
Yaşlılardan karşı çıkanlar oldu, onları hemen 
tutukladılar. Askerler etrafımızı sardı. İçimizde 
olgun, aklıselim kimse kalmamıştı.

Bu karışıklıkta annemler Zagaf kolhozuna 
gitmiş, ben kalmışım. Askerler kimsenin bir 
yere adım atmasına müsaade etmiyor. Annem 
askerlere yalvararak, bir askerle birlikte gelip beni 
götürdüler. Orda bütün cemaat toplandı. Bizi 
kamyonlara bindirip Azgur’a getirdiler. Meğer 
milleti Azgur’da bir yere toplayıp orada vagonlara 
doldurup sevk edecekler…

Sahibi olanlar eşyasıyla ailece yerleşiyor. Biz 
sahipsiz olduğumuzdan eşyalarımızla dışarıda 
kaldık. Babamın arkadaşı vardı, Muhammed amca, 
ayağından yaralandığı için askerden geri gelmişti. 

TAXSİM BAYRAKTAROV
Bir şahıs bir hayat:

Taxsim Bayraktarov, 1935 yılında, Ahıska’nın 
Zanav köyünde dünyaya gelmiştir. Üç erkek, bir de 
kız olmak üzere dört kardeştiler. Savaş başlayınca 
babaları cepheye alındı. Dört yavrusuyla kalan 
genç anne, 1944 sürgününde Kazakistan’a gitti. 
Baba, cepheden dönmedi. Anneleriyle birlikte 
kolhoz işlerinde çalışarak, akrabalarının da 
yardımıyla hayata devam ettiler. Daha sonra da 
Azerbaycan’a geldiler. Taxsim Bayraktarov, şoför 
olarak çalışmış ve emekli olmuştur. Halen Bakü’de 
yaşamaktadır. Kardeşi Rasim Bayraktarov, Ahıska 
Türklerinin ve vatan için büyük çaba gösteren 
kişilerden biridir.

Taxsim Bayraktarov, Ahıska’dan Azerbaycan’a 
uzanan hayat yolculuğunu şöyle anlatıyor:

“Vatanımız olan Ahıska’da demiryolu 
yapılırken biz çocuktuk. Büyüklerimiz o yolları 
yapmak için çok çalıştılar. Savaş başlayınca 
askerlik çağına gelmiş olanlarla birlikte benim 
babamı da askere götürdüler. O sırada yaşlıları da 
götürüp tren yollarında çalıştırıyorlardı. O zaman 
Azgur’a kadar tren yolu yoktu. Yeni yapılmaya 
başlandı. Meğer bizim halkımıza yalan söylenmiş, 
hile yapılmıştı! Yani bizi vatanımızdan alıp 
götürmek için gelecek trenlerin yolunu da bize 
yaptırmışlardı! 

Askere gidenlerden kimileri kaçmış diye 
bir haber çıkıyordu. Askerler gelip o kaçtığı 
söylenen şahısların kadınlarını evden götürüyor, 
ormanlarda arattırıyorlardı. Neler yapmadılar 
ki… Kimileri kaçtı diye karısını, çoluk çocuğunu 
Sibirya’ya sürdüler.

Bizi 1944 yılı kış başlangıcında sürgüne 
gönderdikleri sırada babam askerde, cephedeydi. 
Annem, kolhoz ahırlarında çalışıyordu. Ben de 
annemle birlikte çalışmaya gidiyordum. 

Bir gün sabah erkenden kapımız dövüldü. 
Rahmetli Rıza amca vardı, muallimdi. O seslendi: 
“Zümrüt Baci! Kalkın ki, bizi sürgün ediyorlar!” Daha 
doğrusu Rıza amca bizi bir haftalığına buradan 
götüreceklerini söyledi. “Bir haftalık ne hazırlığınız 
varsa hazırlanın. Zagaf Kolhozunun yanında halkı 
toplayacaklar.”

Çuvallarla bir şeyler topladık, denilen yere 
geldik. Burada halk feryat figan ağlaşıyordu. 

 Nigâr ŞAKİROVA

Taxsim Bayraktarov

Bizim AHISKA

38 Yaz 2014



Onlar ailece vagondaydı. Karısı vagondan bizi 
görüp kocasına seslendi: “Muhammed baksana, 
arkadaşının çocukları dışarıda kalmış!” 

Annem ağladı sızladı. İşte o topal adam, indi, 
askerleri çağırarak yardım istedi. Bizi de vagona 
aldılar.

Annem yanına bir sandık almıştı. Bu sandıkta 
yiyecek ve eşya vardı. Vagona yerleştirip onun 
üzerine beş kişi oturduk! Vagona çıktığımızda zaten 
yer kalmamıştı. Bir ana baba günüydü. Herkes bit 
içinde kıvranırken bize hiçbir şey olmadı. Kalktık 
geldik öyle. Ölen kim, yolda kaybolan kim. Birisi 
bağırıyordu: “Temlalali Sado enişte binmedi!” Hem 
ağlıyor hem sesleniyordu…

Kazakistan’a vardığımızda bizi vagonlardan 
indirip buz gibi soğuk havada hamama döktüler. 
Sonra bizi yerleştirecekleri yerlere dağıttılar. 

