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Enver Haşimoğlu Meşingil, 1 Ocak 1923 tarihinde 
Ahıska’nın Adigön ilçesine bağlı Tsahan köyün-
de dünyaya geldi. Babası İskender oğlu Haşim ile 
annesi Çavuşgilden Ağali kızı Müşkinaz’dı. Ağabe-
yi Server, ablası Zülfinaz’dan sonra ailenin üçüncü 
çocuğuydu. 

Enver, yedi yaşındayken annesi Müşkinaz Hanım, 
uyku hastalığına yakalandı ve kısa zaman sonra da 
hayata veda etti. Küçük olmasına rağmen annesinin 
cenazesini çok iyi hatırlıyordu. Annesi Tsahan 
mezarlığına defnedildi. Cenazeden sonra dayısı 
İznul, mezarı çakalların kazımaması için akşamları 
kardeşinin mezarı üstünde ateş yakıyordu. 

Annesi vefat ettikten bir buçuk sene sonra 
babası Haşim, Aslı adında iki yaşında bir kızı olan 
Emine İncegil Hanımla evlendi. O zamanlar Enver’in 
ağabeyi Server, İskender Efendi  Hocadan Arapça 
dersleri alıyordu. Bir gün Server bir yerden Latin 
alfabesini bulup gizlice öğrenmeye başlamış. Bunu 
öğrenen hoca efendi,  Server’i yakalayıp sopa at-
mış. Enver ise Tsahan’daki okulda Azeri Türkçesiyle 
okumaktaydı. 

1936 yılında Sovyetler Birliği’nin Anayasası 
kabul edildi ve pasaportlar verilmeye başladı.Haşim 

İskenderoğlu’nun ailesi Azeri olarak kaydedilmişti.

Enver, 1940 yılında Tsahan’daki yedi sene-
lik okuldan mezun oldu. Aynı sınıftaki arkadaşları: 
Ömer Ahmedoğlu Dursungil, Mizam Osmanoğlu 
Adutgil, Halil Musaoğlu Mollaemigil, Merdali Mu-
saoğlu Dursungil, Muhammed Musaoğlu Cançurgil, 
Paşa Muratoğlu  Üzeyirgil, Mustafa Musaoğlu  Hey-
rogil, Balkiya Husenoğlu Hazıkhocagil, Yusuf Öma-
roğlu  Kolosmangil, Ahmed Seyfuloğlu Kolosmangil. 
Enver Mevlüdoğlu  Çiçinagil.

Enver, 1 Eylül 1940 tarihinde Benara’daki Pe-
dagoji Meslek Okulunda okumaya başladı. Dersleri 
oldukça iyiydi. Okul yolu 6 km’ydi ve bu yolu yürü-
yerek gider gelirdi. Kış aylarında okula gitmek daha 
zordu. Çünkü hava erken kararıyordu. Babası o ara-
lar atla başka bir şehre mısır tohumu götürüp satar, 
oradan da üzüm satın alarak getirip Tsahan’da sa-
tardı. Babası Haşim tek başına hayvanlara bakma-
da sıkıntı çekiyordu. Bu sebeple oğlu Enver’i okul-
dan aldı. Enver, babasının ısrarı karşısında okulu 
bırakmak ve hayvanlara bakmak, çobanlık etmek 
zorunda kaldı. 

Ağabeyi Server, Ocak 1941’de Varhanlı Şahmu-
rat kızı Makbule’yle evlendi. Server’in 1942 yılında 
Saide adında bir kızı dünyaya geldi. Server, kızının 
doğum sevincini yaşadığı o günlerde askere çağ-
rıldı. Belorusya’nın hava birliğinde savaşa katıldı; 
arkadaşlarıyla birlikte Almanlara esir düştü. Esaret 
acıları yaşadı. Alman askerleri, Server’i Stalin’in ak-
rabası diyerek yatağa bağlayıp kemerle sırtına defa-
larca vurarak işkence ettiler. Meğer onun pasaport-
taki soyadı Gürcü adı olan Meşinadze’ydi. 

