
  Sabir ASKAROV 

Ahıskalı Bir Öğretmen: 

BİNALİ VEYSELOĞLU

Binali Veyseloğlu, bir öğretmendir. Ahıska’nın 
Boga köyünde, 28 Mart 1936 tarihinde dünyaya 
geldi. Babası Veysal, anası Saniya Hanımdır. 

Ailenin dokuz çocuğundan biridir. İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlaması üzerine Ahıska bölgesinden de asker alınarak 
cepheye sevk edildiği sırada, 1942 Eylül’ünde babası 
askere alındı. Henüz sekiz yaşındaki küçük Binali, ailesi ve 
akrabalarıyla birlikte sürgüne gönderildi. 

1953 yılına kadar Özbekistan’ın Buhara vilâyeti Alat 
ilçesinde ‘represiya’ denilen sıkı polis rejimi altında 
yaşadılar. Bu acı günlerin dayanılmazlığından çoğu 
ailelerde olduğu gibi birçok hastalık onların yakasını 
bırakmadı. Anası felç oldu; yedi sene yatakta hasta 
yattıktan sonra 1955’te rahmete kavuştu.

Anasına canı yanan Binali onun arkasından şöyle 
seslendi:

Ana sözi gülden aziz, 
Sensin anacan biziçün aziz,
Sene biz xızmet edemedux, 
Derden deva bulamadux.

Veyseloğlu Binali, sürgünün hemen sonrasında, 
gittiği yerde ilkokula başladı. 1954’te Buhara şehrinde 
Eğitim Bilimleri Fakültesinde yüksek tahsile başladı. 
1959 yılında üniversiteden mezun oldu ve Alat 
ilçesinde bir okulda ders vermeye başladı. 1963’te 
ailesiyle birlikte Kitap şehrine yerleşti ve 1976 yılına 
kadar burada öğretmen olarak görev yaptı. 

1976 yılında Sırdarya vilâyetinin Gülistan şehrine 
yerleşti ve 1989 yılına kadar burada da mesleğine 
devam etti. Bu senenin baharında cereyan eden 
Fergana olayları sebebiyle Özbekistan’dan ayrılarak 
ailece Kazakistan’ın Almatı vilâyeti Köktepe köyüne 
gelip yerleşti.

Dördü erkek, ikisi kız olmak üzere altı çocuk 
babası olan Binali Hoca, 2 Ağustos 2007 tarihinde, 
uzun hastalık dönemi sonunda, 71 yaşında vefat etti.

Binali Hocanın not defterinde kalan şu mısralar, 
onun ahir ömrünün duygularını yansıtmaktadır:

Binali Hoca, eşi Anşa Mevlüdkızı ile (Özbekistan-Gülistan, 1985.).

İnsan oğluşağıni başli gözli eder,
Sora da gendi sağluğuni düşünür,
Bulundi dert bedenimde 
Şifa arayıp gezdim doxdor doxdor…

Balalarım haftada toplanur,
Sağluğum söylenür,
Raziluğumdan ağlaşurlar,
Uzun ömür diliyana baxışurlar

Qaç yaşında olsan da 
Can tatlidür derler…
Ömür Allah’dandur
Soğunumuz xeyirlidür.

Can çıxar bedenden,
Geydürürler qumaşdan kefen,
Yığılur dostlardan cemeet,
Uzaxdan yaxından… 

Dert feryat tutar gökleri,
Allah’ın emrine yetmez gücleri,
Sonsuz yola hazırlanur cesedim,
Durur dostlar cenaze namazına…

Allah sabır versin oğluşağa,
Feryat eden oğul kızlarıma,
Allah heç göstermesin aci ağri,
Allah sağlux versin qalanlarına.

Qabre qoyarlar cesedi,
Üstüme tökerler kürek kürek toprax;
Yazarlar baş taşıma:
Bogali Binali Veysal oğli…

Not: Bu yazıyı kaleme alırken bilgilerine başvurduğum, Almatı-

Isık rayonu, Köktepe kasabasında yaşayan Binali Hocanın 

torunu Muhammed Veysariyev’e teşekkür ederim. S.A.
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