
Özet: Güneybat› Kafkasya’da, Gürcistan s›n›rlar› içinde yer alan Ah›ska’n›n
tarihi, mezalim ve ac›mas›zl›klarla doludur. Yaklafl›k iki yüzy›ll›k bir dönem
içinde Ah›skal›lar birçok k›y›ma u¤ram›fl, vatanlar›ndan sürgün edilmifltir.
Memleketlerine geri dönmeleri için gerekli müsaade ve koflullar sa¤lanmad›¤›
için Ah›skal›lar günümüzde de sürgünde hayat mücadelesi vermek zorunda
kal›yor. Ne var ki, bölgeye yönelik yap›lan araflt›rmalar›n ço¤unda Ah›skal›lar›n
zengin ancak ac› dolu tarihi adeta gizlenmifl ya da önemsiz gibi gösterilmifltir.
Ah›skal›lar›n tarih içinde u¤rad›¤› mezalime ›fl›k tutmay› amaçlayan bu makale,
Ah›skal›lar›n yaflad›¤› trajediden insanl›k âleminin yeterince haberdar olmad›¤›
sonucuna var›yor.
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A PAGE OF HISTORY UNREAD: MESKHETI (AHISKA) 

Abstract: The history of Meskheti (Ah›ska) situated in the Caucuses within the
borders of Georgia, has witnessed many atrocities. Throughout a period of
approximately 200 years, the Meskhetians (Ah›ska Turks) have been subjected to
massacres and have been exiled from their homeland. Due to the necessary
conditions or permission not being provided for their return to their homeland,
the Meskhetians (Ah›ska Turks) are struggling with their lives in exile.
Unfortunately, the majority of research conducted on the region in question has
overlooked the painful history of the Meskhetians (Ah›ska Turks) or have
portrayed this history as one of little significance. This article, which aims to set
forth the atrocities the Meskhetians (Ah›ska Turks) were subjected to, argues that
the tragedy of these peoples is not suffciently known. 

Key Words: Meskheti (Ah›ska), Turks, atrocity, exile, Caucuses
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I. Girifl

Tarih, insano¤lunun bin bir türlü maceras›yla teflekkül etmifltir. Tam olarak

ayd›nlanamayan ça¤lar, destanî hikâyelerle masallaflm›fl, insanl›¤a mal
olmufltur. Bilinen ça¤lar› anlatan sayfalar çevrildikçe, insan›n yüzü bazen

›fl›r bazen hüzünlenir. Yüzleri ayd›nlatan sayfalar, bütün insanl›¤a yararl›
geliflmelerin yaz›ld›¤› sayfalard›r. ‹nsan› hüzne ve ac›ya gark eden sayfalar ise
kin, nefret, kan ve gözyafl› sayfalar›d›r. Uluslararas› suçlar› da bu çerçevede
de¤erlendirmek gerekir.

Bilim, kültür ve medeniyet ilerledikçe tarih sayfalar› da bu ilerlemeden pay›n›
al›yor, günden güne ayd›nlan›yor. Geçmiflte yaflanan olaylar, günümüze kin ve
intikam fleklinde de¤il de hat›rlama, adaleti yerine koyma, gönül alma fleklinde
tafl›n›rsa, tarih ve hukuk zenginleflir; aksi takdirde bafla, yaflanm›fl ac›lara dönülür.
Günümüzde bu hadiselerin örneklerini görmekteyiz.

Konuya bu aç›dan yaklaflt›¤›m›z zaman Ah›ska ve Ah›ska’n›n maceras› nas›l
görünüyor? Bize göre Ah›ska’n›n çok dinamik bir muhtevaya sahip olan tarih
sayfas›, lây›k›yla yaz›lmam›fl, yaz›lan da nedense okunmadan çevrilmifltir. Yani
burada tarih yaflanm›fl oldu¤u hâlde yeteri kadar yaz›l›p okunmam›flt›r. Zira, bu
bölgenin yerli ahalisi birçok k›y›ma u¤rad›¤›, vatan›nda sürgün edildi¤i ve hâlâ
sürgünde hayat mücadelesi verdi¤i hâlde insanl›k âlemi bu trajediden yeteri kadar
haberdar de¤ildir. Onun içindir ki tarihin bu bölgede cereyan eden maceras›n›n
okunmad›¤›n› düflünmekteyiz. 

II. Ah›ska Neresidir?

Ah›ska, Güneybat› Kafkasya’da, Gürcistan s›n›rlar› içinde yer alan, Türkiye’nin
kuzeydo¤usunda, Ardahan ilimizle s›n›r teflkil eden, bir bölgenin merkezidir. Bu
flehrin çevresinde Abastuban, Adigön, Aspinza, Ah›lkelek, Azgur ve H›rt›z gibi
önemli yerleflim birimleri bulunmaktad›r. Bu kasabalara ba¤l› iki yüzden fazla
köy vard›. Bu bölgenin yerli ahalisinin büyük bir k›sm›, yak›n zamana kadar
Türklerden meydana gelmekteydi. Türkiye s›n›r›na 15 km mesafede bulunan ve
Posof Çay›’n›n iki yakas›nda yer alan flehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve
Türkiye’ye ba¤l›d›r. Ayr›ca Türk s›n›r›n›n çok yak›n›na kadar uzanan bir
demiryolu, Ah›ska’y› Tiflis’e ba¤lar. Bakü-Tiflis-Ceyhan enerji hatlar› da
buradan geçer. Gürcüler bu bölgeye, eski bir kavmin ad›na izafetle Mesketya,
Türk olan yerli ahaliye de Mesh demektedirler. 
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III. Tarihçe

Bölgede Türk iskân›n›n kesin tarihi bilinmemekle birlikte ‹skender ça¤›nda
bölgede Bun-Türk ve K›pçak Türklerinin yaflad›¤› bilinmektedir.1 Bun-Türk,
otokton/yerli Türk anlam›na gelmektedir.2 Bölge, XII. yüzy›lda külliyetli bir
K›pçak iskân›na sahne olmufltur. Öyle ki Gürcü Krall›¤› ordusunun en önemli
birlik ve kumandanlar› da K›pçaklard›. O hâlde K›pçaklar ve Bun-Türkler, Ah›ska
bölgesinde yaflayan yerli ahalinin atalar›d›r. Gürcüler buray› birkaç adla
anmaktad›rlar: Axal-ts›xe (Yeni kale), Sa-mskhe (Mesx yurdu), Sa-
Atabago/Atabek yurdu. 

Ah›ska, Türklerin flaheseri olan Dede Korkut Kitab›'nda Ak-S›ka/Ak-kale
olarak geçer. Gürcü Kral› I. Vaxtang Gorgaslan zaman›nda da (482) Akesga
ad›yla an›lmaktayd›.3 Ah›ska’n›n tarihî halk› olan Türkler, buraya Ax›sxa
demektedirler. 

Bölge, tarih boyunca Hun, Hazar, Bagratl›, Arap, Selçuklu, ‹lhanl›, Akkoyunlu,
Karakoyunlu ve Safevî nüfuzu alt›nda kalm›flt›r. 1268’de ‹lhanl› ça¤›nda K›pçak
Atabek sülâlesi burada hükûmet kurmufltur.4 XVI. yüzy›l›n bafllar›nda Ah›ska
Atabekleri hükûmetinin s›n›rlar› Azgur’dan Kars, Artvin, Tortum, ‹spir ve
Erzurum’a kadar uzan›yordu. Bugünkü halk kültüründen de anlafl›l›yor ki, Ah›ska
Türkleri ile Posof, Ardahan, Artvin, Ardanuç, fiavflat, Yusufeli, Tortum, Narman
ve Oltu halk› ayn› köktendir.5

Ortodoksa-K›pçak Atabekleri hükûmeti, önce ‹lhanl› ve sonra da Safevî Türkmen
devletine ba¤l› olarak 310 y›l ayakta kalm›fl; 1578’de Osmanl› Devleti’ne intikal
etmifltir.6 Ah›ska flehri, yeni kurulan Ç›ld›r Eyaleti’nin baflkenti olmufltur. 

IV. Tarih Ah›ska’da ‹nsanl›k Suçuna fiahit Oluyor

Gürcü Kral› Erekle, 1783’te Rus Çar›na baflvurarak Osmanl›’ya karfl› himaye
talebinde bulundu. Bu daveti f›rsat bilen Ruslar, Tiflis’e gelerek onunla bir
antlaflma yapt›lar. Bu antlaflmada Kral Erekle, Ah›ska ve çevresiyle fiirvan
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topraklar›n›n da Gürcistan’a kat›lmas› umuduyla Ruslara ba¤l›l›k yemini etti.
1801 y›l›nda da Gürcistan bir Rus vilâyeti olarak ilân edildi.7

Ruslar, bu tarihten itibaren civar memleketleri istilâ etmenin yollar›n› arad›lar.
Esasen 1552 y›l›nda Kazan’›n fecî bir flekilde ele geçirilmesiyle bafllayan Rus
yay›lmac›l›¤›, günden güne artarak Karadeniz ve Hazar sahillerine kadar
ulaflm›flt›. Kafkasya’daki hanl›klar›n topraklar› birer birer Ruslar›n eline
geçiyordu. O zamanlar Osmanl› Devleti, Yeniçeri Oca¤›’n›n kapat›lmas› ve
Navarin’de donanmas›n›n yak›lmas›ndan dolay› askerî yönden zay›f bir hâldeydi. 

Ruslar, büyük ordularla Güney Kafkasya’n›n istilâs›na koyuldular. Gudoviç,
Tormazof, Yermolov, Velyaminof,  Paskieviç gibi en ünlü komutanlar burada
görevlendiriliyordu. Bu komutanlar›n her birinin di¤erinden daha zalim oldu¤u
muhtelif kaynaklarda dile getirilmektedir. Rus kaynaklar›ndan birinde: “‹nsanî bir
deyim olan ‘Yere düflene vurulmaz’ sözü Ruslar taraf›ndan asla hat›rlanmad›.
‹nsanî bir yap› kazanaca¤›m›za, daha da zâlimleflmeye bafllam›flt›k.”
denilmektedir. Bu sözleri kitab›nda nakleden J. Baddeley, Paskieviç’in, ‘E¤er
elinden gelirse aya¤›n›n alt›nda ot bitmesine izin vermeyecek kadar zâlim bir
kumandan’ oldu¤unu yazmaktad›r.8

15 Temmuz 1828’de Kars’› iflgal eden Ruslar, 12 A¤ustosta Ah›lkelek’i ele
geçirdiler. Art›k Ruslar›n hedefi Ah›ska’yd›. Ah›ska, ekseriyeti Müslüman Türk
olan 50.000 nüfuslu, zengin ve tabiî güzellikleriyle meflhur bir flehirdi. Üç kat
suru, kudretli bir iç kalesiyle birlikte her evi âdeta bir kale gibiydi. Do¤u
Türkiye’nin Erzurum ve Trabzon’dan sonra en önemli flehriydi.9

Bu savafllar› anlatan John F. Baddeley, Ah›skal›lar ve flehrin düflüflüyle ilgili
olarak flu ifadeleri kullanmaktad›r:

Kendi mahallî liderleri taraf›ndan yönetilen Ah›skal›lar, çok savaflç› ve
korkusuz, enerjik insanlar olarak ün salm›fllard›r.

