
kadar yaralılarınızı iyileştirecek, size yardımcı olaca-
ğız.” dedi. Türkiye’ye veya Azerbaycan’a gitmek 
isteyenler de vardı ama kimse onları dinlemedi. 
Kampta hayat gittikçe ağırlaşıyordu. Tuvaletler 
pislikle doluydu, çeşmelerden temiz su akmı-
yordu, herkes bu şartlarda hayatta kalmak için 
mücadele ediyordu.

Günlerdir kayıplardan haber alınamıyordu. 
Fakat bir anda, cenazelerin kampa getirildiği 
haberi geldi. Yakınlarını kaybeden herkes ora-
ya koştu. Bu defa gerçekten kıyamet kopmuş-
tu… Listedeki isimler okunarak yüzlerce ceset 
beyaz bezlerle kapatılmış halde kamyonlardan 
indiriliyor, ama hangi cesedin kime ait olduğu 
bilinmiyordu. Yanıp parçalanarak ufacık kalmış 
o cesetler, adeta bir vahşet manzarasıydı. İş ma-
kineleriyle daha önceden kazınmış olan büyük 
bir çukura toplu hâlde indirilerek üzerleri ka-
patıldı. Ağlamaktan bitkin düşen halk, ağır ağır 
kampa doğru çekildi. Ama bazıları gecenin geç 
vakitlerine kadar toprak yığını üstünde ağıt ya-
kıyorlardı. Onları oradan ayırmak çok zordu. 

O dönemde, amcamın oğlu Andican’da tıp 
okumaktaydı. Fergana’da yaşananların haberi 
oraya da ulaşmış, halk arasındaki gerginlik ve 
ayrımcılık orayı da etkilemişti. Fergana’ya ula-
şım kolay değildi. Oğlundan haber alamayan 
yengem her gün ağlıyor, ağıt yakıyordu. So-
nunda kuzenim askeri kampa sağ salim ulaştı 
fakat her yeri yara ve morluk içindeydi; nefes 
almakta güçlük çekiyordu. 

Tam o günlerde üniversiteden mezun olmak 
için sınavlara hazırlanan amcamın oğlu Veli, ya-
şadıklarını şöyle anlattı:

“Bir sabah, sınava gitmek için odamdan çıktığım-
da arkadaşlarım şaşkın bir hâlde, sen burada hâlâ 
ne yapıyorsun? Fergana’da sizinkileri kırıyorlar, 
dediler. Kafam Allak bullak olmuş, sınavı zar zor 
atlatmıştım. Eve gitmek için yola koyuldum. Arka-
daşlarımdan bazıları gitmemem için beni uyarıyor, 
bazıları da, bırakın gitsin, bu da Türk değil mi, di-
yorlardı. Otogara gittiğimde Fergana otobüslerinin 
sefer yapmadığını gördüm. İçinde bir Ermeni, bir 
Koreli, bir de Rus bulunan bir taksiye binmeye ka-
rar verdim. Yol boyunca, onlar olayları yorumlayıp 
Ahıska Türklerini suçlarken ben sesimi çıkaramıyor, 
Türk olduğumu anlamalarından korkuyordum. Öz-
bek şoför, bu konuşmaların hiçbirine karışmıyordu.

Fergana’ya ulaştığımda, taksi bizi şehrin girişin-
de bıraktı; ben de şehir merkezine kadar yürümek 
zorunda kaldım. Şehir adeta savaş alanına dönüş-
müştü. İnsanlar telâşla koşuşturuyor, yıkık dökük 
evlerden dumanlar yükseliyordu. Her sokak köşe-

sinde, ellerinde gaz dolu şişeler tutan esmer, gözü 
dönmüş adamlar etrafı gözetliyor, insanları inceli-
yorlardı. Özbek olmadıkları belliydi. Muhtemelen 
başka ülkelerden getirilen terörist gruplarıydı. Ara-
larında, onlardan biriymişim gibi rahatça dolaşmaya 
çalışıyordum. Kimsesiz sokaklarda ise hızlı şekilde 
koşuyordum. Kendimi şehir çıkışındaki bir minibüs 
durağında bulduğumda, köyümüze gidebilecek bir 
minibüse rastladım ve tıklım tıklım olmasına rağ-
men güçlükle oraya sıkıştım. Köye yaklaşırken şoföre 
köyümün adını söyleyerek ücreti uzattığımda bana 
şaşkın hâlde baktı ve parayı almak yerine elime sertçe 
vurarak, “Çabuk in!” dedi. 

