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Ahıska Türklerinin yaşadığı trajediyi, bugüne ka-
dar birçok sürgünü gören ve yaşayan büyüklerimiz-
den dinledik. Bazıları, yaşadıklarını büyük bir öfkeyle 
anlatırken bazıları da gözyaşlarını tutamamaktadır-
lar. Biz de onların anlattıklarıyla duygulanır, bazen 
bize bunca ıstırabı yaşatanlara karşı nefret hisleriyle 
dolarız. Bazen de belki aldırmamazlıktan geliriz. Kim 
ne hissederse etsin eminim ki herkesin aklından, 
“Neden?” sorusu geçer. Neden bizler bunca acıyı 
yaşadık? Soykırım, üç sürgün, binlerce can kaybı... 
Bunlar sadece Ahıska Türklerinin yaşadığı vahşetten 
bazıları. Bu millet daha neler yaşamadı ki... 

Gelin şimdi sürgünü bütün acımasızlıklarıyla gör-
müş, vatan kahrını çekmiş, tecrübe sahibi Enser 
dedemizi dinleyelim. 

Enser Sıdıkov, 1934 yılında Ahıska’nın Şurdo 
köyünde dünyaya gelmiş. 65 senelik gurbet haya-
tında nelerle karşılaşmamış ki... Enser dede, bu-
gün 76 yaşında olmasına rağmen yaşananları en 
ince noktasına kadar hatırlıyor. Hatırlamakla kalmı-
yor, bazı olayların belgelerini hâlâ bavulunda sak-
lıyor. Mesela en önemli belgelerden biri 1939 ve 
1941’de Şurdo köyünden askere gönderilen Ahıs-
kalı askerlerin sayıları, yılları, isimleri. Bunlar, Enser 
dedenin 30 belki 40 sene önceki yazısıyla hâlâ du-
ruyor. Bunun gibi aklında sakladığı nice önemli ve 
değerli bilgiler var. 

Enser dedenin 11 çocuğu ve 31 torunu var. 
Hepsi Kırgızistan’da mutlu bir hayat yaşıyor.

Enser dedeyle konuşuyoruz. Ben soruyorum, 
o cevaplıyor, o anlattıkça ben not tutuyorum. İşte 
onunla aramızda geçen konuşmalar.

� Enser dede biraz kendinden bahset, Ahıs-
ka’dan bahset. Sözün kesmeyeceğim. Çocuklu-
ğunu ve o zamanki halkımızın hayatını anlat.

Kızım ben, 1934’te Ahıska’nın Şurdo köyünde 
dünyaya geldim. Köyümüzde Gürcü ve Ermeniler 
de vardı; bizimkiler 76 tütündük (hane). O günden 
bugüne o kadar çok şey yaşadık ki kızım, anlat-
sam bir destan olur. Tam beş yaşımdan beri yaşa-
nan her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben, annem ve 
babamla yaşıyordum. Evimiz, kocaman bahçemiz, 
ekin ektiğimiz tarlalarımız ve alt da ineğimiz vardı 
orada. Her ilkbaharda etrafın yeşermesiyle, havanın 
ısınmasıyla yaylalara giderdik. Her ormanlı köyün 
yaylası vardı. Yaylası olmayanlar da komşu köyün 
yaylalarına giderlerdi. Biz, Çoxda, Sür, Boga, Gur-
kel, Görgizümde yaylalarına çok giderdik. Sürgüne 
kadar adet böyleydi kızım. Bahar geldi mi herkes 
sağlam, sağılan ineklerini, keçilerini ve koyunlarını 
alır, satılacak ve sağılmayan hayvanlarını köylerde 
bırakır, yaşlısı genciyle yaylara giderlerdi. Okuyanlar, 
çalışanlar köylerde kalır; yaşlılar, çocuklar, kadınlar 
hep giderlerdi yaylalara. Yiyeceklerimizi yanımızda 
götürürdük. Kadınlar ekmek pişirirlerdi, keçilerimizi, 
ineklerimizi sağar, yağ, peynir yapardık. Her yaylanın 
öyle havası, öyle çiçekleri vardı ki kızım, hastaları 
bile iyileştirirdi. Hastaları yaylaya gönderirdik, orada 
iyileşirlerdi. Çünkü havası çok temizdi. Durumumuz 
çok iyiydi… Babam, Borcom’dan aşağıdaki Zovret, 
Kobaxev, Dürde köylerinde orman memuru olarak 
çalışıyordu, Tiflisliler bile onu çok iyi tanıyordu. Ahıs-
kalılar o zamanlar odun işiyle uğraştığı için babam 
onlara kesim konusunda yardım edermiş. Daha 
sonra 1939’da kolhoz kurulunca çoğu Ahıskalı ora-
da çalışmaya başladı. Ama bu uzun sürmedi. Çünkü 
savaş başladı. 1939’da köyümüzden eli silâh tutan 
üç tane aslan gibi yiğit Finlandiya’ya savaşa gönde-
rildi. 1941’de de tam 61 yiğidimiz Alman cephesine 
gönderildi. Bunlar arasında sadece on kadarı geri 
dönebildi. Savaştan önce bizim milleti savaşa almı-
yorlardı. Onun yerine vergi alıyorlardı. Ama askere 
gidecek yaşta olanların asker parasını Ruslar her ay 
gelip köy başkanlarından topluyordu!  