Rus ordusu, Ah›ska flehri önlerine geldi. fiehirden befl alt› kilometre
uzaktaki garnizon, Ruslarla iki gün süren kanl› çarp›flmalar yapt›. Burada
üstün gelen Rus kuvvetleri, Ah›ska’y› kuflatmaya bafllad›lar. Ruslar›n
gelmesini dört gözle bekleyen Yahudi ve Ermeni az›nl›¤› saymazsak
geriye kalan Müslüman halk, cesur ve savaflç› insanlardan olufluyordu.
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Bunlar, kad›nlar› da dahil olmak üzere, hayatlar›n›, evlerini ve mallar›n›
sonuna kadar savunmaya kararl›yd›lar. Bu insanlar, Ruslara gülerek
kendilerine olan güvenlerini flu flekilde aç›¤a vuruyorlard›: ‘Siz gök
yüzündeki ay'› Ah›ska’n›n câmisindeki hilâlden  çok daha kolayl›kla
sökebilirsiniz!’

Ruslar, 27 A¤ustosta sabaha karfl› ânî bir hücuma geçtiler. fiehir toplarla
dövüldü. Çevredeki binalar atefle verildi. Her tarafa yang›n paçavralar›
atarak flehrin evlerini yakmaya bafllad›lar. Genç ihtiyar flehir halk› büyük
bir cesaretle savaflt›lar. Kad›nlar canl› olarak Ruslar›n eline geçmektense
yanan binalara dalarak canl› canl› yanmay› tercih ediyorlard›. Bir câmide
toplanan yüzlerce insan diri diri yak›ld›. Rus askerleri bu kahramanca
mücadeleyi sindiremiyor, ele geçirdikleri insan› çocuk dahi olsa
ac›mas›zca öldürüyorlard›.10

Gudoviç ve Tormazof’un ma¤lûbiyetlerinin h›nc›yla Ah›ska’ya sald›ran
Paskieviç, bir ay müddetle kendisine karfl› kahramanca direnen flehri, evleri,
câmileri ve insanlar›yla beraber bir gecede atefle verdi. Bu hadise bir Türk askerî
kayna¤›nda flöyle tasvir edilmektedir:

Gece karanl›¤› çökünce flehirde yang›n ç›kt›. Ruslar, bu yang›n›n kimler
taraf›ndan ç›kar›ld›¤› bilinmemektedir, demektedirler. Harp Tarihi yazan
General Kropatkin ve arkadafllar› ise konuda aynen flöyle demektedirler:
Baflkumandan Paskieviç, yang›ndan yararlanmak maksad›yla yang›n
alevlerinin mümkün oldu¤u kadar etrafa yay›lmas› için gayret
gösterilmesini emrediyordu. fiehir alevler içinde kal›yor, her sokakta
yang›n ve her haneye ayr› hücum oldu¤u hâlde, kale savunmac›lar› ve
halkta mukavemet gücü k›r›lm›yordu. Her haneyi ele geçirmek için ayr›
ayr› hücum etmek gerekiyordu, çünkü her bir hane ayr› bir kale gibiydi!
Bir ad›m ilerlemek için Rus askerlerinin seller ile kan ak›tmas› icap
ediyordu! Ruslar, ancak ak›tt›klar› hesaps›z kanlar pahas›na bir evi ele
geçirebiliyorlard›. Ah›ska erkeklerinin yi¤itlik ve fedakârl›¤›n› tasvir
etmek lâz›m de¤ildir. Ah›skal›lar›n o esnada hiçbir yerde benzeri
görülmemifl bir tarzda atefle at›lan kad›nlar›n› hat›rlamak hadisenin
tasvirine kâfidir... Türk kad›nlar›, ellerinde k›l›ç bulundu¤u hâlde, Ruslar
üzerine arslanlar gibi hamle ve hücum ederek muharebede sebat
ediyorlard›. Çaresiz kalan gaziyeler ise diri olarak Ruslara teslim olmay›
kabul etmeyip, esaret felâketine maruz kalmaktansa kendilerini diri diri
yang›n alevleri içine at›yorlard›. Alevlere gömülüp cesetlerini kül,
ruhlar›n› Cenab-› Hakk’a teslim ediyorlard›.”11
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Ahmet Muhtar Pafla, Rus Harp Tarihi’nde geçen bu ifadeleri naklettikten sonra flu
sat›rlar› da ilâve etmektedir: 

Bu beyanat›n Rus kaleminden ç›km›fl olmas›, ayr›ca dikkate de¤erdir.
General Kropatkin ve arkadafllar›n›n bu elîm faciay›, bu müthifl vak’ay›
hakikatten ayr›lmaks›z›n bütün ç›plakl›¤›yla yazmak suretiyle hakikate
hizmetlerinden dolay› kendilerine ne kadar teflekkür edilse azd›r. Bu yürük
paralayan faciaya General Paskieviç’in emirlerinin sebebiyet verdi¤i, Rus
yazarlar taraf›ndan haber verilmekle, ad›n›n her insaf ve merhamet sahibi
taraf›ndan ebediyen lanetle an›laca¤›na flüphe yoktur.12

Böylece, birçok Rus generalini ma¤lûben geri çekilmek zorunda b›rakan ve
yüzy›llarca dokunulmazl›¤›n› sürdüren Ah›ska, Rus kaynaklar›n›n da teyit etti¤i
gibi, 28 A¤ustos 1828 sabah› küller içinde Ruslara teslim oldu. Ruslar flehirde
kad›n-erkek binlerce insan› öldürdüler.13

fiehri iflgal eden Ruslar, resmî binalar› ve mahalleleri ya¤malad›lar.
Kütüphanelerdeki k›ymetli eserleri, Petersburg’daki imparatorluk kütüphanelerine
tafl›d›lar. Bu kanl› savaflta Gürcüler ve Ermeniler de aktif olarak Ruslar›n saf›nda
yer almaktayd›. Hatta Do¤ubayaz›t Ruslar›n eline geçince, Gürcü as›ll› Rus
kumandan› Çavçavadze, burada bir zamanlar Ah›skal› ‹shak Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›fl olan ‹shak Pafla Saray›’n› ve bu saray›n kütüphanesini ya¤malad›.14

1828 Osmanl›-Rus savafllar›nda, Osmanl› tebaas› Ermeniler, Rus kuvvetlerinin
yan›nda, eski komflular›na karfl› savaflm›fllard›r. fiüphesiz bunun birinci sebebi,
Ruslar›n bölge halk›ndan destek aray›fllar›yd›. Bu deste¤i verecek olan da
H›ristiyan ahali, bilhassa Ermenilerdi. Nitekim Ruslar, tarih boyunca bu halk›,
kendi emelleri u¤runda kullanmay› bilmifltir. Bu konuda Baddeley’in
de¤erlendirmesi dikkat çekicidir: 

Paskieviç, tamamen politik sebepler yüzünden Türkiye'de yaflayan
Ermenilerin umut ve h›rslar›n› en üst dereceye kadar cesaretlendirerek
teflvik etti. Sonunda öyle bir durum ortaya ç›kt› ki, daha önceleri Türk
komflular› ve yöneticileriyle uyum içinde bulunan bu insanlar, onlara karfl›
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Nitekim o devrin meflhur Erzurum Müftüsü Ardahanl› Ahmed Nat›kî,  tek kurflun atmadan teslim olan yerlerde
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cephe ald›lar. Türklere karfl› yapt›klar›ndan sonra onlardan korkan
Ermeniler, kitleler hâlinde Ruslarla birlikte gitmek istiyorlard›. 1829
Edirne Antlaflmas› gere¤ince Rus ordusu geri çekilirken, 90.000 kadar
Ermeni de onu izliyordu.15

Rus tarihleri, Paskieviç’in Kafkas seferini, zafer olarak yaz›yor. Hâlbuki bu sefer,
insanl›k tarihinin en kanl› sayfalar›ndand›r. Nitekim o sefere kat›lan ünlü Rus
fiâiri Puflkin de bu kanaattedir.16

Ah›ska, 1828 felâketinden sonra belini do¤rultamam›fl, harabe hâlinden
kurtulamam›flt›r. 1828’de 50.000 olan Ah›ska flehrinin nüfusu, 1887’de 13.265’e
düflmüfltür.17 Bu tarihten itibaren flehir nüfusunun milliyeti de büyük ölçüde
de¤iflmifltir. 1908 y›l›ndaki nüfusu 20.780’dir.18 Ah›ska flehri, günümüzde harap
bir kasaba görünümündedir.

Osmanl›’n›n Ç›ld›r Eyaleti merkezi olan ve medreseleriyle, ticarî hayat›yla ünlü
Ah›ska flehri, Rus istilâs›ndan itibaren küçük bir kasaba hâline gelmifltir. Halk›n
bir k›sm› Anadolu’ya göç etmifl, zamanla bölge tenhalaflm›flt›r. 

V. Ah›ska’da Zulmün ‹kinci Perdesi

3 Temmuz 1853 tarihinde K›r›m Savafl› bafllad›. Rumeli ve Kafkas cephelerinde
cereyan eden bu savaflta Ah›ska yeni mücadelelere sahne oldu. Ah›ska’da 1828
felâketini görmüfl olan Ah›skal› Aziz A¤a, bu savaflta savafl›rken flehit oldu.
Ruslar, Aziz A¤an›n bafl›n› keserek duvara ast›lar ve vücudunun derisini
yüzdüler.19

fiehir, Türk ve Rus kuvvetleri aras›nda el de¤ifltirdiyse de sonunda Ruslar galip
geldi. fiehri ele geçiren Ruslar, “Türklerin gelifline sevinip yard›mda
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15 John F. Baddeley, Ruslar›n Kafkasya’y› ‹stilâs›…, ss. 221-222.

16 A. Sergeyeviç Puflkin, Erzurum Yolculu¤u, çev. Z. Baflt›mar (‹stanbul: Yaba Yay›nlar›, 1961),  ss. 22 vd.

17 M. Fahrettin K›rz›o¤lu, 1855 Kars Zaferi…, ss. 28-29.

18 Kavkazskiy Kalendar› (Tiflis: 1910), s. 190.

19 Salih Hayri, Hayr-Âbâd adl› eserinde bu vahfleti manzum olarak flöyle hikâye etmektedir:

Zaten Ah›skal› bir pîr-i Aziz

Çeküp ihlâs ile tî¤-i ser-tîz

Arfla ast› k›l›ç ol merd-i said

Ba’d-ezin kendisi oldukda flehid

Cesed-i pâkin edüp sad-pâre

Ast›lar re’sini bir divare

Barbar oldu¤una Rus’un acaba

fiek mi eder Avrupal›lar hâlâ!
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bulundunuz!” diyerek halk› katliâm ederek mallar›n› ya¤malad›lar. Ruslar, ayn›
sebeple, ayn› vahfleti 1915 y›l›nda Ardahan’da da gerçeklefltireceklerdi.20 Bu
büyük katliam, tarihe “Ardahan K›rg›n›” olarak geçmifltir. 

Ah›ska ve çevresinin Çarl›k Rusya’s› elinde geçen doksan y›ll›k hayat›,
zulümlerle doludur. Halk›n bir k›sm› Türkiye’ye göç etmifltir. Esasen Rus
yönetimi, bir taraftan bask› yaparken di¤er taraftan da halk› göçe teflvik
etmekteydi. Dinî k›l›kl› manzumeler yazd›rarak cami önlerinde halka
da¤›t›l›yordu. “Ne durursun hicret eyle” nakaratl› bu manzumelerde özetle flöyle
denilmekteydi: Buralar kâfir eline geçti, art›k buralarda duramay›z, biz de kâfir
oluruz, ileride torunlar›m›z bizi lânetle anarlar, mutlaka göç etmeliyiz. Baz› ayd›n
kifliler ise bu esaretin bir gün sona erece¤ine inanmaktayd›lar.21

Rus iflgalini gören ihtiyarlar›n hikâyelerinden anlafl›l›yor ki, Rus idaresi y›llar›nda
Türk ahali adeta uyuflturulmufltur. Halk›n e¤itim hizmetlerine önem verilmiyor;
köy mollalar›n›n, sadece yüzünden Kur’an okumay› ö¤retmelerine müsaade
ediliyordu. Kitap, gazete gibi iletiflim araçlar›ndan habersiz kalan halk, dünyada
olup bitenleri, Sibirya’ya sürgüne gidip gelenlerden ö¤reniyordu. 

