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VE 1944 SÜRGÜNÜ-III
5. Vatandan sürgün

1828 yılında Türkiye’den ayrı düşen Ahıska, ar-
tık eski şan ve şetaretini yitirmişti. Bir zamanlar Ev-
liya Çelebî’nin de zevkle anlattığı beylerbeyi/paşa 
konağı olan Ahıska artık beti benzi solmuş, bereketi 
gitmiş, sönük bir arı kovanı gibi işleyen kasabaya 
dönüşmüştü. Hatta Osmanlı-Rus savaşları sırasında 
Doğu Anadolu köy ve kasabalarında Türk kanı dök-
tükten sonra kendisini emniyette görmeyen Erme-
nilerin gelip yerleşmesiyle Türk kimliğini kaybeden 
bir kasabaydı artık…1

Şehir böyle olsa da bütün bu hercümerce rağmen 
köylerin neredeyse tamamı Türk nüfustan meydana 
geliyordu. Fakat onları da yeni bir felâket zinciri 
bekliyordu: Önce savaş, sonra sürgün…

İkinci Dünya Savaşı başlayınca eli silâh tutan 
40.000 kişi alelacele askere alınarak Alman cephesine 
gönderildiler. O zamana kadar askere alınmayan ve 
savaşmayı unutmuş bir halkın çocukları şimdi vatan 
müdafaası için cephedeydi. Bunların yarıdan fazla-
sı cephelerde hayatını kaybedecek, geri dönenlerin 
çoğu da sakat olarak gelecek ve ailelerini arama der-
dine düşeceklerdi… 

Savaş zamanı köylerde ve kasabalarda kadınlarla 
ihtiyarlar ve çocuklar kalmıştı. Onların da eli kazma 
kürek tutanları yol inşaatına götürüldü. 60 km me-
safedeki Borcom’dan geçen Tiflis-Batum demiryo-
lundan Ahıska’ya bir hat yapılmaya başlandı. Bunu 
Ahıskalılar yapacaktı. Ama onlar bu hâlden pek de 
şikâyetçi değillerdi. Zira cepheye giden gençleri bu 
yoldan trenle geleceklerdi…

Fakat Ahıskalıların kendi elleriyle yaptıkları bu 
yoldan gelecek trenler, cephelerdeki çocuklarını ge-
tirmeyecek, bir daha dönmemek üzere kendilerini 
vatanlarından koparıp götürecekti. 1944 sonbaha-
rında Ahıska köylerinin etrafında askerler belirme-
ye başladı. Gitgide çoğalan ve adeta köyleri kuşatan 
bu askerler, 14 Kasım’ı 15’ine bağlayan gece bütün 
köy ve kasabalarda Stalin’in kesin kararını halka 
tebliğ ettiler. O karar şöyleydi:2

1  Vefa Guliyeva, “Rusların Ermenileri Güney Kafkasya’ya Yer-
leştirme Siyaseti ve Azerbaycan Topraklarının Parçalanması”, 
Karadeniz Araştırmaları dergisi, S. 2, 2004.

2 Nikolay F. Bugay, Mesketya Türkleri: Hakların İadesi İçin Uzun        
Yolculuk (Rusça), Moskova, 1994, s. 38-41, Terc. Orhan Uravelli. 
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Gürcistan SSC devlet sınırını korumak üzere gereken 

şartların sağlanması için Devlet Savunma Komitesi, aşağı-
daki kararları almıştır:    

1. Gürcistan SSC’nin sınır şeridi olan Ahıska, Adigön, 
Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka ile Acaristan Özerk 
Cumhuriyeti’nden Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere top-
lam 86.000 kişiden meydana gelen 16.700 hanelik nüfusun, 
40.000’i Kazakistan’a, 30.000’i Özbekistan’a ve 16.000’i de 
Kırgızistan’a gönderilsin. 

