
 Nurgül TÜRKOĞLU

Fergana Faciası’nın 23. Yılında Yunus Zeyrek’le Konuşma:

“DUYGU ve DÜŞÜNCEDE BİRLİK”

Biraz kendinizden söz eder misiniz?
1828 yılında Ahıska’nın Çarlık Rusya’sına in-

tikal etmesinden sonra buradan Anadolu’ya 
doğru çok göçler olmuştu. Bizim dedelerimiz 
de Azgur’dan Posof’a gelip yerleşmişler. 1956 
yılında Posof’ta dünyaya geldim. Çocukluğum 
hep o tarafları seyretmekle geçti. Ama Sovyet 
rejiminin hür dünyaya kapalı olmasından dolayı 
ne gelen vardı ne giden... 1979 yılında Kayseri-
Pınarbaşı Lisesinde öğretmen olarak hayata 
atıldım. 1988-1994 yılları arasında Almanya’da 
kaldım. Yurda döndükten sonra Halk Edebiya-
tı dalında yüksek lisans yaptım ve Gazi Üniver-
sitesinde Türk Dili hocası olarak çalışmaya baş-
ladım. Halen bu görevimdeyim. Dil, tarih ve halk 
edebiyatı alanında yirmiden çok kitabım ve sa-
yısını bilmediğim yazılarım ve röportajlarım var. 
Çıkarmakta olduğum Bizim Ahıska dergisi se-
kizinci yılına girdi. Avrupa Konseyi başta olmak 
üzere, üniversitelerde birçok kültür platformun-
da, radyo ve televizyonlarda yaptığım konuş-
malarda Ahıska Türleri konusunu anlatmaya 
devam ediyorum. Konuyla ilgilenme hikâyem 
şöyle başladı: 1977 yılında henüz öğrenciydim. 
SSCB’den Posof’taki eski akrabalarına gönde-
rilen bir mektup okunamamış ve bana ulaşmış-
tı. Mektup Kiril yazısıyla yazılmıştı. Harf harf La-
tin yazısına çevirince bizim Posof’ta konuştuğu-
muz Türkçeyle yazıldığını anladım ve çok heye-
canlandım. Bu mektuba cevap yazdım. Bu mek-
tuplaşma, Adigönlü Bayram Şahbazoğlu’nun 
2000 yılında Ukrayna’da ölmesiyle son buldu. 
2011 yazında Ukrayna’ya gittim; onun ailesini 
ve mezarını ziyaret ettim. 

Sizi bu konuya sevk eden sebep nedir? 
Bu konu basında ve kamuoyunda yeterince 
bilinmediğinden bu konuda ilk ne şekilde bil-
gi sahibi oldunuz?

Bu konuyla ilgilenmemin duygusal arka plânını 
anlattım. Tabii çocukluğumdan beri Türkiye dı-
şındaki Türk âlemine ilgi duyuyordum. Lise yılla-
rımda okuduğum Cengiz Dağcı’nın romanların-
dan Kırım faciasını öğrendim. Ahıska Türkleri de 

