
 Yunus ZEYREK

Savaşın dördüncü senesiydi. Birkaç sene önce-
ki gizli polis terörü nispeten durmuştu. O zamana 
kadar askere alınmayan Ahıska’nın Türk ahalisi, 
şimdi silâh altına çağrılmış, on yedi yaşın üzerinde-
ki gençlerden elli yaşındaki babalara kadar herkes 
toplanmış ve cepheye gönderilmişti. Köylerde ka-
dınlar, çocuklar, yaşlılar ve bir de cepheden dönen 
sakatlar vardı. Tarla ve çayır işleri bunlara kalmıştı. 
Bir zamanlar tarlalarda eli sadece tırmık tutan ka-
dınlar şimdi tırpan ve saban kullanıyor, çocuklar 
da annelerine elden geldiğince yardım ediyordu. 
1944 yılının yazı böyle geçti. 

Sonbaharda yaylalar inmiş, köylerde kış 
hazırlıkları tamamlanmıştı. Yaşlıların söyledik-
lerine bakılırsa o seneki mahsûl hiçbir zaman gö-
rülmemiş derecede boldu. Tarlalar, bahçeler ve 
bostanlar aşıp taşmıştı. Hatta bazıları, “Tabiatın bu 
kadar azması iyiye alâmet değil; Allah ahirimizi hayrey-
lesin.” diyorlardı. 

Hemen her aileden bir veya birkaç kişi ‘vatan 
savaşı’na gitmişti. Yaz mahsulü kaldırıldığı gibi 
güz çifti de tamamlanmıştı. Adam yokluğuna 
rağmen ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar el birliği 
ederek öküz koşup kolhoz tarlalarını sürmüşlerdi. 
Böylece güzlükler yani gelecek yılın ekinleri de 
ekilmişti. Derken soğuklarla beraber koç ayı (ka-
sım) gelip çatmış, tepelere yağan kar, artık köylere 
inmişti.

Geçen sene başlayan demiryolu inşaatı devam 
ediyordu. Bu iş önceleri ağır aksak gitse de son bir-
kaç ay içinde birden hızlanmıştı. Yukarıdakiler, bu 
yolun Ekim Bayramı’na (Bolşevik İhtilâli’nin 27. Yıl-
dönümü) kadar tamamlanmasını emrediyorlardı. 
Söylenenlere bakılırsa savaş Türkiye üzerinden bu-
ralara sıçrarsa o zaman bu yol çok işe yarayacakmış. 
Kolhozlarda adam kıtlığı varken kadın erkek deme-
den alıp demiryolu işine götürüyorlardı. Bu yollar-
da soğuk, açlık ve bitkinlikten hastalanan niceleri 
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ölüp gitmişti… Doktor mu vardı, ilâç mı… Birçok 
insan babasının, amcasının cepheden bu yolla gele-
ceğini hayal ederek kazmayı aşkla vuruyordu top-
rağa… Gerçekten de demiryolu, Ekim Bayramı’na 
kadar tamamlanmış, 7 Kasım’da son istasyon olan 
Vale’de yapılan sönük bir törenle açılmıştı.  

Halkın gözü kulağı cephedeydi. Sık sık ölü ve 
kayıp haberleri geliyordu; bazen de vücudunun bir 
kısmını cephelerde bırakıp dönenler… Parti bürosu, 
Stalin’in yeni emir ve isteklerini bildiriyordu. Köy-
lere kadar dağıtılan Adigön Kolhozcusu gazetesinde 
çıkan yazılar da bundan farklı değildi. Gazetenin 
birinci sayfası Stalin ve Beriya’nın fotoğraf ve sözle-
riyle doluydu. Cepheden dönen sakatların anlattık-
ları, birkaç gün içinde her tarafa yayılıyordu. Bu ha-
berlerde ölüm, kan, ateş ve gözyaşından başka bir 
şey yoktu. Çoktandır insanlar gülmeyi unutmuştu. 
Her tarafta yorgunluk, bez-
ginlik ve ümitsizlik havası 
hâkimdi.

Ahıskalılar, cephe-
lerde büyük bir gayret-
le savaşıyorlardı. Hatta 
bazıları Sovyetler Birli-
ği kahramanı unvanına 
lâyık görülüyor, bunlar 
gazetelerde ilân edili-
yordu. O günlerde bi-
rinin haberi dilden dile 
dolaşıyordu. Sakunetli 
Bekir Dursunoğlu’na, sa-
vaştaki yiğitliğinden dolayı 
SSCB kahramanı unvanı ile 
Lenin nişanı ve Kızıl Yıldız ma-
dalyası verilmişti. Bu tür haberler, 
ümitsiz ve yorgun halka bir zafer ışığı gibi 
görünüyor, tez zamanda savaşın bitmesi için dua 
ediyorlardı.

Erkek öğretmenler askere alınmıştı. Adigön Pe-
dagoji Mektebinin kız talebeleri, hem okuyor hem 
de yakın köylerdeki ilkokullarda öğretmenlik edi-
yorlardı. Adigön İlköğretmen Okulunu bitiren Ne-
zire, ilçenin hemen karşısında, çayın öte yakasındaki 
Gorgul köyünün öğretmeniydi. Ormanın eteğinde-
ki bu küçük ve güzel köyde iki sene öğretmen olarak 
oradan oraya koşup durmuştu. Bu arada Pedagoji 
Mektebinin ikinci kursuna devam ediyordu. Yani 
hem öğretmen hem öğrenciydi. Orayı pekiyi dere-
ceyle bitirince Lelivan köyü Ortaokuluna müdür 
yardımcısı ve fizik-matematik öğretmeni olarak ta-
yin edildi. Burada hem okuldaki görevlerini yapıyor 

hem de akşamları köy kolhozunun muhasebe işle-
rine yardım ediyordu. Henüz on dokuz yaşındaydı. 
Mesleğini çok seviyor, işini aşkla ve şevkle yapıyor-
du. Hafta sonları Adigön’e ailesinin yanına geliyor, 
pazartesi sabahları Lelivan’a, mektebe gidiyordu. 

