
dinle torunum! Ahıska’nın Adigön 
kazasına bağlı Xero köyünde yaşıyorduk. 

Baban yedi yaşındaydı. O sene okula gidecekti. 
Zalim Stalin’in sürgün emri çıkınca, bütün 
halkımızla birlikte biz de sürgüne gönderildik. 
Sürgünden bir hafta önceydi, büyük araçlarla 
her köye bir grup asker yerleştirildi. Köye 
giriş çıkışlar yasaklandı. Bir köyden diğer 
köye gitmemiz mümkün değildi. O anda 
kim neredeyse orada kalmak zorundaydı. 
Misafirlikte olanlar evlerine dönemiyor, evde 
kalanlardan haber alınamıyordu. Neler olup 
bittiğine dair bilgi vermeyen asker, son gün 
erkekleri bir harman yerine toplayarak şöyle 
söylemişti. “Sınır güvenliği için sizler geçici bir 
süreyle başka bir bölgeye gönderileceksiniz. 
Birkaç saat içerisinde toparlanın. Kamyonlar 
kapınıza geldiğinde beklemek yok! Yedi tütün  
bir kamyona binecektir; ona göre de eşya 
alabilirsiniz. Eşyaların üzerinde sizler istasyona 
götürüleceksiniz. Hazırlanamayan veya 
fazla eşya almaya çalışanların eşyaları araca 
alınmayacaktır. Askerlerin emrine karşı koymak 
isteyenler vurulacaktır.” 

Tehdit ve kan kokan bu konuşmadan sonra 
Muhammet deden eve geldi. Ana ve babasına 
durumu anlattı. Hemen toparlanmaya başladık. 
Beş çocuk, kaynana, kaynata ve biz hepimiz 
dokuz kişilik bir ailenin toplanması çok kolay 
olmadı. Kaynatam, kaynanama diyordu ki, ‘Zaten 
kısa bir zaman için gidiyoruz, fazla telâş etme. 
Nasıl olsa birkaç hafta sora dönüp geleceğiz.” 

Deden beni kenara çekip sessizce, ‘Sen 
hazırlığını iyi yap. Bu Rusların işi belli olmaz…’ 

   Dr. Âdem AHISKALI                                                                                                      

ZÜLEYHA NENEMİN ANLATTIKLARI

Bu yazıyı, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, 14-15 Kasım 1944 gecesi 
yatağında uyurken, Sovyet askerlerinin kapıya kırarcasına vurdukları tekme sesleriyle 
uyanan yedi yaşındaki bir çocuğun evlâdı olarak yazıyorum. 

O gece, hem evinden barkından, hem elinden obasından, mezarda yatan atalarından ve yâr 
bildiği vatanından sökülerek hayvan vagonlarında sürgüne gönderilen benim babamdı. Babam, 
kara trenlerle Orta Asya çöllerine, ta Sibiryalara kadar sürgün edilen binlerce çocuktan biriydi…

Züleyha nenemin anlattığı acılı hikâyenin ilk kısmını sizlere nakletmek istiyorum. 
Yıl 1984, vatandan sürgün edileli tam kırk yıl olmuş. Nenemin dizlerinin dibinde oturup, 

bütün dikkatimle onu dinliyordum. Derin gözleri gözlerime bakarak anlatmaya başladı. 

Züleyha Nene ve Eşi

dedi. Ben de, ‘Tamam, adam, dedim. Ama körpe 
sebiyi (Fatime’yi) kondaxladım  beşiğe sıktım 
uyuyor. Onu nasıl edelim?” demiştim ki, Rus 
askerî kamyonu Sudabekirin  kapıya dayandığını 
gördüm. 

