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Bizim halkımız, anayurdumuz Ahıska’dan 
ayrı düşmüş. 1944 fırtınası hepimizi bir yana 
savurmuş: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekis-

tan… 1989-Fergana rüzgârı bir daha savurmuş; şimdi 
daha çok memlekette, daha küçük gruplarla hayata 
devam ediyoruz. Biz Ukrayna’nın Kırım bölgesinde ya-
şıyoruz. 

Dedem Mehmet Şevket’le konuşmalarımdan aldı-
ğım notları sunmak istiyorum.

Ninem, sürgünden önce ev hanımıymış; sürgünde 
ise Özbekistan’da pamuk tarlasında çalışırmış. De-
demin en çok sevdiği yemek, bütün Ahıskalılar gibi 
hinkal’dır. O zamanlar et olmayınca hamurun içine 
yumurta koyarlarmış. Ninem 102 yaşında kalp hasta-
lığından vefat etti; mezarı Özbekistan’ın Fergana şeh-
rindedir.

Şimdi Kisatipliler dünyanın her tarafına dağıldılar; 
Ukrayna’da Melitopol, Nikolaev, Odessa, Donesk; 
Kırım’da Saki, Simferopol/Akmesçit, Evpatoriya/Göz-
leve, Kerç; Rusya’da Voronej, Belgorod, Kursk, Oryol, 
Smolensk, Rostov vs. Tabii bir de ABD’de Dayton’da… 

Karısı Süleyman kızı Nigâr’ın babası, yani kaynata-
sı Kırım Türk’ü, annesi ise Azğurlu. 

Mehmet Şevket, 1972’de evlenmiş. İki kızı var: Ley-
la (39), şimdi Türkiye’de, Antalya’da yaşıyor. Diğeri 
Kırım’da yaşayan annem Nergiz (38); büyüğü ben ol-
mak üzere üç kız kardeşiz.

Ukrayna’da 10.000 civarında Ahıskalı var. Bu nü-
fusun 2.000 kadarı Kırım’da yaşıyor. Birbirimizi sık sık 
ziyaret ederiz. Burada yaşayanların çoğu seracılıkla 
uğraşır. 

Komşularımızın büyük kısmı  Kırım Türkleridir. Rus 
ve Ukrainler de var. İlişkilerimiz normaldir, bir problem 
yok. 

Tabii ki Türkiye’yi çok merak ediyoruz ve seviyoruz. 
Lâkın vatanımıza gitmek için umutlanıyoruz. Ahıska 
ana yurdumuz, demek ki benim de vatanım!

Türk olduğum için gururluyum. Gelecekte üniversi-
te tahsili için Türkiye’ye gelmek istiyorum.

Dedemin hayali, “İnşallah bir gün hep bir arada 
olacağız, bütün Ahıska milletimle beraber!”

Mehmet Şevket, eşi Nigâr Hanımla -1989, Fergana.

Ailemizin ve tabii ki Ahıskalıların macerasını dedem 
Mehmet Şevket’le konuştum. Dinlediklerimi sizlere su-
nuyorum.

Mehmet Şevket konuşuyor
“Ahıska’nın Kisetip köyündenim. Bizim köyde Er-

meniler de yaşıyordu. Onlar da Türkçe konuşuyorlar-
dı; ailede konuşulanlara bakılırsa münasebetlerimiz 
iyiymiş. Hatta sürgüne giderken bir yiyecek çantası 
hazırlayıp vermişler. 

Anam Mugaretlidir. Babamın adı Şevket, anamım 
adı Sultan. Ailenin en küçüğü bendim. Sürgün 
zamanında üç yaşındaydım. Benden büyük üç 
ağabeyim ve iki bacım/ablam vardı. En büyük 
ağabeyim on iki yaşındaydı. Babam bizim bölgede 
millî güreşçiydi ve köyün hâli vakti yerinde biriydi. 
Sovyet rejimi gelince kolhozlar kurulmaya başladı. 
Bizim topraklara da el koymaya çalışınca babam karşı 
çıktı ve onu Sibirya’ya sürdüler. Orada beş sene hapis 
yattı. Sürgün zamanında sadece anam vardı. Babam 
sürgünden birkaç ay önce vefat etti. Hapis hayatından 
gelen bir hastalığı olduğu söylenirdi. Diğer rivayet de 
zehirlendiğiyle ilgiliydi. Çünkü o zaman iki amcamın da 
ölüm haberlerini aldık. Biri Bakü’de mühendis olarak 
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çalışmaya gitmişti ve bir daha haber 
alınamadı. Diğer amcam Seyful savaş 
uçağı pilotuydu. Savaş döneminde 
hizmetini şimdiki Tataristan’ın Kazan 
şehrinde yapıyordu. Daha sonra Seyful 
amcamın cephede Almanlara karşı 
hava çatışmasında şehit olduğunun 
haberini aldık.