Nezire’nin babası Şahbendaroğlu Meheddin, aslın-
da Azgurluydu. Kendisi okumuş bir aileden geliyordu. 
Diğer kardeşi Muallim Eleddin, 1937 takibatında meş-
hur edîp Ömer Faik’le birlikte tutuklanmıştı. O sene 
müthiş bir fırtına esmiş, çok insanı alıp götürmüşler-
di. Adigön Kaymakamı Alihan, Eğitim Müdürü Rıza 
Şahvelet, Ziraat Müdürü Eyüp, Savcı Mehdi ve daha ni-
celeri… Pulateli meşhur Âşık Sefilî de götürülenler ara-
sındaydı. Onlardan bir daha haber alınamadı… Hatta 
Ahıska Parti Komitesi Birinci Sekreteri Ağa Sultanoğlu, 
Hudut Komutanının attığı bir kurşunla hayatını kaybet-
mişti. Buralarda Türklerin hayatı çok zor bir döneme-

ce girmişti. Çevrede sayılıp sevilen 
kişiler, ya rejim muhalifiydi, 

ya Türkiye casusu yahut da 
ilk fırsatta Türkiye’ye ka-
çacak birisi…

Bu hâl Alman savaşı 
başlayıncaya kadar de-
vam etti. Savaş başladı-
ğı sırada etrafta şöyle bir 
söz dolaşıyordu: “Savaş 

çıktı; cepheye asker ve yiye-
cek lâzım. Bunlar da halktan 

alınacak. Stalin artık elini in-
sanların yakasından çeker…” 

Meheddin, Komünist 
Partisi’nin gözde adamlarından 

biriydi. Çevre köylerdeki kolhozlar 
onun öncülüğünde kurulmuştu. İçe 

kapanık, kendi halinde fakat çok çalışkan 
biriydi. Herkesin yakalanıp götürüldüğü dönemde 
ona bir şey olmamıştı. Ahıska’da Sovyet rejimi iyice 
yerleşince onu Adigön hâkimliğine (sudiya) tayin 
etmişlerdi. Hem ilçede hem de köylerde büyük bir 
itibarı vardı. “Meheddin Beg geliyér!” denildi mi her-
kes kendine çeki düzen verir, saygıda kusur etmez-
di. Karısı Satut Hanım da Adigön’ün yanı başında-
ki Çire köyü mektebinin müdürüydü.

Nezire, hafta sonu tatilini ailesinin yanında 
geçirmek üzere Cuma günü akşamı Lelivan’dan 
Adigön’e geliyordu. İlçe girişindeki Köprübaşı’nda 
önüne çıkan askerlerden biri seslendi: 

- Hey devuşka! Nereye gidiyorsun?
- Lelivan köyünün öğretmeniyim, ama evimiz 

burada!
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Asker, yüksek sesle ve son emri verdi: 
- Burada yaşıyorsan geç, burada yaşa-

mıyorsan geldiğin köye dön! 
Durumu anlattı, müsaade aldı, geçti.
Nezire çok şaşırmıştı. Şimdiye kadar 

böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Bunları 
evde anlattı. Kimse bir dala konduramadı. 

Pazartesi sabahı Nezire Lelivan’a, an-
nesi de Çire köyüne gitmek üzere evden 
çıktılar. Anne kız vedalaşıp ayrıldılar. 

Nezire köprüye gelince aynı yerde, 
yine aynı askerler tarafından yolu kesildi. 

- Devuşka geri dön ve evine git!
- Okula gidiyorum, derse yetişmeli-

yim, talebeler beni bekliyor! 
- Hükûmetin emridir, birkaç gün tatildir! 
Nezire, “Ne tatili?” diye mırıldanarak 

çaresiz eve döndü. Birazdan annesi de geri 
geldi. Onu da geri çevirmişlerdi…  

Bir şeyler oluyordu… Hayatın olağan 
akışı değişmiş görünüyordu. Öğretmen anne-kız, 
anlayamadıkları bu duruma şaşırıp kaldılar. 

*
O akşam Meheddin henüz daireden eve gelmiş-

ti ki Raykom (Bölge Komünist Partisi Komitesi) 
toplantısı haberi geldi. Böyle toplantılar her zaman 
yapılırdı, ama bu akşamın dar vaktinde ne toplan-
tısıymış! Yine de aklına kötü şeyler gelmedi. Ma-
dem toplantı vardı, niçin dairedeyken söylemedi-
ler, diye kendi kendine söylenerek gidiyordu. 

Hâkim Meheddin salona girdiğinde toplantı baş-
lamak üzereydi. Raykom üyelerinin hepsi orada ha-
zırdı. Salonda çok gergin bir hava olduğu açıkça his-
sediliyordu. Kimse kimseyle konuşmadı. Bu durum, 
dakikalar geçtikçe ağırlaştı. Hiç kimsenin yüzünde 
bir tebessüm ifadesi yoktu. Suratlar bir karıştı. Ray-
kom Başkanı, önceki toplantılardaki gibi selâmlama 
ifadeleri kullanmadan, “Yoldaşlar, hassas bir zamanda 
yaşadığımızı biliyorsunuz!” diyerek sözü uzatmadan 
elindeki kâğıttan Stalin’in emirlerini okumaya başla-
dı. Bu emirler, savaş şartlarıyla ilgiliydi ve zaten her-
kesin bildiği şeylerdi. Asıl keskin emir arkadan geldi: 
“Ahıska ve çevresinde yaşayan Türk ahali savaş şartları 
sebebiyle bölgeden tahliye edilecektir; bu gece, hemen!”