Köy yolu hiç olmadığı kadar kalabalıktı. Yine o 
satırlı bıçaklı esmer adamların yollarda gezindiğini 
ve çoğunun Türklerin evlerini yağmalayıp eşyaları 
ateşe verdiklerini gördüm. Oradan hemen uzaklaş-
mam gerektiğini düşündüm. Yolun karşı tarafındaki 
sık ağaçlıkların arkasına saklanmaya çalıştığımda 
beni fark ettiler. Pamuk tarlalarına doğru kaçmaya 
başladım. Ardımdan 30-40 kişi beni kovalıyordu. 
Tarla sulamakta olan çiftçilerin şaşkın bakışlarına 
aldırmadan uçarcasına koşuyordum. Zaman zaman 
dönüp baktığımda gitgide azaldıklarını fark etmiş-
tim. Tarlayı geçip bir düzlüğe ulaştığımda uzakta bir 
grup asker gördüm ve artık kurtulduğumu düşün-
düm. Fakat soluklanmak için biraz durduğumda o 
adamlardan ikisini karşımda buldum. Kestirme yol-
dan önüme çıkmışlardı. Artık kaçacak yerim yoktu, 
üstelik çok yorgun ve bitkindim. O an Allah’ın bir 
mucizesiymiş gibi, önümüzdeki yoldan bir askerî 
araç geçiyordu. İçinde birkaç Rus askeri ve bir ko-
mutan vardı. Can havliyle onlara el salladım. Onlar 
da el sallayıp işaret ediyorlardı. Araç benim yanım-
da durdu ve komutan ne olduğunu sordu. Ben de, 
“Onlar benim peşimdeler!” dedim. Rahat bir şekil-
de, “Arabaya bin!” dedi. Gösterdiği yere oturdum. 
Kampta annemin ve babamın ağlamalarıyla kendime 
geldim. Böylece o genç yaşımda, bir gün içinde üç 
defa ölüm korkusu atlatmıştım. Bu hadisenin üze-
rinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ uykularımda o 
kâbusu görüyorum…”

 Kampta kaldığımız müddetçe zaman 
zaman askerler eşliğinde evlerimize uğrayıp 
gerekli eşyalarımızı almamız için izin verilmiş-
ti. Ben de bir defasında, eve gitmek isteyen ağa-
beyim ve birkaç akrabamla birlikte ağabeyimin 
evine gittim. Yıllarca birlikte yaşayıp dost bil-
diğimiz Özbek komşularımız bizlere düşmanca 
bakıyorlardı. Etrafımıza toplanmaya başladı-
ğında askerler bizi koruyordu. Ağabeyimin evi-
nin pencereleri kırılmış, eşyaları talan edilmiş, 
her şey darmadağınık hâldeydi. Daha birkaç 
gün öncesine kadar cıvıl cıvıl bir hayatı olan bu 
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evin hâli içler acısıydı. Bahçedeki hayvanları-
mız aç ve susuzdu… Üç aylık yeni gelinin oda-
sı perişan durumdaydı. Bazı önemli eşyaları, 
yorgan, battaniye gibi ihtiyaçları almak istedik. 
Gözüm, rahmetli babamın tek hatırası olan deri 
paltoya ilişti. Koşarak onu kaptım ve yıllarca 
sakladım… 

On dört günlük sıkıntılı kamp hayatından 
sonra askerler, kapıda bekleyen yüzlerce ara-
ca binmemizi emrettiler. Fergana Havaalanına 
götürülüyorduk. Ellerimize verilen küçük bir 
miktar parayla birlikte Rusya’ya gitmek üzere 
kargo uçaklarına bindirildik. Bu olay, dedele-
rimizin babalarımızın yaşadıklarından çok da 
farklı değildi. Onlar da 1944 kışında yük ve hay-
van vagonlarıyla sürülmüşlerdi… Bu da Ahıs-
ka Türklerinin alnına yazılmış ikinci sürgünün 
başlangıcıydı… Uçaklar kargo uçağı olduğun-
dan, zemine eşyalarımızı döşeyip üstlerine 
oturmuştuk. Yüzlerce insan iç içeydi. 