aynı kaderi yaşamıştı ama onlarla ilgili hiçbir do-
küman yoktu. Rahmetli Hocam Prof. Dr. M. Fah-
rettin Kırzıoğlu’nun Ahıskalı halk şâirleriyle ilgili 
derlemelerini okudum. Onun Kars Tarihi ve Os-
manlıların Kafkas Ellerini Fethi adlı kitaplarından 
Kıpçak Atabekleri hükümetini (1268-1578) öğren-
dim. 1990 öncesi Türk basınında, 1944 sürgünüy-
le ilgili hiçbir belge ve bilgi yoktur. Taşkent’ten 
bana mektup yazan merhum Bayram amca da 
sadece “Adigönlüyüz. Bizim köy hep buradadır!” 
diyordu. Ama soramıyordum ki bu nasıl bir şey 
ki Ahıska’nın bir köyü olduğu gibi Özbekistan’da? 
Yani sürgün hakkında yeterli bilgimiz yoktu! Ona 
da soramıyordum. Zira bir mektubunda benden 
Kur’an-ı Kerim istemişti; ben de cevabımda kaç 
tane göndereyim demiştim de, soruşturma ve ko-
vuşturmaya uğramış, birkaç sene mektup dahi ya-
zamamıştı… Nihayet Almanya’nın Münih şehrinde 
yaşadığım zaman, 1989 Fergana faciası patladı… 
Bu facia Alman basınında da kuvvetli yer alıyordu. 
Yine Almanya’da basılan Türk gazetelerinde çok 
yalan yanlış şeyler çıkmaya başladı. Mesela Türki-
ye gazetesi şöyle yazmıştı: “Meshetler, Gürcü’den 
dönmedirler. Fakat kendilerini su katılmamış Türk 
hissederler!” Bu çarpık bilgiler, Münih’te yaşayan 
ve Orta Asya Basın Ajansı adına açıklama yapan 
Özbek asıllı bir Türk vatandaşı tarafından veril-
mişti. O adamı buldum, tartıştık. İş başa düşmüş-
tü; ben yazmalıydım. Münih’ten SSCB milletleri-
ne dönük yayın yapan Amerikan Radyosu (Rad-
yo Liberty-RL) arşivinin belgelerinden de yararla-
narak “Ahıska Türkleri-Her Birimiz Bir Yerde” 
başlıklı bir yazı serisi hazırladım. İstanbul’a Türki-
ye gazetesine gönderdim. Gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni Murat Yeşil, telif ücreti istemeyeceği-
me dair yazı istedi, verdim! Altı ay beklettiler, son-
ra da, “Özbekler incinir!” gerekçesiyle yayımla-
madılar. Maalesef bu gazete hep yalan yanlış bil-
gi vermeye devam etti. Hatta nereden uydurduy-
sa Ahıska Türklerinin Konya ve Yozgat’tan seçile-
rek (!) götürüldüğünü bile defalarca yazarak bizim 
tarihî anayurdumuzu inkâr etti; Gürcü fanatikleri-
ne malzeme sundu! Bu yazıları daha sonra Zaman 
gazetesine gönderdim. Zaman, nedense Türkiye

Bizim AHISKA

38 Bahar 2012



baskısında değil de sadece Avrupa ve Azerbay-
can baskılarında yazıların bir kısmını yayımla-
dı (25-27 Haziran 1991). Bu çalışmamı genişlete-
rek konuyla ilgili ilk kitabım olan “Dünden Bugüne 
Ahıska Türklüğü, Frankfurt, 1995” yayımlandı. De-
nilebilir ki konuyla ilgili ilk ciddî çalışma budur. Bu 
da diğer kitaplarımın bir habercisi olacaktı.

Fergana olaylarının başlangıcıyla ilgili çe-
şitli spekülasyonlar var; bu olayların asıl baş-
langıç tarihi ne zamandır?

Fergana olayları 1989 yılının ilkbaharında, ni-
san ayında, bir pazar yerinde çilek satan bir Öz-
bek hanımla Ahıskalı bir müşteri arasında çıkan 
ağız dalaşı yani küçük bir münakaşayla ateşlen-
di. Ama asıl kıyım hareketleri 23 Mayıs-6 Hazi-
ran arasında cereyan etti. Hoşnutsuzluk ve karı-
şıklıklar bir yıl devam etti. 

Fergana olayları nasıl oldu? Resmî ma-
kamların bu olaylarda rolü nedir? 

Bu konuda çok çeşitli rivayetler çıktı. Sovyet-
ler Birliği Lideri M. Gorbaçov’un Perestroyka-
Glastnost/Yeniden Yapılanma politikası, zama-
nın KGB’si tarafından hoş görülmemekteydi. 
Zira bu gelişmeler KGB’nin otorite ve itibarını 
aşağı çekiyordu. Gürcistan ve Özbekistan’da 
bağımsızlık faaliyeti alevlenmişti. Özbekistan’da 
milliyetçi aydınların Birlik Hareketi, dalga dalga 
yayılıyordu. Bunlar Sovyet ve Özbek KGB’sini 
rahatsız ediyordu. Ülkedeki Rus nefretini ve ar-
tan yolsuzlukları da buna ilâve edelim. Olayla-
rın, bu gidişin önünü kesmek ve yolsuzlukları 
örtmek için KGB tarafından tezgâhlandığı anla-
şılmaktadır. Bu rüzgârlar arasında Ahıska Tür-
leri de vatana dönüşü ciddi olarak düşünüyor-
lardı. Nitekim o hengâmda Sovyet yetkilileri, 
Ahıskalılara vatana dönmelerini temin edecek-
leri sözü veriyorlardı! Ruslar, Ahıska Türklerini, 
Moskova’ya kafa tutan Gürcistan’ı kıskaca alma 
aracı olarak kullanmayı düşünüyorlardı. Öyle 
anlaşılıyor ki Özbekistan ve Gürcistan’ı uslandır-
ma uğruna, dedikodu ve provokatif faaliyetler-
le bütün oklar Ahıskalıların üzerine yönlendirildi. 
Özbekistan Birlik Teşkilatının lideri Abdürrahim 
Polat, 2007 yılında İstanbul’da düzenlediğimiz 
Ahıska Türkleri Vatana Dönüş Konferansına ka-
tılmış ve Fergana olaylarında kendi kusurlarının 
olmadığını kesin ifadelerle anlatmış; bu faciayı 
KGB’nin tezgâhladığını söylemiştir. Düşünün ki 