Raykom Başkanının bu son cümlesi salonda fırtı-
na gibi esti! Herkes birbirinin yüzüne baktı. Kimseye 
serbest söz hakkı verilmedi. Toplantıya katılan kala-
balık, Başkanın, “Toplantı sona ermiştir! Hepimiz de-
nilenleri yapmak mecburiyetindeyiz; gidebilirsiniz!” em-
riyle dağılmaya başladı. Herkes dayak yemiş gibiy-
di. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ne konuşan ne 

bir şey soran vardı… Perişan bir vaziyette evlerinin 
yolunu tuttular. Yalnız Parti Başkanı, kapının önün-
de bir elini Meheddin’in omuzuna atıp, diğer eliyle 
de havada zikzaklar çizerek bir şeyler söylüyor, o da 
gözleri yerde, söylenenleri dikkatle dinliyordu. 

*
 O gece hava çok soğuktu ve gökyüzü masma-

viydi, küçücük bir bulut bile yoktu. Ay ve yıldızlar 
bütün parlaklığı ile her tarafı aydınlatıyordu. Sa-
atler geçmiş Meheddin hâlâ eve gelmemişti. Satut 
Hanım, kırmızı fasulye yemeği yapmış, sofrayı 
hazırlamış, fakat ne kendisi ne de kızı Nezire sofra-
ya oturamamışlardı. Saatlerden beri sofra başında 
bekleyen anne, ne yapacağını bilemiyordu. Ye-
rinde duramıyor, dışarı çıkıp içeri giriyor, tekrar 
çıkıyordu. Savaş zamanıydı. İnsanlar toplanıyor, 
ya cepheye gönderiliyor ya da türmeye (hapisha-
ne) kapatılıyordu… Satut Hanım’ın kafasında bin 
bir türlü şüphe ve endişe ayaklanmıştı.

Nezire sokakta babasının yolunu gözlüyordu. 
Gökte parlayan yıldızlara ve onların arasında mey-
dana gelen kaymalara dalıp gidiyordu. Bu bekle-
yiş, gecenin öte yakasına geçmişti. Birden üç gölge-
nin kendisine doğru yaklaştığını gördü ve omuz-
larında tüfekleri parlayan iki asker arasında gelen 
babasını fark etti. Bir an için babasının da türmeye 
atılacağını düşündü; kendini tutamadı, ağlamaya 
başladı. Neyse ki çok sürmedi; iki gölge kayboldu, 
babasıyla yüz yüze geldi. Babası ona sarıldı, “Kı-
zım, bu karanlıkta niçin sokaktasın?” dedi. Nezire, 
cevap vermedi. Zaten cevabı olan bir soru değildi. 
Hiçbir şey konuşmadan eve doğru yürüdüler.
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Nezire’yle birlikte eve gelen Meheddin, sâkin 
ve soğukkanlı bir dille, “Korkmayın, ağlamayın; 
bir şey yok! Buralar tehlikedeymiş! Almanlar Tür-
kiye üzerinden saldıracak, uçakları buralara bomba 
yağdıracakmış. Devlet, bizi bu savaş bölgesinden uzak 
tutmak için daha güvenli yerlere götürecekmiş. Sadece 
bir buçuk saat vaktimiz var. Fazla dibe köşeye düşmeyin. 
Kısa zamanda dönecekmişiz. Birkaç çamaşır ve yiyecek 
alın, yeter. Haydi, hemen hazırlanın!” dedi. Raykom 
başkanı toplantı çıkışında kendisine, “Sen partinin 
ve bu halkın önde gelenlerinden birisin. Önce kamyona 
ailenle sen bin ki, millet arkandan gelsin. Bu aynı za-
manda Parti’nin sana emridir!” demişti!  

Evlerinin yakınındaki türmenin son günlerde 
birdenbire kapanuxlarla (tutuklu) dolu olması, açık-
ça söylenmese de evdekileri tedirgin ediyordu. Bu 
kapanuxlar arasında tanıdık biri de vardı: Xonalı 
Kurban dayı. Meğer o, nereden duymuşsa yakın-
da bu bölgede yaşayan Türk halkının sürüleceğini 
biliyormuş! Bu haberi etrafa yaymasın diye içeri 
atılmıştı. Son günlerde türmeye gelenlerin hemen 
hepsi bunlardan ibaretti. Meheddin de bunu işit-
miş, fakat inanmamıştı! İşte bu son toplantıda her 
şeyi kendi kulağıyla birinci ağızdan duydu...

Kendi kendine konuşuyordu: İşe bak, bir böl-
genin halkı topyekûn sürgüne gönderiliyor! Ama 
öyle demiyorlar ki... Neymiş, halkı güvenli yerle-
re götüreceklermiş! Bizi Alman bombalarından 
koruyacaklarmış. Peki, ya Ude’nin Gürcüleri, şu 
Ahıska’nın Ermenileri ne olacak? Yoksa onlar göz-
den mi çıkarılmış? Alman uçakları onlara bomba 
atmaz mıydı? Onları niçin güvenli yerlere götür-
müyorlar? 

