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SÜDRET ABA’YA KUTLAMA

Axısxa Kuntsa’da dünyaya geldi
Yıl 1932…
Bir ana baba ve beş qardaş;
Qudret, Köşeli, Yayla, İdayat, Paşali.

Kuntsa deduğun bir dağ köyi, 
Yazın yaylalarda, qışın köyde.
Camuş sağar, ot biçer,
Napuzar baxçada meyva toplar…

Rahmetli babasi çox çalışurdi,
Pılatvan, Harıkana, Kayabaşi, 
Kıldızir, Çançax dibi tallalarında,
Buğda, arpa eker biçerdi…

Çox sürmedi bu şirin hayat,
Geldi uğursuz 1944!
Axısxa şenniginin ocaği söndi,
Çiçekli yaylalar hayalda qaldi.

Bir gece yarısi saldatlar geldi,
Duvarlar titredi, qapiler endi,
Ağlamax, sızlamax beyhude,
Görülmemiş bu zulmün misli menendi.

Hayvan vagonuna doldi çel çocux,
Feryat figan etdux, gece çox savux,
Kader balasını ayırdi anadan,
Gözlerden axan qan oldi Ahıska…

Öleni vagondan atıp geçdiler,
Mezar içün bir qariş yeri çox gördiler…
On iki yaşında bir kız çocuği,
Hepisi axlındadur Südret nenenin.

On iki yıl geçti zindan içinde 
Uçsuz bucaxsız, duvarsız mapushane,
Baci nerde, qardaş nerde, aramax yasax
İşte öyle bir ömür, Türk olmax yasax.

Südret nenem, ne günner gördi, bir sor,
Yaşi dayanmış seksene,
Durmax, dincalmax yox,
Degenege tutunur çalışır o.

Dilerim Allah hayırlı ömür versin,
Yüzün gülsün, elin dert görmesin,
Güllü gülistanlı geçsin günlerin,
Acılı günlerden qorusun Rabbim!

Südret Osman: 
1932 yılında Ahıska’nın Aspinza kazasına bağlı 

Kuntsa köyünde dünyaya geldi. Babası Resul, 
annesi Güneş’tir. Ailenin altı çocuğundan biri olan 
Südret nene, 1944 sürgününde on iki yaşındaydı. 
Yaşanan facia, bütün fecaatiyle hatırındadır. Bir 
gece yarısı Sovyet askerlerinin köyü basması, 
kapıları dövmesi, halkın perişan halde ölüm 
yolculuğuna çıkarılması… Yollarda ölülerin trenden 
araziye atılması… Bin bir meşakkatle süren bir 
aylık ölüm yolculuğundan sonra Kazakistan’ın 
Kaskelen şehrine varmaları… Bir yıl sonra,1945inde 
babasının vefatı… Südret nene 18 yaşında, Lütfi 
Binalioğlu ile evlendi. Bu evlilikten altı çocuğu 
dünyaya geldi: Kâzım, Mehriban, Niger, Gencegül, 
Nazim. Altıncı çocuğu daha çok küçük yaştayken 
bir hastalık sonucu kaybetti. Çocuklarından Kâzım, 
ailesiyle beraber Türkiye’de diğerleri Kazakistan’da 
yaşamaktadırlar. Südret nene on iki yaşından 
itibaren Kazakistan’ın Kaskelen şehrine bağlı 
Candosov köyünde işçi olarak çalışmaya başladı. 
Zamanla işçi başı oldu. Çeşitli ödül ve madalyalar 
aldı. 1982’de ‘emek gazisi’ madalyasını aldı. Aynı 
zamanda ‘II. Derece Annelik Madalyası’na sahiptir. 
Bir ömrü tarlalarda ve hayvanların arasında geçti. 
Gece gündüz çalışmaya alışkın olan Südret nene, 
yaşına rağmen, hâlâ boş oturmaz. Orucunu tutar, 
namazını kılar. Seksenine yaklaşan Südret neneye 
sağlık, sıhhat ve afiyet dileriz.
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