16 Ekim 1943 tarihinde de Enver askere alındı 
ve Tiflis’e gitti. Adigön bölgesinden onunla birlikte 
200 kişiydiler.

Enver, amca çocuklarıyla birlikte Tiflis’te altı aylık 
bir eğitimden sonra Azerbaycan’a göndelirdi. Üvey 
kız kardeşi Aslı, Enver’e mektuplar yazıyordu. Aynı 
dönemde Ahıska köylerinde kalan yaşlılar, kadın ve 
çocuklar tarlalarda gece gündüz çalışarak Sovyet 
askerlerine yiyecek sağlamaya çalışıyorlardı. Bu ara-
da bir de Borcom-Vale demiryolu inşaatında çalışı-
yorlardı. Kim bilirdi ki, bir gün vatandan sürülecekler 
ve bu demiryolunun da ilk yolcuları olacaklardı…

Prof. Dr. Mevlüt FERHATOĞLU

Ahıska’dan Semerkant’a bir hayat hikâyesi:

Enver Haşimoğlu

Enver Haşimoğlu’nun babası Haşim İskenderoğlu 
Meşingil,1939 Ahıska.
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31 Temmuz 1944 tarihinde  tamamen gizli 
bir karar çıkaran Stalin, Ahıska Türklerinin Orta 
Asya’ya sürgün edilmesini emrediyordu. Bu karar 
gereğince Stalin’in askerleri Tsahan’a da geldi ve 
Türklerin evlerine yerleştiler. On beş asker, Haşim 
İskenderoğlu’nun evine yerleşti; burada bir ay 
kaldılar. Bu askerler, Tsahan’da kaldıkları günlerde 
gizlice ortamı inceyor, halkın sürgün edilmesine alt 
yapı hazılıyorlardı. 

Ahıskalıların sürgünden haberleri yoktu. 

Enver’in evinde kalan askerlerden birine 14 Kasım 
günü ailesinden bir mektup geldi. Asker, mektubu 
okurken gözyaşlarınını tutamıyordu. Asker, kendisini 
farkeden Aslı’ya, bu mektubun Moskova’daki Aslı 
kadar olan kızından geldiğini söyledi. Daha sonra da 
Aslı’ya Ahıska Türklerini kısa zamanda Orta Asya’ya 
sürgün edeceklerini, bu sebeple gerekli eşya ve 
yiyecekleri hazırlamalarını söyledi. Aslı, askerin 
söylediklerini, aynı gün annesine ve babasına haber 
verdi. Ancak babası Haşim, buna inanmadı. Annesi 
Emine ise hazırlıklara başladı. Gerçekten de o gece, 
bütün köyler askerler tarafından kuşatıldı. 

15 Kasım 1944 günü sabah erkenden Ahıska 
Türklerinin vahşi sürgün operasyonu başlatıldı.
Askerler halkın evlerine dalarak insanları uykulu 
uykulu evlerinden çıkarıp kamyonlara dolduruyorlar-
dı. Bir kamyona birçok aileyi tıka basa bindirmeye 
çalışıyorlardı. Bu yüzden de fazla eşya veya yiyecek 
alınmasına izin verilmiyordu. Haşim’in ailesi, 
peynirleri yanına almaya çalışırken askerlerden biri 
bunu farketti; elinden alıp yere attı. Emine Hanımla 
kızı Aslı, üzülüp ağladılar. 

Daha sonra kamyonun yanına bir araba yanaştı. 
Arabadaki bir subay, askerlere kadının neden 
ağladığını sordu. Haşim çok öfkelendi ve subaya, “İki 
oğlum var ve ikisi de şimdi  askerde, savaşıyorlar. 
Bizi vatanımızdan etmeniz yetmezmiş gibi bir de 
açlıktan ölmemizi istiyorsunuz!” dedi. Bunun üzerine 
Haşim’e et alması için izin verildi. Kamyondan inen 
Haşim, bir koyunu keserek, yüzemeden, olduğu gibi 
derisiyle birlikte yanlarına aldı. 

Kamyonlarla Borcom’a götürülen halk, orada 
hayvan vagonlarına yüklendi. Onlarca köyün binler-
ce insanı, Orta Asya yollarına koyuldu. 