Meheddin, duyduklarına, dinlediklerine ina-
namıyordu. Nasıl olurdu? Bu halkın hiçbir suçu 
yoktu ki! Devlet asker istemiş vermiş; elindeki yi-
yeceğini, giyeceğini istemiş, onu da vermiş bu halk. 
Aklına bir şey gene geldi: Kolhoz çalışanlarının her 
sene bu vakitler ödenen emek hakları da nedense 
hâlâ ödenmemişti. Geçen haftaki Raykom toplan-
tısında birisi sormuştu da, Gürcü şeften, “Ne acelesi 
varmış! Bir yere kaçmıyor ya! Bir gün herkesin parası 
verilir!” cevabını almıştı.

Meheddin, yıllardan beri canla başla hizmet et-
tiği Parti’nin bu kararına bir anlam veremiyordu. 
Çaresizlik içinde kıvranıyor fakat bunu belli etme-
meye çalışıyordu. Hem hükûmet organları hem de 
halk arasında bir itibarı vardı. Fakat şimdi bırak 
itibarı, insan yerine bile konulmadığını düşünü-
yordu. Yapılacak bir şey yoktu. Karısı ve kızıyla 
herkesten önce kamyona bineceklerdi.  

Kamyonlar yola dizilmişti. Soğuk bir kasım 
gecesinin şafaktan önceki koyu karanlığında 
Ahıska ve Adigön vadilerinde kıyametler kopu-
yordu. Kadın ve çocuk feryatları, köpek uluma-
ları, sığır böğürmeleri, motor ve korna sesleri bir-
birine karışıyordu. Bütün Türk köy ve kasabaları 
askerler tarafından basılıyor, uykudaki yavrular 
uyandırılıyor, tüfek dipçiği ile dövülüyor, yaka 
paça kamyonlara dolduruluyordu. 

Neziregille birlikte dört aileyi en öndeki kam-
yona bindirdiler. Çevre köylerden gelen kamyon-
lar da Adigön’e gelip buradan konvoylar hâlinde 
Ahıska’ya doğru gidiyordu. Bu kamyonlar, kasa-
larına eşya gibi zorla yüklenen yolcuları, bir haf-
ta önce tamamlanmış olan demiryolundaki istas-
yonlara taşıyordu. İnsanlar hayatında ilk defa tren 
görüyorlardı. Garip olan, bu trenlerin geldiği yolu 
kendileri yapmışlardı!

Nezire ile ailesini taşıyan kamyon, sabahın erken 
saatlerinde Mugaret istasyonunda durdu. Neden-
se o gün akşama kadar trenin yanında bekletildiler. 
Soğuktan herkesin eli ayağı donmuştu. Annelerin 
ve bebeklerin feryat figanı Kür Irmağı’nın çağıltı-
sına karışıyor, Azgur Kalesi’nin surlarında yankı-
lanıyordu. Lânetler yağdırıyorlardı; ama kime? Bu 
istasyona sayısız kamyon geliyor, binlerce insanı 
burada indirip, başkalarını getirmek üzere yeniden 
köy yollarına düzülüyordu. Kamyondan inenler 
korku ve şaşkınlık içinde meçhul akıbeti bekliyor-
lardı. Zavallılar bir yandan feryat ediyor bir yan-
dan da şu son birkaç saat içinde şahit oldukları 
vahşeti birbirlerine anlatıyorlardı. 

Lelivan’dan gelen yaşlı bir adam hem hıçkırı-
yor hem de yanındakilere bir şeyler anlatıyordu. 
Nezire, öğretmenlik yaptığı köyden olan bu adamı 
uzaktan tanıyordu. Yaşlı adam anlatırken tıkanıyor, 
nefes alıp yeniden devam ediyordu: 

- Lelivan’dan birkaç kamyon hareket etti. Bizim 
kamyon Adigön köprüsünü geçti. Biz geçer geçmez 
büyük bir gürültüyle sarsıldık. Arkamızdan gelen 
kamyon köprüden aşağı düşmüştü. Bizim kamyon 
durdu. Diğer kamyonlar da durdu. Koblıyan 
Çayı’nda çırpınan insanlara bakıyorduk. Fakat ge-
cenin karanlığında sadece çırpınan ve feryat eden 
karartıları görüyorduk. Onların feryadı göğe yük-
seliyordu. Hepimiz ağlaştık, bağırdık, çağırdık! 
Söylediklerine göre kocaları cephede olan birkaç 
gelin çayda boğulmuş. Diğerlerini toplayıp kam-
yona bindirdiler. Yaralıları Ahıska Hastahanesinde 
indirdiler; yaraları sarılıp trene getirileceklermiş. 
Başka birisi söze karıştı:
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- Biz de az önce Adigön’den geldik. Onlar yedi 
gelinmiş. Büyük bir çukur açıp yedisini de oraya 
attılar, üstlerini toprakla örttüler…

Akşam karanlığı basmıştı. Şiddetli bir düdük 
sesi duyuldu. Herkes bu sesin geldiği tarafa yönel-
di. Hoyrat bir ses her tarafı inletti: “Herkes eşyasını 
yanına alsın. Vagonların kapıları açılmıştır! Çabuk!”

Kurtların sürüye dalışını andıran bir manzara 
vardı burada. Sabahtan beri etrafı çembere almış 
hâlde bekleyen askerler birden hareketlendiler. Hal-
kı ite kaka vagonlara doldurmaya başladılar. Akra-
ba, komşu, kadın, erkek ayrımı yapmadan insanlar 
sadece sayı hesabıyla kara vagonlara dolduruldu. 