Nilüfer DEVRİŞOVA

Enser Dedenin Hatıraları
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1943’te demiryolu inşaatı başladı. Orada çalı-
şanların hepsi Ahıskalıydı. Benim babam da orada 
usta olarak çalışıyordu. Babamın yanına sık sık gi-
derdim. Bizimkilerin nasıl çalıştıklarını seyrederdim. 
Demiryolu inşaatında çalışanlar için yemekhane 
vardı. Ben de orada babamla beraber sık sık yemek 
yerdim. 

1943-44’te Gürcü mektebinde okumaya baş-
ladım. Sürgün sebebiyle bu mektepte sadece bir 
sene okuyabildim. Okulda derslerimiz Gürcüceydi. 
Bu yüzden Gürcü dilini çok iyi biliyorum, hâlâ da 
unutmadım.

� � Gelelim sürgüne…

1944’te sürgün edilmemizden bir ay önce Rus 
askerleri bütün köyleri sardılar. Meğer bizi gözlem-
leyip sürgün plânı yapıyorlarmış! Bizleri oralardan 
nasıl süreceklerini plânlıyorlarmış! Kimsenin hiçbir 
şeyden haberi yoktu. Rus askerleri bize hissettirme-
den plânlar hazırlıyordu. Ben o zamanlar çok cesa-
retliydim. Başkaları korkarken ben Rus askerleriyle 
konuşur, sohbet ederdim. Bizim bahçemiz büyük-
tü; elmalarımız vardı. Ben bahçemizden elmalar 
toplar Rus askerlerine götürürdüm. Onlar da bana 
küçük oyuncak tabancalar verirlerdi. Rus askerleri 
beni sevdikleri için hep beklerlerdi. Böylece askerler 
1944’te 14 Kasım günü sabah saat altıda herkesi 
kaldırdılar, toplantıya çağırdılar. Toplantıya ben de 

gittim. Askerler toplanmış bizleri bekliyordu. Önce 
Rusça, sonra Gürcüce konuştular. Buralarda savaş 
çıkacakmış, onun için bizi yedi yıllığına Orta Asya’ya 
göndereceklerini söylediler. Orta Asya ülkelerinde 
açlık olduğu için yanımıza yiyecek şeyler almamı-
zı, kısır hayvanlarımızı kesmemizi söylediler. Bütün 
Ahıskalılar olarak sadece bir buçuk ton yük almaya 
hakkımız olduğunu bildirdiler. Hazırlanmamız için 
beş saat mühlet verdiler. Hazırlığımızı yaptıktan son-
ra akşam üzeri sürgün başladı. Hepimizi hayvan va-
gonlarına doldurup kapıları kapattılar.  Tren hareket 
etti. Ben, Borcom’dan Tiflise kadar uyumadım, et-
rafı seyrederek gidiyordum. Yolculuğumuz çok kötü 
şartlar altında geçti. İnsanlar açlıktan, soğuktan, 
hastalıktan ve pislikten ölüyorlardı. Rus askerleri 
vagonları dolaşarak ölüler olup olmadığına bakıyor-
lardı. Eğer ölü bulurlarsa alıp dışarı atıyorlardı. Böy-
lece Orta Asya’ya gelene kadar yolda tam on yedi 
bin insanımız öldü kızım. Yaşadıklarımız bir vahşetti. 
Bize gün yoktu.

� � Ya sürgünden sonra?

