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1989 Fergana Olayları, Özbek toplumunun birçok
farklı sorununu gün yüzüne çıkardı. Resmî olarak
açıkça işsizlikten, sosyal ve ekonomik geri kalmışlıktan, ulusal ihtilaflardan söz ediliyordu. Türklerle
“savaş” ilk olarak radikal İslâmcıların ve aşırı uçların
simgesi olabileceğini gösterdi.

doğru yöneldi. Tanıdığım bana, bu kalabalığın Türklerin toplu olarak yaşadıkları yere doğru yöneldiğini
söyledi. Kalabalıktan bir kişi ayrıldı ve bize yaklaşarak
“Ne bakıyorsunuz, gidin, yoksa size de ilişecekler!” dedi.
İzleyici grup hızla dağıldı.
Obkomdaki olaylarla ilgili daha sonra çok konuşuldu. Oraya ilk önce Türklerin ölüleriyle gelerek
toplandıkları ve yöneticilerden pogromları durdurarak
pogromcuları sakinleştirmelerini istediklerini söylüyorlardı. Türklerin ardınca Özbekler kendi ölüleriyle
obkoma geldiler. Türkler obkom binasında muhafaza
altına alınmıştı. Tahrik olmuş Özbek kalabalık intikam
yemini ettiler. Yöneticiler panikteydi ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Daha sonra çokları bu garip felç
durumunu yöneticilerin kendi hemşerilerine acımalarıyla açıkladılar. Ben bundan
şüpheliyim. Ne yapılacağı konusundaki
bu bilgisizliği, bana bir rayispolkomda4 yerli
mollaların inananlardan vergi toplama kararlarını söyledikleri zaman fark etmiştim.
Bu konuyla ilgili olarak rayispolkom başkan
yardımcısı itiraf etmişti: “Biz ne yapacağımızı bilemiyorduk.”

4 Haziran
1989’un Mayıs ayı sonunda benim saha araştırmam K köyünde devam ediyordu.1 Artık geri dönüş
konusunu düşünmem gerekiyordu. Fergana şehrine
Moskova’ya geri dönüş bileti almak için gittim. Fakat
orada olacakları tahmin bile edemezdim.
Daha K’da 23 Mayısta Kuvasay şehrinde yerlilerle Çeçenler arasında sorun yaşandığını
duymuştum. Bu konuda bana evinde
yaşadığım ev sahibesi, pazardan döndüğünde haber vermişti. Ben o zaman onun
sözlerini önemsememiştim. Az kavga
yaşanmıyor. Beni şaşırtan, “Kafkasyalı”
kavramının taşıdığı negatif anlamın sadece Rusya’da değil, Orta Asya’da da var
olmasıydı. Görünüşe göre, bunun açıklaması Rus pazarında Özbeklerin KafYöneticiler olağanüstü durumlarda
kasyalılarla sert şekilde rekabet etmek
nasıl reaksiyon vermeleri gerektiğini
zorunda kaldıkları şeklinde olabilirdi.
S. Abaşin
bilmiyordu.
4 Haziran Pazar günü ben şehirdeyBen ve yanımdaki, obkomdan Türklerin
dim. Sabahleyin Fergana etrafında (kenarında) ve Margelan’da Ahıska Türklerine yönelik yaşadığı havalimanına doğru yöneldik. Orada evleri
pogrom2 yapıldığını duydum. Yüzlerce yakılmış ev, yakan başka bir Özbek kalabalık gördük. Yanımızdaki
binlerce ölüden bahsediyorlardı. Öğlene doğru Ferga- birkaç ev, hâlâ yanıyordu. Türk aile- karı koca ve çonalı tanıdığımla şehri dolaşıp yaşananları kendi gözle- cukları- evlerinden birkaç eşya alarak kaçabilmişlerdi.
rimizle görmeye karar verdik. Güneşli, çok güzel bir Onlar komşularının kapılarını çalarak kendilerini sakgündü. Biz obkom3 binasına kadar geldik. Yerel idare lamalarını istediler. Bazıları kapıyı bile açmadı, bazılabinası polisle çevrilmişti (bu arada şehrin kendisin- rıysa kapıyı açtı, içeri almadı. Bizim burada daha fazla
de hiçbir yerde polis görünmüyordu). Etrafta Özbek kalmamız tehlikeliydi ve orayı terk ettik. O ailenin
gençlerden oluşan, ağaç ve çelik sopalarla silâhlanmış başına ne geldiğini de bilmiyorum.
200-300 kişilik kalabalık bulunuyordu. Özbekler bir
Biz oradan eve doğru yola koyulduk. Gördüklerim
şeyler bağırıyorlardı. Sonra bütün kalabalık bir yere beni şoka düşürmüştü. Bütün bunlar bana gerçek dışı,
*
imkânsız gibi geliyordu. Ninelerin ve annelerin kumsalBu yazı 2000 yılında Vestnik Evrazii dergisinin No: 2 (9) 		
sayısında yayımlanmıştır.
larda çocuklarla yan yana huzur içinde yürüdüğü yer**
Sankt Petersburg Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi.
den toplam iki üç sokak ötede evler yakılıyor, insanlar
1
Yazar metinde araştırma yaparken bulunduğu köyün sadece
linç ediliyor ve öldürüyor, bu da olayların ani gelişmesiilk harfini yazmış [Ç. N].
2
ni hızlandırıyordu. Ve tüm bunlar parlak güneş ve yeşil
Pogrom: Dinî, etnik veya siyasî sebeplerle bir gruba karşı 		
yapılan şiddet hareketleridir. Bu şiddet hareketleri genellikle
sokakların ferahlatan serinliğine kaşı gerçekleşiyordu.
3