Tahliye, SSCB Halk İçişleri Komiserliğince gerçekleşti-
rilsin. SSCB Halk İçişleri Komiserliği (Yoldaş Beriya), tahliye 
işini 1944 yılı Kasım ayında gerçekleştirsin. 

2. Gürcistan SSC sınırı bölgesinden tahliye edilen göç-
menlere bütün değerli şahsî eşyalarını, paralarını, ev eş-
yalarını, giyecek, ayakkabı, kap kacak, mobilya vb. ile aile 
başına azami 1000 kg olmak şartıyla yiyecek almalarına 
izin verilsin.

3. Sınır şeridinden tahliye edilen göçmenlerin kendi-
leriyle beraberlerinde almayacakları tarım ürünlerinin, 
ev hayvanlarının, tarım aletlerinin, diğer gayrimenkul-
lerin teslim alınması için SSCB Halk Et ve Süt Sanayi 
Komiserliği, SSCB Halk Tedarik Komiserliği, Gürcistan 
SSC Halk Toprak Mahsulleri Komiserliği ve Halk Ma-
liye Komiserliğinin iştirakiyle Gürcistan SSC Halk Ko-
miserleri Şurası Başkan Yardımcısı Yoldaş Xoştariya’nın 
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başkanlığında bir komisyon kurulsun.
Adı geçen komisyon, tahliye edenlerin bırakacakları 

mal ve diğer eşyaların tamamını teslim alsın, bıraktıkla-
rı tarım ürünleri, hububat, kuş, ev hayvanları ve meyve 
bahçeleri karşılığında göçmenlere her hane için ayrı ol-
mak üzere takas makbuzu verilsin. Makbuzda bahçelerin 
tahmini değeri gösterilsin.

Teslim alma işleri şöyle yapılsın: Atları, SSCB Halk Tarım 
Komiserliği, diğer hayvanları ve kuşları SSCB Halk Et ve Süt 
Sanayi Komiserliği; tarım ürünleri ve hububatı SSCB Halk 
Tedarik Komiserliği makamları; geri kalan bütün emlâki ve 
meyve bahçelerini ise Gürcistan SSC Halk Komiserleri Şura-
sının kararıyla mahallî makamlar teslim alacaklardır.

4. Kazakistan SSC (Skvortsov ve Undasınov Yoldaşlar), Kır-
gızistan SSC (Vagov ve Kulatov Yoldaşlar), Özbekistan SSC 
(Yusufov ve Abdurrahmanov Yoldaşlar), Komünist Partileri 
Merkez Komiteleri ve Halk Komiserleri Şuralarını adı ge-
çen cumhuriyetlerin Halk İçişleri Komiserlikleri ile beraber 
gelecek göçmenlerin kabulü, ikameti ve devamlı iskân ve 
istihdamları ile ilgili gerekli tedbirleri alacaklardır. Ayrıca:

a)  Gelecek göçmenleri kolhozlara yerleştirmek üzere, 
kolhozlarda gereken meskenlerin hazırlanması, gerekirse 
tamiri ve kış şartlarına göre hazırlanması;

b) Göçmenlerin ve eşyalarının demiryolu istasyonundan 
yerleştirileceği mıntıkaya taşınması için gerekli araçların ha-
zır bulundurulması;

c)  Gelen göçmenlere ev etrafında küçük toprak ile gere-
ken ufak tefek aletler verilmesi sağlanacaktır.

Bu hazırlık işleri 1 Kasım 1944 tarihine kadar tamam-
lanacaktır. 
5.Göçmenlerin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a 

taşınmaları için Halk Nakliye Komiserliği (Yoldaş Kaga-
noviç) gereken katarları temin etmek ve SSCB Halk İçiş-
leri Komiserliğinin emri üzerine istasyonlara zamanında 
sevk etmekle görevlendirilsin. Göçmenlerin cumhuriyet 
sınırları içinde taşınması Gürcistan SSC Halk Komiserle-
ri Şurası’nın isteği ile gerçekleştirilsin. 