Çar hükûmeti, Müslüman halk› askere alm›yor, onun yerine 40 manat para
al›yordu. Silâh tutmas›n› ve askerlik mesle¤ini bilmeyen halk, sonraki y›llarda
vuku bulan savafllarda, bunun ac›s›n› çok çekmifltir. Çar idaresi, halktan az vergi
al›r, askere götürmez ve iyi davran›r görünmüfl; di¤er yandan dinî ve etnik
farkl›l›klar› daima diri tutarak, bölge halk›n› birbirine düflman etmifltir. Günümüze
kadar sürüp giden Türk-Ermeni, hatta Gürcü ve di¤er kavimlerin sürtüflmelerine
bak›l›rsa, Ruslar›n iki yüz y›ldan beri yürüttükleri faaliyet daha iyi anlafl›l›r.

VI. Üçüncü Perde: Aktörler/Failler De¤ifliyor Oyun De¤iflmiyor

1917 y›l›nda Rusya’da Bolflevik ‹htilâli sonucu Çarl›k y›k›ld›. Gürcistan’da
Menflevik yönetim ifl bafl›na geldi. Felsefesi Gürcü flovenizmine dayanan bu
yönetimin en aç›k icraat›ndan biri, Türk ve Müslüman ahaliyi sindirmek ve göçe
zorlamakt›.
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20 M. Fahrettin K›rz›o¤lu, 1855 Kars Zaferi…, ss. 63-70.

21 Bu esaret y›llar›nda (1904),  millî duygular› uyan›k halk flâiri Posoflu Zülâlî kurtulufl umudunu flöyle dile
getiriyordu: 

Biz, bu zulmetler içinden ç›kar›z bir gün olur;

fiarka, garba y›ld›r›mlar çakar›z bir gün olur!

Türk do¤ar›z, Türk gezeriz, Türk yaflar›z dünyada,

Devrilen Moskof elinden ç›kar›z bir gün olur.

Der Zülâlî, Volga, Tuna, Ceyhun, Araslar gibi,

Tu¤yan eder, deryalara akar›z bir gün olur. 

Yunus Zeyrek, Posoflu Zülâlî (Ankara: 2004), s. 165.
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Çarl›¤›n yerini alan Bolflevik Rusya ile Osmanl› Devleti aras›nda 3 Mart 1918
tarihinde Brest-Litovsk Antlaflmas› imzaland›. Bu antlaflmayla Üç Sancak (Kars,
Ardahan ve Batum), ana vatan Türkiye’ye kavufltu.22

‹htilâl karmaflas›ndan yararlanan Türk askeri Ah›ska’ya geldi ve halk taraf›ndan
büyük bir sevinçle karfl›land›. 1829’da Edirne Muahedesi’yle Rusya’ya b›rak›lan
bu bölgenin Türk ahalisi, hiçbir surette Rus idaresine ›s›namam›fl, Türk ordusunun
gelifline umut destanlar› söylemiflti. Ah›ska ve Ah›lkelek nahiyeleri halk›,
yapt›klar› toplant›larda delegeler seçerek Batum Konferans›’na gönderdiler. Bu
delegeler, ald›klar› toplu bir kararla, Sovyetlerin ilân ettikleri oto-determinasyon
hakk›ndan istifadeyle, Türkiye’ye kat›lmak istediklerini bildirdiler (1918).
Gürcistan içinde kalmalar› durumunda din, dil ve kültürlerini kaybedeceklerini ve
Gürcü bask›s›na maruz kalacaklar›n› düflünüyorlard›.23

Ah›skal›lar›n dile¤i kabul edildi ve Batum Konferans›’nda Türk Hey’etinin
Baflkan› Adliye Naz›r› Halil (Mentefle) Bey, buralar›n Türkiye’ye ba¤land›¤›n›,
Kafkas Cumhuriyeti murahhaslar›na bildirdi. Gürcü delegeleri de bu karar› kabul
ettiler.24 4 Haziranda yap›lan Batum Antlaflmas›’yla, Gürcistan hükûmeti, Ah›ska
ve Ah›lkelek’i Türkiye’ye b›rakt›.25 Fakat Ah›skal›lar›n bu sevinci uzun sürmedi.
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi, Türk kuvvetlerinin
Ah›ska’dan ç›kmas›n› emrediyordu. 

9. Ordu Kumandan› Yakup fievki Pafla, Gürcü hükûmetinin, buradaki halka iyi
davranaca¤›n› düflünerek geri çekilme karar›n›n uygulanmas›n› istedi. 5 Aral›k
1918’de Ah›ska ve çevresi, Gürcistan hükûmet kuvvetleri taraf›ndan iflgal edildi. 

1919 y›l›nda, Ah›ska ve çevresinde Gürcü bask›s›, halk›n sabr›n› tafl›rd› ve isyan
noktas›na getirdi. Zira birçok masum insan tutuklan›yor, bunlar›n ailelerine
iflkence ediliyor, hatta halk›n namusuna musallat oluyorlard›. Bu duruma
tahammül edemeyen yerli ahali, mahallî önderler idaresinde organize olarak
Gürcü kuvvetleriyle çarp›flmaya bafllad›. Yani bir tarafta sivil halk di¤er tarafta
nizamî ordu vard›. Ah›skal›lar bu çat›flmalarda baflar›l› olduysa da, Kars Millî
fiura hükûmetini da¤›tarak üyelerini Malta’ya süren ‹ngilizler, Gürcülere yard›m
ederek Ardahan’a kadar bölgeyi onlara iflgal ettirdiler.26

‹ngilizlerin himayesinde, Gürcü ve Ermeni iflgali bafllad›. Gürcüler, katliâm, talan,
ya¤ma, yang›nla her yerde zulüm ve vahflete bafllad›lar. Posof’ta yirmi befl köyün,
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22 Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, “Üç Sancak: Kars Batum Ardahan,” Türk Yurdu Dergisi, Mart 1970, ss. 25-28.

23 Arif Yunusoy, Mesketya Türkleri-‹ki Defa Sürülen Halk (Bak›: Zaman, 2000), s. 56.

24 Dr. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya (Ankara: Kültür Bakanl›¤›, 1990), ss. 474-475.

25 Dr. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya…, s. 475; Nâs›r Yüceer, Birinci Dünya Savafl›’nda Osmanl›
Ordusunun Azerbaycan ve Da¤›stan Harekât›, (Ankara: Gnkur. Bas›mevi, 1996), ss. 26-27.

26 Hüsamettin, Tu¤aç, Türk ‹stiklâl Harbi-III. Cilt/Do¤u Cephesi (Ankara: Genelkurmay Bas›mevi, 1965), s. 76.
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zahire, ev eflyas›yla kedisine ve tavu¤una var›ncaya kadar ya¤malad›lar. Bu arada
Ah›ska’da yedi, Posof’ta da dört câmiyi atefle verdiler.27

Kars Vilâyeti Ahali-i ‹slâmiyesi ad›na 25 Eylül 1919 tarihinde Milletvekili Bekir
(S›tk› Kubato¤lu) Beyin Amerikan hey’etine verdi¤i raporda, Ardahan ve
Ah›ska’daki Gürcü zulmü flöyle ifade edilmifltir:

Mütarekeden sonra Ardahan ve Ah›ska m›nt›kalar›n› Gürcüler iflgal ettiler.
Bu iflgali müteakip Gürcüler de ‹slâmlar› imha ederek ekseriyet temin
etmek gayretine düfltüler. Bu suretle birçok ‹slâm kan› ak›tt›lar. Binlerce
mâsum kad›n, çocuk ve mâlüllere tecavüz ettiler.28

Nihayet 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaflmas›’yla Kars, Ardahan ve Artvin
ana vatana kavufltu; Ah›ska ve Batum, Sovyet Gürcistan’›na b›rak›ld›.

VII. Yeni Rejim, Yeni Zulüm

Rusya’da kurulan totaliter rejim, insan hak ve hürriyetlerine kelepçe vurmufltu.
Ah›skal›lar, Çarl›ktan kurtulmufl, Bolfleviklerin eline düflmüfltü. Onlar›n kim
olduklar›, dili, kültürü ve kimli¤i tan›nm›yordu. Bir taraftan Gürcü olduklar›
propagandas› yap›l›rken di¤er taraftan onlar›n Azerî oldu¤una karar veriliyor ve
köy okullar›nda ders vermek üzere Azerbaycan’dan ö¤retmenler getiriliyordu.

Ne yaz›k ki Ah›skal› bir ayd›n olan Ömer Faik de bu yeni rejimin öncülerinden
biri kesilmiflti. Tiflis ‹nk›lâp Komitesi’ne ba¤l› olarak, 1 A¤ustos 1921 tarihinde,
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Müslüman Ahali fiuras› kuruldu. Üç
kifliden meydana gelen bu fluran›n baflkan› Ömer Faik’ti.29

Ömer Faik, kendisine verilen genifl yetkilerle, Müslüman ahalinin yaflad›¤›
Ah›ska, Ah›lkelek, Acaristan ve Borçal›’y› kar›fl kar›fl gezdi. Halk› dinledi. Halk›n
yönetimden memnun olmad›¤›n› gördü. Buralarda Müslümanlar›n yaflad›¤›,
hesaba kat›lm›yordu. Mahallî yönetimler, tamamen Rus, Gürcü ve Ermenilerin
elindeydi. Türkler tutuklan›yor, evleri aran›yor, mallar› müsadere ediliyordu. Bu
hayat›n çekilmez hâl ald›¤›n› gören halk, Türkiye’ye göçe bafllam›flt›. Bu göç,
düzenli bir göç olmay›p, mal›n› mülkünü, dost akrabas›n› terk ederek can›n›
kurtarmak için kaçmaktan ibaretti.
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27 Osman Server Atabek,“Ah›ska Posof Ardahan Bölgesinde Gürcülerle Mücadele” , Yenigün Gazetesi, 3 Aral›k
1919, 7 Ocak 1920.

28 Kâz›m Karabekir, ‹stiklâl Harbimiz (‹stanbul: Türkiye Yay›nevi, 1960), s. 309.

29 fiamil Gurbanov, Ömer Faik Ne’manzade (Bak›: Gençlik, 1992), s. 153.
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Ömer Faik, halk›n, eski Menflevik rejimiyle yeni Sovyet münasebetleri aras›nda
bir fark olmad›¤›n› anlad›. O, halk›n içinde bulundu¤u bu olumsuz flartlar› bir
mektupla, ‹nk›lâp Komitesi Baflkan› Maharadze’ye bildirdi. 

K›z›l askerlerin halka yapt›¤› zulümler de çekilmez hâl alm›flt›. Onlar, kendilerini
düflman ülkesindeymifl gibi görüyor, halka da öyle davran›yorlard›. Meselâ bir
asker, kendisine ikinci defa süt vermek istemeyen bir köylüyü kurflunluyor; bir
baflkas›, kendisine süt bulup getirmeyen köylü kad›n› tahkir ediyor; di¤eri,
Ramazan ay›nda câmiyi kilitleyerek imam›n ezan okumas›na mani oluyor; bir
baflkas›, tek odal› evde yaflayan befl alt› kiflilik bir ailenin evinde kalmak istiyor ve
bütün bunlar hakaretlerle icra ediliyordu. K›z›l askerlerin kendileri halk›n
s›rt›ndan geçindikleri gibi atlar› da tarlalar›, ba¤lar›, bahçeleri tahrip ediyordu. Bu
askerler uyar›ld›klar›nda da çok kaba hareketlerle karfl›l›k veriyorlard›. 