ev, işyeri veya ibadet yerlerini tahrip etmek, insanları dövmek,
yaralamak, tecavüz etmek veya öldürmekten oluşur [Ç. N].
Obkom: Oblastnıy Komitet- Bölge Komitesi [Ç. N].
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Pazarı pazartesine bağlayan gece hiç de sakin
değildi. Benim yaşadığım evde tanıdık bir Türk
aile saklanmıştı. Kimse uyumuyordu. Karanlıkta
herkes stresli görünüyordu ve bekliyordu. Sokağın
kenarından ellerinde sopalarla küçük gruplar
geçiyordu. Kim oldukları belli değildi. Bazı komşular
onların Özbek, bazılarıysa Türk olduğunu söylüyordu.
Bizden çok da uzak olmayan birkaç mahalle ötede
gürültü koptu ve silah sesi duyuldu. Sonra havada
inişe geçen ağır uçakların gürültüsü duyuldu. Uçaklar
özel kuvvetleri getiriyordu.
4 Hazirandan Sonra
Pazartesi günü ortalık daha sakinleşmemişti. Salı
günüyse şehrin kenar mahallelerinde Türklerin evlerinin yağmalanıp yakılmasına rağmen endişe bitmişti. Türkleri şehrin kenarında ordunun koruduğu özel
olarak hazırlanmış kampa götürüyordular. Çatışmanın merkezi Kokand ve Fergana vadisinin diğer ilçelerine kaymıştı. Oradaki “savaş” Türklerle olmadığı
kadar pogromcuları yakalayan ve onları salıvermek
istemeyen yöneticilerle yaşanıyordu. Kokand’da ve
daha sonra Namangan’da Özbek kalabalık obkom ve
oblispolkomda5 toplanmış ve yerel yöneticilere karşı
slogan atıyordu.
Bu birkaç günde benim birkaç görüşmem ve
deneyimim oldu. Sonunda zor da olsa Moskova’ya
bilet alabildim ve kendi etnografik saha araştırmamı
devam etmek için K’ya doğru yola koyuldum. Geri
dönerken karşılaştığım manzara psikolojik olarak
çok ağırdı. Sanki ben burada bir hafta değil de bir yıl
geçirmiştim. Herkes çok gergindi ve biz birbirimize
dik dik bakıyorduk. Türklerle “savaşın” Ruslarla
“savaşa” dönüşüp dönüşmediğini kimse bilmiyordu.
Zamanla, gün be gün tansiyon düştü. Ama her şeye
rağmen Fergana’daki olaylar bazı çizgiler belirledi.
Ben ve etrafımdakiler artık bunun farklıydık.
Neler olup bittiğiyle ilgili efsaneleri kesin olarak
anlama zamanı gelmişti. Ahıska Türkleri yerli
sakinler değiller. 1944’te Stalin onları Gürcistan’ın
güney bölgelerinden Özbekistan’a sürdü. “Halkların
Atasının” ölümünden sonra ıslah (rehabilite) edildiler
fakat Gürcistan’a geri dönüş yolu onlara kapalıydı.
Peki, daha küçük ve toplu olarak yaşayan, kıyasla
dil, kültür ve din olarak diğer “göçmen” etnik
azınlıklardan yerli halka daha yakın olan bu etnik
grup, neden Özbeklerin şiddetli öfkesinin kurbanı
oldular?
Bu konudaki konuşmalar her yerde, kahvelerde
kâğıt ve şah mat oynayanlar arasında, törenlerde, toplantılarda yapılıyordu. Peki, ne olmuştu? Her şey niçin
5