Biz hazırlanana kadar altı aileyi toplamış, 
yedinci aile olarak da bizi almaya gelmişlerdi. 
Eşyalar yükledikten sonra arabaya çıktık. 
Arabanın üzerinde beşiği koyacak yer yoktu, 
kucağımda zor tutuyordum. Arabanın kenarında 
dikilen ve benim bu halimi seyreden asker 
bağırarak,  ‘Bırak beşiği! Görüyorsun ki yer yok, 
brasay brasay!’ dedi.  ‘Beşikte çocuk uyuyor, 
bırakmam!’ demeye kalmadı ki, sinirlenen asker 
elimden beşiği çekerek aldığı gibi aşağıya fırlattı. 
Ben, ‘Allah belânı versin, yavrum ölecek!’ 
diye bağırdım. Kamyondan nasıl inmişim 
hatırlamıyorum. Yuvarlanarak kırılan beşiğin 
içindeki çocuğumun içten hıçkırarak ağlama sesi 
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Bizim adam askerlerin verdiği bir 
maşınla  köye döndüler. Bir kaç saat sonra 
döndüklerinde eşimin bitkin olduğunu gördüm. 
Meydanda bulunan erkeklerin de yardımıyla 
mevta defnedildi. Ama kocam hâlâ kendine 
gelememişti. Sanki bütün umutları yitmişti. 
Onun için hayat o anda bitmiş gibi dalgın ve 
üzgün bir şekilde yanıma oturdu. 

“Ne oldu, neler oldu? Neden bu haldasın 
adam? diye sordum. Derinden içini  çekti, orada 
gördüklerini şöyle anlattı: “Eve girdiğimizde 
hasta kadın son nefesini veriyordu. Kızını gören 
anne, sanki onu bekliyormuş gibi kelime-i 
şahadet getirdi ve vefat etti. Askerler bir an bile 
beklemiyor, hemen alın çıkalım diyorlardı. Biz 
cansız bedeni alarak meydanda defnetmek için 
arabaya yerleştirdik. Ben de arabaya binmek 
üzereydim ki, bizim evin oradan sesler duydum. 
Gördüklerime inanamıyordum. Komşu köydeki 
(Pamaç kövünden) Ermeni Agop, bizim malları 
ahırdan çıkarmış, kendisi de boz atımıza binmiş, 
hayvanları toparlıyor. Ne yapıyorsun Agop, o 
hayvanları neden çıkardın? Onlar bizim! Biz geri 
geleceğiz! Nereye götürüyorsun onları? diye 
üzerine gittim. O da bana böndü ve gülerek dedi 
ki, “Buyuxli Memmet, bıraktığınız her şey artik 
bijimdir. Şijleer geri dönmeyecekşinij. İstalin’in, 
mayıs ayında sürgün ettiği Tatarlar geri döndü 
mü ki siz dönesiniz? Şij de onlar gibi sürgüne 
gidiyorsunuz. Artık buralar Gürcülere veya 
biz Ermenilere kalacak. Bizim teşkilâtımız, bu 
Osmanlı topraklarını Ermenistan’a katarak, Büyük 
Ermenistan’ı kurmayı düşünüyorlar. Buralar 
bizim olacak. Beni dinle buyukli, diğer kövlerin 
her şeyini Gürciler talan etti. Bu malları da onlar 
mı alsın? Bunlar da benim olsun. Zaten yıllardır 
senin mallarında gözüm vardı. Haskonomes?” 

Yıllarca komşu diye dost bildiğimiz insanın 
mallarımız ve topraklarımızda gözü olduğunu 
duyunca ne kadar saf, ne kadar iyi niyetli 
olduğumuzu düşündüm bir an. Kalbinde kin 
ve nefret besleyen, bu kötü niyetli insana fazla 
sabredemedim, Agop’u tuttuğum gibi atın 
üzerinden yere serdim. İyi bir Osmanlı tokadı 
indirmiştim ki, arkadan asker süngüsünü sırtımda 
hissettim.  O an yüz üstü yere düşmüşüm, 
hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde vatan 
toprağına sarılmış buldum kendimi. Agop 
düştüğü yerden kalkmıştı. Pis Türkes deyerek 
karnıma bir tekme attıktan sonra küfür ede 
ede oradan uzaklaştı. Ermeni’nin bu yaptıkları, 

hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Fatime’yi beşikten 
alarak hızlıca kamyona bindim. Dedenin üzerine 
iki silâh doğrulduğunu görünce şaşırdım kaldım. 
Beşiği aşağıya atan askerin üzerine yürümeye 
çalışan bizim adama iki asker silâh doğrultmuş 
ve onu sindirmeye çalışıyorlardı. Kucağımdaki 
çocuğun iyi olduğunu gören babası, askerlere 
karşı gelmekten vazgeçti. 

