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Yandaki eski fotoğ-
rafa bakıyorum. Bun-
lar,  Ahıskalı Hamit ve 
Paşali dedelerdir. Bu 
iki kardeş, Ahmet Efen-
diyle Kükül Hanımın 
altı çocuğundan ikisi-
dir. Altı kardeşin dördü 
erkek, ikisi kız. Erkek 
kardeşler, hanımlarıyla 
beraber şunlardır: Dört 
erkek kardeşin en bü-
yüğü Hamit, eşi Mavi 
Hanım; Paşali, eşi 
Pembe; Mecit, eşi Sa-
tut; Emirhan, eşi Mavi 
Hanım…

Kız kardeşler de eş-
leriyle şunlardır: Leyla, 
eşi Süleyman Efendi; 
Fadime, eşi Mansur 
Efendi.

Bu fotoğraf, 1930 
yılında Ahıska’da çe-
kilmiş. 

Soldaki Hamit dede, 
o zamanlar Türkiye’ye 
giriş çıkış serbest oldu-
ğu için ailesiyle birlikte 
1927 veya 1928’de Türkiye’ye geçmiş. O tarihten 
itibaren Hamit dedenin nereye yerleştiği ve nerede, 
nasıl yaşadığı bilinmemektedir.

Fotoğraftaki siyah gömlekli Paşali dededir. 1895 
doğumlu olan Paşali dede, Ahıska’nın Azgur kasa-
basındandır. 1925’te Pembe Hanımla evlenmiş. 
Babaları Ahmet Efendinin herkeste bulunmayan ve 
Rusçada “Pogrep” olarak bilinen yer altı ambarları 
varmış. 

Kardeşlerden Emirhan Efendinin dükkânı varmış; 

geçimini buradan sağlarmış. 
Fakat bu dükkânda ne sat-
tığı tam olarak bilinmemek-
te, küçük bir köy bakkaliyesi 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Mecit Efendi, çok genç yaş-
larında, tahminen 25 veya 
26 yaşlarında vefat etmiş. 
Ailenin yer altı ambarlarıyla 
Paşali Efendi ilgilenmiş. Bu 
ambarlar serin olduğu için 
hasat zamanı toplanan mah-
suller burada muhafaza edi-
lirmiş. Bu ambarlar, sadece 
mahsullerin konulduğu yer 
değil aynı zamanda şarap 
mahzeni olarak da kullanıl-
maktaymış. Paşali dede, yı-
lın belli dönemlerinde burayı 
“sovhoz”a (tarım ve köy işleri) 
kiraya vermekteymiş. Paşali 
dede asıl geçimini tüccarlık 
yaparak sağlamaktaymış. 
Meselâ köylülerinden, kom-
şularından satın aldığı mah-
sulü başka köylere götürüp 
satarmış…

Paşali dedenin kız kar-
deşleri hakkında herhangi bir 

bilgi yoktur. 
Sürgünden sonra Paşali dede Özbekistan’ın 

başkenti Taşkent’e bağlı Alimkent ilçesine yerleşti-
ği biliniyor. Alimkent’te o dönemlerde çoğunluğunu 
Azgurluların oluşturduğu, çok sayıda Ahıskalı aileler 
yaşadığı için halk arasında buraya küçük İstanbul 
deniliyormuş!

Paşali dedenin 1968 yılında vefat etmiştir. Eşi 
Pembe Hanımın, 1992 yılında hayatta olduğu bilin-
mektedir. Bundan sonrasını tespit edemedik ●
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Not: Ahıskalı hemşehrilerimiz elde bulunan eski Fotoğrafları bu şekilde açıklamalı 
       bilgilerle  gönderdikleri takdirde dergimizde yayımlayacağız.       Bizim Ahıska