şu sözler olayları seyreden Rus albayının ifade-
leridir: “Özbekistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 
mahalli karakollardaki polislere, Özbek gençle-
rinden oluşan holigan gruba ateş açma izni ver-
memiştir. Bundan cesaret alan holiganlar, önce 
karakollara saldırmış, polislerin silahlarını almış 
ve mahkûmları serbest bırakarak onlarla birlik-
te Ahıskalıların evlerine saldırmışlardır. Yine bu 
çeteler, yangınları söndürmek için gelen itfai-
ye araçlarının önünü keserek arabaları ters çe-
virmiş, yangınlara müdahale edilmesine de mü-
saade etmemişlerdir.” Demek ki caniler Ahıska 
Türklerine saldırıyor, devlet de seyrediyormuş!

Özbeklerle yaşayan Ahıskalıların evleri ne 
şekilde tespit edilip, saldırılar neye göre dü-
zenlenmiştir?

Bence bu olayların baş aktörü olan serseri 
grup Ahıskalıların evlerini bu kadar profesyonel-
ce tespit edemezdi. Bu hususta KGB’nin rolü ol-
duğu kanaatindeyim. Zira tespit edilen evlerin 
kapılarına önceden işaret konmuş, olayların fiti-
li ateşlenince de bu evlere saldırmış, yakıp yık-
mış ve öldürmüşlerdir. Resmî beyanlara göre 
Fergana’da Margilan, Taşlak, Kokand, Kuvasay 
ve Ahunbabayev rayonlarında 112 kişi öldürül-
müş, 1032 kişi yaralanmış ve 850 ev de yakılıp 
yıkılarak tahrip edilmiştir.  

Fergana olaylarının sebepleri nelerdir?  
Neden hedef Ahıska Türkleri olmuş?

Bu sorunun cevabı yukarıda anlattıklarım-
da var. Fakat burada yeri gelmişken şunla-
rı da ilâve edelim. Özbek milliyetçi Birlik Hare-
ketini zayıflatmak (nitekim bugün de bu hare-
ketin liderleri Özbekistan’a girememektedirler!), 
Gorbaçov’un serbestlik hareketine darbe vur-
mak, KGB’nin eski otoritesini temin etmek, yol-
suzlukları örtmek vs… Bütün bunların yanında 
Rus nefretini başka bir topluluğa çevirmek… 
Bunun için en uygun hedef Ahıska Türkleriy-
di.  Nasıl yapılabilirdi? İşte basit bir pazar müna-
kaşası kullanılabilir hatta buna şu kışkırtıcı söz-
ler de ilâve edilebilirdi: “Ahıskalılar çok büyük 
servet sahibi oldular! Hükümetin yüksek kad-
rolarında çalışıyorlar! Güzel evlerde de onlar 
oturuyor!” O kargaşa döneminde herkes ken-
di bağımsızlığı yolunda çabalarken iyi organi-
ze olmuş Kırım Türkleri de, vatana dönme faa-
liyetini gayet disiplinli bir şekilde yürütüyorlardı.  
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Ahıskalıların böyle birlik ve düzenli hareketi ma-
alesef hiçbir zaman olmamıştır! Bugün de öyle 
değil mi? Dünyada sivil toplum hareketinin bu 
kadar önem kazandığı bir zamanda bizim hal-
kımızın manzarası içler acısıdır… Böyle bir top-
lum her zaman başkalarını hedefi veya aracı 
olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.  

Sizce Fergana olayları kamuoyunda yete-
rince yer buluyor mu yoksa bu konu Gürcistan 
sürgünü kadar önemsenmeyip unutuluyor mu?