‹lçelerdeki ‹nk›lâp Komitesi bürolar›, gayrimüslimlerin bilhassa Ermenilerin
elinde bulunuyordu. Bu Ermenilerin halka yapmad›¤› eziyet yoktu. Ömer Faik,
bütün bunlar› hükûmete ve ordu kumandanlar›na bildiriyor, fakat bir sonuç
alam›yordu. O günlerde bir köylü, Ömer Faik’e flu soruyu yöneltmiflti: “Zahmet
olmazsa bizi götürün görelim, flu anda bizim Ah›ska’daki hükûmet, Bolflevik
hükûmeti midir, Ermeni hükûmeti midir?”30

Çarl›k Rusya’s›n›n millî siyasette, özellikle Müslüman Türklerle münasebette
baflaramad›klar›n›, Bolflevikler gerçeklefltirdiler. Henüz XIX. yüzy›l ortalar›nda
Rus flovenizminin ideologlar›ndan biri olan N. ‹lminski (1822-1897), en do¤ru
yolun, Türkleri Rusya ‹mparatorlu¤u'nun s›n›rlar› d›fl›na ç›karmak oldu¤unu
yazm›flt›. Bu mümkün olmay›nca, onlar› manevî aç›dan ezmeyi, onlara Ruslar›n
daha üstün oldu¤u fikrini afl›lamay› önermiflti.31

Ah›ska Türklerine karfl›, Ruslar gibi utanç verici siyasî plân›, Gürcü flovenistleri
daha büyük baflar›yla uygulamaya bafllad›lar. ‹lk önce onlar›n Türkiye ile her türlü
manevî-kültürel iliflkileri kesildi. Demirperde arkas›nda kalan Ah›ska Türkleri, iki
kat mezâlimi gündelik hayatlar›nda ve manevî dünyalar›nda yaflad›lar. Onlar
flimdi hem Rus, hem de Gürcü mezâlimi ile karfl› karfl›yayd›lar.32

Sovyetler Birli¤i zaman›nda Türk kelimesinin unutturulmas› çabalar› daha 1924
y›l›nda kuvvetle hissedilmekteydi. Stalin, Ah›ska Türklerinin önde gelen
liderlerinden biri olan Ömer Faik Beye milliyetini de¤ifltirmesini teklif etmiflti.
Böylece kendi halk›na örnek olabilece¤ini söylemiflti. 1927 y›l›nda Ah›ska’da
kolhozlar kurulmaya baflland›. Bundan sonra önde gelen ayd›nlar, türlü türlü
düzme suçlarla tutuklan›p ya öldürülüyor yahut da sürülüyordu.
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30 fiamil Gurbanov, Ömer Faig…, ss. 152-164.

31 Prof. Dr. Vilâyet Muhtaro¤lu, “Bir Türk Boyunun Yürekler Yakan Göç Destan›”  Türk Yurdu (Aral›k: 1993).

32 Prof. Dr. Vilâyet Muhtaro¤lu, “Bir Türk Boyunun…”
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1930’lu y›llar, ayd›n ve din adamlar›n›n sistemli flekilde yok edildi¤i y›llard›r.
Bunlara yak›flt›r›lan en büyük suç Kemalistlik, Türkçülük ve Türkiye
taraftarl›¤›yd›. Bu y›llar ayn› zamanda Gürcü flovenizminin azg›nlaflt›¤› bir
zamand›. Birçok Türkün soyad› Gürcüceye çevrilmiflti: meselâ Paflao¤lu,
Paflaladze; Alio¤lu, Alidze; Dadaflo¤lu, Dadaflidze; Zeynelo¤lu, Zeniflvili gibi.
Hâlâ buna benzer soyad› tafl›yan Ah›skal›lar var.

1926 y›l›nda yap›lan nüfus say›m›nda, Ah›ska ahalisi, Türk kimli¤i ile 137. 921
kadard›. Okullarda tedrisat Türkçe idi. 1935-36 ö¤renim y›l›nda okul dili
Azerbaycan Türkçesine çevrildi ve bu ahaliye Türk yerine Azerî kimli¤i verildi.33

Azerî lehçesinde önce Arap, sonra Latin ve ard›ndan da Kiril alfabeleriyle
okutulmaya baflland›. 1940’tan itibaren de okullara Gürcü dili ve alfabesi getirildi.
Bu y›llarda halka komünizm propagandas› yapmak maksad›yla Azerî Türkçesiyle
mahallî gazeteler de yay›nlanmaya baflland›.34

Sovyetler Birli¤i’nin Gürcü kökenli diktatörü Stalin hakk›nda yaz›lan birçok kitap
ve makalede zalim s›fat›yla öne ç›km›flt›r. Bir kitapta ondan flöyle
bahsedilmektedir: 

Stalin’in kurbanlar›n›n toplam say›s› hiçbir zaman ö¤renilmeyecek, ama
yine de bu say›n›n yirmi milyondan az olmad›¤›, hatta belki de k›rk
milyona kadar ç›kabilece¤i rahatl›kla söylenebilir. Korkunç Terör (1968)
adl› kitab›nda ‹ngiliz tarihçi Robert Conquest en iyi ve eksiksiz tahminleri
derlemifl, çok dikkatli hesaplar yapm›fl ve burada sözü edilen rakamlar›n
tavan›na çok yaklaflm›flt›r. Sonuçta Stalin’in istatistikî olarak Hitler’i bile
gölgede b›rakarak, insanl›k tarihinin en kanl› kitle katili oldu¤u
söylenebilir.35

1937 y›l›, Stalin zulmünün doru¤a ç›kt›¤› bir tarihtir. Bu tarihte Ah›ska’da
yaflanan insanl›k d›fl› uygulamalardan bahseden Prof. Gurbanov flunlar›
yazmaktad›r: 

Ayd›nlar›n ço¤u tutukland› ve idam edildi. Sovyetler Birli¤i Dahilî ‹fller
Komiserli¤inin Özel Soruflturma Bölümü Baflkan› B. Kabulov (1953’te
Beriya ile birlikte idam edilmifltir), o zaman Ah›ska’da Milis Reisi idi.
Cellâtl›¤›n ilk mektebini, ilk tecrübesini burada denemifl bu alça¤›n,
kendine mahsus vahflîlik usûlü vard›. Bu usûlün ilk darbelerini, Ah›ska
Türlerinin bafl›nda s›nam›flt›r. B. Kabulov, ihtiyar ve hasta Ömer Faik’e
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33 Ann Sheehy, “The Crimean Tatars, Volga Germans and Meskhetians”, MRG, Rep. No. 6, The Sunday Times,
(London: 1973).

34 Razim Memmedli, Gürcistan’da Neflrolunan Azerbaycan Dilli Metbuat, (Bak›: 1995).

35 Zbigniew Brzezinski, Büyük Çöküfl, çev. G. Keskil ve G. Pakkan (Ankara: 1992), s. 23.
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kendi odas›nda o kadar dehfletli iflkenceler vermifltir ki, ünlü yazar,
kendine geldi¤inde, sandalyenin üstündeki barda¤› parçalay›p damarlar›n›
kesmifl ve: “Senin gibi alça¤›n elinde ölmektense, kendimi öldürürüm!”
demifltir.36

VIII. Ah›ska’da Zulmün Son Perdesi: Sürgün

II. Dünya Savafl› y›llar›na kadar Ah›ska Türkleri askere al›nmamaktayd›. Savafl
bafllay›nca eli silâh tutan 40.000 genç, Almanlarla savaflmak üzere silâh alt›na
al›n›p cepheye gönderildi. Geride kalanlar› da k›z, gelin ve yafll›lar dahil, Ah›ska-
Borcom  demiryolu inflaat›nda çal›flt›r›ld›lar. Bu hat, 1944 Ekiminde tamamland›.
Hat boyunca ard› arkas› kesilmeyen yük ve hayvan vagonlar› görünmeye
baflland›. Kimse buna bir anlam veremiyordu. Demek ki, Ah›skal›lar, sürgün
trenlerinin gelece¤i demiryolunu, kendi elleriyle yapm›fllard›. ‹nsanl›k tarihinin en
kirli sayfalar›ndan bir tanesini teflkil eden bu sürgün olay›n›n belgeleri, y›llar
sonra ortaya ç›kacakt›.

Tamamen gizli damgal›, 31 Temmuz 1944 tarih, 6279 say› ve Baflkan Stalin
imzal› Devlet Savunma Komitesi Karar›’n›n ilk cümlesi: “Gürcistan SSC devlet
s›n›r›n› korumak üzere gereken flartlar›n sa¤lanmas› için afla¤›daki kararlar›
alm›flt›r.” fleklindedir. Bu kararlar›n ilk birkaç› s›ras›yla flöyledir:  

1. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin s›n›r fleridindeki Ah›ska, Adigön,
Aspinza, Ah›lkelek ve Bogdanovka ilçeleriyle Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nden
Türk, Kürt, Hemflin olmak üzere toplam 86.000 kifliden meydana gelen 16.700
hanelik nüfusun, 40.000'i Kazakistan’a, 30.000'i Özbekistan’a ve 16.000'i de
K›rg›zistan'a tahliye edilsin. Tahliye, SSCB Halk ‹çiflleri Komiserli¤ince
gerçeklefltirilsin. SSCB Halk ‹çiflleri Komiseri Yoldafl Beriya, tahliye iflini 1944
y›l› Kas›m ay›nda gerçeklefltirsin. 

2. Gürcistan SSC s›n›r› bölgesinden tahliye edilen göçmenlere bütün de¤erli flahsî
eflyalar›n›, paralar›n›, ev eflyalar›n›, giyecek, ayakkab›, kap kacak, mobilya vb. ile
aile bafl›na azami 1000 kg olmak flart›yla yiyecek almalar›na izin verilsin.

3. S›n›r fleridinden tahliye edilen göçmenlerin beraberlerinde almayacaklar› tar›m
ürünleri, ev hayvanlar›, tar›m aletleri ve di¤er gayri menkullerin teslim al›nmas›
için SSCB Halk Et ve Süt Sanayi Komiserli¤i, SSCB Halk Tedarik Komiserli¤i,
Gürcistan SSC Halk Toprak Mahsulleri Komiserli¤i ve Halk Maliye
Komiserli¤inin ifltirakiyle Gürcistan SSC Halk Komiserleri fiuras› Baflkan
Yard›mc›s› Yoldafl Xofldariya baflkanl›¤›nda bir komisyon kurulsun. Bu
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komisyon, tahliye edilenlerin b›rakacaklar› mal ve di¤er eflyalar›n tamam›n›
teslim als›n, b›rakt›klar› tar›m ürünleri, hububat, kufl, ev hayvanlar› ve meyve
bahçeleri karfl›l›¤›nda göçmenlere her hane için ayr› olmak üzere takas makbuzu
versin. Makbuzda bahçelerin tahmini de¤eri gösterilsin. Teslim alma iflleri flöyle
yap›ls›n: Atlar› SSCB Halk Tar›m Komiserli¤i; di¤er hayvanlar› ve kufllar› SSCB
Halk Et ve Süt Sanayi Komiserli¤i; tar›m ürünleri ve hububat› SSCB Halk
Tedarik Komiserli¤i makamlar›; geri kalan bütün emlâki ve meyve bahçelerini ise
Gürcistan SSC Halk Komiserleri fiuras›n›n karar›yla mahallî makamlar teslim
als›nlar.

