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azı anlar vardır, kelimeler diziliverir boğazınıza ama bir tek kelime edemezsiniz. Bilirsiniz
ki, söyleyeceğiniz her kelime size yaşananları hatırlatacaktır. Ya da bu yaşananlar o kadar ağır
gelir ki söyleyeceğiniz her kelime yetersiz kalır. İşte
şimdi tam da öyle anlardan birini yaşıyorum. Anlatmak
istediklerim o kadar çok ki bir yandan onları hangi
sözle ifade edeceğimi düşünürken bir yandan da her
bir kelimenin bana neleri hatırlatacağının tedirginliğini
yaşarım.
Bir Ahıskalı olarak tarihimizi ele almak, dedelerimizin, ninelerimizin ve babalarımızın o sürgün esnasında
yaşadıkları zorlukları, acıları yazıya dökebilmek çok
zor. O kadar ki, anlatacaklarım her kelimesiyle sürgün
acılarını hissettirip, onları tekrar yaşatacaktır. Eminim
ki her Ahıskalı bu duygunun ne kadar zor olduğunu
bilir ve benimle birlikte hisseder. Bizzat yaşamış olmasam da babamın bize anlattığı acı dolu hikâyeler çok
hazin sahnelerle doludur. Bu sahnelerin bazılarını sunmak isterim.
Kasım 1944, Ahıska Türklerinin öz vatanlarından
sürgün zamanıdır. O zamanlar babam henüz altı yaşlarındaymış. Daha çok küçükken hayatın en korkunç sahnelerine tanık
olmuştu. Aradan onca yıl geçmesine rağmen yaşadığı her şeyi bugün
gibi hatırlıyordu. O mahşerî kalabalıkta bir elinden kendisini tutmuş,
diğer eliyle kardeşi Enver’i kucağına almış annesini, trene binme
çabalarını, trenin o gri ve paslanmış kapılarını, dondurucu soğuğu,
açlığı, insanların o perişan hallerini,
anlamadıkları bir dilden bağrışan
Rus askerlerini, hızlı olmaları için
onların itiş kakışlarını, yakınlarını
kaybeden insanların çığlıklarını ve
daha nicelerini…
Bütün bunlar babamın hafızasında unutulmaz ve silinmez izler
bırakmıştı.
Her anlatışında babamın gözlerinde o acıyı görebiliyordum; her

hatırlayışında derin bir acı çektiğini hissedebiliyordum.
İnsan sürgünü bir defa yaşar. Ben, babamın yüzünde,
her anlatışında tekrar tekrar yaşadığını görebiliyordum.
Bu yüzdendir ki, ne zaman sürgün lafı edilse, sürgün
süresince her şeyden habersiz babamın kardeşleriyle,
daha önce hayvanları taşıyan ama şimdi kendilerini taşıyan o vagonların bazı yerlerinde zamanla oluşmuş
küçük deliklerden dışarıyı izlemelerini, o zaman o küçücük delikten izlediği ışığın babamın gözlerinde nasıl
bir acıya ve hüzne dönüştüğünü hissederim.
İşte onun hayatından bazı kesitler
Babam, Ahmet İsmailoğlu, 28 Mayıs 1938’de
Ahıska’nın Azğur kasabasında, öğretmen Ömer
İsmailoğlu’nun çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Azğur,
okulları, sağlık ocağı, kahvehaneleri, yönetim birimi ve
dükkânlarıyla Ahıska’nın belli başlı yerlerinden biriymiş.
Dedem İsmail, 1932’de Azğur’da bulunan Orta Teknik Meslek Okulu Öğretmenlik Bölümünde okumuş ve
İkinci Dünya Savaşı’na kadar Azğur’da ve Temlala,
Tsiryox gibi yakın köylerde öğretmenlik yapmış. Ailenin tek erkek evlâdı olmasına rağmen 1940 senesinde
SSCB askerleri tarafından
zorunlu olarak savaşa götürülmüş; savaşta bacağından ağır yaralandığından
iki sene sonra eve gönderilmiş. Askerden döndüğünde
Azğur’da bulunan Komünizm Kolhozu’nda hesap
memuru olarak çalışmaya
başlamış. Ne yazık ki emeklilik yerine Orta Asya’ya sürgünle mükâfatlandırılmış!
Nenem daha 15 yaşlarındayken dedemle görücü
usulüyle evlendirilmiş. Babam, annesinin 26 yaşlarındaki hâlini hatırlardı. O
zamanlar nenem babamdan başka beş kardeşinin bakımıyla daha ilgileniyormuş. İsmail dedem,

Ahmet İsmailoğlu-askerlikte.
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Veteriner Ahmet İsmailoğlu.

