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Başımı Züleyxa nenemin dizine koymuş, o 
karanlık gecede gökteki yıldızları arıyordum. 
Göz kapaklarımı kapatarak, bulamadığım 

yıldızları aramaya başladım karanlıklarda, dalmışım. 
Bu dalgınlık beni uzaklara götürmüş, ta baştan 
beri halkımızın başına gelenler, bir göz kapağı 
gibi karartmıştı her şeylerini. İlk önce üzerlerine 
kara bulutlar çökmüş, daha sonra güneşin önünü 
kapatırcasına, dünyalarını karartmaya başlamıştı. 
Ahıskalılar için kara geceler yani güneşin doğmadığı 
gündüzler, yaşanmaya başlanmıştı. Güneş olmazsa, 
hayat olmaz. Fotosentez olmaz, bitki örtüsü olmaz, 
canlı varlıkların hayat bulması için gerekli olan oksijen 
olmaz. Zaten bizi sürgüne gönderen güçlerin amacı, 
hayatımıza son vermek, bir milleti yok ederek kendi 
emperyal siyasî amaçlarına ulaşmaktı.

Züleyxa neneme biraz daha eskileri Ahıska’daki 
hayatı anlattırdıkça görüyordum ki, Ahıskalı Türklerin 
üzerine kara bulutlar, Edirne antlaşmasından sonra 
çökmeye başlamış. Bundan yüz sene sonraki Moskova 
Antlaşması’nın ardından, bu durum katlanarak ve alenî 
bir şekilde devam etmiş. Yani bölgemizle ilgili plânlar 
yapılmış ve bunlar adım adım uygulanmış. Nasıl? 
Halkın silâhsızlandırılması amacıyla evler didik didik 
aranmış, elde kalan bütün silâhlar toplanmıştır. 

Nenem, unutamadığı hatıraları anlatıyor.
“Evlenmeden önce ister Gomoro köyünde, ister 

Xero köyünde zaman zaman evler aranır ve silâhlar 
toplanırdı. Bir seferinde Gomoro’da arama olacağını 
duyan Zöhre nenem, Osmanlı’dan kalma tüfeği ahırda 
gizlemişti. Askerler arama yaparak bir şey bulamadılar. 
Yanımda ürkek bakışları ile olayı izleyen beş yaşındaki 
kardeşimi gören komutan onu yanına çağırdı. Gel sana 
kanfet  verecem dese de yanına gitmeyen Ayvaz’ı, 
komutanın emrindeki askerlerden biri kulaklarından 
tutuğu gibi, sürükleyerek yanına götürdü. Komutan 
çocuktan haber almak istiyordu. Şekere kanmayan 
kardeşimi korkutmak istiyordu. Annem ve nenem 
feryat ederek ağlasalar da elden bir şey gelmiyordu. 
Erkekleri ev dışında tutukları için onların olan bitenden 
haberleri yoktu.

Kardeşime livorunu  gösteren komutan, ‘Evinizde saklı 
olan silâhın yerini göstermezsen anneni vururum!’ diyordu. 

Aslında evde silâh olup olmadığından haberi olmayan 
komutan yoklama yapıyordu! Kardeşim Ayvaz onun 
ciddî olabileceğini düşünmüş olacak ki, birkaç saat 
önce nenesi silâhı gizlerken arkasından giderek yerini 
görmüş olduğu yöne doğru koşmaya başladı. Ahıra 
girerek sanasqalın içinde yürüdü. Közmegin yanındaki 
danaluğun çığıni  açarak baganın  içindeki silâhı 
gösterdi. Nenem, rahmetli eşinden son hatıra olarak 
kalmış olan, gümüş işlemeli bu tüfeği  Rus askerinin 
elinde görünce dayanamadı ve bayıldı. Bizler nenemle 
uğraşırken askerler çoktan evi terk edip gitmişlerdi. 
Gözlerimin önünde bu gün gibi duruyor ”derdi 
Nenem…

Köyün ileri gelenleriyle sözü geçen mollalar, 
aksakallar fi şlenerek ya göçe zorlanmış ya da hapse 
atılmıştır… Bizim Ahıska dergisin önceki sayılarından 
birinde yayımlanmış olan Uravelli  Molla Ağali dedenin 
hayat hikâyesi örneğinde olduğu gibi, akla hayale 
gelmeyecek rencide edici işkenceler yapılmıştır. 

Okumuş, dünyadan haberi olan insanlar, aydınlar 
Sibirya’ya sürgüne gönderilmiş veya katledilmiştir. 