4. Kazakistan, K›rg›zistan ve Özbekistan Komünist Partileri Merkez Komiteleri
ve Halk Komiserleri fiuralar› ile bu cumhuriyetlerin Halk ‹çiflleri Komiserlikleri,
gelecek göçmenlerin kabulü, ikameti ve devaml› iskân ve istihdamlar›yla ilgili
gerekli tedbirleri als›nlar. 

5. Göçmenlerin Kazakistan, K›rg›zistan ve Özbekistan’a tafl›nmalar› için Halk
Nakliye Komiserli¤i gereken katarlar› temin etmek ve SSCB Halk ‹çiflleri
Komiserli¤inin emri üzerine istasyonlara zaman›nda sevk etmekle
görevlendirilsin. Göçmenlerin cumhuriyet s›n›rlar› içinde tafl›nmas› Gürcistan
SSC Halk Komiserleri fiuras›’n›n iste¤i ile gerçeklefltirilsin.

Bu kararlar üzerine bölge ahalisi, bir k›fl gecesi ölüm yolculu¤una ç›kar›lm›flt›r. 

“Devlet Savunma Komitesi” onlar›n boflaltt›¤› bölgeye yerlefltirilecekleri de tespit
etmifltir. Söz konusu kararnamenin 11. maddesi flöyledir:

Gürcistan Halk Komiserleri fiuras›na, adlar› birinci paragrafta geçen s›n›r
ilçelerine toplam nüfuslar› azami 32.000 kifli olmak kayd›yla Gürcistan’›n
toprak s›k›nt›s› bulunan di¤er bölgelerinden 7.000 haneyi iskân etme
müsaadesi verilsin.  Bunlar›n ad› geçen bölgeye iskân›, gerek yekpare
çiftlik (kolhozlar), gerekse münferit haneler olarak gerçeklefltirilsin. S›n›r
fleridindeki iskân yerleri Halk ‹çiflleri Komiserli¤i S›n›r Kuvvetleri
Gürcistan Bölge Komutanl›¤› ile mutabakat halinde tespit edilsin.

Komite, buraya getirilecek Gürcü ahalinin zaruri ihtiyaçlar›n›n nas›l
karfl›lanaca¤›n› da tespit etmifltir. Söz konusu kararnamenin 12. maddesinde flöyle
denilmektedir: 

Söz konusu s›n›r bölgesine iskân edilecek halk›n geçim ve yerleflme
problemlerini halletmek için Gürcistan hükûmeti, s›n›r bölgelerinde
yeniden kurulan kolhozlara, buralardan tahliye edilmifl olan nüfusa ait
kamu ve ferdi yap›lar› tamamen karfl›l›ks›z olarak devretmek, eski halktan
geriye kalan tar›m aletlerini befl y›l vadeli kredi fleklinde yeni getirilen
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hanelere teslim etmek; bölgeye iskân edilen çiftçilere s›n›r bölgesi için
uygun görülmüfl miktarlarda arsalar da¤›tmak; buradan tahliye edilmifl
nüfustan kalan kamu ve hususî bahçe ve ba¤lar› yedi y›l vadeli kredi
fleklinde yeni gelenlere devretmek; bu bölgeye iskân edilen nüfusu 1945
y›l›nda her türlü vergilerden muaf tutmak; iskân edilenlere Gürcistan
hükûmeti imkân ve fonlar› çerçevesinde ev hayvanlar› vermek; boflalt›lan
bölgeye yeni iskân edilecekleri paras›z nakletmek. Tafl›nma masraflar›
Gürcistan hükûmetine özel olarak ayr›lm›fl paralarla karfl›lanacakt›r.37

Bir gece vakti, köyler askerle kuflat›ld›. Kap›lar dövüldü. Kap›lar›n› açan masum
insanlara: “Türkiye s›n›r›ndan Alman ordular›n›n gelme ihtimali var. Sizin
güvenli¤inizi sa¤lamak için, buralardan içerilere do¤ru götürülmeniz gerekiyor.
Hemen haz›rlan›n; iki saat sonra yola ç›k›yorsunuz!” denildi. Birkaç saat içinde,
küfür, tüfek ve dipçiklerle kamyonlara dolduruldular. Kamyonlarla demiryolu
boylar›na getirilen ahali aç›k vagonlara yüklendi. Böylece haftalarca sürecek bir
ölüm yolculu¤u bafllad›. Gidecekleri yerlerde y›llarca sürecek ak›l almaz zorba
yönetime mahkûm edildiler. 

Di¤er taraftan Devlet Savunma Komitesi Karar›’n›n 11. Maddesiyle, halk› sürülen
bölgeye 32.000 Gürcü’nün iskân edilmesi emredilmektedir. 12. Maddede, sürgün
halk›n bütün mal varl›¤›n›n, buralara iskân edilecek halka verilmesi, bunlar›n
vergiden muaf tutulmas›, tafl›nma giderlerinin devlet taraf›ndan karfl›lanmas› ve
iskân›n hemen gerçeklefltirilmesi emredilmektedir.

Stalin’in emirlerini harfiyen yerine getirerek tahliyeyi gerçeklefltiren ‹çiflleri
Bakan› L. Beriya’n›n yalan ve iftirayla kar›fl›k 28 Kas›m 1944 tarihli raporu
flöyledir:

Devlet Savunma Komitesi’nin karar› gere¤ince ‹çiflleri Komiserli¤i,
Türklerin, Kürtlerin ve Hemflenlilerin Gürcistan’›n s›n›r bölgesinden
tahliye ifllemleri tamamlanm›flt›r.

Türkiye’nin s›n›ra yak›n k›sm›ndaki nüfusla akrabal›k ba¤lar› bulunan söz
konusu halk›n önemli bir ço¤unlu¤u kaçakç›l›k yapmakta olup muhaceret
e¤ilimi gösteriyor ve Türkiye istihbarat makamlar› için casusluk ve çete
gruplar› oluflturma kayna¤› teflkil ediyordu.

Tahliye ifllemlerine haz›rl›k tedbirleri bu y›l›n 20 Eylül gününden 15
Kas›m gününe kadar al›nm›flt›r. Nitekim tahliyeye tâbi tutulan kiflilerin
s›n›r› geçmesini önlemek için Türkiye ile devlet s›n›r›m›z›n korunma ve
gözetimi azami flekilde takviye edilerek kuvvetlendirilmifltir. Adigön,
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Aspinza, Ah›ska, Ah›lkelek ve Bogdanovka ilçelerinde tahliye ifllemleri
15-18 Kas›m; Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26 Kas›m
günlerinde gerçeklefltirilmifltir. Toplam 91.095 kifli tahliye edilmifltir.

Tahliye edilenleri tafl›yan katarlar hareket hâlinde olup Kazakistan,
K›rg›zistan ve Özbekistan'daki yeni iskân yerlerine do¤ru yol
almaktad›rlar. Tahliye ifllemleri düzenli ve olays›z bir flekilde
tamamlanm›flt›r. 

Ad› geçen s›n›r ilçelerinde Gürcistan'›n toprak s›k›nt›s› çekilen
bölgelerinden 7.000 köylü hanesi iskân edilecektir.

Ayr›ca, SSCB Halk ‹çiflleri Komiserli¤i, Gürcistan SSC ile Türkiye
s›n›r›ndaki bölgede hudut güvenli¤ini art›rmak için özel tedbirler
almaktad›r.”38

Bir kaynak, Beriya hakk›nda flu ifadeleri kullanmaktad›r: “K›z›l Rus
‹mparatorlu¤u’nun k›z›l çar› ve ikinci Müthifl ‹van’› Stalin’in kap› kullar›ndan ve
emirberlerinden olan Beriya, efendisinin ölümüyle, mevcudiyetine lüzum
kalmam›flt›r.”39

Ah›ska Türklerinin sürgünü y›llarca gizli tutuldu. Bat›l› gözlemciler, ilk bilgi
kayna¤›n›n MWD kaça¤› Binbafl› Burlizky oldu¤unu; onun Balkarlar hariç bütün
sürgünlerde aktif görev ald›¤›n› yaz›yorlar. Kruflçov'un aç›klamalar›ndan önce,
sadece böyle kaynaklardan bilgi al›nabildi¤i belirtilmektedir. Yirmi befl y›la yak›n
bir zaman boyunca saklanan bu sürgün, haritac›lar› da yan›ltm›fl olmal› ki, savafl
sonras› haritalar›nda bile buralar, hâlâ Türklerle meskûn bölgeler olarak
gösteriliyordu.40

IX. Sürgünün Sebep ve Sonuçlar›

Evvelâ, zihinleri meflgul eden soru fludur: Stalin Ah›ska Türklerini niçin
sürmüfltü? Baz› yerlerde Ah›skal›lar›n savafl zaman› Almanlara yard›m
ettiklerinden dolay› sürüldükleri yaz›lmaktad›r. Bu tamamen yanl›flt›r. Aksine, o
zamanki Sovyet rejimi, sebep olarak bu yörenin insanlar›n› Alman ilerleyiflinin
tehdidine maruz kalmaktan kurtarmay› öne sürmüfltü! Yani bu hareketi,
cezaland›rma de¤il de, gelecek düflmandan koruma olarak takdim etmifllerdi.
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Bir bat›l› gözlemci sürgünü de¤erlendirirken diyor ki: 15 Kas›m 1944 tarihinde
bölge halk›, buralar›n düflman (Alman) eline geçebilece¤i bahane edilerek
evlerinden ç›kar›ld›. Asl›nda y›k›m›n efli¤inde olan Alman ordusunun buralara
gelmesi mümkün de¤ildi. As›l sebep siyasî ve stratejikti. Nitekim bu olaydan bir
y›l sonra Sovyetler Birli¤i, iki Gürcü profesör taraf›ndan kaleme al›nan
“Türkiye’den Hakl› Taleplerimiz” bafll›kl› bir yaz›yla Türkiye’nin kuzeydo¤u
illerini istedi.41

15 Kas›m 1944’te Almanlar ricat ediyorlard›. Üstelik Ah›skal›lar, di¤er baz›
Sovyet halklar› gibi, Almanlarla ifl birli¤i yapmakla, hatta Almanlara sempati
duymakla da suçlanmam›fllard›.  Kald› ki, düflmanla ifl birli¤i yapmakla suçlanan
ve sürülen halklar, gittikleri yerlerde özel kontrollü iskâna tâbi tutuluyorlard›.
Ah›ska Türkleri ise, sürüldükten alt› ay sonra bu rejimle yönetilmeye baflland›lar.
Yani bunlara nas›l muamele yap›laca¤›na alt› ayda karar verilebilmiflti! Bu da
onlar›n hangi suçla sürüldüklerinin izah›n› zorlaflt›r›yor.