6. Özel tahliyeye tâbi tutulan göçmenlerin yollarda ia-
şelerini temin etmek üzere SSCB Halk Ticaret Komiserliği 
görevlendirilsin. 

SSCB Devlet Plânlama Komitesi, talep üzerine SSCB 
Halk Ticaret Komiserliğine gıda maddeleri ödeneği tahsis 
etsin. Böylece özel tahliyeye tâbi tutulan nüfusun yolculuk 
iaşesi temin edilsin. 

7. Göçmen halka yollarda ve iskân mahallinde sağlık 
hizmetleri verilmesi için SSCB Halk Sağlığı Komiserliği (Yol-
daş Miteryov) görevlendirilsin. 

8. Göçmenlere ellerindeki mübadele makbuzları kar-
şılığında kendilerinden teslim alınmış ev hayvanları ye-
rine verilmek üzere SSCB Halk Ziraat Komiserliği (Yoldaş  

Andreyev), Halk Et ve Süt Sanayi Komiserliği (Yoldaş Smir-
nov) ve Halk Tedarik Komiserliği (Yoldaş Subbotin); Kırgızis-
tan, Özbekistan ve Kazakistan Halk Komiserleri Kurullarıy-
la beraber görevlendirilsin.

a)  1 Mayıs 1945 tarihine kadar sığır, manda, koyun, keçi 
ve kümes hayvanları;

b)   1 Nisan 1945’e kadar buğday, arpa ve diğer besinler;
c)  Ocak 1946’ya kadar göçmenlerin iskân edildikleri kol-

hozlara (çiftliklere) atlar, şahsî makbuzlarda yer alan miktar 
ve vasıflarda teslim edilecektir.

9. SSCB Ziraat Bankası (Yoldaş Kravtsov), Özbekistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan’a gelen göçmenlere yerleşmek için 
hane başına yedişer bin ruble, yedi yıl vadeli kredi versin. 

10. İşbu kararın birinci paragrafı gereğince göçmen-
ler, çiftçiler olarak 1945 yılında para vergilerinden, devle-
te verilen ayni vergilerden ve resimlerden muaf tutulsun. 
Önceki yerlerinde bırakmış oldukları bahçe ve bağların 
bedelleri SSCB Halk Ziraat Komiserliği ve Gürcistan SSC 
Hükûmetinin tespit edeceği fiyatlar üzerinden kendilerine 
ödensin.

11.  Gürcistan Halk Komiserleri Şurasına, adları birin-
ci paragrafta geçen sınır ilçelerine toplam nüfusları azami 
32.000 kişi olmak kaydıyla Gürcistan SSC’nin toprak sı-
kıntısı bulunan diğer bölgelerinden yedi bin haneyi iskân 
etme müsaadesi verilsin.  Bunların adı geçen bölgeye iskânı, 
gerek yekpare çiftlik (kolhozlar), gerekse münferit haneler 
olarak gerçekleştirilsin. Sınır şeridindeki iskân yerleri Halk 
İçişleri Komiserliği Sınır Kuvvetleri Gürcistan Bölge Komu-
tanlığı ile mutabakat halinde tespit edilsin.

12.  Gürcistan SSC’nin toprak sıkıntısı çeken bölgele-
rinden söz konusu sınır bölgesine iskân edilecek halkın 
geçim ve yerleşme meselelerini halletmek için Gürcistan 
Hükûmeti’ne şunlar müsaade edilsin:

a) Sınır bölgelerinde yeniden kurulan kolhozlara, buralar-
dan tahliye edilmiş olan nüfusa ait kamu ve ferdi yapıları 
tamamen karşılıksız olarak devretmek, eski halktan geriye 
kalan tarım aletlerini beş yıl vadeli kredi şeklinde yeni geti-
rilen hanelere teslim etmek;

b) Bölgeye iskân edilen çiftçilere sınır bölgesi için uygun 
görülmüş miktarlarda arsalar dağıtmak;

c) Buradan tahliye edilmiş nüfustan kalan kamu ve hususî 
bahçe ve bağları yedi yıl vadeli kredi şeklinde yeni gelenlere 
devretmek;

