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1944 sürgününü yaşamış büyüklerimiz bir bir 
aramızdan çekilip gidiyorlar. Ahıska gibi koca bir 
vilâyetin binlerce insanı, 1944 yılı faciasını yaşadı. 
Sonraki nesiller, bu faciayı yaşayanların sürgün ön-
cesi ve sonrasına dair hayatını ne yazık ki lâyıkıyla 
bilmemektedirler. Hâlbuki bizim acımızın binde biri-
ni bile yaşayan topluluklar, bu acıları yeni nesillere, 
insanlık âlemine ve tarihe emanet etmek için sanat 
ve teknolojiden yararlanmaktadırlar. Filmler, belge-
seller, müzik, resim vs… yapmaktadırlar.

Büyüklerimizin yaşadığı faciaların unutulup git-
memesi, yeni nesillerin ibret alması ve gelecekteki 
sorumluluğunu hatırlaması için yaşlılarımızın anlat-
tıkları hayat hikâyelerine kulak vermeliyiz. Bizden 
önceki atalarımızın ana yurt hayatı da ilgi çekicidir. 

Raziye Nine, 1990 yılına kadar Özbekistan’da 
yaşamış, Fergana Olaylarından sonra Rusya’ya 
gitmiş, 1992 yılına kadar burada yaşadıktan son-
ra Kırgızistan’ın Şamaldı-say ilçesine yerleşmiştir.   
Alaaddin, Merve, Salican, Kerim, Nevreste ve Sahib 
adlı çocuklarını büyütmüş.

Bizim Ahıska dergisi okuyucuları için Işıkova 
Raziye Ninemle konuşuyoruz:

Raziye Nine, ne zaman ve nerede dünyaya 
geldin?

1924 senesinde Ahıska vilâyetinin Adigön ilçe-
sine bağlı Tutacvar köyünde dünyaya geldim. Üçü 
erkek, biri kız dört çocuklu bir aileydik. Erkek kar-
deşlerim: Kezim, Cesim ve Nesim’di. 

Sürgünden önceki köyünüzden ve bu köyde-
ki hayattan biraz bahseder misiniz?

Ben Ahıska’nın Tutacvar köyündenim. Köyü-
müz, iki mahalleden meydana geliyordu. Bir yol, 
bu iki mahalleyi iki yakaya ayırıyordu. Köyde aşağı 
yukarı 45 tütün/hane vardı. Kışlar çok soğuk oldu-
ğundan evler birbirlerine çok yakın mesafede dikil-
mişti. Köy muhtarının iki katlı evi hariç bütün evler 
tek katlıydı. Bu evler ortalama iki veya üç gözlüydü. 
Komünist devrim sonrası her yerde kolhozlar ku-
rulmaya başlamıştı. Bizim köy ve Ahıska’daki diğer 
köyler, kolhoz olduktan sonra çiftçilikle uğraşan hal-
kın topraklarına el konuldu, yani toprağımız elimiz-
den alındı, devletleştirildi. 

Neler eker, neler yetiştirirdiniz?
Bizim 12 hektarlık toprağımızdan bize sadece  

15 sotuk (10 dönüm bir sotuk) kalmıştı. On bü-
yük baş hayvanımızdan ikisini devlet aldı. Bize kalan 
toprağımızda tahıl, lazut (mısır), kartopi (patates), 
lobiya (fasulye) yetiştirirdik. Fennî sulama yoktu. 
Yağmurla sulanırdı. Halkımız, kolhozlar  kurulmadan 
önce daha iyi yaşamaktaydı. Kendi ürünlerini ken-
disi yetiştiriyor, bu ürünlerle ticaret yapıyordu. Fakat 
kolhozlar kurulduktan sonra ve topraklar elimizden 
alındıktan sonra yoksul duruma düştük. Tutacvar 
köyünde pazar yoktu. Köyümüz Adigön kazasına 
bağlıydı ama Ahıska daha yakın olduğundan alış ve-
riş yapmak için Ahıska’ya şehre giderdik. O zaman-
lar yürüyerek bazen de eşekle giderdik.

Evleriniz nasıldı?
Evlerimizin içinde her odada seki (divan) vardı. 

Bu sekilerin altında kışlık yiyecekleri ve tarladan 
toplanan bazı ürünleri saklardık. Evlerimizin duvar-
ları  taştan yapılmaktaydı. Duvar ustalarının çoğu 
Ermenilerdi. Para alır yaparlardı. 

Ahıska köylerinde kimler yaşıyordu?
Ahıska bölgesindeki köylerin tamamı  Türk’tü. 
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Ancak son zamanlarda Ahıska’da  Erme-
ni ve Gürcüler  eskisine göre daha fazla 
artmıştı. Yine de buralarda Türkler çoktu. 
Şehirden geçen çayın veya yolun bir ta-
rafında Ermeni veya Gürcü kiliseleri vardı. 
Diğer tarafta cami vardı. Türkler, Ermeni-
lerle Türkçe, Gürcülerle de Gürcüce ko-
nuşmaktaydılar. 