Kendisi de bir Gürcü olan Stalin, kafas›na koydu¤u Kars ve Ardahan'› Gürcistan'a
ilhak etmek için bir haz›rl›k maksad›yla bu sürgünü gerçeklefltirmifltir. Bat›l›
gözlemciler de bu kanaattedir: “Onlar›n sürgün sebebi, Sovyetlerin, Türkiye
üzerine yapmay› düflündü¤ü bir sald›r›da, stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk
unsurundan temizleme maksad›yd›.”42

1958’e kadar sürgün Ah›skal›larla ilgili bütün haberlere çok sistemli bir flekilde
sansür uyguland›. Savafl y›llar›nda, sanki burada hiçbir fley olmam›flt›; bir yörenin
halk› öz yurdundan sökülüp at›lmam›flt›. Büyük Sovyet Ansiklopedilerinde bile
bu halk olumsuz bir üslûpla geçifltirilmifltir. Hâlbuki bu ansiklopedinin ilk
bask›s›nda, Sa-Atabago (Ah›ska) hakk›nda bilgi verilirken, “Dilleri O¤uz grubuna
ba¤l› Anadolu Türkçesidir. Halk› Türk’tür. Bölge halk›n›n sempatisi de
Türklerden yanad›r.” denilmektedir.43

Robert Conquest diyor ki:

200.000 kiflilik bir Türk nüfusu yurtlar›ndan topyekûn sürülüyor ve bu olay
1968'e kadar Bat› dünyas›nda duyulmuyor. Sanki ‹zlanda veyahut da
Swaziland, yahut Kuveyt veya Alaska’n›n bütün nüfusu iz b›rakmadan
ortadan kayboluveriyor. Koca bir halk, yaflad›klar› s›n›r boyundaki
yurtlar›ndan sürülüp binlerce mil ötelerde s›k› bir polis rejimi alt›nda
yaflamaya mahkûm ediliyor. Çok büyük kay›plara sebep olan bir
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operasyon! Dahas› çeyrek as›r boyunca, gelip geçen Sovyet liderleri
taraf›ndan titizlikle gizli tutulabiliyor!44

1975’te bu konuda çok uzun bir inceleme yaz›s› kaleme alan Wimbush ve
Wixman’›n de¤erlendirmeleri flöyledir: 

1956-57'de di¤er sürgün halklar düflmanla ifl birli¤i yapmaktan berat
ettirilirken, Ah›skal›lardan hiç söz bile edilmedi! Zaten önceden de o
flekilde fifllenmemifllerdi. Hain ilân edilen halklara, vatanlar›na dönme izni
verilmesi düflünülürken, böyle bir suçlar› olmadan sürülen bu insanlar, hiç
hesaba kitaba al›nm›yordu. E¤er böyleyse Ah›skal›lar korkunç bir
trajedinin kurban› olmufllard›r.45

Sürgün yollar›nda binlerce insan açl›k, so¤uk ve hastal›ktan öldü. Ölenler,
istasyonlarda askerler taraf›ndan al›narak araziye at›ld›. Bütün bunlar, sürgün
ahalinin gözleri önünde cereyan etti.

Ah›ska Türklerinin mal ve emlâki Gürcü ve Ermeniler taraf›ndan ya¤maland›. Bu
sürgün, Gürcülerin, öncelikle Ah›ska topraklar›n› ar›nd›rma hareketidir. 

Hiçbir suç isnat edilmeden sürgün edilen Ah›ska Türklü¤ü, çok büyük ac›lar
yaflad›. Özbekistan, Kazakistan ve baflka yerlere ulaflt›ktan alt› ay sonra
NKVD'nin s›k› kontrolü alt›nda yaflamaya bafllad›lar. Bu rejim 12 sene devam etti.
1956 y›l›na kadar hiçbir Ah›skal› oturdu¤u köyü terk edemez, akrabas›n› görmek
için komflu köye gidemezdi. Sürgün yerlerinde açl›k ve so¤uktan 30-50.000 kifli
öldü.46

‹kinci Dünya Savafl›’na kat›lm›fl, Sovyetler Birli¤i kahraman› unvan› alm›fl
kiflilere bile müsamaha edilmedi. Yurtlar›na dönüfl izni verilmedi. Onlar da
sürgüne gönderildi.

Cephelerden çok uzaklarda olan Ah›ska, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonuna do¤ru,
bu savafltan a¤›r nasibini ald›. Rus-Alman savafl›na yaklafl›k 40.000 asker
gönderen Ah›ska’da ziraî ifllerde çal›flacak erkek kalmam›flt›.47 Sovyetler Birli¤i
u¤runa savaflan Ah›ska Türklerinin 25.000 kadar› savaflta öldü.48
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Savafltan dönenlere gelince, gaziler, köylerine döndüklerinde kimseyi
bulamad›lar. Bofl evler, kimsesiz sokaklar, bafl›bofl köpekler, yabanileflmifl
kedilerle karfl›laflt›lar. Onlar vatan için savafl›rken, ana yurtlar› Ah›ska'da,
köylerinde b›rakt›klar› anneleri, babalar›, çocuklar›, kad›nlar› sürgün edilmiflti.
Art›k vatan yoktu. Bu defa onlar, aylarca yak›nlar›n› aramak zorunda
kalacaklard›. Ah›ska'n›n bütün Türk nüfusu Orta Asya'da flehir flehir, köy köy
dolaflarak akrabalar›n› ar›yorlard›. Bu çile y›llarca sürdü. 

X. Vatana Dönmenin Yolu: Asl›n› ‹nkar m›?

1953’te Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birli¤i’nde k›smî bir rahatlama
hissedildi. KP’nin XX. Kongresi’nden sonra Stalin’in sürgün etti¤i Karaçay,
Balkar, Çeçen, ‹ngufl ve Kalmuk gibi Kafkasya halklar› ana yurtlar›na dönme izni
ald›lar. Ama K›r›m Türkleri ile Ah›ska Türklerine dönüfl izni ç›kmad›. Üstelik
bunlar›n eski vatanlar›n› ziyaret etmeleri de yasakland›. 

31 Ekim 1956'da Yüksek Sovyet, onlar› gizli polis teflkilât›n›n kontrolünde devam
eden s›k› rejim flartlar›ndan kurtard›. Fakat yurda dönüfl izni vermedi. Ellerinden
al›nan mallar› da iade edilmedi.

SSCB-Yüksek Prezidyumu’nun 28 Nisan 1956 ve 31 Ekim 1957 tarihli kanunun
2. Maddesine göre ç›kar›lan kararname flu beyanlar› ihtiva ediyordu: 

Eskiden Sovyet Gürcistan›, Acaristan, Ah›ska, Ah›lkelek, Adigön,
Azpinza ve Bogdanovka bölgelerinde yaflayan Türkler, çal›flma, dolaflma
hürriyetleri, bütün Sovyetlerde yaflama haklar› bak›m›ndan di¤er Sovyet
vatandafllar› ile ayn› haklara sahiptirler. Siyasî hayatta görev alabilirler,
devletin parti ve sendikalar›na üye olabilirler, baflar›lar› ölçüsünde
ödüllendirilirler.

Bu kararnameyi yorumlayan Conquest diyor ki, “Kararnameye göre bu insanlar
bütün haklardan faydalanabilirler; ancak devaml› flekilde vatanlar›ndan d›flar›da
yaflad›klar›, göçmen olduklar› için bu haklar› kullanamazlar!”49

Ah›ska Türklerinin sürgünü konusunda -aç›kça olmasa da- yap›lan ilk aç›klama,
SSCB Yüksek Prezidyumu’nun 30 May›s 1968 tarihli kararnamesidir. Bu
kararnameyle Stalin'in cinayetlerinden biri daha su yüzüne ç›km›fl oluyordu. Bu
da garip bir belgedir. Zira bu kararnamede, devletin kusurundan hiç
bahsedilmemekte, Sovyetlerin böyle bir meselesi yokmufl gibi bir üslûp
kullan›lmaktad›r. Söz konusu kararname özetle flöyle diyordu: 
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Önceleri, Acara, Ah›ska ve Ah›lkelek havalisinde yaflayan SSCB
vatandafllar›, çal›flma kanunu ve pasaport rejimine göre, SSCB’nin di¤er
vatandafllar› gibi istedikleri yerlerde yaflayabilirler. Eskiden Gürcistan’da,
flimdi ise Kazakistan, Özbekistan ve di¤er Sovyet Cumhuriyetlerinde
yaflayan Türk, Kürt, Hemflin ve Azerîler, yaflad›klar› yerlerde tamamen
yerleflik hayata geçip çevreyle kaynaflt›klar›, vatandafll›k haklar›ndan
faydaland›klar›, sosyal ve politik hayata kat›ld›klar›, parti ve sendika
kadrolar›na seçildikleri, çal›flt›klar› yerlerde baflar›l› olanlara niflan,
madalya ve fleref payesi verildi¤i not edilmelidir. SSCB’nin Baflbakanl›k
Meclisine, yukar›da ad› geçen vatandafllar›n yaflad›klar› yerlerde sosyal ve
kültür kurulufllarda, onlar›n kültürel özellikleri göz önüne al›narak
yard›mc› olma görevi verilmelidir. 

Kararnamenin alt›nda SSCB Yüksek Prezidyumu Baflkan› N. Podgorni ve SSCB
Yüksek Prezidyumu Sekreteri M. Georgadze imzalar› bulunmaktad›r.
Georgadze’nin bir Gürcü oldu¤u unutulmamal›d›r.

Kararnamede,“SSCB’nin di¤er vatandafllar› gibi istedikleri yerlerde
yaflayabilirler.” ifadesi bulunsa da, pratikte hiçbir de¤eri olmam›flt›r. Bu
ifadelerden, bu insanlar›n, sözde yurtlar›na dönmelerine izin veriliyor, fakat bu
teoride kal›yordu. De¤il Ah›ska, Gürcistan’a girmeleri bile mümkün olam›yordu. 

Ah›ska Türklerinin temsilcileri, 1957'de Moskova'ya gelerek vatana dönmek için
ilk müracaatlar›n› yapt›lar. Kendilerine, “Siz Azerîsiniz! O hâlde Azerbaycan'a
dönebilirsiniz...” diye cevap verildi.50 Baz› aileler bunu kabul ederek, 1958’de,
kendi vatanlar›na yak›n gördükleri Azerbaycan’a geldiler. Buradan Ah›ska’ya
geçmek kolay olur diye düflünüyorlard›.51

Nitekim bunlardan birkaç yüz aile -baz› kaynaklarda 245 aile- 1960 Temmuzu ile
1961 fiubat›nda Ah›ska bölgesine geçmeye teflebbüs ettiler. Fakat sonuç
istedikleri gibi olmad›. Gürcistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Wasili
Mzhavanadze taraf›ndan geri çevrildiler.52

Gürcüler, Ah›ska Türklerinden milliyet de¤ifltirmelerini talep etmifltir. Nitekim
vatana dönüfl hareketini yönetenlerden Enver Odabaflev flöyle demektedir: “Gürcü
ileri gelenleri bize bir teklifte bulundular: Biz Meshleriz, Müslüman Gürcüleriz,
derseniz, size vatan›n›za dönme imkân› verilir. Biz de kabul ettik. Ama halk›m›z
aras›nda bu düflünce kabul görmedi.” 
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Gürcülerin bu haysiyet k›r›c› teklifini kabul eden küçük bir grup Ah›skal›,
Gürcistan’a kabul edilmifl fakat Ah›ska’da yaflamalar›na müsaade edilmemifltir.
Bir süre sonra ise bu ülkede tutunamadan ayr›lmak zorunda kalm›fllard›r.

Bir grup Ah›skal› ad›na Vahid Emrullayev SSCB Baflsavc›l›¤›na baflvurmufltu.
Onun müracaat› Gürcistan Baflsavc›l›¤›na iletilmifltir. Bafl Hukuk Müflaviri Z.
Basiflvili imzas›yla gelen 30 May›s 1964 tarihli cevap flöyledir:

1944 y›l›nda Ah›ska, Aspinza ve Adigön ilçelerindeki nüfusun
sürülmesinin yasal olup olmad›¤› konusunda SSCB Baflsavc›s› R. A.
Rudenko’ya gönderilmifl toplu imzal› mektup, Gürcistan SSC Savc›l›¤›na
intikal etmifltir. Konuyla ilgili olarak sizin mektubunuzda belirtilen
yasall›k hususunun Gürcistan SSC Baflsavc›l›¤›nca çözümlenemeyece¤ini
belirtmek isteriz. Söz konusu ifllem ve tedbirler, SSCB Devlet Savunma
Komitesi Karar› do¤rultusunda gerçeklefltirilmifl olup daha sonra SSCB
Yüksek Sovyet Prezidyumu Kararnamesi gere¤ince özel iskâna tâbi
tutulanlar›n mecburî iskân kay›tlar› silinmifl ve onlara sürüldükleri yerlere
dönme ve emlâklerinin iade hakk› bulunmaks›z›n serbest dolaflma hakk›
tan›nm›flt›r.53

Günümüzde de Gürcistan, Avrupa Konseyi’nin iradesiyle bir dönüfl kanunu
haz›rlam›fl olmas›na ra¤men, sürgün ahaliye güven verememektedir.

