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TAKDİM

Değerli Okurlar,
Muhaceret her daim bu coğrafyanın hikâyesinde değişmez bir unsur
olagelmiştir. Hatta son iki buçuk asırlık tarihimizi tabir-i caizse bir “göçler
tarihi” olarak da nitelendirmek mümkündür. İbn Batuta’nın deyişiyle
“şefkatin yurdu” olan Anadolumuz, tarihi boyunca muhaceret acısıyla
vatanlarından koparılan kardeş coğrafya halklarının hepsine kucak açmıştır.
Çeçenler, Abhazlar, Kırım Tatarları, Karaçay-Balkar Türkleri, Boşnaklar,
Rumeli’deki evlâd-ı fâtihân ve daha pek çokları; nice mezalimin, kıtlık ve
hastalıkların, uzun ve zorlu yolculukların ardından acılarını bu topraklarda
dindirmişlerdir.
Ben de 1971 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye hicret eden muhacir bir
ailenin çocuğu olarak bu hicret hikâyelerine hiç yabancı değilim. Sonrasında
bu mesele benim için sadece şahsi değil, mesleki bir ilgi alanı da oldu:
Doktora tezimde Kırım Savaşı’ndan Balkan Savaşı’na kadarki dönemde
göçlerin Osmanlı İmparatorluğu için doğurduğu sosyoekonomik sonuçlar
üzerine çalıştım. Her bir fert için başlı başına bir trajedi olan göçün bu
coğrafyanın aidiyetleri, ekonomik yapısı ve sosyal düzeni üzerinde ne denli
derin etkileri olduğunu, arşiv vesikaları üzerinden görme imkânı buldum.
Ve anladım ki aslında ben tek başıma bir hikâye yaşamamış, bu iki buçuk
asırlık serüvenin bir parçası olmuşum.
Coğrafyamızın göç serencamı, ulus-devletlerin kurulup yeni sınırların
çizilmesiyle hitama erememiş; 20. yüzyılın kalan kısmında da insanların
yerinden yurdundan edilme hikâyeleri yazılmaya ve acıyla yoğrulmaya
devam etmiştir. Tüm bu göç hikâyeleri arasında belki de en elîm ve hazini,
Sovyetler Birliği idaresinde yaşadıkları topraklardan zorla koparılan ve
vatanlarına bir daha geri dönemeyen Ahıska Türklerinin hikâyesidir. Diğer
pek çok mazlum halktan farklı olarak, Ahıska Türklerinin hicreti ve gurbeti
75 yıldır hâlâ sürmektedir.
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Ahıska, Osmanlı’nın mirasıdır. Devletimiz bu mirasa sahip çıkmak için
siyasi, diplomatik ve kültürel platformlarda atılması gereken adımları
hassasiyetle atmaktadır. Öte yandan bu noktada en büyük görevlerden biri
de akademik camiaya düşmektedir. Zira bölgede yaşananların tarihsel
veriler ışığında bilimsel değerlendirmesinin yapılması, Ahıskalı Türklerin
dramının son bulması ve onlara ait olan kültürel mirasın iadesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Örneğin, 1829 Edirne Antlaşması’ndan sonra
tamamen Rusya’ya bırakılan bölgede, Ahmediye Medresesi’nde bulunan
yüzlerce elyazması Ruslar tarafından St. Petersburg’a götürülmüş ve bu
kaynakların Türkiye’ye getirilmesi için henüz bir çalışma yapılmamıştır.
16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Üniversitemizin öncülüğünde ve ev
sahipliğinde gerçekleştirilen "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler"
Uluslararası Sempozyumu, bizim bu mirasa sahip çıkma gayretlerimizin ilk
adımdır. Bu vesileyle bu sempozyumun düzenlenmesinde görev alan tüm
akademisyenlerimize, bizden desteklerini esirgemeyen Sancaktepe ve
Üsküdar Belediyelerimize, İHH İnsani Yardım Vakfı’na ve katkı sunan
herkese teşekkür ediyorum. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu çok değerli
çalışmaların meyvesi olup İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bu davaya
sahip çıkarak yapılacak çalışmalara önderlik etme arzumuzun bir
nişanesidir.
Eserden istifade etmenizi temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
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Sunuş

Ahıska meselesini gündeme taşımak, kamuoyu oluşturmak, farkındalık yaratmak,
birlikte hareket etmek, yazılı ve görsel kaynaklar elde etmek

maksadıyla

düzenlemiş olduğumuz “Sürgünün 75.Yılında Ahıskalı Türkler” uluslararası
sempozyumun kitabını sizlere takdim etmenin heyecanını yaşıyorum.
Sürgün (1944) sonrası dünyanın dokuz farklı ülkesinde yaşamlarını sürdüren
Ahıskalıların hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal

ve kültürel anlamda birçok

sorunları vardır. Farklı ülkelerde yaşamak, doğal olarak farklı kültürlerden
etkilenmeyi de beraberinde getirmektedir. Etkileşimin olumlu ve olumsuz
yönlerinin

topluma

yansımaları,

yetmiş

beş

yıldır

Ahıska’ya

dönüşün

gerçekleşmeme nedenlerin masaya yatırılması, bu dağınıklığın sivil toplum
teşkilatlanmalarına tesiri ve birçok problemlerin bir araya gelerek konuşulduğu,
tartışıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği bu tür etkinliklerin daha sık ve ilerleyen
süreçlerde daha nitelikli olması beklenmektedir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğimiz daha
önce Giresun, Uludağ, Erzincan, Ardahan Üniversiteleri’nde

düzenlenen

sempozyumlara kıyasla birçok açıdan farklılık göstermiştir. Bunlardan birincisi
yurt dışından katılımın daha fazla olması, bir diğer husus da yurt içinden ve yurt
dışından katılım sağlayan Ahıskalı sivil toplum kuruluşlarımızın çalıştay
programlarıdır.
Sempozyuma

Hindistan, Kosova, Bulgaristan, İran, Kazakistan, Rusya,

Azerbaycan gibi ülkelerde görev yapan akademisyen ve araştırmacıların Ahıska
meselesine yaklaşımları, çalışmaları etkinliğe ayrıca bir renk katmıştır.
1944 yılında Ahıska’dan zorunlu olarak sürgün edilen Ahıska Türkleri, Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan’a gönderilmiş, ilerleyen süreçte Ahıska Türklerinin bir
kısmı Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleri, Türkiye’de
vatandaşlık statüsü elde etmiş, bu kişilerin bir kısmı ilerleyen süreçte başka
ülkelerin de vatandaşlığını alarak/koruyarak çifte vatandaş olmuşlardır. Türkiye
dışındaki Ahıska Türkleri ise, Türkiye için soydaş olarak tanımlanmış ve “soydaş”
kavramı üzerinden yabancı statüsüne göre göreceli olarak daha avantajlı bir
duruma kavuşmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından
Ahıska Türklerine özel veya Ahıska Türklerini ismen belirten bir takım yasal
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düzenlemeler yapılmış ve “soydaş” kavramı yasal belgelerde Ahıska Türklerini de
ismen zikrederek yapılandırılmıştır. Sonuç olarak Ahıska Türk toplumu (ı)
Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları, (ıı) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları,
(ııı) Yurtdışında yaşayan çifte vatandaşlar, (ıv) Yurtdışında yaşayan Türk soydaşlar
gibi birbirinden farklı yasal ve sosyal statülere sahip olmuştur. Bu farklı yasal
statüler, Türkiye dışındaki Türk toplumlarını -özellikle Ahıska Türklerini- önemli
ve değerli bir özne olarak gören Türk Dış Politikasında belirsizliklere
sürüklemiştir. Ahıska Türklerinin mevcut yasal statüleri üzerinden Türkiye’nin
diaspora politikaları, kavramsal ve yasal bir bakış açısıyla inceleyen Doç. Dr Fırat
Yaldız ve Dr. Erkam Temir bu kavramsal arka planın Türkiye’nin iç ve dış
ilişkilerine olan etkisi üzerinde durmuştur.

1828 yılında, Revan ve Nahçıvan’ı birleştirerek Ermeni Vilâyeti’ni
oluşturan Çarlık Rusya, Ahıska bölgesini de bu vilâyete dâhil ederek
Kafkaslarda Osmanlı Devleti’ne karşı ileri karakol ve tampon bölge vazifesi
gören bir idari pozisyon oluşturdu. Bu toprakların demografik yapısında
Ermenileri hâkim duruma getirmek maksadıyla Erzurum-Kars yöresinden
ve İran topraklarından adı geçen bölgeye sayıları yüz bini bulan Ermeni
göçünü yönetti. Ahıskalı Türklerin önemli bir kısmı ise bu Rus politikası
neticesinde adeta Ermeni istilâsına uğrayan topraklarını terk ederek çareyi
civardaki Osmanlı egemenliğinde bulunan topraklara göç edip, Osmanlı
tebası olarak kalmakta buldu. Dr.Öğr.Üyesi M.Yasin Taşkesenoğlu, 18281829 yıllarında Erzurum’a göç eden Ahıskalı Türkler üzerine çalıştığı
araştırması dikkatinizi çekecektir.
Kıpçaklar, Kuzeydoğu Anadolu’nun da bir kısmını içine alan geniş bir
coğrafyada, Anadolu’nun en uzun Türk beyliği olan “Ortodoks Kıpçak
Atabegler

Hükümeti”ni

kurmuşlardır.

Atabegler

yurdunun

kültürel

dokusunda bugün dahi bu Kıpçakların izlerine rastlanılmaktadır. Ermeni ve
Gürcü vakayinamelerinde geçen Kıpçaklı Atabeglerin isimleri ile özellikle
de Ahıska tahrir defterlerindeki kayıtlarda görülen çok sayıda KumanKıpçak yer ve şahıs isimleri bu meseleyi daha da somutlaştırmaktadır.
Azad Dedeoğlu, çalışmasında 1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı
Ahıska isimli tahrir defteri ışığında bölgedeki “Türk varlığı” üzerinde
durmaktadır. Bu defterde geçen “Arslan, Bayındır, Ayvaz, İslâm, Mervân,
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Rüstem, Rasim, Mizam, Narimân, İsvender, Çâbûk, Bekâr, Korkur, Murâd,
Yusif, Ağdagül, Gülsedef, Mikayıl” vb. isimlerin “Türk/Kıpçak” isimleri
olduğu görülmektedir.
Doç.Dr. Ali ASKER bildirisinde “Totalitarizm ve Stalinizm” konusu üzerinde
durmuştur. Stalin’in halklara karşı uyguladığı vahşeti onun kaleminden
okuyacaksınız.

Her ne kadar Gürcistan hükümeti 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üyeliği
çerçevesinde Ahıskalıların ana vatanlarına dönüşleri hususunda bir
sorumluluk almışsa da aradan geçen yirmi yıla rağmen bu sorumluluğunu
yerine getirmekten kaçınmaktadır. Gürcistan’ın bu tutumu doğal olarak
Gürcü halkının da Ahıskalı Türklere yönelik bakış açısını olumsuz yönde
etkilemektedir. Sorunun siyasi boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyolojik
nedenlerinin de varlığını burada belirtmekte yarar vardır. Gürcü
kamuoyunda mevcut Ahıskalı algısı ve Ahıskalıların Gürcistan’a geri
dönmeleri meselesine Gürcülerin yaklaşımları üzerinde durmaya çalışan
Doç.Dr. Şir Muhammed Dualı çalışmasında Gürcüler arasında Ahıskalı
Türklerle ilgili yapılan bazı anket sonuçlarını dikkatlerimize sunmuştur.
Avrupa Konseyi tarafından 2001’e kadar yasal çerçevenin hazırlanması
öngörülmüş de olsa ancak 2007 yılında geri dönüşe ilişkin “20’inci Yüzyılın
40’lı Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nden Zorla Sürgüne Gönderilen Kişilerin Geri Dönüşü
Hakkında Gürcistan Cumhuriyeti’nin 5261-PC Sayılı Yasa” kabul
edilmiştir. Fakat söz konusu yasanın muğlak ifadeleri, başvuru süresinin
kısıtlı bir süre tutulması, kişilerin var olan vatandaşlıklarından vazgeçmek
zorunda bırakılmaları ve buna bağlı olarak belirli olmayan bir süre vatansız
kalma tehlikesi gibi sebeplerden ötürü geri dönüş gerçek anlamıyla
sağlanamamıştır. Hilal Cecanpınar’ın bu meseleyle alakalı araştırmasında
Ahıskalı Türklerin mağduriyetinde Rusya Federasyonu’nun sorumluluğu
üzerinde durulmuştur.
Toni Morrison ve Mircevat Ahıskalı, farklı etnik kökenlere sahip olan iki
önemli yazardır. Her iki yazar da kendi topluluklarının tarihi travmasını ve
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tarihlerini antlatmakta önemli bir rol oynamışlardır. Eserlerindeki şahıs
kadrosu vasıtasıyla atalarının travmatik

geçmişlerine ışık tutmaya

çalışmışlar. Zamire İzzetgil bu iki yazarın eserlerindeki “kölelik” ve
“sürgün” arasındaki benzerliklere odaklanarak travma ve hafıza açısından
karşılaştırmaya çalışmıştır.
Kazakistan'ın güneyine sürgün edilen Ahıskalı Türkleri arşiv verilerinden yola
çıkarak inceleyen Almira İbaşova Ahıskalıların yerel halka entegre olmalarını,
sürgün sonrası yaşanan sorunları ve kazanımlarını kaleme almıştır.
Sonuç olarak;
Ahıskalı Türklerin sürgün edilmesinin 75.yılında düzenlenen sempozyumumda ele
alınan konuları sizlere sunarken sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen
başta rektörümüz sayın Prof.Dr. Gülfettin Çelik ve yönetimine, organizasyona
maddi manevi katkı sağlayan Sancaktepe Belediye Başkanı saygıdeğer Şeyma
Döğücü, Üsküdar Belediye Başkanı sayın Hilmi Türkmen, İHH başkanı sayın
Bülent Yıldırım ve AK Parti eski milletvekilimiz aslen Ahıskalı olan Feyzullah
Kıyıklık’a teşekkür etmeği borç bilirim. Ayrıca sempozyumda her hangi bir
aksaklığın olmaması ve oturumların verimli geçmesine katkı sağlayan değerli
oturum başkanlarımıza ve onlara destek sağlayan tabiri caizse işin mutfağında
çalışan, işin sekretaryasını yürüten araştırma görevlisi arkadaşlara, Ahıskalı
Gençler Birliği üyesi öğrenci arkadaşlarımıza, katılım sağlayan akademisyen ve
STK üyelerimiz olmak kaydıyla, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.
Yeni bir etkinlikte buluşmak dileği ile siz değerli okuyucuları saygı, sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum.
Dr.Öğr.Üyesi Rüstem MÜRSELOĞLU
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1003/1595 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE AHISKA
BÖLGESİNDE TÜRK NÜFUSU ÜZERİNE BİR MÜLÂHAZA
AN INTERVIEW ON THE TURKISH POPULATION IN THE
AHIISKA REGION ACCORDING TO THE CADASTRAL RECORD
BOOK DATED 1003/1595
РАССМОТРЕНИЕ ТУРЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
АХЫСКА В СВЕТЕ ТЕТРАДИ-ТАХРИР ПОД НОМЕРОМ ПО
1003/1595.
Azad DEDEOĞLU*
Özet
Anadolu’nun bir parçası olarak bilinen Ahıska bölgesi veya Atabegler
yurdu, eski zamanlardan beri Türklerin varlığını sürdürdüğü bir Türk
beldesidir. Târihî seyir içerisinde başta Kıpçaklar olmak üzere diğer Türk
boyları da bölgeye gelip yerleşmişler ve meskenler kurmuşlardır. Kıpçaklar,
Kuzeydoğu Anadolu’nun da bir kısmını içine alan geniş bir coğrafyada,
Anadolu’nun en uzun Türk beyliği olan “Ortodoks Kıpçak Atabegler
Hükümeti”ni kurmuşlardır. Atabegler yurdunun kültürel dokusunda bugün
dahi bu Kıpçakların izlerine rastlanılmaktadır. Ermeni ve Gürcü
vakayinamelerinde geçen Kıpçaklı Atabeglerin isimleri ile özellikle de
Ahıska tahrir defterlerindeki kayıtlarda görülen çok sayıda Kuman-Kıpçak
yer ve şahıs isimleri bu meseleyi daha da somutlaştırmaktadır.
Çalışmamızda 1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska isimli
tahrir defteri ışığında bölgedeki “Türk varlığı” üzerinde durulacaktır. Tespit
ettiğimiz kadarıyla bu defterde geçen “Arslan, Bayındır, Ayvaz, İslâm,
Mervân, Rüstem, Rasim, Mizam, Narimân, İsvender, Çâbûk, Bekâr, Korkur,
Murâd, Yusif, Ağdagül, Gülsedef, Mikayıl” vb. isimlerin “Türk/Kıpçak”
isimleri olduğu görülmektedir. Ne var ki bu târihî tahrir defteri, Gürcü
Türkolog Sergi Cikia tarafından 1947’de matbû hâle getirilirken, isminin
değiştirilmesinin yanı sıra içerisindeki bazı Türk vergi mükelleflerinin
isimlerinin “Gürcü fonetiği”ne uygunlaştırıldığı ve böylece bölge halkının
“Gürcü/Kartvel” olarak telakkî edildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan
defterin aslını görmeyen daha sonraki Gürcü veya Gürcü tezini destekleyen
bazı araştırmacılar da, defterin isminde geçen “Gürcistan” ibâresinden
cesaretle Cikia’nın bu tezini devam ettirerek “Atabegler Yurdu”nun
tamamının “Gürcü” olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir.
Târihî Atabegler Yurdunun Türkiye sınırları içerisinde kalan kısımları,
tahrir defterleri ışığında araştırıldığı için biz burada daha çok bugünkü
taksimatta “Gürcistan sınırları” içerisinde kalan Ahıska bölgesindeki Türk
varlığını 1003/1595 tarihli tahrir defteri ışığında özellikle de şahıs isimleri
üzerinden incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Türk, Kıpçak, Gürcistan, Ahıska, Mufassal, Tahrir
*

. Dr. azadzanavli@hotmail.com
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Abstract
Ahiska region and Atabegler dormitory, which is known as a part of
Anatolia, is a Turkish resort where Turks have been living since ancient
times. During the historical course, other Turkish tribes, especially the
Kipchaks, came to the region and settled down and established dwellings
here. The Kipchaks established the longest Turkish principality in Anatolia,
“Orthodox Kipchak Atabegler Government”, in a wide geography including
some of Northeast Anatolia. The cultural traces of the Atabegler dormitory
can be traced even today. The names of the Kipchak Atabegs that has been
mentioned in the Armenian and Georgian chronicles and especially the
numerous Kuman-Kipchak place and person names that has been seen in the
records of the Ahiska are further concretizing this issue.
In our study, we will be discussing about the “presence of Turks” in the
light of the cadastral record book of “Mufassal Livâ-yı Ahıska” dated
1003/1595. As we have identified that the names which has been mentioned
in this book such as “Arslan, Bayındır, Ayvaz, Islam, Marwan, Rustem,
Rasim, Mizam, Narimân, Çabuk, Bekâr, Korkur, Murad, Yusif, Agdagül,
Gülsedef, Mikayıl” and so on. are Turkish/Kipchak names. However, when
this historical book was published by Georgian Turkologist Sergi Cikia in
1947, we can see that the names of some Turkish taxpayers in it, were
matched (changed) to the Georgian phonetics and so people of the region
were considered as Georgian/Kartvel. On the other hand, some researchers
who did not see the original book, because of the Georgian names that been
mentioned in the book got a courage to continue Cikias thesis and in every
opportunity they mentioned that the whole “Atabegler Dormitory” were
Georgians.
As the Turkey border of Atabegler Dormitory has been investigated in the
cadastral record book, today we will focus and try to examine the Turkish
presence in the Ahiska region, which is located within the Georgian borders,
in the light of the cadastral record book dated 1003/1595, especially through
the names of individuals.
Keywords: Turkish, Kipchak, Georgia, Ahiska, Mufassal, Tahrir (cadastral
record book)
Резюме
Регион Ахыска или родинв Атабегов, известное как часть Анатолии,
является турецким местом, где турки жили с древних времен. В
течение исторического курса другие турецкие племена, в первую
очередь кыпчаки, пришли в регион, обосновались и основали жилища.
Кыпчаки создали в широкой географии “Православное Правительство
Кыпчаков-Атабегов”,
включающей
часть
Северо-Восточной
Анатолии, которое являлось самым длинным турецким княжеством в
Анатолии. Даже сегодня в культурной структуре родины Атабегов
имеются следы кыпчаков. Имена кыпчакских атабегов, в особенности
многочисленные места кумано-кыпчаков и имена лиц, упомянутые в
армянских и грузинских летописях, еще более конкретизируют этот
вопрос.
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В нашем исследовании, мы будем останавливаться на теме “турецкое
присутствие” в данном регионе в свете тетради под названием
“Дефтери Муфассал Ливаи Ахыска” под номером 1003/1595. Смотря
на наше определение, проходящие в этой тетради имена такие как:
“Арслан, Байындыр, Айваз, Ислам, Марван, Рустем, Расим, Мизам,
Нариман, Искендер, Чабук, Бекар, Коркур, Мурад, Юсиф, Агдагюль,
Гюльседеф, Микаил и тд.” являются “Турецкими / Кыпчакскими”
именами. Однако, у этой исторической тетради-тахрир, напечатанной
грузинским тюркологом Сергеем Джикией в 1947 году, были изменены
само
название
тетради
и
имена
некоторых
турецких
налогоплательщиков с использованием “грузинской фонетики”, и
следовательно, жители области считались “Грузинами/ Картвелами”.
С другой стороны, некоторые Грузинские и поддерживающие
Грузинский тезис исследователи, которые не видели оригинальную
тетрадь, полагаясь на фразу Джикии “Грузия” продолжали данный
тезис и при каждой возможности всегда выражали, что родина
Атабегов полностью является “Грузинским”.
Из-за того, что оставшиеся части исторической родины Атабегов были
изучены в тетради-тахрир, в сегодняшней трактовке мы постараемся
осмотреть турецкое присутствие региона Ахыска в “Грузинских
границах” в свете в свете тетради под номером 1003/1595, в
особенности опираясь на имена лиц.
Ключевые слова: Турок, Кыпчак, Грузия, Ахыска, Муфассал, Тахрир.
Giriş
Araştırmamızın konusunu 14 Kasım 1944’te Stalin tarafından Orta
Asya’ya sürgün edilen ve hâlâ sürgün hayatı yaşayan Ahıskalı Türkler,
Ahıska Bölgesi ve kısmen de olsa “Ahıska Atabegler Hükümeti” teşkil
etmektedir. Her ne kadar Kartvel/Gürcü yazarlar farklı görüşler ileri sürse
de, çalışmamızın ana konusunu teşkil eden Ahıska bölgesi veya Atabegler
yurdu, eski zamanlardan beri Türklerin varlığını sürdürdüğü bir Türk
beldesi olarak bilinmektedir. Zira târihî seyir içerisinde başta Kıpçaklar
olmak üzere diğer Türk boylarının bölgeye gelip yerleştikleri, meskenler
kurdukları bilinen bir husustur. Bu bağlamda Kafkasya’da çok stratejik bir
konuma sahip olan Ahıska bölgesi, XI. yüzyılda Selçukluların eline geçmiş,
bilâhare Kral IV. David (1089-1125) ve Kraliçe Tamara döneminde (11841213) birkaç yıl Gürcü Bagratiler Hanedanının hâkimiyetinde kalmış olsa
da, daha sonra çeşitli Türk devletlerinin hâkimiyetine girmiştir. Şöyle ki;
Kıpçaklı Atabegler sülalesi 1268 yılında bugün Posof sınırları içerisinde yer
alan Caksu’da “Ortodoks Kıpçak Atabegler Hükümeti”ni kurmuş ve
böylece Ahıska Atabegliği İlhanlı yönetimini tâkiben sırasıyla Akkoyunlu,
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Karakoyunlu ve Safevî Türk devletlerine kısmen bağlı olarak 1578’e kadar
bölgenin tek hâkimi olmuşlardır. Bu durum 1578’de Safevîler ve Osmanlılar
arasında Çıldır’da vukû bulan Çıldır savaşına kadar devam etmiştir.
Bugünkü Ahıska bölgesi her ne kadar Gürcistan sınırları içerisine
sıkıştırılmış olsa da, târihî Atabegler Yurdunun sınırlarının Ahıska’dan
Erzurum’a kadar uzadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Atabegler Yurdunu
içine alan “Ahıska, Çıldır, Ardahan, Göle, Posof, Şavşat, Ardanuç, Oltu,
Bardız, Nariman, Tortum ve Yusufeli” tarihinin Ahıska tarihiyle doğrudan
irtibatlı olduğu görülmektedir.
Öte yandan Ahıska tarihini araştırırken Kıpçakları, Kıpçaklı
Atabegleri görmezden gelmek ve geçiştirmek bölge tarihi açısından yanlış
yorumları da beraberinde getirmiştir. Zira Kıpçakların başta Kafkaslar
olmak üzere Hindistan, Mısır, Bizans, Macaristan ve Romanya’ya kadar
uzanan geniş bir sahaya yayıldığı ve buralarda önemli faaliyetler icrâ ettiği
bilinmektedir. Bu anlamda Türk boylarının yanı sıra, Türk olmayan
Gürcü/Kartvel, Ermeni, Rus, Romen, Bulgar, Macar ve Tacikler gibi
milletlerin etno-medenî ve kültürel yapılanmasında da Kıpçakların önemli
ölçüde rolünün olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla tarihin akışına yön verecek
etkinliği olan Kıpçakların her yönü ile araştırılması, Ahıska tarihi açısında
da birçok yenilikleri ortaya çıkaracağı gibi, bazı yanlış bilinenlerin de
doğruya yönlendirileceği âşikârdır.
Ahıska bölgesi 1578’de Osmanlıya ilhâk olduktan sonra da değerini
yitirmemiş bu sefer Osmanlılarca 1579’da kurulan “Çıldır Eyaleti”nin
başşehri olmuştur. Osmanlı livâsı altında 250 yıl en ihtişamlı dönemini
yaşayan bölge, Rusların gelişiyle 1829’da ikiye bölünerek bir kısmı
Osmanlılarda bir kısmı ise Çarlık Rusyası’nda kalmıştır. 1921 sonrasında
ise SSCB sınırları içerisinde kalan Ahıska bölgesi, 1944’de vuku bulan
büyük sürgünle Türk nüfusundan tamamen hâlî kalmıştır. Ahıska bölgesinin
1944’de Sovyetler tarafında sürgün edilen “Türk nüfusu” günümüzde 10
ülkede dağınık bir şekilde yaşamaktadır.
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1. TAHRİR DEFTERİNE GÖRE AHISKA BÖLGESİ’NDE
TÜRK NÜFUSU
Bu başlık altında 1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska
isimli tahrir defteri ışığında bölgedeki “Türk varlığı” üzerinde durulacaktır.
Nitekim tespit ettiğimiz kadarıyla bu defterde geçen “Arslan, Bayındır,
Ayvaz, İslâm, Mervân, Rüstem, Rasim, Mizam, Narimân, İsvender, Çâbûk,
Bekâr, Korkur, Murâd, Yusif, Ağdagül, Gülsedef, Mikayıl” vb. isimlerin
“Türk/Kıpçak” isimleri olduğu görülmektedir. Ne var ki bu târihî tahrir
defteri, Gürcü Türkolog Sergi Cikia tarafından 1947’de matbû hâle
getirilirken (Cikia, 1947.), içerisindeki bazı Türk vergi mükelleflerinin
isimlerinin “Gürcü fonetiği”ne uygunlaştırıldığı ve böylece bölge halkının
“Gürcü/Kartvel” olarak telakkî edildiği anlaşılmaktadır. (Dedeoğlu, 2018,
s. 263.)
Defterin aslını görmeyen daha sonraki Gürcü veya Gürcü tezini
destekleyen bazı araştırmacılar da, defterin isminde geçen “Gürcistan”
ibâresinden cesaretle Cikia’nın bu tezini devam ettirerek Atabegler
Yurdunun tamamının “Gürcü” olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir.
Böylece târihî bağlamından koparılan Gürcü/Kıpçak mefhumu yanlış
yorumlanmış ve bunun neticesinde de “1944 Büyük Ahıska Sürgünü”ne
kadar bölgede meskûn Ahıskalı Türklerin de bugünkü mânada “Gürcü”
olduğu iddia edilmiştir.
Devlet-i Aliyye’nin genel olarak Gürcistan Bölgesindeki idarî
taksimatına bakıldığında bile Atabegler Yurdu halkının Kartvel/Gürcülerden
farklı etnik gruba mensup olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu taksimata göre
Atabegler Yurdu “Eyalet” sistemi ile idare edilirken, “Dadyân, Gûril,
Açıkbaş” ve “Abaza” gibi Gürcü/Kartvel prenslerinin ise, Voyvodalığın bir
benzeri olan “Meliklik” sistemi ile idare edildiği görülmektedir. Devlet-i
Aliyye’nin “Çıldır Beylerbeyiliği” vasıtasıysa, kuzeydoğu Anadolu
üzerinde

bulunan

“Gürcü

Prenslikleri”ni

kontrol

altında

tuttuğu

anlaşılmaktadır. Ayrıca Gürcü meliklerine yakın olması hasebiyle “Paşa
Sancağı”nın zaman-zaman “Ahıska” olması da yukarıyı destekler
mâhiyettedir. (Kılıç, 1997, ss. 16-17, 65-67, 174-184.) Bu uygulamalardan
Ahıskalıların, Osmanlı Dönemi’nde uzun müddet (1578-1828) sınır
bekçiliği yaptığı da anlaşılmaktadır.
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Atabegler Yurdunun Türkiye sınırları içerisinde kalan kısımları, tahrir
defterleri ışığında araştırıldığı için biz burada daha çok bugünkü taksimatta
“Gürcistan sınırları” içerisinde kalan Ahıska bölgesindeki Türk varlığını
1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir defteri ışığında
özellikle de şahıs isimleri üzerinden incelemeye çalışacağız. (Kırzıoğlu,
1992, s. 167-180.) Bu mânada esas konumuzu teşkil eden tahrir defterine
geçmeden önce “XVI. yüzyıl Osmanlı idarî yapısı” hakkında kısa da olsa
bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Dönemi anlamadan doğru
bilgiye ulaşmak zor olmakla birlikte daha objektif olmak için o dönemin
şartlarının da göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır. Ayrıca defterde
geçen birçok şahıs isimlerinin hâlâ Ahıskalı Türklerce kullanıldığı
görülecektir.
1.1. XVI. Yüzyıl’da Devlet-i Aliyye’nin İdarî Yapısına Kısa Bir
Bakış
Devlet-i Aliyye kuruluşundan itibaren bir bölgeye, taşra idaresinin
temelini oluşturan başlıca iki yönetici göndermiştir. Bunlardan birincisi
hukukun temsilcisi kadı, diğeri ise idarenin temsilcisi subaşıdır. XVI.
yüzyılda Devlet-i Aliyye’nin taşra idaresinin de “karye/köy, nahiye, kaza,
livâ/sancak”

ve

“eyalet/beylerbeyilik”

şeklinde

teşkilatlandığı

görülmektedir. Bu sisteme göre küçük birimlerin birleştirilmesiyle bir üst
birim meydana geliyordu. Nitekim “Osmanlı Taşra Sistemi” hakkında bilgi
veren

Halaçoğlu,

köylerin

birleşmesiyle

“nahiyeler”,

nahiyelerin

birleşmesiyle “kazalar”, kazaların birleşmesiyle “sancaklar”, sancakların
birleşmesiyle de “eyâletler”in oluştuğunu belirtmektedir. (Halaçoğlu, 1991,
s. 73-75.)
1.1.1. Tahrir Sistemi
Bir arşiv hazinesi olan Devlet-i Aliyye’den günümüze intikâl eden on
binlerce defter arasında, mezkûr devletin “hukukî yapısını, sosyal bünyesini
ve müesseselerini” gün yüzüne çıkartması bakımından “Tahrir (Sayım)
Defterleri” büyük öneme sahiptir. Nitekim Devlet-i Aliyye’nin yayıldığı
bölgelerin “mahallî tarihlerini, kültürel, ekonomik ve sosyal durumlarını”
aydınlatması açısından da aynı defterler büyük önem taşımaktadır. (Göyünç,
1969, IX-XI.)
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1.1.2.

