Bizim AHISKA

"AKAN SU YOSUN TUTMAZ!"

A

hıska sürgününe şahit olan 1944 yılının
üzerinden bunca sene geçti. Dile kolay,
neredeyse 69 yıl! Bu zaman zarfında çok
şeyler değişti: Başta ikinci büyük savaşla büyüyen ve
güçlenen SSCB ve onun değişen hükûmetleri; derken
SSCB’nin dağılması… Fakat kimseler bilmese, bilenler bildirmese de değişmeyen, yok olmayan ve hayata
devam eden Ahıska Türkleri!
İkinci Dünya Savaşı’yla başlamıştı bu kara yazı. Bu
devrin iki zalimi Stalin ve onun kafadarı Beriya, öyle
zannetmişlerdi ki bu halkı yurdundan söküp atarsak
yarın onlar olmaz. Plânlarını da buna göre kurmuşlardı. Bütün dünya savaş hâlindeyken, savaş içinde bir
savaşa sokuldu bu halk… Ölü veya sağ yeryüzünde
kalabilme mücadelesi…
Hâlbuki kendisini sürgünlere götüren o demir yolunu kendi elleriyle yapmadan önce bu insanlar kendi yurdunda ve kendi hâlinde yaşıyorlardı. Anavatan
Türkiye’den ayrı düştüğü 1828’den itibaren nice savaşlara sahne olan bu topraklarda yaşamak kolay değildi. Kırım Harbi, Doksan Üç harbi, Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi… Hepsi burayı bir şekilde sallamıştı.
Ama her şeye rağmen bu halk ayakta duruyordu… Bu
halkın ruhunda, damarında, iliğinde, kanında bir cevvaliyet vardı. Çalışkandı, yiğitti. Bu vasıflarının, 1828
Muharebesinde ortaya koymuş ve Rus tarihlerine de
böyle yazılmıştı. Atadan dededen tevarüs eden hasletlerin başında yiğitlik ve çalışkanlık vardı. Kimseye
muhtaç olmadan yaşamak… İşte hayat felsefesinin en
anlamlı düsturu buydu onlar için… Tarlada, çayırda,
bağda, bahçede, yaylada… Toprak ve hayvanlarla
beraber… Yiyeceğini, giyeceğini ve kullanacağı alet
edavatı hep kendisi üretirdi.
Bu halk 1944’lere böyle geldi.
Biz diyelim bin yıl, siz deyin kaç bin yıldan beri yaşadıkları topraklardan sökülüyorlardı şimdi. Hiç bilmedikleri, görmedikleri bir coğrafyaya, Orta Asya çöllerine doğru götürülüyorlardı… Çalışıp didinerek kurdukları evleri barkları, yığıp yığıştırdıkları zahireleri, hayatı
paylaştıkları hayvanları geride kalıyordu… Bunlardan
mahrum olmanın anlamı açlık, yokluk, yoksulluk ve
neticede dermansızlık, hastalık ve ölüm…
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Fatima DEVRİŞEVA
İnsan aklının alamayacağı bir felâketten
bahsediyoruz. Ama bu felâket yaşandı. Sayısız kayıplar
verildi ama Ahıska halkı kırılmadı, yılmadı, yok olmadı.
Yeniden ayağa kalkmak için çabaladı. Ve kalktı…
1944-1953 yılları arasında geçen 12 sene boyunca, sürgünle iskân edildikleri yerden çıkma yasağı
vardı. Sürekli gözaltında tutuldular. 1953’te Stalin’in
ölümüyle o duvarsız hapis hayatı yavaş yavaş kalktı.
Ahıska Türkleri doğuştan her insanın sahip olduğu
insan haklarına, sınırlı da olsa kavuşmaya başladılar.
Çalışkanlıklarıyla kendilerini insan yerine koydurmayı
başardılar. Bununla kalmayıp, sadece tarım işlerinde
olsa bile, kendi isimlerini gururla duyurdular. Gazetelerde onlarla ilgili makaleler çıkmaya başladı. Sovyetler zamanında medyanın ne kadar sıkı olduğunu
göz önüne alırsak bu başarının gerçekten ne kadar
büyük olduğu daha kolay anlaşılır. Özellikle Leninskoye Znamya (Lenin Bayrağı) gibi komünist ve politik
gazetede. Gazete, saklanması imkânsız bir başarıyı
sayfasına almıştı.
Benim babaannem bu başarıyı elde edenlerden biriydi. Onun başarısını sizlerle paylaşmak isterim. Bu başarı
belgesi bütün Ahıska Türklerini temsil eder mahiyettedir.
Devrişeva (kızlık soyadı Osmanova) Südret Rasül
kızı, hayatının kırk yıldan fazlasını bahçeye adamıştı.
Almatı vilâyetinin en verimli bahçeleri onun denetimi
altındaydı. Sıkı ama adil bir yöneticiydi. Kendine güvenir ve çok çalışırdı. Onun hakkında gazetelerde yazılar
çıkardı. Başarı madalyaları vardı.
Polına Devrişeva,
Çemolganskiy kolhozunda Devrişeva
Südret yönetiminde
meyvacılık ekibinde
çalışmaktadır. Çok
çalışkan ve yaptığı
işi öyle titiz yapanlardandır ki hiç bir
zaman eleştiri almamıştır. Bu ekipte herkes öyledir.
İşte bu ekibi yakından tanıyalım:
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Bizim AHISKA
İş Sülâlesi
Çemolganskiy kolxozunda Devrişeva Südret yönetiminde meyvacılık ekibinde çalışan 11 kişiden
7’si kendi ailesindendir. Kendisi sıradan işçi olarak
göreve başlamış, sonra da yönetime atanmıştı. Her
zaman başarılı olmuştur. Şimdide 450 sentner (100
kg’lık ağırlık birimi) meyve yerine alım merkezine
700 sentner göndermiştir. Böylelikle ekibi beş senelik programını üç senede tamamlamıştır. İş başarısı

