Bizim AHISKA

DEDEMİN HATIRALARI ETRAFINDA
BİR AİLENİN HİKÂYESİ

Torunu Zarbiye ile.

Biz, 1944 sürgünüyle Özbekistan’a düşmüş,
sonra Fergana olayları sonucu bu ülkeden ayrılmıştık. Rusya ve Azerbaycan’da kaldıktan sonra Türkiye’ye geldik. Ailemizin yaşadığı bu macerayı dedemle konuştuk.
Dedem Zufti Meheddinoğlu, Ahıska’da doğmuş (1927) ve 17 yaşına kadar o güzel topraklarda yaşamıştır. Bugün 84 yaşındadır ve küçük
oğluyla birlikte Bursa-Alanyurt’ta yaşamaktadır.
Dedem, benim geleceğimi ve kendisiyle vatanımız Ahıska üzerine konuşacağımızı öğrenince
heyecanlanmış. Hâl hatır sorarak onu rahatlattım
ve hiç de kolay olmayan sohbete başladık.
“Benim anam babam Adigön rayonundan,
Ğortban köyündendir. Babam Meheddin Fahlüloğlu; anam, Molla Reşid’in kızı Zübeyde’dir. Biz yedi
kardeştik. Bunların ikisi kız, diğerleri erkek. Ben
üçüncü erkek kardeştim. 1927’de dünyaya geldim.
Ahıska’da biz çok iyi yaşıyorduk. Malımız davarımız pek çoktu. Anam terziydi, evde urba diker, iyi
de kazanırdı. Bu mesleği büyük ağabeyim Yusuf’a
da öğretti. Bizim köyümüz Ğortban’da iki değirmen
vardı; biri buğday, diğeri mısır değirmeniydi. Kooperatif bakkalı bizim köydeydi. Diğer köylerden insanlar alış verişe bizim köye gelirlerdi. Köyümüzün
muhtarı Durakoğlu’ydu. O zamanlar Ğortban’da
lise vardı. Üç dilde öğretim veriyordu: Gürcüce,
Azerî Türkçesiyle ve Rusça… Gürcüce öğretmenimiz Ahıska’nın Ude köyündendi. Azerî ve Rusça öğretmenimiz Azerîydi. Ben bu okulda 7. sınıfa kadar
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okudum. Daha sonra hayvanlarımıza bakıyordum.
Sonraki yıllarda kolhozda işe başladım; ot, buğday
taşıdım. Daha sonra kolhozun çobanlığını yaptım.
Bu sürgüne kadar böyle devam etti.
Bir gün çiftliğe geldiğimde komutan beni yanına çağırdı, birkaç arkadaşla Muxe köyünden
silâh getirmemizi söyledi. Güya Türkiye bize karşı savaş başlatacakmış! Sonra bunun bir yalan,
komplo olduğunu öğrendik. Bize birkaç öküz
verdiler ve aslında Muxe köyüne değil Namniyavur köyüne gideceğimizi söylediler. Biraz yol almıştık ki yanımıza polisleri gönderip şimdi de Kışla köyüne gideceğimizi söylediler. Bu köy ufak
bir köydü, daha önce oraya birkaç defa gitmiştim. Kışla köyüne yaklaştığımızda gördük ki…”
Bir anda dedem ağlamaya başladı ve o kadar heyecanlandı ki ben gözlerinde o olayların tekrar yaşandığını gördüm. Bir süre sessizlik oldu. Dedem gözyaşlarını bir türlü tutamıyor,
derin derin of çekiyordu. Benim de boğazıma
bir şey tıkandı. Hiç de kolay değil bu olayları yaşamak ve anlatmak. Biraz sonra kendini toparlayıp anlatmaya devam etti.
“Her taraftan ateşlerin yükseldiğini, köyün
alev alev yandığını, insanların feryat ettiklerini
gördük. Hemen yardıma koştuk ve onları bu cehennemden kurtarmak istedik. Önce çocukları,
sonra yaşlı ve kadınları kurtardık.18-45 yaş arası
bütün erkekler cephedeydi. O insanları ve bazı
eşyalarını öküz arabalarına yükleyip bizim köye
doğru yol aldık. Yolda insanlar bize köylerinin
Gürcü askerleri tarafından yakıldığını söylediler.
Askerler ise bize hep Türk askerleri  tarafından
yakıldığını söylüyorlardı. Zaten bizde bu köyün
Gürcüler tarafından yakıldığını gördük, çünkü
Gürcüce konuşuyorlardı.