Kanunnâmeler ve Önemi

Devlet-i Aliyye’yi asırlarca ayakta tutan iki önemli unsurdan birinin
“adalet”, diğerinin ise “vergi sistemi” olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda
Osmanlılarca ilhâk edilen beldelere ayrıca “kanunnâmeler”in gönderilmesi
de önemi haizdir. Kanunnâmeler genel olarak belirli bir konuya dair hukukî
maddeleri ortaya koyan padişah hükmünü ifade eder. (İnalcık, 2001, s. 333.)
Barkan’a göre, Devlet-i Aliyye’de şer’i hukukun yanında “idarî, malî,
cezâi” gibi muhtelif hukuk sahalarına ait olmak üzere, padişahların emir ve
fermanları ile vaz’edilmiş olan kanun ve nizamları aynen veya hûlâsa olarak
bir

araya

toplanarak

oluşturulan

kânun

kitabına

“Kanunnâme”

denilmektedir. (Barkan, 1977, s. 185.)
Devlet-i Aliyye, zaptettiği bölgelerde eski kanunları ya olduğu gibi
kabul eder ya da halkın çıkarları doğrultusunda bazı değişiklikler yaparak
uygulamaya koyardı. Bu uygulamadaki temel amacın da belde halkını
Devlet-i Aliyye’ye ısındırmak olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen bazı
Gürcü araştırmacılar Osmanlıların ağır vergi koyarak, Gürcistan’da ziraatı
mahvettiğini hatta “Hıristiyan Gürcü halkı Müslüman olmaya zorladığını”
iddia etmektedirler. Oysaki bölge ile ilgili günümüze kadar gelen
kanunnâmelerden hiç de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. (Zeyrek, 2001, s.
171.)
1.1.3.

Mufassal ve İcmâl Defterleri

Osmanlı tarihinin arşiv kaynakları arasında “tapu tahrir defterleri”
oldukça seçkin bir yer tutmaktadır. Bu defterlerin; timar sisteminin işleyişi,
nüfusun hesaplanması, üretim kaynaklarının tespiti, vergi düzeni vb. konular
hakkında önemli bilgiler ihtiva ettiği âşikârdır. Devlet-i Aliyye, bu tahrirler
sayesinde eyaletlerdeki vergi nüfusunu ve vergi gelirini tespit edebiliyordu.
(Arıkan, 1993, s. 69.)
Tahrir, “nüfus ve araziyi genel olarak sayıp yazma” anlamında
kullanılan bir terimdir. Zira sözlükte “yazma, kaydetme, deftere geçirme”
anlamına gelen tahrir kelimesinin, terim olarak “Osmanlı maliye
teşkilâtında vergilerin ve bu vergileri verenlerin ismen tesbiti için değişik
dönemlerde farklı şehirlerde gerçekleştirilen sayımları ve bu sayımların
kaydedildiği defterleri” ifade ettiği belirtilmektedir. (Öz, 2010, s. 425.)
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Tahrir işleminin tamamlanmasıyla birlikte “Defter-i Mufassal” ve “Defter-i
İcmâl” adıyla iki ayrı defter türünün ortaya çıktığı görülmektedir.
İsimlerinde de anlaşılacağı üzere “mufassallar” ayrıntılı bilgi içerirken,
“icmâllar” ise özet yani “mücmel” bilgi içermektedir. (Beldiceanu, 1985, s.
3-5.)
XVI. yüzyıl içinde “Ahıska/Çıldır Sancağı”nda yapılmış sayım
sonuçlarıyla ilgili olarak “Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
(TKGM) Kuyûd-i Kadîme Arşivine”nde iki “icmâl defteri”, bir tane de
“mufassal defter”in bulunduğu görülmektedir. Öte yandan esas konumuzu
teşkil eden 130 numaralı “ Ahıska Tahrir Defteri”nin bir nüshasının da
“Tiflis Devlet Müzesi No. 478”de bulunduğu bilinmektedir.
2.

1003/1595 TARİHLİ DEFTER-İ MUFASSAL LİVÂ-YI

AHISKA TAHRİR DEFTERİ
XVI. yüzyılın sonlarına doğru Atabegler Yurduna Osmanlı idarî
sistemi yerleştikten sonra özellikle 1587-1595 yılları arasında bölgede
“tahrir”in yapıldığı ayrıca “Osmanlı kanunları” ve “vergi sistemi”nin tesis
edildiği görülmektedir. (Gümüş, 2000, s. 191-192.) Defterden anlaşılacağı
üzere, 09 Ağustos 1578’de Çıldır zaferi sonrasında zaptedilen son Atabegler
Yurdunun idarî teşkilatlanmasından sonra düzenlenen bu defter, bugünkü
Ahıska bölgesi ve târihî Atabegler Yurdu hakkında önemli bilgiler ihtiva
etmektedir. Dolayısıyla araştırmamızda Ahıska’ya ait 130 numaralı Defter-i
Mufassal Livâ-yı Ahıska isimli tapu tahrir defterinden faydalanılacağı için
mezkûr defter hakkında kısa da olsa bilgi vermenin faydalı olacağı
kanaatindeyiz.
Hicrî “evâil-i cumâdelûlâ sene 1003”, Miladî “12-20 Ocak 1595”
tarihli defterin orijinal ismi “Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska”dır. Defter,
13, 181, 182, 183, 187, 188 varakları olmak üzere 6 sayfası boş olmak
kaydıyla 258 sayfa olup 15x41 cm. ebadındadır. Defter’de numaralandırma
7’den başlamış olup Padişah kanunnâmesi defterin 1-7. sayfa aralığındadır.
Ayrıca “Ahıska” isminin sarîh bir şekilde geçtiği ilk mufassaldır. Diğer
tahrirlerde ise bölgenin daha çok “Çıldır” adı altında geçtiği görülmektedir.
Defterin 8, 9, 20, 34, 60, 82, 104, 143, 159, 167, 201, 211, 214 no’lu
varaklarında mürekkep lekesi vardır.
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Defter, eyalet defteri ve başkent defteri olmak üzere iki nüsha olup
biri “Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü”nde tapu tahrir defterleri
fonunda TADB. TTD fon kodu ve 58/130 defter numarasıyla yer almakta,
diğeri yani eyalet nüshası ise “Tiflis’te Sakartvelos Sahlntsipo Muzeumide
(Tiflis Devlet Müzesi) Turkuli Helnatseri Bölümü”nde 478 numarada
bulunmaktadır. (Uyğur, 2017, ss. 587-635.)
Osmanlı padişahlarından III. Murad (1574-1595) dönemine ait
1003/1595 tarihli bu defterlerde, “Ahıska Bölgesi”nin 8 sancağı ve 28
nahiyesi yer almaktadır. Bugünkü idarî taksimatta “Acara, Maçahel,
Livana/Artvin, Yusufeli, Ardanuç, İmerhev, Şavşad, Oltu, Nariman, Kamhis,
Posof, Ardahan, Çıldır, Göle” gibi il ve ilçelerde yer alan bazı kazâ ve
nahiyeler XVI-XVIII. yüzyıllarda “Ahıska/Çıldır Eyaleti”ne dâhildi.
(Kırzıoğlu F. , 1953, s. 525.)
Defter siyâkat ile yazılmış olup, içerisindeki bütün rakamlar da divân
rakamlarıdır. Defterin muhtelif yerlerinde kısa da olsa vakıflarla ilgili
bilgiler yer almaktadır.
2.1. Mufassal Defter’e Göre Ahıska Bölgesinde İdarî Taksimat
XVI. yüzyıl taşra teşkilâtının temel idarî birimini teşkil eden
sancaklar, bir veya birkaç kazâ’ya ayrılmaktaydı. Kazalar ise bir alt birim
olarak bilinen nahiyelerden meydana geliyordu. Nahiye kavramı Osmanlı
idarî ıstılâhı içerisinde çok değişik mânalarda kullanılmıştır. Buna göre
nahiye; “aynı özelliklere sahip köylerden müteşekkil idarî bir bölge”ye
denildiği gibi, “cihet, yön, taraf, bölge, vilâyet, dîvân ve cemaat”
anlamlarında da kullanılmıştır. (Şahin, 2006, ss. 306-307.)
Devlet-i Aliyye’de taşra idaresinin “karye/köy, nahiye, kaza,
livâ/sancak” ve “eyalet/beylerbeyilik” şeklinde teşkilatlandığını, köylerin
birleşmesiyle “nahiyeler”, nahiyelerin birleşmesiyle “kazalar”, kazaların
birleşmesiyle “sancaklar”, sancakların birleşmesiyle de “eyâletler”in
oluştuğu bilinmektedir. Bu taksimat aynı zamanda Osmanlı vergi ve nüfus
sayımlarında da kolaylık teşkil etmekteydi. Bu bağlamda Atabegler Yurdu
Ahıska sancağının da bu sistem gereği nahiye ve onun alt birimi olan
karye/köylerden müteşekkil olduğu görülmektedir.

16

Yukarıda da ifade edildiği üzere defterde, “Ahıska Eyaleti”ne bağlı 8
sancak ve bu sancaklara bağlı 28 nahiyenin yer aldığı görülmektedir.
(Kırzıoğlu, 1993, s. 294-295.) XVI. yüzyıl Osmanlı idarî taksimatına göre
“Ahıska Bölgesi”ndeki sancak ve nahiyeleri şu şekilde verebiliriz.
1.

Ahıska Sancağı: Güney, Kuzay, Ude, Kobliyan, Azğur,
Altunkale, Oshe, Aspinza ve Çeçerek nahiyeleri.

2.

Hırtız Sancağı: Hırtız, Meşecavahet ve Bozmert nahiyeleri.

3.

Ahılkelek Sancağı: Akşehir, Tümük ve Niyaliskur nahiyeleri.

4.

Çıldır Sancağı: Canbaz, Kenarbil ve Kurdkalesi nahiyeleri.

5.

Poshov Sancağı: Güney ve Kuzay nahiyeleri.

6.

Bedre Sancağı: Bedre ve Kaşvet nahiyeleri.

7.

Penek Sancağı: Penek, Kemhis ve Peneskirt nahiyeleri.

8.

Ardahân-ı Büzürg Sancağı: Güney, Kuzay ve Meşe nahiyeleri.

Netice itibariyle târihî “Ahıska Bölgesi”nde kurulan “Ahıska/Çıldır
Eyaleti”nin sancak sayısı ilk başlarda 7 olsa da, 1003/1595 tarihli tahrir
defterinde bu sayının 8’e çıktığı görülmektedir. Daha sonraki tarihlerde ise
“Eyalet”in sancak sayısı 13 ile 21 arasında değişecektir. (İnbaşı, 2006, ss.
78-82.)
2.2. Tahrir Defterine Göre Bölgede Türk Varlığı
XVI. yüzyıl Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine çalışma
yapacak olan araştırmacılar için en önemli kaynaklardan biri şüphesiz tahrir
defterleridir. Zira bu tahrir defterlerinin bölge tarihiyle ilgili geriye doğru
târihî veriler de ihtiva ettiği âşikârdır. Bu bakımdan “Ahıska Tarihi” için de
1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıshâ tahrir defteri önemli
kaynaklardan sayılmaktadır. Dolayısıyla bölge ile ilgili tutulan mezkûr
tahrir defterinden hareketle Atabegler Yurdunun “dinî, etnik, kültürel,
ekonomik” ve “sosyal” durumunu aydınlatmak mümkündür.
Biz bu araştırmamızda defterde geçen “antroponim/kişi adları”ndan
hareketle daha çok bugünkü “Ahıska Bölgesi”nin etnik kimliği hakkında
bilgi vermeye çalışacağız. Bu bağlamda 1003/1595 tarihli defterde geçen
“kişi adları” da, bölgenin “etnik yapısı, dinî ve sosyal yapısı” hatta “hayat
tarzı” hakkında önemli ipuçları barındırmaktadır.
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Bugünkü taksimatta Gürcistan sınırları içerisinde kalan “Ahıska
Bölgesi”ne, XVI. yüzyıl taksimatına göre hangi sancak ve nahiyelerin
girdiğini tespit etmenin de yerinde olacağı kanaatindeyiz. Zira defterde
geçen ve bugün de Ahıskalılar tarafından kullanılan “nahiye” ve “köy
isimleri”nden hareketle bugünkü “Ahıska bölgesi”ne giren sancak ve
nahiyeleri tespit etmemiz mümkün görülmektedir. Buna göre Ahıska
sancağına bağlı “Güney, Kuzay, Ude, Kobliyan, Azgur, Altunkale, Oshe,
Aspinza, Çeçerek nahiyeleri” Hırtız sancağına bağlı “Hırtız, Meşe-Cavahet,
Bozmert nahiyeleri” ve Ahılkelek sancağına bağlı “Akşehir, Tümük,
Niyaliskur nahiyeleri” kısmen de olsa bugünkü “Ahıska bölgesi”ni içine
almaktadır. Bunun da 130. Numaralı Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska’da
15-140 sayfa aralığını, Cikia’nın matbû hâle getirdiği Defter-i Mufassal
Vilâyet-i Gürcistan’da ise 19-262 sayfa aralığını ihtiva ettiği görülmektedir.
Defterde geçen bu adların sayfa numaralarının tespiti kolay olsun diye
Tapu Tahrir No. 130’la birlikte Sergi Cikia’nın 1947’de matbû hâle getirdiği
Tiflis baskısı da esas alınmıştır. Lakin Cikia’nın kendi yorumunu da katarak
Arap harfleri ile yeniden dizdiği ve bu dizgi esnasında tebdîl ettiği bazı kişi
adları, siyâkat hattının imkânları çerçevesinde yeniden yoruma tâbi
tutulmuştur.
2.2.1. Müslüman Türk Varlığı
Devlet-i Aliyye’de tapu tahrir defterlerinin her ne kadar, vergileri
toplamak için yapıldığı görülse de, tahrirler incelendiğinde işin bu kadar
basit olmadığı anlaşılmakta ve bu defterlerin bölge halkının “dinî”
(Müslüman, Hıristiyan, Yahudi) ve “mezhebî” (Sünnî, Şiî, Ortodoks)
kimliği hakkında da önemli ölçüde bilgi verdiği görülmektedir. Nitekim
İlhan’ın da ifade ettiği üzere, mufassallardaki “şahıs adları”ndan vergi
mükelleflerinin mensup oldukları dinleriyle birlikte mezheplerinin de tespit
edilmesi mümkündür. (İlhan, 2006, ss. 42, 50.)
Tahrir defterlerinde bazı hallerde kullanılan “veled-i, bin, birâderi”
vb. yakınlık tabirlerinden de ailenin ve bölgenin “etnik köneni”nin tespit
edilmesi muhtemeldir. Zira aynı evde veya ailede birden fazla evli veya
bekâr (mücerred) er kişi var ise bunlar genellikle “veled-i, bin, birader-i,
birader-i müşârün ileyh, oğli, toruni” ve “sâbi-yi” tabirleri ile rastımıza
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çıkarken, ayrıca cemaatler altında tescil edilen şahıslar ise “Okçu nâm,
Utanmaz nâm, Bîcân nâm, Nasrullâh nâm, Keşiş nâm, Yuvâna nâm” gibi
“nâm” takısı ile tanımlanırlardı. Bu bağlamda Ahıska tahrir defterinde
“ibn” tabiri yerine daha çok “veled-i, toruni, sâbi-yi/çocuğu” tabirlerinin
kullanılması kısmen de olsa bölge halkının “Türk” kökenli oldukları fikrini
bize vermektedir.
Bütün bunlarla birlikte Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir defteri
gibi “din” ve “mezhep” ayrımı yapılmayan defterlerde de, “şahıs
adları”ndan hareketle bölge halkının “etnik, mezhebî” ve kısmen de olsa
“siyasi” kimliklerinin tespit edilmesi mümkün görülmektedir. Nitekim
stratejik bir mevkide yer alan “Ahıska Bölgesi”nin Safevîler ile Osmanlılar
arasında sürekli el değiştirdiğini dikkate alırsak, Şiî Safevîlerin kullandığı
“Pîr, Şah, Ali, Verdi” ile oluşan “Pîrqulu, Şahveli, Şahmurad, Nurali,
Hüdâverdi” vb. şahıs adlarının da bölgede varlığı görülmektedir. (TTD,
1595, ss. 15-22.) Dolayısıyla bu ve benzeri şahıs adları iyice incelendiğinde
bölgede siyasi veya sosyal baskıyla birlikte kültürel bir tesirin varlığı da
dikkat çekmektedir. Böylece Doğu Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi
“Ahıska Bölgesi”nde de “Şiî-Kızılbaş” kökenli adların yoğun olması gayet
normal kabul edilmelidir.
Sünnî Müslüman şahıs isimlerinden hareketle “Ahıska Bölgesi”nde
halk arasındaki genel dinî durum hakkında da bilgi edinmemiz mümkündür.
Zira defterde Müslüman şahıs adlarının da var olması İslâm dinin
Osmanlılar vasıtasıyla Ahıska bölgesine yeniden nüfuzunun bir emaresi
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca buraya kadar anlattıklarımızdan Ahıska
bölgesinin tamamen İslâmlaşmasının XVI. yüzyılın sonlarına doğru tekabül
ettiği görülse de, mufassalda geçen “Abdullah, Emin, Muhammed, Murâd,
Mansûr, Yusif/Yusuf, Hasan, Muhtar, İbrahim” vb. Müslüman köylü
isimlerinden, bölgede hatırı sayılır “Müslüman Türk” azınlığın varlığı
görülmektedir. Böylece son Atabegler Yurdundaki yönetici sınıfının
1578’de İslâm’la müşerref olduğu belirtilse de, halk tabakasının peyder pey
de olsa İslâm’a geçtiği ve Müslüman isimler aldığı anlaşılmaktadır.
1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir defterine
göre “Ahıska bölgesi”ndeki ister Sunnî isterse de Şiî olsun, bir kısım
“Müslüman Türk Şahıs Adları”nı vermenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
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Zira bu isimlerin bir kısmının bugün Gürcistan bölgesinde kısmen
değiştirilmiş şekliyle devam etmesi, “Ahıskalı Türkler” tarafından ise aynen
kullanılıyor olması bir rastlantı olmasa gerektir. Bu da 1944’de kadar
“Ahıska bölgesi”nde yaşayan halk ile 1003/1595’te kayda geçirilmiş halkın
aynı olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte defterde geçen bu şahıs
adlarının, Gürcü yazarlarının aksine “Kıpçakların” bölgedeki varlığına ışık
tutması hasebiyle önemi haizdir. Nihayetinde bu isimlerin bir kısmını şu
şekilde verebiliriz:
“Murâdbahş, Rüstem, Ağdagül, Mansûr, Yaralı, Nurali, Şâhverdi,
Şâhmurâd, Meyrali, Varzagül, İmrân, Mîrali, Murâd, Kûzen, Garib, Tural,
Nûraziz, Mîrarslan, Zübde/Zübeyde, Çelebi, Şâhqulu, Şirin, Şâhvelî,
Gördük, Nurullâh, Yûsip/Yûsif, Hüdâverdi, Zöhrab/Zürâb, İbrahim, İsrail,
Yakub, Âzer, Ömürşâd, Diyarbeg, İlyas, Kimrûz, el-Yazâr, Şuşa, Mustafa,
Muhammed, Hasan, Ramâz(a), Şermizân, İsmâil, Muhtâr, Zekeriya,
Ka’ka/Gâgâ, Mikayıl, Rusif, Ahmed beg, Ahmed, Kasım, Ebıtâr/Ebter,
İbrahim, Şâhin, Ebu Selâm, Badriye, Dergâh Ali, Ömer, Hacı Kerim, Emin,
Ensârî, Nasruddevle, Ğulâm, Mansûr, İmran, Murâd, Nurali, Nuraziz,
Miraziz, Alibeg vb. (TTD, 1595, ss. 15-33; Cikia, 1947, ss. 19-55.)
Netice itibariyle bu isimlerden anlaşılacağı üzere “Ahıska bölgesi”nde
Hıristiyan Kıpçak vergi mükelleflerinin yanı sıra kısmen de olsa Müslüman
Türk vergi mükelleflerinin de varlığı görülmektedir. Zira aşağıda da
görüleceği gibi bölge halkının çoğunun Hıristiyan Türk/Kıpçak olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan “Hıristiyan Ortodoks” olmasına rağmen
siyasî ve sosyal baskının tesiriyle Şiî ve Sunnî Müslüman isimler taşıyan
“şahıs adları”nın da var olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Kıpçaklı
Atabeglerden “Mîrzâ Çâpûk, Keyhüsrev/Keyhosro” ve “Manuçehr” gibi
yöneticilerin, Hıristiyan olmalarına rağmen bu isimleri “Safevîlerin”
tesiriyle aldığı anlaşılmaktadır.
2.2.2.

Hıristiyan Türk Varlığı

Tahrir defterinde kaydedilen “Hıristiyan köylü vergi mükellefleri”
adlarından,

bunların

XVI.

yüzyıla

kadar

“Kuman/Kıpçaklardan

Ortodoksluğu” devam ettiren ve XII. yüzyılda bölgeye gelen “Eski
Kıpçaklar” ve “Yeni Kıpçaklar”ın bâkiyesi olduğu görülmektedir. Zira XII.
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yüzyılda “Gürcistan Coğrafyası”na kitleler hâlinde gelip yerleşmeye
başlayan Kıpçaklar her ne kadar din değiştirmiş olsalar da, defterdeki
kayıtlardan XVI. yüzyılda bunların izlerinin devam ettiği anlaşılmaktadır.
Bu da Kartvel/Gürcüler arasında din değiştiren Kıpçakların tamamen eriyip
gitmediklerini göstermektedir. Diğer taraftan defterde Kıpçakların bölgeye
gelip yerleşmelerinde ve Gürcistan siyasetinde etkili olan “Otrok/Atrak”,
“Ak-Buga”, ve “Kubasar” gibi isimlerin yanı sıra yüzlerce Türk şahıs
adının varlığı, “Ahıska Bölgesi”nin etnik kimliği hakkında önemli ipuçları
vermektedir. (Kırzıoğlu, 1992, ss. 170-180.)
Ahıska Bölgesindeki Kıpçak unsurunu görmek istemeyen bazı Gürcü
araştırmacılar, bu sefer defterde geçen isimleri ya tebdîl (AğdagülAğdagüml, Mansûr-Mîsûr, Atabeg-Ananek gibi) etmişler ya da bu isimleri
farklı yoruma tâbi tutmuşlardır. Bunlardan Marika Cikia mufassaldaki
“Nurali, Murâd, İspendiyâr, Mirvelî, Pirsultan, Pirali, Sultan, Şehriyar,
Şahveli, Keykubad” vb. Türkçe isimlerden hareketle bunların“kütüğe
geçirilen Müslüman kişilerin adları olduğunu böylece bölge nüfusunun
1578’de İslâm’la müşerref olmasından sonra İslâmiyete ait isimlerin hızla
yayıldığını” iddia etmektedir. (Cikia M. , 2002, s. 1520.) Bir diğer Gürcü
araştırmacı Marine Janashia da “Ahıska Bölgesi”ni vatanlaştırma adına
benzer bir görüş ileri sürmekte ve “Türkçe özel isimlerin bölgeye XVI.
yüzyıldan itibaren nüfuz etmeye başladığını” belirterek indî bir yaklaşım
sergilemektedir. (Janashia, 2010, s. 115-130.) Osmanlı döneminde bir
gayrimüslim, İslâm dinine geçtiği zaman tahrirlerde baba adının “Abdullah”
olarak değiştirildiğini dikkate alırsak, “Ahıska Tahrir Defteri”nde de
“veledi Abdullah” kaydıyla yer alan “vergi mükellefleri”nin sayısının
oldukça az olduğu görülmektedir. Ayrıca yeni Müslüman olanlara Türkçe
kökenli isimler yerine dinî kaygı hasebiyle daha çok “Arapça kökenli
isimler”in verildiği bilinmektedir. Böylece defterde geçen Türkçe isimlerin
bölgede var olan Kıpçaklara ait olduğu anlaşılmaktadır.
Mufassalda “Ahıska Bölgesi”ne iskân ile ilgili her hangi bir kayıt yer
almamaktadır. Bununla birlikte sancakların bir iskân yeri olmadığını
yukarıda belirtmiştik. Bu kapsamda deflerde geçen “Yurdâna veled-i
Demürçi, Badrî veled-i Gabriyel, Rubîn veled-i Oğlan(a), (Cikia, 1947, s.
195) Serfizân veled-i Emirkul, Rûsap veled-i Çarûh(a), (Cikia, 1947, s. 229)
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Gögiçe veled-i Çelâb(a), Beşîr veled-i Mansûr(Cikia, 1947, s. 212) Arslan
veled-i Ağbuğa, Şîrâz veled-i Arslan, (Cikia, 1947, s. 233) Songül veled-i
Bayındur, Gâgâ veled-i Bayındur, Merâb Pasli toruni” (Cikia, 1947, ss.
236-237) vb. isimler ile “Sülâle Nahırci/Çoban, Yusuf nâm, Hizâne nâm”
ve “Sülâle nâm” (Cikia, 1947, s. 213) şeklinde cemaatler adı altında tescil
edilen isimler, yalnız bölgele var olan “Kıpçaklar” ile açıklanabilir. Diğer
taraftan defterde “ غونيه/ Ğuniya” veya “ غونيه نام/ Ğuniya nâm” (TTD,
1595, s.18; Cikia, 1947, s. 26) gibi cemaat altında tescil edilen vergi
mükelleflerinin varlığı, ilk başta “Konya”dan bölgeye iskânı akıllara getirse
de bu “şahıs adları”nın sayısının az olması bu ihtimali doğrulamamaktadır.
Zira bu şahıs adlarının az olmasının yanı sıra isim ile birlikte kullanılan
bölgesel aidiyeti gösteren sıfatların, o kişiyi diğerlerinden ayırabilmesi için
o çevrede az sayıda bulunduğunu göstermesi açısından önem arzetmektedir.
Defterde şahıs ismiyle kayıtlı bir kısım “lakap” ve “unvanlar” da
“Ahıska bölgesi”nin XVI. yüzyıldaki “dili” ve “etnik kimliği” hakkında
bazı fikirler vermektedir. Zira bu lakap ve unvanlar dikkatle incelendiğinde
tamamının “Türkçe” olduğu hatta bugünkü “Ahıska ağzı”yla kayda
geçirildiği görülecektir. Bunlardan “Demrürçi veled-i Demürçi, Dürk/Türk
veled-i Kuyumci, Keşiş veled-i Kalaycı, (TTD, 1595, s. 49; Cikia, 1947, ss.
86-87) Mahrebil veled-i Pasli (veya Bâsıla), (TTD, 1595, s. 68; Cikia, 1947,
s. 119) Hosrov veled-i Körhasan, (TTD, 1595, s. 74; Cikia, 1947, s. 132)
Bayındur veled-i Usta” (TTD, 1595, s.124; Cikia, 1947, s. 231.) vb. şahıs
adları dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda Rásonyi’nin “Kuman Özel Adları” başlıklı makalesinde
Kuman/Kıpçaklar arasında tespit ettiği yüzlerce kişi adından “Apa/Aba,
Azgır/Azgur, Bay/Beg, Berk, Buga, Bugaç/Boğaç, Çıbuk/Çâbûk, Kaçmaz,
Kaplan, Kara, Kaytar, Koç, Koçalı, Kurman, Kubasar, Kuman, Satan,
Satuk, Tatar, Yolçi, Uzur/Oğuz” vb. olmak üzere kırk kadarının Defter-i
Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir defterinde de yer alması basit bir rastlantı
olmasa gerektir. (Rasonyi, 1966-1969, ss. 78-144.)
Bununla birlikte defterde geçen “Bayındır, Kozan, Salur Kazan,
Korkut, Bayrek, Kanduralı, Mamuk, Amiran, Boğaç, Ârız, Bîcan, Ak-Buga,
Arslan, Ba(y)ram, Demür, Kuman/Kıpçak, Çâbûk, Demür, Goç/Koç, Kara,
Gaga, Yarali, Turar, Turan, Yalguz, Manguberdi, Yüngül, Yaman” vb.
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isimlerin bir kısmının da “Dede Korkut Oğuznâmeleri”nde geçmesi, yine
bölge halkının “etnik kökeni” hakkında bilgi vermesi açısından önem
arzetmektedir. Hatta bu isimleri kullananların Oğuznâmelerden haberdar
olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim Atabegler Yurduyla ilgili yapılan bazı
araştırmalarda da “Atabeg, Anuk, Baba, Badur/Bahadır, Balaban, Berke,
Barınbek, Budak, Çelebi, Doğtamış/Toktamış, Laçın, Baykara, Balaca,
Emirhan, Urmaz, Yaramış” vb. isimlerin “vergi ödeyen Hıristiyan
Kıpçaklar” olduğu belirtilmektedir. (Kırzıoğlu, 1992, ss. 177-180.)
Bütün bu mülâhazalardan sonra Ahıska bölgesinde 1003/1595 tarihli
Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir kaydına göre “Hıristiyan Ortodoks
Kıpçak Vergi mükellefleri”nin bir kısmını vermenin faydalı olacağı
kanaatindeyiz. Böylece konumuz daha iyi aydınlanmış olacaktır.
“Yasa, Rüstem, Ağdagül, Yaralı, Nurali, Şahverdi, İsvender, Mirveli,
Bekâr, Kakal, Mamuka, Varzal, Kandurali, Qorgul/Qorqora, Bayındır,
Dural/Tural, İskender, Varzagül, Şâhkulu, Şirin, Zakaria, David, Semûn,
Zöhrab, Bâdede/Baydede, İsrail, Âzer, İsfender, Sargis, Zersıba/Zerzîbâ,
İlyas(a), Georgi, Mahrebil, Gogiça, Kukul(a), Kimrûz, İlya, Yasun,
Nariman, Yurdâne, Şuşa, Badri, Kâkâ/Gâgâ, Aznavur, Kuba, Yuvana, Sâbiyi, Sımada, Hosiya, Marya (TTD, 1595, ss. 15-18; Cikia, 1947, ss. 19-25),
Sargis veled-i Atabeg, İmârendu Diger nâm, Varzal Melik, Devletyâr,
Sû(r)zân, Tâşlıgül, Kulicân, Baytâr, Markos, Gülyasa nâm (TTD, 1595, ss.
89-94; Cikia, 1947, ss. 161-180), İsagül, Dûlenci/Dilenci, Melikzaden,

Alikesâ, Kûrâ, Hocâdar veled-i Anbarcı, (TTD, 1595, ss. 108-119; Cikia,
1947, ss. 201-220), Kayser, Sürmeli, Râbıta, Keykubâd, Münâverdi,
Câmsıpa, Bâdıla Veledi Lâlâ.” (TTD, 1595, ss. 129-140; Cikia, 1947, ss.
240-260.)

