
10 Bizim Ahıska

ABD’de yaşayan Ahıskalı bir anneyle konuşu-
yoruz.

Adı: Gülseher Veysalova.

5 Ocak 1934 tarihinde Ahıska’nın Adigön ilçesi-
ne bağlı Şolaver köyünde dünyaya gelmiş.

Gülseher nine, 1944’te sürgün trenine binerken 
on bir yaşındaymış. Bunları kendisi söylüyor: “Sür-
gün olurken ben on bir yaşındaydım ve her şeyi ha-
tırlıyorum.” diyor. 

Gülseher Nineye, Ahıska’da sürgün öncesi 
hayatı anlatmasını söylüyoruz.

“Vatanımız güzeldi. Bahar gelince yaylalara gi-
der, güzün köye dönerdik. Yaylaya yaşlılar giderdi; 
kışlık zahire hazırlanırdı, yağ, peynir… Köyde ka-
lanlar kolhoza çalışırdı, devlet için... Babam, askere 
gideli beş sene olmuştu. Annem iki çocukla kalmış-
tı, ben çocuktum. Birinci sınıfı okumuştum. Okul-
da Türkçe ve Gürcüce dersler vardı. Öğretmenler 
Azerbaycan’dan geliyordu. Çocuklara din bilgileri-
ni, ihtiyarlar verirdi. Bizim köyde hiç Gürcü yoktu. 
Komşu köy olan Ude’de Gürcü vardı. Gürcülerle 
Türkler iyi geçinir, birbirine gider gelirdi. Gürcüle-
rin bir kısmı bizim dilimizi de iyi bilir, konuşurdu. 
Oralarda hiç Ermeni yoktu. Savaş zamanı gelince 
hayat zorlaştı. Sürgün çok aniden oldu. 1944’te sür-
gün olduk. Kasım ayının ortalarıydı. İnsanların o 
trenlerde nasıl öldüklerini ve o trenlerden nasıl dışarı 
bırakıldıklarını, geride kalanların nasıl feryat figan-
la ağladıklarını görerek geldik çıktık Özbekistan’a.

Herkes bitkin ve o derecede kızgındı. Herkes 
korku ve dehşet içindeydi. Ama kimsenin elinden 
bir şey gelmiyordu. Yani çaresizdik… 

Bir tren vagonunda yedi aile sıkıştırılmıştı. Aşa-
ğı yukarı 30-40 kişi, o küçücük ve eski hayvan va-
gonlarında yolculuk yaptık…

Özbekistan’da bizi nelerin beklediğini tahmin 
edemiyorduk. Gelince gördük ki, Özbekistan’da aç-
lık ve sefalet var! Yani bu ülkenin kendi insanları 
açlıktan ölüyordu…

Elnara MURADOVA

Gülseher Ninenin Anlattıkları

Bütün bunlara rağmen ben kendimi şanslı sayı-
yorum. Çünkü babam cepheden dönmüştü. Babası 
savaştan sağ salim gelebilen çok az çocuktan biri 
de bendim. Babam altı yıllık bir askerlikten sonra, 
1945 yılında geldi. halbuki biz, onun cephede öldü-
ğünü sanıyorduk. Bir gün kapımız çalındı, açınca 
babamla yüz yüze  geldik. O anın sevincini nasıl 
anlatabilirim…

Çünkü savaşa gidenlerden ya hiçbir haber gelmi-
yordu yahut da ölüm haberi geliyordu.

Gülseher Nineye soruyorum: Peki hiç 
Ahıska’ya geri dönmek için uğraşmadınız mı? 
Bu sürgünlüğe karşı çıkmadınız mı?

Yüzü bulutlanıyor ve o günlerin çaresizliğini ya-
şarcasına diyor ki:

“Kim geri dönmek istemezdi? Ama geri dönmek 
istemekle kimse bize izin vermezdi. Bütün çabamız 
nafileydi. Ancak hep vatana dönme hayaliyle yaşa-
dık ve hâlâ da o hayalle yaşıyoruz. Ama inanıyo-
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Gülseher nine söyledikleriyle ye-
tinmiyor. Bir şiir seslendiriyor:

Vatani  istemiyen kansızdur o!
Vatani istemiyen imansızdur  o!
Herkesin yureginde bir niyeti vardur,
Çalı taşıyalım, cadi pişirelim; 
Ama bilelim ki çocuklarımızın vatanı vardur!

