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Stalin’in “Türk, Kürt, Hemşin” diye ayrı ayrı isim-
lendirerek fakat aslında hepsinin ortak Türk kültürü 
çerçevesinde yer aldığını bildiği için 1944 yılında 
sürgüne gönderdiği Ahıska Kürtleriyle yaptığımız ko-
nuşmaların ikinci bölümünü veriyoruz.

  Röportajımızın birinci bölümünde Ahıska Kürt-
lerini yakından tanımaya çalışmıştık. İkinci bölüm-
de, Kürt kültürünü ve sürgün vahşetini daha da ya-
kından tanıyacağız. Farklı insanların konuşmalarını 
derlediğimiz bu bölümde yine Türk-Kürt ilişkileriyle 
ilgili birçok mesajlar okuyacaksınız.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in Kant ilçesine 
bağlı Budyonovka köyünde yaşayan İsmail Paşaev 
ve gelinleriyle beraberiz. 

İsmail Paşaev, 1960’ta Kırgızistan’da doğmuş. 
O günden beri Kırgızistan’da yaşıyor. Ailesi, 1944’te 
Ahıska’nın Azmana köyünden sürülmüş buralara. 
Sürgünü yaşayan babası Azmanalı Yaşali Paşaev 80 
yaşında Kırgızistan’da vefat etmiş.

 Ahıska Kürtlerinin yaşayış biçimlerini merak 
edenler ve öğrenmek isteyenler için yine ilgiye de-
ğer röpörtaj hazırladık.İşte merak edilen sorular ve 
bilinmeyen cevaplar:

Biz soruyoruz, onlar cevaplıyor. İşte sorular, işte 
cevapları.

❐ İsmail Bey, aileniz sürgünde nereye sürül-
dü?

Ailem, 1944 sürgününde Ahıska’nın Azmana 
köyünden Kazakistan’a sürüldü. 1905 doğumlu de-

dem, bizden önce 1938’de Kavkaz’a sürülmüş. Biz 
1965 yılına kadar Cambul (Taraz)’da yaşadık. Daha 
sonra Kırgızistan’a yerleştik. Kırgızistan’a geldiğimiz-
de kolhoz bize sahip çıktı, ev verdi. Zor günler yaşa-
dık ve o zorlukları aştık. Allaha şükür bugün buralara 
geldik. Şimdi burada evimiz de var, ekin ektiğimiz 
yerimiz de… Hayvanlarımız var minibüslerimiz var. 
Bugünlük çok iyi şartlarda yaşıyoruz ama geleceği-
miz nasıl olacak bilmiyoruz…

❐ Babanızın ve dedelerinizin sürgünle ilgili 
hatıraları var mı? Sizlere sürgünle ilgili neler 
anlatırlardı?

 Evet, babamın özellikle hiç unutamadığı birçok 
hatıraları vardı. Ahıska’daki yaşayışlarını, evlerini 
bilhassa kendisini çok derinden etkileyen sürgünü 
çok anlatırdı. Ahıska’da bütün milletlerle çok iyi 
yaşarlarmış, bütün Ahıskalıların durumu çok iyiy-
miş. Hepsinin sürüleri, hayvanları varmış. Bir gün 
hiç beklemedikleri sürgünle karşılaşmışlar! Ansızın 
vatandan kopmaları bir gün içinde gerçekleşmiş. 
Sürgün ise çok ağır şartlarda geçmiş. Açlıktan ve 
soğuktan binlerce insan gözleri önünde ölmüş. Sür-
gün sırasında bütün akrabalar birbirinden kopmuş. 
Daha sonra birbirini bulmuşlar. 1938’de Kavkaz’a 
sürülen dedem bizleri daha sonra Cambul’da buldu. 
Dedem Kürt’tü, ilk eşi de Kürt’tü. Kavkaz’a sürül-
düğü zaman Azeri bir hanımla evlenmişti. Acı tatlı 
bizim şennik çok şey gördü bacican!

❐ Dedelerimizin ata yurdu olan Ahıska’ya 
dönmek istiyor musunuz?

Millet giderse bugünden hazırım gitmeye. İnsan 
kendi başına gitmeye korkuyor açıkçası. Çünkü ora-
da bizi bekleyen, bize yardım edecek birileri yok. 
Atalarımızın yaşadığı zamanlarda her şeyleri vardı. 
Sıkıntı çekmeden yaşıyorlardı. Ama her şeylerini el-
lerinden aldılar. Bugün eğer kendi başımıza oralara 
dönersek, nelerle karşılaşacağımız belli değil. Bu 
sebepledir ki buradaki evimizi, mallarımızı bırakıp 
gitmekten korkuyoruz.

❐ Vatan olarak kendinize nereyi görüyorsu-
nuz?