Ğortban’a geldiğimizde eve gitmemize izin
vermediler, bize çitliğe gitmemizi söylediler. O
gece biz yalakta uyuduk. Ben çok yorgundum
ve gördüklerimin karşısında hâlâ şaşkındım. Yatar yatmaz hemen uyudum. Gece yarısı çığlıklara
uyandım. Ses dışarıdan geliyordu. Acele kendimi
dışarıya attım. Udeli bir ninenin askerlere bağırıp
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beddua ettiğini gördüm. Askerler, ninenin kaz- diyerek elimizden aldı. İtiraz edemedik; yapacağımız
bir şey yoktu. Aksi takdirde canımızdan olabilirdik.
larını almış götürüyorlardı.
Çeperin üzerinden atladığımda bizim köBizim vagonda 16 aile vardı. Bu vagonla
yün de yandığını, alevlerin her tarafı sardığını, önce kömür taşınmış, camları yoktu kapısı da
insanların bağırdığını, hükûmete kargış ve is- kırıktı. Kasım ayıydı, hava çok soğuktu. 16 gün
yan ettiklerini gördüm. Diğer tarafta hayvanlar yolculuk yaptık. Bir istasyondan diğerine kadar
da bağırıyordu, sanki dünyanın sonu gelmiş- sadece bir defa borş (lâhana çorbası) veriyorti, kıyamet kopuyordu. İnsanların acele hazır- lardı. Tuvalet ihtiyacı daha zordu. Bizim vagonlanmaları için her eve iki asker gönderilmiş- dan bir kadın tuvalet ihtiyacı için indiği istasyonti. İki saat zaman verdiler…”
da trene yetişemedi ve orada
kaldı. Durumu askerlere bildirO sırada dedem durgunmemize rağmen hiç ilgilenmelaştı, derin düşüncelere daldı.
diler ve yola devam ettik. O kaO iki saat içinde Ahıska haldının akıbetini de bilmiyoruz.
kı, vatanlarını, geçmişlerini, kıySon istasyon, Özbekistan’ın
metli olan her şeylerini bırakSerava
kasabasıydı. Oraya gemak zorunda kaldı. Evet, o iki
lince 100 aileyi trenden indirdisaat sonra bir daha Ahıska valer; camları ve kapıları olmayan
tanını görmeyecekler. İnsanevlere yerleştirdiler. Zor bir halar suçsuz yaşlıların, kadınlaZüfdi dede, annesi ve babasıyla.
yata başlıyorduk. Ayakta durmarın, çocukların böyle acımasızya çalışıyorduk. Pamuk fabrikasında işe başladık.
ca sürgün edilmelerine bir anlam veremiyorlardı.
İşimiz çok ağırdı. Açlıktan çok insan hayatını kayYıl 1944. İkinci Dünya Savaşı zamanı. Bizden
betti. Bazı insanlar hayatta kalmak için yonca yede her haneden savaşta giden askerler vardı.
diler ve göz göre göre şişerek patladılar. Çok korGüya vatan müdafaasına gitmişlerdi! Hâlbuki
kunç bir durumdu.   Kimse bir yere gidemiyordu.
Sovyet rejimi, kendi yurdumuzda sıradan insan
Öyle sıkı bir kanuna tabiydik (komendatskiy ças).   
haklarımızı çiğnemişti. Sovyet liderlerinin birlik,
Bir gün benim ailem, buralardan, bu ağır şartberaberlik, özgürlük sözleri sahteydi.
lardan kurtulmaya karar verdi. Fergana vilâyeti
Dedeme, “Siz o iki saatte her şeyinizi toplaKuvasay kazasına geldik. Orada barakada kalyabildiniz mi?” diye soruyorum.
dık. İki sene oturduk. Önce gres fabrikasında,
“Öyle bir panik ve karışıklık vardı ki anlata- sonra şifer (sıngıl) fabrikasında çalıştım.
mam. Bize geçici olarak yurdunuzu terk ediOn sekiz yaşındayken gönüllü olarak kaçırdıyorsunuz; çünkü savaş var! Türkiye tehlikesi
ğım kızla evlendik. Karım Nubeyza, Ahıska’nın
hikâyesini de uydurmuşlardı. Öyle bir durumda
Nakurdev köyündendi. Boylu boslu, güzel bir
yetiştirebildiğimiz kadar bir şeyler aldık. Diğer
kızdı. Üç kız çocuk doğurdu: İlki öldü, ikincisi
hayvanlar ve eşyalar kaldı. Bir kuzuyu bile yaannen Züleyha, üçüncü doğumda hayatını kaynımıza alamadık. Köyümüzden okumuş ve siyabetti. Bir ay sonra çocuk da açlıktan öldü. 25 yasetten anlayan altı kişiyi hapse attılar. Onları, inşındaydım; bir kız çocuğuyla dul kaldım.
