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Babamın annesi Selime nenem bana bir gün 
eski fotoğrafları gösteriyordu. Elime aldığım fo-
toğraflardan biri de babasına aitti: Enver dede. 
Enver dedenin bu fotoğrafı, sürgünden birkaç yıl 
önce çekilmişti. Fotoğrafa baktıkça merakım arttı. 
Selime neneden bana Enver dedeyi anlatmasını 
istedim. Biraz durakladı. Belli ki hafızası biraz es-
kilere gitti. Gözünde kim bilir ne hatıralar canlan-
dı… Sonra anlatmaya başladı.

Enver dede, 1933 yılında Ahıska’nın Ercene 
köyünde dünyaya gelmiş. Babası Seyfet, annesi 
Gülşan. Bir de erkek kardeşi vardı. 1944 yılı sür-
gününde kendisi on bir, kardeşi dört yaşındaydı. 
Babası Seyfet, yaşı büyük olduğundan askere alı-
nıp savaşa götürülmemişti. 

Enver dede ve ailesi, 1944 sürgününde 
Özbekistan’nın Taşkent şehri Yangiyol (Yeniyol) il-
çesine gönderiliyor. Kasım ayı artık kış başlangıcı 
olduğundan hava soğuk ve karlıdır. Başlarını so-
kacak bir yer yok! Kendilerine üstü açık ve sadece 
dört duvardan ibaret bir yer gösteriyorlar. Bu tek 
gözlü yerin üzerini ağaç, çalı çırpı ve taşlarla ka-
patıp buraya sığınıyorlar. 

Ailenin babası Seyfet, soğuğa karşı dayanama-
yıp bir ay sonra vefat ediyor. Ondan bir hafta son-
ra da anne Gülşan vefat ediyor. Enver’le kardeşi 
yapayalnız kalıyor. Talihsizlik bununla bitmiyor. 

Bir gün kardeş de hastalanıyor ve hastahaneye gö-
türüyorlar. Gidiş o gidiş; Enver, bu kardeşinin ne 
ölüsünden ne dirisinden bir haber alamıyor. En-
ver tek başına kalıyor…

Akraba olarak Enver’in bir bibisi (halası) var, 
ama sürgün onu nereye savurdu? Bilmiyor ki…  

Küçük Enver, pamuk tarlalarında çalışarak bu 
derme çatma tek gözlü evde hayata tutunmuş. 
Geceleri aynı sokakta yaşayan çocuklar gelip ka-
pıya vurarak onu korkuturlarmış. O da tavandaki 
taşlardan alıp onların üzerine atarak kendini sa-
vunurmuş… Yirmi yaşına kadar hayat böyle de-
vam etmiş. O ev ve pamuk… 

Delikanlılık çağına gelen Enver, Ahıska’nın Şur-
do köyünden Taştan’ın kızı Şahsenem’le evleniyor. 

Seyfetoğlu Enver dede 8-9 yaşlarında (Ahıska-1941-1942). 

Enver dede, oğlu Servel (1953), eşi Şahsenem nene ve kucağında oğlu 
Serdel (1957), ortada anneannem Selime nenem (1955). (Piskent-1959).

49Yaz 2015



Şahsenem, o zaman on yedi yaşındaymış. Aslında 
o da bir talihsizmiş, zira onun da annesi babası öl-
müş ve ablasıyla yaşıyormuş. 

Enver-Şahsenem çiftinin on dört çocukları 
dünyaya gelmiş. Fakat iki oğlu üç yaşına geldik-
lerinde ölmüş. Diğer çocukların isimleri şöyledir: 
Servel, Selime, Serdel, Halime, Mürsel, Gülsenem, 
Alimcan, Gülsara, Sabircan, Habip, Zafer, Hekim 
Seyfatoğlu.

Enver, evlendikten sonra Kalhozda çalışarak 
hayata devam etmiş. 

Sürgünde izini yitirdiği bibisini on yıl sonra 
1955 yılında buluyor. O, 
Taşkent’in Pıskent ilçesin-
de yaşıyormuş. Enver de 
ailesiyle buraya yerleşiyor. 
Burada bibisinin çocukla-
rıyla önce marangozluk, 
daha sonra inşaat işlerinde 
çalışıyor ve usta oluyor. 

Hayatta hiç hastalık gör-
meyen Enver dede, 1986 yı-
lında aniden kalp krizinden 
hayata gözlerini yumuyor. 
Şimdi o, Özbekistan’ın Pis-
kent şehrinde ebedî uyku-
sunda yatıyor. 

Kocasının vefatıyla Şah-
senem anam on iki çocukla 

baş başa kalıyor. Fakat bütün 
Ahıska Türkleri gibi onun da 
bahtı kara yazılmıştır. Bu defa 
Fergana faciası kopacak, onla-
rı yeni diyarlara atacaktır. 1989 
yılında Fergana hadiselerinden 
dolayı Özbekistan’dan ayrılıp 
Rusya’lara gelecektir. Şimdi 
Krasnodar hayatı başlamıştır. 
Burada da hayat zordur. Rus 
hükûmetinin uygulamaları in-
sanları canından bezdirmek-
tedir. Artık büyümüş olan ço-
cuklar, farklı yerlerde hayata 
devam etmek zorunda kalacak-
lardır. 

Ailede ayrılık rüzgârları 
esmektedir. On iki kardeş, 
Amerika, Özbekistan, Rusya, 
Azerbaycan, Türkiye gibi farklı 
ülkelere gidiyor. 

Şahsenem anam bugün 81 yaşındadır; Rus-
ya’nın Krasnodar şehrinde küçük oğlu Hekim’le 
birlikte yaşamaktadır. Çocuklarından iki oğlu, 
Sabir ve Servel vefat etti. Alimcan Özbekistan’da, 
kızlarından Selime Türkiye’de, Halime Azer-
baycan’da diğerleri Rusya’da yaşamaktadırlar. 

Bu ailenin kaderi, bütün Ahıska Türkleri gibi, 
her biri bir yanda…

Ahıska’da bir çocukken başlayan hayatın bir 
nesil sonra ne hâle geldiğine çok acı bir örnek…

Enver-Şahsenem çifti ve kızları Selime (Piskent-1986).

Şahsenem nene, en küçük çocuğu Hekim’le birlikte 2013.
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