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Ahıska Türklerinin vatandan sürgün edilmesinin 
üzerinden 65 sene geçti. Bunca sene zarfında sür-
gün acıları dinmedi, katlanarak çoğaldı. 

Atalarımızın yaşadığı 1944 felâketi, insanlık tari-
hinin çok nadir gördüğü sahnelerle doludur. Ahıska 
gençliği olarak bizler, bu tarihî sahnelerin yadigârı 
olarak büyük sorumluluklar taşımaktayız. Bu sorum-
lulukların başında geçmişimizi unutmamak ve unut-
turmamak gelir. Sonra da bu tarihî acının dinmesi 
için çalışmak…

Bütün bunları inançla yapabilmemiz için büyük-
lerimizin neler yaşadığını bilmemiz gerekir. 

Cağısmanlı Rahim yede, gayet canlı olarak 
hatırladığı o günleri anlatıyor:

Ben Ahıska’nın Türkiye sınır köyü olan Çağısman 
köyündenim. 1 Aralık 1927 tarihinde bu köyde dün-
yaya geldim. Babamın adı Rıdvan, aynı köyün kızı 
olan anamın adı Fahriye’dir. Sürgün sırasında ba-

bam askerdeydi. Yani Rus-Alman harbinde. 14 Ka-
sım gece yarısı askerler evlerimizi bastılar. İki asker 
birlikte iki evi basıyorlardı. Büyük bir toplantı olaca-
ğını söylediler. Askerler bizi apar topar toplantı yeri-
ne götürdüler. Toplantı yerine geldiğimizde Mayor ve 
General vardı. Onlar, “Sizleri buradan çıkaracağız! 

Soru sormayın, cevap da vermeyeceğim!” dedi. 

Herkes neye uğradığını aşırmıştı. Bizim köy, Tür-
kiye sınırına çok yakındı. Bundan dolayı bizi hemen 
abluka altına aldılar ki millet öte tarafa Türkiye’ye 
kaçmasın diye… Zaten kimse kaçamazdı. Bizlere 
on beş dakika içinde evleri boşaltmamızı söylediler. 
Bu kısa zaman içinde evden bir şey alamadık. Bizim 
ev dokuz kişiydi. Başımızda büyükler yoktu bütün 
yetişkin erkekler askerdeydi.

Bu vahşetin yapıldığı sırada ablam bize geldi. 
Evinde cadi unu (mısır unu) olduğunu ve bana ge-
tirmemi söyledi. Ben gittim on beş kilo ağırlığındaki 
çuvalı arkama atıp getiriyordum. Yollar asker doluy-
du. Bana Rusça bir şeyler söylüyorlardı, herhalde 
çekilmemi söylediler. Ama ben dillerini anlamıyor-
dum. Yoluma devam ederken askerler sırtımdaki 
çuvalı alıp, içindeki unu çamurların içine döktüler 
ve alay ederek boş çuvalı elime verdiler!

Bütün yolda Amerikan arabaları tur atıyordu. 
Köpekler ulumaya ve ahırlardaki bütün hayvanlar 
bağrışmaya başladılar. Demek ki bir vahşetin yaşa-
nacağı hayvanlara da malum olmuştu. Biz bunun 
farkında değildik. Çünkü çocuktuk. Başımızda yetiş-
kin erkek yoktu.

Elimdeki boş çuvalla evimizin önüne geldim. 
Aynı model bir arabanın da bizim kapımızın önün-
de durduğunu gördüm. Arabaya dört ailenin fertle-
ri binmişti, tıklım tıklımdı! İki yanında da iki asker 
oturuyordu. Köyü dolaşan bu arabaların hepsinin 
içi doluydu ve arabalar zincirleme bir birini takip 
ediyordu. Sınıra geldiğimizde emir geldi bütün ara-
balardaki insanları boşaltın diye… İnsanlar perişan-
dı. Kimi şaşkın, kimi ağlıyor, kimi hastaydı. Sınır-
dan Türkiye’nin Posof köyleri görünüyordu: Badele, 