Netice itibariyle Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska’da yer alan
“Hıristiyan köylü vergi mükellefleri” isimleri, mükerrerleriyle birlikte bu
şekilde devam etmektedir. Bu şahıs adları iyice incelendiğinde özellikle de
“el-Yasâ, el-Yazar, Gözel/Güzel, Hüdâverdi, Durali, Eşîd(e), Cânkûl” vb.
şahıs isimlerinden anlaşılacağı gibi birçoğunun “Türkçe kökenli” olduğu
görülmektedir. Bu da, bugünkü Ahıska Bölgesi veya târihî Atabegler
Yurdunda 1578’den önce de “Türk Dilli Hıristiyan bir halk”ın varlığını bir
daha ispatlar mâhiyettedir. Nihayetinde defterde geçen Türkçe şahıs
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isimlerinden anlaşılacağı üzere Ahıska bölgesine yerleşen Kıpçaklar, her ne
kadar dinlerini değiştirip mezhebî anlamda “Gürcü” diye telakki edilmiş
olsalar da dillerini muhâfaza etmeyi başarmışlardır. Diğer taraftan
Kıldıroğlu’nun da ifade ettiği gibi bugün Kafkaslar üzerinden gelip
Karadeniz’e yerleşen halklar arasında “Gürcü” tâbir edilen toplulukların da
büyük bir çoğunluğunun “Kıpçaklar” olduğu anlaşılmaktadır. (Kıldıroğlu,
2013, XVIII)
Ayrıca defterde, yukarıda zikri geçen “Türkçe kökenli şahıs
adları”nın yanı sıra “İbrâm/Brâm, Yakob, Dâvid, Aznavur, Musâ Keşîş,
Nârîn Dâvid, Gabriyel nâm, (TTD, 1595, s. 96; Cikia, 1947, ss. 173-175),
Georgi, Teodor, Rûbîn” (TTD, 1595, s. 106; Cikia, 1947, s. 195) vb. gibi
“İbrânice, Ermenice” ve “Gürcüce” kökenli şahıs adlarının da yer alması
“Ahıska Bölgesi”nde başta “Kartvel/Gürcüler” olmak üzere az sayıda da
olsa “Yahudî/Mûsevî” ve “Ermeniler”in yaşadığını göstermektedir.
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Sonuç
Deşt-i Kıpçak gibi geniş bir sahaya yayılan Kuman-Kıpçaklar, her ne
kadar büyük bir step imparatorluğu kuramamış olsalar da, gerek bu geniş
sahanın ve gerekse komşu memleketlerin tarihinde hem büyük rol icrâ
etmişler hem de derin izler bırakmışlardır. Hem milattan önce, hem de
milattan sonraki tarihlerde Türklerin Kafkasya’ya gelip yerleştikleri
bilinmekle birlikte, özellikle de XII. yüzyılda Gürcü Kralı IV. David ve
Kraliçe Tamara tarafından Kafkaslara davet edilen Kıpçakların da
Kafkasya’nın Türkleşmesinde önemli rolünün olduğu bilinen bir husustur.
Her ne kadar bazı Kartvel/Gürcü tarihçiler Gürcistan Tarihi açısından
Kıpçakların önemli icraatlarını görmezden gelseler de, başta anonim Gürcü
kroniği Kartlis Chobreba olmak üzere Ermeni kaynaklarında da bölgeye
davet edilen Kıpçakların faaliyetlerine ayrıntılı bir şekilde yer verildiği
görülmektedir. Dolayısıyla Dünya tarihi için Türklerin yeri ne ise bugünkü
Gürcü tarihi için de Kıpçak uruğunun yerinin aynı mesabede olduğu
anlaşılmaktadır. XII. yüzyılda memlük sistemine benzer bir uygulamayla
Gürcistan bölgesine davet edilen “Atrak, Kubasar, Kutlu Arslan, Şehinşâh,
Zekeriya, ilk Atabeg İvane, Şalve ve Avak” gibi Kıpçaklı başbuğ ve
komutanların Güney Kafkaslarda ne denli önemli roller icra ettiği
bilinmektedir.
Selçuklular döneminde başta Atabegler Yurdu olmak üzere Gürcistan
coğrafyasına büyük ölçüde Oğuz boylarının göçleri gerçekleşmiş olsa da,
daha sonraki tarihlerde Hıristiyanlığı kabul eden Kıpçak boylarının bölgeye
yerleşmesiyle Türkmenlerin birçoğunun buraları terk ettiği görülmektedir.
Bilâhare 1268’de “Kıpçak Atabegler Hükümeti”nin kurulmasıyla da Ahıska
bölgesinde hâkim gücün Kıpçaklardan müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumun 1578 yılına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte
1003/1595 tarihli Defter-i Mufassal Livâ-yı Ahıska tahrir defterindeki şahıs
adlarından anlaşılacağı üzere Ahıska bölgesinde az sayıda da olsa Türkmen
grubunun varlığı kuvvetle muhtemeldir.
Kafkasya halklarından birini teşkil eden Ahıskalı Türklerin tarihinde
“Kıpçaklar” ve “Kıpçaklı Atabegler” görmezden gelindiği için “Ahıska
Bölgesi”nin tarihi farklı yorumlara tâbi tutulmuştur. Diğer taraftan Türk
boyları içinde bu etnik grubun “Kıpçak boyuna” mı yoksa “Oğuz boyuna”
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mı mensup olduğu tartışması bazı çevrelerce hâlâ devam etmektedir.
Bölgede hem milattan önce hem de milattan sonraki tarihlerde diğer Türk
boylarıyla birlikte daha çok Buntürk/Kıpçakların varlığını dikkate alırsak
bölge halkının çoğunlukla Kıpçaklardan müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan Gürcü araştırmacılar, Ahıska Bölgesi veya Atabegler
Yurdu için tarihte kullanılan “Gürcü” mefhumunu târihî bağlanımdan ayrı
kullanarak

bölge

halkının

etnik

yapısının

bugünkü

anlamda

“Kartvel/Gürcü” olduğunu iddia etseler de, bu görüşün doğru olmadığı
anlaşılmaktadır. Zira dönemin dili dikkate alındığında kaynaklarda geçen
“Gürcü” mefhumuyla sadece “Kartveller” değil, bölgede önemli nüfuza
sahip olan “Kıpçaklar”ın da anlaşıldığı görülmektedir. Nitekim bugün
Atabegler Yurdunun yanı sıra Kafkaslar üzerinden gelip Karadeniz’e
yerleşen halklar arasında “Gürcü” tâbir edilen toplulukların büyük bir
çoğunluğunun “Kıpçaklar” olduğu bilinen bir husustur.
Ahıska tahrir defteri ışığında incelediğimiz kadarıyla, 14 Kasım 1944
sürgünü sonrasında Ahıska bölgesine nispetle daha çok Ahıskalı Türkler
diye bilinen bu “Türk” uruğunun menşei, diğer birçok Kafkasya halkları
gibi “Kıpçaklar”a dayanmaktadır. Zira XII. yüzyılda Gürcistan’a davet
edilen “Eski Kıpçaklar” ile “Yeni Kıpçaklar”ın, sadece bu devletin
mukadderatını tayin etmekle kalmadığı, aynı zamanda batıya doğru
yayılmaları neticesinde, Kuzey Doğu Anadolu/Atabegler Yurdu ve Doğu
Karadeniz bölgesinde de günümüze kadar yaşayan antropolojik ve kültürel
izler bıraktıkları görülmektedir. Özellikle Atabegler Yurduna yerleşen
Kıpçakların, Kartli ve civarına yerleşen soydaşlarının aksine millî
kimliklerini yitirmediği dolayısıyla Atabegler Yurdunun kültürel dokusunda
bugün dahi izlerine rastlanılan eski “Türk isim”, “din” ve “dilini” bu
yöreye hâkim kılmayı başardıkları görülmektedir. Ayrıca “Ermeni ve Gürcü
vakayinameleri”nde geçen Kıpçaklı Atabeglerin isimleri ile özellikle de
Ahıska tahrir defterlerindeki kayıtlarda görülen çok sayıda Kuman-Kıpçak
yer ve şahıs isimleri bu meseleyi daha da somutlaştırmaktadır.
Netice itibariyle 1578’de Osmanlıların bölgeye gelmesiyle zamanla
Müslümanlaşan “Kıpçak” boyunun, Oğuz boylarının arasına karışarak bir
daha bu isimde bir topluluk görülmeyecek şekilde eriyip gittikleri
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda bugün bâkiyeleri olan Ahıskalı Türkler için,
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Kıpçak ağırlıklı Kıpçak-Oğuz karışımı bir etnik grup (Ahıskalı Türk
Topluluğu) denilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. İlaveten bölge
halkına muhtemel ki Kıpçaklara nispetle hâlâ “yerli” denilmesinin sebebi
de bu mânada araştırılması gereken konulardandır. Zira bu yerli kavramı
sadece Ahıska bölgesinde değil, târihî seyir içerisinde Ahıska’dan
koparılmış, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan ve tarihte
kısa adıyla Atabegler Yurdu olarak bilinen “Kars, Ardahan, Artvin,
Posof”ta da hâlâ kullanılmaktadır.
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1828-1829 OSMANLI-RUS HARBİ’NDEN SONRA ERZURUM’A
GÖÇ EDEN AHISKALI TÜRKLER
MESKETHIAN TURKS MIGRATING TO ERZURUM FOLLOWING
1828-1829 OTTOMAN-RUSSIAN WAR
1828-1829 ТУРКИ-АХЫСКА КОТОРЫЕ ЭМИГРИРОВАЛИ В
ЭРЗУРУМ ПОСЛЕ ОСМАНО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЫ
M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU
Özet
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında 1828-1829 yıllarındaki savaş,
Balkanlar ve Kafkaslarda Osmanlı Devleti’nin ve haliyle bu her iki
coğrafyadaki Osmanlı toplumunun yaşayacağı büyük bunalımların ve
travmaların 19. yüzyıldaki ilk büyük habercisiydi. Savaş sonunda imzalanan
Edirne Antlaşması ile Doğudan ve Batıdan Rus kıskacına alınan Osmanlı
Devleti, savaş esnasında Rusların işgaline uğrayan Erzurum-Kars hattını
geri alabilmişse de antlaşma hükümleri gereği Kafkaslarda stratejik
bölgelerden birisi olan Ahıska’yı Çarlık rejimine terketmek zorunda
kalmıştı. İran’a karşı elde ettiği zafer sonucunda, 1828 yılında, Revan ve
Nahçıvan’ı birleştirerek Ermeni Vilâyeti’ni oluşturan Çarlık Rusya, Ahıska
bölgesini de bu vilâyete dâhil ederek Kafkaslarda Osmanlı Devleti’ne karşı
ileri karakol ve tampon bölge vazifesi gören bir idari pozisyon oluşturdu ki
bu toprakların demografik yapısında Ermenileri hâkim duruma getirmek
maksadıyla Erzurum-Kars yöresinden ve İran topraklarından adı geçen
bölgeye sayıları yüzbinleri bulan Ermeni göçünü yönetti. Ahıskalı Türklerin
önemli bir kısmı ise bu Rus politikası neticesinde adeta Ermeni istilâsına
uğrayan topraklarını terk ederek çareyi civardaki Osmanlı egemenliğinde
bulunan topraklara göç edip, Osmanlı tebası olarak kalmakta buldu.
Erzurum ve Kars taraflarından Ahıska ve civarına Rusların marifetiyle göç
ettirilen Ermeniler üzerine yerli ve yabancı birtakım çalışmalar yapılmış ise
de 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Ahıska’dan Osmanlı
topraklarına, bilhassa coğrafi pozisyonu gereği Erzurum ve Çıldır
eyâletlerine yapılan Türk göçleri hakkında yeterli bir literatür oluşmamıştır
ki bu çalışma, bahsi geçen savaştan sonra Erzurum’a göç etmek zorunda
kalan Ahıska Türklerini, sayısal veriler ile incelemeyi hedeflemektedir.
Çalışmanın ana kaynağını ise Erzurum Nüfus ve Temettüat Defterleri
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 1828-1829 Osmanlı Rus Harbi, Ahıska Türkleri, Göç,
Erzurum.
Abstract
The war between Ottoman Empire and Tsarist Russia in 1828-1829 was the
precursor of great depression and trauma which would be experienced by
Ottomans in both Balkan and Caucasus regions in nineteenth century.
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Ottoman Empire having a difficult position along with the treaty of Edirne,
which enables Russia to become advantageous both in the west and the east,
recaptured Erzurum-Kars line occupied by Russians during the war; yet, had
to leave Meskethian land, one of the strategically important regions of
Caucasia for Tsarist regime according to the articles of the agreement.
Establishing Armenian Province by reuniting Revan and Nakhcevan in 1828
as a result of the triumph over Iran, Tsarist Russia created an administrative
position functioning as an outpost and buffer zone through including
Meskethian region in this province as well. Thus, with the aim of making
Armenians dominant within the demographic structure, Russia could
administrate hundreds thousands Armenian migrants moving from ErzurumKars region and Iranian lands to this province. Significant numbers of
Meskethian Turks migrated to the lands dominated by Ottomans and kept
surviving as Ottoman subject by leaving their homeland occupied by
Armenians as a result of Russian policy.
Though there are some local and foreign studies on Armenians who
emigrated from Erzurum-Kars region to Meskethian lands on account of
Russian political interests, it does not seem to eventuate a satisfying
literature about the Turkish immigration from Meskethian region to
Ottoman lands, particularly to Erzurum and Çıldır provinces due to their
geographical position, following 1828-29 Ottoman-Russian War. Therefore,
this study aims to examine these Meskethian Turks who had to migrate to
Erzurum after the war with the help of some statistical data gained by
Erzurum Population and Demographic Dividend Books, which is the main
source of the extant work.
Key Words: 1828-1829 Ottoman-Russian War, Meskethian Turks,
Migration, Erzurum.
Резюме
Война 1828-1829 годов между Османской империей и царской Россией
была первым великим посланником великих кризисов и травм
Османской империи на Балканах и Кавказе и османского общества в
этих двух регионах в XIX веке. Османское государство, которое было
взято в российскую блокаду с востока и запада по Эдирнскому
договору, подписанному в конце войны, смогло вернуть линию
Эрзурум-Карс, которая была оккупирована русскими во время войны,
но пришлось оставить Ахыску, один из стратегических регионов на
Кавказе, царскому режиму. В результате своей победы над Ираном,
царская Россия, образовавшая армянскую провинцию путем
объединения Ревана и Нахчывана в 1828 году, включила в эту
провинцию область Ахиска и установила административное
положение, которое служило форпостом и буферной зоной против
Османской империи на Кавказе. Царская Россия направила армянскую
миграцию из региона Эрзурум-Карс и иранских земель в указанный
регион, чтобы поставить армян в доминирующее положение в
демографической структуре этих земель. В результате этой российской
политики значительная часть турок Ахиски покинула захваченные
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армянами земли и эмигрировала в окружающие османские земли и
осталась подданной.
Хотя был проведен ряд местных и зарубежных исследований об
армянах, эмигрировавших русскими из Эрзурума и Карса в Ахиску и
ее окрестности, достаточно литературы о миграциях турок из Ахики в
османские земли после османской империи 1828-1829 гг. Русская
война, особенно в Эрзурумской и Чылдырской губерниях, в силу
своего географического положения не произошла. Это исследование
направлено на изучение турок-ахийцев, которые должны были
мигрировать в Эрзурум после упомянутой войны с числовыми
данными. Основным источником исследования является население
Эузурума и официальные документы.
Ключевые слова: 1828-1829 гг. Османская русская война, туркиахыска, миграция, эрзурум.
Giriş
Ahıska (Meskhet/Akhaltsikhe), günümüzde Abhazya ve Acara
Özerk Cumhuriyetlerinden oluşan Gürcistan’da önemli bir idarî bölge olup
ülkenin güney batısında bulunan Samtskhe-Javakheti’nin1 merkezinde yer
alır. XVI. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine geçmesiyle birlikte Batı Gürcistan
ile Samtzkhe-Saatebago2 topraklarında Çıldır Beylerbeyliği adıyla yeni bir
idarî yapı oluşturuldu.3 1828-1829 savaşında Çarlık yönetimine dahil
edilene kadar Anadolu ile Kafkasya arasında stratejik hüviyete sahip olan
Ahıska ise Çıldır ile birlikte bu eyâletin merkezi idi ki bu eyâlet, XVII.
yüzyılda Ahıska Eyâleti olarak da tesmiye edilmişti (Emecen, 1993, 300).4
Bahsi geçen savaş ve neticesinde imzalanan Edirne Antlaşması gereğince
Ahıska ve Ahılkelek Ruslara terkedildi ve eyâletin kalan idarî kısımları
bilhassa 1839’dan sonra Çıldır Sancağı adıyla Erzurum Eyâleti’ne bağlandı
(Emecen, 1993, 300; Bekadze, 2015, 117). Esasen Çarlık rejiminin
Kafkaslarda idarî yapılanması XVIII. yüzyılın sonlarından başlamaktadır ki
1

Samtskhe-Javakheti’nin günümüzdeki jeopolitik ve demografik yapısı hakkında bir analiz
için bkz. Göktürk Tüysüzoğlu, “Gürcistan’da Muhtemel Bir Ayrılıkçı Bölge: SamtskheCevaheti”, Karadeniz Araştırmaları, XIV/55, Güz 2017, s.67-83.
2
Allen’e göre Samtzkhe (Samtskhe) yer bildiren Sa ön eki ile Meskhetleri işaret eden
Mtzkhe’nin terkibi ile oluşan, Mesketlerin ülkesi anlamına gelen yer adıdır. Saatabago’daki
“atabago” ise aynı şekilde “atabey”e işaret etmekteydi. Bkz. W.E.D. Allen, “The MarchLand of Georgia”, The Geographical Journal, Vol. 74, No. 2, August 1929, p.137.
3
Çıldır ve yöresi 9 Ağustos 1578 tarihindeki Çıldır Savaşı ile tamamen Osmanlı
hâkimiyetine geçmiştir. Bkz. Feridun Emecen, “Çıldır Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (TDVİA), C.8, s.300.
4
Eyaletin idari vaziyeti hakkında bir değerlendirme için bkz. Mehmet İnbaşı, “XVIII.
Yüzyılın İkinci Yarısında Çıldır Eyâleti ve İdarecileri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.1, 2006, s.77-94.
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Kafkas Oblastı’nın kurulmasını müteakiben 1801 yılında Gürcü Guberniyası
oluşturuldu ve çevredeki dağınık yönetimler benzer şekilde Rus idaresine
bağlandı (Doğan, 2013, 698). Rusyanın bilindik politikası olan güneye
doğru yayılma sürecinde Çarlığın Kafkasları Rus varlığıyla medenileştirme
düşüncesi de yer almaktaydı. Nitekim bunu 1801 yılında Çar I. Alexander
açık bir şekilde belirtmişti (Aktaran Mamedov, 2014, 143). Bugünkü
Gürcistan topraklarının büyük bir bölümünü kapsayan Kartli Kakheti
Krallığı’nın yerine ikâme edilen ve Rus idaresi altında bulunan tüm
topraklarda kanunlarını yürürlüğe koyma girişimleri netice verdi. XIX.
yüzyılın başından itibaren Çıldır Eyâleti dahilindeki toprakları taciz edip
sınır ihlâlleri yapan Rusya (Değirmenci, 2010, 39-42, 47), 1828
Türkmençay ve 1829 Edirne antlaşmaları ile Güney-Batı Kafkasya’da yeni
bir hat kurmayı başarıp, kurduğu Ermeni vilâyetiyle İran’a ve Osmanlı
Devleti’ne sınır komşusu oldu. 1828-1829 Savaşı’ndan önce Çıldır ve
Erzurum eyâletleri dahilindeki merkezlerin savunmadan yoksun, kalelerinin
bakımsız, cephanelerinin yetersiz olması (Değirmenci, 2010, 55), Rus
işgaline zemin hazırlamıştı.
Kafkaslardaki Rus idarî yapılanması, yüzyılın sonlarına kadar
fasılalarla devam edecekti. Bu süreçte Gürcistan ve bilhassa Ahıska idarî
pozisyonunu korumasına rağmen bölgede muhtelif taksimatların yapıldığı
da vakidir ki 1849 Rus yıllıklarında Ahıska, Gürcistan-İmeretya
Guberniyası’ndan ayrılarak kurulan Kutais Guberniyası’na bağlı bir
Uyezd/Okrug idi (Doğan, 2013, 703). Güney Kafkasya’da guberniyaların
kurulması ve sayılarının artması, Çarlık yasalarının buralarda tamamen
uygulanması anlamına gelmekteydi. Nitekim Rus yasalarının hüküm
sürdüğü bölgelerde bu idarî ad (guberniya) kullanılmaktaydı (Badem, 2015,
408-409). Siyasî ve idarî süreçler, bölgenin demografik yapısının da
değişmesine neden oldu. Osmanlı ve Rus idaresi altındaki Ermeniler ile
Türkler arasında 1828 ile 1878’den sonra olmak üzere iki defa adeta yer
değiştirme benzeri bir göç hadisesi yaşandı. Haliyle Osmanlı Devleti’nin
Kafkas sınırına yakın bölgelerinde Türk nüfusu, Rusya’nın Osmanlı
Devleti’nden aldığı topraklarda ise Ermeni nüfusu artış göstermişti ki bu
çerçevede Sovyet döneminde Ahıska ve Ahılkelek’te Ermeniler diğer
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unsurlardan sayıca daha fazla olmuştu (Allen, 1929, 150).5 Netice itibariyle
üç yüzyıla yakın süre boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan Ahıska;
Ahılkelek, Anapa, Faş (Poti) ile birlikte 1829 Edirne Antlaşması (Turan,
1951, 134, 137) ile resmen sınır dışında kalarak günümüze kadar ulaşan
demografik problemlerin temerküz ettiği yer oldu.
Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımlarının 1830’dan sonra başladığı ve
bu tarihlerde Osmanlı idaresinde olmadığı için Ahıska bölgesinin 18281829 Osmanlı-Rus Harbi’nden önce ve sonra resmî nüfusu hakkında bilgi
sahibi değiliz. Dolayısıyla savaştan sonra Ahıska’dan ayrılan Türk nüfusun
da istatistiğini çıkarmak hayli zordur. Rus tehdidi karşısında, 1828-1829
Harbi döneminde, Ahıska bölgesinden Anadolu’ya ciddi oranlarda Türk’ün
göç ettiği bilinmektedir (Özcan, 2010, 231-232). Fakat Ahıskalı Türklerin
göç ettiği veya istihdâm edildiği yerler hakkında

yeterince literatür

oluşmamıştır. Mevcut çalışmalar, köy nüfus sayımlarında dahi Ahıskalı
göçmenler hakkında bilgi edinilebileceğini göstermektedir. Örneğin Ersis
(Kılıçkaya-Yusufeli) köyünde bulunan Ahıska muhacirleri

“karye-i

mezburede mütevattin Ahıshavî” şeklinde kaydedilmiştir (Kucak, 2018,
176).

Bu göç hareketinin, coğrafi yakınlığı dolayısıyla bilhassa -Çıldır

sancağını kapsamak sûretiyle- Erzurum, Trabzon ve Sivas eyâletlerinde
yoğunlaştığı öngörülebilir. Nitekim Erzurum Nüfus Defterleri ile Temettüat
Defterlerinden hareketle yapılan bu çalışmada da Ahıska muhacirleriyle
alakalı önemli bilgilere ulaşılmıştır.
Erzurum’un nüfus sayımlarında 1835 (h. 1251) ile 1846 (h.1263)
yılları ön plana çıkmaktadır. Bu yıllarda genel olarak iki kez genel sayıma
tabi tutulan Erzurum’un nüfusu ile ilgili Osmanlı Arşivlerinde farklı
fonlarda yer alan defterler mevcuttur. Bunlardan ilki hicrî 1251 yılına ait
olduğu düşünülen ve Erzurum Valisi Esat Paşa zamanında Nâib Ömer
Hulûsî Efendi tarafından yapılan sayıma ait defterlerdir (BOA NFS.d, 2722,
2723).6 Osmanlı Arşivi uzmanları tarafından tasnif edilirken 1251 (1835)
yılına tarihlendirilen, ancak içinde 15/I/1257 şeklinde tarih atıldığından
5

Allen’in Lynch’tan aktardığına göre Rus işgali esnasında Ahıska bölgesi çoğunluğu
Müslüman 40 bin nüfusa sahipti. Allen, “The March-Land of Georgia”, p.156.
6
2722 numaralı defter, Erzurum’un Han, hamam, debbağhâne ve daire gibi yerlerde
bulunan Yabancı Müslümanları, nr. 2723 ise Erzurum mahallelerinde bulunan reaya
nüfusunu ihtivâ ettiğinden çalışmamızda 2722 numaralı defter incelenmiştir.
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ötürü 1841 yılına ait olduğunu düşündüğümüz bir defter mevcuttur (BOA
NFS.d, 2721). Bu defterden Ahıskalı Türklerle ilgili önemli bilgiler elde
edilmiştir. Bir diğer sayım ise 30 Eylül 1847 (19 Şevvâl 1263) tarihli
defterlere derc edilmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu defterler üç
adettir.7 Bunların dışında çalışmamızın son kısmında görüleceği üzere 1845
(h.1261) yılına ait Erzurum’un her bir mahallesi için ayrı ayrı tanzim edilen
Temettüat Defterleri de incelenerek Ahıskalı Türklerin sâkin olduğu
mahaleller tespit edilmiştir.
Erzurum Nüfus Defterlerinde diğer kazâlardan Erzurum merkez
kazâsına gelen hâne ve kişilerin geldikleri bölgeler genellikle yazılmıştır ki
bu

sayede

şehrin

demografik

yapısı

hakkında

önemli

verilere

ulaşılabilmektedir. Fakat burada asıl üzerinde durulacak olan husus, şehirde
bulunan Ahıskalılardır. Defterlerde Muhacirîn-i Ahısha, An muhacirîn-i
Ahısha ve Ahısha(lı) adları ile üç farklı şekilde yer alan Ahıskalılardan
özellikle muhacir yazılanlarının 1828-1829 savaşı nedeniyle Erzurum’a
geldiği açıktır. Ancak sadece Ahıska veya Ahıskalı olarak nitelendirilenlerin
böylesi bir ayrıma tabi tutulmasının muhacir statüsünde olmadığından mı
yoksa esâsen muhacir olup da sayım memurunun kısaca bu şekilde
yazdığından mı kaynaklandığını tespit etmek zordur. Dolayısıyla biz,
Ahıska Muhacirlerini ve Ahıskalıları ayrı ayrı değerlendirmeyi ve
Ahıska’dan gelenleri yekûn olarak belirlemeyi tercih ettik.

1. 1835 Yılında Erzurum’da Konutların Dışında Bulunan
Ahıskalı Türkler
Türlü nedenlerden ötürü Erzurum’da ilk kez 1835 yılında yapılabilen
nüfus sayımında tutulan defterler, bir nevi icmâl niteliği taşıdıkları için
Erzurum’un demografik yapısına ait yeterince bilgi mevcut sunmamaktadır.
Fakat sayımı yapan Ömer Hulûsi, “Nefs-i Erzurumda Sâkinü’l Talebe vesâir
Garîbân Ehl-i İslâmın Tahrîr-i Nüfûs Defteridir” adlı bir başka kayıt daha
tutmuştur (BOA NFS.d, 2722). 29 Nisan 1835 (Gurre Muharrem 1251)
tarihli bu defterde konutların dışında kalan Erzurum kazâ merkezinden
7

Bu defterlerin fon kodu şöyledir: BOA.NFS.d., nr. 2729, 2730, 2731. Bunlardan
çalışmamıza kaynak teşkil eden 2729 numaralı defterdir.
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olmayan Müslümanların kayıtları yer almaktadır. Buna göre Ahıskalı
olanların sayısı 8 olup ikâmet ettiği yerler şöyledir:

Tablo 1: Erzurum 1835 Nüfus Sayımında Bazı Mekânlarda
Bulunan Ahıskalı Türkler
İkâmet Yeri

Sayısı

Mesleği

Çukur Mah. Halil Efendi Dairesi

1

Talebe

Ayaspaşa Mah. Dahilindeki Daire

1

Talebe

Yukarı (Ulyâ) Habib Efendi Mah.

1

Dahilindeki Dükkân

-

Ali Paşa Mah. Zahire Meydanı Kahvesi

1

Bakkal

Köse Ömer Ağa Mah. Hafızoğlu Hanı

3

-

Ayas Paşa Mah. Mollaoğlu Hanı

1

-

TOPLAM: 8

Yukarıda da belirtildiği üzere ilgili defterin mufassal olmamasından
dolayı yapılan bu sayımda mahallelerde meskûn olan Ahıskalıların sayısı
tespit edilememiştir.8 Fakat tahminimize göre bu tarihte, yani 1828-1829

8

İlgili sayımın icmâl mahiyetindeki defteri: BOA, Bab-ı Defteri Ceride Odası Defteri
(D.CRD.d.), nr. 40465.
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savaşının sonraki ilk nüfus sayımında şehirde çok daha fazla Ahıskalı
bulunmaktadır.9

2. 1841 Yılında Erzurum Mahallelerinde Mukim Ahıskalı
Türkler
Osmanlı Arşivi uzmanları tarafından tasnif edilirken 1251 (1835)
yılına tarihlendirilen, ancak içinde hicri 15/I/1257 (9 Mart 1841) tarihi
düşüldüğünden ötürü 1841 yılına ait olduğunu düşündüğümüz bir defter
mevcuttur (BOA NFS.d, 2721). Erzurum kazâsı mahallelerinin mufassal
tahririnin yapıldığı bu defterden, bazı varaklarının yırtık olmasına rağmen,
çalışmamızda ziyâdesiyle istifâde edilmiştir. 50 mahalleyi kapsayan
sayımda 44 mahallede yaşayan yabancı nüfus içinde 34 mahallede 143
Ahıskalı hane kaydı tutulmakla birlikte, gerçekte hane sayısının daha fazla
olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayımla ilgili istatistikler şu şekildedir:

Tablo 2: 1841 Yılında Erzurum Mahallelerindeki Ahıskalı Türkler10
Mahalle Adı

Ahıska Muhaciri

Ahıskalı

Hane

Kişi

Hane

Kişi

kaydı

kaydı

Kaydı

kaydı

İbrahim Paşa

2

13

-

-

Hanım Hamamı Mescidi

2

6

-

-

Cami-i Kebir

4

13

-

1

Boyahane

1

3

-

-

Bakırcı

1

9

-

-

Çortan

1

3

-

6

Çukur

3

5

-

-

Caferzade Mescidi

-

-

-

2

Mirza Mehmed

4

17

-

1

9

Aynı dönemde Erzurum’da ikâmet eden Ahıskalı reayâ sayısı 18’dir. BOA.NFS.d., nr.
2723.
10
Defter üzerinde yapılan işleme göre hicrî 1251 ile 1257 yılları arasında 24 Ahıskalı
aileden (muhâcirler dâhil olmak üzere) 10’ar aile Kars ve Oltu’ya, 1’er aile ise Çorum ve
Harput’a göçmüştür.
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Feyziye

1

2

-

-

Ayas Paşa

5

8

-

10

Gez

1

1

-

-

Aşağı (Süfla) Mumcu

21

55

5

12

Yukarı (Ulya) Mumcu

1

1

-

-

Murad Paşa

2

9

-

4

Aşağı (Süflâ) Yoncalık

2

4

-

-

Sultan Melik

2

3

1

4

Mehdi Efendi
Namirvani

1
2

4
6

-

3
-

Emirşeyh

2

2

-

-

Hacı Cuma

1

1

-

-

Aşağı (Süfla) Habib

1

2

-

-

Taş Mescid

-

-

-

1

Üveys Efendi

2

4

-

-

Kadana

1

2

-

-

Kemhanzâde

4

16

-

-

Dervişağa

9

23

1

5

Cedid

7

19

1

5

Yeğenağa

7

14

7

3

Köse Ömer Ağa

3

16

-

10

Emin Kurbi

1

2

1

4

Kavak

3

9

-

-

Abdurrahman Ağa

3

6

-

-

Ali Paşa

19

47

8

25

119

325

24

96

Efendi

TOPLAM

GENEL TOPLAM
Hane: 143 / Kişi: 421

Toplamda 650’ye yakın yabancı erkek nüfusun kaydedildiği deftere
göre diğer kazâlardan gelenlerin kahir ekseriyeti Ahıskalıdır. Yani 1841
yılında Erzurum’daki Erzurumlu olmayanlar içinde en yoğun nüfus
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Ahıskalılardan oluşmaktaydı. Erzurum’un mahallelerine dağılan bu nüfus,
Aşağı (Süfla) Mumcu ile Ali Paşa mahallesinde yoğunlaşmıştı. Öyle ki iki
mahallenin yabancı Müslüman nüfusunun neredeyse tamamı Ahıskalıydı.
Bilhassa haşiyelerinde hane numarası verilmeden kaydı tutulan bu defter,
aynı aileden olanların da eklenmesiyle hane sayısının daha fazla olacağına
da işaret etmektedir ki bu haliyle dahi, yani hane sayısından ve münferit
kayıtlardan hareket ederek Erzurum’da Ahıskalı sayısının bine yaklaştığı
ileri sürülebilir.
Diğer kazâlardan Erzurum’a yerleşenler içinde

meslek sahibi

olanların da tamamına yakını Ahıskalıdır. 1828-1829 Osmanlı-Rus
Savaşı’nın meşhur kumandanı Paskeviç’e göre ellerine geçen Gürcistan
toprakları, Rusya ekonomisi için hammadde bölgesi olarak kullanılmalı yani
Kafkaslar, Rusya’nın hizmetine sunulmalı idi (Aktaran Mamedov, 2014,
155). Ancak bu politika, Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında kalan
topraklarda meslek sahibi yerli Müslümanların yahut Türklerin ticarî
rotalarını değiştirmeye henüz yetmemişti. Bilâkis bunların mesleklerini icrâ
etmek üzere Osmanlı topraklarına göç etmelerine neden olmuştu ki
aşağıdaki verilerde görüldüğü üzere Erzurum’a göç eden meslek sahibi
Ahıskalı Türklerin sayısı yadsınamayacak derecedeydi. Fakat meslek
sahiplerinin oranının toplam yabancı nüfusa göre hayli düşük kaldığını da
belirtmek gerekir.

