
Bizim Ahıska 9 yaşında!

Bizim Ahıska, bilginin ve 

millî hafı zanın  

sağlıklı 

kaynağıdır.

Oku ve okut!

SÜRGÜN’DEN SAYFALAR

1944 felâketi ni yaşayanlarımız bir bir aramızdan ayrılıyor. Birçoğuyla yaptı ğımız görüşmele-
rin kayıtları arşivimizdedir. Zamanla bunları yazıya geçirip dergimizin muhterem okuyucularına 
sunacağız. 

2007 yılında, genç arkadaşlarımızdan Paşali Seferoğlu’na rica ederek yaşlılarla röportajlar 
yaptı rmıştı k. Bu röportajlardan birkaçının kamera kayıtlarını geç de olsa yazıya döktük. Bu ko-
nuşmaları bir puzle hâlinde bir araya geti rince nasıl bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olduğu-
muzu daha iyi anlarız. 

Ümit ediyoruz ki insan hakları havarileri bunları okur, anlar ve bu seslere kulak verir de üst-
lerine düşeni yaparlar.

Reşidov Teyfur Muxtesimoğlu: 

Ahıska’nın Adigön kazasına bağlı Zanav 
köyünde, 1932’de dünyaya geldim. Beş 

yaşında okula gitti  m. Yedinci sınıfı  okudum. Ba-
bamlar beş kardeşti . Kibar amcam 1938’de Rus-
Fin savaşına gitmişti . İkinci Dünya Harbi patlak 
verince üç amcamı da askere aldılar. Biri ayağın-
dan yaralanıp geldi. 1942’de babamı da askere 
aldılar. Önce Gence’de bir süvari birliğindeydi. 
Sonra onu batı ya götürdüler. 1944 yılı Kasım’ın-
da sürgün edildik. Köyün halkını bir meydana 
topladılar. Sonra da Sudabekir kamyonlarıyla 
Ahıska’ya, trenlere taşıdılar. Orada hayvan vagon-
larına doldurup sürdüler. Annem, üçü kız olmak 
üzere beş çocuğuyla sürgün yoluna çıkmıştı . Kaç 
gün gitti  k bilmiyorum; ama bu yolculuk günlerce 
sürdü. Kazakistan’ın Kızılorda istasyonunda tren-
den indik. 

Bizi arabalarla taşıyıp kolhozlara yerleşti rdi-
ler. Bizden önce buralara Çeçenler geti rilmişti . 
İki aile, iki odalı bir evde kalıyorduk. Bir bacımla 
kardeşim amcalarımla Özbekistan’a düşmüştü. 
Bacım orada öldü. Hepimiz bir tarafa savrulmuş-
tuk. 9 ve 16 yaşlarında iki bacımı kaybetti  k. Beş 
kardeşten üçümüz kalmıştı . Babam askerden 
dönmedi. Onun Smolensk’te açlıktan vefat etti  -
ği haberi geldi. Kızılorda’da teknik okula devam 
etti  m ve 1956’da Türkistan’da biti rdim. Bir ilko-
kulda öğretmenlik yaptı m. 1956 yılına kadar bir 
yerden bir yere gitmemiz yasaktı . 

Stalin ölünce, ondan sonraki yöneti m bize 
uygulanan sıkı rejimi 1956’da üzerimizden kaldır-
dı. Millet nispeten nefes almıştı . 1959’da şuraya 

buraya, akrabalarının yanına gitmeye başla-
dılar. Bir kısım halk da fı rsat ve imkân bulursak 
Ahıska’ya döner yerleşiriz düşüncesiyle şimdi-
lik Azerbaycan’a gidelim diye oraya geldi. Biz de 
Azerbaycan’a geldik. Burada da dört yıl ilkokul 
öğretmenliği yaptı m. 

Durumumuz düzeldi. Bu arada evlendim, üç 
çocuğum dünyaya geldi. 1963 yılında Özbekistan-
Andican’a giderek üniversiteye başladım, beş yıl 
sonra da Biyoloji-Coğrafya Fakültesinden mezun 
oldum. Bu seneler içinde çoluk çocuğuma eşim 
baktı . Allah ondan razı olsun. Ne yazık ki onu 
2004 yılında kaybetti  m. 