ortadadır. Söz onları gerçekleştirenlerdedir. Südret Devrişeva oğlu Kazım ile gurur duymaktadır (üstteki resim);
daha çocukken hep bahçeye alırdı-ziraat mühendisi
sonra da ekip başı olmuştur. Ailenin küçük fertleri ise
(alttaki resim: soldan sağa) Mahmina, Güli, Gencegül iş
başarısına emeklerini katmamakta mıdırlar? Lütfiy Devrişev-aile reisi (ortadaki resim). Onun da kesin belirli bir iş
görevi vardır. O sulamacıdır.
V. Mihayloviç
Leninskoye Znamya (Lenin Bayrağı),
10 Kasım 1978, No.121

Gazete haberine konu olan Südret nine şöyle
anlatıyordu:
“Üç qardaşım traktorda işlediler, gendim de
traktordaydım. Qomşumuz varidi. Allah reymet etsin,
Tabliya apa ile Kabliya apa beni on üç yaşında işe
yolladiler, baxçaya işe getdim. Güni bögün Qazaxların
qarilerininen işliyerim, adamlarıninen işliyerim. Her iş
başıma geçmişdür, çox çox da işlemişim. Halal işledux,
çalışdux...”
İhtiyarlarımızın hemen hemen hepsi, onları önce insan
saymayıp sürgün eden SSCB Yüksek Şura Prezidyumu'ndan
çeşitli madalya ve şeref diplomaları almışlardı.
Bütün Dünya Proleterleri Birleşiniz
Lenin Şeref Diploması
Fedakârca çalışma ve 5 senelik normun yerine getirmesi V. İ. Lenin’in 110’uncu yıl dönümüne kolhoz Çemolgan Bahçe Bölümünün grup başı Devrişeva Sonya
ödüllendirilmiştir.
Kazakistan Komünist Partisi
Kaskelen ilçe Komitesi Bürosu
Kararname No:33 15 Mart 1980.
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Bizim AHISKA
Devrişeva Sonya,
SSCB Yüksek Şura
Prezidyumu adına Alma-Ata İcra Komitesi
kararıyla Halk Mebusları Kurulu 30 Temmuz 1982 tarihli ‘Emek
Gazisi’ madalyasıyla
ödüllendirilmiştir.
İcra Komitesi
Sekreteri
10 Ağustos 1982
Bu madalya en
yüksek ödüllerinden
biriydi. Komünistlerin
simgesini taşıyor ve
sadece lâyık görülen
insanlara veriliyordu.
“Qızımcan, bütün
kolxoz toplanurdi, köyden şennig gelürdi ve bayrama
dönen bir törende verilürdi bu kâğıtlar. Çox böyük
gururla alurdum, gözlerimde yaşlar… Qolay degülidi
onnari hax etmax… Gece günüz işliyerdux ki başxasından köti olmiyax; bizi, Türkleri ey bilsinner, bize saygı
duysunnar. Çocuxlarımi gece göriyerdim; başxa zaman
hep işdeydim, hep işliyerdim…” derdi Südret ninem.
Onun dünyasında çalışmak güzel bir şeydi; nasıl ki
"akan su yosun tutmaz" öyle de çalışan insan tembellik
hastalığına yakalanıp toplumda horlanmazdı.
Onun aldığı mükâfatlar burada sunduğum belgelerden ibaret değil… Bunlar sadece örnek… Oysa bu

ödüller sahipleri hakkında çok şey ifade eder ve geçtikleri taşlı yolların hikâyelerini anlatır bize.
Bu belgelerden biz şunu da çıkarabiliriz: Bizim halkımız sürgünde, esarette de olsa düşmanın elinde zelil
olmaktansa çalışarak, dürüstlüğünü ortaya koyarak,
alnı ak, başı dik yaşamaya gayret etmiştir.
Ben Ahıska Türklerini Zümrüdüanka kuşuna benzetirim. Birçok mitoloji ve dinde yeniden varoluş, diriliş
sembolü olarak…
Şimdi kendi gökyüzümüzde uçmak zamanıdır.
Kendimizi dünyaya bildirmek için, birlik olup cesaretle,
durmadan, yeniliklere ve yeni ufuklara uçmamız için…

NOT: Rusça belgelerin tercümesi yazara aittir.
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