
“ÇOCUKLARIMIN İKİSİ ÖLÜR AMA İKİSİNE BAKIN 
NE OLUR SOYUMUZ TÜKENMESİN!”

 Yazan: İbrahim HASANOĞLU

Ahıska’nın Boga köyünden Nüfer 
kızı Gülgez Nine (1930) anlatıyor:

Önce bizleri, çoluk çocuğu toplayıp 
demiryolu yaptırdılar. Dokuz yaşından 
başladık on iki yaşına kadar çalıştık. 
Bizim gibi çocukları çalıştırdılar. Bize, 
diyorlardı ki, “Babalarınız savaştan bu 
yolla gelecek! Siz de onları karşılarsınız.” 

Demiryolunu yaptık, bitirdik, sonra 
askerler geldi. Gece yarısı gelip her 
evden büyükleri çağırdılar. “Buralarda 
savaş çıkacak. Burada sizin için tehlike 
var.” dediler. “Sizi daha güvenli yerlere 
götüreceğiz. Üç güne ya da üç aya 
geri döneceksiniz!” diyerek insanları 
kandırdılar. 

1944 yılının koç ayında, 14/15 gecesi 
halkı evlerinden dışarı döktüler. Sabah 
askerler geldi, hayvanları alıp gittiler. İnsanları 
demiryoluna götürecek vasıta yoktu. İtiraz edenler 
vuruluyordu. Hiç unutmuyorum, nasıl sürükleye 
sürükleye hatta döve döve topladılar bizleri. Eli 
ayağı tutanlar cepheye götürülmüştü. Geride 
kalan dul kadınlar, yetim çocuklar ve ihtiyarlardı. 
Hepimizi sokaklara döktüler. Bir tarlada topladılar. 
Demiryoluna götürecek olan kamyonları 
bekliyorduk. Tarladaki bekleyiş üç gün sürdü. Bu 
üç gün boyunca tarlada yatıp kalktık! Etrafımızı 
askerler sarmıştı. Akrabalarını ziyarete gidenler de 
geri dönemedi, dönmelerine izin verilmedi. 

Daha sonra arabalar geldi. Hatırlıyorum altı 
tekerlekli kamyonlardı. Polonya’nın kamyonları 
olduğunu söylüyorlardı. Herkesi bu iri kamyonlara 
doldurup demiryoluna götürdüler. Her kamyona 
yedi sekiz aile dolduruldu. 

Aramızda dedelerimiz vardı. Mezarlığa girdiler. 
“Ben bu yola dayanamam, öleceğim!” diyenler 
vardı. Bu acıya dayanamam diye mezara girdiler. 
Bunlardan Mevlüt dedeyle Ömer dedeyi bugün gibi 
hatırlıyorum. Askerler, onları döve döve mezardan 
çıkarıp arabaya getirdiler. Mevlüt dedemiz Ural 
Dağlarını aşarken hayata veda etti. 

Aile fertlerinin her biri bir yana düştü. 
Çocuklarımız ve ihtiyarlarımız yollarda kayboldu, 
öldü. Niceleri çocuklarını kaybetti. Bir ay yol gittik. 

Yolda açlık ve susuzluktan ölenlerimiz 
çok oldu. Ölenleri aldı götürdüler, nereye 
attılar bilmiyoruz, kimse görmedi. 
Körpe çocukları alıp alıp vagondan 
dışarı atıyorlardı. Birinin kucağında bir 
yaşındaki körpe çocuk öldü. Bu çocuğun 
cesedini iki gün sakladı. Sonra askerler 
gelip onu buldu ve alıp pencereden 
dışarı attılar. 

Sürgün yollarında nice facia yaşandı. 
Hangi birini anlatayım ki… Herkes 
darmadağın oldu. İki kadın çocuklarını 
kaybetmişti, ağlayarak arıyorlardı. Ayrı 
vagonlara düşmüşlerdi.  Biri üç yıl sonra 
buldu. Çocuklarının üçü ölmüştü, biri 
hayattaydı. Öyle aileler vardı ki tamamen 
yok oldular.

Bizi Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’a dağıttılar. Biz Özbekistan’ın Buhara 
vilâyetine düştük. Buranın halkı bizden de beter 
açtı. Bizler de onlara karıştık aç, susuz... Her birimiz 
başka köylere dağıtıldık. Bizi Karl Marks köyüne 
götürdüler. Babamın tarafı Kazakistan’a düşmüştü. 
Her birimiz bir tarafa... 

Önce bizi istasyonda bıraktılar. Sonra 
götürüldüğümüz köyde yerleşeceğimiz ev yoktu. 
Kimi ahıra, kimi de birinin viran kalmış hanesine 
yerleşti. Yanımızda getirdiğimiz her şey çalındı. Kapısı 
olmayan bir eve geldik; kapı yerine battaniye asılmıştı. 

01.10.1951 Taşkent
Soldan Sağa: Gülgez Nüfer kızı, İsrafil Merali oğlu, Mustafa 

Merali oğlu (ayakta) Yaşa Züfer oğlu, Köşeli Nüfer oğlu.

Gülgez Nüfer kızı: 14 Mayıs 
1930’da Ahıska’nın Boga 
köyünde doğdu. 1944’de 

Özbekistan’a sürgün edildi. 
Kazakistan’ın Cambul 

vilayetinde yaşamaktadır.

25Bahar 2016

Bizim AHISKA



Babam 1942 yılı Harman ayında askere gitmişti. 
Gidiş o gidiş. Bir daha onu görmedik. Allah’tan 
başka kimsemiz yoktu. 