Tablo 3: 1841 Yılında Erzurum’a Diğer Kazâlardan
Yerleşen Meslek Sahipleri

1

-

Bezzâz

14

14

1

Eleşkirt

Hademe

Pasin

1

Muş

6

Van

İran

7

Kars

Ahıska

Bakkal

Tatar

Meslek

TOPLAM
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Tüccâr

5

5

Mahalle imamı

1

-

Bıçakçı

3

3

Kaltakçı

2

2

Tikici

9

9

Kasap

6

6

Celeb

1

1

Nalband

3

3

Çakmakçı

1

1

Müezzin başı

1

-

Müezzin

1

1

Çulha

3

2

Asker

3

3

Haffâf

1

1

Çoban

3

-

Duhancı

3

3

Zencir

1

-

Çerçi

1

-

Talebe

5

5

Bostancı

1

1

Hakkâk

1

1

Kılcı

3

3

Katırcı

1

1

Berber

2

2

Tellâl

1

1

Canbaz

1

1

Börekçi

1

1

Rençber

1

-

TOPLAM

87

76

1

1

1

2

1

1
1

1
2

1

1

1

2

3

1

Rusya’nın savaştan sonra Kafkaslarda tampon bir Ermeni idaresi
kurma

politikası

sonucunda

Erzurum

ve

çevresinden

Osmanlı
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Ermenilerinin birçoğu memleketlerini terketmişlerdi (Beydilli, 1988). Takip
eden yıllarda önemli bir yekûnu geri dönmeye başlasa da Erzurum’da,
yukarıdaki tabloda belirtilen zanaat dallarında, oluşan boşluğun Ahıskalılara
mecra oluşturduğu söylenebilir.
3. 1847 Yılında Erzurum’da Ahıskalı Türkler
Kapsamlı bir nüfus sayımının 1847 yılında tamamlandığı anlaşılan
Erzurum’da, Miralay Mustafa Bey ile Erzurum Nüfus Nâzırı Mehmed
Bey’in, mahalle imâmları, muhtarlar ve muhbirlerin yardımıyla icra ettiği
sayım sonucunda tanzim edilen defterler, özellikle yabancılar için
hazırlanmış olanlar, çalışmamız için birtakım veriler sunmaktadır ki bu
sayımda 358 yabancı Müslüman erkek tespit edilmiştir (BOA NFS.d, 2729).
Kazânın genel nüfusunu gösteren defter (BOA CDH, 182/9060; Küçük,
1977) mizan şeklinde tanzim edildiği için Erzurum mahallelerinde meskûn
Ahıskalılar hakkında bilgi sunmamaktadır. Dolayısıyla 1841 yılındaki sayım
ile nispetini belirleme imkânı da olmamıştır. Bu defterlerde yer alan
Ahıskalılar ile bulundukları yerler aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: Erzurum 1847 Nüfus Sayımında Ahıskalı Türkler
Debbağhânede Kalan

Talebe
Sayı

Yer

Yer

Muid

Küçük

Efendi

Gürcükapı

Medresesi

1

Sayı

Hanlarda

Fırıncı
Yer

Kalan
Sayı

Yer

Sayı

İçmeydan
1

Debbağhanesi (kimsesiz)

Numan
Usta
Fırını

2

Küçük
Han

1

TOPLAM: 5

4. Erzurum Temettüat Defterlerinde (1845) Ahıskalı Türk
Nüfusu
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Tanzimat döneminde hane reislerinin gelirini belirlemek ve bu
sûretle Tanzimat Fermanı’nın öngördüğü vergi düzenlemesini sağlıklı bir
şekilde gerçekleştirmek için temettü sayımları yapılmıştır (Kütükoğlu, 1995,
395). Bu sayımlar, bir çok açıdan olduğu gibi mahalle, köy ve kazalar
arasındaki göç hareketleri hakkında da araştırmacılara bilgi sunmaktadır
(Kütükoğlu, 1995, 400, 402). 1845 (h.1261) yılında Erzurum’da yapılan
temettü sayımlarına göre Ahıskalıların ikâmet ettikleri mahalleler ile iştigal
ettikleri meslek dalları şu şekildeydi:11
Tablo 5: 1845 Temettüat Sayımlarına Göre
Ahıskalı Türklerin Mahalle ve Meslek Dağılımları
Mahalleler
Meslekler

Ali

Murad

Paşa12

Paşa13

Yeğenağa14

Zağarcı Ali

Şeyh

Ağa15

Emir16
(Emir
Şeyh)

Askeriyede

1

kâtip
Hurdacı

1

Bezzâz

2

6

Ham bezzâz

1

Canbaz

1

Tüccâr

1

Haffâf

1

1

Kasap

1

Duhân kıyıcı

1

11

Duhâncı

1

Penpeci

1

Hizmetkâr

1

Eskici

1

Tablo 5, Erzurum mahallelerine ait bütün temettü defterleri incelenerek hazırlanmıştır.
BOA., Maliye Varidat Muhasebesi Temettuat Defterleri (ML.VRD.TMT.d.), nr. 6885.
13
BOA., ML.VRD.TMT.d., nr. 6896.
14
BOA., ML.VRD.TMT.d., nr. 6877.
15
BOA., ML.VRD.TMT.d., nr. 6867.
16
BOA., ML.VRD.TMT.d., nr. 6853.
12
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Hammal

1

Oturakçı

1

Yemenici

1

Mesleksiz
TOPLAM

1
6

1

11

5

2
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Sonuç
Ahıska’nın işgalinden/işgale uğrama ihtimalinden önce Ahıskalı
Türklerin Osmanlı topraklarına göçtüğüne dair herhangi bir bilgiye sahip
değiliz. Dolayısıyla Ahıska ve çevresinden gerçekleşen göç olayına
domestic/internal

migration

tanımını

yapmak

pek

mümkün

görünmemektedir. Bu göç olayının terminolojik olarak zorunlu göç (forced
migration) kapsamına girdiği açıktır. Rusların Ahıska ve çevresine
yerleştirdiği Ermenilerin zamanla vatanlarına geri döndüğü bilgisinden
hareketle 1841 nüfus sayımında Erzurum şehir merkezinde sayıları bine
yaklaşan Ahıskalı Türklerin daha sonraki dönemlerde memleketlerine
döndüğü kanaati güçlenmektedir. Bu çalışmada Tablo 2 ile Tablo 5
arasındaki sayısal veri farkı, Ahıskalı Türklerin zaman içerisinde vatanlarına
geri döndüğüne dair bir tespitin yapılmasına kapı aralamaktadır.

Bu

bağlamda vuku bulan göç hareketi, en azından bazı Ahıskalı Türkler için
geçici bir özellik (temporary migration) taşımaktadır. Fakat vatanlarına geri
dönemeyen veya Rus idaresinden ötürü dönmek istemeyen göçmenler için
bu hadise, şüphesiz daimi göç (permanent migration) hüviyetini taşır.
Özetle, Ahıskalı Türklerin 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi münasebetiyle
Anadolu’ya göçünün yukarıda belirttiğimiz göç çeşitlerini barındıran bir
yapıda olduğunu düşünmekteyiz.
Osmanlı topraklarında ilk nüfus sayımlarının Sultan II. Mahmud
döneminde, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra yapılması ve Çıldır
Eyâleti’nin bir kısmının bu dönemde Rus idaresine girmesi, Ahıska’da
nüfus sayımlarının yapılamamasına neden olmuştur. Ancak Erzurum,
Trabzon gibi bölgeye yakın diğer eyâletlerin nüfus ve temettüat defterlerinin
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detaylı bir şekilde incelenmesi, Ahıskalı Türkler ile ilgili eksik kalan
bilgilere

ulaşılıp

muhtelif

istatistiklerin

oluşturulmasına

zemin

hazırlayabilir. Konuyla ilgili yaptığımız bu çalışmanın temel hedefi bu
düşünceye mütevazı bir katkı sunmasıdır.
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AHISKALI TÜRKLERİN TARİHİNİ ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ
ANTLAŞMA: EDİRNE VE BATUM ANTLAŞMALARI
TWO IMPORTANT TREATIES THAT AFFECT HISTORY OF
AHISKALI TURKS: EDIRNE AND BATUM TREATIES
ДВА ВАЖНЫХ ДОГОВОРА, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА
ИСТОРИЮ ТУРОК-АХЫСКА: АДРИАНОПОЛЬСКИЙ И
БАТУМСКИЙ ДОГОВОРА
Fadime TOSİK DİNÇ*
Özet
Doğal afetler kadar savaşlar ve antlaşmalarda fert, topluluk ve milletlerin
tarihinde çok önemli yer işgal etmektedir. Ahıskalı Türklerin hayatında da
savaşlar ve antlaşmalar oldukça önemli bir yer işgal etmiştir. 9 Ağustos
1578’de Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında yapılan Çıldır Savaşı
sonrası Osmanlı topraklarına katılan Ahıska ve çevresi İstanbul, Serav,
Nasuh Paşa ve Kasr-i Şirin Antlaşmaları ile Osmanlı’da kalmaya devam
etmiştir. 1627-1635 yılları arasında kısa bir süreliğine Safevî işgali dışında
işgal yüzü görmemiş olan Ahıska şehri 1828 yılında Rusların açık hedefi
haline gelmiş ve şehir 22 Ağustos 1828’de kuşatılmıştır. Ahıskalı Türkler,
şehirlerini kadınlı erkekli büyük bir kahramanlıkla savunmuşlar ise de şehir
Rus saldırılarına 6 gün dayanabilmiş şehirde başlayan yangınlar,
Ermenilerin ihaneti ve Osmanlı askerlerinin bir kısmının firari üzerine şehir
Ruslara teslim olmuştur. 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması ile Ahıska
ve Ahılkelek’in savaş tazminatı olarak Ruslara verilmesi Ahıskalı Türklerin
tarihinde adeta bir felaket olmuştur. Ruslar tarafından göç ettirilen, hakir
görülen, topraklarına el konulan Ahıskalı Türkler, Bolşevik İhtilâlini diğer
topluluklar gibi sevinçle karşılamışlardır. Özellikle 3 Mart 1918 tarihli
Brest-Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’un Osmanlı
Devleti’ne bırakılması Osmanlı’ya katılma ümitlerinin doğmasına neden
olmuş ve Ahıska ve Ahılkelek Türklerinin ileri gelenleri 26 Nisan 1918’de
bir toplantı yaparak Osmanlı’ya ilhak etmek isteklerini Osmanlı Devleti
yetkililerine bildirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin Gürcüleri mağlup etmesi
üzerine 4 Haziran 1918’de imzalanan Batum Antlaşması ile Ahıska ve
Ahılkelek toprakları Osmanlı Devleti’ne bırakılmış böylece Ahıskalı
Türklerin 90 yıllık ayrılıkları da son bulmuştur. Bu bildiri de; iki
antlaşmanın imzalanmalarına giden süreç, antlaşma maddeleri ve
antlaşmaların sonuçları üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Ahıskalı Türkler, Edirne Antlaşması, Batum
Antlaşması
Abstract
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Wars and treaties occupy an important place in the history of individuals,
communities and nations as much as natural disasters. Wars and treaties
occupied a very important place in the life of the Turks of Ahiska, too. After
the Çıldır War between the Ottoman Empire and Safavid State on August 9,
1578 , Ahıska and surrounding area joined the Ottoman territory and it
continued to remain in the Ottoman Empire with the İstanbul, Serav, Nasuh
Pasha and Kasr-ı Şirin Treaties. Ahıska, which had not seen any occupation
except the Safavid occupation for a short time between 1627-1635, , became
the open target of the Russians in 1828 and the city was besieged on August
22, 1828. The Turks of Ahiska defended their city with a great bravery with
men and women altogether, but the city was able to withstand the Russian
attacks for 6 days. The city surrendered to the Russians because of the fires
that started in the city, the betrayal of the Armenians and the desertion of
some of the Ottoman soldiers.With the Edirne Treaty dated September 14,
1829, Ahiska and Ahilkelek were given to the Russians as compensation
for war that has been a disaster in the history of the Turks of Ahiska. The
Turks, who were displaced by the Russians, insulted and whose land was
seized, welcomed the Bolshevik Revolution
with joy like the other communities.Especially with Brest-Litovsk Treaty
dated 3 March 1918, the release of Kars, Ardahan and Batumi to the
Ottoman State gave rise to the hopes of joining the Ottomans, and the
prominent figures of the Turks of Ahıska and Ahılkelek held a meeting on
April 26, 1918 and informed their desire to be annexed to the authorities of
the Ottoman Empire. With the Batumi Treaty signed on 4 June 1918 upon
the defeat of the Georgians by the Ottoman Empire, the lands of Ahıska and
Ahılkelek were left to the Ottoman State, thus the 90-year separation of
Ahıskalı Turks came to an end. In this declaration; the process leading to the
signing of the two treaties, the articles of the treaty and the results of the
treaties will be emphasized.
Keywords: Ahıska, Ahıskalı Turks, Edirne Treaty, Batumi Treaty
Резюме
Стихийные бедствия, а также войны и договоры в истории отдельных
людей, общин и народов занимают очень важное место. Войны и
договоры занимали очень важное место в жизни турок-ахыска. 9
августа 1578 года между Османской империей и государством
Сефевидов после битвы при Чилдыре и присоединения к Османской
территории Ахыска и ее окрестностей в Стамбуле, Сераве, Насух-паше
и Касри-Сиринских договорах продолжали оставаться в Османской
империи. Между 1627 и 1635 годами город Ахыска, который не видел
никакой оккупации в течение короткого времени, за исключением
оккупации Сефевидов, стал открытой мишенью русских в 1828 году, и
город был осажден 22 августа 1828 года. Турки-ахыска защищали свой
город вместе все с мужчинами и женщинами, но город смог
противостоять атакам русских в течение 6 дней. Адрианапольским
договором от 14 сентября 1829 года Ахыска и Ахылкелек были
переданы русским в качестве компенсации за войну. Турки, которые
были перемещены русскими, считались оскорбленными, и чья земля
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была захвачена, с радостью приветствовали большевистскую
революцию. В частности, в связи с Брест-Литовским договором от 3
марта 1918 года, освобождение Карса, Ардахана и Батуми в Османское
государство породило надежды на присоединение к Османской
империи, и 26 апреля 1918 года видные деятели турок Ахыска и
Ахылкелека провели встречу по присоединению к Османской
империи. Благодаря Батумскому договору, подписанному 4 июня 1918
года после разгрома грузин Османской империей, земли Ахыски и
Ахылкелека были оставлены Османскому государству, и тем самым
90-летнее отделение турок-ахыска подошло к концу. В этой статье
будет говорится о процессе подписания двух договоров, о положениях
и пунктах, и о результате этих договоров.
Ключевые слова: Ахыска, турки-ахыска, Адрианопольский договор,
Батумский договор.
Giriş
Osmanlı Devleti, en uzun yüzyılı olarak adlandırılan 19. yüzyılın
başlarından itibaren azınlık isyanları ile karşı karşıya kalmış ve bu
isyanların bastırılması sırasında da Rusya’yı hep karşısında bulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin 1821’deki Mora ayaklanmasını bastırması üzerine
İngiltere ve Rusya 4 Nisan 1826’da Sen-Petersburg Protokolünü
imzalamışlardır. Protokole göre; “Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne vergi
bağı ile bağlı muhtar bir devlet haline getirilecek ve bütün Türkler
Yunanistan’dan çıkarılacak” idi. 6 Temmuz 1827’de Fransa’nın da
protokole katılımı ile Londra Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın
maddeleri arasında Osmanlı Devleti’nin Rum isyancılar ile bir ateşkes
yapması ve Yunan Devleti’nin kurulması vardı. Osmanlı Devleti bu şartları
yerine getirmediği takdirde Yunan isyancılarına yardım etme ve Osmanlı
Devleti’ni yola getirmek için onu baskı altında bulundurmayı da
kararlaştırılmışlardı.
Osmanlı Devleti, müttefiklerin kendisinden istediği şartları kabul
etmemesi üzerine müttefik donanması 20 Ekim 1827’de Navarin’de
Osmanlı-Mısır donanmalarını yakmıştır. Osmanlı Devleti bu durumu
protesto etmiş ve yakılan donanması için tazminat talebinde bulunmuş ise
de büyük devletler, Navarin Olayının sorumluluğunu Osmanlı Devleti’ne
yüklemişlerdir. Rusya ise daha ileri giderek Osmanlı Devleti’ne 26 Nisan
1828’de savaş ilan etmiştir. Tabii ki 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın tek
sebebi Osmanlı Devleti’nin Sen-Petersburg Protokolünü ve Londra
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Antlaşmasının hükümlerini kabul etmemesi değildir. Rusya’nın İran ile
yaptığı Türkmençay Antlaşması ile Kafkaslarda önemli bir kazanım elde
etmiş olması, Osmanlı Devleti’nin 17 Haziran 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırıp yeni oluşturmaya çalıştığı Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Ordusunun da henüz teşekkül aşamasında olması ve Navarin’de
donanmasının yakılmış olması da önemli bir sebeptir.
Balkanlar üzerinden hareket eden Rus ordusu 14 Nisan 1928’de
Osmanlı topraklarına girmiş önce Boğdan’ı almış, sonra da Eflak’a girip
Bükreş’i işgal etmiştir. Osmanlı Devleti ise Rusya’ya 20 Mayıs’ta savaş ilan
etmiş ve Rus ordusunu ancak Silistre’de Ekim 1828’de durdurulabilmiştir.
Kafkaslar üzerinden hareket eden Rus ordusu ise Anapa’yı kuşatmış diğer
bir kol ise Kars önlerine gelmiştir (Uçarol, 2006, 160-162). Osmanlı
Devleti, hızla topraklarında ilerleyen Rus ordularına karşı Balkanlar’da ve
Kafkaslar ’da savunma savaşı vermek dışında bir plan yapamamıştı.
Haziran’ın sonunda Kars önlerine gelen Paskeviç komutasındaki Rus ordusu
7 Temmuz’da Kars’ı ele geçirmiş ve yoluna devam ederek, 4 Ağustos’ta
Ahılkelek, 7 Ağustos’ta da Hırtıs’ı işgal etmiştir. Ahıska önlerine gelmiş
olan

Paskeviç

komutasındaki

Rus

ordusu,

Köse

Mehmet

Paşa

komutasındaki Osmanlı ordusunu ile 21 Ağustos’ta yaptığı Ahıska Meydan
Muharebesini kazanmış ve 22 Ağustos’ta Ahıska’yı kuşatmıştır. Kadınlı
erkekli Ahıskalı Türklerin büyük mukavemet gösterdiği savunmaya rağmen
Ruslar 28 Ağustos’ta Ahıska’yı ele geçirmişlerdir. Ahıska’nın düşmesinden
sonra Ardahan ve Bayezid de elden çıkmıştır. Balkanlar’da ise Rus ordusu 8
Haziran’da Tuna’yı aşarak İbrail’i ele geçirmiştir. Rus ordularında baş
gösteren salgın hastalıklar nedeniyle Rusya, İstanbul’daki Avusturya,
Prusya, Hollanda ve Danimarka elçileri vasıtası ile barış teklifinde
bulunmuş ise de II. Mahmut’un Rusya’nın barış teklifini kabul etmemesi
üzerine barış yapılamamıştır. Bu arada II. Mahmut, Serasker Hacı Salih
Paşa’ya Rus ordusunun kışlalarına çekilmesinden istifade edilerek Ruslar
tarafından işgal edilen Ahıska ve Kars’ın kurtarılmasını emretmiştir. Hacı
Salih

Paşa,

Ahıska’yı

geri

almak

için

Acaralı

Ahmet

Paşa’yı

görevlendirmiştir. Acaralı Ahmet Paşa’nın Ahıska’ya yönelik girişimleri
mevsimin kış olması, yeterince asker toplanamaması ve Ahıska’da bulunan
Rus askerlerinin mukavemetleri sonucu başarısız olmuştur. Daha sonra
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yapılan hücumlar da başarısız olduğu için Ahıska geri alınamamıştır. 1829
Mayısında tekrar harekete geçen Rus ordusu doğuda Erzurum, Bayburt,
Muş’u almış, Rumeli tarafında ise Silistre’yi ele geçirdikten sonra 22
Ağustos’ta Edirne’ye girmiş, aynı gün Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz’ı da
işgal etmiştir. Bu arada Rus gemileri İstanbul Boğazı’na saldırırken
Ege’deki bir filo da Çanakkale Boğazı’nı ablukaya almıştı (Tosik Dinç,
2015, s.157-186).
1. Edirne Antlaşması
Rusların Silistre’yi ele geçirdikten sonra Sadrazam Reşid Mehmed
Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu mağlup etmesi Ruslara Edirne
yolunu açmış, bu gelişen yeni durum Osmanlı devlet adamları arasında
Edirne’nin düşmesinden önce barış görüşmeleri yapmak fikrinin ağırlık
kazanmasına neden olmuştu. Rus ordularının başarılarına rağmen yaşanan
salgın hastalıklarla mücadelede başarısız kalınması, Rusya’da da barış
fikrinin ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Balkanlardaki Rus orduları
komutanı General Diebitsch, Aydos’tan Sadrazam’a gönderdiği 6 Haziran
1829 tarihli mektubunda tayin edilecek heyet ile barış müzakerelerine
başlanmasını istemişti. Çar Nikola’da, kayınpederi olan Prusya Kralı III.
Friedrich Wilhelm vasıtasıyla barış teşebbüsüne geçmiştir. III. Friedrich
Wilhelm, olağanüstü temsilcisi General Müffling’i İstanbul’a göndermiştir.
General Müffling, 6 Ağustos 1829’da, yetkililer ile görüşmüş ve Rusya’nın
barış teklifi II. Mahmud’a arz edildikten sonra konu Bâb-ı meşihatta yapılan
toplantıda görüşülmüştür. Toplantıda barışın yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu arada Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerine hoş görünmek için
Yunanistan hakkındaki 22 Mart 1829 tarihli Londra Anlaşmasını kabul
ettiğini 15 Ağustos’ta elçiliklere bildirmiş, Avrupa devletlerinin Rusya’ya
baskı yapması beklentisi içerisine girilmiştir.
16 Ağustos’ta Rus karargâhına giden Osmanlı heyeti, barış
antlaşmasının maddeleri belirlenene kadar mütareke yapılmasını teklif
etmişlerdir. Rus heyeti tarafından bu teklifin reddedilmesi üzerine Osmanlı
Devleti yetkilileri İngiltere, Fransa ve Prusya elçileri ile görüşmüşler ve Rus
generaline de bu teklif tekrar gönderilmiştir. 20 Ağustos’ta, Edirne
yakınlarına gelen Ruslar, Edirne’deki Osmanlı kuvvetlerinin, silâhlarını
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bırakıp geri çekilmelerine müsaade ettiklerini bildirerek şehrin kendilerine
teslimini istemişlerdi. Edirne’de bulunan askerlerin firar etmesi üzerine
Edirne’de bulunan kumandanlar, Rus teklifini kabul etmek mecburiyetinde
kalmışlar ve böylece Ruslar, muharebe etmeden 22 Ağustos’ta Edirne’ye
girmişlerdir.
Edirne’nin düşmesi üzerine İstanbul’da endişe baş göstermiş, bir
taraftan Ruslara karşı müdafaa çareleri aranmaya çalışılırken diğer taraftan
barış hazırlıkları da son safhasına gelmiştir. Baş Defterdar Mehmed Sadık
Efendi ve sabık İstanbul Kadısı Anadolu Kazaskeri Abdülkâdir Bey barış
müzakereleri için görevlendirilmişlerdir. Barış görüşmelerine gidecek
heyetin nasıl hareket

edeceklerini belirlemek için 24 Ağustos’ta

Reisülküttap Pertev Efendi’nin odasında İngiltere ve Fransa elçileri ile
Prusya temsilcisinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. Görüşmeden sonra
İngiliz ve Fransız elçileri Osmanlı murahhaslarına kolaylık gösterilmesi için
General Diebitsch’e yeniden mektup yazmalarına ve General Müffling’in
maiyetinde bulunan bir kişinin de Osmanlı murahhasları ile beraber, sulh
müzakerelerinin yapılacağı Edirne’ye gitmesine karar verilmiştir. 29
Ağustos’ta Osmanlı murahhasları ile görüşen Diebitsch, murahhaslara
görüşmede Rumeli’deki Rus askerlerinin, bulundukları yerlerden ileri
gitmemeleri için emir verdiğini, fakat Anadolu ciheti, başka bir generalin
kumandasında olduğu için o tarafa karışamayacağını söylemiştir. Sulha esas
olacak Rus teklifleri, 31 Ağustos’ta, yazılı olarak Osmanlı murahhaslarına
bildirilmiştir. Oldukça ağır şartlar içeren Rus teklifleri arasında Ahıska ve
çevresini ilgilendiren madde ise, 20 milyon Macar altını olarak hesaplanan
Rus harp masraflarının yarısına karşılık olmak üzere, Anadolu cihetinde
Anapa, Faş (Poti), Ahıska ve Ahılkelek kalelerinin Rusya’ya verilmesi idi.
Osmanlı

devlet

adamlarını

telaşa

düşürecek

olan

şartların

müzakeresine 3 Eylül’de başlanmıştır. Görüşme esnasında Ruslar, yazılı
olarak Osmanlı murahhaslarına vermiş oldukları tekliflerinde ısrar etmişler
ve antlaşma Edirne’de imzalanacak olursa, bir taviz olarak, istenen 10
milyon Macar altını tazminatın 20 yıla bölünerek, her yıl 500.000 altının
verilmesinin mümkün olacağını söylemişlerdir. Osmanlı murahhasları
yetkilerinin

olmadığı

cevabını

vermişler

ve

vaziyeti

Babıali’ye

bildirmişlerdir. Rus yetkililer teklifin kabulü için Osmanlı murahhaslarına
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13 Eylül’e kadar müddet vermişler ve şayet teklifleri kabul edilmeyecek
olursa, ileri harekâta devam edeceklerini ve antlaşmanın tasdikli nüshaları
mübadele edilmedikçe de bu harekâta son vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
Rusya’nın ileri sürdüğü antlaşma şartlarını hafifletmek umuduyla Osmanlı
Devleti yetkilileri İngiltere, Fransa ve Prusya elçileri ile 9 Eylül’de bir
toplantı daha yapmış ve onlardan yardım beklemiş ise de beklediği yardımı
görememişti. Sadece İngiliz elçisi Mora meselesini Rusya’nın antlaşma
şartlarından çıkarılıp Londra’da görüşülmesi konusunda Osmanlı’ya yardım
edeceği sözü vermiştir. Diğer şartlar konusunda ise elçiler Rusya’ya
değişiklik yaptıramayacaklarını söylemişlerdir. Elçiler ile yapılan bu
görüşmeden sonra, Rus teklifini görüşmek için toplanan “Meclis-i Şûra” bu
teklifi kabul etmek zorunda kalmış ise de şu esnada bu kararın gizli
tutulması ve murahhaslara teklifi mümkün olduğu kadar hafifletmeleri için
bir talimatname gönderilmesine karar verilmiştir. Meclis-i Şûra kararı
gereğince Sadık Efendi’ye yazılan talimatnamede Rus tekliflerinin
kabulünden başka çare olmadığı izah edildikten sonra elden geldiği ve
mümkün olduğu mertebe, bazı maddelerin tadiline veya değiştirilmesine
çalışılması istenmiştir. Ahıska’yı ilgilendiren istek ise talimatnamede şu
şekilde yer almıştır: “Rusların, Anadolu cihetinden istedikleri 4 kalenin
(Anapa, Faş, Ahıska ve Ahılkelek) kurtarılması mümkün olmazsa, Anapa
veya Ahıska kalelerinden yalnız birinin verilmesi, diğer 3 kalenin
Osmanlılarda kalmasına gayret edilmesi” istenmişti. Bu arada Prusya Elçisi
Royer de, Rusya’nın, harp haline son vermesini ve sulh şartlarını
hafifletmesini temin etmek için Edirne’ye hareket etmiş ve Rus orduları
komutanı

General

Diebitsch’e

gönderdiği

yazıda

Rus

ordularının

ilerleyişinin durdurulmasını istemişti. Ayrıca Prusya Elçisi Royer General
Diebitsch ile Edirne’de yaptığı görüşmede harp tazminatının “Rus Çarı’nın
insaf ve hakkaniyetine havale” edilmesine Generali razı etmişti.
12 Eylül’de sulh müzakerelerinin 3. oturumunda, Osmanlı
murahhasları, teklif edilen sulh şartlarının harbin başlangıcında Çar
tarafından ilân edilen Avrupa tarafından toprak alınmayacağı beyanına
aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Rus murahhasları ise, Çar’ın o beyanına
rağmen şu anda şartların değiştiğini Rusya’nın teklif edilen şartlar dâhilinde
sulh yapmak mecburiyetinde olduğunu ve bu şartlardan hiçbirinin
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değiştirilemeyeceğini sert bir dille söylemişler ve eğer Osmanlı Devleti bu
şartları kabul etmeyecek olursa, harbin yeniden başlayacağını da ilave
etmişlerdir. Osmanlı murahhasları, sulh maddelerinin bir daha görüşülmesi
ısrarı karşısında Rus murahhasları razı olmuşlar ve antlaşma müsveddeleri
üzerinde görüşme tekrar başlamıştır. Anadolu cihetindeki Anapa, Faş,
Ahıska ve Ahılkelek kalelerinin Rusya’ya terk edilmesi maddesinin
görüşmeleri esnasında Osmanlı murahhasları, “bu bölgede bulunan Çerkes
ve diğer kabilelerin, eskiden beri Osmanlılarla yakın alâkaları bulunduğunu
ve Osmanlılar buralardan elini çekse bile bu kadar mahlûk, buna razı
olmayarak kendilerinin hodbehot cidal ve kıtale tasaddilerini mucip olmak
mülâhazasından başka, Devlet-i Aliyye’de bulunan bunca akraba ve
taallûkatlarına feryadnâmeler irsal ile istirham ve istikadan hâli
olmayacaklarını” açıklamışlardır. Rus murahhaslar, ise bu mahallerin,
“Devlet-i Aliyye’nin ücra yerlerinde bulunup, terki ve adem-i terki, indinde
seyyân olduğundan, bunların Rusya devleti tarafına terk ile, münazaayı
müstakbeleye

mahal

kalmamak

üzere

tanzimi,

icap

ettiğini

ileri

sürmüşlerdir. Anapa ve Faş kalelerinin Rusya’ya terki ile Ahıska ve
Ahılkelek’in Osmanlılarda kalması yahut bunun aksine, yalnız Ahıska ve
Ahılkelek’in terk edilmesi hakkında yapılan teklif, "bu kaleler, Rusya’nın
20 milyon Macar altunu olarak hesaplanan harp masraflarının yarısına
bedel olarak istendiğinden” mümkün değildir diye reddedilmiştir(Turan,
1951, s.131-134).
Osmanlı murahhaslarının Mora Meselesi konusundaki İngiliz,
Fransız ve Rus elçileri ile İstanbul’da yapılacak toplantı da görüşmelere
bırakılması teklifi kabul olunmuşsa da Rus murahhasları, Rus teklifindeki
halinde antlaşmada yer alması gerekliliğini ifade etmişler ve madde aynen
öyle kalmıştır. Osmanlı murahhasları yeniden görüşmeye açtığı maddelerde
Osmanlı Devleti lehine bir değişiklik yaptıramamışlar ve İstanbul’dan gelen
talimat doğrultusunda Rus teklifini kabul etmek zorunda kalmışlardır. 16
maddeden ibaret olan antlaşma 14 Eylül 1829 Pazartesi günü imzalanmıştır.
Antlaşmanın 2. ve 3. maddeleri ile Rumeli’deki, 4. madde de
Anadolu’daki Osmanlı - Rus sınırı tespit edilmişti. Anadolu sınırı,
Karadeniz kıyısındaki Guriel eyaletinin güneyinden başlayarak İmre
üzerinden, en doğru hat boyunca, Ahıska ve Kars eyaletlerinin Gürcistan
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sınırlarına birleştikleri yere kadar uzanacaktı. Böylece Ahıska ve Ahılkelek
kaleleri, 2 saat mesafeden az olmamak üzere, çizilen sınırın kuzeyinde, yani
Ruslarda kalacaktı. Bu hattın güney ve batısında kalıp da Rus işgalinde
bulunan yerler, Osmanlılara iade edilecekti.
Antlaşmanın Ahıska bölgesini ilgilendirecek bir diğer önemli
maddesi ise, 13. madde idi. Bu madde gereğince, iki devlet, savaş sırasında
harbe katılmış veya tavır ve hareketleriyle diğer tarafı tutmuş olan
tebaalarını tamamen affediyorlar ve bunlardan, istedikleri yerlere göçmek
isteyenlere de 18 ay müddet veriyorlardı. Bunun gibi, Ruslar tarafından
işgal edilen ve Osmanlılara geri verilen yerler halkından olup da, iki
devletten birinin memleketine göçmek isteyenlere de 18 ay müsaade
verilecekti (Turan, 1951, s.142).
Edirne Antlaşmasının 13. Maddesi ile Rusya, Türk Kafkas’ı ile
Anadolu ve İran’ın kesiştiği bölgede tampon bir Ermeni eyaleti oluşturmayı
hedeflemişti. Bu hedefini de hayatiyete geçirmek için Rusya’nın Savunma
Bakanı A. İ. Çernişev, 18 Kasım 1829’da General Paskeviç’e gönderdiği
yazıda Rus ordusuna yaptıkları hizmet ve yardımlar göz önünde tutularak
getirilecek Ermenilerin Ahıska sınırlarına yerleştirilmesi gerektiğini
belirtmişti(Buntürk, 2007, s.39). Bu sebeple Erzurum ve Kars’tan göç
ettirilen

Ermenilerden

30

bini

Ahıska

ve

Ahılkelek

bölgelerine

yerleştirilmiştir. Bölgeye gelen Ermenilere ise Türklerin toprakları
verilmiştir. Bu durumda Türklerin yaşam alanları daraltılmış ve göç etmeleri
temin edilmiştir (Hacılı, 2009, s.37). Anadolu’dan getirtilen Ermeni nüfusu
Ahıska’nın şehirli nüfusunu çok değiştirmiş ve şehir, adeta Ermenilerle
tamamen dolmuştur(Buntürk, 2007, s.44). Şunu da söylemek gerekir ki
Rusya, Ahıska ve Ahılkelek’i Hıristiyanlaştırabilmek için sadece Ermeniler
değil diğer Hıristiyan toplulukları da yerleştirmiştir (Semyenov, Karagöz,
s.33,76-77).
1913 yılındaki Rus nüfus sayımına göre Ahıska ve Ahılkelek’in
toplam nüfusu 195.500 iken bunlardan sadece 56.200 Türk’tür. Ahıska
kazasında 51.000 Türk yaşamakta olup, bu da Ahıska’nın nüfusunun %
54’üne tekâmül etmektedir (Hacılı, 2009, s.38). Ahılkelek’te ise Ermeniler
nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ruslar amacına Ahılkelek’te
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ulaşırken, Ahıska’da demografik yapı ile oldukça oynamışlar ve bölgenin
kimliğini değiştirmeyi önemli ölçüde başarmışlardır.
Ahıskalı Türk nüfus 1828-1829 savaşının başlaması üzerine eli silah
tutamayacak durumdaki binlerce kişi Erzurum, Erzincan Karahisar-ı Şarki
taraflarına göç etmiş ve göç edenlerde Edirne Antlaşması sonrası tekrardan
Ahıska’ya dönmemişti(Beydilli, 1988, s.384-385). Antlaşma sonrası
Ermenilerin topraklarına yerleştirilmesi ile yaşam alanları daralan ve göçe
zorlanan

Ahıskalı

Türkler

Anadolu

içlerine

doğru

göç

etmeye

başlamışlardır. Bu göç hareketliliği Kırım Savaşı sonrası yoğunlaşmıştır ki
Osmanlı arşiv belgelerinde ilk defa 1860 yılında göçle ilgili başvurulara
rastlamaktayız(BOA, A.MKT. MHM, Dosya No:204, Gömlek No:38.).
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1877–1878 savaşının
Osmanlı’nın yenilgisi ile sonuçlanması üzerine yeni bir göç dalgası başlamış
ve göç Berlin Antlaşması ile Çıldır eyaletinin diğer kazalarının da Rusya’ya
bırakılması

üzerine

süreklilik

arz

etmiştir(Karpat,

2003,

s.15-16).