ç) Bu bölgeye iskân edilen nüfusu 1945 yılında her türlü 
vergilerden muaf tutmak;

d) İskân edilenlere Gürcistan Hükûmeti imkân ve fonları 
çerçevesinde ev hayvanları vermek;

e) Boşaltılan bölgeye yeni iskân edilecekleri parasız nak-
letmek. Taşınma masrafları Gürcistan Hükûmetine özel 
olarak ayrılmış paralarla karşılanacaktır.
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f) Yeni getirilecek nüfusun iskânını buralardaki nüfusun 
tahliyesi bittikten hemen sonra kasım ayında başlatmak ve 
üç ay içinde tamamlamak.

13. SSCB Halk Maliye Komiserliği (Yoldaş Zverev): 
a) Özel tahliyeye tâbi nüfusun sürgünü, taşınmaları ve 

Orta Asya’da yerleştirilmeleri için SSCB Halk İçişleri Ko-
miserliğine 30.000.000 ruble ve ayrıca boşaltılan sınır bölge-
sindeki kolhozlara getirilecek yeni hanelerin iskânı için de 
Gürcistan Halk Komiserleri Şurasına 4.000.000 ruble tahsis 
edilsin.

b) SSCB Halk Ziraat Komiserliği, Halk Tedarik Komi-
serliği ve Halk Et ve Süt Sanayi Komiserliği ile beraber 
Gürcistan SSC’den tahliye edilen nüfusa ev ve kümes hay-
vanları ile bırakıp gittikleri diğer mal varlığı, gıda, emlak 
ve aletlerin bedellerini ödemek için SSCB Halk Komiserleri 
Kurulu’na teklif getirsin ve adı geçen Komiserliklerin tah-
liye işleri için yaptıkları harcamaların karşılanmasıyla ilgili 
önerge hazırlansın.

14. Glavneftsnab (Petrol Ofisi, Yoldaş Şirokov): Ekim, 
kasım aylarında özel tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
için SSCB Halk İçişleri Komiserliğine 750 ton, Kazakistan 
Hükûmetine 75 ton, Kırgızistan Hükûmeti’ne 35 ton, Özbe-
kistan Hükûmetine 70 ton ve Gürcistan Hükûmetine de 100 
ton fon dışı benzin tahsis etmekle görevlendirilsin. 

Devlet Savunma Komitesi Başkanı
İ. Stalin 

Stalin’in imzaladığı bu kararlar ilk bakışta san-
ki nizamî ve insanî bir göç ve iskândan bahsediliyor. 
Hâlbuki bir bölgenin kadim ahalisi, tamamen keyfî, 
gizli ve tamamen siyasî bir emel uğruna yurdundan 
yuvasından sökülüyordu. Burada bahsedilen ve sade-
ce kâğıt üzerinde kalan birçok emir bir yana, bu halk, 
başta tarihî toprakları, vatanı olmak üzere yüzyılla-
rın birikimi olan ev, arazi, mal ve mülklerinden tecrit 
edilerek adeta bir don bir gömlekle ölüm yolculuğuna 
çıkarılmıştı. Geride bıraktıkları mal ve mülkleri Hristi-
yan komşuları tarafından yağmalandı. Birçoğu yollarda 
veya ulaştıkları menzillerde soğuk, açlık ve hastalıktan 
öldü. Kalanları da uzak ve yabancı memleketlerde bin 
bir sefaletle hayata tutundular.

