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Gördüğünüz bu resim, yıllardır eski resimler 
arasında duruyordu. Ta ki Yunus Hocamızın, “Eski 

fotoğrafları bir araya toplayalım. Tarihi yaşatmamız 

lâzım. Bunun için de eski fotoğrafları derleyerek 

halkımızın acısı ve tatlısıyla geçmişte yaşadığı ha-

yatı arşiv hâline getirmeliyiz.” sözü, beni bu eski fo-
toğraflara yöneltti. 

Aileden kalma eski fotoğrafları çıkardım. Bunları 
bir bir gözden geçirdim. Kimileri hakkında bilgi sa-
hibi değildim. Bunlar hakkında ailemden bilgi edin-
meye başladım. İçlerinde biri vardı ki hikâyesi beni 
derinden etkiledi. Bu, dedemin amcasının kızı olan 
Zahide (Zayde) ninenin hazin hikâyesiydi. 

Zahide, Ahıska’nın Kılde köyünde, tahminen 
1910 yıllarında dünyaya gelmiş. Önceleri Menem-
şe adlı ablasıyla yıllarca yaşadığı söylenir. Onun asıl 
hikâyesi evlendikten sonra başlamış.

Genç Zahide, 1927 yılında evlenmiş. Bu evli-
likten bir kız ve bir oğlan olmak üzere iki çocuğu 
dünyaya gelmiş. Eşinin ismini kime sordumsa bi-
lemedi. Birinci Dünya Savaşı başlayınca eşi askere 
çağrılmış. O, kayınvalidesi ve iki çocuğuyla yaşama-
ya başlamış. Eşi askere giderken Zahide’ye, “Beni 

bekle, döneceğim!” demiş. Zahide’nin yıllarca süre-
cek olan bekleyişi işte burada başlamış… 

Eşi askerdeyken Zahide gelinin kızı, yemek yedi-
ği sırada boğularak hayatını kaybetmiş. Kızının ölü-
münden bir süre sonra kayınvalidesi ölmüş. Ardın-
dan da baba hasretiyle yemek yemeyen oğlu has-
talanmış ve yüksek ateşten havale geçirerek hayata 
veda etmiş.

Zahide gelin tek başına kalmış. 
Nihayet gelip çatmış lanet sürgün... 1944 yılının 

kasım ayında hayvan vagonlarına bindirilerek Orta 
Asya’nın her köşesine serpilen Ahıskalılardan biri de 
oydu. Bu kadar felâketi yaşamasına rağmen hâlâ 
kocasının döneceğini ve ondan bir haber geleceğini 
umut ediyormuş. Sürgünden sonra, eşinden geriye 
bir tek Karaköl papağı denilen şapkası kalmıştı.

Özbekistan’ın Kokand şehrinin Kızılkoşun köyün-
de eski, yıkık bir evde ablasıyla komşu olarak tek 
başına hayata tutunmaya gayret etmiş. Tek başına 
bir evde, kaybettiklerinin yasını tutarken kocasının, 
Almanlara esir düştüğü haberi gelmiş. Esir düşenler 
arasında bir akrabasının yakını da bulunuyormuş. 
Aynı gemide esirler arasında birbirini görünce ak-
rabası Zahide’nin eşine seslenmek istemiş fakat o, 
tanınmamak için eliyle, “Sus!” işareti yapmış!

Aradan yıllar geçmiş. Artık o yaşlanmış, bir nine 
olmuştu; fakat hâlâ asker kocasının döneceğini 
bekliyordu. Geçen zaman içinde ona talip olanlar 
çıkmış, fakat o, eşinin döneceğini söyleyerek talip-
lerini geri çevirmişti.

1989 yılı gelip çattığında Ahıska Türklerinin 
ikinci felâketi olan Fergana olayları baş gösterdi. 
Özbekistan’ın Fergana, Kokand ve diğer şehirlerinde 
yaşayan bütün Ahıskalılar yeniden sürgün edildi. 

Benim de yaşamış olduğum bu sürgünde Za-
hide nine bizimle birlikte Azerbaycan’a geldi. 
Azerbaycan’a geldiğimizde birçok aile gibi biz de 
Yevlah’ın Nametabat köyünde babamın teyzesinin 
evine sığınmıştık. Sefalet ve itiş kakışlı bir hayatı 
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daha fazla sürdürmeye dayanamayan babam, şe-
hirde bir ev buldu, oraya yerleştik. Babam, Zahide 
Nine’yi yanımıza almak istemiş, fakat bir türlü kabul 
ettirememişti. Bunun üzerine babamın ve amcamın 
yardımlarıyla Nametabat köyünde tek odalı bir ev 
bulunmuş ve Zahide nine, oraya yerleştirilmişti. 

Zahide nine, sürgünde genç bir gelin iken 
kaybettiği iki yavrusuyla.

Yıllar geçtikçe Zahide ninenin beli bükülüyordu. 
O zamanlar küçük yaşta olduğum için bunun yaş-
lılıktan olduğunu sanıyordum. Ama şimdi daha iyi 
anlıyorum ki, bunun sebebi sadece yaşlılık değil, 
yaşadığı hayatın, tahammülü zor ağırlığıydı. 

Zahide nine, Azerbaycan’a yerleştiğinde yeni 
hayata alışmaya çalışırken hâlâ kocasının dönece-
ğini ümit ediyordu. Yıllarca onun yolunu beklemiş, 
yeni bir hayat kurmamıştı. Yalnız, kimsesiz ve tek 
başına yaşamayı sineye çekmiş ama verdiği sözün-
den dönmemişti. Yıkılan yuvasına rağmen, yaşadığı 
felâketlere ve aradan geçen yıllara rağmen ona olan 
sevgisi, saygısı hiç bitmemişti.

Zahide nine, yeni evine yerleştikten birkaç yıl 
sonra, kocasından nihayet bir haber geliyor! Fakat 
bu da sevindirici bir haber değil. Kocası, Alman esa-
retinden kurtulup Türkiye’ye kaçmış. Adını ve diğer 
kimlik bilgilerini değiştirmiş; bir süre gizli bir hayat 
yaşadıktan sonra burada evlenmiş! 

Bitmez tükenmez sürgün yılları boyunca, yolu-
nu beklediği kocası, başka diyarlarda yeni bir hayat 
kurmuş! Bu haberi duyunca çok üzülmüş, hatta öf-
kelenmiş. Kocasının yıllarca sakladığı Karaköl papa-
ğının çıkarıp çöpe atmış! 

Bu sırada bizim Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç 
etmemiz söz konusuydu. Babam, bir defa daha Za-
hide nineyi bizimle birlikte gelmesi için ikna etme-
ye çalıştı. Fakat o yine kabul etmedi. Bizimle gelip 
yeni bir hayata başlamak için bir umudu yoktu artık. 
Zorluklara göğüs gerebilmek için hayata tutunabile-
ceği dal çoktan kırılmıştı. Bütün bu fedakârlıklarının 
karşılığında eşinden aldığı son haberle bir kere daha 
yıkılmıştı. 

Biz, 1995’te Türkiye’ye geldik. Zahide ninenin 
2003 yılında Azerbaycan’da hayata veda ettiğini 
duyduk… 
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