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FEHLÜL ALİYEV’İN HAYATINDAN ÇİZGİLER

Fehlül Aliyev, 1904 yılında Ahıska’nın 
Adigön ilçesine bağlı Kikinet köyün-
de bir rençber ailesinin çocuğu olarak 

dünyaya gelmiştir. Fehlül dedenin iki kardeşi var-
mış, biri Ayşe, diğeri Mecit. Kendisi daha küçük 
yaşlardayken savaş tehlikesi sebebiyle ormanla-
ra kaçmıştır. Askerlerin baskınıyla köy halkı apar 
topar yiyecek, giyecek, yatak ve döşek alıp or-
mana kaçıyorlar. Ormanda sekiz on gün kalıyor-
lar. Askerlerin gitmesiyle köye dönüyorlar. 

Bir zaman geçtikten sonra, Fehlül dede genç 
bir erkek olup yetiştiği sıralarda halk bir kez daha 
ormana kaçmak zorunda kalıyor. Bu olay 1915-
1918 yıllarına gerçekleşiyor. Rus ve Gürcü asker-
lerinin köyü basmasıyla köy halkı yine ormanlara 
kaçmak zorunda kalıyor. Askerlerin baskın yaptığı 
sırada Fehlül dedenin kız kardeşi Ayşe doğum ya-
pıyor. Bir taraftan askerlerin köy halkına eziyet et-
mesi ve diğer taraftan kız kardeşinin doğum yap-
ması Fehlül dedeyi çaresiz durumda bırakmıştır. 

Ayşe, yaşanan bu olaylar yüzünden ço-
cuğunu ölü olarak doğurmuştur. Doğumdan             

sonra halsiz olan Ayşe ailesiyle ormana kaçacak 
durumda değildi ve bu yüzden ailesi onu evin 
bir köşesinde gizleyip ormana kaçmak zorunda 
kalmışlar. Hristiyan askerinin onu bulmaması 
için dua ediyorlardı. Ancak maalesef askerler 
Ayşe’nin inleme sesini duyarak evi baştan aşa-
ğı arıyor ve onu buluyorlar. Akıl almaz eziyet-
ler edip gidiyorlar. Doğum esnasında yaşadığı 
zorluklar yetmezmiş gibi bir de askerlerden bu 
eziyeti gören Ayşe bu duruma rağmen hayatta 
kalmayı başarmıştır. 

Birkaç gün sonra ailesi eve geri döndüğünde 
onu çok yıpranmış ve halsiz bulmuşlar. İlgilen-
miş, tedavi etmişler. 

Çok zaman geçmeden cepheden Ayşe’nin 
kocasının ölüm haberi gelmiş. Bu haber üzerine 
yeniden perişan olmuş. Bundan sonra Ayşe’ye 
kardeşi Fehlül dede bakıyor. 

Çok geçmeden her tarafta kolhoz devri baş-
lamış. Fehlül dedenin bütün malı mülkü elinden 
alınmış. Yeni düzenle güçsüz kalan halk çok zor 
günler geçirmiş. Yeni Sovyet devrimiyle bütün 
molla ve imamlar oralardan sürgün edilmiş. 

Bir zaman sonra Fehlül dede, Emine adlı bir 
kızla evlenmiş ve bu evlilikten üç çocuğu olmuş. 
İlk çocuğu 1930 doğumlu Fikriye, ikincisi 1932 
doğumlu Heyriye ve üçüncüsü de 1936 doğumlu 
Resul. Ailece mutlu ve huzurlu yaşamışlar, ta ki 
İkinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar.

Savaşın başlamasıyla askere gidecek gençle-
rin isimleri köy meydanında ilân edilmiş. Onların 
arasında Fehlül dede ve kardeşi Mecit de var-
mış. Erkekler cepheye gidince evin bütün işleri 
kadınlara kalmış. Kız kardeşi Ayşe, eşi Emine ve 
çocukları tarlalarda çalışıp koyunlara bakıyorlar. 
Biraz zaman geçtikten sonra Fehlül dededen üst 
üste mektuplar gelmeye başlamış. Mektuplarda 
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