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Anam genç kızlığa adım atacak yaşlarda va-
tanımız olan Ahıska’dan sürgün yoluna çıkmış, 
o günlerin azabını çekmiş biri. Yaşadığı hadise-
leri anlatmasını istiyorum. “Neresini, hangisini 
anlatayım ki…” diyor. Sonra kahırlanarak anlat-
maya başlıyor:

“Ahıska’nın Tsaxan köyünde yaşıyorduk. Sür-
günde dokuz yaşındaydım. 

1944 yılı 14 Kasım gece yarısı ansızın kapı-
larımız dövülmeye başladı. Birkaç asker, hay-
dutlar gibi eve dalıp on beş dakika içinde top-
lanıp çıkmamızı söylediler. Buralarda savaş ola-
cakmış! Bizi korumak için ormana götürecekler-
miş! Bir hafta sonra evimize dönecekmişiz! San-
ki savaşın başlama ve sona erme günü ve saa-
ti belliymiş… 

O gece anam Leyla, bacım Pambux, karde-
şim Hilmi’yle evdeydik. 

Babam Salahov İsfendi, evde değil, cephe-
deydi. Rus-Alman savaşında vatan için savaşı-
yordu!

Anam, askerlerin söylediklerine inanarak de-
diklerini yaptı, hatta yanına fazla bir şey de almadı. 
Tavukları kümese, inekleri ahıra kapatıp evi kilitle-
yip çıktık. Nasıl olsa bir hafta sonra dönecektik…

Çıkış o çıkış…
Çok geçmeden bu as-

kerlerin dost değil düş-
man askeri olduğu anla-
şıldı. Çünkü bizi insan gibi 
değil hayvan gibi tüfek dip-
çikleriyle dürte dürte götü-
rüyorlardı. Studabekir kam-
yonlarına bindirip köyden 
çıkardılar. Ormana götüre-
ceğiz demişlerdi ama bak-
tık ki bir tren istasyonu-
na gelmişiz! Burada bizle-
ri hayvan vagonlarına attı-
lar. Böylece uzun bir sür-
gün yolculuğu başladı.

Mevsim kış, hava so-
ğuk… Yollarda nice insan 
soğuktan hastalandı ve 

öldü. Kimileri de açlık ve susuzluktan öldü. 
Her istasyonda ölüler bırakılarak yola devam 

ediliyordu. Hidayet ninem de o trende bir vagon-
daymış! Ama birbirimiz göremedik. Bir aylık yol-
da ninem hayatını kaybetmiş. Onu başka köylü-
ler bir yerde defnetmişler. Ninem Karslıydı. Ken-
disi on yaşındayken babası Molla Qahriman ve 
anası Pakize Hanımla, Xırtız’a molla olarak gel-
miş, yerleşmişler. Hidayet nineyi köyde ‘Qarsli 
abla’ diye çağırırlardı. 

Bir aylık yoldan sonra Özbekistan’ın Semer-
kant şehrine vardık.

Trenden iner inmez sürgün ahaliyi hamama 
götürdüler. Böylece Ahıskalıların sürgün hayatı 
başladı. Fakat bu yeni hayatta çok zor günler ya-
şadık. 

 Açlık gördük. Öyle ki soğan kabukları ve kün-
cere (bir çeşit ot) yiyorduk. O kadar açtık ki kar-
nımız sırtımıza yapışıyordu! Üstümüz başımız 
yoktu, adeta çıplaktık… Soğuktan donuyorduk.”

Anamı dinledikçe ben de üzülüyor hatta kah-
roluyorum. Aile fertlerimize, akrabalarımıza ve 
bütün halkımıza acıyorum. 

Anne Şüşe Hanım, kardeşi Pambux’la.
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Ben yine de sorular soruyorum, o anlatıyor: 
“Kardeşim Hilmi üç yaşındaydı ve çok narin, 

sıska bir çocuktu. Anam açlıkla mücadele eder-
ken bir taraftan da Hilmi sık sık hastalanıyordu. 
Az çok ekmek veriyorlardı. Bu ekmeği çocukla-
rı arasında paylaştırıyordu. Bacım Pambux’la ek-
meğimizi koklar, yalar ve sonra hasta kardeşimiz 
Hilmi’ye yedirirdik, açlıktan ölmesin diye.” 