sanlarımıza akıl vermemeleri için tutuklamışlar1954 yılında ikinci defa evlendim, Ahıska’nın
dı. O insanların sonu ne oldu, bilemiyorum ve
Entel köyünden Mahiya ile… Babası Eleddin
hatta isimlerini de unuttum.  
(Alaaddin), diğer Ahıskalı erkekler gibi savaşa
Bütün köy ahalisini bir tarlada topladılar ve
gitmişti. Seneler sonra duyduk ki Eleddin ağa
beş altı aileyi bir kamyona bindirip Kılde köyünsavaştan dönüyor, Ahıska’ya geliyor. Kimsedeki tren istasyonuna götürdüler. Orada bizi yük
sini bulamayınca kayboluyor, bir daha kimse
ve hayvan vagonlarına bindirdiler. Bu demiryoonu görmüyor. Kaynanamın iki kız çocuğu  sürlunu da Ahıska kadınları ve yaşlıları yaptılar.
gün yolunda açlıktan ölüyor; bir çocuğuyla öyle
Kamyona binerken anamın dikiş makinesini de ağır hayat şartlarında ayakta durmaya çalışıyor
yanımıza almıştık. Trene binerken makineyi gören zavallı kadın.
komutan, “Bu makine askerlere daha çok lâzım!”
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Dedem bunları anlatırken yine durdu, ağır bir oldu, doktorlar da anlayamıyorlardı. 15 Mayıs’ta
nefes aldı, gözleri yaşardı.
ninem hayata gözlerini yumdu. Toprağa verildi.
Aile hikâyemizin devamı benden:
Ninemin vefatı üzerinden birkaç gün geçmişti.
O
zaman ben 18 yaşında ve üniversite öğrenBu evlilikten dokuz çocuk dünyaya geliyor; altı
cisiydim.
kız, üç erkek… Annemi de sayarsak yedi kız... Mahiya  ninem, iz bırakmadan kaybolan babasının adı23 Mayıs günüydü. Güya Fergana pazarında
nı büyük oğluna koymuş. Eleddin dayım, 18 yaşı- bir Türk’le bir Özbek, çilek yüzünden kavga etnı doldurunca askerliğini yapmak üzere Sibirya’nın mişler! Kuvasay, küçük bir şehirdi ve herkes  neArhangelsk şehrine gönderilmiş; dokuz ay askerli- redeyse birbirini tanırdı. Bir de gördük ki yabanğini yapmıştı. Bir yaz günüydü, evin önündeki bah- cı Özbek erkekleri, ellerinde taş, kaya ve patlayıçede oturuyorduk. Postacı geldi ve çekinerek bir cı maddelerle vagonlardan çıkıyorlar. Demiryokâğıdı annemin eline verdi. Ninem Rusça okuma- lu bizim sokağın başından geçiyordu. Özbekler,
yı bilmiyordu. Annem okudu ve bayılıp yere düş- Türk evlerini taşlamaya başladılar. Meğer Özbek
tü. Ne olup olmadığını anlamayıp annemin kendi- komşulara kapılarına Özbek  çarsı (mendil gibi
ne gelmesine yardım ediyordu.
) asmalarını tenbih etmişler,
Ben o zaman beş yaşın içindeyTürk ve Özbek evleri belli olsun diye… Bizlere, “Geldiğiniz
dim, çok iyi hatırlıyorum. Annemi o durumda görünce korktum
yerlere dönün! Biz sizleri istemiyoruz! Demokratizim ve açık
ve bağırıp ağlamaya başladım.
Telgrafta, “Oğlunuz, askerlik
konuşma zamanı geldi! Özbegörevini yaparken elektrik çarpkistan Özbeklerindir!” diye batı ve hayatını kaybetti. Cenazeğırıyorlardı.
sini yakın zamanda almazsanız
Bizim halkımız, 45 yıl Özbiz kendimiz gömeceğiz!” Dobeklerle bir arada yaşamış;
kuz gün sonra Rus tabutu içindüğün sevinci ve ölüm yası
de vagondan dayımın cenagibi iyi ve kötü günlerini payzesini indirdiler. Temmuz ayıylaşmıştı. Çok iyi ve huzurlu yadı. Cesedi şişmiş ve kararmıştı.