Züleyxa nenem, Güller annem, İbrahim kardeşim ve hanımı.

Bizim AHISKA
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Ellerinde bulunan mal ve mülkleri devletin malı ilân 
edilmiştir (kulak). Kolhozlara üye olmaya zorlanılmış, 
komsomol (genç komünist) birliğine üye edilmiş ve 
çocuklara da ideolojik eğitim verilmiştir. Köylerde 
bugüne kadar tembellik yaparak hiçbir şey sahibi 
olamayan, acından ağzı kokan kişilere devlet görevlisi 
oldun diyerek birkaç kuruş karşılığında ispiyonculuk 
yaptırılmış, rejim hakkında konuşan veya hakkını 
savunmak isteyen herkese zulmedilmiştir. Komünizm 
devrinde kediler aslan kesilmiştir. Bu rejime karşı 
gelenler geceleri evlerinden alınarak hapishanelerde 
işkence edilerek öldürülmüştür. Kaçabilenler dağlara 
çıkmış veya Türkiye’ye sığınmıştır. Sovyetler, silâh 
ve cebirle, zorla bir korku devleti kurmuştur. Sürgün 
öncesi halkımızın hayatı ve psikolojik durumu budur. 
Halk sindirilmiş, gölgesinden bile korkarak, en 
yakınına dahi güvenemez hâle gelmiştir.

Bütün bunları düşünerek kafamda sıralarken 
nenemin derinden aah  çekmesi beni hayal 
dünyamdan ayırıyordu. Benim çileli nenem, tam da 
tren yolculuğunu anlatmaya başlamıştı!

“Kara trenin kara vagonları”
“Kara bulutlar altında, kara kışın karanlık bir 

akşamında, kara trenin kara vagonlarının birinde, 
kara yola gidercesine karanlıkları yararak ilerlemeye 
başladık…’’ diye başladı. Bu kadar kara rengin bir arada 
kullanıldığı bir cümleyi duyunca yine hayale daldım.

Halkın aydınlarını, dışarıyla bağlantı kurabilecek 
eğitimcilerini, bilgili insanlarını, önderlik edebilecek, 
hakkını savunabilecek bütün okuryazarları, türlü ba-
hane ve suçlamalarla vatan haini ilân ederek (Ömer 
Faik Numanzade gibi) hapsetmiş veya sürgüne 
göndermişler. Molla Nesreddin adlı satirik dergi çıka-
ran Ömer Faik gibi binlerce insan Sovyet devleti tara-
fından vatan haini ilân edilerek 1935-1940 yılları ara-
sında katledilmiş veya bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. 
Ahıska dergisinin önceki sayılarının birinde Yusuf Ali-
yev tarafından, kızının dilinden hayat hikâyesi kaleme 
alınmıştır.

Erkekler savaşa alınarak, kalkan olarak kullanılmıştır.
“Sovyet Devleti, eli silâh tutabilen on yedi yaşın 

üstü bütün erkekleri toplayarak, İkinci Dünya Savaşı’na 
götürmüş, en ön sıralarda kalkan olarak kullanmıştır. Bu 
sebepledir ki on binlerce Ahıskalı genç savaştan döne-
memiştir. Züleyha nenemin kardeşi Ellez de bunlardan 
biridir. Savaşa gittikten birkaç ay sonra ondan sadece 
bir mektup alınmıştır. En ön cephelerde ateş hattında ol-
duğunu yazmıştır. Annem o mektubu koynunda saklar-
dı. Çünkü oğlunun İlk ve son mektubuydu. Daha sonra 
irtibat kesilmiş ve bir daha da haber alınamamıştır.” 

Savaştan dönenler de ailesini vatanında bula-
mamıştır. Züleyha nenemin görümcesinin oğlu, Mu-
hemmet dedemin ablası Tuntul nenenin büyük oğlu 
Süleyman, on yedisinde savaşa gitmiş! 1945 yılı 
sonlarında bir ayağını savaşta kaybetmiş bir şekil-
de İnvalit olarak dönmüştür. Süleyman’ın (Sulo’nun) 
köyüne nasıl geldiği ve nelerle karşılaştığı, sürgündeki 
ailesini Orta Asya’da, Özbekistan’ın Mirzeçöl denilen 
vilâyetinde nasıl bulduğunu, daha sonra Ahıskalıların 
alın teriyle abâd olan Mirzeçöl isminin Gülistan ola-
rak değiştiğini, tırnaklarıyla Gülistan’a çevirdikleri bu 
diyardan 1989 yılında bir daha nasıl sürgün edildikleri, 
ikinci sürgünü yaşadıktan sonra Rusya’nın Krosnodar 
bölgesine yerleştikleri uzun ve hazin bir hikâyedir. Ora-
da da ikamet izni alamadılar. Üstelik baskı gördüler. 
Mecburen kardeş ülke Azerbaycan’a göç ettiler. Bu 
ailenin bir kısmının Karabağ’a, Hocalı’ya yerleşme-
sinden sonra Hocalı faciası meydana geldi. Bu soykı-
rımdaki baskınlarda esir düşen damatlarından haber 
alamadılar. Sülo dedenin kalbi bunlara dayanamadı; 
Azerbaycan’da hayata veda etti. 

