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Dedem

Dedem Reis Dervişoğlu, 1928’de Ahıska’nın 
Mugaret köyünde dünyaya geldi. Köydeki Gürcü 
mektebine devam etti. Yedinci sınıfa kadar okudu. O 
zamanlar hem ailesine günlük işlerde yardım ediyor 
hem de okuyordu. Daha sonra başlayan anlaşmaz-
lıklar ve sürgün felâketi, öz vatandaki mutlu hayatın 
sona erdiğini gösterdi. Zalim diktatörlerin emriyle 
170.000 Ahıskalı ata yurdundan koparılarak sürgüne 
gönderildi. Dedem de bu sürgün faciasını yaşayan-
lardan biridir. 15 Kasım 1944 tarihi, Ahıska’nın şahit 
olduğu en hazin trajedinin tarihidir. Çünkü binlerce 
insan, atalarının yüzyıllardan beri yaşadığı toprak-
lardan sökülmüş, hiç bilmedikleri, görmedikleri uzak 
coğrafyalara gönderilmiştir.

Bu sürgün faciası, dedemin aklından bir an bile 
çıkmadı. Ahıska’daki hayatına dair hatıraları da var-
dı, ama sürgün acıları hepsinin üstüne bir kâbus gibi 
çökmüştü. Hayvan vagonlarında geçen bir aylık sür-
gün yolculuğunda çok çile çekmiş ve birçok vicdan-
sızlığa şahit olmuştu. Açlık, susuzluk ve hastalıktan 
binlerce dost, akraba, gözleri önünde ölmüştü. Bir 
aylık ölüm yolculuğu, binlerce kayıpla sona ermiş; 
Özbekistan, Kazakistan 
ve Kırgızistan’a dağıtıl-
mışlardı. Dedemin ailesi 
de binlerce Ahıskalıyla 
Özbekistan’a gönderil-
mişti.

Dedem, sürgün-
deki gurbet hayatına 
Özbekistan’ın Andijan 
vilâyetinin Savoy köyün-
de başlamış. Sürgünün 
ilk yıllarını yoksullukla 
geçirmişler. Daha sonra 
gayretle ayağa kalkmaya 
çalışmışlar. Ancak hakları 
geri verilmediğinden ne 
istediklerini elde ede-
bilmişler ne de başka 
bir yere gidebilmişler… 
Stalin öldükten sonra, 

1956’da Ahıska Türklerine uygulanan seyahat ya-
sağı kaldırılmış ve bazı haklar verilmiş. Bu karardan 
sonra dedem ve ailesi, Namangan vilâyetinin Kogay 
köyüne yerleşmiştir. 1971’de buradan da göç ederek 
Kırgızistan’ın Şamaldu-Say köyüne gelmişlerdir. 

Nerede olursa olsun, sürgün ve gurbet hayatı çok 
zor şartlar altında geçmiş. Dedem çiftçilikle uğraş-
mış, ekmeğini topraktan çıkarmış. Yaz kış demeden 
tarlada çalışmış; zamanla ev bark sahibi olmuş. Yedi 
çocuk babası olmuş. Kendi yaşadığı ıstırapları çocuk-
ları da yaşamasın diye didinmiş durmuş.

Dedem çok vatansever bir insandı. Son nefesine 
kadar vatana geri dönme ümidiyle yaşadı. Tek dileği, 
hayata veda etmeden önce vatanı görmekti. Kabri-
nin öz vatan toprağında olmasını arzu ediyordu. Bu-
nun için çok uğraştı. Sonunda Ahıska olmayınca 12 
Ağustos 2008 tarihinde anavatan bildiği Türkiye’ye 
göç etti. Dedem o zamanlar hastaydı, kalp ve akciğer 
rahatsızlığı vardı. Doktorlar onca yolu kaldırabilece-
ğinden ümitsiz olsa da, o buna aldırmadı. 

Türkiye’nin Bursa şehrinde kardeşiyle beraber 
yaşıyordu. Dedem ve ni-
nem, Bursa’daki hayat-
larından memnundular. 
Hatta bizleri de oraya da-
vet ediyorlardı. 

Maalesef dedemin 
mutluluğu çok uzun sür-
medi. 1 Ocak 2008 tari-
hinde geçirdiği kalp krizi 
sonucu komaya girdi, on 
iki gün komada kaldı ve 
hayatta kalabilme sava-
şı verdi. Kalbi daha fazla 
dayanamadı, hayata göz-
lerini yumdu. 

Dedem, birçok dost ve 
akrabamız gibi gurbet-
lerde ölmedi, Türkiye’de 
toprağa verildi. Allah rah-
met eylesin