22 günlük yolculuktan sonra Özbekistan’da tren-
den indirildik. Bizim yerleştirildiğimiz Yangiyar köyün-
de Kazaklar çoktu, onlarla beraber yaşamaya baş-
ladık. Geldiğimizde bize evler hazırlamışlardı kızım. 
Öyle evlerdi ki ahır gibiydi, sadece iki odası vardı. 
Durumumuz çok kötüydü. Kazaklar bizden korktuk-
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ları için bize yardım etmiyorlardı. Bizim de trenin tü-
tününden dolayı hepimizin yüzleri siyahlaşmıştı, yü-
zümüz siyah, dişlerimiz beyazdı. Bu yüzden Kazaklar 
bize yaklaşamıyorlardı. Yüzlerimiz siyah olduğu için 
bizden korkuyorlardı. Daha sonra bizim bir zararımı-
zın olmadığını görünce yaklaşmaya ve yardım etme-
ye başladılar. Ya kızım o şartlar altında dayananlar 
dayandı, dayanamayanlar da öldü birer birer. Benim 
babam 95 yaşında Özbekistan’da öldü.

Daha sonra biz Ahıskalılar, yeni bir kolhoz kurduk 
ve burada çalışmaya başladık. Beni üçüncü sınıftan 
okula aldılar, okumaya başladım. Okulda başarılıy-
dım, üniversite sınavına girdim ve Taşkent Devlet 
Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Fakat duru-
mumuzdan dolayı okuyamadım. Annem, dedem ve 
nenemle yaşıyorduk. Onları yalnız bırakıp gidemez-
dim.

Üniversitede okuyamasam da uzun zamanlar 
muhasebecilik, öğretmenlik, avukatlık yaptım. Tam 
17 sene muhasebecilik yaptım kızım okumadan. 
Bizimkilere çok acıyordum. Bu yüzden onlara hep 
yardım ettim. Evler kurdurttum. Eemekli maaşı 
bağlattırdım. Bunun gibi Ahıskalılara yardım amaçlı 
birçok işler yaptık. Özbekistan’dayken Vatan Cemi-
yeti Başkanı rahmetli Yusuf Serveroğlu’yla beraber 
gezerdim hep. Başkanımızla beraber güzel şeyler 
yapardık Ahıskalılar için. Vatana geri dönme konu-
sunda düzenlenen toplantılara katılır, konuşmalar 
yapar ve gerekeni yapardık.

� � Fergana olayları?

Durumumuz tam düzeldi derken 1989’da ani-
den Fergana faciası patlak verdi. O zamanlar bin-
lerce Ahıskalı yaşıyordu Özbekistan’da. Bunlardan 
yüzlercesi bu faciada öldü, binlercesi de evsiz kaldı. 
Bu facianın sebebini pazardaki Ahıskalı gencimizle 
satıcı Özbek kadını arasında çıkan tartışma olduğu-
nu söylediler. Fakat aslı hiç böyle değil kızım. Bu da 
Gorbaçov’un bir oyunu bize. SSCB’nin yıkılma süre-
cinde Gorbaçov bir sürü yanlış politikalar yürütürdü. 
O politikalardan bazılarının kurbanı da bizler olduk. 
Gorbaçov, SSCB dağılırken Türkiye, Özbekistan’a 
müdahale etmesin diye böyle bir oyun kurdu. Çün-
kü Türkiye, Özbekistan’a yaklaşarak binlerce Türk’e 
yardım edebilirdi. Fergana faciasına sebep sadece 
Gorbaçov değil, onunla beraber o dönemin Komu-
nist Partisi Birinci Sekreteri Nişanov ve Dışişleri Ba-
kanı Şvardnadze de sebep oldu. Çünkü üçü beraber 
planlar yaparlardı hep.

Binlerce Ahıskalının can verdiği ve yeni bir 
sürgüne yol açtığı Fergana faciasının gerçek 
sebebi bu olabilir mi acaba? Orada oturan En-
ser dedenin oğlu Said Bey ise Fergana facia-

sının çıkmasında başka bir sebep de görüyor: 
“Bizler, bu olaydan önce toplantılar yapıyor, vata-

nımızı talep ediyor, vatana geri dönmek için çeşitli 

girişimlerde bulunuyorduk. Gorbaçov, vatana geri 

dönmemizi engellemek için böyle bir plan yaptı.” 
diyor.

Bu sebeplerin hepsi doğru olabilir. Ama bir 
gerçek var ki, olan bizim halkımıza oldu. Bunca 
insanımız suçsuz yere öldürüldü veya yeni sür-
günlere gönderildi. 