II. Dünya Savaşı’nda sakatlandığı için Nezire nenem
hem ev işleriyle hem de Zediban köyündeki 15 dönümlük üzüm bağıyla tek başına ilgileniyormuş. İsmail
dedem ailenin tek erkek evlâdı olduğundan babası,
annesi ve daha üç halası da onlarla birlikte aynı evde
oturuyorlarmış. Bu yaşlıların bakımlarıyla da nenem
ilgileniyormuş. Ahıska geleneklerinde yaşlılar erkek
evlâtların yanlarında kalır ve gelinleri onlara bakardı.
Büyüklere olan saygı ve sevgi en küçük yaşlarda öğretilir. Bu gelenek bugün de yaşamaktadır.
Babam sürgünü şöyle anlatırdı: “1944 yılının o en
soğuk kış gecelerinin birinde, SSCB tarafından, o zamanki devlet başkanı Josef Stalin’in emriyle bizler kendi öz vatanımızdan koparılıp Orta Asya çöllerine, sürgüne tabi tutulduk. O zamanlar ben 6 yaşlarımdaydım.
Sürgün esnasında yaşanan acı olayların hepsini çok
net hatırlıyorum. O zulümler hafızamdan silinmedi.”
SSCB askerleri, 1944’te onları ailece Özbekistan’ın
Buhara vilayetine bağlı Vapkent ilçesinin Kokun kışlağına (köyüne) yerleştirmişler. Dedem, sahipsiz kalan
iki Azğurlu ihtiyarı da yanına almış, aile daha kalabalık
olmuş. Bunlar Rüştü dedeyle hanımı Tuti neneymiş.
Sürgün esnasında yakınlarını kaybeden bu yaşlıların
başka kimseleri yokmuş. Sürgüne gönderilen diğer
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Ahıskalılardan ağır şartlara, soğuğa ve açlığa dayanamayan ve hayatını kaybedenlerin sayıları oldukça fazlaymış. Rus askerleri, sürgün esnasında ölenlerin defnedilmesine bile müsaade etmiyorlarmış. Yol boyunca
vefat edenler, tren durunca yahut hareket hâlindeyken
askerler tarafından vagonlardan dışarı atılıyormuş…
Babam, başka bir hatırasında da şunları anlattı: “Bazı anneler ellerinde ölmüş bebeklerini, trenden
atmasınlar, bebeklerinin öldükleri anlaşılmasın diye
onları uyuyormuş gibi göstererek Rus askerlerinden
gizliyorlardı. Çok vakit geçmeden Rus askerleri bunu
anlayarak annelerin kollarındaki yavrucukları zorla çekip alıyor, hayatta olup olmadığını kesin olarak anlamak
için kalaşnikof tüfeklerle dürtükleyerek test ediyorlardı.
Ses çıkmazsa ölmüştür diyerek trenden dışarı atıyorlardı. Cesetler bazen çamura, bazen denize, bazen ormanlık bir alana, bazen de nehre düşüyorlardı...”
Özbekistan’a geldiklerinde sayıları oldukça azmış
ve hayatta kalanları başka zorluklar bekliyormuş. Öncelikle yeni bir yere alışmaları hiç kolay olmamış. Babam derdi ki: “Buhara’nın kış mevsimleri Ahıska’nın kış
mevsimlerine göre çok daha farklıydı, kış mevsimleri
çok daha rüzgârlı, çok daha şiddetli ve çok daha soğuktu. Kış mevsiminde kar pek yağmasa da o soğuk
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rüzgârlar adeta kemiklerimize işliyordu ve yürürken zorluyordu. Yaz mevsimleri ise Kafkasların iklimine göre
çok daha sıcaktı, bazen sıcaklık 45 dereceye kadar
çıkabiliyordu ki bu bizim Kavkaz halkın hiç alışık olmadıkları bir iklimdi. Bizim Ahıska’da yaz mevsimleri hava
sıcaklıkları zaman zaman 30 dereceyi görse de iklimi
çok daha serin ve solunan o temiz hava, doğası, insana verdiği o huzur hissine paha biçilmezdi. Çektiğimiz
çileler, açlık, susuzluk, hastalıklar ve daha niceleri...
İnsanlar o kadar kötü, o kadar perişan haldeydiler ki
anlatmak için kelimelerim kifayetsiz kalır.”
Bizim halkımız Orta Asyalara götürüldükten sonra,
birbirilerinden koparılmak maksadıyla şuraya buraya
serpiştirilmiş ve özel bir yönetime tabi tutulmuşlardı. Bu,
Stalin emriyle uygulanan bir Komendant Rejimi/sıkıyönetim rejimiydi. Kimse yerleştirildiği köyden çıkamazdı.
Tabi bu rejime Özbekistan’ın sıcak iklimi de eklenince hayat şartları daha da ağırlaşıyordu. Sivrisineklerin taşıdığı salgın hastalıklar… Bu yüzden de nice
insanımız kırıldı. Bu salgın sebebiyle 1945’in son baharında bizim ailemiz de, Rüştü dedeyi, Tuti neneyi ve
onların küçük kardeşleri Enver’i kaybetmişti.
1946’da babam Ahmet İsmailoğlu, Özbekistan
Vapkent İlçesinin S.M.Kirov adlı bir numaralı ortaokulunun birinci sınıfına başlamış; burada yedi senelik