Sürgün

“Sürgün vagonları bizi Özbekistan’ın 
Fergana vilâyetinin Çimyon(Çınar) kö-
yüne getirmişti. Bizlere karşı uygulanan 
“represiya” (sıkıyönetim) kalkmadan 
birkaç sene önce annem kolhozda iyi 
çalıştığı gerekçesiyle “emekçi ödülü” 
olarak Fergana’da bir ev kazandı. Son-
raki senelerde biz de çalışmaya baş-
ladık. Hayatımızı düzene giriyordu. Bir 
zaman sonra evlendim ve iki kızım dünyaya geldi: Ley-
la ve Nergis. 1989 yılında, hanımım Nigâr yaşadığımız 
Fergana şehrinde bizim mahallenin üç mağazasından 
sorumlu yönetici olarak çalışıyordu. Kızlarım okulu bi-
tirmek üzereydiler. Büyük kızım Hukuk Fakültesini oku-
mak için sınavlara hazırlanıyordu. Ben hanımın çalıştığı 
mağazalara gıda tedarik ediyordum Bir de kendime ait 
arılarım, kovanlarım vardı. Yani arıcılık yapıyordum. 

Fergana faciası

“Fergana olaylarının başlamadan önce 27 Ma-
yıs 1989’da arıları yerleştirmek için Kırgızistan’ın Oş 
vilâyetine gitmiştim. Her sabah olduğu gibi bu sa-
bah da radyo dinliyordum. Saat 10.00. Radyoda 
Kuvasay’da olayların başladığını ve Fergana vilâyetinin 
tamamında olağanüstü hâl ilân edildiği haberini duy-
dum. Kuvasay’da çok sayıda Ahıska Türkü yaşıyordu 
ve Ahıska Türklerine karşı saldırılar yapıldığını öğren-
dim. Orası bizim oturduğumuz yere çok yakındı. Ben 
her şeyi bırakarak hemen yola çıktım. Şehre yaklaştı-
ğımda gece karanlığı çökmeye başlamıştı. Ancak ara-
bayla şehre girişleri yasaklamışlardı. 

Yanımda bir Özbek arkadaşım da vardı. Onu evine 
bırakmam gerekiyordu. Çevre yoluyla arka mahalleler-
den arkadaşlarımın evine gittik. Arabadan iner inmez 
arabanın yanına insanlar toplanmaya başladı. Arkada-
şımla onların evine girdik. Bana Özbek kıyafeti, çapan 

ve doppi dedikleri başlık giydirdiler. Birkaç yüz kişilik 
bir grup evi bastı ve etrafımı sardılar. İçeri girenler-
den biri, av tüfeğini göğsüme dayayarak sorular 
sormaya başladı. Bir kısmı üzerimdeki eşyaları 
çekiştiriyordu. Arka taraftakiler, “Tek bir Türk’tür, 
öldürseniz ne olacak ki…” diyerek önde olanları 
ikna etmeye çalışıyordu. Meğer bu ve benzeri 
grup insanlar ev ev dolaşarak Türkleri avlamaya 
çıkmışlar. Bir süre sonra Özbek arkadaşımın on-
ları ikna etmesiyle evi terk ettiler. 

Ölümden kurtulmuştum. Ben hemen evime 
doğru yola çıktım. Merkez caddelerden gitmek 
imkânsızdı. Arka sokaklardan kanalın geçtiği 
yoldan evime ulaşmaya çalıştım. Şehrimizin bir 
fabrikasının yanına yaklaştığımda 100’e yakın 
bir gurup arabamın önüne çıkarak benimle bir-
likte arabamı yakmaya çalıştılar. Sonra öğren-
dim ki bunlar “Birlik” adında özel örgütlenmiş 
grupmuş. Arabanın yan kapısını açarak kanala 
atladım ve öbür tarafa geçmeye çalıştım. Kanal-
da fabrikaya ve şehre su pompalayan motorlar 
çalışıyordu. Az kala ben de o çalışan motorlara 
kapılacaktım. Allah korudu. Fabrikaya kadar üç 
kilometre yüzdüm. Fabrikanın duvarlarını geçti-
ğimde fabrikayı koruyan köpekler üzerime sal-
dırdı. Fabrikada arkadaşımı buldum. Saat gece 
iki civarındaydı. Yürüyerek eve gittim. 
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Mahallemize girdiğimde Ahıskalı komşula-
rımızın evlerinin yanmış olduğunu gördüm. Ev 
girdiğimde ne hanım ne de çocuklar vardı. En 
büyük şoku o zaman yaşadım. Sanki üzerime 
kaynar su döktüler. Kendimde değildim. Koşa-
rak Özbek komşularımın yanına gittim. Onlar 
beni sakinleştirmeye çalıştılar. Onlara hiçbir şey 
olmadı, geri döner diye beni oyalamaya çalıştı-
lar. Ben evimizdeki av tüfeğini alarak onları ara-
maya gidecektim. Komşularım dışarı çıkmama 
izin vermediler. Çıkarsam öldüreceklerini söylü-
yorlardı. 