başladı? Çok farklı söylentiler dolaşıyordu. Bazıları
Kuvasay’daki birahanede Türklerin Özbekleri döverek kovduğunu, bazıları Kuvasay’da Türklerin Özbek
kıza tecavüz ettiğini söylüyordu. Başka korkunçluklar
da konuşuluyordu. Güya Türkler kreşe dalarak çocukları parçalamışlardı. Hatta bunu kanıtlayan fotoğraflar
bile varmış. Doğrusu benim konuştuğum hiç kimse fotoğrafları görmemişti. Bazılarıysa Kuvasay’da incinen
Özbeklerin en yaşlı ve en saygın bir ihtiyarın bulunduğu Margelan merkez camisine gelerek şikâyette bulunduğunu ve bu ihtiyarın Türklere Fergana’dan defolup
gitmeleri için bir gün verdiğini ve aksinin yaşanması
durumda intikamla tehdit ettiğini teyit ediyordu.
Benim konuştuğum herkes bütün milliyetçi suçlamaları reddediyordu. Birkaç kişinin katıldığı konuşmalardaki genel tutum şöyleydi: “Türkler kesinlikle suçludur. Stalin onları boşuna sürmedi. Çünkü onlar faşistlere
yardım ettiler. Biz onları kabul ettik, besledik. Onlarsa bize
nankörlükle teşekkür ettiler.” Ve ayrıca, burası çok önemlidir, pogromlara katılmayanlardan intikam almak için
bazılarının geleceği konusunda da söylentiler vardı:
“Türklere sempati duyanlar haindir ve onların kaderini
paylaşabilirler.”
Bu durum birçoğunu, en azından genel olarak
sözlü de olsa pogromcuları desteklemeye zorladı.
İkili sohbetlerimizde muhataplarım çok sık olarak
Türklere karşı bir şeylerinin olmadığını, yağma ve
cinayetlerinse çok kötü bir şey olduğunu itiraf ediyordu.
Hangi güç pogrom için harekete geçirmişti?
Genellikle bilinçli bir komplodan bahsediliyordu.
Sadece azmettiricileri değişiyordu. Bazıları milliyetçi
ve “İslamcılar” olduğunu, diğerleriyse yerel “mafyayı” gösteriyordu. Bazıları da Moskova’yı, hatta
Amerika’yı sorumlu olarak gösteriyordu. Şahitlik
yapabilirim: Evet ben kendim fitnecilerin Fergana’da
dolaşarak Türkleri mahvetmeye davet ettiklerini gördüm. Fakat ben aynı zamanda genel olarak sakin ve
iyi insanların bir anda Türklere karşı nefretle büründüğünü ve herhangi bir ikna veya komploya gerek
kalmadan Türkleri öldürmeye hazır olduklarını da
gördüm. Bunların çoğu Türkleri hayatları boyunca hiç
görmemişti veya onlara karşı bir şeyleri olamayacak
kadar az görmüştü. Peki, onları pogroma katılmaya
mecbur eden neydi? Bu paradoks olarak görünmüyor
mu? Sohbetlerde bana birçok kere söylediler: “Bize
Türklerin bizi öldürmeye geldikleri söylendi. Bu yüzden
gençlik kendi kışlaklarını veya mahallelerini savunmak için
toplandı.”
Böyle bir kalabalık, daha sonra artık kendi dâhilî
sert kanunlarıyla hareket etti.

Halk Temsilcileri Sovyetleri Vilayet Yürütme Komitesi [Ç. N].
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