XI. fiahitler Sürgünü Anlat›yor

Bu sürgünü yaflayanlar›n hat›ralar›, vicdanlar› kanatmakta, insanl›¤›n yüzünü
k›zartmaktad›r. 2006 y›l› eylül ay›nda K›rg›zistan ve Kazakistan’da yaflayan
sürgün Ah›ska Türkleriyle görüfltük. Bunlardan Kazakistan’›n Taraz flehri
yak›nlar›nda Ayfle Bibi köyünde konufltuklar›mdan ikisinin hat›ralar› k›saca
afla¤›daki gibidir.

Aslano¤lu ‹smail (1928): 

Ah›ska’n›n Varxan köyündenim. Sürgünde 16-17 yafl›ndayd›m. Her fleyi
bugün gibi hat›rl›yorum. Vatan›m›zda çok güzel hayat›m›z vard›. Ne
yetiflmezdi ki bizim oralarda… Ah›ska’ya gelen tren hatt›n›n inflaat›nda
çal›flt›m. Paras›z pulsuz, samanl›klarda yatarak çal›fl›yorduk. Babam vefat
etmiflti. A¤abeyim fiahmurat tekniker okulunu bitirmiflti; 1941’de asker
olup savafla gitti. Mektubu geliyordu; yaralanm›fl Litvanya’da hastahaneye
yatm›flt›. Hastahaneden ç›k›nca tekrar cepheye gitti ve bir daha haber
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alamad›k. Erkekler hep askere götürüldü¤ü için tarla çay›r› kad›nlar
biçiyordu. 

1944 Kas›m ay› ortas›nda, köylere asker döküldü, ç›k›n d›flar› diyerek
milleti tarlalara döktüler. Bundan bir gün önce Vale, Ude ve Aral’›n
Gürcüleri bizim köye geldiler. Me¤er devlet bizim evlerimizi, mal›m›z›,
davar›m›z› onlara paylaflt›rm›fl. Bizler evlerimizden ç›kar›l›nca hepsi
evlerimize sahiplendiler.

Köye Amerikan kamyonlar› geldi. Millet a¤lafl›yor, ayr›l›k zaman›. Ben
çocu¤um, gücüm yetmiyor, anam›n haz›rlad›¤› çuval› kald›ram›yorum.
Yak›nlar›m›z yard›m etti, kamyona tafl›d›k. 

Hava so¤uk, vagonun tahta aral›klar›ndan tipi üflüyor, donuyoruz. Günde
bir defa yiyecek veriyorlar. So¤uk ve açl›ktan çok insan öldü. Yetim alt›
bac›n›n bir erkek kardefli vard› ki o da yolda öldü. Geldik yad yaban ellere
düfltük. Birkaç aileye bir ev verdiler. Bizim milletin baht› kara, sahibimiz
yok! Neler çektik, ne günler gördük. 

Gürcistan yola gelmez. Ona inan›lmaz ki… Benim k›z›m›n evli bulundu¤u
Valeli bir aile, 1989’da Gürcistan’a gidip S›xaltuba köyüne yerlefltiler.
Bunlar›n bafl› Çaxo, Gürcüce de biliyordu; ben Gürcüyüm, ben Stalin’in
o¤luyum, dedi. Gürcüler gene de kabul etmedi; 500 kifliyi kap› d›flar›
ettiler. Çaxo, Semerkant’ta kahr›ndan öldü. K›z›mgil, flimdi K›r›m’da
yafl›yor. 

Bizim millet ya böyle periflanl›kla da¤›l›p gidecek ya da Gürcistan kanun
ç›karacak, vatana dönece¤iz. Gürcistan lâz›m gelen flartlar› tesis etmelidir.
Evimizi bark›m›z›, mal›m›z› davar›m›z› nas›l ki ya¤malatt› öyle de iade
etmelidir. Allah nasip etse gidip vatan›mda ölmek isterim.

Ayfle Bibi köyünde yaflayan Ah›skal› Çiçek Nine (1930): 

Ah›ska’n›n Harcam köyünün k›z›y›m. Tarlalar›m›z vard›, eker biçerdik;
her fley yetiflirdi. Hayvanlar›m›z, at, inek, manda, koyunlar›m›z vard›;
yaz›n yaylalara ç›kard›k. Kolhozlar kuruldu, mal›m›z mülkümüz al›nd›.
Var›m›z azald›. Yine de geçinir giderdik. Üç sene okula gittim; bir ders
Gürcüce, di¤er dersler Azerî Türkçesiyle okuduk, ö¤retmenler
Azerbaycan’dan geliyordu. 

Sürgünde 13-14 yafllar›ndayd›m. Sürgün gecesinden bir ay evvel köylere
asker yerleflti. Fakat kimseye bir fley söylemediler. Bir sabah namaz› vakti
her evden bir kifliyi caminin önünde toplant›ya ça¤›rd›lar. Sürgün haberini
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verdiler. Millete, sizi geri getirece¤iz dediler, kand›rd›lar. Yan›m›za bir
fleyler alaca¤›z fakat neye dolduraca¤›z, çuval bile yoktu… Bir miktar ya¤,
peynir, pestil gibi fleyler alabildik. Evlerimizi terk ettik. Ah›rlarda hayvanlar
bö¤rüflmeye bafllad›. Allah›m ne azapt›… ‹kindi vakti bizi kamyonlara
doldurdular. Hiç unutmam, haz›rlad›¤›m›z yükü babam at›m›zla kamyona
tafl›d›. Biz kamyona binmeden terli hayvan›n semerini ç›kar›p köyün
kenar›nda sal›verdi. Trenler Azgur’daym›fl, kamyonlar bizi oraya götürüp
boflaltt›. Burada üç gün bekledik. Vakit tamam dediler. Akflam namaz›
karanl›¤›nda halk› vagonlara doldurdular. 10-15 aileyi bir yük vagonuna
dolduruyorlard›. Hava çok so¤uktu. Periflan bir halde, feryat figanla tren
hareket etti. Trenimiz Ural da¤lar›nda bozuldu. Bu yüzden dört gün
bekledik. Açl›ktan, so¤uktan neler çektik… Allah düflman›ma göstermesin.
Özbekistan’a geldik. Ortal›k biraz düzelince 1961’de Azerbaycan’a geldik.
Burada Ah›ska’ya gideriz ümidiyle 12 sene kald›k. Bizi vatana
b›rakmad›lar. Ümidimiz k›r›ld›, 1973 y›l›nda Kazakistan’a geldik.54

Rus bas›n›nda ç›kan hat›ralarda da yürek s›zlatan sahneler vard›r. Nunufl
Feyzullayeva olay› flöyle anlat›yor: "Gece askerler köyümüzdeki evleri birer birer
kontrol alt›na ald›lar. ‹ki saat içinde toparlanmam›z› emrettiler. Kimse bize neden
sürüldü¤ümüzü anlatmad›. Subaylar, sadece, biz vazifemizi yap›yoruz; böyle
emir verilmifltir, diyorlard›.” 

Latifflah Barato¤lu (ki, bu flah›s KP'ne hizmet etmifl ve bir Gürcü k›z›yla evli
oldu¤u hâlde zorla bofland›r›larak sürülmüfltür) hât›ralar›n› anlat›rken flöyle diyor: 

Sanki k›yamet günü gelmiflti. Çabucak toparlanm›fl halk, sokaklarda
kamyonlar› bekliyorlard›. Demiryolunda yüzlerce insan›n lâneti
duyuluyordu. Çocuklar, kad›nlar a¤l›yorlard›. Haber geldi ki, milleti
götüren kamyonlardan biri Adigön’de, Kobl›yan Çay›’n› geçerken
köprüden uçmufl ve içindekilerin hepsi ölmüfl. Ölenlerin yak›nlar›
a¤lafl›yorlard›. 

Silâhl› bir subay, y›rt›k, delik deflik bir elbise giymifl, alt› yafllar›nda bir k›z
çocu¤unun elinden tutarak vagon vagon gezdiriyor: ‘Bu çocuk yetimdir,
kimsesi yoktur. Babas› cephede ölmüfl, annesini de bir hafta önce
kaybetmifl! Hiç kimsesi yoktur! Onu da kendinizle götürü.’ diyordu. Subay
ne yaps›n, emredilmifltir, o da yerine getiriyor... Peki ama devlete can›n›
vermifl bir baban›n ufac›k çocu¤unu bu devlet nas›l sürgün eder?

Her vagonda otuz k›rk kifli vard›. Tuvaletsiz, susuz vagonlarda hayvan gibi
götürülen bu insanlar›n suçu neydi? Ölüleri defnetmek imkâns›zd›.
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Askerler her istasyonda vagonlar› açarak cesetleri teslim al›yorlard›. Sonra
yine yola devam... Nerede o cesetler? Mezarlar› nerede? fiimdi bile kimse
bilmiyor. Bütün bu faciay› düflünürken nas›l kahrolmaz insan?

Yukar›da ad› geçen Nunufl Feyzullayeva, eflini savafla yolcu ettikten sonra dört
yavrusuna bakmak zorunda kalm›fl. Onlar› büyütmek k›smet olmam›fl. Zira Orta
Asya’ya vard›klar›nda, yan›nda yaln›z bir çocu¤u kalm›flt›. O sürgünün flahidi
olan bir Ah›skal›n›n söyledikleri flöyledir: 

Befl hanenin eflyalar›yla beraber otuzu aflk›n kifli bir vagonda gidiyordu.
Kap›y› günde bir defa aç›yorlard›. Âdeta tekerlekler üzerinde birer mezard›
vagonlar. ‹drar kesesi patlayarak ölen kad›nlar vard›. Çünkü tuvalet yoktu.
Vagonun döflemesini delmek zorundayd›lar. Bu ise firar etmek olarak
cezaland›r›lacak bir suçtu! Annem yemiyordu, su içmiyordu ki, herkesin
gözü önünde rezil olmas›n. Kad›nlar daire oluflturuyorlard›, bu etten duvar
arkas›nda tuvalet ihtiyac›n› gideriyorlard›, erkekler de öyle...

Evet onlar utan›yorlard›; ama onlar› bu hâllere koyanlar neden utanm›yorlard›?55

O vagonlarda nice facia ve tüyler ürpertici vahflet yaflanm›flt›. Normal
flartlarda genç bir gelin lohusa oldu¤unda erkekler ve çocuklar lohusa
yata¤›ndan uzak tutulur. Fakat vagonda bunu nas›l yapacaklard›? Çocuklar
s›rt üstü yere yat›r›lm›fl ki, do¤umu görmesinler!... Lohusan›n ç›¤l›klar›
duyulmas›n diye erkekler yüksek sesle ba¤›r›yorlar; kah›rlar›ndan
a¤l›yorlard›... 

Sürgün vagonlar›nda, “‹nsanla dolu trenler, Hazar Denizi’ne do¤ru
sürülürek, hepsi denize gömülecek!” fleklinde flayialar yay›l›yor, zavall›lar,
dualar ediyor ve birbirleriyle helâllefliyorlard›.