Bir zaman sonra Rus polisler geldi; onlardan 
birini tanıyordum. Onları gönderen amir de ar-
kadaşımdı. Bölge polis amiri Çirnenko onları, 
beni karakola götürmeleri için göndermiş. Polis 
amirliğine gittiğimizde, “Sultan gel, otur. Biliyo-
rum hayatın ters döndü, ama endişe etme; ai-
len benim gözetimimdedir.” dedi. Türk olduğum 
için Özbekistan’da bana, Osmanlı’ya nisbetle, 
Sultan derlerdi.

Hemen poligona (askerî eğitim alanı) gittik. 
Hanımımı ve kızlarımı buldum, koşarak yanı-
ma geldiler. Kurtarabildikleri bütün Ahıskalıları 
askerî poligona toplamışlardı. Çernenko ora-
daki diğer askerî görevlilere bizleri korumaları-
nı söyledi. Ertesi gün nakliye uçaklarıyla bizleri 
Rusya’nın Kursk bölgesine götürdüler. Bizleri 
yerleştirmeye çalıştıkları yere gittiğimizde Fins-
kiy modeli tahta evlerin hazır olduğunu gördüm. 
Bir süreliğine yerleştik. Orada çalışan işçilerden 
biri, bu evleri çoktan hazırladıklarını, bizlerin 
geç bile kaldığımızı söyledi bana. Şaşırmıştım… 
Ama aynı zamanda Ahıska Türklerinin ölüm ha-
berleri de gelmeye devam ediyordu. Kadın, ço-
cuk, yaşlı genç demeden öldürüyorlardı.

Rusya, Azerbaycan, Özbekistan 

“Rus yetkililer, bizim Kursk’ta kalmamızı iste-
diler. Ancak ben ailemle Azerbaycan’da dayımın 
yanına gittim. Dayım, orada kalmamı istiyordu. 
Ama orada da Karabağ savaşı başlamıştı. Her 
gün Azerbaycanlı genç askerlerin cenazeleri 
geliyordu. Ancak üç ay kalabildik…

Sonra da tekrar Özbekistan’a gittik. Ailemle 
Taşkent’e yakın Almalık şerhine yerleştik. Ben 

Fergana’ya evimize gittim. Her şeyimiz talan 
olmuştu. Değerli değersiz ne varsa götürmüş-
lerdi. Pencereleri ve evdeki eşyalar parçalanmış 
ve evimiz yanmıştı. Artık Fergana bizler için ya-
şanacak yer değildi. Artık bizim için Özbekistan 
yoktu. 

Kırım

“Bir zaman sonra arkadaşımdan mektup 
geldi. Beni Kırıma çağırıyordu. Mektupta, “Kırı-
ma gelin, yerinizi hazırladık.” diyordu. Bir sene 
Almalık’ta yaşadıktan sonra gelip Kırıma yerleş-
tik. Ev satın aldım. İşe yerleştim ve çalışmaya 
başladık. Büyük kızım Leyla Rusya’da Saratov 
şehrinde Hukuk Fakültesinde okumaya başladı 
ve buradan mezun oldu. İkinci kızım Nergiz ise 
Hemşirelik bölümünden mezun oldu. Ancak be-
nim olduğu gibi, ailemdeki herkesin kalbinde o 
sancı hiç dinmedi. Kırım’da da bir süre endişe 
ve çekingenlikle yaşadık. 1991’den beri Kırım’ın 
Simfi ropol bölgesinde yaşamaktayız. 

Vatan

“Sovyetlerin yıkılmasının ilk yıllarına göre du-
rumumuz çok daha iyi olsa da, buranın önemli 
bir unsuru hâline gelmiş olsak da vatan fi kri bizi 
bırakmadığı gibi, vatandan uzak olma acısı da 
hem kalbimizin hem hayatımızın içindedir. Kız-
larımı olduğu gibi 
torunlarımı da vatan 
sevgisiyle, Ahıska 
Türkünün de guru-
lu bir millet olduğu 
duygusuyla yetiş-
tirdim. Bir gün va-
tana döneceğimiz 
fi kride beni hiç terk 
etmedi. Biz o günle-
ri göremezsek bile 
gelecek neslimizin 
çabasıyla halkımızın 
Allahtan o günleri 
görmesini nasip et-
mesini dilerim.”

hem kalbimizin hem hayatımızın içindedir. Kız-

Ferıde Bengli
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