Askerler arasında insan evlâdı yok muydu? 
Bunlar sadece zâlim emirleri yerine getiren bi-
rer zulüm makinesi miydi? İşte bir subay, yırtık 
pırtık elbiseler içinde beş altı yaşlarında bir kız 
çocuğunun elinden tutmuş, bir bir vagonları gezi-
yor ve ‘Bu çocuk yetimdir, babası cephededir. Anası ise 
bir hafta önce ölmüş. Hiç kimsesi yoktur. Onu da bera-
ber götürün!’ diye dil döküyordu... 
Utxisuban köyünden altı çocuk, anne, baba, 

nine ve dededen meydana gelen on kişilik bir aile 
de Nezirelerin vagonuna bindi. Baba savaştan güya 
sağ gelmişti. Belkemiğinden ağır yara aldığı için 
sakat kalmıştı ve kendini taşıyamıyordu. Adam, 
karısının sırtında vagona bindi.  

Kapılar dışarıdan kilitlendi. Lokomotif kara du-
manları göklere savurarak hareket etti.  Ani bir tit-
remeyle sarsıldı yolcular. Ahıska vadilerinde başla-
yan bu yolculuk ne zaman ve nerede sona erecekti, 
bunu bilen yoktu…

*

Bir ucundan öbür ucu görünmeyen katar sarsıla 
sarsıla yol alıyordu. Nezire’nin vagonu, katarın or-
talarındaydı. Hayvan taşınan bu vagonlarla şimdi 
insan taşınıyordu! Vagon tahtalarına yapışmış güb-
re ve ağır hayvan kokusu hissediliyordu. Döşeme-
nin üzerine ot serilmişti. Yolcular bunun üzerinde 
oturuyor veya yatıyorlardı. Derme çatma tahta-
ların aralıklarından tipi üflüyordu. Çocuklarının 
donmasından korkan anneler, mendil, kuşak, 
yastık kılıfı veya iç tülbentleriyle bu aralıkları ka-
patmaya çalışıyorlardı. Tren durunca pek fark 
edilmeyen esinti, hareket ettiği anda iyice hissedi-
liyor,  vagonun içinde adeta rüzgâr esiyordu. Koca 
vagonda güya havalandırmak için pencereye ben-
zeyen küçücük bir havalandırma deliği (fortoçka) 
vardı. Gün yok, ay yoktu, zindan gibi…  

Vagon ahalisi, yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan  

meydana geliyordu. Bunların arasında cephede 
kolunu, bacağını, gözünü veya kulağını kaybetmiş 
sakatlar da vardı. Yolcuların kimi ağlıyor, sızlıyor; 
kimi derin derin düşünüyor, kimi yanındakine bir 
şeyler anlatıyor, kimi de vagonun karanlıklarında 
kaybolup gidiyordu. Kiminin yiyeceği bitmiş kimi-
ninki de iyice azalmıştı. Bir anne, yorganın altına 
topladığı küçücük çocuklarını avutmakla ve uyut-
makla meşguldü. Yorgun ve bitkin bir hâlde, belir-
siz bir hedefe doğru yol almanın getirdiği kasvetli 
hava, vagonun içine bir karabasan gibi çökmüştü.

Soğuktan buz kesen vagonda açlık ve hastalık 
kol geziyordu. İnsanlar canlı cenaze gibiydiler, 
sanki yaşamıyorlardı. Bu hâl, gün geçtikçe ağırla-
şıyordu. Hayat için zarurî şeyler de her gün biraz 
daha azalıyordu. Tuvalet ve temizlik imkânı yoktu. 
Günlerden beri içme suyu bile bulamayan insanlar 
neyle ve nasıl yıkanacaktı ki… Herkes bir tarafını 
kaşıyor; anneler çaresizlikler içinde, çocuklarının 
saçlarını karıştırıyor, bulduklarını tırnakları ara-
sında eziyorlardı. İnsanlar bitlenmişti… 

Daha önce neresi olduğunu bilmedikleri bir is-
tasyonda tren durunca, Meheddin inmiş, bir yer-
lerden bulduğu bir demir parçası ve bir taşla va-
gona dönmüştü. Bunlarla vagonun bir köşesindeki 
döşemeyi kırmış, bulabildiği bezleri birbirine ekle-
yerek köşede bir tuvalet meydana getirmişti. Onun 
bu çabasıyla vagon halkı rahat bir nefes almıştı.  

Yolcular, ayı günü unutmuşlardı. O kadar ki 
kamyondan inip vagona bindikleri Mugaret is-
tasyonundan hareket etmelerinden iki gün sonra 
Tiflis’e, beşinci gün Bakü’ye geldiklerini hesap edi-
yorlardı. Nezire’nin babası Meheddin, cebindeki 
küçük çakısıyla vagonun tahtasına çentik atıyordu. 
Yegâne zaman ölçüsü bu çentiklerdi. Onun dediği-
ne göre Derbend’e ulaştıklarında yolculuk doku-
zuncu gününe girmişti. 

*

Tren birden hızını kesti, yavaşlamaya başla-
dı, acayip sesler çıkararak durdu. Vagondakiler 
meraklı gözlerle birbirlerine baktılar. Kimse bir 
şey söylemedi. Acaba gidecekleri yere mi gelmiş-
lerdi? Öyle ya hiç kimse nereye götürüldüklerini 
bilmiyordu. Kısa bir tereddütten sonra Nezire va-
gonun havalandırma deliğinden dışarıya baktı. 
İstasyonda bir şeyler satan çocukların koşuştur-
maları görülüyordu. Onlara bakarken içeride mey-
dana gelen ani hareketlilik üzerine geri çekildi. 
Vagonun kilitli kapısını açıp içeri dalan bir askerle 
yüz yüze geldi. Herkes o askere bakıyordu. Silâhlı  
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asker, Meheddin’e seslenerek kendisiyle gelmesini  
söyledi. Bir anda vagonun içine kara bulutlar çöktü. 