Stalin’in kararnamesinden uzaklaşmadan şu hu-
suslara da işaret edelim: Bu kararların 11. Maddesiyle, 
halkı sürülen bölgeye 32.000 Gürcü’nün iskân edilmesi 
emredilmektedir. 12. Maddede, sürgün halkın bütün 
mal varlığının, buralara iskân edilecek halka verilmesi, 
bunların vergiden muaf tutulması, taşınma giderlerinin 
devlet tarafından karşılanması ve iskânın hemen ger-
çekleştirilmesi emredilmektedir! Yani Türk ahali kaldı-
rılıyor, onlara ait her şey devlet eliyle buraya getirilecek 
Gürcülere veriliyordu!

Stalin’in bu kararları hemen uygulanmaya başlandı. 
Bütün köylerde askerler evleri dolaşarak her haneden 
bir kişiyi çağırıp, hepsini köy meydanında topladılar. 
Onlara, savaş şartları dolayısıyla buralarda güvenliğin 
kalmadığını, Türkiye sınırından Alman ordularının 
gelme ihtimali olduğunu, bu sebeple kendilerinin daha 
güvenli yerlere götürüleceğini bildirdiler. 

Hâlbuki savaşın yönü, 1943 yılı başlarında cereyan 
eden Stalingrad savunmasıyla Almanlar aleyhine 
dönmüş, sonu da görünmüştü. Böyle bir zamanda 
Ahıska’ya Almanların gelebileceği, bu sebeple halkı 
daha güvenli yerlere taşıma amacı gibi bahanenin nasıl 
bir yalan olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yani halk 
açıkça kandırılmıştı!

Stalin Ahıska’da yaşayan Türk ahalinin sürgün fer-
manını 31 Temmuz 1944’te imzalamıştı! Bu halk bura-
dan topyekûn kaldırılacaktı. Nasıl olsa savaşın sonu gö-
rünmüştü. Sovyet ordusu zafer kazanıyordu! Öyleyse 
iyi bir fırsattı; şimdi Kars, Ardahan ve Artvin’i de alabi-
lirdi. Savaşın sona ermesinden hemen sonra iki Gürcü 
profesörüne yazdırdığı makaleden bu niyeti açıkça an-
laşılıyordu. Zira bu iki partizan kafadar, kaleme aldık-
ları bir makalede, Kars, Ardahan ve Artvin başta olmak 
üzere Trabzon’a kadar olan yerleri açıkça istiyorlardı!3

Öne sürülen sebeplerin yalan olduğu, bu sürgünü 
gerçekleştiren İçişleri Komiseri Beriya’nın raporundan 
da anlaşılmaktadır. Zira o daha başka şeyler söylemek-
te ve sınır boyunda yaşayan bu halkı, bula bula kaçakçı-
lık ve casusluk gibi uydurma suçlarla itham ediyordu!

Halka sadece bir iki saat müsaade edilerek hemen 
hazırlanmalarını istediler. Tebliği duyanlar evlerine dö-
nerek çoluk çocuğu yataklarından kaldırıp sürgün edil-
diklerini, hemen hazırlanmaları gerektiğini söylediler. 
O arada askerler de ev ev dolaşarak, kapıları kırarak, 
halkı evlerinden çıkardılar. Köyler, kırlar, bayırlar kam-
yon gürültüsüyle inliyordu. Bu hengâmede herkes ca-
nının derdine düşmüştü. Birçoğu yanına yeterli yiyecek 
ve giyecek bile alamadan apar topar kamyonlara bindi-
rildi. Bu kamyonlar halkı demiryolu hattına taşıdı. Zira 
orada kendilerini yük ve hayvan vagonları bekliyordu. 
Böylece bir gece vakti ölüm yolculuğu başlamış oldu.

