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Ahıska Türklerinin yaşadığı insan-
lık dramı akıllara durgunluk veren bir 
olaydır. Koca bir halk, doğdu büyüdü-
ğü ata yurdundan sürgün edilmiştir. 
Asgarî insana lâyık şartlardan uzak bir 
şekilde, hayvan vagonlarına dolduru-
larak bir ölüm yolculuğuna çıkarılmış-
tır. Hiçbir suç isnat edilmemiş, üstelik 
kendi güvenlikleri için geçici bir süre 
denilerek yalan söylenmiştir. Bu halk 
sadece Türk olduğu için bu insanlık 
dışı muameleye tabi tutulduğuna 
göre bu olaya sadece sürgün demek 
yeterli midir? Kış mevsiminde 15-20 
hatta 30 gün süren ölüm yolculuğu-
nun adına soykırım desek, abartmış 
mı oluruz? Bitmez tükenmez yollarda 
binlerce insan can verdi. İstasyonlar-
da vagonları dolaşan askerler ölüleri 
alıp yaban arazilere savurdular. Ana-
lar bağrına taş bastı. Eğer bu olayın 
adı soykırım değilse, Birleşmiş Millet-
ler Teşkilâtı’nın neye soykırım dediği 
tartışılır!

Kış soğuğuna, salgınlara ve aç-
lığa dayanarak sağ kalanlar, ulaştıkları ülkelerde tari-
fi imkânsız yokluklar, garip ve kimsesizlikler yaşadılar. 
Bunlar masal değil, bizzat yaşayanların bir kısmı hayat-
ta. İnsanlık âlemi bunların sesine kulak vermeli değil 
mi?

1944 yılı kasım ayında cereyan eden Ahıska-Orta 
Asya hattındaki ölüm yolculuğunun kahramanlarından 
biri de Çınar anadır. 

Çınar ana, hayatın kahrını çekmiş, sürgünde evlâdını 
kaybetmiş genç bir anneyken diğer çocuklarıyla bera-
ber tek başına hayat mücadelesi vermiştir.

Çınar ana, 1910 yılında Ahıska’nın Soxdev köyünde 
dünyaya gelmiş. İlkokulu yaşadığı köyün Gürcü mekte-
binde okumuştur. Sürgün tarihine kadar ailesiyle bera-
ber Ahıska’da huzurlu bir hayat yaşamıştır. Çok genç 
yaşlarda, on sekiz yaşında evlenmiş. Zamanla beş ço-
cuk annesi olmuştur.

Hayatın ve anneliğin en güzel çağında bir kıyamet 
kopmuş, İkinci Dünya Savaşı çıkmış. İşte bu savaş, Çı-

nar ninenin dünyasına kâbus gibi çök-
müş. O zamana kadar askere alınma-
yan Ahıskalılardan da eli silâh tutanlar 
toplanarak cepheye sürülmüş. Bunla-
rın arasında Çınar ananın genç eşi de 
vardır. 

Alman cephesine giden genç koca-
sı  Bekir Lomidze, bir daha geri dönme-
miş; hiçbir haber de alınamamış.

Çınar ana, kocasını kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşarken sürgün haberiyle 
yıkılmış. Bu acıyı dindiremeden kapısı 
yeni bir felâketle çalınmış. Bu felâketin 
adı sürgün! Genç bir anneyken dul kal-
mıştı. Şimdi de vatansız kalacaktı.

Çınar ananın dört oğlu ve bir kızı 
vardı. Çocuklarına sarılarak sürgün va-
gonuna bindi. Dayandığı yegâne varlık 
çocuklarıydı. Ne var ki bu ölüm yolcu-
luğu, önce oğlu Hasret’i elinden aldı. 
Hasret, yolda hastalanmış, çaresizlikler 
içinde ateşle boğuşarak vefat etmişti. 
Hayvan vagonunda evlâdını kaybetti. 
Ama bu çocuk nereye gömülecekti? Bir 
mezarı olacak mıydı? Ne yazık ki böyle 

bir şansı da yoktu. Bir istasyonda vagona giren askerler 
çocuğun cansız cesedini alıp annesinin yaşlarla dolu 
gözlerinin önünde bir eşya gibi dışarı atacaklardı.