Nezire’yle annesi Satut Hanım hiçbir şey konu-
şamıyor, sadece birbirlerinin gözlerinin içine ba-
kıyorlardı. Bu bakışlarda tarifi imkânsız korku ve 
kaygı vardı. Meheddin nereye götürülmüştü… Za-
ten kaç seneden beri giden gelmiyordu. Bu da öyle 
olmasın… Vagonların kapılarında silâhlı askerler 
bekliyordu. Dışarı çıkmak yasaktı. Soru soracak 
kimse yoktu. Neyse ki bu korku uzun sürmedi. Beş 
on dakika sonra Meheddin’in, elinde bir kovayla 
iki büklüm geldiği görüldü. Herkes rahatlamıştı. 
Satut Hanım, “Allah’ım sana şükürler olsun!” dedi. 

Tren durduğu zaman öleni kalanı tespit etmek 
ve diğer emirleri bildirmek için her vagona bir sta-
rosta (başkan) tayin etmişlerdi. Meheddin de, bu 
uğursuz yolculukta elli kişilik ahalisi olan vagonun 
başkanıydı! Tren durdukça vagona gelen askerle o 
muhatap oluyor, sorulara o cevap veriyor, emirleri 
o alıyor, yanındakilere o tebliğ ediyordu. İşte Der-
bent istasyonunda çorbayı da o getirmişti.

İçi çorba dolu bu vedrenin (kova) dışı pislikten 
görünmüyordu. Günlerden beri sıcak bir şey 
yememiş insanlar, kovanın dışıyla değil içiyle ilgi-
lendiler. Ne var ki bu çorba, çorbaya benzemiyor-
du. Bulanık bir suyun içinde Rusların kalbasa de-
dikleri, neden yapıldığı belirsiz bir sucuk parçası 
yüzüyordu. Kovaya bakanlar iğreniyor, geri çekili-
yordu. Nezire, “Çorba mı, itlere tökülen yal mı?” diye 
söylendi. Günlerdir bir şey yememiş olan Gor-
gullu ihtiyar Molla Abdul, çaresizce Meheddin’in 
yüzüne bakarak, “Kalbasa bitince bana da bir maşrapa 
çorba ver.” dedi. Onun bu sözünü duyanların göz-
lerine yaşlar hücum etti.

Meheddin, çorbayı görenlerin yüzünde beliren 
havayı anlamakta gecikmedi. Çocuklar, bunun ne 
olduğunu anlamazlar, kolayca içer-
ler de biraz cana gelirler düşüncesiy-
le çorbayı önce onlara dağıttı. Ger-
çekten de aç ve günlerdir sıcak bir 
şey yememiş olan çocuklar, bu çor-
bayı büyük bir iştahla içtiler. Çaresiz 
bazı yaşlılar da aldılar. Sürgün halk, 
beğense de beğenmese de bir daha 
böyle sıcak bir şey göremeyecek, iki 
üç günde bir verilen kara ekmeğe ta-
lim edecekti. 

*

Uzun bir bekleyişten sonra va-
gonların birbirini itiş kakış gürül-

tüsü duyuldu. Derbent’ten çıkan katar, Hazar 
Denizi’nin Dağıstan kıyılarında kuzeye doğru yol 
alıyordu. Geceleri gidiyor, gündüzleri duruyordu. 
Deli bir düzün ortasında durduğu da oluyordu. 
Tren durunca askerler vagonları dolaşıyor, ölenleri 
alıp karların üzerine atıyorlardı. Bazıları ölülerini 
saklıyor, askere vermek istemiyordu. Bu yüzden çok 
gerginlik yaşansa da son sözü silâhlı askerler söylü-
yordu.

Derbent’teki çorba ziyafetinden birkaç gün son-
ra, karanlık çöktüğü bir sırada katarın Astrahan’a 
geldiğini anladılar. O sırada şiddetli bir emir va-
gonları dolaştı: “Şimdi Volga Nehri üzerinden, uzun 
bir demir köprüden geçilecek. Kimse fortoşkadan kafası-
nı çıkarmasın; köprüde baştan başa elektrikli teller var! 
Elektrik çarpar, ölürsünüz!” 

Bu emri duyanlar, yüzlerini buruşturdular ve 
“Sanki hayatta kalmamız Stalin’in pek umurundaydı!” 
diye söylendiler.

Bazı vagonlarda Stalin’in, bütün katarların bu 
köprüden suya dökülmesi emrini verdiği söyleni-
yordu. Bu söylentiye inanan insanların bazıları ağlı-
yor, bazıları da son duasını ediyordu. Bazısı da artık 
her şeyden vazgeçmiş, ne olacaksa olsun edasında, 
gözlerini yummuş, öylece duruyordu. Çocuklar an-
nelerine sokuluyor, babalar yavrularına sarılıyordu. 
Zaten çok uzun olan bu köprü, korku içindeki yol-
cular için daha da uzuyor, bitmek bilmiyordu…

Kapkara bir geceydi. Şiddetli bir tipi esiyor, göz 
gözü görmüyordu. Küçük çocuklar ve bebekler ağ-
lıyor, hastalar inliyor, ölü yakınlarının feryadı va-
gonlardan taşıyordu. Dışarıda tipinin uğultusuyla 
tekerleklerin takırtısı birbirine karışıyordu. Bu ses-
ler insanlara ölümden haber verir gibiydi.