Puma, Zendar, Cilvana…
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Posof halkı sınıra toplanmıştı! Şaşkınlık içinde 
bizim tarafa bakıyorlardı. Neler olup bittiğinin farkın-
da değillerdi. Bağırarak bize soruyorlardı. Ama biz 
onlara cevap veremiyorduk! Çünkü askerler konuş-
mamıza izin vermiyordu. Sınırın öte yakasından bize 
bakan insanların ağladıklarını gördüm. Bir ses, “Bibi 

nereye gidiyorsunuz? Hala nereye?” diye bağırarak 
ağlıyorlardı. O yaka insanlarıyla akrabayız. Öyle ki 
kardeş Türkiye tarafında diğeri Gürcistan tarafınday-
dı…

Sonra bizleri vagonlara getirdiler. Hayvan vagon-
larına tıklım tıklım doldurdular. Her bir vagonda 50 
civarında insan vardı. Vagonun içi çok soğuktu. Dı-
şarıda kar yağıyordu. Bu şekilde vagonlar hareket 
etti.

Yolculuk devam ederken insanlar ölmeye başla-
dılar, kimi açlıktan, kimi hastalıktan… İnsanlar açlık 
ve hastalıklarla boğuşuyordu. Yollarda üç günden 
beri bir lokma bile yiyemeyenler vardı. Tren, Bakü 
istasyonunda durmuştu. Kovalarla bize çorba getir-
diler, yedik ve yola devam ettik. Yolculuğumuz 22 
gün sürdü! Son durağımız Özbekistan’dı. Burada 
bizleri bir kulübeye getirdiler. İlk geceyi burada ge-
çirdik. 

Mevsim kış, havalar çok soğuktu. Sabahleyin 
bizleri arabalarla köylere dağıtmaya başladılar. Her 
bir köye iki aile yerleştiriyorlardı. Evler çok eskiydi. 
Yağmur yağdığı zaman başımızdan sular akıyordu. 
1945 yılında birçok ülkede açlık vardı. Bilhassa 
Özbekistan’da... Ölmemek, hayata tutunmak için 
ot yiyorduk. Ama bir kardeşim açlığa dayanama-
dı, öldü. Çok perişan durumdaydık. Aradan üç gün 
geçmişti ki iki bacım da hayata veda etti. Biri sekiz 
diğeri on dört yaşındaydı. Hem açlık hem de arka 
arkaya gelen ölümler, bizi derinden sarsıyordu. Her 
aile bizim gibiydi. Herkes bir kimsesini kaybediyor-
du. Çaresizlikler içindeydik.

Amcalarım başka köylere yerleştirilmişti. Onların 
da açlığa yenik düştüğünü duyduk. Küçük çocukla-
rını alıp bize getirdim. Bir sabah baktım ki iki kardeş 
birbirine sarılmış uyuyorlardı. Yaklaşınca ikisinin de 
öldüğünü gördüm. Dünya başıma yıkıldı. Açlık bizle-
ri bu duruma düşürmüştü. O yıllarda elimiz ekmek 
görmemişti. İşte bu günleri bizlere, Allah vursun, 
Stalin ile Gürcüler yaşattı…

Anam Özbekistan’da, Semerkant’ta vefat etti. 
Benim altı çocuğum var. Kazakistan’da, Çu ilçesin-
de yaşıyoruz. Çocuklarım ziraatle meşguldür. Allah’a 
şükürler olsun durumumuz iyidir. 
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KARA VAGONLAR
Vagonlar şütüyürdü,
Sınıg-salxag vagonlar.
Adamlar üşüyürdü,
Sürgün olmuş adamlar.

Karları yara yara,
Tüstüleyir katarlar,
Bu kara vagonlardan,
Ölenleri atarlar.

Yorgansız, eyin yalın,
Gidenler buza dönüp,
Gör, nece zavallının
Yanan çırağı sönüp.

Kırk derece şaxtaya,
Deyin, insan dözerdi?
Bu kara vagonlarda
Sürgün giden Türklerdi.

Oldu Türk’ün düşmeni,
Stalin tek fironlar,
Yaddaşlarda yaşıyor,
Kara renkli vagonlar.

Kelimeler:
Şütüyürdü: Koşuyordu.

Sınıg-salxag: Kırık dökük.

Tüstüleyir: Duman çıkarıyor..

Eyin yalın: Vücut çıplak.

Şaxta: Soğuk, ayaz.

Dözerdi: Dayanır mıydı?

Stalin tek fironlar: Stalin gibi Firavunlar.

Yaddaşlarda: Hatıralarda
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