Çınar ana, bilmediği arazilerde kurda kuşa yem 
olan yavrusunu bırakarak diğer çocuklarıyla birlikte 
Özbekistan’ın Namangan şehrine ulaştı. 

Çınar ana için sürgünün ilk yılları çok ağır geçti. Yok-
sulluktan ve kimsesizlikten dört çocuğuyla beraber çok 
çile çekti. Çocuklarına hem ana oldu hem baba. On-
lara bakabilmek için didindi. Sürgün sırasında vagona 
atabildiği döşeklerin yünüyle çorap örüp satarak ve kol-
hozda aşçılık yaparak hayata tutunmaya çalıştı. Azim 
ve sabırla çocuklarını büyüttü. Onları evli barklı etti.

Çınar ana, daha genç bir anneyken hayatın bin bir 
türlü çilesiyle tanıştı. Ama bu çilerlin hiçbir vatandan 
ayrılık derecesinde değildi. Vatan hasreti günden güne 
içini dağlıyordu. Ama bu acıyı yaşayan bir o muydu? 
Bütün hemşehrileri de öyle değil miydi? Her biri Orta 
Asya çöllerine serpilmemiş miydi? 

Nilüfer DEVRİŞOVA

Ahıskalı Çınar Ana
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Ahıska’da şen ve mutlu bir dünyada hayata başla-
yan Çınar ananın ömrü, gurbetlerde nihayet bulacaktı. 
Artık o Çınar nine olmuştu. Hayatın acı ve tatlı yön-
lerini yaşamış olan Çınar nine, 63 yaşında dünyaya 
veda ediyordu. 1973’te Özbekistan’ın Namangan şeh-
rinde vefat etti. Çınar ninenin iki çocuğu hayatta. Kızı 
Özbekistan’da, oğlu da ABD’de yaşıyor. 

Erken vefat etmeseydi kim bilir bize neler anlata-
caktı… Bugün bile cevabını bulamadığımız sorular ce-

vap bulacaktı. Onun tecrübesiyle, gördükleriyle bir tarih 
yazılacaktı belki. Bugün ihtiyacımız olan ama arayıp da 
bulamadığımız bilgi hazinemiz Çınar nineye Allah’tan 
rahmet diliyoruz.

Geçti gitti yıllar, gurbet ellerde,
Ağıtlar kavruldu tatlı dillerde,
Bülbüller öterdi kızıl güllerde,
Acep görür müyüm vatanı dağlar? 

Bu fotoğrafta, Gürcü kızıyla evlenmiş olan Aziz Efendi-
yle Gürcü karısı Şaşa Hanımı görüyoruz. Fotoğraf, 
Ahıska Türkleri sürgüne gittikten 11 sene sonra 1955 
yılında Ahıska’da çekilmiş. Soldaki de Şaşa Hanımın 
ağabeyi. Aziz Efendi, Gürcü bir hanımla evlenmiş ve 
sürgüne gitmemiş; birkaç sene evvel 105 yaşındayken 
Ahıska’da vefat etmiştir. (Hâlbuki Ude’de Letifşah 
Barataşvili, Gürcü eşinden ayırıp sürgüne gönderilmiş! 
Bu da kaderin başka bir cilvesi…)

Bu fotoğrafta çay toplayan kızlar, Aziz Efendi ile Şaşa 
Hanımın kızları Aniko ve Saniya. Fotoğraf 1960 yılında 
Maharadze’de çekilmiş. Bu fotoğrafta sağ taraftaki Yıldız hanımdır. Ortada 

(oturan), şimdi ABD’de yaşayan erkek kardeşi Bedir, 
sol taraftaki hanım da Bedir’in karısı Hediye Hanım. 
Bu fotoğraf,  1949 yılında Özbekistan’da çekilmiş.

Çınar ananın kızı Yıldız Hanım (sağda). Bu fotoğraf, 
sürgünden dokuz sene sonra, 1953’te Özbekistan’da 
çekilmiş. Yıldız Hanım halen Özbekistan’da yaşamaktadır. 
Eşi üç sene önce vefat etmiş. Altı çocuğu var. Sadece 
bir kardeşi hayatta ve ABD’de yaşıyor. 

Fotoğrafların 
Dili
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