Bizim başımızdan geçen bu hadise, sürgünün 
nasıl şartlarda yapıldığını açıkça göstermektedir. 
Bu Fatime olayı, Ahıskalı Türklerinin istasyona 
toplanması sırasında yaşanan yüzlerce olaydan 
sadece biridir. 

İstasyona yakın meydana topluyorlarmış 
bizi. Mugaret’in  yanık düzüne yaklaştığımızda 
ağlaşma ve feryat sesleri duyulmaya başladı. 
Artık sadece Fatimelerin sesi değil, binlerce 
Züleyhaların sesi de onlara katılmıştı. 

Bu çok acı bir olay torunum. O gece her 
şeyimizi (varımızı devletimizi, tüm servetimizi, 
kışlık yiyecek ve giyeceklerimizi) Ahıska’nın Xero 
köyünde, bırakarak kara trenlerle, son durağı 
belli olmayan bir yolculuğa çıkarıldık. O sene 
Ahıska vadisindeki bütün köylerde mahsul bol 
olmuştu. Savaş için verdiğimiz nalok  dışında 
tahıl ambarlarımız ve xarolarımız  dolup taşmıştı. 
Ahırda onlarca büyükbaş ve yüzlerce küçükbaş 
mallarımız vardı. Nasılsa geri döneceğiz diye 
hayvanların bagasına  bol alaf ve su koyduk. 
Ahır ve ambarların kapılarını zırza  ile kapattık, 
çıktık. Başka şansımız yoktu zaten… Emirler 
yorumlanamaz, tereddütsüz uyulur. 

Toplanma yerinde birkaç saat beklemiştik 
ki, komşumuz Yelkovanların kızı Gülgez’in 
ağlayarak bize doğru geldiğini gördüm. Yanımıza 
yaklaşınca, korkak bir bakışla sağa sola bakarak 
titrek bir sesle; ”Memmet emi, hasta anam 
köyde kaldı, getiremedik.”  Gülhanım nene 
mi? “Evet. Felç olduğu için zaten döşekten 
kalkamıyordu. Son zamanlarda hayli ağırlaştı. 
Ben bir yere gitmem dedi. Benim toprağım 
burada, hastayım zaten, vatanımda ölmek, 
babamın yanında gömülmek istiyorum dedi. Biz 
de kendisini gizledik. Askerlere bilgi vermedik. 
Ama şimdi askerler liste kontrolü yaparken 
anamın burada olmadığını fark ettiler. Bizim 
aileden benden başka köye dönecek kimsenin 
olmadığını biliyorsunuz. Kardeşlerim savaşta, 
babamın da yanık kâğıdı geldi.  Bacılarım da küçük 
olduğundan bir ben kaldım bu işi yapabilecek. 
Gadan alem emimcan, anamı getirmek için 
benimle birlikte gelir misiniz?” diyordu Gülgez.
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aldıktan sonra araç dolar. Ailenin diğer kısmı yani 
kız kardeşlerim ve bir dadamı başka bir arabaya 
alırlar. Farklı zamanlarda farklı yerlerden yük 
alan her bir araba başka başka toplama kampına 
gidince ailemiz ikiye bölünmüştür. Farklı trenlerde 
sürgün yolculuğu devam eder. Bir süre sonra kız 
kardeşlerimden biri hastalanınca onu yolda alıp 
hastaneye yerleştirirler ve aile üçe bölünür. Yani 
param parça olur. 1958 yılına kadar bir araya 
gelmek için ağabeyim ve ailemin çekmedikleri çile 
kalmamıştır. Bunu ayrıca konuşuruz.”

Nenem bunları anlatırken gözleri dolmuştu. 
En iyisi sözü burada kesmek…

Bütün bu yaşananlar dünya kamuoyundan 
gizli tutulmuştur. Ama sınırın ötesindeki 
can kardeşlerimiz bu feryatları duymuş ve 
kalplerinde bir sızı hissetmişlerdir. Ben yıllar 
sonra Türkiye’ye geldiğimde Ardahan’ın 
Posof ilçesinin Erim köyünde yaşayan Mürşüt 
Cengiz dedenin (Allah rahmet eylesin, yakında 
kendisini kaybettik) anlattıklarına bakarsak, bu 
feryat ve ağlama seslerinin, Posof’un bütün sınır 
köylerini ayağa kaldırmış. Ahıska’da bir şeyler 
olduğunu fark etmişler. “O günden sonra Ahıska 
ve köylerinin söndüğünü gördük. O geceden 
sonra sanki Ahıska ve köyleri hiç yokmuş gibi 
sessizliğe ve karanlıklara gömülmüştü. Bazı 
köylerde yıllarca ışıklar yanmadı. Türkiye’deki 
ajanslardan bilgi verilmese de sizlerin oralardan 
sürüldüğünüze kanaat getirdik.” diyordu Posoflu 
dede. 
Gelecek yazı:  Züleyha nenenin ağzından sürgün yolculuğu ve sonrası