Sürgünler, yollarda soğuk ve açlıktan can 
veriyorlardı. Sürgünlerin yolculuk yaptığı katarlar 
hayvan vagonlarından ibaretti. Bu vagonlarda ısıtma 
sistemi yoktu. Trenlerin mola verdiği istasyonlarda, 
soğuktan ve açlıktan ölmekte olan insanların insan 
dışı sesleri, iniltileri duyuluyordu. Ölenler de hareket 
hâlindeki trenlerden aşağı atılıyordu. Ölülerin def-
netmek için müsaade edilmiyordu. Araziye atılan 
cesetler, çakallara, kurda kuşa yem oluyordu. 

25 Kasım günüydü. Tren bir istasyonda mola 
vermişti. Molalarda sürgün yolculara istasyonlarda 
çorba veriliyordu.

Enver, yemek için yanına aldığı yüzülmemiş ko-
yunun bozulmaya başladığını hissetti. Aslı, İslâm 
Şahsedoğlu ve Temindar Şamiloğlu, tuz bulmak 
için trenden indiler. Döndüklerinde trenin hareket 
ettiğini gördüler. Arkasından koştular. Bunları gören 
askerler, treni durdurup üçünü de döverek trene 
bindirdiler. Daha sonra trenin durduğu her molada 
vagon vagon ailesini arayan Aslı, nihayet ailesine 
kavuştu.

İçişleri Bakanı Beriya, 28 Kasımda Stalin’e 
sürgünün başarılı bir şekilde sonuçlandığını 
iletiyordu. 

Tarih, 1 Aralık 1944’ü gösteriyordu. 

Haşim’in ailesi, Semerkand şehri istasyo-
nunda indirildiler. Görevliler, onları alıp bir kulübe 
yerleştirdiler. Ertesi günü sabah erkenden 2 km 
yolu yürüterek hamama götürdüler. Sürgün günü 
başlayan zulüm hamamda da sürmekteydi. As-
kerler, insanlara işkence ediyor, soyunmaktan 
utanan kadınların üstünden giysilerini yırtarak 
eğleniyorlardı… Kadınlara zorla çıkarttırılan elbi-
seler, bir yere yığıldı. Yıkandıktan sonra elbisesini 
bulamayan kadınların, kimi dolaplara saklanıyor 
kimi utancından ağlıyordu. Hamamdan alınan halk, 
dondurucu soğukta tekrar kamyonlara bindirilerek 
Akderya bölgesindeki köylere getildi. Enver’in ailesi 
de Voroşilov köyüne yerleşti.

İnsanlar getirildikleri bu köylerde soğuktan ve 
açlıktan ölmeye devam ediyorlardı. Yerlilerin hayat 
şartları da çok kötüydü. Savaş yıllarının bütün yok-
luk, yoksulluk ve kasaveti üstlerine çökmüştü.

Ahıska Türkleri köylere gitmeden önce, burada 
yaşayan insanlara onların yamyam oldukları söylen-
miş. Bu sebeple yerli ahali, ilk zamanlar bir Ahıska 
Türküyle karşılaştığında korkar ve kaçardı.

Enver, 22 Mayıs 1945 tarihinde Azerbeycan 
karargâhından terhis edildiğinde eve değil de 
başka bir yere gitmesi gerektiğini biliyordu. Çünkü 
Aslı ona mektuplar yazarak olup biteni anlatmıştı. 
Özbekistanda’ki adresi de mektuplardan öğrenen 
Enver, mayıs sonunda ailesine kavuşabildi. Orta 
Asya yolunda, Sovyetler Birliği için girdiği savaştan 
döndüğünde dağıtılan aile ve akrabalarınını köyünde 
bulamayınca çok öfkelenerek savaşta aldığı 
madalyaları denize fırlattı.

Enver askerlik dönüşü Semerkant’ta pamuk 
toplayan bir kuruluşun itfaiyecisi ve yangından 
koruyucusu olarak işe başladı. Yaz geldiğinde bu 
kadar sıcağı ilk kez yaşayan, dolaysıyla alışık olmayan 
halk, özellikle yaşlıların çoğu ölmeye başladı. 
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Enver, 1945 yılı kasımında üvey annesini, Aslı 
ise öz annesini kaybettiler. 