Azerbaycan’ın Saatli ve Sabirabad ilçelerine 
bağlı dokuz köye Ahıskalılar yerleşti . Bu köyler, 
Ahıska’daki köylerimizin adını almıştı r. Ahıska, 
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Adigön, Varxan, Smada vs. Azerbaycan’da hayat 
çok zordu, çadırlarda yaşadık, çok ıstı rap çekti k. 
Azerbaycan hükûmeti  bize ev ve toprak verdi. 
Topraklar çorak ve verimsizdi. Bizim halkımız 
bu toprakları yıkadı; önce kavak, söğüt ve dut 
dikerek ağaçlandırdık. Sonra pamuk ve pirinç 
yeti şti rdik. Her tarafı  bağ bostan etti  k. En ka-
liteli mahsulü bizi yeti şti rdik. Meselâ ben sekiz 
ton nar yeti şti rdim. Rusyalara meyve götürür           

satardık. Sovyetler Birliği dağılınca bizim halk 
da fakir düştü. Hastalandım. Astı m ve boyun fı -
tı ğından muzdaribim. İyileşemedim. Bir oğlum 
1996’da Türkiye’ye burslu olarak geldi, okudu 
ve diş hekimi oldu. Ben de 2004’te Türkiye’ye 
geldim. Bursa’ya yerleşti m. Rahatsız olduğum 
için çalışamıyorum. Bu sebeple vatanı ziyaret de 
edemedim. Vatan duygusu aklımızdan fi krimiz-
den çıkmıyor.  

Nargüzel Fazliyeva: 
Ahıska’nın Xankal köyünde, 1932’de dün-

yaya geldim. Vatanımızda her şeyimiz vardı. Her 
şey yerli yerinceydi. Güzel yaşıyorduk. Sürdüler 
bizi. Kış günü, o soğuklarda, hayvan vagonların-
da… Kırk elli kişi bir vagonda! Bir ay gitti  k, bir 
ay… Aç kaldık, susuz kaldık, hasta olduk. Ölenle-
rimiz oldu. Onları tutup vagondan dışarı atı yor-
lardı. Özbekistan’a geldik; Andican-Calakuzuk’ta 
eski evlere yerleşti rdiler. Oralarda da bize mapus 
hayatı  yaşattı  lar. Zulümle geçti  hayatı mız; çoluk 
çocuğumuz sokaklarda kaldı. Sahibimiz, kimse-
miz yoktu. Bu yüzden çok sıkıntı  çekti k. Külde 
toprakta kaldık. Cezayla, zulümle büyüdük. Böy-
le geçti  hayatı mız. 

1956’da biraz rahatladık. Kalkıp Azerbaycan’a 
geldik. Burada yaşıyoruz. Tabii ki vatanımız olan 
Ahıska’ya dönmek isteriz. İsteriz ki çocuklarımız, 
torunlarımız ata yurdunda yaşasın.  

Yaşar Güneş :
Azgurluyum. 1938’de Ahıska’nın Cinis kö-

yünde doğdum. O zamanların şartlarına bakılırsa 
vatanımızda güzel yaşıyorduk. Bizim halk Gürcü-
lerle de iyi anlaşıyordu. Karşılıklı bir anlayış vardı, 
problem yoktu. Bizim halkımız çok çalışkandır. 
Bundan dolayı da bizden bir tane dilenci çıkma-
mıştı r. 1944 sürgün felâketi  Stalin’in kafasından 
çıkmıştı r; hiçbir makûl sebebi yoktur, tamamen 
siyasîdir. İyi hatı rlıyorum, o zaman kış çok ağır 
geçiyordu. Bu şartlarda bizi sürgün yolculuğuna 
çıkardılar. Dört bacım, babam ve annem… Hay-
van vagonu… Tuvaleti  dahi yok; bunun için va-
gonun bir yerinden tabanı deldik, kamufl e etti  k. 
Başka çare yok. Özbekistan-Kokant’ta trenden 
indik. Biz bir Özbek ailesine verdiler. Eşya yok… 
Bir yerden bir yere gitmek yasak. 18 yaşın üs-
tünde olan herkes, her gün imza veriyor. Sıkı bir 
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rejim altı nda, hayat zor. Bu şartlar altı nda düğün 
dernek olur mu! Gelinin elinden tutup götürü-
yordun! 1956’da bu rejim kalktı . Özbekler de 
bize yardım ediyordu. Nispeten rahatladık. Evi-
miz oldu, çalıştı k, ekti k, biçti k. Yıllar böyle geç-
ti . Annem, babam Kokant’ta vefat etti  . Oradan 
Fergana’ya taşındık. İki oğlum, bir kızım vardı. 
1989’a geldiğimizde yeni bir felâketle karşılaştı k. 
Fergana faciası… Yıllarca kardeş gibi yaşadığımız 
Özbekler bize saldırdı. Ne oldu, nasıl oldu, bil-
miyoruz! Aramız açıldı ve kan döküldü. Asker ve 
polis geldi, bizi toplayıp bir kampa yığdılar. Kargo 

uçaklarıyla Rusya’ya götürdüler. Oralarda da bizi 
darmadağın ederek yerleşti rdiler. Biz Smolensk’e 
düştük. Burada iş yoktu. Biz 18 aile Azerbaycan’a, 
Aksafa’ya geldik. Allah razı olsun, Azerbaycan 
hükûmeti  bize yer yurt verdi, ev yaptı k. Beş yıl 
da burada yaşadık. 1990’lı yıllarda Türkiye yolu 
açıldı. Önce hemşire olan kızım geldi. Devlet ona 
iş verdi. 1995’te de biz geldik, Bursa’ya yerleşti k. 
Çok şükür iyiyiz. Ama vatan yolu açılsa ve devlet 
elimizden tutsa tabii ki vatana giderim. Devletle 
ve milletle niçin gitmeyelim ki…