Bu faciayı, daha önce yaşananlardan ayrı dü-
şünemeyiz. Baştan alalım: 1828 nedir? Osman-
lı Devleti’nden koparıldığımız tarih. 1944 nedir? 
Vatanımızdan koparıldığımız tarih! 1989 nedir? 
Özbekistan’da vurulduğumuz tarih! Bunları unut-
mamalı ve unutturmamalıyız. Ama samimî olalım, 
bizim halkımız ve gençliğimiz bu üç tarih etrafın-
daki hadiseleri tam olarak ne kadar biliyor? Biz 
bilemeyince kime ne anlatacağız? Bakınız Türk 
medyası hiçbir şekilde bizi görmüyor! Ermeni 
diyor, Kürt diyor, Alevî diyor, Dersim diyor… 
Fakat nedense bunlar bir kerecik olsun Ahıska 
demiyorlar! Ancak topluca kıyıldığımız zaman bir 
haber olabiliyoruz yahut da televizyonların gece 
yarısı programlarında garnitör oluyoruz! Bunun 
sebebini önce kendimizde aramalıyız… Sen ken-
dine yanmazsan kim sana yanacak…

Fergana olaylarının sebeplerini göz önünde 
bulunduracak olursak bu olaylarda Gürcis-
tan’ın, Özbekistan ve Rusya’nın da etkisi ol-
duğunu kabul edersek bu sorun uluslararası 
merciler önünde savunulabilir mi?

Bu saydığınız ülkelerin eski yönetimleri tarihe 
karıştı. SSCB darmadağın oldu. Özbekistan ha-
riç diğerlerinde biraz daha demokrat yönetim-
ler işbaşına geldi. Fakat hiçbiri bu olayları sa-
hiplenmeyecek, sorumluluğu o zamanın rejimi-
ne yıkacaklardır. Dolayısıyla muhatap bulmak 
zor olacaktır. Tabii ki uluslararası platformlar-
da gündeme getirmemiz gereken bir dava var-
dır; o da 1944 felâketidir! Zaten bunu dünya ka-
bul ediyor. Bakınız Avrupa Konseyi (ki birkaç 
defa gidip çeşitli organ ve yetkilileriyle görüş-
müş, raporlar sunmuşumdur), Gürcistan’ı sıkış-
tırarak bir kanun çıkartmıştır. Ama bizim halkı-
mız, teşkilâtlanarak millî bir davayı yürütme ko-
nusunda başarılı olamamıştır. Bizim hakkımızı 
hukukumuzu kim savunacak?  

Son olarak konuyla ilgili eklemek istediği-
niz şeyler var mı?

Tabii ki konuşulacak çok şey var. Ama şunla-
rı kısaca ilâve etmeliyim: Bugün Ahıska Türkleri 
dünyanın dört bir yanında dağınık olarak yaşama-
ya mahkûm oldular. İşini yoluna koyan bazı zor-
lukları göze alarak Türkiye’ye geldi. Fakat ben Ka-
zakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna’da hal-
kımızın arasında çok dolaştım. Yerinden kıpırda-
maya mecali olmayan binlerce aile var. Bunlar 
ne olacak? Bunları feda mı edeceğiz? Netice ne 
olacak? Gücü olan kendini kurtaracak, olmayan 
bir gün gelecek kaybolacak! Hâlbuki işin başın-
da (1990’dan itibaren) güçlü bir birlik halinde va-
tan yoluna bakmalıydık. Sonra kim nerede yaşar-
sa yaşasın… Bu olmadı. Şimdi bakıyoruz her ka-
fadan bir ses çıkıyor. Yaşadıklarımızdan hiçbir şey 
öğrenememişiz! Her köşede bir dernek! Bu dağı-
nıklığın yegâne sebebi bilgisizlik ve kültürsüzlük-
tür. Sağlam bilgileri paylaşamazsak düşünce de 
farklı farklı olur. Farklı düşünceler, duygularımızı 
da parçalar, hedeflerimizi de... Tabii ki farklı dü-
şünce olur; ama bu kadar keskin ve birbirine zıt ol-
mamalı… Duygu ve düşünce birliği mutlaka sağ-
lanmalıdır. Bunun için de kendi neşriyatımızı ta-
kip etmeli, okumalı ve okutmalıyız. Meselâ Bizim 
Ahıska dergisi ne kadar hemşehrimiz tarafından 
okunuyor? Bu dergi bütün ülkelerdeki hemşeh-
rilerimize gönderiliyor. Şimdi kendi imkânlarımla 
her ülkede dört beş adrese onar adet dergi gön-
derebiliyorum. Ama güçlü olsak her köye ve şehre 
ulaştırırız. Böylece kültürlü bir toplu oluruz. Tarihi-
miz, edebiyatımız, romanımız, şiirimiz, musıkîmiz, 
resim sanatımız, tiyatromuz, sinemamız olmalıdır. 
Bunlar olmazsa biz de olmayacağız. Kökünden 
su içemeyen ağaç ayakta kalır mı? Kültürü olma-
yan bir topluluk yaşayabilir mi?
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