Her şey Stalin’in emrettiği şekilde oldu. Herkes ken-
disine emredildiği gibi görevini yaptı. 14’ünü 15’ine bağ-
layan gece sürgün trenleri Orta Asya ülkelerine doğru 
yola çıktı. Bu sürgünü baştan sona kadar yöneten SSCB 
Halk İçişleri Komiseri Yoldaş Beriya, Sovyet liderlerine şu 
raporu verdi:4

3 S. Canaşia - N. Berdzenişvili, “Türkiye’den Haklı Taleplerimiz”,  
Pravda gazetesi, 20 Aralık 1945’ten Çev. M. Özata, Tarih ve Top-
lum  dergisi, Ekim 1987, S. 46.

4  Nikolay F. Bugay, Mesketya Türkleri…, s. 44. 
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Devlet Savunma Komitesi Başkanı
Yoldaş İ. V. Stalin’e
SSCB Halk Komiserleri Kurulu Başkanı
Yoldaş V. M. Molotov’a
Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi
Yoldaş G. M. Malenkov’a
No. 1281/6                                    28 Kasım 1944
Devlet Savunma Komitesinin kararları gereğin-

ce SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Türklerin, Kürt-
lerin ve Hemşenlilerin Gürcistan SSC sınır bölge-
sinden tahliye işlemleri tamamlanmıştır.

Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla ak-
rabalık bağları bulunan söz konusu halkın önemli 
bir kısmı kaçakçılık yapmakta, o tarafa kaçmaya 
meyilli ve Türkiye istihbarat makamları için casus 
sağlama ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil 
etmekteydi. 

Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri bu yılın 20 
Eylül gününden 15 Kasım gününe kadar alınmıştır. 
Nitekim tahliyeye tâbi tutulan kişilerin sınırı geç-
mesini önlemek için Türkiye ile devlet sınırımızın 
korunma ve gözetimi azami şekilde takviye edile-
rek kuvvetlendirilmiştir. Adigön, Aspinza, Ahıska, 
Ahılkelek ve Bogdanovka ilçelerinde tahliye işlem-
leri 15-18 Kasım; Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde 
ise 25-26 Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir.
Tahliye edilenleri taşıyan katarlar hareket 

hâlinde olup Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekis-
tan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadır-
lar. Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir şekilde 
tamamlanmıştır. 

Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan’ın toprak 
sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 köylü hanesi 
iskân edilecektir.

Ayrıca SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Gür-
cistan SSC ile Türkiye sınırındaki bölgede hudut 
güvenliğini artırmak için özel tedbirler almaktadır.

SSCB Halk İçişleri Komiseri
L. Beriya

Beriya’nın raporunda belirtildiği gibi tahliye 
işi düzenli (!) ve olaysız (!) bir şekilde tamamlan-
mış; sürgün edilen halkı taşıyan katarlar da hare-
ket hâlindeymiş! Halk, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol al-
maktalarmış! Tabii bu halkın 40.000 kadar çocuğu, 
cephede “Sovyetler Birliği vatanı uğruna” savaş-
maktaydı!

Resmî belgeleri gördükten sonra şimdi sürgün 
edilen halka kulak verelim. O günleri yaşayanlardan  

birkaç kişinin yıllar sonra duygu ve düşünceleri 
şöyledir:5 

1. Çiçek Kadirova: “Ahıska’nın Xarcam 
köyündenim.  Bizi sürdüklerinde on iki yaşındaydım. 
Çok ıstırap çektik. Vatanımız, malımız mülkümüz, 
varımız elimizden alındı. Bizim halkın çoğu açlıktan 
kırıldı. Hiçbir şeyi unutmadım. Üç kardeşimin biri 
askerdeydi. Neler çektik… 18 yıl Özbekistan’da, 12 sene 
Bakü’de yaşadık. 33 yıldır da buradayız (Kazakistan, 
2006). Şen olsun Kazakistan. Bizi trene, hayvan 
vagonlarına doldurup sürdüler. Ekmek mi vardı? Aç 

susuz çıktık yollara. Çoluk çocuk ağlaştık, feryat ettik. 
O kış kıyamette trenlerin dağlarda üç gün beklediği 
oldu. Vagonlarda çok insan öldü. İstasyonlarda askerler 
ölüleri toplayıp attılar. Sovyet hükûmeti sizi bir gün 
ağlatacak derlerdi bir zamanlar; doğru çıktı, bizi ağlattı. 
İşte böyle kadan alem…”