Anadolu’ya gelen Ahıskalı Türkler başta Erzurum, Ağrı, Muş, Eskişehir,
Bursa, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Amasya, Adana, Dörtyol olmak
üzere çeşitli vilayetlere yerleştirilmişlerdir(Zeyrek, 2006, s.22).
2. Batum Antlaşması
2.1. Erzincan Mütarekesi ve Trabzon Konferansı
1917 Bolşevik Devrimi sonrası Rusya, yaklaşık üç yıldır devam eden
savaştan çekilme kararı almış ve İttifak Devletleri ile 15 Aralık 1917’de bir
mütareke imzalamıştır. Kafkas cephesindeki Türk-Rus Savaşının sonra
erdirilmesi için iki tarafın komutanlarının belirlediği heyetler arasında
Erzincan’da yapılan görüşmeler neticesinde aynı gün geçerli olacak olan 18
Aralık 1917 tarihli 14 maddelik Erzincan Mütarekesi imzalanmış ve
cephedeki Rus ordusu dağıtılmıştır(Kurat, 1990, s.332-333).
Mütarekeden sonra İttifak Devletleri ile Rusya arasında yapılan barış
görüşmeleri devam ederken Osmanlı Devleti Bolşevik İhtilali sonrasında
oluşturulan Güney Kafkas Seym’i ile barış görüşmeleri için Trabzon’da bir
konferans toplanması kararı almıştır. Trabzon Konferansı öncesi 3 Mart
1918 tarihli 14 maddelik Brest-Litovsk Antlaşmasının imzalanması ve
Evliye-i Selâse’nin Osmanlı Devleti’ne bırakılmasından haberdar olan
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Güney Kafkas Seym’i bu antlaşmayı Londra, Berlin, Paris, Petrograd,
İstanbul’a birer telgraf göndererek kabul etmediğini bildirdiği gibi Trabzon
Konferansı için belirlediği heyeti de Trabzon’a göndermekten vazgeçmiştir
(Şahin, 2002, s.256). Bu durum üzerine 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa bir
an önce antlaşma hükümlerinin uygulanması için Güney Kafkas Ordusunun
Kurmay Başkanı olan General Lebedinski’ye 7 Mart’ta bir nota vermiş ve
birliklerini 1878 Osmanlı-Rus sınırının gerisine çekmesini istemiştir (Kurat,
1990, s.466). 10 Mart’ta askeri harekâta başlayan Osmanlı ordusu 12
Mart’ta Erzurum’u ele geçirilmiştir (Yerasimos, 1979, s.21).
Osmanlı askeri harekâtının başlaması üzerine Güney Kafkas Seym’i
Trabzon Konferansı için belirlediği heyeti Trabzon’a göndermiş ve
konferans, 13 Mart’ta açılmıştır. 14 Mart’ta başlayan görüşmeler boyunca
Güney Kafkasya Hükümeti Heyeti Başkanı Çhenkeli, Brest-Litovsk
Antlaşması’nın Rusya Kurucular Meclisi dağıtıldıktan sonra imzalandığı
için kabul etmediklerini sürekli yinelemiştir(ATASE, A.4-3671, K.2920,
D.136, F.9-94, 9-95, 9-96). Türk Heyeti Başkanı Rauf Bey (Orbay), yeni
kurulmakta olan bir devletin uluslararası nitelikte olan bir antlaşmayı kabul
etmemesinin hiçbir hukukî dayanağı olamayacağı, Türk heyetinin bu
görüşmelerde bulunmasının amacının sadece Brest-Litovsk Barışı’nda yer
almayan ekonomik ve ticarî ilişkilerin görüşülmesi olduğunu belirtmiş ve
Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkas Hükümet’inden bağımsızlığını ilan
etmesini beklediği ifade etmiştir(Kazemzadeh, 1951, s.96). Diğer günlerde
yapılan görüşmelerde de netice alınmadığı için Osmanlı Devleti, askeri
harekâta yeniden başlamış ve Ardahan, Batum, Kars alınmıştır (Tosik Dinç,
2015, s. 288).
2.2. Ahıskalı Türklerin Osmanlı Devleti’ne Müracaatı ve Batum
Antlaşması
Bolşeviklerce 15 Kasım 1917’de Rusya’da yaşayan milletlerin
“kendi mukadderatlarını kendilerinin tayinde tamamıyla hür olacakları ve
isterlerse, hatta Rusya’dan büsbütün ayrılabileceklerini” ilan eden
beyanname, sonrasında Rusya’nın İttifak Devletleri ile imzaladığı BrestLitovsk Mütarekesi ve barış görüşmelerinin başlaması Ahıskalı Türkler
arasında Osmanlı Devleti’ne bağlanma ümitlerinin doğmasına neden
olmuştur. Bu arada mütareke sonrası Rus askerlerinin terhis olması ile
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birlikte Rusya’nın bölgenin kontrolünü Gürcü ve Ermenilere bırakması
Gürcü ve Ermenilerin Ahıska ve çevresine hâkim olmak için başlattığı
katliamlar Ahıskalı Türklerin Server Bey komutasında teşkilatlanmaya
başlamasına neden olmuş ve Server Bey, Azerbaycan Kolordusuna bağlı
olarak Abastuman’da 8. Müslüman Alayı’nı kurmuştur. 8. Alaya bağlı
olarak da Azgur ve Kobliyan’da taburlar kurulmuş ve yerli Türklerden
1.200 asker alınmıştı. Posof’ta da 800 kişilik bir milis güç oluşturmuştur.
Özellikle Ermeni katliamlarına karşı Ahıskalı Türkler, askeri hazırlık
yaparken diğer taraftan da Ermenilerin Ahıska’da yaptığı katliamları
Osmanlı Devleti’ne bildirmek ve yardım talep etmek üzere Ömer Faik
Nemanzade Bey’i İstanbul’a göndermiştir(BOA, DH. EUM.5.Şube, Dosya
No:55, Gömlek No:26, Vrk.3/1.). 2 Şubat 1918’de Tiflis’ten yola çıkan
Ömer Faik Bey, Batum’a, oradan da Trabzon’a gelmiştir. Yoluna devam
eden Ömer Faik Bey, Azerbaycan’da Ermenilerin yaptığı katliamlar
karşısında yardım istemek amacıyla Azerbaycan Türkleri tarafından
İstanbul’a gönderilen Naki Bey ve Hüsamettin Bey ile karşılaşmış ve
yolculuğa birlikte devam etmiştir (Keykurun, 1998, s.87).
İstanbul’a geldikten sonra Sadrazam Talat Paşa ve beraberinde
bulunan Adliye Nazırı Halil Bey (Menteşe) ve Enver Paşa ile görüşen Ömer
Faik Bey ve Naki Bey isteklerini sıralamışlardır. Ömer Faik Bey “… Bizim
kazamız Ahıska tam Türkiye hududundadır. Orasının ilhakını istiyorum”
demiştir. Talat Paşa da Ahıska ve Azerbaycan’da teşkilat kurulmasına
yönelik her iki temsilcinin arzusunun Enver Paşa tarafından yerine
getirileceğinin sözünü vermiştir (Keykurun, 1998, s.92-99).
Bu görüşmeden sonra Enver Paşa, 3. Ordu Kumandanı Vehip
Paşa’ya Ahıska ve çevresinin ele geçirilmesi emrini vermiştir. Vehip Paşa,
bölgede

teşkilatlanmayı

sağlamak

amacıyla

Yarbay

Halit

Bey’i

görevlendirmiş ve Osmanlı Devletine katılmayı arzulayan Müslüman
Acaralılardan ve Ahıskalılardan oluşan 3. Kafkas Fırkası kurulmuştur
(Allen, Muratoff, 1966, s.433). Halit Bey oluşturduğu fırkası ile Ahıska’ya
geldikten sonra bölgeyi ele geçirmek için teşkilatlanmasını tamamlamaya
hız vermiştir(Sürmeli, 2001, s.94).
Halit Bey, askeri faaliyetlerine devam ederken Ahıska ve Ahılkelek
ilçelerinin Müslüman nüfusunun temsilcileri ve millî vilâyet ve beldeler icra
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komitelerinin 40 üyesi Brest-Litovsk Antlaşması’nın 4. Maddesini göz
önünde bulundurarak 26 Nisan 1918’de olağanüstü bir toplantı yapmışlardır.
Toplantının sonunda şu kararlar alınmıştır:
1. Rusya İnkılabının İmparatorluğun tüm halklarına kendi kaderini
tayin etme hakkını (bağımsız devlet oluşturma veya başka devletle
birleşmek de dâhil) vermiştir.
2. Ahıska ve Ahılkelek ilçelerinin toprakları 1828 yılında
Türkiye’den zorla alınmıştır. O zamana kadar üç yüz yıl boyunca onun
hâkimiyeti altındaydı.
3. İlçenin Müslüman nüfusunun çoğunluğu Türk asıllıdır ve hiçbir
zaman Türkiye ile manevi bağlarını koparmamıştır.
4. 1914-1918 savaşı sırasında ve bilhassa da hürriyet devrinde
ilçelerde milli husumet zirveye ulaşmıştır. Hatta milletler arasında tüm
Müslümanları yok etme tehdidi taşıyan katliam savaşları vardır ve hala
devam etmektedir. Soygun ve yangınlardan Ahıska ilçesindeki on
Müslüman kasaba tahrip edilmiştir: Ab, Hak, Ardjapa, Oral vs. Ahılkelek
ilçesinde tüm Müslüman yerleşimleri yıkılmış, yakılmış ve sadece dört
yerleşimdeki Müslüman halk Ermeni ve Gürcülerin saldırılarına karşı
kahramanca mukavemet etmektedir. Son ilçede birkaç bin Müslüman,
Ermeni ve Gürcülere esir bulunmaktadır. Cephede savaş eylemlerinin
durdurulmasına rağmen, Borcom Gürcüleri ile Ahıska Ermenileri ve
Gürcüleri durmadan top ve makineli tüfeklerle Müslüman yerleşim yerlerine
ateş açmaktadır.
5. Kafkas Hükümeti, eşitlik ve kardeşlik sloganlarına rağmen, biz
Müslümanlara daima şüphe ile bakmıştır. Bizim en temel hak ve
isteklerimizi bile gerçekleştirmemiştir.
6. Bugün üç taraftan Gürcü ve Ermenilerle kuşatılmış durumda olan
Ahıska ve Ahılkelek ilçeleri Müslümanları, Gürcistan sınırları içerisinde
kaldıkları takdirde yakın gelecekte Türklerle sadece milli bağlarını değil,
dilini ve dinini kaybedecektir. Devrimin başından itibaren Gürcüler
tarafından buna nispeten hızlı adımlar atılmaktadır.
Altı madde ile bu şekilde durumlarını belirttikten sonra heyet,
Ahıska ve Ahılkelek ilçelerinin bir kısmının Osmanlı Devleti’ne
bağlanmasını, Osmanlı Hükümeti’nden talep etmişlerdir(Dokumentı i
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Materyalı Po Vneşney Politike, Zakavkazya i Gruzıi, 1919, Belge No:160,
s.310-312)
Ardahan, Batum ve Kars’ın Türkler tarafından ele geçirilmesi
üzerine 22 Nisan 1918’de toplanan Güney Kafkasya Seymi, bağımsızlığını
ilan ettiği gibi Brest-Litovsk Antlaşmasını da kabul etmiştir(Dokumentı i
Materyalı Po Vneşney Politike, Zakavkazya i Gruzıi, 1919, Belge No:99,
100, s.222). Bu ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine her iki tarafta barış
görüşmelerine yeniden başlama kararı almışlardır(Şahin, 2002, s.511-512).
Görüşme yerinin Batum olarak kararlaştırılmasının akabinde Enver Paşa 4
Mayıs’ta 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa’ya gönderdiği telgrafta Ahıska ve
Ahılkelek kazalarının Türk tarafında kalmasını istemiştir(ATASE, A.43671, K.2919, D.61, F.3-1.).
Enver Paşa’nın Vehip Paşa’dan bu istekte bulunmasının sebepleri
arasında Ahıska ve çevresinin ele geçirilmiş olması, Ahıska ve Ahılkelek
ilçelerinin

Müslüman-Türk

halkının

Osmanlı

Devleti’ne

katılmak

istediklerine yönelik başvuruları ve Turan hedefine ulaşmada Ahıska ve
çevresinin bir köprü vazifesi göreceğini biliyor olmasının da önemli bir
etkisi vardır.
Batum Konferansı, 11 Mayıs 1918’de, Türk heyeti başkanı Halil
(Menteş) Bey’in başkanlığında Osmanlı Devleti ile Güney Kafkas Federe
Devleti temsilcilerinin katılımıyla başlamıştır(Dokumentı i Materyalı Po
Vneşney Politike, Zakavkazya i Gruzıi, 1919, Belge No:131, s.312-313.).
Güney Kafkas Federe Devleti heyeti başkanı Çhenkeli, Trabzon’da Türk
heyetinin istediği bağımsızlık talebini gerçekleştirdiklerini ve Brest-Litovsk
Antlaşması’nı kabul ettiklerini ifade etmiştir. Bunun üzerine Halil Bey,
Trabzon Konferansı sırasındaki şartların değiştiğine vurgu yaparak, BrestLitovsk Antlaşması ötesinde isteklerinin olduğunu belirtmiş ve Enver
Paşa’nın talimatları doğrultusunda hazırlanan Ahıska ve Ahılkelek
kazalarının da içinde olduğu 12 maddelik Türk tarafının taleplerini
Çhenkeli’ye takdim etmiştir (Dokumentı i Materyalı Po Vneşney Politike,
Zakavkazya i Gruzıi, 1919, Belge No:131, s.315-316). Güney Kafkas
Federe Devleti, Türk tarafının yeni talepleri görüşmeyi kabul etmediği için
konferans karşılıklı notalarda devam etmiştir. Bunun üzerine Osmanlı
Devleti askeri harekâta başlamıştır(Tosik Dinç, 2015, s. 299-300). Yeni
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gelişmeler karşısında Güney Kafkas Federe Devleti Seym’i 26 Mayıs
1918’de yaptığı olağanüstü toplantıda Güney Kafkasya Federe Devleti’nin
dağılmasına karar vermiş ve Güney Kafkasya’da üç bağımsız devlet ortaya
çıkmıştır (Şahin, 2002, s. 587-588). Bağımsızlığını ilan eden Gürcistan,
Azerbaycan ve Ermenistan devletleri temsilcilerini tekrardan Batum’a
göndermişlerdir. Görüşmeler 26 Mayıs 1918 tarihli Güney Kafkasya
heyetine bütün taleplerin kabul edilmesini isteyen 72 saatlik ültimatomunun
esasları çerçevesinde başlamış ve Osmanlı Devleti ile Gürcistan arasında on
üç maddeden oluşan 4 Haziran 1918 tarihli Barış ve Dostluk Antlaşması
imzalanmıştır. Antlaşmanın ikinci maddesi her iki ülkenin sınırlarının tespiti
ile ilgilidir. Bu maddeye göre Abastuman ve Ozurgeti Gürcistan’a, Ahıska
ve Ahılkelek kazaları ise Türkiye’ye de kalmaktaydı (Dokumentı i
Materyalı Po Vneşney Politike, Zakavkazya i Gruzıi, 1919, Belge No:172,
s.343-349). Bu antlaşma ile Türkiye’nin Gürcistan’dan elde ettiği yerler
Ahıska 2.300, Ahılkelek 2.800, Zalka 500 kilometrekare olmak üzere
toplam yüzölçümü 5.600 kilometrekaredir (Şahin, 2002, s. 631, (dn.796).).
Böylece Türkiye-Gürcistan sınırı 1829 yılındaki konuma geldiği için 90
yıllık ayrılık da son bulmuştur.
Sonuç
Rusya, sıcak denizlere inme siyasetini gerçekleştirmek için başlattığı
1828-1829 savaşında Ahıskalı Türkler kadınlı erkekli şehirlerini cansiperane
savunmalarına rağmen güçlü Rus kuvvetleri karşısında şehirlerini teslim
etmek zorunda kalmışlardı. 14 Eylül 1929’da Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında yapılan Edirne Antlaşması ile de Osmanlı’nın Rusya’ya vermesi
kararlaştırılan 20 milyon Macar altınının 10 milyonuna karşılık olarak
Anapa, Faş ile birlikte Ahıska ve Ahılkelek Rusya’ya bırakılmıştı. Rusya
için Anadolu’ya yönelik daha sonraki askeri harekâtlarında Ahıska ve
Ahılkelek üs vazifesi göreceğinden dolayı Rusya öncelikle bu iki şehrin
demografik yapısını değiştirmek istemiştir. Öncelikle Erzurum ve Kars’tan
getirdiği 30 bin Ermeni’yi bu iki kazaya yerleştirdiği gibi çeşitli tarihlerde
her iki ilçeye diğer Hristiyan unsurları da yerleştirmiş ve kazalardaki
Türkleri de göçe zorlamıştır. Rusya bu iki Türk beldesinin demografik
yapısında yapmak istediği değişikliğe I. Dünya Savaşı öncesi Ahılkelek
ilçesinde ulaşırken Ahıska’da istediği sonuca henüz ulaşamamış olsa da
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ilçenin demografik yapısında önemli bir değişiklik yapmıştır. Rusya’da
Bolşevik Devriminin olması Çarlık Rusya egemenliği altında yaşayan tüm
beldelerde olduğu gibi Ahıska ve Ahılkelek’in Türk halkı üzerinde de
heyecan uyandırmış ve özellikle de İttifak Devletleri ile Rusya’nın
imzaladığı Brest-Litovsk Antlaşması ile Elviye-i Selase’nin Osmanlı
Devleti’ne bırakılması yeniden Osmanlı Devleti’ne bağlanma umutlarının
doğmasına neden olmuştur. Ahıska ve Ahılkelek’in Türk halkı kendilerini
Gürcü ve Ermeni saldırılarından korumak için Osman Server (Atabek)
liderliğinde teşkilatlandıkları gibi, Osmanlı Devleti’ne durumlarını izah
etmek amacıyla da Ömer Faik Nemanzade’yi temsilci olarak İstanbul’a
göndermişlerdir. İstanbul’da Sadrazam Talat Paşa ve Başkomutan Vekili
Enver Paşa ile görüşen Ömer Faik Nemanzade Ahıska ve Ahılkelek’in
Ermeni ve Gürcü zulmünden kurtarılması sözünü almıştır. Trabzon’da
Osmanlı Devleti ile Güney Kafkas Seymi arasında yapılan barış
görüşmelerinde sonuç alınamadığı için başlatılan askerî harekâtının
neticesinde de Yarbay Halit Bey bölgeye gönderilmiş ve her iki kazada ele
geçirilmiştir. Bu arada Ahıska ve Ahılkelek ilçelerinin Müslüman halkı
temsilcileri 26 Nisan’da üç taraftan Gürcü ve Ermenilerle kuşatılmış
durumda olan Ahıska ve Ahılkelek ilçeleri Müslümanları, Gürcistan sınırları
içerisinde kaldıkları takdirde yakın gelecekte Türklerle sadece milli
bağlarını değil, dilini ve dinini kaybedecektir. Devrimin başından itibaren
Gürcüler tarafından buna nispeten hızlı adımlar atılmakta belirttikten sonra
Ahıska ve Ahılkelek ilçelerinin bir kısmının Osmanlı Devleti’ne
bağlanmasını Osmanlı Hükümeti’nden talep etmişlerdir. Osmanlı Devleti de
bölge halkının haklı talepleri kabul edilmiş ve bizzat Enver Paşa tarafından
hazırlanan

Güney

Kafkas

Seymi

ile

Batum’da

görüşmelerdeki Türk talepleri arasına eklenmiştir.

başlayacak

olan

Gürcüler, Ahıska ve

Ahılkelek ile ilgili talepleri görüşmelerin başlangıcında kabul etmemelerine
rağmen daha sonra kabul etmek zorunda kalmışlardır. Batum Antlaşması ile
Müslüman halkın 90 yıllık ayrılığı son bulacağı gibi Enver Paşa’da Turan
hedefine ulaşmada önemli bir köprü olan bu beldeleri Osmanlı Devleti
toprağı haline getirmekle hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaktır.
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AHISKALI TÜRKLERİN MAĞDURİYETLERİNDE RUSYA
FEDERASYONU’NUN SORUMLULUĞU
THE RESPONSIBILITY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
GRIEVANCES OF MESKHETIAN TURKS
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЖЕРТВАХ ТУРОК-АХЫСКА

Hilal CECANPINAR
Özet
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Ahıska Bölgesi’nde yaşayan
Ahıskalı Türkler 1944’te neredeyse bir gün içinde anavatanlarından sürgün
edilmişlerdir. Bunun sonucunda, Ahıskalı Türkler Kazakistan, Kırgızistan
ve Özbekistan’a yerleşmek zorunda bırakılmıştır. SSCB’nin 1991’de
dağılmasıyla, Ahıska Türklerinin daha önce yaşadıkları toprak parçası
Gürcistan’ın sınırlarında kalmıştır. 1999 yılında ise Gürcistan, Avrupa
Konseyi’ne üye olma aşamasında Ahıskalı Türklerin geri dönüşünü sağlama
yükümlülüğü altına girmiştir. Avrupa Konseyi tarafından 2001’e kadar yasal
çerçevenin hazırlanması öngörülmüş de olsa ancak 2007 yılında geri dönüşe
ilişkin “20’inci Yüzyılın 40’lı Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden Zorla Sürgüne Gönderilen Kişilerin Geri
Dönüşü Hakkında Gürcistan Cumhuriyeti’nin 5261-PC Sayılı Yasa” kabul
edilmiştir. Fakat söz konusu yasanın muğlak ifadeleri, başvuru süresinin
kısıtlı bir süre tutulması, kişilerin var olan vatandaşlıklarından vazgeçmek
zorunda bırakılmaları ve buna bağlı olarak belirli olmayan bir süre vatansız
kalma tehlikesi gibi sebeplerden ötürü geri dönüş gerçek anlamıyla
sağlanamamıştır.
Sürekli olarak Ahıskalı Türklerin yaşadığı mağduriyette Gürcistan’ın belirli
sorumluluklarından bahsedilse de, SSCB’nin dağılmasının ardından varisi
olarak kabul edilen devletin Rusya Federasyonu olduğu göz ardı
edilmemelidir. Devletlerin ardıllığı ilkesinin bir sonucu olarak, eski devletin
borçlardan, vatandaşlık ilişkilerinden ve eylemlerinden doğan sorumluk gibi
hususların da yeni devlete belli oranda başvurulması mümkün görülmelidir.
Bu durumda, SSCB’nin varisi pozisyonunda olan Rusya Federasyonunun da
Ahıskalı Türklerin mağduriyeti konusunda sorumluluğu olup olmadığı, eğer
sorumlu olduğu kabul edilirse bu sorumluluğun kapsamı ve içeriği ele
alınmalıdır..
Anahtar kelimeler: Ahıska, Ahıskalı Türkler, Uluslararası Sorumluluk,
Halefiyet
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Abstract
In 1944, the Meskhetian Turks living in the “Meskheti (Ahiska) region of
the Union of Soviet Socialist Republics were exiled from their homeland in
almost one day. As a result, Meskhetian Turks were forced to settle in
Siberia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. With the disintegration of
the USSR in 1991, the territory of the Meskhetian Turks where they lived
previously remained within the borders of Georgia. In 1999, Georgia was
obliged to ensure the return of Meskhetian Turks during the accession
process to the Council of Europe. The Council of Europe envisaged the
drafting of the legal framework by 2001, but in 2007 “Law of Georgia On
Repatriation of Persons forcefully sent into exile from theSoviet Socialist
Republic of Georgia by the Former USSR in the 40’s of the 20th Century”on
return was adopted. However, the return of the law could not be achieved
because of the vague expressions of the law, the limited period of
application, the compulsion of persons to renounce their existing
citizenship, and the consequent danger of being stateless for an indefinite
period.
Despite the constant mention of certain responsibilities of Georgia in the
victimization of Meskhetian Turks, it should not be ignored that the Russian
Federation is the heir after the collapse of the USSR.As a result of the
principle of succession of states, it is possible to apply to the new state to a
certain extent in terms of liability arising from debts, citizenship relations
and actions of the old state.In this case, whether the Russian Federation,
which is the continuing state of the USSR, is also responsible for the
victimization of Meskhetian Turks, and if it is accepted to be responsible,
the scope and content of this responsibility should be considered.
Keywords: Meskhetia, Meskhetian Turks, International Responsibility,
Succession
Резюме
В 1944 году турки-ахыски, проживавшие в регионе Ахыска, Союза
Советских Социалистических Республик, были изгнаны со своей
родины почти за один день. В результате турки-ахыска были
вынуждены поселиться в Сибири, Казахстане, Кыргызстане и
Узбекистане. С распадом СССР в 1991 году часть территории турокахыска, где они жили ранее, оставалась в границах Грузии. В 1999 году
Грузия была обязана обеспечить возвращение турок-ахыска в процессе
вступления в Совет Европы. Совет Европы предусмотрел разработку
нормативно-правовой базы к 2001 году, но в 2007 году «закон Грузии о
репатриации лиц, насильственно отправленных в изгнание из
Советской Социалистической Республики Грузия бывшим СССР в 40х годах 20-го века» по возвращении был принят. Однако возвращение
закона не могло быть достигнуто из-за расплывчатых формулировок
закона, ограниченного срока применения, принуждения людей
отказаться от существующего гражданства и вытекающей из этого
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опасности остаться без гражданства в течение неопределенного
периода.
Несмотря на постоянное упоминание определенных обязанностей
Грузии в преследовании турок-ахыска, нельзя игнорировать тот факт,
что Российская Федерация является наследницей после распада СССР.
В результате принципа правопреемства государств возможно
применять в новом государстве в определенной степени с точки зрения
ответственности, вытекающей из долгов, гражданских отношений и
действий старого государства. В этом случае ответственность за
виктимизацию несет также Российская Федерация, являющаяся
продолжающимся государством СССР. Если это будет принято,
следует рассмотреть масштаб и содержание ответственности.
Ключевые
слова:
Ахыска,
ответственность, правопреемство

турки-ахыска,

Международная

Giriş
Osmanlı İmparatorluğunun Çıldır Eyaletinin Merkezi iken 1829
Edirne Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan, günümüzde ise Gürcistan
topraklarında yer alan Ahıska bölgesinde yaşayan Türk asıllı Müslüman
nüfus Ahıskalı Türkler olarak adlandırılır. Toplam nüfusu 400 ila 600 bin
arası olduğu kabul edilen grubun, anavatanları Gürcistan’daki Ahıska
bölgesi olsa da Gürcistan’da nüfusu sadece 1500 kişi civarındadır.
Ahıskalılar anayurtlarından tehlikeli halklardan biri olarak görülerek
(Seferov ve Akış, 2008, s. 393) 14 Kasım 1944 tarihinde Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Birliğindeki (SSCB) anavatanlarından Stalin’in emriyle diğer
yedi etnik grupla beraber sürgün edilmiştir (Kütükçü, 2005, s. 273).
Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmıklar diğer etnik
gruplar olup, 1956 Sovyet Kararı ile bunlara eski hakları iade edilmiş,
vatanlarına dönüşe izin verilmiştir. Volga Almanları, Kırım Tatarları ve
Ahıskalı Türklerin ise dönüşüne bu kararla izin verilmemiştir. Volga
Almanlarının herhangi bir toprak talebi olmamış, Kırım Tatarlarının da
SSCB yıkıldıktan sonra eski hakları iade edilmiştir (Kütükçü, 2005, s. 273).
Mağdur edilen diğer etnik kökenli gruplara ilişkin düzenlemeler, geri dönüş
yasaları yapılmış olsa da Ahıskalı Türkler için bu adımın atılması oldukça
uzun sürmüştür.
Gürcistan’ın

Avrupa

Konseyi’ne

üyelik

başvurusuna

kadar

Ahıskalılar için herhangi bir düzenlemenin yapıldığı söylenemez. Öncesinde
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birkaç düzenleme girişimi yapılmış olsa da herhangi bir sonuca
ulaşmamıştır. 1996 yılındaki üyelik başvurusunun kabulü için Avrupa
Konseyi tarafından Ahıskalı Türkler için Geri Dönüş Yasasının çıkarılması
Gürcistan’a şart koşulmuştur. 2001 yılında Avrupa Konseyi Sovyet Rejimi
süresinde sürgün edilen diğer etnik gruplara anavatanlarına dönenlere
verildiği gibi eski hakların iadesinin verilmesini istemiştir (Pentikainen and
Trier, , s.37-38). Bunun üzerine Gürcistan’da 2007 yılında “20’inci Yüzyılın
40’lı Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nden Zorla Sürgüne Gönderilen Kişilerin Geri Dönüşü
Hakkında Gürcistan Cumhuriyeti’nin 5261-PC Sayılı Yasa” kanunlaşmıştır.
Söz konusu kanun Ahıskalı Türklerin geri dönüş ve vatandaşlık
kazanmalarına ilişkin düzenlemeler içerse de hem elverişsiz koşullar
içermesi hem de topluluğun çekinceleri yüzünden pek mağduriyet giderici
niteliğe bürünmemiştir. Bu sebeple hâlâ birçok Ahıskalı Türk dünyanın dört
bir yanında (Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan,
ABD, Ukrayna, Gürcistan) mağdur sıfatını taşımaya devam etmektedir.

Gürcistan’ın Ahıskalı Türkler için yapmış olduklarının etkinliği ve
etkililiği tartışmaya açıktır ancak her ne kadar anayurtları Gürcistan
sınırlarında bulunsa da mağduriyetleri devam eden Ahıska Türklerine karşı
Rusya

Federasyonunun

herhangi

bir

sorumluluğu

olup

olmadığı

incelenmelidir. Bu hususta öncelikle incelenmesi gereken alanlar olarak
uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası ceza hukukundan
bahsedilebilir.