Gülseher Nineye, Gürcistan’ın çı-
kardığı kanundan bahsediyorum ve 
bu kanunu nasıl bulduğunu soruyo-
rum:

“Tabii ki o kanuna karşıyım, diyor. 
Ama eğer geri donmenin başka yolu 
yoksa, razi olurum. Nasıl olsa, eger 

Gurcistan’a gidersek, ben kendi milletimi bilirim, 
nasıl da olsa vatanımızı geri alırız. Oraya gider geri 
alırız en sonunda, yeter ki Gürcistan’a gidelim. Mü-
him olan bu!

Gençlere neler tavsiye edersiniz, neler arzu 
edersiniz onlar için?

“Biz vatanımıza doyamadık, onlar doysun iste-
rim. Daha önce de dedim, her şeye katlanırım, yeter 
ki çocuklarım, torunlarım bizim gibi topraksız, va-
tanından uzak yaşlanmasın!”  

Dağınık bir hâlde bulunan halkımızın gelece-
ği hususunda ne düşünüyorsunuz?

Bu dağınıklık, bizi korkutuyor. Bazen düşünü-
yorum ki, bir araya gelmemiz artık imkânsız. Parça-
lanmış ve her yere dağılmışız. Dağınıklık hasretlik-
tir, gurbetliktir, çok zor hasret kalmak.. Çocukları-
ma hasret kaldım, artık bizim halkımız bu hasretliğe 
ne kadar dayanmak zorunda, sonu gelmeyecek mi 
bunun? Artık herkes kendi kaderini yaşar gibi oldu 
zaten ve bir araya gelmemiz artık imkânsız gibi gö-
rünüyor. Bize sahiplik edecek, babalık edecek biri-
leri gerekiyor. Ancak devlet arkamızda olursa bizim 
vatana toplanmamız gerçekleşebilir ‘Biz kaldık ga-
rib yerlerde, bize sahib çıkacak var mi?’

Türkiye’ye nasıl bakıyorsunuz? Türkiye’ye 
ilişkilerimiz nasıl olmalı sizce?

Tabii ki Türkiye bize, Amerika, Rusya ve 
Özbekistan’dan daha yakındır. Biz aynı milletiz, 
Türk’üz ve Müslümanız. Ama vatanımızın yerini 
kimse tutamaz. Vatan daha tatlı bize ve biz orada 
yaşamak istiyoruz. 

rum ki bir gün birileri sesimizi duyacak ve eninde 
sonunda geldiğimiz yere, ait olduğumuz yere geri 
döneceğiz.”

Gülseher Nineye, akrabalarını soruyorum. 
Acaba onlar şimdi nerelerde yaşıyorlardı?

“Babam askerden geldikten sonra iki kardeşim 
daha olmuştu. Dört kardeşiz. Diğer kardeşlerim 
Rusya-Tula’da yaşıyorlar. Eşimin akrabalari hâlâ 
Özbekistanda. Biz, 1989-Fergana hadiselerin-
den sonra Özbekistan’dan göç ederken onlar orda 
kaldılar. Benim yedi çocuğum var. Bir kızımla üç 
oğlum Rusya’da, Krasnodar’da kaldılar. Biz üç 
oğlumla birlikte Amerika’ya geldik. Benim dayıla-
rım Türkiye’dedir. Annemi Özbekistan’da, babamı 
Rusya’da kaybettim. Görüyorsunuz, dirilerimiz de, 
ölülerimiz de her biri bir yerde… Diğer akrabala-
rımın da buraya gelmesini istiyorum. Onlar da çok 
istiyorlar. Buranın daha iyi olduğu için değil; bir 
arada olmak için… Hasretlik çok kötü çocuğum, 
çok kötü… 

Peki çocuklarınız neyle meşgul?

“Çocuklar burada farklı işlerde çalışıyorlar. Rus-
yadakiler hâlâ tarla işleriyle meşguller…”

Ahıska sizin için ne ifade ediyor? 

“Orası bizim kendi yerimiz, kendi toprağımız, 
vatanımız! Orda yaşamak ve orda ölmek isteriz. Yani 
orası bizim yaşayacağımız ve öleceğimiz yerdir.

Siz Ahıska’ya artık tarihte kalmış bir yer ola-
rak mı bakıyorsunuz? 

Hayır! Tarihte kalmış bir yer değil; asla olma-
yacak! Çünkü orası her zaman bizim vatanamızdı, 
hâlâ öyle ve öyle kalacak, inşallah…