Kendime vatan olarak Türkiye’yi görüyorum. Bizim 
çoğu akrabalar Türkiye’de yaşıyorlar. Eşimin akraba-
ları İzmir’de yaşıyorlar. Gidersem sadece Türkiye’ye 
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giderim, başka ülkeye 
gitmek istemiyorum. 
Meselâ bazı Kürtler 
Irak’a gitmek istiyorlar 
ama, ama bunların sa-
yısı azdır. Çoğu sadece 
Türkiye’yi istiyorlar.

❐ Evde kendi ara-
nızda hangi dilde ko-
nuşuyorsunuz?

Evde hem Kürtçe, 
hem Türkçe, hem de 
Rusça konuşuyoruz. 
Benim iki gelinim Türk, 
biri Kürtçe anlamıyor; 
bu yüzden Türkçe ve 
Rusça da konuşuyoruz. 
Ama genellikle Kürtçe 
konuşuruz.

❐ Kürt âdetleri na-
sıldır? Hâlâ eskisi gibi âdetlerinizi yaşayabili-
yor musunuz?

Âdetlerimiz Türklerle aynı. Nasıl ki onların bizim 
de öyle. Bizler Türklerle beraber büyüdük; bu yüz-
den her şeyimiz benziyor. Çok şükür dinimizi, dilimi-
zi, örf ve âdetlerimizi kaybetmeden o şartlar altında 
bugüne gelebildik.

❐ Sizce Türk-Kürt ilişkileri nasıl olmalı?
Türk-Kürt ilişkilerini ben çok iyi buluyorum. Bu-

rada meselâ iki millet de birbiriyle çok iyi geçini-
yor. Benim iki gelinim de Türk. Eğer Türklerle ara-
mız kötü olsaydı kızlarını bize vermezlerdi. Türklerle 
Kürtler arasında kız alıp vermeler çok oluyor. Bizim 
Türklere kötülüğümüz yok bacican. Kötü millet yok-

tur, kötü insanlar vardır. Bazı Türklerle arasını bozan 
Kürtlerin yaptıklarını bütün Kürtler adından yapılmış 
gibi kabul etmek yanlıştır. Bizim için Türk de bir Kürt 
de bir. Bizler yabancı ülkelerde yaşıyoruz; ayrımcılık 
yapmadan birbirimize destek çıkmalıyız.

İsmail Beyle bunları konuştuk. Sonra ge-
linlerine dönüyorum. Gelinleri Yıldız Hanım ve 
Kifayet, Ahıskalı Türk. Onlar, Ahıskalı Kürtlerle 
hemşehri ve aynı kültürü yaşadıklarından ev-
lenmiş ve mutlu bir yuva kurmuşlar. Arada dil 
zorluğu olsa da ortak dilleri var. 

❐ Yıldız İsmailova, sekiz senelik evli ve üç 
çocuk annesi. Yıldız Hanıma soruyorum: Eşiniz-
le nasıl ve nerede tanıştınız?

Eşimle bir düğünde tanıştım. Ben Kazakistan-
lıyım. Eşim Kazakistan’a halasının yanına düğüne 
gelmişti. Düğünde birbirimizi gördük ve sevdik. Ta-
nışmamızdan on gün sonra nişanlandık; bir ay son-
ra da evlendik.

❐ Peki, aileniz buna karşı çıkmadı mı? 
Hayır, ailem karşı çıkmadı. Biz birbirimizi seviyor-

duk. Bizde öyle ayrımcılık yapmazlar, eğer gençler 
birbirini seviyorlarsa evlendirirler.

❐ Dil ve kültür konusunda size zor olmadı mı 
alışmak?

Dil konusunda biraz zorlandım tabii. Altı ay son-
ra Kürtçeyi öğrendim. Şimdi tam konuşabiliyorum. 
Meselâ yemekler konusunda pek zorlanmadım, 
çünkü yemeklerimiz neredeyse aynı. Kürtlerin ken-
dilerine ait bazı mahallî yemekleri var; onları da kısa 
zamanda öğrendim. Her şeye alıştım, neredeyse 
ömrümün yarısı burada geçti. 

❐ Kazakistan’da, sizin yaşadığınız yerde de 
Kürtler var mı? Onlarla münasebetleriniz na-
sıl?

Evet, oralarda da Kürtler var. Hepsiyle ilişkile-
rimiz çok iyi. Kazakistan’da ki Kürtler buradakilere 
göre daha modernler.

❐ Kifayet Hanıma dönüyoruz. Revşen kızı 
Kifayet, iki sene önce daha çok gençken 17 
yaşında evlenmiş ve simdi bir çocuk annesi. O 
Kürtçe bilmiyormuş. Soruyorum: Kürtçe bilme-
diğine göre evdekilerle nasıl anlaşıyorsun?

Evdekilerle Rusça ve Türkçe anlaşıyorum. Genel-
likle Rusça konuşuruz. Önemli olan saygı ve sevgi. 
Bazı değişik âdetler olsa da bizimle onların kültü-
rü arasında çok büyük farklar yok. Bir problemimiz 
yok

Not: Bu röportajları yaparken yardımını gördü-

ğüm amcam Sabircan İbragimov’a teşekkür borç-

luyum. N. D. 
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