Anam bunları anlatırken ben de Stalin’e lanet 
okuyorum. Çünkü Stalin zalimi, analarımıza ba-
balarımıza ne çocukluklarını ne de gençliklerini 
yaşattı! Onlara hayatın sadece açlık ve yoksul-
luk yanı kalmış…

Anamın babası İsfendi, cepheden köye 
döndüğünde ailesini bulamamış. Onların 
Özbekistan’a sürüldüğünü öğrenmiş. Gelmiş 
oralarda aramış ve çoluk çocuğuna kavuşmuş. 

İsfendi dede çok güzel zurna çalar hatta bes-
te yapardı. Cepheye gitmeden bir gün önce çal-
gıcılar seminerine müzisyen olarak davet edil-
miş. O gece uyumamış, bir gece içinde bir bes-
te hazırlamış. Gittiği toplantıda birinci olmuş. 
Kendisine armağan olarak altın kaplama kaşık-
lar verilmiş. O, hayatının sonuna kadar düğün-
lerde zurna çalmış, müzikle meşgul olmuştu. 

Anam ve kardeşleri, sürgün yıllarında gençli-
ğini kolhozda çalışarak geçirmişler. 

Şüşe anam, on yedi yaşına geldiğinde ba-
bam Aslanov Hamdi’yle evlenmiş. 

Babam otobüs şoförüydü. Anam, bu evlilik 
hayatının huzurlu ve mutlu geçtiğini söyler. Bu 
evlilikten altı çocuk dünyaya gel-
miş. Kardeşlerin büyüğü Selim, 
hukuk tahsili yaptı. Ondan sonra 
sırayla Nezire, Halim, Pakize, Ne-
sibe, Zülfiye. Halim hukuk tahsi-
li yaptı. Semerkant Emniyet Mü-
dürlüğünde çalışıyor. Pakize, öğ-
retmendir. Ben (Nesibe), mühen-
dislik okudum. Küçük kardeşim 
Zülfiye tıp okudu ve şimdi kalp 
doktorudur.

Zurnacı İsfendi dedenin am-
casının oğlu Mamo, Kavkaz’da 
yani Ahıska’da çobanlık yapar-
mış. Birkaç defa dedeme demiş 
ki, İsfendi, ben Türkiye’ye ka-
çacağım. Dediğini de yapmış, 

kaçmış. Türkiye’de Fatma adında bir kızla ev-
lenip çoluk çocuğa karışmış. Ailesi İnegöl’de 
yaşıyor. Ben 1994’te Türkiye’ye gittiğimde 
onları da ziyaret ettim. Mamo dedenin aile-
si bizi çok sıcak karşıladı. Mamo dede hayat-
tan göç etmişti ama karısı Fatma Hanım ha-
yattaydı. Çok güzel sohbet ettik. Fatma nine 
bir ara duvardaki saatle uğraştı. Oradan bir 
küçük bir fotoğraf çıkardı. Bu, Mamo dedenin 
fotoğrafıydı. İsfendi dedeme çok benziyor-
du. Dedem, anasını babasını Ahıska’da, kü-
çük yaşlarda kaybetmişti ve ona amcası bak-
mıştı. Bundan dolayı Mamo dedeyle birlikte 
büyümüşlerdi. Mamo dedenin oğlu Efraim 
ağabey, onlara gittiğimizde işteydi, İnegöl’de 
dükkânındaydı. Akşama eve geldiğinde o da 
bizi büyük bir sevinçle karşıladı. Beraberce 
fotoğraflara baktık. Bütün akrabalarımı tanı-
dım. Bana birkaç fotoğraf verdi. O fotoğrafla-
rı anneme getirdim. Bakıp bakıp duygulandı 
ve ağladı. “Ne kadar da babama benziyor!” 
dedi.

Babam Hilmi Efendi, Ahıska’nın Çıxel köyün-
dendir. Dedesi Aslan, Türkiye’nin Kars şehrine 
yakın Susuz kazasından gelmiş, bu köye yer-
leşmiş, aile kurmuş. Babamın babası Haydar, 
onun oğlu. Sürgün, herkesi bir yana savurdu. 
Özbekistan’ın Semerkant şehrine düşmüşler. 
Ne yazık ki babam hakkında çok şey bilmiyo-
rum. Çünkü o, 2 Kasım 1979’da Semerkant-
Nariman’da vefat ettiğinde ben 12 yaşındaydım. 
Annem Şüşe Hanım ise, 26 Haziran 2005’te 
Semerkant’ta vefat etti.

Şüşe Hanım ve eşi Hamdi Efendi, 1976.
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