Üç buçuk saatlik yolculuk boyunca, in-
sanların mideleri allak bullak olmuştu. Bayı-
lanlar, kusanlar vardı. Bunca ıstıraptan sonra 
Rusya’nın Tula Havaalanına indirildik. Otobüs-
lerle uzun bir yolculuğa çıkarıldık. Yol boyunca 
aç olan halk, önlerine ne bırakılsa yemek zorun-
da kalmıştı. Aryol vilâyetindeki bir köye götü-
rüldük ve buraya yerleştirileceğimizi öğrendik. 
Bizi atları ve inekleri bağladıkları ahırlara dol-
duracaklardı. Durmadan yağmur yağıyor, gök-
yüzü adeta bizim hâlimize ağlıyordu. 

Büyüklerimiz orada yaşamayı kabul etme-
yeceklerini söylediler. Tekrar otobüslere bindik. 
Korkmuştuk ve kimsesizdik. Oracıkta bizlerin 
hayatına son verebilirlerdi. Neyse ki sonra bizi 
bir meslek lisesinin boş kalmış yurduna yerleş-
tirdiler. Birkaç gün de orada kaldık. Bizim gibi 
binlerce Ahıskalı, Rusya’nın on iki ayrı bölge-
sine dağıtılmıştı. Haberleşmek ve başka yerlere 
gitmek imkânsızdı. 

Rusyalara gittiğimiz henüz bir ay bile ol-
mamıştı, eşim Azerbaycan’a gitmemizi öner-
di. İnsanlar, başkalarına belli etmeden azar 
azar oradan ayrılmaya çalışıyorlardı. Biz de 
Azerbaycan’ın Gence şehrine ulaştığımızda ra-
hat bir nefes aldık. Orası hem bir Türk yurduy-
du hem de anavatanımız Ahıska’ya az da olsa 
yakındı. Bu bize teselli veriyordu. 

Azerî dostlarımız bize kardeş gibi kucak aç-
tılar. Yer ve yiyecekler verdiler. Kendimizi ana-
yurdumuzdaki gibi hissediyorduk. Ama onlar 
da dertliydi, mutsuzdu, zor durumdaydı. Dağ-
lık Karabağ, Ermeni işgaline uğramıştı. 

Gence’de yedi sene yaşadık. 1996’da 
Türkiye’ye göç ettik. Burada, dedelerimizin 
ayak bastığı topraklarda Türk vatandaşı olma-
nın şeref ve huzuruyla hayata devam ediyoruz. 

Melike Aziz

1957’de Özbekistan’ın Fergana şehrine bağlı 
Vadil köyünde dünyaya geldi. Babası Ahıska’nın 
Anda köyünden Fahri, annesi Kisetip’ten 
Yıldız’dır. Çocukluk ve gençlik yılları Vadil kö-
yünde geçti. Tabii güzellikler içindeki bu köyde 
Kırgız, Özbek, Tacik ve Türkler birlikte kardeşçe 
ve dostça yaşıyordu. Çok küçük yaşından beri 
Özbek dilinde şiirler yazıyordu; bunlar birkaç 
tanınmış gazete ve dergide de çıkmıştı. Pamuk 
tarlalarında çalışır, kitap okurdu. 1983 yılında 
Fergana Devlet Pedagoji Üniversitesinin ilkokul 
öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ev-
lendi. Öğretmenlik yaptı. Güzel bir hayatı ve 
iki de kızı vardı. Fergana faciasını yaşadı. Dü-
zen bozulmuştu. Evini ve mesleğini kaybetti. 
Özbekistan’dan ayrıldı. Üçüncü kızı Gence’de 
dünyaya geldi. 1996’da ailece Türkiye’ye geldi-
ler. Aydın’da yaşıyor. 
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