1944’ün so¤uk k›fl›nda Ah›ska Türkleri Orta Asyalara ulaflt›lar. Semerkant'tan
Almat›’ya uzanan büyük bir araziye da¤›ld›lar. Oralarda özel kamp hayat›
yafl›yorlard›. Rejimin uflaklar›, bu zavall› insanlar›n gidece¤i yerlerde çok
olumsuz propagandalar yapm›fl, gelecek insanlar›n çok vahflî olduklar› yolunda
yaygara yapm›fllard›. Bu yaygaraya inanan yerli halktan baz›lar›, “Siz suçlu
olmasayd›n›z sürülmezdiniz!” diyerek onlara karfl› mesafe koymufllard›. fiu var ki,
Ah›ska Türklerinden sürgünü yaflayan ve hayatta kalanlar, gittikleri ülkelerin yerli
ahalisinden yak›nl›k gördüklerini, sitayiflle ifade etmektedirler.
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XII. Fergana Olaylar›

1989 Haziran ay›n›n ilk haftas›nda dünya ajanslar›, Özbekistan'da Ah›ska Türkleri
ile Özbekler aras›nda kardefl kan›n›n dökülmesine yol açan büyük olaylar›n patlak
verdi¤ini, yüzlerce ölü ve yaral› oldu¤unu duyuruyordu.

Hadise k›saca fludur: 1989 Nisan›nda Fergana vadisinde ufak tefek sürtüflmeler
olmufltur. Güya bu sürtüflmeler, bir pazar yerinde çilek satan Özbek kad›nla
Ah›skal› bir gencin aras›nda cereyan eden adi bir pazar kavgas›ndan do¤mufl,
büyümüfltür. May›sta ortal›k iyice gerginleflmifl ve 3-4 Haziranda daha da
fliddetlenmifltir. 

Ah›ska Türkleri, bu kanl› haziranda kurbanlar vererek Özbekistan’› terk ettiler.
Savafl uçaklar›yla Rusya'n›n iç kesimlerine, Azerbaycan, Kazakistan ve
K›rg›zistan’a tafl›nd›lar. Onlar›n aras›nda, 45 y›l öncesinin dehfletlerini yeniden
yaflayan, üçüncü, hatta dördüncü defa kendine yuva kurmak zorunda kalan az
de¤ildi.56

Sovyet Albay› Studenikin diyor ki, “Hükûmet, mahallî makamlar insanlar›
kurtarmak için hiçbir fley yapmam›flt›r. Bu hadiselerin ç›kaca¤› önceden belliydi.
Çat›flmalar›n çarfl›da çilek yüzünden meydana geldi¤ini söylemek saçmad›r ve bir
devlet adaman›n bunu dile getirmesi rezalettir.”57

Fergana olay›, içinde birçok s›rr› bar›nd›ran ve bugüne kadar çözülemeyen bir
hadise olarak tarihe geçti. Zira y›llardan beri kardeflçe yaflayan Ah›skal›larla
Özbekler aras›nda böyle bir hadisenin vuku bulmas› hayret vericidir. Tarih elbet
bir gün bu karanl›k sayfay› ayd›nlatacakt›r.

XIII. SSCB’den Sonra

1990 y›l›nda Sovyetler Birli¤i çözüldü. Bu birli¤i meydana getiren cumhuriyetler
birer birer ba¤›ms›zl›klar›n› ilân ettiler. Herkes kendi yurduna ve bayra¤›na sahip
ç›kt›. Peki yurtsuz yuvas›z Ah›skal›lar ne yapacaklard›?

fiimdi onlar darmada¤›n›k bir vaziyette kalm›fllard›. Üstelik 1944 sürgününde
sadece üç ülkeye gönderilmifllerdi. Onlar bu defa Rusya, Azerbaycan ve
Ukrayna’ya da gitmifllerdi. 

Moskova’da faaliyet gösteren Vatan cemiyeti öncülü¤ünde yeniden vatana dönüfl
mücadelesi bafllad›. Bir taraftan da Türk makamlar›yla görüflmeler yaparak
Gürcistan kabul etmezse Türkiye’ye gelmek istiyorlard›.
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1999 y›l›nda Avrupa Konseyi’ne üyelik baflvurusu yapan Gürcistan, Konsey’in
bir flart›yla karfl› karfl›ya geldiler: Ah›skal›lar›n vatana dönüflü için alt› y›l içinde
gerekli kanunî düzenlemeleri yap ve 2011 y›l›nda dönüfl meselesini çözmüfl ol.
Herhalde Ah›ska Türklerinin u¤rad›klar› zulüm bir yerlerde dile getirilmifl ve
sa¤›r dünyan›n kulaklar› aç›lm›flt›. 

Bir taraftan iç kar›fl›kl›klar, di¤er taraftan iflâh olmaz ›rkç›l›k illeti zebunu olan
Gürcistan türlü çeflit bahanelerle bu mazlum halk›n davas›na kulak t›kamaya
devam etti. Avrupa Konseyi meseleyi unutmad›. 

Nihayet Gürcistan Parlamentosu, bir kanun ç›kard›. Devlet Baflkan› Mihail
Saakaflvili imzas›yla 11 Temmuz 2007 tarihinde yay›mlanan, “Eski Sovyetler
Birli¤i Taraf›ndan 20. Yüzy›l›n 40’l› Y›llar›nda Gürcistan’dan Zorla Göçe Tabi
Tutulan fiah›slar›n Geri Dönüflü Hakk›nda Gürcistan Cumhuriyeti’nin 5261-PC
Say›l› Kanunu”na göre Ah›skal›lar, 2008 y›l› sonuna kadar s›ralanan birtak›m
belgelerle birlikte Gürcistan temsilciliklerine müracaat edeceklerdir. Gürcü
makamlar›, 2009 y›l› içinde bu müracaatlar› de¤erlendirip uygun görülenleri 2010
y›l›nda peyderpey kabule bafllayacakt›r.

Bu kanunda, nereden bak›l›rsa bak›ls›n, sürgünü gerçeklefltiren iradenin izlerini
görmek mümkün. Zira söz konusu kanunda, sürerken millî adlar›n› zikrettikleri
halk›n ad› ve dönüfl yeri belirtilmemekte, milliyetleri tan›nmamakta, u¤rad›klar›
zulüm an›lmamaktad›r. Gürcü yetkilileri her f›rsatta dönüflün kesinlikle Ah›ska’ya
olmayaca¤›n› ifade etmektedirler.58 Bir devlet ciddiyetiyle ba¤daflmayan bu
tutumu bofla ç›karmak, Ah›skal›lar›n elindedir. Her ne pahas›na olursa olsun,
ç›km›fl olan bir kanundan azami derecede yararlanarak bir an evvel vatana
kavuflmak için elden gelen gayretin gösterilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz. Ondan
sonras›, her hâlükârda Stalin devrindeki gibi olmayacakt›r.

XIV. Sonuç Yerine

Ah›skal›lar, milliyeti tart›fl›lacak bir topluluk de¤ildir. Onlar bu co¤rafyan›n tarihî
halk›d›r. Bu husus en eski Gürcü kaynaklar›nda da aç›kça ifade edilmektedir.
Ah›skal›lar›n atalar› olan K›pçak Türkleri, s›n›rlar› Erzurum, Kars ve Artvin’e
ulaflan bir hükûmet kurmufllard›r (Atabek hükûmeti).

1578-Osmanl› fethine kadar Ortodoks olarak yaflayan yerli Türk ahali, bu tarihten
itibaren Müslümanlaflm›flt›r. Gürcüler bu olay›, Gürcülükten Türklü¤e dönme
fleklinde de¤erlendirerek bu halka düflman gözüyle bakm›fllard›r.
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1828 y›l›nda istilâ maksatl› olarak bölgeye gelen Ruslar, Ah›ska’y› fecî bir flekilde
yak›p y›karak ele geçirmifller; savafl bitti¤i hâlde, kendilerine karfl› savaflm›fl olan
sivil halk› büyük bir k›y›ma tâbi tutarak binlerce insan› öldürmüfllerdir. Rus
kaynaklar› bu say›y› 6.000 olarak vermektedir.

1853-K›r›m Harbi s›ras›nda da Ah›ska cephesinde yeni bir k›r›m hareketi
yaflanm›fl, halk göçe zorlanm›flt›r. Nitekim bu devirde Anadolu’ya do¤ru göçler
yaflanm›flt›r.

XX. yüzy›l›n birinci çeyre¤inde çarl›k y›k›lm›fl, bölgede Gürcü Menflevik
hükûmeti yönetimi ele alm›flt›r. Bu hükûmet zaman›nda yerli halk›n bölgeden göç
etmesi için bask› ve zulüm yap›lm›flt›r.

Sovyet rejiminin bilhassa Stalin dönemi büyük ac›larla doludur. Bu devrin ilk
y›llar›nda milliyeti inkâr edilmifl, münferit tutuklama, sürgün ve idamlar artm›flt›r.
Nihayet ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonu göründü¤ü bir s›rada, çocuklar› cephede
olan ahali topyekûn sürgün felâketine maruz kalm›flt›r. Üstelik kendilerine, sizi
tehlikeden korumak için tahliye ediyoruz denilerek yalan söylenmifltir.

Hiçbir geçerli suç isnat edilmeden, sürgün kararnamesinden s›rf Türk olduklar›
için sürüldükleri aç›kça anlafl›lan ahali, k›fl flartlar›nda hayvan vagonlar›yla bir ay
süren ölüm yolculu¤una ç›kar›lm›flt›r. 

Sürgünler, gittikleri yerlerde 12 sene boyunca insanl›k haysiyetiyle ba¤daflmayan
bir rejim alt›nda tutulmufllard›r. Ah›ska Türkleri, bu felâket senelerinde cephede,
sürgün yollar›nda ve menzilde olumsuz flartlardan dolay› nüfusunun yar›ya
yak›n›n› kaybetmifltir. Bunlar›n sa¤l›kl› hesab› kitab› da haz›rlan›p henüz dünya
kamuoyuna aç›klanmam›flt›r.

Günümüzde Ah›ska bölgesinde yaflayan Gürcü ve Ermeni ahaliyle herhangi bir
kin ve düflmanl›¤› olmayan Ah›skal›lara böyle bir fley varm›fl bahanesiyle buraya
gelmelerine hâlâ müsaade edilmemektedir. Bununla beraber son bir iki sene
içinde kendi kendine gelip burada imkâns›zl›klar içinde hayat mücadelesi veren
aileler bulunmaktad›r. 2009 y›l› Mart ay› itibariyle 50 aile, kendi imkânlar›yla
Ah›ska’ya dönmüfl bulunmaktad›r.

Gürcistan, Avrupa Konseyi süreciyle ç›kard›¤› kanunda bu halk›n ad›n›
anmamakta, u¤rad›¤› haks›zl›klar› zikretmemekte, nereye ve hangi hukukî
prosedürle yerlefltirileceklerinden de bahsetmemektedir. Esasen bu zavall› ülke
hâlâ iç dengelerini kurabilmifl de¤ildir. Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya
meselesi yüzünden 2008 y›l› A¤ustosunda Rus tanklar› taraf›ndan çi¤nendi. Bu
hadiseden sonra iç siyaset yeniden ›s›nd›. Cumhurbaflkan› Saakaflvili’ye karfl›
hoflnutsuzluk büyüdü. Bu sat›rlar›n kaleme al›nd›¤› s›rada (Nisan 2009) Tiflis,
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Saakaflvili’nin istifas› için aya¤a kalkm›fl vaziyetteydi. Bu arada devletin Ah›ska
Türklerine bak›fl› nas›l bir hâl al›r, zaman gösterecek

Netice itibariyle Ah›skal›lar, iki yüz y›l boyunca vatan› terk edip kaçma, ölme ve
topyekûn sürgün gibi her hâlükârda yok edilme hareketine maruz kalm›fllard›r.
Failleri de bellidir. Yaz›m›zda kaynaklar›yla ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z gibi
tarih de buna flahittir.
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