Öncelikle mağduriyete sebep olan eylemlerin Rusya

Federasyonuna atfedilebilirliği, sonrasında doğan sorumluluğun derecesi ve
niteliği irdelenmelidir. Bütün bunların ardından eğer Rusya’ya yüklü bir
sorumluluk tespit edilirse hangi mekanizmaların harekete geçirebileceği
ortaya konulmalıdır.
1. SSCB’den Rusya Federasyonuna Geçiş
1829 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması ile
Ruslara bırakılan Ahıska bölgesindeki Ahıskalı Türkler 1930’lu yıllarda
dini, kültürel, siyasi baskılarla karşılaşmıştır. Bu dönemde çok sayıda
Ahıskalı Türk Türkiye’ye kaçmasından sonra SSCB’de 1937’de “rejim
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düşmanı” olarak nitelendirilmişlerdir (Bayraktar, 1999, s. 23-24). İkinci
Dünya Savaşının başlamasıyla hiçbir askeri eğitimi olmayan 50 bin Ahıskalı
Türk Alman Cephesine gönderilmiş ve çok büyük zayiat verilmiştir.
Devlet Savunma Komitesi kararına dayanılarak, sınır güvenliği
gerekçe gösterilerek Stalin hükümeti tarafından 14 Kasım 1944 günü 100120 bin Ahıska Türkü ve diğer yedi etnik grup Orta Asya’ya sürgün
edilmiştir. Günümüze dek sürgün yaşamları devam etmektedir.
Söz konusu sürgün SSCB’nin dağılmasıyla daha karmaşık bir
uluslararası hukuk meselesine dönüşmüştür. Ahıskalı Türklerin sürgün
edilmiş olduğu toprak parçası günümüzde Gürcistan devlet sınırlarında
bulunmaktadır. Gürcistan’ın sorumluluğu ise söz konusu çalışmada
tartışılmayacaktır.
Sürgün eylemi sebebiyle bu kişilerin seyahat özgürlükleri, mülkiyet
hakları gibi birçok temel hakları ihlal edilmiştir. Ancak bu ihlale sebep olan
karar Stalin hükümeti tarafından verilmiştir ve uluslararası toplumda artık
sorumlu tutulabilecek bir SSCB devleti mevcut değildir. Bu durumda
SSCB’nin dağılmasıyla gündeme gelen yeni aktörlerin ne derece sorumlu
tutulabileceği incelenmelidir. Biz bu çalışmada sadece Rusya Federasyonu
açısından değerlendirmede bulunacağız.
8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında
imzalanan anlaşma ile Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur. 21
Aralık 1991 tarihinde de Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ve Gürcistan
hariç tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri bu anlaşmayı imzalamıştır. 25 Aralık
1991’de Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa
etmesiyle beraber SSCB tamamen dağılmıştır. Rusya Federasyonu böylece
yeni bir uluslararası

hukuk aktörü olmuştur. SSCB’nin hak ve

sorumlulukların akıbeti ise incelenmelidir.
1.1. SSCB’nin Eylemlerinin Rusya’ya Atfı Meselesi
25 Aralık 1991’de Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla uluslararası
hukuk dünyasında yeni devletler ortaya çıkmıştır. Rusya Federasyonu bu
devletlerden biridir. Öncelikle ortaya konulması gereken SSCB’nin bir
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parçası iken yeni bir devlet olarak kurulan Rusya Federasyonunun halef
devlet mi devam eden devlet mi olduğudur.
Var olan bir devletin dağılması, yıkılması gibi sebeplerle hükümet,
ülke, insan topluluğu unsurlarında bir takım değişiklikler yaşansa da selef
devletin hukuk kişiliğinin ettiği, ancak ülke üzerinde halef olan yeni bir
devletin uluslararası topluma katıldığı hallerde devam eden devletin
varlığından söz edilecektir (Pirimoğlu, 2016, s. 23). Devam eden devlette,
sadece hak ve yükümlülüklerin halefe ileri sürülebilmesinden değil, selef ve
halef devletin hukuki kişiliklerinin ayniyetinden bahsedilir (Öktem, 2011, s.
581). Devam eden devlet ile selef devletin hukuki kişiliği devam ederken,
halef devlette bu hukuki kişilik kesintiye uğrar (Julliard, 1998, s. 67).
Devam eden devletin varlığı halinde selef devletin uluslararası hak ve
yükümlülükleri ve bunlara ek olarak sorumluluğu devam edecektir (Marek,
1968, s. 1 ).
Bosna- Hersek/Sırbistan davasında Uluslararası Adalet Divanı,
soykırım sözleşmesini ihlal ettiği iddia eden Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyet’in

devam

eden

devleti

konumunda

olanın

Sırbistan

Cumhuriyeti olduğu ve bu yüzden Sırbistan’ın Yugoslavya’nın uluslararası
hukuktan doğan yükümlülüklerini yükleneceğini ortaya koymuştur (ICJ,
Case Concerning Application of The Convention On The Prevention And
Punishment of The Crime Of Genocide, Judgment of 26 February 2007).

SSCB dağılırken Rusya Federasyonu hariç diğer tüm devletler
bağımsızlıklarını ilan ederek SSCB’den ayrılmışlardır. Rusya’nın ise böyle
bir deklarasyonu olmamıştır. Bunun yanı sıra SSCB’nin dağılması ile
birlikte Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler üyeliği yoluyla devam eden
devlet iddiasını ileri sürmüştür (Shaw, 2008, s. 960). Mali yükümlülükler de
dâhil olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı altındaki SSCB’nin tüm hak ve
yükümlülüklerini Rusya’nın sürdüreceği bildirilmiştir (Bühler, 2001, s.
153). Tartışma ve görüşmeler sonucunda Rusya Federasyonu, yalnızca isim
ve bayrak gibi birkaç değişiklikle SSCB’nin Birleşmiş Milletler örgütünün
organlarındaki yerini sürdürmüştür (Beemelmans, 1997, s. 81 ). Böylelikle
Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun (UN Doc. A/47/58), Rusya
Federasyonunun devam eden devlet olduğu ve SSCB ile özünde aynı
hukuki kişilik olduğunun kabul gördüğü söylenebilir. Rusya’nın SSCB’nin
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devam eden devleti olduğuna ilişkin statüsü ortaya konulduktan sonran
SSCB’nin

hukuka

aykırı

fiillerinden

doğan

sorumluluğun

Rusya

Federasyonuna atfı da mümkün olacaktır.
Rusya, Almanya ile 1992 yılında bir antlaşma akdederek İkinci
Dünya Savaşı esnasında Sovyetler Birliği tarafından yağmalanan Alman
kültür malvarlığı için SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya’nın onarım
yükümlülüğünü üstlenmiş ve kültürel miras iade edilmiştir (Dumberry,
2005, s. 437). Yine Rusya 1997 yılında Fransa ile yaptığı anlaşma ile 1917
Bolşevik Devrimi sırasında SSCB’nin Fransa’da bulunana Ruslara ait
mallara ödeme yapmaksızın el koyması sebebiyle Fransa’ya tazminat
ödemeyi kabul etmiştir. Ancak söz konusu anlaşmada Rusya uluslararası
sorumluluğu reddetmiştir. 2000 yılında ise Litvanya’da Sovyet işgali
sırasında uğradığı zararların, SSCB’den sınır dışı edilen ve zorla
alıkonulanların zararlarının Rusya tarafından ödenmesine ilişkin kanun
çıkarılmışsa (Law on Compensation of Damage Resulting from the
Occupation by the USSR, June 13, 2000. No. VIII – 1727) da Rusya söz
konusu onarım talebini reddetmiştir (Pirim, 2016, s. 113).
Şimdiye dek Rusya’nın SSCB’nin eylemleri nedeniyle doğan
sorumluluğu üstlenmiş olduğu gibi reddettiği de olmuştur. Fakat dikkat
edilmesi gereken bugüne dek Rusya’ya yönlendirilen iddialar devletlerce
yapılmıştır. Bu kapsamda SSCB’nin eylemi ile anavatanlarından zorla
edilen Ahıskalı Türklerin hak ihlallerini Rusya Federasyonuna yönlendirip,
yönlendiremeyeceği ve bunun için başvurabilecek yöntemler incelenmelidir.
2. Rusya’ya Karşı Yapılabilecek Başvurular
14 Kasım 1944 günü Ahıskalı Türkler “tehlikeli halklar” olarak
görüldüklerinden sınır güvenliği gerekçe gösterilerek kendi istekleri dışında
ikametgâhlarından başka topraklara sürgün edilmişlerdir(Ekinci, 2014,
s.23). Malları, mülkleri geride kalan halkın birçok mağduriyeti olmuştur.
Bunların hangi haklar kapsamında değerlendirilebileceği, sürgün eyleminin
hukuki karşılığı ve bütün bunlara karşı başvuru yolları tespit edilmelidir.
Uluslararası hukuk mekanizmalarından olan Avrupa İnsan Hakları
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Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine
başvuru imkânları irdelenmelidir.
Unutulmamalıdır ki, Rusya’nın SSCB’nin haksız fiillerinden doğan
sorumluluğu olduğu gibi Gürcistan’ın da sorumluluğu vardır. Devletin
Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğuna Dair Taslak
metnin 47. Maddesi uyarınca aynı haksız fiilden dolayı birden çok devlet
sorumlu ise her bir devletin sorumluluğuna gidilebilir. Yine sorumlu
devletlerden birine başvurmak diğer sorumlu devletlere başvuru hakkına
halel getirmeyecektir. Devletler kendilerine isnat edilen oranda haksız
fiilden ayrı ayrı sorumlu olacaktır (Erkiner, 2010, s. 265). Bu sebeple
Ahıskalı

Türklerin

Rusya

Federasyonunun

sorumluluğuna

gitmesi

sonrasında Gürcistan’ın sorumluluğuna başvurmasını ya da tam aksi hali
engellenmeyecektir. Sadece sorumluluk sonrası ortaya çıkan onarım
yükümlülüğünde sorumlu devletler ancak doğan zarardaki payları oranınca
sorumlu tutulacaktır.
2.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru
Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4. Protokol m. 2
uyarınca “Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes,
orada serbestçe dolaşma ve ikametgâhını seçebilme hakkına sahiptir”. Söz
konusu hak ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu
tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir.
Bu durumda yasal olarak ülke içerisinde bulunan herkes ikametgâh
seçme özgürlüğüne sahip olduğu söylenebilir. Bu özgürlük ancak belirli
şartlar altında kısıtlanabilir. Bu şartlar ise ulusal güvenlik ve kamu
emniyetidir. Bunun yanı sıra hangi şartlar altında olursa olsun bu kısıtlama
ancak yasayla öngörülebilir.
Ahıskalı Türkler SSCB’de devletin yasal vatandaşı olarak
bulunmakta ve Ahıska bölgesinde ikamet etmekteydiler. Ancak Stalin
hükümetinin kararı ile söz konusu kişiler ikametgâhlarından başka bir yere
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nakledilmişlerdir (Aslan, 1995, s. 37, 38)1. Bu durum ilk bakışta hakkın
ihlali gibi görünmektedir. Ancak olay 1944 yılında meydana gelmiştir.
SSCB bu dönemde İkinci Dünya Savaşının içerisindeydi ve söz konusu
nakil işleminin sınır güvenliği için gerekli olduğu ileri sürülmüştür. Bu
durum seyahat özgürlüğü hakkının kısıtlanabilmesi için makul bir gerekçe
olarak görünmektedir. Bunun yanı sıra AİHS m. 15 uyarınca savaş veya
ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde, durumun
kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka
yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla yükümlülüklere aykırı tedbirler
alınabilir. Böylece SSCB’nin savaş halinde iken kendi güvenliğini korumak
adına Ahıskalı Türkleri seyahat özgürlüğüne aykırı olarak başka bir yere
nakletmesinin hakkın ihlali olduğunu söylemek güçtür. Ancak savaşın sona
ermesinden sonra söz konusu kişilere geri dönüş hakkı verilmemesi hali
incelenmelidir.
Gürcistan’ın Avrupa Konseyine üye olma talebiyle Konseyin
Ahıskalı Türklere ilişkin düzenleme şartı ile 2007’de Ahıskalı Türklerin geri
dönüşüne ilişkin yasa çıkarılmıştır. Söz konusu yasa uyarınca zorunlu
sürgüne maruz kalanlar ve onların soyundan gelenlere geri dönüş hakkı
tanınmıştır. Ancak bu kişilerin eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının ancak
bu kişilerin başvuruları olumlu sonuçlanırsa geri dönüş talep hakkı
doğacaktır. Bunun yanı sıra geri dönüş talebi için bu kişilerin elde etmeleri
zor olan sürgün edildiklerine dair belgeyi de dilekçelerine eklemeleri
gerekmektedir. Bütün bunların yanında geri dönüş talebi sınırlı süreye
bağlanmış ve en son yapılan değişiklikle 1 Ocak 2010 tarihine kadar
uzatılmıştır ( Keskin, Tulun ve Yılmaz, 2016, s. 304). Geri dönüş yapan
kişilere sağlanan Gürcistan vatandaşlığı alma hakkı da belirli şartların yanı
sıra var olan vatandaşlığından çıkıp ancak vatansızken başvuru yapabilmesi
1

Ahıska Türklerinin Türkistan'a topluca sürgün edilmesi, SSCB’nin Halk İçişleri Komiseri
Lavrentiy Beriya’nın Devlet Savunma Komitesi Başkanı İ. V. Stalin’e gönderdiği 24
Temmuz 1944 tarihli yazısıyla önerilmiştir. Söz konusu öneri "SSCB sınırının Gürcistan
kısmında sınır güvenliği temin etmek amacı ile Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza ve
Bogdanovka rayonları ile Acaristan Özerk SSC’ye bağlı köylerden Türk, Kürt ve Hemşin
olmak üzere 16.700 hanenin toplam 86.000 kişilik nüfusunun Kazakistan, Özbekistan ve
Kırgızistan SSCB'ye tahliye edilmesi uygun görülmektedir." ifadesiyle iletilmiştir.
Beriya'nın önerisi, Devlet Savunma Komitesi'nin 31 Temmuz 1944 tarihli ve 6279 sayılı
kararıyla yasal dayanağını kazanmıştır. Ahıska Türklerinin sürgün kararı, 14 Kasım 1944'te
uygulamaya koyulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aslan, Ahıska, s. 37, 38.
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önkoşuluna bağlanmıştır (ACFC/OP/II(2015)001). Geri dönüş statüsünü
kazanan kişilerin nereye ne şekilde yerleştirilecekleri, hangi imkânların
sunulacağı, onlara nasıl yardım edileceği hususları yasada düzenlenmediği
gibi kişinin Gürcistan vatandaşlığına geçme sürecindeki haklarının ne
olacağı da hükme bağlanmamıştır. Bunlar gibi komplike hususlar Geri
Dönüş Yasası’nın etkili bir çözümden çok uzak kalmasına sebep olmuş ve
birçok Ahıskalı Türk geri dönüş yasasından faydalanamamıştır. Avrupa
Konseyi'nin 2015'te yayımladığı İkinci Görüş Belgesi’nde 5.841 başvuru
(yaklaşık 8.900 kişi) olduğu, 8.900 kişiden 5.389’unun Azerbaycan’da
yaşadığı ifade edilmektedir.
AİHS 1 nolu protokolün 1. maddesi uyarınca her gerçek ve tüzel
kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı
vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen
koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve
mülkünden yoksun bırakılabilir.
Mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin hukukiliğinin incelenmesi
için se üç basamaklı bir inceleme yapılmalıdır. Öncelikle söz konusu
müdahale hukukilik veya kanunilik ilkesiyle karşılanıyor olmalıdır.
Sonrasında ise bu müdahalenin bir meşru amaç çerçevesinde yapılıp
yapılmadığı incelenmelidir ki sözleşme uyarınca bu meşru amaç kamu
yararıdır. En son olarak ise, mülkiyete müdahale kamunun yararı ile bireyin
çıkarı arasında denge sağlanmış olmalı, mülkiyet hakkı sahibine aşırı bir
külfet yüklenilmemiş olmalıdır (Gemalmaz, 2018, s. 6-7). Kamu yararı ile
devletin mülkiyet hakkına müdahalede bulunması ile bireyin çıkarı
arasındaki dengenin sağlanması ise ancak tazminat ile mümkün olacaktır
(Doğan, 2016, s. 48). AİHM’e göre makul bir karşılığı olmaksızın mülkiyet
hakkına müdahale “orantısız” bir müdahale olacaktır (European Court of
Human Rights, Case of Lithgow and Others v. The United Kingdom, p.
108-110).
1944 yılında Ahıskalı Türkler sürgün edildiğinde özel mülkiyetleri
herhangi bir bedel ödemesizin devletleştirilmiştir. Ancak SSCB’nin
yıkılması ile söz konusu yerler yeniden özel mülkiyet statüsü kazanmıştır ve
Ahıskalı Türklerin değil başkalarının tasarrufundadır. Söz konusu mülklere
ilişkin kişilere herhangi bir bedel ödemeksizin devlet uhdesine geçirilmiştir.
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Mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin hukukiliği incelenmesinde
söz

konusu

mülklerin

devletleştirmesinin

bir

hükümet

kararına

dayanmasının hukukilik ile karşılandığı bir şekilde kabul edilebilir. İkinci
değerlendirme olan kamu yararı durumunun da SSCB’nin savaş içerisinde
olması, kişilerin korunması amacıyla yapılmış olması gibi gerekçeler ile
kamu yararı kisvesine sokulabilir. Ancak son koşul olan adil denge/
orantılılık halinin varlığından söz edilemez. Nitekim yapılan müdahale ile
mülkiyet sahibine ağır bir külfetin yüklenilmemesi gerekmektedir. Hiçbir
koşulda kişinin özel mülkiyetine ilişkin bir bedel ödemeksizin kamulaştırma
veya devletleştirme yapmak adil bir denge sağlamayacaktır. Bu sebeple
kamu yararı sebebiyle mal ve mülkünden kişiler yoksun bırakılmış olsa da
herhangi bir bedel ödemeksizin kişilerin özel mülkiyetine el koymanın
hukukiliğini sağlamayacaktır. Nitekim mülkiyet hakkı maddi varlığın yanı
sıra maddi olmayan hak ve menfaatleri de içermektedir. SSCB’nin
devletleştirdiği özel mülk karşılığında kişilerin doğan alacak hakkı da bir
mülkiyet hakkıdır. Bu sebeplerle SSCB’nin söz konusu eyleminin mülkiyet
hakkının ihlali olduğundan bahsedilebilir.
Sürgün sebebiyle Ahıskalı Türklerin seyahat özgürlüğü hakkının
ihlali ihtilaflı olsa da mülkiyet hakkının ihlal edildiği açıkça ortadadır. Bu
tespitin ardından bu kapsamda Ahıskalı Türklerin AİHM’e başvurusunun
mümkün olup olmadığı incelenmelidir.
AİHS onaylanmasından itibaren taraf devletleri bağlayacaktır.
Uluslararası hukukun genel kuralı uyarınca geriye işletilemeyecektir. Rusya
AİHS’ni, 1. Protokolü ve 4. Protokolü 28.02.1996 tarihinde imzalamış ve
05.05.1998 tarihinde ise onaylamıştır. Ahıskalı Türklerin ise sürgünü ise 14
Kasım 1944 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte AİHS ve AİHM
mekanizmaları mevcut değildi. Ancak AİHM’nin yerleşik içtihadı uyarınca
“devam eden ihlal” niteliği taşıyan eylemler söz konusu ise sözleşmenin
geçmişe yürümesi mümkün olacaktır. SSCB’nin sürgün kararıyla ve
Ahıskalı Türklerin sürgünü ile özel mülkiyetlerine ilişkin hakları ihlal
olmuştur. Mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması hemen sonuç doğuran bir
işlemdir( Gözübüyük ve Gölcüklü, s. 55). Fakat mülkiyet hakkına
müdahaleden dolayı kişilerin tazminat hakkı doğmuştur. Kişilerin alacak
hakkı da mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilir. Ahıskalı Türklere
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mülkiyetleri karşılığında herhangi bir ödeme günümüze dek yapılmamıştır.
Bu sebeple mülkiyet hakkının ihlali bu kişilere eski haklarının iadesi veya
tazminat ödenmesi şeklinde giderilmediği sürece devam eden nitelik arz
edecektir. Bu sebeple Rusya’nın ve Gürcistan’ın bu yönde ihlal eden
eylemlerinin devam ettiğinden bahsedilebilir. Gürcistan mülkiyet hakkının
düzenlendiği 1. Protokolü imzalarken bir takım ihtirazı kayıtla kabul etmiş
olsa da Rusya’nın herhangi bir ihtirazı kaydı olmamıştır.
Sözleşmeci devlet tarafından sözleşmede korunan bir hakkın ihlal
edilmesi halinde AİHM’ne bireysel başvuruda bulunabilecek olanlar AİHS
madde 34’te sayılmıştır. Bunlar kişiler, hükümet dışı örgütler ve kişi
topluluklarıdır. AİHS’ne taraf devletin yargı yetkisi içinde bulunan bütün
kişilerin bireysel başvuru hakkı bulunmaktadır. Kişinin başvuruda
bulunabilmesi için sözleşmedeki haklarını ihlal ettiğini iddia ettiği devletin
vatandaşı olması gerekli değildir. Yabancılar, vatansızlar hatta kanuna
aykırı şekilde ülkede bulunanlar dahi bireysel başvuruda bulunabilirler
(ECHR, Al-Nashif /Bulgaristan, App. No :50963/99, 20.06.2002). Bireyler,
mahkemeye ancak sözleşmeci devletin sözleşmeye aykırı davranarak
sözleşmede korunan haklarına zarar verdiği iddiası ile başvurabilir, bir
başkasının hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek mahkemeye başvuramaz.
Bireysel

başvuru

hakkında

bulunan

en

temel

sınırlama

başvurucunun sözleşmenin ihlal edilmesinden dolayı mağdur olmasıdır
(Madra, 1981, s. 149). “Mağdur kavramı, birey ile sözleşmenin çiğnenmesi
arasındaki bağı içerir” (Madra, 1981, s. 150). Komisyon doğrudan mağdur
kavramının yanı sıra dolaylı mağdur kavramını geliştirmiş ve kendi kişisel
hakları zarar görmese dahi arasında yakın bağ olan kişinin haklarının zarar
görmesi nedeniyle yapılan başvuruları da kabul etmiştir( ECHR,
Yaşa/Türkiye, App. No: 22495/93, 02.09.1998).. Mağdurun ölmesi halinde
mirasçıları bu kişi adına başvuruda bulunamaz fakat yakınları, kişi adına
veya ihlalin kendilerini de etkilediği bahsiyle dolaylı mağdur olarak kendi
adlarına başvuru yapabilirler (Gözlügöl, 2002, s. 330). Mahkeme’ye yapılan
bir başvurunun kabul edilerek esastan görüşülmesi için, söz konusu ihlal
iddiasına ilişkin olarak iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir
(Gemalmaz, 2007, s. 988).
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İç hukuk yolları denmemiş olsa da ihlal çözülemeyecek durumda
ise iç hukuk yollarının tüketilmesi aranmaz. İç hukuk yollarının tüketilmesi
için söz konusu ihlalin düzeltilmesine elverişli olan ve ulusal hukukça
öngörülen etkili ve yeterli her türlü başvuru yolu kullanılmış olmalıdır
(Gözlügöl, 2002, s. 280). İç hukuk yollarını tüketilmesinin beklenmesinin
makul olmadığı hallerde veya iç hukuk yolunun sorunu çözemeyeceği
aşikâr olduğu durumlarda mahkeme iç hukuk yolunun tüketilmesinin
gerekmediği yönünde kararlar vermektedir (Gözübüyük ve Gölcüklü, 2007,
s. 70).

Kişinin yetersiz ve etkisiz olan iç hukuk yollarını tüketme

yükümlülüğü yoktur (Özdek, 2004, s. 58). İç hukuk yolunun etkisizliği iç
hukuk yollarının tüketilmesi şartının istisnasını oluşturur. Sözleşme’nin
Mahkeme’ye başvuru konusunda belirlediği ikinci koşul, başvurunun altı
aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılmış olmasıdır (Çavuşoğlu, 1994, s.
59). Kural olarak altı aylık bu süre, iç hukuk yollarını tüketen son
kesinleşmiş kararın tebliğ veya tefhimle öğrenilmesinden itibaren işlemeye
başlar (Reid, 2000, s. 19).
Başvuru konusu uygulama Sözleşmeyi sürekli bir biçimde ihlal
ediyorsa ve bu ihlale karşı herhangi bir iç hukuk yolu söz konusu değilse, 6
aylık hak düşürücü süre uygulamanın sona ermesi ile işlemeye başlar.
Ahıskalı Türkler için ihlalin “devam eden ihlal” şeklinde olduğu
kabul edilirse hak düşürücü süre ancak ihlalin sona erdirilmesiyle
başlayacaktır. Yakın zamanda bu ihlalin sonlanacağını söylemek ise
mümkün değildir. Söz konusu sürgünü yaşayan Ahıskalı Türklerin başvuru
hakkı olduğu gibi, eğer bu kişiler vefat etmişse dolaylı mağdur sıfatıyla bu
kişilerin de başvuru hakkı mevcuttur.
Bunların yanı sıra sözleşmeye taraf her devletin sözleşmeyi ihlal
eden devlete karşı AİHM’e başvurma hakkı vardır. Bunun için devletin
veya vatandaşının hakkının ihlal edilmiş olması aranmayacaktır. Bu sebeple
AİHS’e taraf bütün devletler, Ahıskalı Türklerin hak ihlalleri için AİHM’yi
harekete geçirme kabiliyetini haizdir.
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2.2.Uluslararası Ceza Mahkemesine Başvuru
1 Temmuz 2002’de uluslararası toplumum ilgilendiren suçların
yargılanması amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM) kurulmuştur.
UCM soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları
hakkında yargı yetkisine sahiptir. Mahkemenin yetki ve işleyişini
düzenleyen Roma Statüsü m.7/1(d) bendi uyarınca “halkın sürülmesi veya
zorla nakli” eylemleri insanlığa karşı suç kapsamındadır.
SSCB tarafından halkın iradesi hilafına gerçekleştirilen sürgün
eylemi bu kapsama sokulabilecek olsa da UCM’nin yargı yetkisine yer ve
zaman bakımından bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Sadece suçu
oluşturan

eylemleri

gerçekleştiren

gerçek

kişilerin

yargılanabildiği

mahkemede ya söz konusu suçu işleyenin UCM’ye taraf bir devletin
vatandaşı olması gerekir ya da UCM’ye taraf bir devletin topraklarında
suçun işlenmesi gerekir. Rusya Federasyonu Roma Statüsü’nü imzalamış
olsa da hiçbir zaman onaylamamış hatta 30 Kasım 2016 tarihinde
onaylamayacağını deklare etmiştir. Bu sebeple yer bakımından UCM’nin
yetkisizliği

ortadadır.

Bunun

yanı

sıra

Mahkeme,

aksi

devletçe

belirtilmedikçe, herhangi bir devlete ilişkin yargı yetkisini Statünün
onaylanmasından önce işlenen suçlar açısından kullanamayacaktır (Turhan,
2005, s.125)

ve bu tarih hiçbir şekilde 1 Temmuz 2002’den önce

olmayacaktır. Ahıskalı Türklerin yaşadığı mağduriyet “insanlığa karşı suç”
kapsamında değerlendirilebilecek olsa da hiçbir koşulda söz konusu
eylemin müsebbipleri için UCM mekanizması harekete geçirilemeyecektir.
2.3. Uluslararası Adalet Divanına Başvuru
Uluslararası hukukun yargı mekanizmalarından en önemlisi BM’nin
organı olarak teşekkül etmiş olan Uluslararası Adalet Divanı’dır. Bireylerin
UAD’ye başvuru hakkı bulunmamakla birlikte, devletlerin vatandaşlarının
haklarını korumak için yapacakları başvuru ise ancak devletin diplomatik
himaye hakkını kullanmasıyla mümkündür.
Ahıskalı Türkler Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan,
Türkiye, Özbekistan, ABD, Ukrayna, Gürcistan’da ikamet etmekte ve
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buraların vatandaşlığına sahip olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Söz
konusu devletlerin kendi vatandaşlığında bulunan Ahıskalı Türkler için
uluslararası mekanizmayı harekete geçirmesi, bu devletlerin diplomatik
himaye hakkını kullanmasıyla olabilir.
Bir devlet kendi uyrukluğuna sahip kişilerin haklarını korumak ve
ihlali öne sürmek için diplomatik himaye ile diplomatik yollara, hakemlik
yollarına başvurabileceği gibi Uluslararası Adalet Divanı’nın yargı yetkisine
de başvurabilir. Ancak Uluslararası Hukuk Komisyonu Diplomatik
Himayeye İlişkin Taslak Maddelerin 5. maddesi uyarınca diplomatik
himaye hakkı zararın meydana geldiği andan başvuru yapılana kadar geçen
sürede sürekli bir vatandaşlık bağı halinde mümkün olacaktır. Bu durumda
1944 yılında hakları zarara uğramış olan Ahıskalı Türkler hâlihazırda SSCB
vatandaşlığına

sahipti.

Sonrasında

SSCB’nin

dağılması

ile

ikametgâhlarındaki vatandaşlıkları almış oldular. Bütün bu sebeplerle
Ahıskalı Türklerin şu anda var olan vatandaşlıklarının, zarara uğradıkları
vatandaşlık ile devam eden vatandaşlık bağı kesilmiştir. Bu yüzden şu an
tabiiyetlerinde bulundukları devletlerin diplomatik himayeye başvurma
hakkı mevcut değildir. Ancak söz konusu devletlerin her daim uluslararası
ilişkiler bağlamında Rusya ile müzakere etme hakkı mevcuttur.
Sonuç
Üzerinden 75 yıl geçmiş olmasına rağmen Ahıskalı Türklerin 1944
yılından bu yana sürgün hayatları devam etmektedir. Gürcistan’ın Avrupa
Konseyine üye olma başvurusu ile mesele uluslararası hukuk gündemine
taşınmış olsa da etkili bir çözüme varılmamıştır. Gürcistan’ın üye olması ile
de gündemden düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.
Sürgün

eylemi

SSCB devleti

tarafından

gerçekleştirilmiştir.