Ahıska’da okul hayatı nasıldı?
Ahıska’daki küçük köylerde dördüncü 

sınıfa kadar eğitim veriliyordu. Bazı bü-
yük köylerde ortaokul da vardı. Okumaya 
devam etmek isteyen çocuklar o köyler-
deki okullara giderlerdi. Köy okullarındaki 
öğretmenler Türk’tü. Dersler Türkçe yapı-
lır ve Rusça da öğretilirdi. Bazen Azerî ve 
Gürcü öğretmenler de gelirdi. Okulumuzda 
kitaplar paralıydı  ve çok pahalıydı. Bazen 
kitaplarımıza para yetmediğinden ala-
mıyorduk. Çok sıkıntılı  eğitim dönemleri 
yaşanmaktaydı ve eğitimini devam etmek 
için diğer köylere gidip okuyanların yanın-
da okul hayatını dördüncü sınıfla bitirenler 
de vardı. Bunların çoğu kız çocuklarıydı ve 
ben bunlar arasındayım.

Tabii sürgünü de yaşadınız. Biraz da 
sürgünden bahsedelim.

1944 sürgünü bir felâkettir. Yurdu-
muzdan koparıldık. Bizi Ahıska’dan çıkar-
dılar,   Özbekistan’ın Namangan vilâyeti 
Üçkorgan kazasına yerleştirdiler. Stalin’in 
ölümünden sonra serbest dolaşma hakkı 
verildi. O zaman biz Özbekistan’ın Sırderya 
bölgesine göç ettik. 

Evlenmeniz nasıl oldu?
Eşim Niyaz Askerov, Ahıska’nın Muga-

ret köyündendir. İkinci Dünya Savaşı’na 
katılmış, savaş sona erinceye kadar cep-
hede kalmış. Almanlara karşı ön cepheler-
de savaşırken bacaklarından yaralanmış. 
Savaş sona erince Ahıska’ya dönmüş. Fa-
kat ailesiyle bütün halkın Orta Asya’ya sü-
rüldüğünü öğrenince ailesini bulmak için 
Özbekistan’a gelmiş.  Biz orda evlendik. 
Altı çocuğumuz oldu. Fakat 1961 yılında 
bilinmeyen bir kaza sonucu eşim Sırderya 
Nehri sularında ölü olarak bulundu. Ondan 
sonra çocuklarıma hem ana hem baba ol-
dum. Bin bir meşakkatle yaşadık.
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Ahıska Manileri

1.
Meniya xoşum gelür
Ağlatma yaşım gelür
Çıxıp kapiya baxem
Belki qardaşım gelür. 
2.
Meni demeye geldim
Qaymax yemeye geldim
Qaymax fikrimde yoxdur
Seni görmeye geldim.
3.
Durnam geder düzüm düzüm
Boyni qanadından uzun
Durnam benim iki gözüm
Durna yara selem götür. 
4.
Durnam geder naşa naşa
Qarli dağlari aşa aşa
Hem qayina hem qardaşa 
Durnam yara selem götür. 
5.
Bu dere holuxlidur
Edrefi baluxlidur
Neynarım ele yari
Ayaği  çaruxlidur. 
6.
Bu derenin uzuni
Qıramasın buzuni
Alma Çerkez qızıni
Çekemasın nazıni. 
7.
Kemerim taxdalari
Sayarım hafdalari
Eger yarım gelmese
Qırarım taxdalari. 
8.
Endim çayir biçmeye
Savux sular içmeye
Dediler yar geliyer
Qanadım yox uçmaya. 
9.
Bulut bulut üstünde
Bulut dağlar üstünde
Sen Mevla’yi  seversen
Yağma yarın  üstüne. 

10.
Qarip kuşlar ötende
Qaribim bu vetende
Gövlüm gögerçin olmiş
Durmiyer bu vetende. 
11.
Qaranfilim budama
Safa geldin odama
Eger meylin bendeyse
Elçi gönder babama.
12.
Karanfilim çinçili (kalın)
Öpem ağzının içini
Axşam gece nerdeydin
Gövlümün gögerçini. 
13.
Qaranfilim neden olur
Tökülüp den den olur
Ben ayrulux bimezdim
Ayruluh senden olur. 
14.
Armut dalda sallanur
Yere düşer ballanur
Hep ki oğlan beg olsa
Gene qıza yarvalur. 
15.
Armudun tadındayım
Çermügün yolundayım
Anam beni arasa
Yarımın koynundayım. 
16.
Armut dalın qırılsın
Su dibinde durulsun
Bizi yurttan edeni
Cuma güni vurulsun.
17.
Puvarın başi gözel
Dibinin taşi gözel
Ele bir yar sevdim ki
Buyuği qaşi gözel. 
18.
Puvara qazlar gelür
Qanadi  sızlar gelür
Behtülli puvar sene
Nişanli qızlar gelür. 

Söyleyen: Raziye Işıkova (Askarova)
Yazan: Sabir Askerov
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