şıyorduk. Bu işte bir siyaset
Acayip bir koku vardı. Tabuttan
var! Gizli bir güç, bizimle Özçıkarıp İslâmî âdetle yıkadılar ve
bekleri birbirimize düşürüyor!
Alaaddin’in askerlik fotoğrafı
toprağa verdiler.
Polisler de Özbeklerin taraBizim ailemizin kara günleri başlamıştı. Bi- fındaydı. Onlar bu vagonla  gelenleri durdurup
zim için zaman ikiye bölünmüştü: Dayımın ve- kan dökülmesine mani olmuyorlardı. Hepimiz,
fatından öncesi ve sonrası. Neredeyse bütün bu işin yukarılardan plânlandığını anlamıştık.
Kuvasay yastaydı. Akrabalar ve komşular, daOrtalık karmakarışıktı. Bütün Ahıska Türkleyımı bilenler ve bilmeyenler, herkes bizim acı- rini toplayıp askerî karargâha getirdiler, orada
mızı paylaşıyordu. Ama derler ya zaman her şe- korunmuş olursunuz dediler. Bizleri Rus askeryin ilâcıdır.
leri sardı ve bir aya yakın orada kaldık. Hiç akılYıllar geçiyordu, dedemle ninem çok çalışı- dan çıkmayacak, zihinden silinmeyecek olaylayorlardı. Bir ev yaptılar, kızlarını ve ikinci oğlu- ra şahit olduk: Oğullarını kaybeden annenlerin,
nu evlendirdiler. Büyük oğlunun düğünü nasip kocalarını kaybeden kadınların, ağabeylerini ve
olmadığı için ikinci oğluna çok görkemli bir dü- kardeşlerini kaybeden  bacıların  feryat ettiklerini, bayılıp düştüklerini gördük…
ğün yaptılar. Zamanla hayat düzene girdi.
Kuvasay şehrinde erkekler bir ştab (mekan)
Geldi çattı 1989!
organize
ettiler; gece gündüz  sokaklarda nöbet
Nisan ayı başlarında Mahiya ninem rahatsıztuttular.
Kadınlarımız,
yemek pişirip onlara gönlandı. Hastaneye kaldırdık, iki hafta orda kaldı.
Durumu çok ağırdı. 51 yaşında, vücudu sağlam deriyordu. Çünkü 24 saat nöbet tutuluyordu.
fakat ruh sağlığı hayli bozuktu. Ne oldu, neden İşte, Ahıska Türkleri böyle birlik ve beraberlik
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içinde oldukları için kendilerini koruyabildiler.
Kuvasay dışındaki köylerde, birkaç Türk ailenin bulunduğu yerlerde çok insanımız öldürüldü, kızlara tecavüz edildi, annelerin gözü önünde çocukları sağ sağ ateşte yakıldı. Her yer alev
alev yanıyordu. Bu vahşeti nasıl anlatabiliriz ki…
Askerî karargâhtan savaş uçaklarıyla bizi
Rusya’ya taşıdılar. Herkes çok yorgun ve bitkin olduğu hâlde Voronej havalimanına indik.
Bu hadise halkımızın ikinci sürgünüydü. Burada
da Ruslar bize tuhaf bakıyorlardı, biz de onların
tavrından rahatsız oluyorduk.
Bizi otobüsle Voronej vilâyetinin hiç gelişmemiş uzak köylerine götürdüler. Dedemle biz hep
beraber kaldık. Diğer akrabaları ve bütün halkı
Rusya’nın beş vilâyetine dağıttılar. Ne düşüneceğimizi artık bilemiyorduk; daha yakın zamanda ansızın aramızdan ayrılan ninemizi mi yoksa durup dururken başımıza gelen felâketi mi?
Bizi Kalaç rayonun Sovyetskiy köyünde bir barakaya yerleştirdiler. Büyük bir tek odada üç aile
beş ay yaşadık. Bizim aile sekiz kişi, dayımın ailesi ve dedem iki yetim çocuğuyla. Kolhoz muhtarı
bize yardımda bulundu. Fakat onun ağzından çıkan şu garip cümle hepimizi şaşkına çevirdi: “Biz
sizi çoktandır bekliyorduk, bayağı geç geldiniz!”