kulaklarımda yankılanan o sesleri, gururumu 
incitti. O an gözyaşlarımı tutamadım. Kucakladığım 
bahçemizin toprağından iki avuç dolusu alarak 
kalktım. O mukaddes vatan toprağını cebime 
koydum. Etrafa baktığımda köyün adeta talan 
edildiğini gördüm. Bu sahne gözlerimin önünden 
gitmiyor…” dedi ve cebinden çıkardığı toprağı bana 
uzattı. “İyi bir yere sakla, dönmemiz uzun sürerse, 
hasret gideririz. Ölürsek de, kabrimize dökerler.” 
dedi. Ben de bir mahrama açtım. İçine koyduğum 
o emaneti sarmalayarak uclarını iyice dügledim  ve 
kalbimin üstüne koynuma koydum.  Eşimin sırtını 
açarak baktığımda iki süngü karaltısı gördüm. 
Bunlardan biri arabadan çocuğumu attıklarındaki 
tepkisi için, diğeri de son olay için almıştı.

Bir zamanlar gece gündüz, yaşlı genç 
demeden, imece ederek, Vale köyüne kadar 
tamamladığımız demiryollarından gelecek olan 
ilk tren vagonlarıyla sürgüne gönderileceğimiz 
aklımızdan geçmezdi. Kendi ellerimizle 
yaptığımız yollar, bizi vatanımızdan ayırıyordu. 
Kara trenin kara yolculuğu başlamıştı. Sanki 
kara trenin çıkardığı kara duman halkımızın 
kara talihini kara harflerle yazıyordu. Böylece, 
binlerce Ahıskalı Türk’ün hayatlarını kaybedeceği 
ölüm yolculuğu da başlamış oldu.” 

Burada anlatılan olaylar bizzat Züleyha nenem 
ve ailesi tarafından yaşanmıştır. Nenemin Gomoro 
köyünün kızı olduğunu bildiğim için Gomoro’daki 
anne ve babasını sordum. Derinden bir oh çekerek 
bana şöyle cevap verdi: “Sürgünden on sene 
sonra, yani zalim Stalin’in ölümünden sonra anne 
babamdan haber alabildim. Onların yaşadıklarını 
anlatırsam roman olur. Onları duyunca bizim 
onlara göre çok şanslı olduğumuzu düşündüm. 
Biz bir arabayla ve bütün aile bir vagonda sürgün 
yolculuğu yaparken onların o şansı da olmamış. 
Ailemizin bir miktar eşyasını ve ailenin yarısını 

Dr.  Adem Ahıskalı

Gelecek yazı:  Züleyha nenenin ağzından sürgün yolculuğu ve sonrası

Kelimeler: 
Alaf: Yem, ot.
Baga: Ahırda hayvanların önüne yem konulan yer.
Bizim adam : Ahıskalı evli hanımların kocalarının ismi yerine 
kullandıkları kelime.   
Brasay: Rusça “Bırak, bırakın, atı n.” anlamında söz.
Düglemek: Sarmak, düğümlemek.
Haskonomes: Ermenice “Anladın mı?” anlamında söz. 
Kondaxlamak: Kundaklamak
Körpe sebi: Bebek, küçük çocuk.
Mahrama : Ahıska ağzında mendil.
Maşın: Rusçada araç, araba. 
Mugaret: Ahıska köylerinden biri. 
Nalok:  Rusça vergi.
Sudabekir: Askerî nakliye aracı, kamyon.
Tütün: Ev, aile 
Xaro: Ambarda tahıl konulan bölümlerin her biri. 
Yanık kâğıt: Savaşta vefat edenlerin evine gönderilen zarf. 
İçinde, bir ucu yanık beyaz kâğıt vardır. 
Zırza: Kapıyı kilitleme aleti .
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