1946 yılı sonbaharında Enver’in ailesi Çapayev 
adındaki bir kasabaya taşındı. Taşındıkları yer, 
Enver’in çalıştığı pamuk kuruluşunun verdiği bir 
tek odaydı. Odanın duvarları küflü ve isliydi. Bu-
rası eski bir hamam kalıntısıymış. Aslı ile Nazira 
(Haşim’in Emine’yle evliliğinden olan ve sağ kalan 
tek çocuğuydu) süpürgelerle badana işini yaptıktan 
sonra dört kişi bu odada kaldılar. 

Bir gün Aslı, çöp kutusundan karpuz kabuklarını alıp 
yiyen beş yaşında kimsesiz bir oğlanı görür ve bunu 
Haşim babasına anlatır. Haşim, Normat isimli bu Özbek 
çocuğunu, evine aldı, yedirdi, içirdi, banyosunu yaptırdı 
ve o tek odalı evini çocuğa yuva yaptı. 

23 Ocak 1949 yılında Enver’in babası Haşim 
gripten dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Server’le Aslı, 
ziyarete gittiklerinde Haşim, Aslı’nın dışarı çıkmasını 
istedi ve Server’den son dileğini diledi. Vasiyeti şuy-
du: Aslı gibi çalışkan ve akıllı bir kızı yabancı birine 
gitmesin diye Enver’le evlendirmesini istiyordu. Ne 
de olsa Enver’le Aslı, ne anadan ne de babadan 
öz kardeşler değildi. Haşim İskender oğlu, 59 
yaşında, 25 Ocak 1949 tarihinde, gribin ağırlaşarak 
ilerlemesinden dolayı hayatını kaybetti.

Server, cenazeden sonra babasının son isteğini 
dayısı Mehmet Çavuşgil’e anlattı. Dayısı da Enveri 
ikna etti. Enver, bu fikri önce olumlu karşılamadı. 
Çünkü Aslı’yla birlikte büyümüş, ona hep kızkardeşi 
gözüyle bakmıştı. Ancak çok direnmedi. Çünkü her 
şeyden önce bu, babasının son isteğiydi. Şubat 
sonunda hoca İskender Sallahoca oğlu Selimgil, 
Enver ile Aslı’nın nikâhını kıydı. 

20 Ekim 1949’da Enver ile Aslı resmî olarak 
nikâhlandılar. 

1950 yılında Enver ve Aslı ile Nazira, eski hamam 
olan tek odadan normal bir odaya taşındılar. Bu tek 
odalı evin küçük bahçesinde fırın yapmışlardı. 

27 Martta Aslı ile Enver’in ilk oğlu Ensar dünyaya 
geldi. Enver o günlerde köydeki atlara çobanlık 
ediyordu. Bir gün attan inerken şevli kamışa oturdu 
ve çok kan kaybetmeye başladı. Semerkand’daki bir 
hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 45 günlük 
hastane hayatı sonunda 85 kilodan 45 kiloya düş-
müştü. 

Enver ile Aslı’nın hayvanları yoktu. Küçük tarlaları 
vardı. Bu tarlalarda ay çiçeği ekerek geçinmeye 
çalışıyorlardı.1951 yılında Enver ailesiyle 500 
Rubleye Plemsovhoz’da satın aldığı bir eve taşındı. 

Bir gün Enver, özel izin almadan bir iş için 
Semerkand şehrine gitti. Döndüğünde, izinsiz çıktığı 
için tutuklandı. 20 günlük hapis kararı verildi. Götü-
rüldüğü yerde bir gün kaldıktan sonra Ali Muhammed 
oğlu Çavuşgil onu gördü ve ordaki mahallî polislerle 
anlaşarak Enver’in serbest bırakılmasını sağladı. 

Tarih, 4 Eylül 1952.

 Aslı, hamuru yoğurup fırını yakmıştı ki ikinci oğ-
lunun (Asker) sancılarıyla doğum için hastahaneye 
kaldırıldı. Kasım ayında Aslı mecburî olarak iki aylık 
bebeği ile büyük oğlunu kreşe verdi ve işe başladı. 
Kreşe uğrayarak Asker’i emziriyordu. 