Hayatı bir roman olan Süleyman dede, hayatı 
zindan edilmiş binlerce Ahıskalıdan biridir. 

Devletin baskı rejimi halkı sindirmiştir.
Yeni kurulmuş Sovyet devletinin gücünü kullanarak 

insanlar üzerinde baskı kurulmuş, katı kurallar 
uygulanarak halk korkutulmuş ve bir nevi sindirilmiştir. 

Sürgünde yedi yaşında olan Nedim babam ve torunu.
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 Bu kadar olumsuz bir olayda, kara rengin kulla-
nılmasını düşünmeye başladım. Bu güne kadar kara 
rengin yani siyahın ne kadar asil bir renk olduğunu 
düşünür ve çok severdim. Ama şimdi anladım ki sa-
dece siyah renk, hiçbir anlam ve asalete sahip de-
ğildir. Onun zıddı olan renk varsa o asil olur, insana 
umut verir. Tek başına ise sadece insanın dünyasını 
karartır. Umutlarının sönmesine sebep olan bu renk 
üzerine kara topraklar atılmış gibi soğuk ve ürkütücü 
oluyordu. Bundan dolayıdır ki kullarının umutsuzlu-
ğunu istemeyen yüce Rabbimiz her şeyin bir zıddını 
ve her şeyin bir karşı cinsini yaratmıştır. 

“Beni dinle!” diyerek dikkatimi çeken nenem 
vagonun içindeki hayatı anlatıyordu…

“Vagonlara birer soba ve az da odun verdiler. 
Dedeniz hemen o sobayı orta bir yere kurdu ve 
borusunu tepeden çıkardı. Sobayı döşemeye 
iyice sabitledi. Döşeme ve yanlardaki tahtaların 
aralarından gelen rüzgâr ve soğuk, sobanın ısısını 
yetersiz kılıyordu. Yanımıza aldığımız su kaplarına 
kodluxlara  ve gügümlere su koyup sobanın yanına 
yaklaştırarak ısıtmaya çalıştık. Namaz kılmak için 
abdest suyu olarak kullandığımız suyun kalanını 
yerde hasta yatan Ali dedemizin üşüyüp hayatını 
kaybetmesinden korktuğumuzdan yorganının altına 
koyarak onu ısıtmaya çalışıyorduk. 

Biraz sonra baktım ki deden vagonun köşesinde 
döşemeye bir şeyle vuruyor. Yanına yaklaştım, ‘Ne 
yapıyorsun adam? Zaten vagonun tahtaları aralı, 
bu aralıklardan rüzgâr geliyor! Neden taşla kırmaya 
çalışıyorsun döşemeyi?’ diye sordum. O da sakin bir 
şekilde, ‘Hanım git ihtiyarlarla ilgilen, ben tuvalet için 
bir delik açmaya çalışıyorum!’ dedi. 

Bir Amerikan bezi çektik ve o köşeyi yolculuk 
boyunca tuvalet olarak kullandık. Bu işi yapacak 
birisinin olmadığı vagonlarda ise tuvaletlerini yapmak 
için hareket hâlinde kapıları açmaya çalışanlardan bir 
kaçının dengeyi kaybedip düştüklerini duyduk. Bunlar 
trenin altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Tren 
hareket hâlindeydi. O sırada düşenlerin başlarına 
neler geldiğini bilemeyiz. Daha sonra kapılar 
kapatılarak kilitlenmeye başlanıldı. Millet tuvalet 
ihtiyacını mecburen bir köşede gidermeye başladı. 
Gerisini sen tahmin et…

Soğuk, açlık ve pislikten dolayı hastalıklar 
artmaya başladı. Bünyesi zayıf olanların dayanması 
zor oluyordu. Tren bazen günaşırı bir istasyonda 
birkaç dakika duruyor, her vagona birkaç ekmek 
veya kuru suxoy payok veriliyordu. Su ihtiyacımızı da 
o zaman gidermeye çalışıyorduk. 