Buraya geldiğimizde anamız hastaydı. Dokuz 
ay hasta yattıktan sonra derdinden öldü. Üç kız, 
bir erkek kardeş sahipsiz kaldık. Anamın gözüne 
sürekli bacısı görünüyordu. Sürekli ben gelemem, 
çocuklarımı bırakamam diyordu. Bacısı genç yaşta 
ölmüştü. Anam öldüğünde komşusuna diyor ki, 
“Bu dört çocuğumun belki ikisi ölür ama ikisine bakın 
ne olur! Soyumuz tükenmesin…”  Anam vefat ettiği 
zaman ben 13 yaşındaydım. En küçük bacım üç 
yaşındaydı. Kardeşlerim diğerleri yedi ve dokuz 
yaşındaydılar. Döşeği söküp 
anneme kefen yaptık. 

Üç yıl kadar ot yedik, kepek 
yedik, aç kaldık ama yaşadık. 
Bir kardeş üç bacı birbirimize 
tutunup hayatta kaldık. Başım-
dan geçeni söylesem tükenmez. 
Âlem biliyor ya bizlerin ne gün-
ler çektiğini. Allah o günleri kim-
seye göstermesin, ne dostuma 
ne düşmanıma. Çok zor günler 
gördük. Geceleri bile pamuk top-
luyorduk. Planı doldurmayanı 
dövüyorlardı. Günde 80 kilo pa-
muk toplamamız gerekiyordu. 
Yaşa bakmadan herkes bu kadar 
toplamalıydı. Çocukları evde bı-
rakıp kardeşimle gece pamuk 
topluyorduk. 1953 yılına kadar 
çalışmamıza karşılık hiçbir şey 
vermediler. 

Dört yıl boyunca yani 17 yaşıma kadar milletimi-
zi, dost akrabayı görmedik. 1956 yılına kadar bizim 
milletin bir yerden bir yere gitmesine, akrabalarını 
görmesine izin verilmedi. Bir yere giderken imza 
alıyorlardı. Bazıları gizlice gidip akrabalarını buldu. 

Başımdan geçenleri anlatmaya kalbim 
dayanmıyor. Yiyecek bir şeyimiz yoktu. Derdini 
dinleyecek kimse yoktu. Babamız zaten askerdeydi. 
Meğer onun da kara kâğıdı gelmiş, fakat bize 
vermemişlerdi. Daha sonra araştırdık öğrendik, ne 
fayda. Bir gün sedir (kolhoz reisi) gelip iki çocuğu 
almak istedi. Yetimhaneye verin dedi ama vermeye 
kıyamadım. Ölürse kendim gömerim dedim, 
vermedim. 

Sonra kardeşim 19 yaşında evlendi. Bir bacımı 
yanıma aldım diğerini de kardeşime bıraktım. 

1957 yılında ninemizi, anamın anasını bulduk. 
Daldan dala dolaştık geldik Kazakistan’a. Beni 
Kazakistan’da bir yetime verdiler. Kazak birinin 
evinde dört yıl yaşadık. Sahipsiz bir nineydi, iki 
torunu vardı. Oradan çıkıp başka yere gittik. Şimdi 
Taraz’da yaşıyoruz. 

Açlık, yokluk, yoksulluk olsa da altı çocuk 
büyüttüm. Çocuklarımın ikisini tarlada büyüttüm. 
Beşiği sırtıma alıp tarlaya götürüp geliyordum. O 
kadar aç, susuz olsak da demek ki, günümüz daha 
dolmamış; ölmedik. Anne yok, baba yok, kimse 
yok. Yine de Allah’ın büyüklüğüne bin şükür. 
Yoldan çıkmadık. Allah sonunda rızkımızı verdi. 

Bütün yetimler birbirini buldu. 
Hayatımızı onlarla birlikte 
yaşadık. Öyle oldu ki ot yedik. 
Ne soba vardı ne yatacak yer. 
Eski bir evde yaşıyorduk. 
Yeri kazıyıp içinde ateş yakıp 
ısınıyorduk. Uyurken küçük 
bacımı belime bağlıyordum, 
ateşe düşmesin diye… 

1960 yılına kadar kendimize 
gelemedik. 1960’dan sonra ya-
vaş yavaş ellere karıştık. Kırk 
yaşıma kadar kimsenin toyuna 
düğününe gitmedim. Kardeşim 
okudu, biraz toparlandık. Ama 
onu da Allah elimizden erken 
aldı. Unutuyorum artık. 85 ya-
şıma geldim, unutuyorum. Bir 
söz desem ikisini unutuyorum. 
Çok insan öldü yollarda. Çok 

ocak söndü. Şimdi de yine dışarı-
lardayız, can ciğeri göremiyoruz. Nice canlar garip 
garip kefensiz gömüldü. Nice canlar yollarda dere-
lere atıldı. Başka ne diyeyim…

Biz geldikten sonra ardımızdan bütün evrakları 
göndermişler. Soyadlarımızı nasıl değiştiler 
anlamadık. Birkaç yıl sonra gidip sorduğumuzda 
Gürcü soyadı yazıldığını öğrendik. Annem Ömer 
kızı Maygül. Bir dedemin adı Ömer, öbürünün 
adı Arif’ti. Sonra soyadımızı değiştirip Loladze 

yazmışlar. Ömer dedem Özbekistan’da açlıktan 
öldü, ninem de öyle. 

Allah dünyamıza huzur versin. İnsafsız 
milletlere Allah vicdan versin, doğru yolu göstersin. 
Allah hiçbir anaya bunları göstermesin. Her şeyi 
anlatamadım, anlatamıyorum kalbim dayanmıyor.

Gülgez Arif kızı ve Bedirşah Efledin oğlu. 
Kazakistan, 1957.
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