tahsilini tamamlamış ve 1953’te de aynı okulun lise
bölümüne başlayarak 1956’da iyi dereceyle mezun
olmuştu.
1953’de Sovyetler Birliği Komunist Partisi Genel
Sekreteri Josef Stalin ölmüştü ve aynı yıl Nikita Kruşçev Komunist Partisinin birinci sekreterliğine getirilmişti. Kruşçev, Stalin yönetimine karşı bir politika izledi. Bunun sonucu olarak 1956’da ünlü XX. Kongreyle
Stalin’in yanlışlar yaptığı açıkça ifade edildi. Buna paralel olarak anti-Stalinizasyon kampanyası başladı. Bu
kampanya Brejnev dönemine kadar sürdü.
1956 yılı sonlarında Kruşçev’in kararıyla Ahıska
Türkleri 12 yıl süren ‘komendant rejimi’nden kurtuldu;
fakat vatana geri dönme hakkı vaat edilmesine rağmen gerçekleşmedi. Ahıskalılar artık komşu köylerde
yaşayan akrabalarına 12 yıl gibi bir aradan sonra nihayet kavuşabilmişlerdi. Babam o günleri şöyle anlatır:
“Bu haber, ailemizi çok sevindirmişti ama ne yazık
ki sevincimiz pek uzun sürmedi, 1957’nin Mart ayında
dedem, Ömer Alioğlu vefat etti. Kara haber çok çabuk
yayıldı, duyan herkes, yakın köylerden akraba ve tanıdıklarımızın hepsi dedemin cenazesine geldi. Ömer dedem çok kişi tarafından tanınırdı, Azğur’da pek çok insana yardımı dokunmuştu. Onun cenazesi, akrabalarımızı
bulmamıza ve onların yanına taşınmamıza vesile oldu.

Ahmet İsmailoğlu. arkadaşlarıyla.
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Biz de Ağustos 1957’de Taşkent vilâyetinin Alimkent ilçesine taşındık.”
Babam, 1958’de askere alınmış; askerliğini Tomsk
şehrinde ve Japonya sınırlarına yakın, Rusya’nın Sahalin adasında yapmış. Aralık 1960’ta askerlik görevimi
tamamlamış ve ailesinin yanına Özbekistan’a dönmüş.
1961’de Semerkant Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Veterinerlik Bölümünde beş sene okumuş ve veteriner
hekim olarak mezun olmuş. Aynı sene evlenmiş.
1967’de Taşkent ilinin Orta-Çırçık bölgesi Taş-Plem
Sovhoz’unda (devlet çiftliği) Baş Veteriner Müfettişliği
görevine başlamış. 1971’de de Ak-Korgan bölgesine
Baş Veteriner Müfettişi olarak atanmış, 1973 yılına kadar burada çalışmış. Çok geçmeden 1973’ün son baharında vatana, Ahıska topraklarına yakınlaşma amacıyla ailece Rusya’nin güneyine, kuzey Kafkasya’nın
Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’ne taşınmışlar. 1989
Özbekistan Fergana bölgesindeki Rus yönetimi tarafından Ahıskalılara karşı düzenlenen katliamdan önce
Kafkaslara taşınmaları bizim aile için büyük bir tesadüf
olmuş. Kabardino-Balkarya’da 1974-1989 yıllar arasında Lesken Bölge Sovhoz’unun Genel Müdürlüğünü
yapmış. 1989’da Komünizm yönetimi yıkıldıktan sonra
işinden istifa etmiş ve ticarete başlamış.
Babam Ahmet İsmailoğlu üniversite yıllarında Enver Odabaşev’le tanışmış. O zamanları Enver Odabaşev VOK’un başkanıymış (VOK, VTK, Vaktınca Teşkili
Komite). Sonrasında 1962’de Taşkent ilinin Buka ilçesinde bulunan VTK’ya üye olmuş ve kısa sürede
bu kurultayın Genel Sekreterliğine seçilmiş. 22 sene
boyunca Enver Odabaşev’le birlikte Sovyetler Birliği
yönetimi nezdinde sürgün halkımızın öz vatanlarına,
Ahıska topraklarına dönmeleri için çalışmalar yürütmüş. Moskova’da bu amaç uğruna çok gayret göster-