Okulda olmaları gerekirken  pamuk tarlasında çalışan
 Ahıskalı çocuklar.

Bazen de günlerce durmaz kapılar hiç 
açılmazdı yahut ormanlık bir alandan veya hayat 
olmayan bir sahradan geçerken tren durur ve 
kontroller yapılırdı. Ölen var mı diye bakılır ve 
onları iki asker alır vagondan dışarıya atardı. 

Karlar üzerine atılan cesetleri görünce Ali 
dede, oğlunu yanına çağırdı ve dedi ki, ‘Benim 
vadem yakındır. Xero köyündeki türbeluxda yatan,  
Edehem  (Ethem) dedenin yanında yatamadım. 

Bu yolculuk uzun sürer ve vadem dolarsa, 
beni onların eline verme.’ Babasından duyduğu o 
sözlerle adeta yıkılmış ve adeta beli bükülmüştü. 
Yaşanan sıkıntılar ve yedi tütünün bir vagondaki 
hayat mücadelesi kocamı yormuştu. Bir kartal 
misali bütün vagondakilere sahip çıkarak kanat 
geren kocamın o hâlini anlatamam.  

Bir avuç vatan torpağı
“Namaz vakti girmişti. Eşim abdest aldıktan 

sonra babasının yüzüne baktı. Kendisini bildiğinden 
beri hiç namazlarını kaçırmadığını söyleyen Ali 
dedemize bazen suyla bazen de toz toprakla 
abdest aldırarak yattığı yerden namaz kılmasına 
yardımcı olan eşim, bu sefer de suyla abdest almak 
isteyen babasının isteğini yerine getirdi. 

Abdest aldırdı, yüzünü kıbleye döndürdü. 
Sadece Kelme-i şahadet getirdiğini duyduğumuz, 
doksan yaşın üzerindeki büyük kaynatam Ali 
dede, yoldaki sıkıntıya, ızdıraba dayanamayarak 
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son nefesini vermişti. Allah ona ve onun gibi sürgün 
yolculuğunda ölen binlerce kefensiz Ahıskalılara 
rahmet eylesin. Kefensiz dememdeki maksat daha 
önce diğer vagonlarda vefat edenleri trenden 
attıklarını gördüğümüz içindir. Kaynatamın cesedini 
de trenden atmasınlar diye, ağlamamıza engel olan 
kocam, babasını sanki hastaymış gibi bir köşeye 
uzatarak sakladı. Soğuktan kokmayan ceset birkaç 
gün sonra, ismini bile bilmediğimiz bir istasyonda, 
sürgünü gerçekleştiren askerlerin ve diğer ihtiyaçlar 
için bir saatlik büyük mola verdiğinde, indirilerek 
defnedildi. Eşim bana verdiği vatan toprağından 
biraz alarak babasının kabrine döktü. İlk sana nasip 
oldu baba derken gözleri dolmuştu. 

Rahmetli kaynatamın cesedinin trenden atılarak 
mezarsız kalmaktan ve kurda kuşa yem olmaktan 
kurtardığımız için mutluyduk. Aslında uzun yıllar 
sürecek zulmün yeni başladığından haberimiz yoktu.   

Bu sürgünü yaşamak, eşini kaybetmek, kaynanam 
Rahime neneyi çok üzmüştü. Gece gündüz 
ağlamaktan gözlerine kara sular inen kaynanam, 
artık görmez oldu. Gözlerini kaybeden kaynanam 
benim umuduma kaldı. Göremediği için bütün 
ihtiyacını benim yardımım olmadan yapamıyordu. 
Her akşam beş çocuğumu çevreme alarak üşümesin 
hasta olmasınlar diye sıkı sıkı sararken şimdi bir de 
yaşlı ve muhtaç bir annem bize katıldı. Fatime körpe 
sabi,  Nedim yedi yaşında, ama çok zayıf oluğu için 
hemen üşüyor ve yürümekte zorlanıyordu. Sadim 
biraz diri, Cennet’le Zemzem kızlarım bize morbetlik 

ediyorlardı; benim ve nenelerinin eli ayağıydılar.” 
Bunları anlatırken nenemin gözleri yaşla 

doluyordu. Anlattığı sürgün dramına ara vermek için 
dedi ki: “Yeter torunum, hatırlayınca dayanamıyorum. 
Sürgün yerine vardıktan sonra yaşadıklarımızı, 
komendant  rejinde silahlı asker kontrolünde 
çalıştırıldığımızı, pamuk tarlalarında, çoluk çocuk 
karın tokluğuna on dört saat didindiğimizi de sonra 
anlatırım…” diyerek dizine koymuş olduğum kafamı 
okşamaya başladı.