SSCB’nin yıkılması ile Ahıskalı Türklerin anavatanları teşkil eden topraklar
Gürcistan devlet sınırlarında kalırken, SSCB’nin hukuki kişiliğini devam
ettirdiği devlet Rusya Federasyonu olmuştur. Bu sebeple sorumluluk
meselesi karmaşıklaşmıştır. Ahıskalı Türklerin toprakları Gürcistan
sınırlarında olduğu için Gürcistan devletinin bir takım sorumluluklarının
yanı sıra, Rusya Federasyonunun devam eden devlet pozisyonu sebebiyle
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SSCB’nin eylemlerinden doğan sorumlulukları yüklenmesi gerektiği
söylenebilir.
Sürgün eylemi Ahıskalı Türklerin temel insan haklarından olan
“seyahat özgürlüğü” ve “mülkiyet haklarını” ihlal etmiştir. Bu sebeple bu
hakları koruyan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru gündeme
gelebilecektir. Mahkemeye hakları ihlal edilen kişiler, bu kişiler vefat
etmişse dolaylı mağdur sıfatıyla mirasçıları, kişi toplulukları ve herhangi bir
bağı olmaksızın sözleşmeye taraf bütün devletler başvurabilir. Söz konusu
başvurular

Gürcistan’a

yöneltilebileceği

gibi

devam

eden

devlet

pozisyonundaki Rusya Federasyonu’na da yöneltilebilir.
Ancak uluslararası yargı mekanizmalarından diplomatik himaye ile
Uluslararası Adalet Divanına ve başvuru ile Uluslararası Ceza Mahkemesini
harekete geçirmek mümkün değildir. Diplomatik himaye için eylemin
gerçekleştiği zamandaki kişinin vatandaşlığı göz önüne alındığı için ve şu
an Ahıskalı Türklerin sahip oldukları vatandaşlık SSCB’nin yıkılmasıyla
farklılaştığı için söz konusu devletlerin diplomatik himaye hakkı
bulunmamaktadır. Sürgün eylemi Roma Statüsünde düzenlenmiş olan
insanlığa karşı suçlar kapsamında yer alsa da mahkemenin yer ve zaman
yönünden yargı yetkisine getirilen kısıtlamalar başvuruyu imkânsız
kılmaktadır.
Bütün bu açıklamalardan sonra, sonuç alınma ihtimali olan tek
uluslararası yargı merci AİHM olarak görülmektedir. Tarafımızca şimdiye
dek Ahıskalı Türkler tarafından AİHM’e bu minvalde yapılan bir başvuruya
rastlanmamıştır. Bireysel başvurunun yanı sıra Ahıskalı Türklerin kişi
topluluğu olarak Avrupa Konseyinin yargı mercii olan AİHM’e başvurusu
bir sonuç alınmayacak olsa dahi uluslararası toplumun dikkatini yeniden
çekmek adına önemli bir adım olacaktır. Bunun yanı sıra her daim
devletlerin uluslararası ilişkiler bağlamında meseleleri gündeme getirmesi,
müzakere etmesinde ise bir sakınca yoktur.
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TOTALİTARİZM, STALİNİZM, BASKI
TOTALITARIANISM, STALINISM, REPRESSION
ТОТАЛИТАРИЗМ, СТАЛИНИЗМ, РЕПРЕССИЯ
Ali ASKER*
Özet
20. yüzyılın sağ ve sol totaliter sistemleri siyaset bilimi, tarih ve kamu
hukuku bilim dallarında sıkça ele alınan konulardandır. Bu sistemlerin
siyasi ideolojileri farklı olsa da işlev ve karakteri itibariyle ortak özellikler
taşımaktadır. Toplumları tümüyle sıkı kontrol altında tutan, bireyleri hakim
ideolojinin esirine çeviren bu sistemler 20. yüzyılda büyük dramatik
olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bir taraftan, Alman ırkının
yüceliğine vurgu yapan Alman Nazi rejimi soykırım, sürgün ve milyonlarca
insanın ölümüyle neticelenen dünya savaşını başlatmıştır. Diğer taraftan,
Sovyet totaliter rejimi kendi vatandaşlarına, özellikle Rus olmayan halklara,
karşı baskı ve tasfiye politikalarını uygulayarak milyonlarca insanı yok
etmiştir. Baskı ve tasfiye politikaları Sovyet rejiminin ilk günlerden
başlayarak uygulanmış ve Stalin’in iktidarı döneminde, özellikle 1937’de,
zirveye ulaşmıştır. Stalin politikalarının en acımasız eylemlerinden biri de
birçok halkı yaşadıkları bölgelerden sürgün etmek olmuştur.
Anahtar kelimeler: siyasi rejimler, Stalinizm, sosyalizm, totalitarizm, baskı
Abstract
Right-wing and left-wing totalitarian systems of the 20th century are
frequently discussed in the fields of political science, history, and public
law. Although these systems have different political ideologies, they have
common features in terms of their function and character. These systems,
which keep societies under strict control and turn individuals into captives
of the dominant ideology, have caused great dramatic events in the 20th
century. On the one hand, the German Nazi regime, which emphasized the
greatness of the German race, initiated the world war that resulted in
genocide, exile and death of millions of people. On the other hand, the
Soviet totalitarian regime has exterminated millions of people by
implementing policies of oppression and purge against its citizens,
especially non-Russian peoples. Repression and purge policies were
implemented from the beginning of the Soviet regime and reached its peak
during Stalin's rule, especially in 1937. One of the most brutal actions of
Stalin's policies was the deportation of many peoples from their territories.
Key words: political regimes, Stalinism, socialism, totalitarianism,
repression
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Резюме
Правая и левая тоталитарная система ХХ века, часто обсуждается в
области политологии, истории и публичного права. Несмотря на то,
что эти системы имеют разные политические идеологии, с точки
зрения их функций и характера, они имеют общие особенности. Эти
системы, которые держат общества под строгим контролем и
превращают людей в плен доминирующей идеологии, в 20-ом веке
привели к драматическим событиям . С одной стороны, нацистский
режим Германии, который подчеркивал величие немецкой расы,
инициировал мировую войну, которая привела к геноциду, изгнанию и
смерти миллионов людей. С другой стороны, советский тоталитарный
режим уничтожил миллионы людей, проводя политику репрессий и
ликвидации против своих граждан, особенно против не русских
народов. Политика репрессий и ликвидации осуществлялась с первых
дней советской власти и достигла своего пика во время правления
Сталина, особенно в 1937 году. Одним из самых жестоких действий
сталинской политики была депортация многих народов со своих
территорий, где они проживали.
Ключевые слова: политические режимы, Сталинизм, социализм,
тоталитаризм, репрессиия.
Giriş
“Totaliter” kavramı eski Latincede “bütünle ilgili” anlamına
gelmektedir. Bu kavram ilk kez 1920 yılında B. Mussolini yönetimini
karakterize etmek için G. Amendol ve P. Gabetti tarafından kullanılmıştır.
Totalitarizm, toplumu bir bütün olarak ele alan, bir bütün olarak
dönüştürmek isteyen ve total kontrol sistemi ile sürekli düzenleyen devlet,
ideoloji, siyasal parti ve liderlik olgularının bütünlüğünü ifade etmek için
kullanılır. Totalitarizmle ilgili tartışmalarda Sigmund Neumann, Franz
Neumann, Carlton J. H. Hayes, Benjamin Barber, Carl J. Friedrich, Michael
Curtis, Zbigniew Brzezinski, Friedrich A. Hayek, Hannah Arendt ve Karl
Popper’in isimleri sıkça geçer

(Stewart T: 2013, s. 29). Totalitarizm

tanımları politik, ekonomik veya toplumsal unsurlara öncelik verebilir ve
buna uygun olarak tasnif edilebilir. İkinci bir ayrım modernist ve geleneksel
tanımlar şeklinde yapılabilir (Stewart: 2013, s. 30).
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Totaliter rejimlerin iki türü hakim ideolojiyle (Faşizm, NasyonalSosyalizm, Komünizm) ve hakim partinin hedefleriyle bağlıdır. Bazı siyaset
bilimciler totalitarizmin teokratik türüne de vurgu yapar. Bu bağlamda
Ayetullah Humeyni’nin 1979-1989 yılları arasında İran’da kurduğu rejim ve
Taliban’ın bir zamanlar Afganistan’da kurduğu rejim de totaliter rejim şeklinde
karakterize edilmektedir (Цыганков: 1995, с. 193). Bütün totaliter rejimlerin
ideologları sosyal refah, adalet ve toplumsal yarar gibi tezler üzerine yoğunlaşır
(Теория политики, 2003. http://nicbar.narod.ru/theoria_politiki10.htm).
Juan J. Linz’e göre “Totaliter sistemlerde ideolojiler bir meşruluk kaynağı
oldukları

gibi,

yönetici

grubun

görev

duygusunun

da

bir

kaynağıdırlar.”(Linz, 2012, 49-50).
Siyasal iktidarın, resmi bir ideolojinin, merkezleşmiş güçlü
bürokrasinin ve toplumu denetim altında tutan iletişim ve baskı aygıtlarının
varlığı, ayrıca toplumun bütüncül bir yapı çerçevesinde ideolojik
hegemonya altında eğitilmesi gibi olgular totalitarizmin temel özelliklerini
oluşturur (Çetin, 2002, s. 17-18).
Totaliter sisteminin şekillenmesinde etkili olan eylemler şu şekilde
sıralanabilir: Belli bir diktatör yönetimin kurulması; hedefe ulaşmak için
şiddet kullanımı, potansiyel terör politikaları; muhalif görüşlere ve başka
siyasi partilerin faaliyetlerine müsaade etmemek; tek boyutlu ideoloji. Bu
unsurlar arasında devlet terörü totaliter sistemin zalim yüzünü ortaya
koymaktadır.

Terör unsuru, sürekli ve total şiddete dayalı ve organize

edilmiş bir eylemi ifade eder. Totalitarizmde siyasal iktidar “hayali
düşmanlar” inşa eder, bu sayede meşruiyetini pekiştirmeye çalışırken
toplumun sadakat duygularının güçlenmesini hedefler. Totaliter rejimlerdeki
terör ve şiddet sadece karşıt görüşlerin ve sözde düşmanların imha edilmesi
için değil, halkı yönetmek için kullanılan ve normal kabul edilen bir
yöntemdir (Гаджиев, 1994, c. 12).
Birçok terör biçiminin “Hitler ve Stalin uygulamalarında ortaya
çıkmış olması, hiçbir demokratik sistemde görülmedik derece yaygın ve
ayırt edici karakteri, demokratik olmayan diğer sistemlerden de (iç savaş
sırasında veya onu hemen izleyen iktidarın sağlamlaştırılması dönemleri
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hariç) nitelik ve nicelik itibariyle farklı oluşu, her halde rastlantı değildir.”
(Linz, 2002, s. 47).
Siyaset Bilimi’nde totaliter rejimler sağ ve sol olmak üzere ikiye
ayrılır: sağ Faşist (Nazi) rejimleri, sol ise Sosyalist rejimleri ifade eder. Sol
totaliter rejimler arasında en tipik örnek Sovyetler Birliği’nin komünist
rejimini teşkil eder. Sovyetler Birliği’nde uygulanan siyasi rejimin en
belirgin özelliği, tek partili siyasi yapılanmadır. Devletin genel olarak siyasi
yapılanması, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin hegemonyasına
dayalıdır. Devlet organlarının yanı sıra tek parçalı bir siyasi örgüt olarak
Komünist Parti toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki bütünlüğü korumak
için kendisiyle ilgili, “şuurlu, demir gibi proletarya disiplini altında
birleşmiş militan bir teşkilat” şeklinde bir tanımlama yapmıştır.
Totalitarizmde kriz dönemlerinde, hakim ideolojiyi saklı tutmak
kaydıyla “meşruluk masalları” (özellikle, milliyetçilik)

uydurulur, hatta

başlangıçta ilan ettiği ilkelerle örtüşmeyen manevraları tercih eder. İkinci
Dünya Savaşı sırasında Moskova yönetimi Rus milliyetçiliğine vurgu
yapmış, hatta uzun yıllar şiddet ve baskılara maruz bırakılmış Ortodoks
Kilisesi Patriğini Kremlin’e davet etmiştir (Мачкув, 2001).
Sovyetler Birliği’nde totaliter toplum inşası her ne kadar erken
başlasa da bu sistemin pekişerek gücünün zirvesine ulaşması Stalin
döneminde gerçekleşmiştir. 1924’de Lenin’in ölümünden sonra Stalin ve
Tortski arasındaki iktidar mücadelesi, partinin ve yeni Sovyet devletinin
gelecekteki ideolojik önceliklerinin belirlenmesi noktasında yoğunlaşmış ve
bu bağlamda Leninist öğretiye yeni yorumlar getirilmiştir. Tortski’ye göre,
Rus Devrimi’nin geleceği Batı’daki diğer sosyalist devrimlerin başarısıyla
doğru orantılıdır. Bu yüzden Sovyet Rusyası Avrupa’daki kapitalist
ülkelerde devrim faaliyetlerini etkin biçimde sürdürmeli, yani devrimci bir
savaşı, bir başka deyişle “Sürekli Devrim”i gerçekleştirmelidir. Keza
Avrupa devrimler sürecinin ilk aşaması olarak görülen Rus Devrimi başarılı
bir devrim örneğidir ve kapitalist dünya tarafından düşmanca bir tepkiyle
karşı karşıya kalacaktır (Замалаев 2002, c. 192-193). Stalin ise bu teze karşı
“Tek Ülkede Sosyalizm” tezini öne sürmüştür. İki lider arasındaki mücadele
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1928’de Stalin’in zaferiyle ile son bulmuştur. Stalin’in, bu zaferinin
ardından karşı tarafın temsilcileri partiden tasfiye edilirken, Trotski hapis
edilerek önce Sibirya’ya, ardından ise yurtdışına sürgüne gönderilmiştir.
Stalin kişisel gücünü artırmak ve Rusya’da sosyalizmi kurmakla uğraşırken,
bir yandan da kapitalist devletler tarafından yapılacak herhangi bir dış
müdahale sonucu rejimin devrilmesinden endişe etmiştir.) Ayrıca, bu
dönemde Sovyetler Birliği üç şeye şiddetle gereksinim duyuyordu: Para ve
sermaye, ticaret, diplomatik tanınma. Bütün bu nedenlerden dolayı,
Sovyetler Birliği 1917-1939 yılları arasında bir “tarafsızlık ve saldırmazlık
politikası” izlemiştir (Sander, 1991, s. 21-22). İç politika konusuna gelince,
Stalin politikasının temelinde rejim karşıtı olanları veya bu konuda kuşku
duyulacak herkesi en sert şekilde cezalandırmak, sürgün ve infaz etmek
vardı. Bu yüzden rejimin güçlendirilmesi adına uygulanan şiddet ve baskı
politikaları gün geçtikçe daha yoğun ve sistematik bir hale gelmiştir.
Stalin’in tasfiye politikalarının sayısal olarak milyonlarca kurbanı
vardır. Bunun üzerine kesin sayı söylemek belki de hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır. Fakat bilinen şu ki bu tasfiye politikaları milyonlarca insanın
ölümüne, yargısız infazına ve halkların yurtlarından sürgün edilmesine
neden olmuştur.
Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu Mehmet Emin
Resulzade’nin Stalin’le ilgili söyledikleri onun bir tiran, despot ve zalim
kişiliğini bariz bir şekilde karakterize etmektedir: “Devrimizin tarihini
yazanlar tarihin en büyük müstebidi hakkında türlü hükümler verecek, onun
ilahlaştırılan şahsiyetinin türlü zaviyelerden tahlil edeceklerdir. Fakat biz
onu bir kül olarak ele almak niyetinde değiliz. En korkunç Rus çarlarına
nasip olmayan bir iktidarla 30 yıla yakın bit müddette Sovyet
İmparatorluğundaki iki yüz milyon insanın mukadderatına hükmeden, yer
yuvarlığının üçte birini kontrolü altına almış bulunan, bütün dinlerini inkar
eden bir komünist dinin bir peygamberi sayılan totaliterler totaliteri bir
rejimin en büyük mümessili, Stalin’i; onun nasıl bir demagog, bir diplomat,
bir diktatör ve nasıl bir terörist, bir ihtilalci, bir mareşal, bir general,
Firavunlara, Neronlara, Cengizlere rahmet okutturan bir tiran, bir kızıl Çar
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olduğunu milletler camiasında bilmeyen kimse yoktur.” (Resulzade, 1997, s.
10).
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AHISKALI ÖMER FAİK NUMANZADE’NİN MİLLİYETÇİLİK
DÜŞÜNCESİ
OMAR FAİK NUMANZADE’S IDEAS OF NATİONALİSM
ИДЕИ О НАЦИОНАЛИЗМЕ ОМЕРА ФАИКА НУМАНЗАДЕ
Yahya KEMALOĞLU*
Özet
Ömer Faik Numanzade Ahıskalı Türklerinin yetiştirdiği önemli aydınlardan
biridir. Hayatı boyunca toplumu ilgilendiren birçok alanda faaliyetlerde
bulunmuştur. Bu bağlamda öğretmenlik, gazetecilik ve siyaset gibi alanlarda
mücadeleler yürütmüştür.
Bu makalede Ömer Faik’in milliyetçilik fikirleri ele alınacaktır.
Milliyetçilik fikrinin Ömer Faik’in düşünce dünyasında güçlü bir fikir
olduğunu belirtmek gerekir. Böyle olmasında temel etken kendisinin Çarlık
Rusya’sı hakimiyetinde yaşayan Türk azınlığa mensup bir aydın olmasıdır.
Çünkü mensubu olduğu Türk ve Müslüman topluluğun, Çarlık Rusya’sı
yöneticileri tarafından uğradığı baskı, zulüm ve ayrımcılıkları bir aydın
olarak her zaman gözlemlemiştir. Eğitim aldığı dönemde Osmanlı
Devletindeki Hıristiyan azınlıkların sahip olduğu hakların ne kadar geniş
olduğunu ifade ederek aynı hakların Çarlık Rusya’sındaki Müslüman
azınlıklar içinde mevcut olması gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla Ömer
Faik’te milliyetçilik fikri mensubu olduğu toplumun siyasal anlamda belli
bir bilince ulaşması ve esaretten kurtulması amacını taşımaktadır.
Ömer Faik’in milliyetçilik fikriyle ilgili değinmemiz gereken diğer bir
husus da İslam diniyle Türkçülük arasındaki ilişkiye dair görüşleridir. O,
Türkçülüğü ve Türk toplumunu siyasal anlamda özgürleştirme peşinde
koşarken bu durumun aynı zamanda dini alanda da olması gerektiğini
savunmuştur. Diğer bir ifadeyle Ömer Faik Türklüğün İslam dini potası
içerisinde eriyip kaybolmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Mesela Türklerin
kendilerini tanımlarken dini ve mezhepsel atıflardan önce ait olduğu ırkı
belirtmelerini gerektiğini savunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ömer Faik Numanzade, Milliyetçilik, Türkçülük, Din.
Abstract
Omar Faik Numanzade is one of the most important intellectuals in Ahiska
Turks. Throughout his life, he has carried out activities in many areas of
interest to society. In this context, he carried out and worked as a teacher,
journalist and politician.
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In this article, we will discuss Omer Faik's ideas of nationalism. It should be
noted that the idea of nationalism is a powerful idea in Omar Faik's world of
thought. The main reason for this is that he is an intellectual belonging to
the Turkish minority living under the rule of Tsarist Russia. Because he has
always observed the oppression and discrimination by the Tsarist Russia
rulers on Turkish and Muslim communities to which he belongs. He
expressed how broad the rights of Christian minorities in the Ottoman
Empire were during his education and argued that the same rights should
exist among the Muslim minorities in Tsarist Russia. Therefore, in Omar
Faik’s idea of nationalism is aimed to reach a certain consciousness in the
political sense of the society in which he belongs and to get rid of captivity.
Omar Faik's views on the relationship between Islam and Turkism are
another point that we should mention about the idea of nationalism. He
argued that this situation should also be in the religious sphere, while
seeking for political liberation of Turkism and Turkish society. In other
words, Omar Faik strongly opposed the melting and disappearance of
Turkishness within the Islamic religious pot. For example, he argued that
Turks should identify the race to which they belong before identifying
themselves with religious and sectarian references.
Keywords: Omar Faik Numanzade, Nationalism, Turkism, Religion.
Резюме
Омер Фаик Нуманзаде - один из самых важных интеллектуалов, среди
турков-месхетинцев. На протяжении всей своей жизни он занимался
деятельностью во многих областях, представляющих интерес для
общества. Так же, вел борьбу в таких областях, как преподавание,
журналистика и политика.
В этой статье будут обсуждаться идеи национализма Омера Фаика.
Следует отметить, что идея национализма является мощной идеей в
мире мысли Омера Фаика. Основная причина этой идеи заключается в
том, что он является интеллектуальной принадлежностью к турецкому
меньшинству, живущему под властью царской России. Он наблюдал,
как со стороны царской России турецкая и мусульманская община, к
которому сам принадлежал, подвергалась притеснениям, угнетениям и
дискриминации. Он выразил, насколько широкими были права
христианских меньшинств в Османской империи во время его
образования, и заявил, что такие же права должны существовать среди
мусульманских меньшинств в царской России. Следовательно, идея
национализма Омера Фаика направлена на то, чтобы достичь
определенного сознания в политическом смысле и избавиться от
неволия.
Еще один момент, который мы должны упомянуть об его идее
национализма, это их взгляды на отношения между исламом и
тюркизмом. Выступая за политическое освобождение тюркизма и
турецкого общества, он утверждал, что это также должно быть в
религиозной сфере. Другими словами, Омер Фаик решительно
выступил против таяния и исчезновения тюркских традиций в
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исламском религиозном котле. Например, он утверждал, что турки
должны идентифицировать расу, к которой они принадлежат, прежде
чем идентифицировать себя с религиозными и сектантскими ссылками.
Ключевые слова: Омер Фаик Нуманзаде, национализм, тюркизм,
религия.
Giriş
Milliyetçilik bilincinin Rusya Türkleri arasında esir bir halk olmanın
yarattığı psikolojiyle doğduğunu söylemek mümkündür. Hıristiyan bir
memlekette azınlık olmaları onların bir takım ayrımcılık, baskı ve saldırılara
maruz kalmalarına sebep olmuştur. Böyle bir ortamda kendilerini koruma
güdüsüyle kendi aralarında örgütlenme, birleşme arayışlarına girmişlerdir.
Bu süreç de doğal olarak kendilerinin kim olduklarını, kendi kimliklerini
nasıl korumaları gerektiği gibi soruları ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu
milliyetçiliğin Slav milliyetçiliğine karşı bir tepki ve savunma aracı yönü de
bulunmaktadır.
Çarlık Rusya’sı içerisinde geniş bir coğrafyaya dağılmış şekilde
yaşayan Müslüman-Türkleri birleştiren unsurların başında şüphesiz aynı
dine, aynı ırka mensup olmaları ve buna bağlı olarak aynı dili konuşmaları
idi.

Burada

milliyetçiliğin

ortaya

çıkmasında

matbuatın

ve

dil

tartışmalarının da etkisini hatırlamak gerekir. Mesela İsmail Gaspıralı’nın
çıkardığı

Tercüman

gazetesi

matbuat

yoluyla

Türklük

bilincinin

oluşmasının başlıca örneklerinden biridir. Matbuatın bu anlamda gücünden
olabildiğince yararlanan Gaspıralı, aşılamaya çalıştığı kimlik bilincini
Tercüman gazetesiyle bütün Rusya Türklerine yayma konusunda önemli
başarılar elde etmiştir.
Gaspıralı’nın Rusya Türklerinin tamamına yönelik bu çalışmalarıyla
birlikte Kafkasya’da da bu yönde çalışmalar yapılmıştır. 1875’de
Azerbaycan Türklerinden Hasan Bey Zerdabi ilk Türkçe gazete olan
Ekinci’yi çıkarmaya başladı. Osmanlı yanlısı olarak görülen gazete 1877’de
kapatıldı. Bunu Ziya (1884-1891), Ziyay-ı Kafkas ve Keşkül gazeteleri
izledi. 19. yüzyılın son çeyreğinde çıkan bu gazetelerin Kafkasya’daki
belirsiz Türk kimliğinin belirginleşmesine önemli katkıları olmuştur. 20.
yüzyılın başlarında Çarlığın nisbeten tanıdığı özgür ortamda Azerbaycanlı
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aydınlar çıkardıkları gazete ve dergilerle milli kimlik bilincini daha üst
noktalara taşıdılar.
Kafkasya Türklerinin matbuat, eğitim, dil tartışmaları gibi kültürel ve
düşünsel faaliyetlerle geliştirdikleri milliyetçilik duygusu aynı zamanda
Ermenilerle başlayan çatışmalarla da beslenerek siyasal uyanışa zemin
hazırlamıştır. Tadeusz Swietochowski, 1905’lerdeki Azerbaycan Türkleriyle
Ermeniler arasındaki çatışmanın Azerbaycan Türklerinin siyasal açıdan
uyanması ve örgütlenmeleri için büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Ona
göre, Ermenilerin uyguladıkları şiddet karşısında Azerbaycan Türklerinin
Dıfai adlı örgüt kurmaları, onların Ermenilere karşı siyasi ve askeri alanda
daha güçlü savunma imkânı elde etmelerine katkı sağladı. Kafkasya’daki
Türklere karşı Ermenilerin uyguladıkları vahşet ve saldırıları, Gürcülerin
Müslüman Türkleri asimile etme girişimleri, ilk baştaki yazılarında
kucaklayıcı fikirleriyle halka hitap eden Ömer Faik’i de zamanla daha
milliyetçi bir söyleme ittiği görülmektedir.
1. Kimlik Bilincinin Tezahürü Olarak Milliyetçilik
Ömer Faik Müslüman azınlık gruba mensup aydın olması ve dönemin
siyasi/fikri şartları itibariyle milliyetçilik düşüncesine sahip olması
kaçınılmazdı. O, bir taraftan 19. yüzyıl Azerbaycanlı aydınlarında başlatılan
kimlik tartışmalarından etkilenirken diğer taraftan da İstanbul’daki
yıllarında, buradaki Gayrimüslimlerin mücadelelerine tanık olması ondaki
milliyetçilik fikirlerin gelişmesine etki etmiştir. Hatıralarında, Kafkasya’ya
döndüğü zaman Tiflis’teki Müslüman azınlıkları, Osmanlı’daki Ermeni ve
Rumlarla kıyaslayarak Tiflis’teki Müslüman-Türk azınlığın siyasi ve
kültürel haklar açısından Osmanlı’daki gayrimüslimlere göre çok geride
olduğunu belirterek şöyle demiştir:
“Bu büyük merkezde [Tiflis’te] Kafkasyalı, İranlı, Osmanlı adları ile
birçok Türk bulunduğu halde bunların bir tane olsun milli mektepleri,
milli teşkilatları, hatta basit bir yardımlaşma cemiyetleri bile yoktu.
Hâlbuki birlikte yaşadıkları Gürcü ve Ermeni komşularının [Çarlık
hâkimiyeti altında] kendi dilleri ile çıkan günlük gazeteleri, haftalık
mecmuaları, milli ortaokulları, liseleri, öğretmen okulları, zengin ve
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nüfuzlarına mahsus kolejleri, yardımlaşma cemiyetleri, bankaları, her
türlü ilmi ve İçtimai teşkilatları vardı.”

Ömer Faik, 1893’lerde gözlemlediği bu eşitsizliğe karşı uzun yıllar
mücadele etmiştir. Çok sayıdaki gazete yazılarında bu eşitsizliğe karşı bazen
dolaylı bazen açıkça eleştiriler yöneltmiştir.
Ömer Faik, milli kimlik konusunda iki taraflı bir kaygı içerisinde
olmuştur. Bir yandan Müslüman Türk azınlık olması hasebiyle kendi
kültürel ve siyasi haklarını koruma ki, buna daha çok dışa karşı bir korunma
diyebiliriz, diğer taraftan ise bir nevi iç hesaplaşma da diyebileceğimiz,
Türklüğün İslam potası içerisinde erimesine/kaybolmasına karşı olmasıdır.
Bununla ilgili olarak “Ben Kimim?” başlıklı makalesinde milliyetçilik-din
ilişkisine dair önemli konulara değinmiştir.
Ömer Faik, milliyetçilik konusundaki birinci aşamada milli kimliği
koruma adına Müslüman - Türk azınlığın tanımlayıcı her türlü din
(medreseler, camiler, din adamları) ve dil (hem Trükçe hem de Arapça) ile
ilgili maddi ve manevi değerlerin korunması gerektiğini savunurken, ikinci
aşamada Türk ırkının İslam dini içerisinde kendi kimliğini (mesela
Arapçadan etkilenerek Türkçenin kaybolmaya yüz tutması) kaybetmesine
karşı çıkmıştır.
Aslında Ömer Faik’in düzenli olarak matbuat hayatına atıldığı
1903’de ve takip eden yıllarda milliyetçiliğe dair pek de yazısı
bulunmamaktadır. Söz konusu yıllarda ilişki içerisinde olduğu sosyalist
düşünce de milliyetçiliğe karşı bir tavır takınmaktaydı. Aynı zamanda
kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı Molla Nasreddin dergisi,
milletleri birbirine düşürmek için Çarlığın yürüttüğü fitne siyasetini
anlatmakta, ayrı ayrı halklar arasında dostluk ve kardeşlik düşüncelerini
tebliğ etmekteydi. Molla Nasreddin dergisi etrafında toplanan aydınlar,
mesela Sabir gibi halk şairleri de kardeşlik konularını eserlerinde sıkça
vurgulamaktaydı.
Diğer yandan milliyetçilere karşı mücadele eden Bolşevik yayınları,
milliyetçileri yalancı vatanperverlikle ve milliyetçilik perdesi altında
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gerçekte halka karşı zıt bir politika takip etmekle itham etmekteydiler: “Katı
milliyetçilik siyasetini ortaya atanlar, aslında Çar fitne fesatçılarından daha
tehlikelidirler. Onların bu siyaseti hiçbir zaman insaniyetle bağdaşmaz”,
diyerek Ermeni ve Azerbaycan milliyetçi basınını fitneci olmakla
suçlamaktaydılar. Ömer Faik’in kendisi de bizzat şahidi olduğu 1905’de
Türk-Ermeni çatışmasının Çar’ın bir fitnesi olduğu ve milliyetçiliğin Çar’ın
zulmüne karşı mücadelede işçi sınıfını ayrıştırdığına ve zayıflattığına dikkat
çekmiştir.
Ömer Faik 1905’teki yazılarında milliyetçilik duygularını ön plana
çıkarmamasına karşın, 17 Ekim 1905 Çar’ın fermanıyla halka ve özellikle
de

Müslümanlara

vaad

edilen

özgürlüğün

verilmediği

hususunda

şikâyetlerini dile getirmiştir. Devrimden bir müddet sonra yazdığı yazısında
şunları belirtmiştir: “17 Oktyabr [Ekim] fermanı şimdiye kadar olan siyasi
ve dini tecavüzlere, zulümlere nihayet vermek vaadini tebşir etti, ama ona
da fiilen amel olunmadı.”
Ömer Faik’in milliyetçilik fikrini besleyen husus sadece Çarlığın
Müslüman-Türk azınlığa uyguladığı baskısı değildi. Aynı zamanda, yan
yana yaşadıkları ve Hıristiyan olmaları nedeniyle Çarlık tarafından
Müslümanlara nazaran daha çok haklara sahip olan Ermenilerin, Türklere
uyguladıkları şiddet olayları da vardı. O, bir yandan Çarlık tarafından
Kafkasya’daki azınlıklara eşit haklar verilmemesini eleştirirken, diğer
yandan da Ermenilerin uyguladıkları şiddet olayları karşısında daha örgütlü
ve sert cevap verilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Ona göre:
“Bir memlekette, bir yurtta yaşayan muhtelif milletler umumi vatanın
hayrına o vakit daha sağlam bir yol ile çalışabilirler ki, o milletlerin
arasında hak[ve] ihtiyarca tefavüt [fark] olmaya, onları birbirinden
uzaklaştıran sebepler bulunmaya. Çünkü milletlerin arasına zıtlık
yerleştirip hem terakki ve temeddüne mani ve hem de hükümetin
kuvvetlenmesine engel olan sebeplerin birincisi müsavatsızlıktır. (…)
İnsaf edilsin: zamanın böyle bir vaktinde 25 - 30 milyon biz Rusya
Türklerinin milli medeniyet adına hangi bir idaremiz, hangi bir
teşkilatımız var? Komşularımızın Eçmiedzin’deki Akademiyaları,
Tiflis’teki darülmualliminleri, geniş kilise ihtiyarları, bol bol milli
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mektepleri karşısında bizim neyimiz var? (…) Hâlbuki bizim gibi
sadakatli, bizim gibi büyük bir milletin mukadderatı böyle
olmamalıdır. Bunda, böyle olmamızda günah yalnız bizim mi?...”

1905’de başlayıp 1907’lere kadarki dönemde Kafkasya’nın çeşitli
bölgelerinde Azerbaycan Türkleriyle Ermeniler arasında çok sayıda
çatışmalar ve şiddet olayları meydana gelmiştir. Ömer Faik, İrşad
gazetesinde yazdığı bir makalede uzun süredir Ermenilerin Nahçivan,
Erivan ve Karabağ’da kurdukları düzenin, polis ve asker eliyle yaptıkları
işlerin mahalli küçük olaylarla biteceğini zannettiklerini yazmaktadır.
Numanzade, “Meğer ne kadar aldanmışız! Meğer ne derecede gafil ve
basiretsiz olmuşuz! Meğer ne derece fehimsiz ve safdil olmuşuz ki,
Ermenilerin Erivan ve Karabağ semtlerinde her türlü hazırlıklarını göre
göre, her türlü fitne ve fesatlarını hissede hissede, her tür hain hareketlerine
kana kana kendimizi gerektiği şekilde müdafa etmeyi aklımıza bile
getirmedik” demektedir.
Müslümanların da Ermeniler gibi örgütlenip, güçlenmesi gerektiğini
belirten Ömer Faik, bununla ilgili şunları yazmıştır:
“Burasını iyi bilmeliyiz ki, bir tarafın zayıflığı her zaman diğer tarafın
cesaret ve hücumuna sebep olur. (…) Tarih-i cihana ibret gözüyle
bakarsak, bugünkü hükümetlerin reftar ve politikalarını nazara alırsak
göreceğiz ki, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde sulh ve salah
zayıf ve merhametle muhafaza edilmiyor ve edilmez de. İki tarafın
biri zayıf olan yerlerde davay-ı galibiyet mutlak hazırdır. Muvazene
olmayan yerlerde her zaman kuvvetli kuvvetsizi ezmekte ve vahşi
hayvanlar gibi onun zaafından istifade etmektedir.”

