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Ahıska’nın Çıxel köyünden olup halen 
Özbekistan’da yaşayan Ulfanova Ülfet bibi 
(1930) anlatıyor: 

“1944 yılı Kasım ayının on dördüncü gecesiy-
di. Köyümüzü asker sardı. 15 Kasım sabahı hal-
kı köyün zenginlerinden Süleyman ağanın (sür-
günden sonra kaynatam olacaktır) büyük harma-
nında topladılar. O zamanlar on dört yaşınday-
dım. Her şeyi dün gibi hatırlıyorum. O harman-
da bizi üç gün beklettiler. Etrafımız askerle çev-
rilmişti. Isınmak için ateş yakmışlardı. Kimseyi 
köye bırakmıyorlardı.

Bizimkiler bu üç gün içinde geceleri kendi 
evlerinden gizli gizli eşya taşıdılar. Askerler ya-
kaladıklarının ellerinden her şeyi alıp ateşe fırla-
tıyorlardı. 

Bir akşam ben de beşiği kaçırırken asker fark 
etti. Elimden beşiği alıp ateşe attı.  o beşiğin için-
de annem Pambux, çocuklarının nüfus cüzdan-
larını döşeğin içine koyup dikmişti, yani orada 

 saklamıştı. Beşik ateşe atılınca bütün evrak ya-
nıp kül oldu. Bu beşik henüz iki yaşındaki küçük 
kız kardeşim Kandefe’ye aitti. Biz on iki kişilik ka-
labalık bir aileydik. Ailede on çocuk vardı.”

Bunları Ülfet bibi anlattı. Babam Hamdi onun 
küçük kardeşi olup 1928 doğumlu ve ailenin 
üçüncü çocuğuymuş. Sürgün sırasında on altı 
yaşında bulunan babam, 1969 yılında vatan için 
Moskova’ya giden bir heyette de yer almıştı.

Hürriyet bibim on yaşındaymış. Sürgün baş-
layınca dördüncü gün Gürcüler at arabalarıyla 
gelip bunların gözleri önünde ev eşyalarını alıp 
götürmüşler.

Dedem Haydar’ın üç yüz koyunu, iki çift ökü-
zü, inekleri, tosunları ve atı varmış. Ormandan 
odun taşımak için onları da askerler alıp götür-
müşler. Pambux nenem o zaman kırk yaşınday-
mış. Çok akıllı, zeki ve ayağına çabuk bir kadın-
mış. O gece sürgün olacaklarını anlayınca pani-
ğe kapılmadan elini çabuk tutmuş; çuvallar do-
lusu buğday, mısır, fasulye ve sandığı ile döşek, 
güğüm, kazan, tencere, sofra ve saire gibi eşya-
ları hazırlayıp kaçırmış.    

Ağabeyleri evden yedi koyun kesip getir-
mişler.  Tabii ki bunları, yağmacı Gürcüler gele-
ne kadar yapmışlar. Üç koyunu, kocaları asker-
de olan kadınlara dağıtmışlar. Pambux nenem 
dört koyunu da kavurma yapmış, kaplara dol-
durmuş…

Dördüncü gece herkes yük kamyonlarına 
bindirilmiş. Bu kamyonlar halkı getirip Kılde dü-
züne dökmüş. Orada iki ay tren beklemişler. 
Aralık ayının son günlerinde trenler Orta Asya’ya 
doğru yola çıkmış. Her vagonda beş aile… Bir 
ay süren bu yolculuk günleri çok zor geçmiş. 

Nihayet tren Özbekistan’ın Semerkant şeh-
rinde durmuş. İstasyonda halkı dökmüş. Kadın-
ları ve çocukları hemen hamama götürmüşler. 
Erkekler ise vagonlardan eşyaları arabaya taşı-
mışlar. Yolda herkes kirlenmiş ve bitlenmiş. Çok 
insan yolda hastalanmış, ölmüş… Cesetler is-
tasyonlarda askerler tarafından alınıp arazilere 
atılmış. Onların mezarları nerede… Ne mezarı? 
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Uçsuz bucaksız dağlarda, çöllerde onlara kim 
mezar yapacaktı ki… Ne acı şey… 

Hamama giden kadınların çoğu altınlarını 
kaybetmişler. Daha önce oraya sürgün edilmiş 
ve hamam işçiliği yapanların yağmaladığı söy-
lenir… Bu işçi kadınlar hamamın kapısında otu-
ruyor, “Altınlarınızı bize verin, hamamdan çıkınca 
alırsınız.” diye kandırmışlar. 

Bu olanlardan sonra Ahıska halkını araba-
larla Payarik ilçesi Nariman köyüne götürmüş-
ler. Önce büyük bir ahıra doldurmuşlar. Sonra 
Rus ve Tatarların evlerine dağıtmışlar. Burası bir 
Rus köyüymüş. Yerli halk, bizim Ahıska halkımı-
za, “Bakın işte insan yiyenler geliyor!” demişler. 

Halkımızın yaşadığı yerde su yokmuş. Suyu 
uzaktan Karasu’dan taşıyorlarmış. Bibimgil Na-
riman köyüne gece gelmişler. Kapı önünde pa-
muk paxtalarını görünce ceviz zannetmişler. 
Zira bizimkiler hayatta pamuk görmemişlerdi! 
Bu paxtaları alıp kırmak istemişler, kırılmamış; 
ısırmışlar, uzamış!

İlkbahar gelmiş… Pambux nene fırın yapmış, 
getirdiği buğdaydan ekmek pişirip satmış! Ek-
mekleri Ülfet bibim pazarda tanesi on rubleden 
satmış. 

Bu paralar, hastanede yatan babaları, yani 
dedem Haydar’ın hastane masraflarını karşı-
layacakmış… Haydar dedem sürgün yolların-
da gelirken, kadınlardan utandığından tuvale-
tini yapmak için vagondan inmiş, uzaklaşmış. 
O anda tren hareket etmiş. Dedem treni kaçır-
mış. Mecburen bir hafta kışta kıyamette Kaza-
kistan çöllerinde kalmış, ayakları donmuş. Çok 
zor günler geçirmiş. Arkadan gelen bir sürgün 
trenine binmiş. Semerkant’a gelir gelmez has-
taneye yatıyor. Dedemi oğlu Fadli ve akrabası  

Cemiser Semerkant Hastanesinde bulmuş-
lar. Hastaneye ilk gittiklerinde hastane görevlisi 
bir kadın, bunların getirdiği yiyecekleri alıp ara-
dıkları kişinin orada olmadığını söylemiş! İkinci 
defa hastaneye gittiklerinde Haydar dedeyi bul-
muşlar. Dedemin ayaklarının bütün parmakla-
rı kesilmiş buluyorlar. Hastaneden alıp eve ge-
tirmişler. Karısı Pambux nene, ayaklarına bağa 
yaprağı sararak iyileştirmiş.

Haydar dede bir iki ay sonra, henüz kırk do-
kuz yaşındayken ilkbaharın son günlerinde ha-
yatını kaybetmiş. Pambux nene çocuklarıyla 
bin bir zorlukla mücadele ederek hayata de-
vam etmiş. 

GEÇMİŞ OLSUN!
Sevgili Orhan URAVELLİ,

Rahatsızlığın bizi çok üzüyor. 
Dergimizin son iki sayısı sensiz çıkıyor.  

Bundan sonraki bahar sayımızda seni aramızda görmek istiyoruz.
Tedavinin bir an evvel şifayla sona ermesini diliyoruz.

     Bizim Ahıska
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