Nihayet tekerleklerin sesi değişti. Köprüyü geç-
mişlerdi. Herkes rahat bir nefes aldı. Az önceki  

Astrahan Köprüsü.
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tedirginlik yerini belli belirsiz bir rahatlamaya bırak-
mıştı. Ne zamandan beri kimse gözünü kırpmamış-
tı. Bazı kafalar öne veya yana doğru devriliyordu. 

Gecenin ortasında vagon ahalisi bir iniltiyle 
uyandı. Gorgullu Niyazi’nin gelini Türken’in do-
ğum ağrıları başlamıştı. Erkekler sanki sözleşmiş 
gibi köşede yatan gelinden olabildiğince uzak bir 
köşede sırtları hastaya dönük vaziyette oturdular. 
Kadınlar zaten hastanın başındaydılar. Türken’in 
üzerine büyük bir yorgan örttüler. Sıcak su yoktu, 
havlu da yoktu. Eldeki imkânlarla acı içinde inle-
yen geline yardım etmeye çalışıyorlardı. Bazısı ba-
şucuna oturmuş müstakbel anneyi sakinleştirmeye 
çalışıyor, bazısı ayakucunda “Hadi kızım, az kaldı, 
sabır!” diyordu. Genç kadın gittikçe sıklaşan ağrı-
ların şiddetiyle bağırıyor, erkekler çaresizce bekli-
yorlardı. Zaman uzuyor, beklenen küçük yolcu bir 
türlü gelmiyordu. Saatler sonra nihayet ince, tiz bir 
çığlık vagonu doldurdu. Bebek ağlamasını duyan 
erkekler, sevinçle derin bir nefes aldılar, kadınlar 
gülüştüler. Ama bu gülüş pek kısa sürdü. Zira 
uzun yolculuğun tek gülüşü de buydu zaten. 

*
Uğursuz katar, yeni bir sabaha doğru koşuyor-

du. Vagon aralıklarından sızan ışıklar, gecenin bit-
tiğini haber veriyordu. Nezire, başını fortoşkaya 
dayadı, baktı. Her taraf bembeyaz karla örtülüydü. 
Gök beyaz, yer beyaz, ufuk çizgisi belirsizdi. Bu be-
yazlıkların içinde meçhullere doğru gidiyorlardı.

Uykusuz ve yorgun olsalar da Nezire’yle arka-
daşı Lelivanlı Gülseher bir türlü uyuyamamışlardı; 
aralarında konuşuyorlardı. Daha geçenlerde birlikte 
meşeye gitmiş, jola (ahududu) toplamışlardı. Hatta 
Türkiye sınırına çok yaklaşmışlardı da devriyelerin 
düdüğü ile geri dönmüşlerdi. İyi bir tesadüfle şimdi 
sürgün treninde de beraberdiler. Zira askerler kimin 
kim olduğuna bakmaksızın milleti vagonlara koyun 
gibi kırk, elli sayarak doldurmuşlardı. 

Gülseher, o hengâmede ailesinden ayrı düşmüştü. 
Onların hangi katara bindirildiğini bilmiyordu. Son 
anda askerler onu da Neziregil’in vagona atmışlardı. 
İyi bir tesadüf ki iki arkadaş birlikte gidiyorlardı.

Gülseher’in aklı fikri cephedeki nişanlısı 
Alim’deydi. Acaba onun bu sürgünden haberi var 
mıydı? Halk, savaş bir an evvel bitsin diye elinde 
avucunda ne varsa toplayıp askere gönderiyordu. 
Diğer kızlar ve gelinler gibi Gülseher de kazak, el-
diven, mahrama ve fanilalar örmüş, her birinin bir 
köşesine renkli iplikle ismini yazmıştı. Olur da bun-
lar Alim’in eline geçer diye umuyordu. Fakat şimdi 

başka bir felâketle yüz yüze gelmişlerdi. Kazak, eldi-
ven şöyle dursun, Alim cepheden sağ salim dönecek 
miydi, kendisini bulabilecek miydi, kavuşabilecekler 
miydi… Bu merak Gülseher’in kafasını kemiriyor-
du. Bir o mu? Bu vagonlarda nice Gülseherler var…

Katarlar, istasyonların çok mesafeli olduğu böyle 
yerlerde, sürgün halkın tuvalet ihtiyacını görmesi için 
bazen bir sahranın ortasında duruyordu. Bu uçsuz 
bucaksız ovalardan sonra daha Ural Dağları aşıla-
caktı. Tren durdu. Millet vagonlardan aşağı döküldü. 
Her yerde olduğu gibi kadınların işi burada da zordu. 
Dümdüz ovanın ortasında tenha bir yer nasıl buluna-
caktı... Nezire, annesi Satut Hanım ve Gülseher, bir 
hayli uzaklaşarak tenha bir yerde durdular. Her şey 
bittikten sonra ne görseler… Birkaç saldat (asker) va-
gonun merdiveninde durmuş onlara bakıyordu…

Bir zaman sonra ıssızlıkları titreten kampana se-
siyle herkes trene doğru koşmaya başladı. Vagonlar 
ağır ağır birbirini itiyordu. Etrafta ne bir canlı, ne bir 
karartı vardı. Yalnız demiryolu boylarında tek tük 
metruk demiryolu bekçilerinin küçücük kulübe-
lerine rastlanıyordu. Tren bu kulübelerden birinin 
önünden geçerken Nezire’nin gözleri yine vagonun 
fortoçkasındaydı. Bu defa hemen oracıkta gördüğü 
manzara başkaydı. Bu manzara, o ana kadar yaşan-
mış olan her şeyi silip süpürdü: Genç bir kadın, bir 
elinde demiryolu bekçilerinin bayrağı olduğu halde 
her iki kolunu kaldırmış sallıyordu. Kadife entari, 
katxa, leçek ve çiçekli şal tavşalı, bu kadının kendi-
lerinden biri olduğunu açıkça gösteriyordu. 

