Bizim AHISKA

YAŞLI BİR ÇINARI DİNLERKEN
Ruslan BEŞİROĞLU
Ahıska’da dünyaya gelmiş, Ahıska hayatını
yaşamış ve sürgün faciasını bizzat yaşamış olan
birinci nesil büyüklerimiz tek tek aramızdan
ayrılıyor. Biz gurbetlerde adeta yalnız kalıyoruz.
Bu büyüklerimizden biri de Abdullah Kurdaev.
Halen Kazakistan-Almatı’da yaşayan Abdullah
dedenin anlattıklarını not ettim. Araya girmeden
onları nakletmek istiyorum:
1918 yılında Aspinza’nın İdmala köyünde
dünyaya geldim. Ailemiz bu köydendi. Babam
Gayat da bu köyde dünyaya gelmişti. Annem
Gülhanım, Aşağı Oşora köyünden gelin gelmişti.
Biz iki erkek üç kız olmak üzere beş kardeşiz. Ben
en küçükleriydim. İkinci Dünya Savaşı başlayınca
ağabeyim Bahşi, cepheye gitti ve maalesef bir
daha dönmedi. Babam, “Bize kim bakacak, bu
Soldan: Ömer Beşirov, Abdullah dede ve yeğeni
Balabek’in eşi Güneş abla.
oğlumu da götürürseniz biz ölürüz.” diyerek benim
de silâh altına alınmama engel olmuştu. Böylece
bardaktan çay içiyorduk. Zaten o zamanlar şimdiki
savaşa gitmedim. Ben o zamanlar marangozdum
gibi kap kaşık yoktu. Daha sonra devlet bizlere
ve devlette çalışıyordum. İnşa edilen evlerin
arazi verdi. Çalıştık, çabaladık…
doğramalarını yapıyordum. Herkes beni iyi ve
Ailem, istediğim kızı almayınca ben de hiç
usta bir marangoz olarak tanıyordu. Ablalarım,
evlenmedim. Devlet bana kolhozda iş vermişti,
Hedi, Saltı ve Zöhre. Sürgün zamanı büyük ablam
orada çalışmaya başladım. Bununla birlikte
evliydi ve ailesiyle Özbekistan’a sürüldü, diğer
marangozluk da yapıyordum. Ev yapıyordum.
ablalarımla beraber biz de
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Kazakistan- Almatı’ya geldik.
evleri ben kendim inşâ ettim.
Bu
sürgün
meselesi
Kazandığım paraları da aileme
onulmaz
acımızdır.
Bir
ve ablalarıma veriyordum. Benim
gecenin içinde bize sadece iki
ailem rahmetli ağabeyimin ailesi
saat müsaade ettiler. Bu iki
oldu. Ağabeyimin oğlu Balabek
saatin içinde ne alınabilirse
bana baktı.
yanımıza onu aldık. Bir sürü
Bugün 96 yaşındayım. Yalnız
koyunla inek ve tavuklarımız
yürümekte zorlanıyorum. Eğer
kaldı. Her şeyimiz kaldı.
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(vatanda)
yaşıyor
Abdullah Kurdaev’in kimlik cüzdanı.
Bizi vagonlara bindirdiler.
olsaydım,
20-30
yıl
önce
Kaçmayalım diye vagonun kapısını dışarıdan
nasıldıysam bugün de öyle olurdum. Buranın
kilitlediler. Bu vagonların içi çok pisti ve çok zor bir
suyu, havası ve toprağı, Ahıska gibi olamaz…
yolculuğa çıkmıştık. Sanki cehennemi yaşıyorduk.
Kendi evimde tek başıma yaşıyorum. Yeğenim
Her tarafı bit sarmıştı. Açlık ve susuzluktan ölen
Balabek’in gelinleri bana bakıyorlar. Her şeyde
çok oldu. Küçük körpecik çocuklar açlıktan öldü.
yardımcı oluyorlar.
1944 yılının kış mevsiminde Kazakistan’a
ayak basmıştık. Bizi Almatı’nın Karagaylı köyüne
Not: Evine girdiğimde koridorun sağ köşesinde,
yerleştirdiler. İşte 70 yıldır hâlâ buradayız.
Abdullah amcanın kendisi için şimdiden hazırladığı
Biz buralara geldiğimiz sırada havalar çok kefen ve kabir tahtalarını gördüm. Demek artık
soğuktu, kış başlamıştı. Kazak halkı sağ olsun, öbür dünyaya hazırlanıyor. Allah hayatın da,
bizi evlerine aldılar. Bize çok iyi davrandılar, bir ölümün de hayırlısını versin.
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