2. Recepoğlu Ümmet: “Ahıska’da doğdum. Diş he-
kimiyim. 1944’te Stalin’in emriyle bizi sürdüler. Niçin 
sürdüler? Biz bugüne kadar bunu bilmiyoruz. Bizi ge-
tirip Özbekistan’ın Fergana vilâyetine döktüler. Bir za-
man burada yaşadık. Çok azaplar çektik. Öyle ki ne bizde 
vardı ne Özbek’te! Herkes, her taraf yokluk içindeydi. 
Açlık, susuzluk, yoksulluk vardı.  Nice insan öldü, ke-
fensiz götürüp gömdük kara toprağa. Ölen öldü, kalan 
kaldı. Kalanlar başının çaresine baktı. Ölenlerimizin 
mezarını bile bilmiyoruz. Sürgünde herkes bir tarafta, 
darmadağınıktı. Ne günahımız vardı, sebep neydi, bil-
miyoruz! Savaş başlamadan önce her evden eli silâh 
5 Bu konuşmalar, 2006 yılında yaptığımız Kazakistan, Kırgızistan ve 

Azerbaycan seyahatlerimizde tarafımızdan videoya alınmıştır (Y. Z.). 

49Kış 2015

Bizim AHISKA



tutanları toplayıp askere götürdüler.  Öyle ki dört, beş 
kardeş birden gidenler oldu. Babam da bunlardandı, 
kardeşleriyle gitti. Biri yaralanıp geldi; bir iki yıl yaşadı, 
sonra öldü. Baba oğul hatta baba iki oğluyla giden vardı. 
Hiçbiri geri gelmedi. Anasız babasız, sahipsiz çocukların 
çoğu yokluk ve yoksulluktan kırılıp gitti. Bizim vagonda 
ilk beş altı gün kimse ölmedi. Kış vakti… Açlık, susuzluk 
ve soğuk… Bir vagona günde iki defa çorba veriliyordu. 
Bunu kim yer, içinde bir şey yok, yal gibiydi, itler bile 
yemezdi. Sonra günde iki üç ölü çıkmaya başladı. İstas-
yonlarda tren durunca askerler alıp götürüyorlardı, ne-
reye götürüyorlardı, bilmiyoruz. Amcamın kızı ölmüş-
tü; çocuk! Bir istasyonda doktor kıyafetli bir kadın geldi, 
önümüze düştü. Kucağıma alıp götürdüm. Karanlık bir 
yerde, birçok cesedin olduğu yere bıraktım çocuğu…  
Stalin, Müslüman halkın düşmanıydı. Yalnız Türk’e de-
ğil, diğer Müslüman milletlere ve o arada bize zulmetti. 
İsrail ve Almanya kendi adamlarını alıp götürdüler. Biz, 
kanımızın döküldüğü vatanımıza dönemedik. Vatanımı-
zı ziyaret etmemiz bile yasaklanmıştı. Yani doğduğum 
yere gitmem yasaktı. Bunun sebebi nedir?”

3. Seferoğlu Yasin: “1935’te Ahıska’nın Vale kö-
yünde dünyaya geldim. Savaş başlayınca babamı as-
kere aldılar.  Anam vefat etti. Yedi kardeştik. Evde 
elimden geleni yapıyordum. Sürgünde Özbekistan’ın 
Sirderya bölgesine geldim. Sabah okula, öğleden sonra 
pamuk toplamaya gidiyorduk. Çalışıyordum. Ben 10. 
Sınıftayken Kazakistan’a geldik. Burada hayat şartları 
nispeten iyiydi. Sürgün sırasında evde kimsemiz yoktu. 
Amcam ve bibilerim vardı. Onlar bizimle ilgilendiler. 
Yollarda çok ıstırap çektik. Bir zamanlar bizim de vata-
nımız vardı. Halkımızın vatansız kalması çok çetindir. 
Vatan denince yüreğim sızlıyor.”

