
52 Bizim Ahıska

Ahıska Türkleri, 1944 sürgününden sonra 1989’da 
çıkan Özbekistan’ın Fergana Vadisinde patlak veren 
olaylar sonucu ikinci bir sürgünle karşı karşıya kaldılar. 
Bu olaylarda yüz bine yakın Ahıskalı, Özbekistan’dan 
mecburen çıkartılarak Rusya başta olmak üzere dün-
yanın dört bir yanına savruldular

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılma 
sürecinde yalnız kalan Ahıska Türklerinin elinden tut-
mak amacıyla, bazı çalışmalar yaptı. 02.07.1992 Ta-
rihli 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü 
ve İskânına Dair Kanun’u çıkardı. Bir grup Ahıskalıyı 
getirip Iğdır’a yerleştirdi. Bunu müteakiben binlerce 
hemşehrimiz Türkiye’ye geldi. Bugün Bursa başta ol-
mak üzere İzmir, İstanbul ve Denizli’de birçok Ahıskalı 
yaşamaktadır.

Bazı maddî sıkıntıları olsa da, uzaklarda kalan ya-
kın akrabalarını özleseler de onlar Türkiye toprakların-
da bulunmaktan son derece memnunlar. Türkiye’de 
sosyal hayata ve kültürel faaliyetlere katılma yönün-
den bir sıkıntıları yok. 

2009 yılı yazında yaptığım Türkiye seyahatimde 
Bursa’da yaşayan Zaim dedeyle konuştum. Ahıska’daki 
hayatını, sürgünü ve Türkiye’deki yaşayışı sordum. 

Zaim dede, 1930’da Ahıska’nın Mugaret köyünde 
dünyaya gelmiş. 1944 felâketinde, Özbekistan’ın An-
dican vilâyetinde sürgün treninden indirilmiş. 1954’te 
de ailece Namangan vilâyetinin Kogay köyüne yerleş-
mişler. Zaim dedenin Özbekistan yılları bin bir sıkıntıyla 
dolu. Sürgünün ilk yılları açlık susuzlukla geçmiş. Azim 
ve gayretle yıllar sonra ev bark sahibi olmuş. 2005’te 
de ailece Türkiye’ye göç etmişler. Zaim dede şimdi altı 
çocuğu ve torunlarıyla beraber Bursa’da mutlu bir ha-
yat yaşamaktadır…

Zaim dedeye Ahıska’dayken okula gidip gitme-
diğini soruyorum.

Tam altıncı sınıfa kadar Gürcü mektebinde oku-
dum kızım. O zamanlar her şey iyiydi. Gürcülerle aynı 
mektepte okumamıza rağmen hiçbir ayrım söz konusu 
değildi. Sanki aynı millettenmiş gibiydik. Huzursuzluk 
yoktu aramızda. Başarılı bir şekilde okuluma devam 
ederken sürgün edildik. Daha sonra Andican’da an-
cak onuncu sınıfa kadar okuyabildim. Bu bile büyük 
bir şanstı benim için. Çünkü o zamanlar Ahıskalıların 
durumu çok kötüydü. Herkes çalışıp çabalama derdin-

deydi. Eğitim en son plana atılmıştı. Bu yüzden sürgün 
dönemindeki gençler eğitimsiz kaldılar ve geçimlerini 
tarlada gece gündüz çalışarak sağladılar.

Bu sürgün nereden çıktı? Sürgünün belirtileri-
ni hiç hissetmediniz mi?

Sürgünden önce iyi bir hayatımız vardı, nereden bi-
lecektik… Tatsızlık, anlaşmazlık yoktu. Gürcülerle çok 
iyi geçiniyorduk, bir problemimiz yoktu. Bize yapılanlar 
Rusların kurduğu bir oyundur kızım. Bizleri sırf Türk ol-
duğumuz için yerli halka nefret ettirdiler. Yetmiyormuş 
gibi evlerimizden barklarımızdan kopararak binlerce ki-
lometre uzaklara sürgün ettiler. Bugün bizlerin bu du-
rumu zalim Stalin’in kurduğu planlarının eseridir.

Peki, kısaca sürgünü nasıl hatırlıyorsunuz?
Sürgün çok ağır şartlarda geçti. Kırk gün boyunca 

hayatta kalabilme savaşı verdik. Hayatta kalabilenler 
bugün buralara kadar geldik. O şartlar altında yaşama 
mücadelesi vermek gerçekten çok zordu. Açlık, susuz-
luk ve soğuk bir arada yaşanıyordu. Bizim vagonumuz 
yine iyiydi, yemek veriyorlardı. Diğer vagonlarda durum 
çok kötüydü. Yemek oralara kadar yetmiyordu. Sert 
bakışlı, acımasız askerler vardı. Korkumuzdan kimse 
itiraz edemiyordu. Ölüleri vagonlardan alıp dışarıya 
vahşice atıyorlardı.

Size göre halkımız bir araya nasıl gelir, vatan 
topraklarında nasıl toplanırız?

Her şey bizim çabamıza isteğimize bağlı kızım. Biz-
den başka sürgüne maruz kalan diğer milletlerin hepsi 
vatanlarına geri döndüler. Bizler sadece birbirimizden 
kopuk vaziyette gurbetlerde yaşıyoruz. Yıllar önce vah-
şice koparıldığımız topraklara geri dönmek en büyük 
hakkımız. Bunu yapacak olan da eli kalem tutan, dü-
şünen gençlerimiz ve hiçbir zaman yardımını esirge-
meyen Türkiye Devletidir.

Türkiye’de yaşamak nasıldır? Burada da sıkın-
tınız var mı?

Evet, kızım nerede olursak olalım bir araya gelme-
dikçe bu sıkıntılar hep olacak. Türkiye’ye baktığımızda 
şu anda birçok Ahıskalı işsiz. Çoğunun çalışma izni ve 
sigortası yok. Yaşlılar emekli maaş alamıyorlar. Böyle 
olunca da hayat zorlaşıyor. Tek isteğimiz bu problemle-
rin çözülmesi ve huzurumuzun bozulmaması. Dileğim 
inşallah bir gün bütün Ahıskalılar vatan topraklarında 
bir arada yaşarız.
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