Ama nasıl Özbekistan’a düştüğünüzü söylemedin, 
diyorum.

“Ne söyliyem oğul, Orta Asya’ya gelince 
lokomotifin en sonundan başlayarak her bölgedeki 
istasyonlarda, çoğu kere akşam saatlerine denk 
getirerek, birer vagonu ayırıyorlardı lokomatiften; 
bir gece de bizi ayırmışlar. Özbekistan, Kırgızistan 
ve Kazakistan’ın diğer köşelerine Sibirya kıyılarına 
kadar dağıtmışlardı. Vagonda bulunan aileleri her 
birini bir yere dağıtarak irtibatı tamamen koparmak 

istemişlerdi. Bizim için yapılabilecek her türlü 
“iyiliği” düşünmüşlerdi. Deden komutanlara kızıyor, 
bağırıyordu: “Siz bizim soyumuzu kesmek için 
mi yapıyorsunuz bunları? Burası neresi? Bir aydır 
yol geliyoruz, hani geçici kısa süre için yakın bir 
yere götürecektiniz? Nerede bizim diğer akraba 
ve milletimiz? Sizler bizi kırmak için plânladınız 
herhalde? Bu bir kırımdır!” gibi şeyler söylüyordu. 
Rus askerleri bu sözlere aldırmıyorlardı bile. Sadece 
komutan, tüfeğiyle vurduğu darbeyle eşimin sırtında 
yeni bir morartı oluşturdu. Devamını daha sonra, 
yavrum kalk. Annenin getirdiği süt soğumadan bir 
kısmına maya çalayım, peynir yapayım misafirlere; 
kalanını da yağ yapacam, yayuği getür.” dedi ve 
ağlamaya başladı.

Nenemin gözyaşlarını silerek, inşallah vatana 
döneceğiz. O günler de gelecek, benim bağrı yanık 
nenem, dedim ve sarıldım. Uzun süre bırakmadı 
beni… “İnşallah yavrum… Ama biz göremeyiz… 
Deden de vatan vatan diyerek vefat etti. Vatan 
toprağından ona nasip oldu, bir miktar daha var, eğer 
burada ölürsem onu da benim kabrime dökersiniz…” 

Sevgili okuyucular, işte bizim halkımızın gerçek 
hikâyesi bu. 

Biz bu dramı yaşayanların torunları olarak, 
yaşananlardan bir netice çıkarmalı, vatana dönüş 
mücadelesinde elimizden geleni yapmalıyız. Bu 
davaya sahip çıkmalıyız. Ninelerimize verdiğimiz 
sözü tutmalıyız…

 Bu yazıyı sizlere sunmama ve Ahıska davasına 
katkı sağlayan Bizim Ahıska dergisine ve editörüne 
minnettarlığımı bildiriyorum.

KELİMELER 
Adam, ağa, beg, efendi: Ahıskalılar arasında eşe hitap sözü. Eşine ismiyle hitap 
etmek ayıp sayılırdı. Bazı köylerde çocuğunun ismini söyleyerek, ‘Filankesin babası, 
bakar mısın?’ diye de çağırılmaktaydı.
Baga: Ahırda hayvanların ot, saman veya yem yediği tahta bölme. 
Çığ:  Buzağıların durduğu bölmenin çit kapısı. 
Gügüm: Güğüm, ibrik. 
İnvalit: Sakat, her hangi bir organını kaybeden kişi. (Rusça)
Kanfet: Şeker (Rusça).
Kodlux: Su veya süt koymak, saklamak veya kaynatmak amacıyla kullanılan, tence-
reden daha büyük kap.
Komendant: Olağanüstü hâl durumu, sıkıyönetim.  
Körpe sabi: Küçük çocuk, bebek.
Közmek: Ahırda sanaskala yığılan gübrenin kürekle dışarıya atılması için duvarda 
bırakılan pencere.
Livor: Tabanca (Rusça).
Morbet: Eli iş tutan çocuk, anne babanın yardımcısı. 
Sanaskal: Ahırda hayvanların gübresinin toplandığı uzunlamasına çukur. 
Suxoy payok: Bir miktar kuru yiyecek (Rusça)
Uravel: Ahıska’da bir köy.
Xero/Hero: Ahıska da Adigön bölgesindeki köyümüz. 
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