� � Enser dede, tekrar sözü alıyor ve yaşa-
dıklarını anlatmaya başlıyor. 

Bütün dünya, bütün insanlık görsün kızım, bizim 
millet nasıl çabaladı, neler yaşadı. Kırgızistan’a gel-
memiz de işte bu olaydan sonra oldu. İnsanlar kork-
tukları için oraları terk ediyordu. Benim kardeşim 
Kırgızistan’da yaşıyordu, onun evine geldik. Daha 
sonra şu anda yaşadığımız evi aldık ve yerleştik. İşte 
o gün bugündür çok şükür rahat bir şekilde yaşıyo-
ruz. Tabii vatanı da özlüyoruz. İmkân olsa şimdiden 
giderim. Her şeyden önemlisi huzurumuz. Allah yeni 
Ferganalardan korusun kızım.

� � Peki vatana hiç gitmediniz mi?

Gitmem mi hiç? 2005’te Ahıska’ya gittim. Be-
nim Bursa’da akrabalarım var, oraya düğün için git-
tiğimde,  tabii vatanı görmeden de gelmedim. İlk 
önce Soçi’ye gittim. Sonra Batum’a geçtim. Oradan 
da doğduğum köy olan Şurdo’ya gittim. Köyümü 
görünce o kadar duygulandım ki kızım, anlatamam. 
Artık oralar hiç eskisi gibi değil, ortalık sessiz, sa-
kin, tenha. Benim yaşadığım köy, ceviz ağaçlarıyla 
doluydu. Şimdi hepsini kesmişler. Bizim kullandığı-
mız cami vardı, şimdi ise sadece bir duvarı kalmış; 
yıkmışlar. Şurdo’yu Görgizümde’yle birleştirmiş bir 
köy yapmışlar. Eski evlerimizde Ermeniler yaşıyor. 
Bizi görünce onlar da çok şaşırdılar. Ermeniler bize 
yalvarıyorlar, buralara gelin, sizinle aramız iyiydi diye 
kızım. Bir Ermeni şöyle diyor: “Buradaki Ermeniler 

evlerini hep Gürcülere satıp gidiyorlar, çünkü hiç ça-

lışmıyorlar, içki içiyorlar. Sizinle iyiydik. Siz çok ça-

lışırdınız. Buralara gelmek isterseniz bekleriz.” de-

diler. Ben de dedim ki, “Bizim orda iki katlı evimiz, 

tarlamız, hayvanlarımız var. Burada ise hiçbir şey 

kalmamış!” Ermeniler bu sözlerime çok şaşırdılar, 
“Biz sandık ki sizler yok oldunuz!” dediler. İşte 
böyle kızım… Köyümü görünce ağlayacak gibi ol-
dum, çünkü eskiye ait hiçbir şey kalmamış!

� � Enser dede vatana dönüş konusunda 
düşüncelerinizi de açıklar mısınız?

Bugünkü  hâl vaziyet, Stalin ve Beriya’nın ırkçı 
siyasetinin sonucu. Ben sürgünün sebebini böyle 
görüyorum. Bizi savaş çıkacak bahanesiyle sürgün 
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ettiler. Eğer gerçekten orada savaş olacaksa neden 
Ermenileri ve Gürcüleri sürmediler? Bizlere Türk ol-
duğumuz için onca çile çektirdiler. Hâlâ da vatanımı-
za dönememenin ıstırabını çekiyoruz. Vatan demek 
ana demek, biliyor musun kızım? Vatanı için insan 
her şeyinden vazgeçer. Haksızca elimizden vatanı-
mızı aldılar. Nasıl yanmayalım, nasıl karşı çıkma-
yalım ki… Fakat şimdiki hâlimize baktığım zaman 
vatana dönme isteksizliği her şeyden acı geliyor. Va-
tan dememize rağmen yapılan hiçbir olumlu bir şey 
yok. Vatan ayaklarımızın altına kadar geldi, kanun 
çıkarıldı; başvuran, vatana geri dönmek isteyen yok! 
Bunun sebebi de bizim millette birlik yok kızım. Her-
kes, kendi derdine düşmüş. Para pul kazanma der-
dinde. Çoğunun cepleri paralarla dolu, Türkiye’de ev 
bark almışlar. Ama hâlâ buralarda yaşıyorlar. Allah 
korusun buralarda bir şey olsa Türkiye’ye gidecekler 
hemen.