mişler. Ne yazık ki bir netice alamamışlar. 1984’te de
bazı sebepler yüzünden VTK’daki görevinden ayrılmış.
VTK, Rus yönetiminden Ahıska topraklarını talep
eden ilk kuruluştur. Onlar, vatanımıza kavuşma emelinin ilk öncüleridir.
1985’te Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak atanması SSCB
birliğinin dağılmasının ilk kıvılcımlarının başlangıcı olmuştu. Gorbaçov’un SSCB’de devrim yapma çabaları
sürüyordu; yeni bir reformun gelmesi söz konusuydu.
Onun bu çalışmaları soğuk savaşı bitirmişti yalnız bu
diğer taraftan öncelikle Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ülkedeki üstünlüğünü kaybetmesine ve sonra
da SSCB’nin dağılmasına sebep olmuştu. Ülkedeki
bu değişiklikler Ahıskalıların yolunu açmıştı. 1989’da
resmî olarak Komünizm rejimi yıkılsa da bu durum etkisini ancak 1990’da göstermiştir.
Komünizm yıkıldıktan sonra yeni süreç başlamıştı.
Sınırların açılmasıyla başlayan Türkiye ziyaretleri, Ahıskalıların seslerini artık Türkiye’ye duyurma imkânı vermişti. 1990’da Turgut Özal’ın Rusya ziyaretiyle ülkeler
arası iş birliği süreci başlamıştı. Bu süreçte Ahıska Cemiyeti, Türklerin Rusya’da mevcut olduklarını, seslerini
duyurabilmek için Rusya’yı ziyaret eden Türk delegasyonuna bir gösteri hazırlamıştı. Ellerinde pankartlarla
Gosduma (Hükûmet Binası) önüne çıkmışlardı. Türk
heyeti onların bu gösterilerini görmüşlerdi ki daha sonra Rusya’da ilk Türk Konsolosluğu açılmış, Ahıskalılar
da bundan yararlanmışlardı.
Burada sürgün yıllarıyla ilgili babamdan dinlediğim
bazı notları yazdım. Babam hatıralarını kendi ağzından
kaleme aldı. Ahıska Türkleri Tarihinden: Azgur adlı kitabı, yakında çıkacaktır.

Reyhan İsmail
Ahıska'nın, Azğur kasabasından gelen bir ailenin kızıdır. Ailesi, 1944 sürgünüyle gittikleri Özbekistan’ın Alimkent kasabasında 1973 yılına kadar yaşamış.
Ahıska’ya daha yakın olmak amacıyla Kuzey Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’ne taşınmışlar. Kendisi, Nalçik’te dünyaya gelmiş. İlkokul ve
liseyi Nalçik’te okumuş. 2001’de yüksek tahsil için Türkiye’ye gelmiş. Ankara
Üniversitesi-TÖMER’in İzmir şubesinde bir yıl Türkçe hazırlık okumuş. Sonra
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okumaya başlamış; 2007’de buradan mezun olmuş. İstanbul’da bir şirkette Dış Ticaret Müdürü olarak çalışmaktadır. Ticaret ve ekonomiyi çok sevdiğini söyleyen Reyhan,
yeni projeler üretmekten ve yaptığı işten büyük bir zevk aldığını söylemektedir.
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