulmadan çalışan bir insandı.
Cezayir Ağa, Digor merkezden üç-dört yüz metre uzakta, o zamanlar nahiyenin içinden geçerek
Iğdır’a giden yol kenarında 27 dönümlük bir tarlada
ev yapmıştı. Bahçenin yola yakın kenarında iki takım
içerisinde taş fırını olan ev ile ahır, merek gibi yapıları
vardı. Etrafı çeperlerle çevrili bahçede, başta çok miktarda cancur (tamas eriğinin bir çeşidi) ve vişne ağacı
ile birlikte, kaysı, elma, armut, ceviz, kiraz gibi meyve
ağaçları vardı. Hepsini Cezayir Ağanın kendisi dikmişti. Ayrıca mısır, patates, fasulye, domates, salatalık,
lahana vs. gibi her türlü sebze ile çok nefis kavun ve
karpuz yetiştirirdi. Bunların çapa ve sulama işlemlerini
de kendisi yapardı. Bu konuda bütün çevresine de örnek olmuş bir kimse idi.
Ben ortaokul ve lisedeyken yaz tatillerinde onlara
giderdim. Oğlu Mehmet’in bu işlere el attığını asla görmedim. Ayrıca bahçe içerisinde 300 civarında fenni arı
kovanı vardı. Mehmet arılara da yaklaşamıyor, bir arı
soksa bayılıyordu. Ben arıcılık hakkında ilk tatbikî bilgilerimi de rahmetli Cezayir Ağadan aldığım gibi bağ
bahçe işlerine de beni heveslerinden o olmuştu. Bunlardan başka 80’ni aşkın büyükbaş, 150-200 küçükbaş
(koyun) üç dört tane at saklıyor, yeteri ölçüde ekin biçin işleriyle de uğraşılıyordu.
Mehmet’in yaptığı iş, belli zamanlarda elde edilen,
yağ, peynir, bal, yapağı, mısır, patates vb. mahsul ile
satılması gereken hayvanları şehre götürüp satmak, şehirde 10-15 gün kalarak yiyip içtikten sonra elde kalan
paradan gidip Ağaya (sözde) hesap vermek, bir de ot
ve ekin biçin zamanlarında ırgatların başında durmaktı.
Bizler Ankara’da olduğumuz zamanlarda Cezayir
Ağa giderek yaşlanıp, hayatını kaybettikten sonra, Mehmet o düzeni devam ettirememişti. Digor nahiyesi ilçe
olmuş ve Mehmet de bir süre Belediye Başkanı olmuştu.
Sekiz kız ve en son bir erkek çocuk babasıydı. Rahmetli
Cezayir Ağa’nın ölümünden sonra, hane hızla çökmeye
başlamış, kendilerinin de ölümünden sonra, bütün mal
varlıkları gibi aile evlenmelerle dağılıp gitmiştir.
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