Şimdikiler hiç geleceği düşünmüyorlar 
Polonya’dan, Letonya’dan gelen delegeler bile bizi 
daha çok düşünüyorlar. Bizlere ‘Ne yapıyorsunuz 

hâlâ buralarda? Vatanınıza gitseniz ya!” diyorlar. 
Bir yabancı böyle düşünüyorsa demek ki bizim ya-
pacağımız çok şey var. Azerbaycan’dan çok sayıda 
Ahıskalı, Ahıska’ya gitti bugün. Hepsi ev, bark kurup 
yaşıyorlar. Yine dedeler caminin önünde oturuyor, 
çocuklar dışarıda top oynuyor. Neden bir gün va-
tanımızda toplanmayalım, hepimiz bir arada yaşa-
mayalım ki? Unutmayalım ki, Ahıska’nın bozulmuş 
camileri, kurumuş tarlaları, bütün güzelliğiyle ve 
verimliliğiyle bizi bekliyor. Olumsuz düşüncelere ka-
pılmadan en azından önce Ahıska’ya gidip görmek 
ve sonra karar vermek lâzım. Bugün orada yaşayan 
Ahıskalıların durumuna bakıp, sorup araştırmalıyız.

Biz bu kadar şeye katlandık hâlâ da katlanmaya 
devam ediyoruz. Ama unutmayalım ki bizden sonra-
kiler bizleri affetmeyecekler. En azından bizden son-
ra gelecek olanları düşünmeliyiz. Onların da bizim 
çektiklerimizi çekmesine izin vermemeliyiz. “Madem 

biz Ahıskalıyız, buralarda ne yapıyoruz?”diyecekler.

� � Bizim vatanımız orası, oradan geldik, 
gidecek yerimiz de orası!

Ben, bizlere sahip çıkan Orta Asyalı kardeşlerimi-
ze çok teşekkür ederim. Özbekler, Kırgızlar, Kazak-
lar… En zor günlerimizde bize vatanlarının kapılarını 
açtılar, yiyecek bir dilim ekmek bulamadığımızda 
bizi doyurdular. 65 senedir bu topraklarda yaşama-
mıza rağmen hâlâ bize hoşgörüyle davranıyorlar. Bu 
millete canı gönülden teşekkür borçluyuz

Not: Enser dedenin en küçük oğlu Haşim Sıdıkov, 20 Kasım 

2009’da geçirdiği kalp krizi sebebiyle genç yaşta vefat etti. Kendisi-

ne Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
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HARP ve FELÂKET
                                -Anadolu harpzedelerine-
İşte bir levha! Görmek istersen,
Bak da gör! Âh, bir bakıp görsen!
O şehametli Türk’ün evlâdı,
Şimdi toprak yiyor da, feryadı,
Yükselir arşa, hep yanar sızlar,
İşte bak! Yavrular, hanım kızlar.

Titriyor pençe-i felâkette,
Hep ölüm karşısında zillette…
Hepsi avare, hepsi aç çıplak,
Hepsi bîçâre, bak!
Gözünden ırak!
Hepsi kan ağlıyor da zâr ve zebun,
Hepsi mahzun, şikeste-per, dilhun.
Hepsi kardaşça bir nigâh arıyor 
Bir kömek, bir penahgâh arıyor.

Dinleyen kim, fakat o feryadı?
Avutan kim, o kalb-i nâşâdı?
Ne felâket bu, hem nasıl müdhiş,
Âh ölüm en büyük saadetmiş!

Arkadaş, yoldaş! Ey vatandaş uyan!
Yatma artık yeter…  Değişti zaman,
Sıyrılır bak yavaş yavaş zulmet,
Bari tan yıldızından al ibret!

Ne diyor bak o pembe çehreli nur,
Seher olmuş… Demek güneş doğuyor!
Azacık varsa his ve vicdanın,
Kalk, uyan! Sönmemişse imanın.
Kalk, uyan! Gör ne fi kirde hâdimsin; 
Kimlerin oğlusun, nesin, kimsin?

Sürünüp durma böyle, bir yüksel!
Bir düşün, gör, beş altı asır evvel, 
Ne idin? Şimdi nerdesin? Bu ne yas!
Acaba yok mu sende izzet-i nefs?

İdealsiz necat ümidi muhal…
İttihad! İşte en büyük ideal!
Seni kurtarsa, kurtarsa, birlik,
Çünkü birliktedir fakat dirlik…

    Ocak 1917
    Hüseyin Cavid/Kardaş Kömeği
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