4. Nazım Hampaoğlu: “1922’de Ahıska’nın Suxlis 
köyünde dünyaya geldim. Bugün 84 yaşındayım (2006); 
Vatanımız çok güzeldi. Bağımız bostanımız vardı, her şey 
ekerdik. Lobiya, kabak, kahve ekiyorduk. Yaylaya gider 
yağımızı, peynirimizi yapardık. Buralarda o hayatı yitir-
dik. Sizinen biz kesseler de kanımız birdir. Sofralarımız-
da papa, katmer, kete, cadi, kuymak olurdu. Sizinle bir 
ayrılığımız yok; Erzurum’a kadar aynı. Sürgünde 19 ya-
şında bir gençtim. Günlük işleri tamamlamış, evlerimize 
çekilmiştik. Gece saat 3’te bize buralardan gideceksiniz 
dediler, sürgün emrini duyurdular.  Gece yarısı millet 
yataklarında… Herkesi çıplak, yalın ayak, başı açık bir 
vaziyette köy meydanına topladılar. Kamyonlara bindirip 
bir yere götürdüler. Burası demiryolu hattıydı. Bir zaman 
bekledik. Sonra trenler geldi. Bu trenler tamamen yük ve 
hayvan taşıyan vagonlardı. Bu vagonlara doldurdular…  

22 aile Kazakistan’ın Canbul şehrine geldik. Yollar-
da çok insan öldü. Bizim vagonda 50-60 kişi öldü. 
Anam, Abastuban köyüne, ablamı ziyarete gitmişti. 
Sürgünde birbirimizi kaybettik. Onunla iki yıl sonra 
buluşabildik (ağlıyor). Bu Mülazım’la bacıları vardı, hep 
ağlaşıyorlardı. İlvita köyünden Garip, Paraxa’dan bir 
adam ölmüşlerdi. Dört kişi tutup götürdük, bir kumluk 
yere bıraktık. Neler yaşadık, neler gördük… Gelip çıktık 
Kazakistan’a. Hava soğuk; eksi 40 derece, tükürsen yere 
düşmez… Bizi bir yere bıraktılar. Başımız açık, ayağımız 
çıplak. Orada yakın köylerden tanıdığım beş altı kişiyi 
buldum: Sülisli Kara, Erceneli Molla İbrahim, Anda-
lı Feyzuloğlu… Çok çetin günler yaşadık. Anamızı iki 
sene sonra Fergana’da bulduk. Orası sıcak yerler diye bizi 
oraya çağırdı. Çok kötü günlerimiz oldu. Bugüne geldik. 
Bülbülü altın kafese koymuşlar da âh vatan demiş! Biz 
vatanı yitirmişiz. Vatan aklıma gelende bedenim titriyor 
(ağlıyor)!”

5. Mülâzım Fadlıoğlu: “1933 yılında Ahıska’nın 
Sülis köyünde dünyaya geldim. Bugün 73 yaşındayım 
(2006). Sürgünde çocuktum. Gece vakti bir yere toplayıp 
sürgün kararını bize bildirdiler. Ağlaşmaya başladık. 
Kamyonlarla Zigila köyüne demiryoluna getirdiler. 
Orada birkaç gün bekledik. Hayvan vagonlarıyla sevk 
ettiler. Yirmi günde Kazakistan’a geldik. Ben çocuktum, 
ağabeyim nazım çalışıyordu. Okumak yoktu. Birkaç sene 
sonra ben de çalışmaya başladım. Sonra okula gittim. 
Şimdiki hâlde Kazakistan’da hayatımız iyidir. Tabii ki 
vatanın yeri başka, ama nasıl gideceğiz ki…” 
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