Ne demek istiyordu bu adam, bilemedik…
Annem çiftlikte işe başladı. Babam  da  yardım ediyordu. Birkaç ay sonra büyük bir ev verdiler. Kardeşlerim okula başladı. Ben de evraklarımın Fergana’dan gelmesi için başvurdum,
gelince de Voronej Ticaret Üniversitesinde okumaya devam ettim.   Kız kardeşimin liseyi bitirmesine bir yıl vardı ama bu köyde sadece ortaokul vardı. Orta Asya’dan sürgün olan  Meshet
(Ahıska) Türklerinin bütün problemlerinin çözülmesine bakan komite başkanı Tatar Kudyakov
Rafael İvanoviç’le görüşmeye gittim. O bana ve
kız kardeşimin Voronej’de 10. sınıfı okuyup bitirmesine ve benimle yurtta aynı odada  kalmasına   yardımcı oldu. Ona müteşekkirim.
Evet, Rusya Ahıska Türklerine ev verdi, iş
verdi, çocukların eğitimine yardım etti vs… Bizler Rusya’ya minnet duyuyorduk.
Aradan birkaç yıl geçti ve Sovyet rejimi sona
erdi. Kocaman devlet döküldü, dağıldı. Cumhuriyetler ayrıldı. Bütün gerçekler açıklanmaya
başladı…
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O zamanlar ben evlenmiştim. Argumentı i faktı
gazetesine yıllardır üyeydim. Bir gün yine o gazeteyi elime aldım ve “Türk  Meshetinle” başlıklı yazıyı okudum ve çok şaşırdım. Yazıda şu ifadeler
var: “Sovyetler Birliği Genel Sekreteri M. S. Gorbaçov, Sentral- Çernozom vilâyetlerinin köylerini geziyor, dolaşıyor ve görüyor ki köylüler neredeyse
sarhoşluktan göz açamıyorlar! Bu köyler ağlanacak durumda. Kolhozda çalışan kimse yok. Gençler şehirlere gidiyor, buralarda ziraî üretim bitecek
hâlde. İşte bu durumu böyle gören Gorbaçov’un
aklına Ahıskalılar geliyor. Düşünüyor ki, bu milleti buralara getirip yerleştirsek, bunları çok   çalışkan diyorlar, zaten başlarında liderleri yok, kimse
bunlara sahip çıkmıyor, çalışsınlar ve bizim tarımsal ekonomiyi ayağa kaldırmaya yardım etsinler.”
Şimdi neden Rusya’nın bizi çok düşündüğü
ve o muhtarın bizim gelişimizin biraz geciktiğini
söylemesi anlaşılıyor! Şimdiye kadar bizim milletle ilgilenmeyen Gorbaçov’un aklına nasıl ve
niçin geldiğimiz de meydana çıkıyor.
Yine dedem anlatıyor: “Evet kızım, çok yer
değiştirdik. Voronej vilâyetinde birkaç defa göç
ettik. Sonra Azerbaycan’a Karabağ’a gittik; oradan Kalmukya’ya göç ettik. Orada da beş sene
yaşadık ve sonunda Türkiye’ye geldik. Bizim
Ahıska Osmanlı   Devleti’nindi. O güzel yurdumuz çoktan Hristiyanların eline geçti. Ben Gürcülere güvenmiyorum. Ama Türkiye bu işe karışsa, bizim halkın arkasında dursa halkımızın
vatana dönüşü daha kolay ve güvenli olur.
Bunca çile çekmemizin yegâne sebebi Osmanlı Devleti’nden ayrılmamız, başka milletlerin
eline düşmemiz, başsız ve sahipsiz kalmamızdır. Gürcüler, dedelerimize, soyadlarınızı değiştirin ve sürgünden kurtulun, demişlerdi; ama onlar
kabul etmediler. Bizi yurdumuzdan sürgün edip
bir başka milletin içine döktüler ama biz orada
da ayakta kalmayı başardık. Bizi Rusya topraklarına getirip buğday gibi serptiler; dinimizi, dilimizi, kültürümüzü kaybedeceğimizi sandılar. Ama
biz her şeyimizi sakladık ve günümüze taşıdık.
Biz Türk olarak doğduk ve Türk olarak öleceğiz.
Züfti dedemin 9 çocuğu, onların da 34 çocuğu ve bir tane de torununun  torunu var. Bütün
sülâlesi Türkiye’de yaşıyor; yalnız iki torunu -benim 2 kız kardeşim- Kırgızistan’da yaşıyor. Onların da bize komşu olacağı günleri bekliyoruz.
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