Katar henüz hızlanmamıştı. Kadının bağırarak 
söyledikleri rahat anlaşılıyordu: 

- Siz kimsiniz? Nerelisiniz? Nereye gidiyorsunuz? 
Ben Adigön’ün Çire köyünden Hurşit Ağa’nın gelini-
yim. Adım Çiçek’tir, Çiçeeeek…

Tren ilerledikçe onun sıklaşan adımları, gitgi-
de koşmaya dönüşüyor, aynı sözleri tekrar ediyor, 
sesi gittikçe yükseliyor hatta tekerleklerin sesini 
bastırıyordu. Genç kadın yalvarıyordu: 

- Aranızda bizim köyden kimse var mı? Ne olur, beni 
burada gördüğünüzü bizimkilere haber verin! Unutmayın, 
adım Çiçek’tir! Hurşit Ağa’nın gelini Çiçek, Çiçek, Çiiii…

Bir an geldi ne ses ne bir karartı… 
Tren hızlanmış, Urallara tırmanmaya başlamış-

tı. Çiçek çok gerilerde kalmıştı. 
Nezire’nin kafasının içinde Çiçek gelinin feryat-

ları uğulduyordu. Gördüklerini ve duyduklarını 
yüksek sesle vagondakilere nakletti. Herkes me-
raklı bakışlarla birbirinin gözlerinde Çiçek gelinin 
hikâyesini arıyordu.  Bu yabani sahralarda Ahıskalı 

11Sonbahar 2016

Bizim AHISKA



Çiçek kimdi? Buralara ne zaman ve niçin gelmişti? 
Hiç kimse bir şey söylemedi. Vagonun havası daha 
da ağırlaştı. Nihayet Gorgullu ihtiyar Molla Abdul, 
başını kaldırdı, etrafa baktı ve bu sessizliği bozdu. 
Herkes kulak kesilmiş onu dinliyordu. 

“Geçen sene bizim oralardan birkaç aile alınıp bilinme-
yen yerlere götürüldü. Millet onların Sibir’e sürüldüğünü 
söylüyordu. Bunlar Alman cephesinde kaybolan askerlerin 
aileleriydi. Ya esir düşmüştü ya da kaçmıştı. Kimse 
bilmiyordu. Bunlardan birinin sürülmesine ben şahit 
oldum. Eve öteberi almak için Adigön’e gelmiştim. As-
kerlik Şubesinin önünde bir kalabalığa rastladım. Yaklaş-
tım. Silâhlı iki askerin arasında, kucağında körpe yavru-
suyla bir gelin ağlıyordu. Herkes ona bakıyordu. Askerler, 
gelini bir çuval gibi tutup kamyonun kasasına attılar. Bir 
tarafta kaynatasıyla kaynanası yalvarıyorlardı:

- Bu bebekli gelini nereye götürüyorsunuz? Onu 
bırakın, bizi sürün! diyorlardı.

Diğer tarafta gelinin anası babası feryat ediyorlardı. 
Hele anası başına gözüne vurup kendini kamyonun altı-
na atıyor, ağlayarak yalvarıyor, haykırıyordu:

- Beni de kızımla birlikte götürün! 
Onun feryadını figanını dinleyen olmadı. Anası, yo-

lun ortasında diz çökmüş inliyordu: 
- Çiçeeeek, yavruuuum! 
Kızı, yavrusunu bağrına basmış, nereye gittiğinden 
haberi yok:

- Anaaaa, anaaa! diye feryat ediyordu. 
Çiçek’i götürdüler. Anasının yol ortasında baygın bir 

hâlde yatışı gözümün önünden gitmiyor. Dünürleri onu 
yerden kaldırıp, ağlaya sızlaya köyün yolunu tuttular…”

Vagon halkı kendi derdini bir yana bırakmış, 
Çiçek gelin için gözyaşı döküyordu. 

Meheddin’le karısı Satut Hanım, Molla Abdul’u 
dinlerken göz göze geliyor, sadece bakışlarla birbirleri-
ne bir şeyler söylüyorlardı. İki sene önce Çire köyünde 
kendilerinin de davetli oldukları düğünü hatırlamış-
lardı. Satut Hanım o köyün muallimiydi. Savaş yeni 
başlamıştı. Hurşit Ağa, oğlu Yusuf için büyük bir dü-
ğün yapmış, Hâkim Meheddin Bey’le karısı Muallim 
Satut Hanım’ı da davet etmişti. Düğünde başköşede 
oturmuşlar, herkesten izzet ikram görmüşlerdi.

Düğünden kısa bir zaman sonra Yusuf’u as-
kere çağırmışlardı. Gidiş o gidiş. Bir daha ondan 
haber alınamamıştı. Neden sonra kayıp haberi gel-
mişti. Cepheden dönen birisi, onun ağır yaralı ola-
rak Almanlara esir düştüğünü söylemişti. Sonrası 
meçhul... Stalin’in adamları, esir düşenin ailesini 
sürüyorlardı ama nereye sürdüklerini söyle-
miyorlardı. 

Çiçek’in de nereye gittiğini, ne ol-
duğunu bilen yoktu... 
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