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Züleyha Nine’nin evindeyiz. Yakında göz ameliya-
tı geçirmiş. Hal hatır soruyor, şuradan buradan konu-
şuyor ve sözü geçmiş yıllara getiriyoruz. 

Züleyha Nine, hayatın kahrını çekmiş, sürgün acı-
ları yaşamış, şu ülke bu ülke gezmiş ve Türkiye’ye gel-
miş bir Ahıska anası. Biz ne soralım, o ne anlatsın… 
Sürgün vagonlarında üşümüş, gurbetlerde hasret
çekmiş, gariplikler yaşamış, yakınlarının yokluk acı-
sıyla yanmış… Vatandayken annesini, gurbetlerde
de bir kardeş ve iki kızını toprağa vermiş. 

“Ben Ahıska vilâyetinde Adigön’ün Pulate köyün-
den, Niyaz ve Miyeser kızı Züleyha. 1933 doğumluyum.
Küçük yaşta annemi kaybettim, ninemin elinde büyü-
düm. Sürgünde 12 yaşındaydım.” diye başlıyor.

Ona çocukluğunda okula gidip gitmediğini soru-
yoruz:

“Okumayı çok isterdim fakat okuyamadım. Çünkü 
küçücük köyümüzde okul yoktu. Hem o seneler savaş
zamanıydı. Bizi kim büyük köylerden birine okula gö-
türürdü ki…”

Devam ediyor: “Bizim köyde Gürcü yoktu. Hep bi-
zim şennik vardı. Başka köylerde Gürcü vardı ama kim-
senin bir derdi yoktu. Ne zaman ki 1944 geldi, felâket de
o zaman başladı.”

Züleyha Nineye vatanımız Ahıska hayatını soru-
yorum. Ne eker biçerdiniz? Ne yer ne içerdiniz, diye
soruyorum. 

“Kızımcan, tarlalarımız vardı, malımız vardı. Her 
şeyimiz vardı. Malımız axorda, ekinimiz tarlada kaldı. 
Bahçelerden elmalarımızı toplayıp yaşiklere doldur-rr
muştuk, satılacaktı. Satmak nasip olmadı. Elmalar 
sandıkta kaldı…”

Ya sürgün diyecek oluyorum: 

“Kızımcan bize yalan söylediler. Dediler ki, size düş-
man zarar vermesin diye bir müddet için sizi başka 
yere götüreceğiz. Mallarınızın önüne bolca ot koyun, 
yiyeceğinizi ve kapkacağınızı yanınıza alın dediler. Biz 
de onlara inandık, mallara ot verdik, ahırların kapısını
kilitledik, kimse çalmasın diye… Kim bilirdi ki biz son-
suz bir sürgüne gönderiliyorduk… Bir gece içinde köy 

boşandı. Bizi öküz arabalarıyla tren yoluna götürdüler; 
yük ve hayvan taşıdıkları vagonlara doldurdular. Kadın
erkek karma karışık. Gençlerimiz zaten askere alınıp 
cepheye götürülmüştü. Geride ne kaldı, kadınlar, ihti-
yarlar ve çocuklar…”

Züleyha Nineye o yolculuğu soracak oluyorum:
“Ah o yolculuk diyor,  ne acılar yaşandı o yollarda… 

Çok ölen oldu. Fakat ölülere cenaze defin işi yoktu.
Ölenleri, istasyonlarda toplayıp atıyorlardı. Bir de tren-
den inip hareket anında geç kalarak kaybolanlar var-
dı…”

“Kırk gün yol gittik kızımcan, kırk gün. Karlı, soğuk 
günler. Sibir yolu diyorlardı. Nihayet Özbekistan’a ulaş-
tık. Her istasyonda birkaç aile indiriyorlardı. Hangi istas-
yonda kaç ailenin ineceğini onlar biliyordu. Bu yüzden 
ayrı ayrı yerlere serpildik, akrabalardan ayrı kaldık.”

Trenden nerede indirildiniz, nereye yerleştirildi-
niz?

“Bizi Sirderya’da indirdiler. On aileydik. Çok zor gün-
ler gördük. Birkaç sene geçtikten sonra evlendim. O 
sırada on altı yaşındaydım. Çoluk çocuğumuz muhtaç 
olmasın diye çırpındık. Pamuk işinde çalıştık.”
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O anlattıkça hem kendisi eski günlere gidiyor, hü-
zünleniyor, hem de biz hüzünleniyoruz. Üzerimize
tarif edilmez bir ağırlık çöküyor.

“Oğulcan konuştukça çok bir şeyler aklıma geliyor, 
o günleri yeniden yaşıyor gibi oluyorum. Babamla am-
calarım savaşa gitmişlerdi. Babamla bir amcam bu sa-
vaştan dönmediler. İki amcam yıllar sonra Özbekistan’a 
gelip bizi buldular. Fedli adında bir kardeşim vardı, on
üç yaşında orda öldü. Dedem de ölmüştü. Ninemle baş
başa kalmıştık. Sonraki yıllarda Özbekistan’da üç çocu-
ğumu kaybettim. İki kızımdan birini iki yaşında, diğerini 
on dört yaşında kaybettim. Onların acısını unutmadan
on sekiz yaşında bir oğlumu kaybettim. Acıların acısını
yaşadım. Allah kimseye göstermesin.”

Züleyha Nine bin bir acıyı tatmış. Fergana olayları
ise tuz biber ekmiş. Zira bu olaylar yeni bir hicrete,
yeni bir sürgüne sebep olmuş. Gençliğini verdiği bu 
memleketten de göç etmek zorunda kalmış. Önce
Rusya’ya gitmişler. Orada on sene kaldıktan sonra 
Türkiye’nin yolunu tutmuşlar. On yıl olmuş geldiği. 
Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşıyor Züleyha Nine. Üç
kızı ve iki oğlu da burada.

Hüzünlü havayı dağıtmak için Züleyha Nineden 
mani söylemesini istiyoruz. 

“Çok mani, vatan türkileri bilirdim kızımcan, unut-
muşum.” diyor. Sonra bir mani söylüyor:

Aşıx der veten yaxşi

Kömlege keten yaxşi

Gezmeye gurbet ülke

Ölmeye veten yaxşi…

Züleyha Nine, hayatından memnun olsa da vatan
hasreti çektiği belli. Şu sözleriyle sohbetimizi bitiri-
yoruz: “Vatanın suyu, havası dünya malına değer. Bir 
götüren olsa da oraları bir daha görsem. Allah hiç kim-
seyi yurdundan yuvasından etmesin…”

Suçumuz ne

Tohum gibi serptiler bizi
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