Bizim dışarıdan amcalarımız, aynı zamanda 
komşularımız vardı, iki kardeştiler. Bunlar 
komşularımızdı. Bu kardeşler, trenden inip 
yollarda kaldı. Biri soğuktan ölmüştü. Diğeri gelip 
Kazakistan’da araştırarak bizi buldu. Bir ay bizde 
kaldı. Bir ay sonra diğer köylerdeki akrabaları da 
bizim kaldığımız köye getirildi. Kaldığımız evde 
bir Çeçen ve Türklerden iki aile biz vardık. Kışın 
soğuğunda gitmiştik. Kaldığımız yere kapı olarak 
mısır çalası bağlayıp kullanıyorduk. 

Kazakistan’da yokluk yüzünden amcam beni 
bir Kazak aileye evlâtlık olarak verdi. Soğuk 
kış günler, çarık çorap yırtık… Kazak ailesi, 
her gün bir şeyler alma vaadiyle kandırıp beni 
çalıştırıyordu. Bir gün oduna giderken anneme 
uğradım ve kardeşimin çoraplarını annemden 
istedim. Yalınayaklarımı gören annem, beni bir 
daha Kazak aileye göndermedi ve dedi ki, “Oğlum, 
ben açlıktan ölürsem sende acından ölürsün.” 
Sonradan bizi bulan akrabalarımız, beni evlâtlık 
verdiklerini duyunca anneme kızdılar. 

Biz üç erkek bir kız, dört kardeş Kazak 
kolhozunda çalışıyor, böyle geçiniyorduk. Kolhoz 
bize at ve küten (saban) verdi, 50 kilo buğdayla 
birlikte gidip tarlayı sürer, eker gelirdik. Sonradan 
kolhoza buğday taşımak için araba verdiler. 
Böylece tarla ektik, ev yaptık, ayakta kaldık. 
Derken sonra kardeşim Rasim okumaya gitti. Ona 
yiyecek göndermeye başladım. Kardeşim okulu 
bitirdikten sonra Kazakistan’ın başka bölgesinde 
naçalnik (nahiye müdürü) olarak tayin oldu ve 
biz de kardeşimizle birlikte göç edip iki yıl orada 
yaşadık. 

Biz o zaman Kazakistan’da ve Özbekistan 
sınırında bir yerde yaşıyorduk. Kız kardeşim 
evlendikten sonra ailesiyle birlikte Özbekistan’a 
gitti. Biz de oraya gidip bir zaman onlarda 
kaldık. Bu sırada kardeşim beni şoförlük okuluna 
gönderdi. Bu okuldan sonra Kazak kolhozunda 
şoför olarak çalışmaya başladım. Kolhoza yakacak 
ve çobanlara yiyecek, içecek taşıyordum. Her 
buğday biçiminde buğday taşırdım. 

Bir zaman sonra Mevlüt (Bayraktarov) 
amcamlar Kafkasya’ya gelme izni aldılar. Bakü’ye 
geliyorlardı. Amcam diyordu ki, “Kafkasya’ya 
gidelim. Oradan vatana yaya da geçmek mümkün.” 
Halk bunu kabul etmiyordu. Ama o, “Çabuk 
Orta Asya’dan çıkalım. Gün gelecek bu halk bizi 
buradan kovacak!” diyordu. Dediği gibi de oldu. 
Resmî makamlar, amcamı vatan haini ilân ederek 
tutukladı. Hâlbuki bu adam vatan haini değildi. 
Diyordu ki, “Gürcüler sağken bize vatan yoktur! Başka 
devletler bizi vatana götürürse vatanı umut edebilirim. 
Aksi takdirde vatana kavuşamayız.” Askerler, bizim 
halkı Türkiye sınırına götürüp orada vuruyorlardı. 
Onları vatan haini diye ilân edip Kür Nehri’ne 
atıyorlardı. 

Mevlüt amcam, vatan konusuyla ilgilendiği 
için yeniden tutuklanacaktı. O da Gürcistan’a gelip 
Gürcü bir kadınla evlenerek gizlendi. Oradan 
Azerbaycan’a geçti. O dönemler Azerbaycan 
Komünist Partisinin 1.Kâtibi İmam Mustafayev’di; 
onunla okul arkadaşlığı varmış. Ona müracaat 
ederek Azerbaycan’a geçiş yapıyor. Zaten onun 
sayesinde Ahıska Türkleri Azerbaycan’a gelmeye 
başladılar. Sonra bu amcamı vatan haini diyerek 
Saatlı’da tutukladılar.

Kardeşim Rasim Kafkasya’ya gelmek 
istemiyordu. Fakat annem, “Siz gençsiniz, birden 
kavga filan olursa sizi de alıp götürürler, biz yalnız 
kalırız. En iyisi halka uyun.” diyordu. Böylece 1958 
yılında Azerbaycan’a geldik. Gece gündüz çalıştık. 
Bize uyku yoktu. Evimizi barkımızı yaptık. 
Yerleştiğimiz bölgeleri yaşanabilir hâle getirdik. 
Şimdi de burada yaşıyoruz. 

Azerbaycan’a geldiğimizde, sağ olsun Azeri 
halkı çok hürmet ettiler. 1958 yılında geldik, 
bizimle ilgilendiler, yardımcı oldular. Etlik sütlük 
olsun diye hayvan dağıtıldı.

Ahıska’da bizim yerler iyi yerlerdi ama 
vermediler, ne yapalım… İyi kötü yaşadık gitti. 
Şükür Allah’a, çoluk çocuğu büyüttük, evlendirdik. 
O günlere de şükür bugünlere de şükür.
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