Züleyha Nine anlatı yor:
1915’te Ahıska’nın Nakurdev köyünde dün-

yaya geldim. Çocukluğumda unutamadığım bir 
hadise var: Emimin oğulları Türkiye’ye kaçmış-
lardı. Ben henüz küçüktüm. Yengem yapa yalnız 
kalmıştı . Geceleri korkmamak için beni götürür, 
yanında yatı rırdı. İkide bir silâhlı polisler gelir, 
onu sıkıştı rırdı. Yine bir akşam onunla yatı yorduk 
ki geldiler. Tüfekle içeri dalıp, “Oğulların nerde? 
Çıkar onları, çıkar! Yanındaki kim?” diye bağırı-
yorlardı. Biz ti treyerek birbirimize sarılıyorduk. 
Yengem, “Oğlum ben yalnızım. Bu da kaynımın 
kızı, bana arkadaşlık ediyor.” diye dil döküyordu. 
Onlar tüfeklerinin ucuyla şurayı burayı kaldırıyor, 
bağırıp çağırıyorlardı.  Birkaç gün sonra yine geli-
yor, yine aynı şeyler oluyordu. 

Bizim orda Persat Dağı vardı, dünyada öyle 
bir yer yok! Bu dağa on beş köy yaylaya çıkardı. 
Biçin ayı gelende kız gelin toplanır, davul zurnay-
la oyunlar oynanırdı. Büyüyünce Şoka köyüne 
gelin oldum. İlk kızım henüz bir buçuk yaşınday-
dı, kocam 1939’da askere alındı. Kayınlarım da 
askere götürülmüştü. Savaş zamanıydı, hepsi 
cephedeydi. Biz bir evde kadın başımıza üç elti  
kalmıştı k. Bir iki yıl böyle geçti . 

Birdenbire köyü saldat (asker) bastı . Biz öyle 
zannetti  k ki bunlar bizi koruyor! Meğer bunlar 
bizi buralardan sürmek için gelmişler! Bizim evi-
miz köyün yukarısındaydı. 

Bir akşam vakti  milleti  bir yere topladılar. Sa-
bahleyin süreceklermiş, hazırlanın denilmiş. Bizim 
haberimiz yok! Sabahleyin ineği sağıyorum ki bi-
razdan malları naxıra katayım. Biri geldi, “Baci ne 
yapıyorsun? Sizi buralardan sürecekler! Neyin ine-
ğini sağıyorsun?” dedi. Bu bir Gürcü’ydü. Bir bak-
sam ki komşular yol hazırlığında, koyun kesiyor, 

kavurma yapacak! Bizim kimsemiz yok ki kessin. 
Herkes kendi hayinde.

 Camuşlarımız, mallarımız, atlarımız düzler-
de kaldı. Değirmene götürmek üzere yıkanmış, 
çuvallara doldurulmuş tahılımız, lazudumuz var-
dı. Bunları sandığa koyup yanımıza alalım dedik, 
olmadı. Her şeyimiz tarlalarda kaldı. Sudabekir 
kamyonu geldi. Beş altı  tütünü (aileyi) bir kam-
yona koydular. Kocaman kamyonun içinde yit-
ti k! Derelerden öyle gidiyor ki bizi bir yere ata-
cak diye feryat ediyoruz! Akşam namazı vakti  
Ahıska’da vagonlara doldurup kapıları kilitledi-
ler. Bu şekilde tam 18 gün gitti  k. Yollarda ölenin 
yitenin hesabı yok! Nihayet Özbekistan’a düştük. 
Özbekler bize yardım etti  ler. Bir kaynımla kocam 
askerden dönmedi. Kocam vapurdayken bomba-
lanmış, ölmüş diye haber geldi. Bir kaynım dön-
dü. Çok zor yıllar yaşadık.

1989’da Fergana faciası oldu! Urus bizi gö-
türdü; bir buçuk yıl kaldık. Orada edemedik. 
Azerbaycan’a geldik. Dokuz yıl da burada yaşa-
dık. Sonra Bursa’ya geldik. 
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