Enver, 5 Mart 1953 tarihinde Stalin’in öldüğü 
gün, ev almak düşüncesiyle ağabeyi Server’in ya-
nına gitti. O gün müthiş bir yağmur yağıyordu. Yine 
o gece Asker ağlayarak Aslı’yı uyandırmıştı. Aslı 
kalktığında evin duvarlarının çöktüğünü fark ediyor. 
Kapının da etrafı yıkıldığı için aceleyle camı kırarak 
Nazira’yı, Ensar ve Asker’i dışarı çıkarıyor. Kendisi 
de atlar atlamaz ev tamamen yıkılıyor. 

Ertesi gün eve gelen Enver, evin yıkılmış oldu-
ğunu görünce çok korkuyor. Geçici olarak bir süre 
ağabeyi Server’de kalıyor. Sonra bir parça yer satın 
alıyor ve orada tek odalı ev yaptırıyor. Zaman geçtik-
çe de bu eve odalar ekliyor. 

25 Şubat 1955 tarihinde Aslı ile Enver’in üçün-
cü çocukları (ilk kızları) Ayşe dünyaya geliyor.

Yeni evliler Enver ile Aslı 1949, Laiş/ Semerkand.
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Sürgünün üzerinden 12 sene geçmişti. 

28 Nisan 1956’da Ahıska Türklerinin bırakıldık-
ları yerlerde kalma mecburiyeti kaldırıldı. Artık ser-
best dolaşma hakları vardı.

Enver’in dört çocuğu daha dünyaya geldi. Oğlu 
Settar (1957), kızı Asiya (1959), oğlu Sefer (1961) 
ve kızı Safiya (1962).

Enver, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği 
için gösterdiği başarıdan dolayı 15 Haziran 1960 
tarihinde ödüllendirildi. 1961 yılında ise ilk radyo-
sunu aldı. Üç pilli bir radyoydu ve pilleri çok ağırdı. 
O zamanlar henüz elektrik yoktu. Lâmba kullanarak 
akşamları komşularına oturmaya giderlerdi. 1963 
yılının bahar aylarında çocuklarıyla birlikte, yedi ço-
cuklu aileye yetecek yeni bir ev yapmaya başladı. 
Büyük oğullarıyla birlikte evi kendi elleriyle inşa edi-
yorlardı.

Köydeki çalışkanlığı ve başarısından dolayı “Re-
cord” markalı bir televizyon hediye edildi. O za-
manlar köyde televizyon sadece iki üç evde vardı. 
Televizyonla birlikte köyün çocukları Enver’in evine 
televizyon seyretmeye gelmeye başladılar.

Enver bir çiftlikte hayvan bakıcılık yapardı. Çok 
ağır iş yaptığı için 58 yaşındayken bel kemiği eğildi 
ve mecburi erken emekliliğe ayrıldı. 

Son yıllarında, Türkiye’de çıkan Ahıska’yla 
ilgili dergileri sabırsızlıkla beklerdi. Bu dergilerin 

sayfalarını çevirdikçe adeta vatan hasretini gide-
riyordu. Semerkant vilâyetinde yaşayan Ahıska 
Türklerinin en büyük hocası ve il müftülüğünün sayılı 
mollalarındandı. Her dinî merasimde o vardı. Kura’n 
okumayı hiç bırakmadı, ta ki son yıllarda beyin felci 
geçirip zamanla hafızasını kaybedene kadar…

Enver dede, anavatanı Ahıska’dan sürüldükten 
tam 40 yıl sonra, 1984’te oğlu Asker ile Tsahan’daki 
evini ziyaret etme şansını buldu.

Uzun, bereketli, helâl ve çok zahmetli bir ömür 
geçiren Enver Haşimoğlu, 87 yaşında 15 Kasım 
2009 tarihinde,  yani o kara sürgün gününden tam 
65 yıl sonra rahmete kavuştu. 16 Kasımda cenaze 
namazı, Molla Binali Fahluloğlu tarafından kıldırıldı. 

O şimdi Semerkand’daki Dagbit mezarlığında 
ebedî uykusunda. Ahıska’da başlayan bir hayat,  
Semerkant’ta sona ermişti

Enver Molla ve büyük ailesi - 6 Nisan 1995. Semerkand - Özbekiztan.
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