Dünya Savaşı’nda, gerek Kafkasya’da ve gerekse doğu Anadolu
vilayetlerindeki Rus ve Ermeni zulümlerine ağır biçimde maruz kalan
Türklerin acınacaklı hali Ömer Faik’in milliyetçilik düşüncesinde derin etki
ve iz bırakmıştır. Savaş yıllarındaki birçok yazısında Müslümanları
birbirlerine yardım etmeye çağırırken aynı zamanda kendisi de bu yardım
faaliyetleri içerisinde yer almıştır. Ömer Faik, söz konusu dönemde,
Bakü’de

neşredilen

ve

Türkçülük

ideolojisini

savunan

Açık

Söz
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gazetesindeki seri makalelerinde ve “Kardeş Kömeyi [Yardımı]” adlı
dergideki makalesinde Türkçülükle ilgili fikirlerini yazmış ve Türkçülüğün
bugün içine düştüğü felaketin sebebinin kendisini tanımamak olduğunu
belirtmiştir.
2. Milliyetçilik-Din İlişkisi
Ömer Faik Numanzade daha önceki yazılarında Türkçülüğü Rus ve
diğer Hıristiyan azınlıkların siyasi ve kültürel saldırılarına karşı korumaya
çalışan Ömer Faik, 1917’deki “Ben Kimim?” başlıklı yazısında İslamiyet
potası içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş Türklüğü bu durumdan kurtarmaya
çalışmıştır. Burada din (ve mezhep) üzerinden tanımlanmış milliyetçiliği ırk
ve dil üzerinden tanımlanan bir milliyetçiliğe doğru çekmektedir ki bu
önemli bir değişikliktir : “Ey Türk iyi bil ki, bugünkü mahşerin sur-i israfili
ilme, milli ittihada davet ediyor! Şimdinin siyasi felsefesi terakkiyi
milliyetçilikte görüyor. Zamanın güç ve kuvvet binası milliyetçilik bünövresi
[esası] ve temeli üzerine kuruluyor” diyerek dönemin milliyetçilik dönemi
olduğunu belirtmiştir. Milliyetçiliğin hüküm sürdüğü böyle bir çağda
insanın kendi soy ve milletini tanımamasını en büyük günahlardan ve
silinmez lekelerden olduğunu belirtmiştir. Şöyle diyor:
“Ey Türk! Senin başına çok işler gelmiştir, çok akideler dolmuştur.
Çok şeyler bilirsin! Bugün de çok cahil değilsin! Birçok ediplerin,
muallimlerin, mühendislerin, doktorların, hukukçuların, mekteplerde
yüzlerce taleben var! Ey Türk! Oldukça çok şey biliyorsun! Sana artık
sırf cahil, faydasına ve zararına olan şeyi anlamıyor diyemeyiz! Sen,
sen ey Türk! Zamanın birçok icatlarını, yeni fikirlerini, hatta birçok
modalarını da öğreniyorsun! Hatta dini akidelerin çürümeye yüz
tuttuğunu sezip dünyevi akidelere iman etmeye de başlıyorsun! Evet,
çok şeyler, ilimler, fenler bilmeye çalışıyorsun! Birçok hünerler de
öğrenmişsin! Gökyüzüne çıkıp ay ve yıldızların ne olduklarını
yakından bilmek, yerin derinliklerine girip mahiyetini anlamak
istiyorsun!”
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Ömer Faik, ancak işin kendini tanımaya geldiğinde bu konuda cahil
kalındığını, Türklerin milli meselelere ait ciddi makaleler okuduklarında
uykularının geldiğini söylemektedir. Yine “Ben Kimim?” başlıklı yazısında
Türklerin kendilerini tanımlama konusunda din ve mezhep (Sünni, Şii)
kalıplarını aşamadıklarını diyaloglarla şöyle göstermiştir:
“Ben iddia etmiyorum, yüksek sesle haykırıyorum:
Biz kendimizi tanımıyoruz, biz kendi milletimizin sadece adını bile
bilmiyoruz.
Ne o, niye dudağını büktün? Görünüyor söylediklerimde[n] şüphen
var!
Çok iyi, buyur beraber soralım?
Kimdir o?
- Marağalı Meşhedi Ali Asker.
Bu kim?
- Şamahılı Abdülğaffar.
Diğeri?
- O da Erzurumlu Dursun Ağa.
Bunların birincisinden soralım:
- Meşhedi! Sen hangi cins ve hangi millettensin?
- İranlı ve Şii mezhebim.
- Abdülğaffar Ağa, sen?
- Ben de Kafkaslı Babiyim.
-Dursun Ağa! Sen biraz okumuşa benziyorsun, gerek soyunu, milletini
tanıyasın!
- Ben de Osmanlı ve Sünniyim.
- Daha başka?
- Başka hiç!
Siz çok deyiniz ki “Sünnilik, Şiilik, Babilik birer mezhep ve akidedir.”
Cins ve millet (ümmet) ise başkadır.”
(…)
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Bir de Ahalsihli Bezgun Ağaya sorunuz ki, o gelen kimdir?
- Aceme benziyor.
- İyi dehdüş [bak], dikkat et!
- Öyle kendisidir: Acemdir, Kızılbaştır.
- Bırak olsun, biraz konuşturalım!
- İşin mi yok, bırak defolsun, Kızılbaştan ne işiteceksin ki.
Biçarenin haberi yok ki, Kızılbaş diye maskaraya aldığı kişi kendi
soyundandır, kendi millet[inden] kardeşidir.”

Ömer Faik bu diyaloglarda Türklerin kendilerini tanımlarken ait
oldukları mezhep veya akidenin dışına çıkamamalarından ve kendilerinin
hangi ırka ait olduklarının bilincinde olmadıklarından yakınmaktadır.
Hâlbuki yine aynı makalede gösterdiği gibi Rus ve Gürcülerle yapılan
konuşmalarda onların kendilerini tanımlarken ait oldukları din veya
mezhebin yanı sıra hangi ırka ait olduklarının da farkında olduklarını
belirtir.
İkinci diyalogda ise aynı ırktan ancak farklı mezheplerden olan
Kafkasyalı Sünni Türklerle İran’da yaşayan Şii Azerbaycan Türkleri
arasındaki düşmanlığı eleştirmiştir: “Amerikalılar Tebriz’e gelip mektepler,
hastaneler açıyorlar ve böylelikle Şii Türklere muhabbet gösteriyorlar,
yardım ediyorlar veya eder gibi görünüyorlar ki, gelecekte mesleklerine,
ticaretlerine hizmet etsinler. Lakin belaya bakınız ki, biz Kafkas Türkleri
kendi ayakları ile yanımıza gelen İranlı Şii Türk kardeşlerimize yüz çeşit ad
koyup uzaklaşıyoruz” diyerek bu konudaki tepkisini dile getirmiştir.
Ömer Faik’e göre bir Türk’e, “Sen kimsin?” diye sorulduğunda
verilmesi gereken cevap “Sünniyim” veya “Şiiyim” yahut başka bir mezhep
olmamalıdır. Verilmesi gereken ve kendini tanımlayıcı ilk cevap “Türküm”
olmalıdır. Çünkü daha İslam dini ve mezhepleri yok iken Türk ismi vardı.
“İslamiyet Arabistan kumluklarında doğmadan evvel bile sen Altay’ın
eteklerinde etrafın güzelliğini seyredip zevk alıyordun! Orada uzun seyir ve
seyahatlere hazırlanıyordun!” diyen Ömer Faik, kimliği tanımlamada Türk
kimliğinin tarihen daha eski ve önemli olduğunu belirtmiştir.
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Şimdiye kadar başkaları [İslamiyet] için kendi kimliğini feda eden
Türklüğe, “Yeter, yeter, ey Türk! Biraz ayıl. (…) Kendi varlığı[nın], kendi
vücudunun kıymetini bil! Şimdiye kadar yabancılar için, başka varlıklar ve
vücutlar için kendini helak etmişsin! Bari bundan sonra olsun ayıl! Bir
kendine gel! Kendi gününe çalış!” diyerek Türk milliyetçiliğini uyanmaya
çağırmıştır.
Ömer Faik’in milliyetçilikle ilişkili olarak üzerinde durduğu
konulardan birisi de Türkçe meselesi idi. 19. Asrın ikinci yarısı ve 20. Asrın
başında gerek Osmanlı’da ve gerekse Rusya Türkleri arasındaki dil
tartışmalarının Türk milliyetçiliğinin doğuşunda önemli bir etken olduğu
araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Bu doğrultuda dil meselesi, Ömer
Faik’in matbuat hayatının bütün dönemlerinde vazgeçmediği ve sürekli
üzerinde durduğu konulardandır. Dili milletin tek “nişanı” olarak niteleyen
Ömer Faik, “Senin kendi tatlı dilini çığırından çıkarıp bugünkü acınacak
hale sokan Arap alfabe ve yazısından evvel senin güzel alfabe ve yazın var
idi” diyerek Türkçenin Arapça kelimeler ve harfler yüzünden karmaşık bir
dil haline geldiğini savunmuştur. Hatıralarında da Türkçe imlanın Arapçaya
tabi oluşunun kendisini Arapçaya karşı düşmanlığa sevk ettiğini
yazmaktadır. Ona göre dilini sevmeyen, kendi milli dilinde konuşmak
istemeyen birisinin milliyetçilikten bahsetmesi yalancılıktan başka bir şey
değildir. “Hâlbuki bizim bazı ağalar dilimizin zorluğunu bahane edip evde
eş-çocukla da başka dil ile konuşmak hayalinde bulunuyorlar. Tiflis’te beş
tane [Türk] ziyalı[sı](?) bir araya geldiklerinde göremezsiniz ki kendi dilini
konuşsun” diyen Ömer Faik,“Rusya tebası [olan] iki Polonyalı, iki
Finlandiyalıyı öldürsen Rusça konuşmaz” diyerek Türklerin kendi dillerine
olan duyarsızlığını eleştirmiştir.
Sonuç
Ömer Faik Numanzade Ahıska Türkleri arasında yetişmiş ve çeşitli
alanlarda faaliyet yürütmüş önemli bir fikir adamıdır. Onun faaliyet
alanlarından birisi de siyasi kişiliğidir. Ömer Faik bir yandan siyasi alandaki
mücadelesini çeşitli memuriyet görevleriyle yürütürken aynı zamanda da
çeşitli gazete ve dergilerde siyasi konularda çok sayıda fikri makaleler

90

kaleme almıştır. Onun fikri ve siyasi mücadelesinin önemli yanlarından
birisi de milliyetçilik düşüncesidir. Milliyetçilik konusunu ele alırken Türk
toplumunun siyasi anlamda Rus esaretinden kurtarmaya çabalarken diğer
yandan da dini anlamda İslam potası içerisinde kaybolup gitmesine karşı
çıkmıştır. Makalemizde Ömer Faik’in milliyetçilik mücadelesinin bu iki
yönünü ele alarak onu aynı zamanda Türkçülüğü savunan bir aydın
olduğunu ortaya koymaya çalıştık.
Kaynakça

Anderson, Benedict, Hayali Cemaatler-Milliyetçiliğin Kökeni ve Yayılması,
Çev. İskender Savaşır, Metis Yay., İstanbul, 1993.
Bir Cavan, “Ne Etmeliyik?”, İrşad Gaz., No:183, 4 Avgust 1906.
Çağla, Cengiz, Azerbaycan’da Milliyetçilik ve Politika, Bağlam Yay.,
İstanbul, 2002.
Kushner, David, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu 1876-1908, Çev. Kesit Yay.,
İstanbul, 2009.
Sarıahmetoğlu, Nesrin, Azeri-Ermeni İlişkileri (1905-1920), Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara, 2006.
Numanzade, “Deryadan Katre”, İrşad Gaz., No:286, 15 Dekabr 1906.
Ömer Faik Numanzade - Seçilmiş Eserler, Haz. Şamil Gurbanov, Şark-Garb
Yay., Bakü, 2006.
Ömer Faik Numanzade, Hatıralar, Haz. İrfan YILDIRIM, Fazıl GÖKÇEK,
Akademi Kitabevi, İzmir – 2000.
Ömer Faik Numanzade, "Ben Kimim?”, Gardaş Kömeyi [yardımı] Dergisi,
May 1917, Bakü.
Ömer Faik, “Aşk ve Muhabbet”, Yeni İkbal Gaz., No: 57, 2 İyul 1915.
Ömer Faik, “Milli Meselelerimizn Vakti mi?”, Açık Söz Gaz., No:31-3244-54, 10-11-25 Noyabr, 6 Dekabr 1915.
Swietochowski, Tadeusz, Müslüman Cemaaten Ulusal Kimliğe Azerbaycan
1905-1920, Bağlam Yay., İstanbul, 1988.
Ümid, “Böyledir mi?”, İrşad Gaz., No: 209, 6 Sentyabr 1909.

91

1944-1989 YILLARINDA SOVYETLER BİRLİĞİ RUSYASI'NIN
TÜRK DÜNYASI'NDAKİ SÜRGÜNLERİ: AHISKALI TÜRKLER
THE REPUBLIC OF SOVIET UNION IN 1944-1989 IN THE
TURKISH WORLD: TURKS OF AHISKALI
РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1944-1989 ГГ. В
ТУРЕЦКОМ МИРЕ: ТУРКИ АХЫСКА
Metin AYDEMİR*
Özet
1939 yılını 'Soğuk Savaş’ın kendini göstermeye başladığı dönem olarak
göstermek mümkündür. 1941 yılına gelindiğinde ise 'Soğuk Savaş' yerini
Sovyetler Birliği Rusyası ve Nazi Almanyası arasındaki siyasi, ekonomik ve
askeri üstünlük güç gösterisinin yerini 'Sıcak Savaş'a yani İkinci Dünya
Savaşı'nın patlak vermesine neden olmuştur. Bu savaşın son dönemlerine,
1944 yılına, gelindiğinde ise Sovyetler Birliği Rusyası tarihi emellerine
ulaşabilmek için Nazi Almanyası'na ve bazı dünya dünya devletlerine karşı
savaşı kazanabilmek uğruna Kafkaslarda yaşayan Türk ve Müslüman halkı
1944 yılında sürgüne tabii tutmuştur. Soykırıma varan bu sürgünden
Ahıskalı Türkler de nasibini almıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nı
Sovyetler Birliği kazanmış olsa da tarihi emellerine ulaşamayarak 1989
yılında Özbekistan'da Fergana Katliamları ile süreci devam ettirmiştir.
Aradan 75 yıl geçse de Ahıskalı Türkler'in sürgünü tam manasıyla çözüme
kavuşturabilmiş değildir. Bu makalemizde 1944-1989 yıllarındaki Ahıskalı
Türklerin makus sürgünleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası, İkinci Dünya
Savaşı, Sürgün, Ahıskalı Türkler.
Abstract
It is possible to show 1939 as the period when the 'Cold War' began to
manifest itself. In 1941, the Cold War yer was replaced by the
demonstration of political, economic and military superiority between the
Soviet Union Russia and Nazi Germany, which led to the outbreak of the
Second World War. In 1944, the Turkish and Muslim people living in the
Caucasus were exiled in order to win the war against Nazi Germany and
*

Tarih Öğretmeni (Yüksek Lisans), Tarihçi-Yazar, metinaydemir1983@gmail.com

92

some world world states in order to reach the historical ambitions of the
Soviet Union Russia. The Turks of Ahıska from this exile reaching the
genocide also received their share. However, even though the Soviet Union
won the Second World War, it failed to reach its historical ambitions and
continued the process with Fergana Massacres in Uzbekistan in 1989.
Although 75 years have passed, the exile of Ahıskalı Turks has not been
fully resolved. In this article, the exile of Ahıskalı Turks in 1944-1989 will
be discussed.
Keywords: Soviet Union, Nazi Germany, World War II, Exile, Turks of
Ahıska.
Резюме
Можно показать 1939 год как период, когда «холодная война» начала
проявляться. В 1941 году сийаси времен холодной войны в Согуке был
заменен демонстрацией политического, экономического и военного
превосходства между Советским Союзом, Россией и нацистской
Германией, что привело к началу Второй мировой войны. В 1944 году
турецкий и мусульманский народы, живущие на Кавказе, были
сосланы, чтобы выиграть войну против нацистской Германии и
некоторых государств мира, чтобы достичь исторических амбиций
Советского Союза, России. Турки Ахыска из этой эмиграции,
достигшей геноцида, также получили свою долю. Однако, несмотря на
то, что Советский Союз выиграл вторую мировую войну, он не смог
достичь своих исторических амбиций и продолжил процесс массовых
убийств в Фергане в Узбекистане в 1989 году. Хотя прошло 75 лет,
изгнание ахискалинских турок не было полностью решено. В этой
статье будет обсуждаться изгнание ахискалинских турок в 1944-1989
гг.
Ключевые слова: Советский Союз, нацистская Германия, Вторая
мировая война, изгнание, турки Агиска.
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Giriş
Ruslar 16. asrın ortalarından itibaren, çekingen bir görüntü arz
eden politikalarından tamamen sıyrıldılar. Özellikle 1547 yılında IV. İvan
(Korkunç) İvan’ın (1530-1584) Moskofların ilk çarı olarak taç giymesinden
sonra her zamankinden çok daha büyük jeopolitik ve dini amaçlar edindiler.
Öyle ki Moskova, artık kendisini yıkılan Bizans’ı yerine ‘‘Üçüncü Roma’’
olarak görmeye başlamıştı. 1552 senesindeki askeri reformlar ve Kazaklarla
(Kossaklar) yapılan ittifak, IV. İvan’a en büyük başarıları kazanma imkânı
sundu. Selefleri, en az yarım yüzyıl kadar, Altınordu’nun en güçlü halefi
olarak, Volga ve Hazar Denizi’nden Ortadoğu’ya giden ticaret yolunu bloke
eden Kazan Hanlığı ile başa çıkmanın yolunu arayıp durmuşken, IV. İvan’ın
Rusyası 1550 yılında steplere bir karşı hücum başlatmak için artık yeterince
güçlüydü. Nitekim dördüncü sefer sonunda, 2 Ekim 1552 tarihinde Kazan
zapt edildi. Kazan Hanlığı’nın düşüşü ile Rusların Kafkasya’ya doğru
ilerleme ve genişleme siyasetinde çok önemli bir engel aşılmıştı ( Yüksel,
2014, s. 45.).
Rusların önce Azak (1739) ardından da Kırım’ı (1783) ele
geçirmesiyle Karadeniz’in Osmanlı Devleti’nin iç denizi olma durumu
ortadan kalkmış ve Payitaht’ın da güvenlik endişesi de yavaş yavaş
belirmeye başlamıştır. Bunun en belirgin örneği Kırım’ın elden çıkmasının
hemen ardından Anapa’da kale (1784) inşa edilmesinde görülebilir. Osmanlı
Devleti’nin toprak kayıp etmeye başlamasının giderek hızlanması
Kafkasya’nın önemini daha da artırmıştır (Aydın, 2008, s. 13).
Çar Petro zamanında ilk defa Hazar sahillerine kadar inmeyi
başaran

Ruslar,

O’nun

ölümünden

sonra

İran

hükümetiyle

Reşt

Mukavelesi’ni imzalayarak (1735) buralardan çekilmişlerdir. Coğrafi
konumu itibariyle Azerbaycan, Rusya’nın doğu ülkeleriyle oluşturmayı
düşündüğü ekonomik ve siyasi ilşkiler için çok uygundu. Bu maksatlarla
1722’de Hazar sahiline inilmişti. (Çakmak, 2002, s. 382).
Çar Petro da Kafkaslar’ın Hind ve İran ticareti için önemini görmüş ve bu
yolun kontrolünü elinde tutmak istemiştir. Ayrıca Çar, Avrupa’nın ticareti;
Akdeniz ve Anadolu yoluyla değil, Hazar ve Rusya yoluyla yapmasını
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istiyordu ( Aydın, 2008, s. 37). 1920’de Bakü’ye giren Sovyet ordusu, Kirov
yönetiminde Azerbaycan’da askeri harekata girişip İngiltere’nin göz diktiği
petrolleri ele geçirmiştir. Buradan Ermenistan ve Gürcistan’a girerek
mevcut hükümetleri devirip kendilerine bağlı sosyalist kökenli idareler tesis
etmiştir (Karadeniz, 2012, s. 508).
General Pedayev’in yayınladığı kitabında ifade ettiği ‘‘İstanbul’a
giden yol Viyana’dan geçer’’ cümlesi Rus dış politikasının iyi bir özetiydi.
Avrupa’da kamplaşmanın arttığı dönemde, özellikle 1912’den sonra
Boğazlar meselesi Rus dış politikasının temel ilgi alanı haline gelecektir
(Buçukcu, 2014, s. 31).
Ahıska adı; Ahıska olarak da bilinen ve günümüzde Akhaltsikhe adını
taşıyan şehir Posof ırmağı üzerinde kurulmuştur. Ahıska Gürcüce ‘yeni
kale’ anlamına gelen Ahal-tsihe’nin Türkçe ve Farsça şeklidir (İslam
Ansiklopedisi, 1988, cilt 1, s. 526). Rus ve Türk kaynaklarında (Ak-Saka,
Ak-kale, Akesga, Ahal-tsihe, Akhalsikhe şekillerde) görülmektedir. Ahıska,
küçük bir bölgenin adı olarak zikredildiği için coğrafi adlandırmada
‘‘Meskheti Bölgesi’’ şeklinde bilinir (Veyseloğlu, 2005, s. 9). Ahıska
Bölgesi’nin dört tarafında bulunan kavimler, kendi dillerinde: ‘‘Ahıska,
Akhırkıska, Ak-sıka’’ gibi kelimeler kullanılır. Bu kalenin ilk kurucusu
Nuşirvan olmuş. Ahıska Bölgesi; Ahıska, Adıgün, Aspinza (Espince),
Bogdanovka (Hocabey), Ahırkelek (Ahılkelek) olmak üzere beş ilçeden
meydana gelmiştir (Türki, Piriyeva, 2009, s. 17).
Rusya’yı 36 yıl (1689-1725) yöneten Büyük Petro, devleti ve
orduyu yeniden düzenleyip güçlendirerek; yeni topraklar fethederek, bir
donanma, bir liman ve Petersburg’da yeni bir başkent kurarak ülkesini
bambaşka bir noktaya taşıdı. Onunla birlikte Kafkasya siyaseti de daha
düzenli ve sistemli olmaya başladı. Petro, sıcak denizlere ve Hindistan’a
kestirmeden ulaşmayı, İran ve Orta Asya’da hâkimiyet kurmayı amaçlayan
Rusların ‘‘Emperyal Doğu Asya Siyaseti’’nin temellerini attı. Böylesi
muazzam bir hedefin geçiş güzergâhında bulunan Kafkasya, haliyle,
Rusların geride bırakmaları ilk merhaleyi oluşturuyordu. Esasında
Kafkasya, Hazar Denizi’ne kıyısı olması bakımından hem Türkistan’a hem
de İran üzerinden Basra Körfezine ulaşmak için ikinci elverişli güzergâhtı.
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Bu güzergâh, sadece siyasi ve askeri yönden değil, ticari açıdan da son
derece stratejik önemi haizdi. Her emperyalist güç gibi Rusya’ya da yeni
hammadde ve pazarlar için sömürgeler gerekliydi. Sözgelişi, Amu-Derya ve
Sir-Derya topraklarında altın; Azerbaycan’da petrol, Kafkaslar’da ise bakır
ve gümüş oldukça fazlaydı. Ayrıca Hazar’ın batı ve güney bölgeleri ham
ipek

yönünden

oldukça

zengindi.

Dolayısıyla

Kafkasya’nın

ticari

zenginliklerini de ele geçirmek, Petro’nun temel hedeflerinden birisi
olmuştu (Yüksel, 2014, s. 49-50).
Osmanlı ve Rus imparatorluklarının coğrafi konumları ve stratejik
şartları iki düşman devlet arasında Karadeniz bölgesi ve Kafkasya’da
yaşanan siyasi, askeri ve ticari rekabet ve çatışmanın temelini oluşturur.
Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu ve kuzey sınırlarını her türlü tehditten
koruyabilmesi ancak Kafkasya’yı nüfusuna almasıyla mümkündü. Nitekim
Osmanlı İmparatorluk idaresi önce İran, ardından da Rusya’nın güneye
doğru yönelişi ile ortaya çıkan tehlikelere karşı Kafkasya’yı tampon bölge
olarak kullanmak isteyecekti (Yüksel, 2014, s. 39).
Sonuna kadar kendilerini savunmaya karar vermiş olan bu
insanlar, (Ahıskalı Türkler) Ruslara gülerek kendilerine olan güvenlerini şu
şekilde açığa vuruyorlardı: ‘‘Siz, Gökyüzü’ndeki Ay’ı Ahıska’nın
camisindeki Hilal’den çok daha kolaylıkla sökebilirsiniz.!’’ (Baddeley, Çev.
Özden, 1995, s. 202).
Avrupalı düşünür Lebniçz, Türklerin tarihten silinmesi gerektiğini
söylerken, Ünlü Rus yazarı Dostoyevski 1877’de Rus ideallerini İstanbul
merkezli olarak şöyle anlatmıştı: ‘‘Evet, İstanbul bizim olacaktır. Bizim
olmalıdır. Yalnız çok önemli bir liman olduğu için değil, yalnız Rusya gibi
dev bir devletin kapalı bulunduğu odadan çıkıp, açık denizlerin havasını
teneffüs etmesi için değil, Doğu Hırıstiyanlığının ve dünyadaki bütün
Ortodoksluğun geleceği için, birliğini tamamlaması için bize lazımdır.’’
(Kösoğlu, 2015, s. 235).
Ahıska’nın bir kalesi varmış. I. Dünya Savaşı yıllarında, 1915’te,
Türkiye’den Rusların esir götürdüklerini bu kalede Ruslar tarafından o
kadar çok insan öldürülmüş ki kalenin önünden akan su kıpkırmızı kan
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akmıştır (Niyazi Doğan, 1953, yazılı kaynak taraması dışında Niyazi Doğan
ile konuşularak Ahıska hakkında bilgi alınmıştır).
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’yla Ahıska, Gürcistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nin Tiflis vilayetine bağlandı (İslam Ansiklopedisi,
1988, cilt 1, s. 527)
1. 1944 Yılında Ahıska ve Çevresinden Sürgünler
1930’lu yıllarda başlatılan baskı ve şiddet döneminde binlerce
aydın ve din adamı ‘‘Kemalist ve Pantürkis’’ suçlamasıyla evlerinden
toplanarak sorgu sualsiz hapishanelere atıldılar ve bu kişilerden bir daha
haber alınamamıştır. 1938 yılında Sovyet Anayasası’nın kabulünden sonra
Ahıskalılar resmi kayıtlara Azerbaycan milleti, dilleri ise Azerice olarak
geçti. Fakat bu durum da Rusların kendi amaçları ve politikaları açısından
pek fayda sağlamayacağı anlaşılınca bundan da vazgeçilip, 1940 yılında
Ahıskalıların resmi dili Gürcüce’ye çevrildi. 1938-1940 yıllarında Ahıska ve
çevresine, Türkiye’ye mücavir sınırın korunması adı altında on binlerce
Sovyet askeri yerleştirildi. 1940 yılına kadar Sovyetler Birliği’ne askere
alınmayan Ahıskalı Türkler 1941 yılında 40.000 civarında Ahıskalı Türkü
Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı için askere almıştır.
Trenlere doldurularak evlerinden ve vatanlarından koparılarak
sürgün edilenler ‘Stalin’ adı verilen vagonlarda çok zor şartlarda Asya
steplerini aşarak eksi 40 dereceye varan soğuklarda Kazakistan’a getirildi.
Uzun tren yolculuğundan sonra erkek mahkumlar Karaganda Eyaleti’nde
bulunan KARLAG kampında toplandı. Kadın mahkumlar ise Akmola
Eyaleti’nde

bulanan

ALJİR

kampına

getirildi.

Sözkonusu

kadın

mahkumların özelliği vatan hainliği ile suçlanan erkek mahkumların eşleri
olmalarıydı. Stalin rejiminin işkenceci subayları, erkek mahkumlardan daha
fazla bilgi almak için onların eşlerini de suçlarına ortak etme yöntemini
izlemişlerdi. Rejim subayları, kadın mahkumlara yaptıkları işkencelerle
eşleri erkek mahkumların suçunu zorla itiraf etmeye mecbur bırakmaktaydı.
Kadınlar, kışın çetin hava şartlarına dayanamayıp ölen çocuklarını
bidonlarda saklayarak ilkbaharın gelmesini bekledi. Ocak 1938’de faaliyete
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geçen bu kampta 62 milletten yaklaşık 17 bin kadın mahkum yaşam
mücadelesi verdi.
Ahıska; Batum, Ahılkelek ve Borcomi’ye kara ve demiryoluyla
bağlıdır. 1940 yılında bulunan linyit madenleri Ahıska’nın önemini arttırmış
ve

burada

enerjiye

dayalı

endüstri

tesisleri

kurulmuştur

(İslam

Ansiklopedisi, 1988, cilt 1, s. 527).
1953 yılında Türkiye/Ağrı’da doğdum. Babam Ahıska’nın Gavit
köyünden, anam ise Ahıska’nın Kerzemet köyünden Türkiye’ye gelmiştir.
Dedem 1928 yılında Stalin’in kolektivizminin ağırlaştığı bir dönemde
‘‘Kulak’’ diye yargılanmaya başlamıştır. Bundan dolayı dedem canını
kurtarmak için de Türkiye’ye göç etmiştir. Çünkü Türkiye’ye göç etmeyip
Ahıska’da

kalsalardı

Sovyetler

Birliği

tarafından

mutlaka

sürgün

edileceklerdi. Ayrıca biraz mal varlıkları da varmış. İlk önce Tokat’ın
Hızıklı köyüne yerleştirilmişlerdir. Burada bir yıl yaşadıktan sonra vatan
hasretinden dolayı, bir gün sınırın açılabileceği umuduyla Ahıska’ya yakın
olan eski Osmanlı toprağıdır ve belki bir daha Türklerin toprağı olur
ümidiyle Iğdır’ın Kelekli köyüne devlet tarafından iskân edilirler. İklim
şartlarına uyum sağlayamadıklarından ve kolera hastalığından dolayı
buradan da Ağrı’nın Tezeren köyüne göç ederler. Buraya yerleşmelerinin
sebebi de Erivan’dan Ermeniler tarafından sürgün edilmiş Karapapak
Türkleri’nin yaşamasıdır (Niyazi Doğan, 1953, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Niyazi Doğan ile konuşularak Ahıskalı Türklerin
1944 yılı sürgünü öncesinde Ahıska’daki yaşamları hakkında bilgi
alınmıştır).
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Kafkasya'dan göç ve iltica ederek memleketimize (Türkiye’ye) gelen
şahısların vatandaşlığa alınmaları, 12.06.1929 (T.C. BCA 30-18-1-2 / 4-353).
Ahıska/Kerzemet Türkiye’ye sınır köyüydü. Buradaki insanlar
birbirlerine Türkiye’den rahatlıkla kız alıp veriyorlarmış. 1934 yılında ise
anamın babası Ahıska’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Anamın babası,
Ocaklılardan Sefer, 1934 yılında Ahıska’daki zulümlerden Türkiye’ye
göçmek isteyenlere kılavuzluk edermiş. Dedem 1927 yılında Sovyetler
Birliği’nin zulmünden Türkiye’ye göç etmek isteyen bir aileyi Türkiye’ye
geçirirken tam suyun ortasına gelindiğinde Rus askerleri tarafından fark
edilirler ve Rus askerleri ateş etmeye başlamıştır. Bu duruma Türkiye
tarafından da ateşle karşılık verilmiştir. Türk askeri Rus askerine karşılık
verince Rus askerleri mevzilerine kaçmıştır. Durum gösteriyor ki Rus askeri
hiçbir zaman Türk askeri ile karşı karşıya gelmek istememiştir. Yerli
Türkler (Meyve sebze işleriyle yani bahçe işleriyle uğraşırlar.) genelde
Osmanlı’nın yerleştirdiği Türklerdir. Aspinza tarafları Yerli Türklerdir.
Bizim köyün çevresi ise Terekeme Türk’tür (Hayvancılıkla uğraşırlar)
(Niyazi Doğan, 1953, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Niyazi
Doğan ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü öncesinde
Ahıska’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır). Ahıska bölgesi Türkler
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için çok önemliydi. Bizlerin merkezi Tiflis idi. Buralar hep Türk yurdudur.
Ermeniler ve Gürcüler Sovyetler Birliği’nin siyaseti ile buralara
yerleştirilmişlerdir (Bayram Hınızlıoğlu, 1935, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Bayram Hınızlıoğlu ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1944 yılı sürgünü öncesinde Ahıska’daki yaşamları hakkında bilgi
alınmıştır).
Sovyetler Birliği Ahıskalı Türkleri sürgün ederek Ahıska bölgesi
aracılığıyla tarihten beri gelen ‘‘sıcak denizlere inme hayali’’ne biraz daha
yaklaşmıştı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği Türkiye’den
toprak talep etmiş ve Türkiye’yi vuracaktı. Ancak bu duruma ABD Başkanı
Truman engel olmuştur (Bayram Hınızlıoğlu, 1935, yazılı kaynak taraması
dışında Bayram Hınızlıoğlu ile konuşularak Türkiye’nin II. Dünya Savaşı
sonrası durumu hakkında bilgi alınmıştır).
İkinci Dünya Savaşıydı... Stalin yaklaşık 50 bin Ahıska gencini
Alman Cephesine göndermiş, hiçbir askerî eğitim almadan kendilerini
savaşın tam ortasında bulan gençler cephede pırasa doğranır gibi
vurulmuştu. Cepheye giden askerlerden yaklaşık otuz bin kadarı daha
cepheye gider gitmez ilk günlerde hayatlarını kaybetmişti. Yirmi bin kişi
sakat ve yaralı olarak hayatta kalabilmişti. Bunlardan da on bini yurtlarına
dönebilmişti. Dönenler ise döndüklerinde evlerinde hanelerinde ve
sokaklarda kimseleri bulamamıştı. Çünkü geride kalan kadınlar çocuklar ve
yaşlılar önce Ahıska-Borcom demiryolu inşaatında çalıştırılmıştı. Tren yolu
hattı 1944 Ekim’inde tamamlanmıştı. Meğer Ahıskalıları vatana hasret
bırakacak tren yolu kendi elleriyle yaptırılıyordu.
Ahıska Türkleri ismi Türkiye’de daha çok 1989′da Özbekistan’da
çıkan olaylar nedeniyle duyuldu. O günlerde Ahıskalılardan Mesket Türkleri
olarak

söz

edildi

(http://www.ahiska.net/makale/1/114/ahiskalilar-

vatanlarina-donuyor Erişim tarihi: 14.01.2013).
1944 yılında sürgün anında bizlerin malları ahırlarda bağlı kaldı.
Azdan çoktan bir iki döşek aldılar. Hiçbir şey götüremiyorum çocuklarım ne
yiyecek yolda gittikleri yerde diye anam ağladı. Yola yemeye hiçbir şey
alamadık. 1944 yılında sürgün edileceğimizin bilgisi bize verilmedi.
Askerler ansızım silahlarıyla gelip köyü bastılar ve bizi 2 saat içinde
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sürgüne gönderdiler (Meryem Lütfüyeva, 1937, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Meryem Lütfüyeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin
1944 yılında Ahıska’dan sürgün edilme anları hakkında bilgi alınmıştır).
Tabi bizler bizi sürgün edeceklerini anlayamadık. Daha sonra köydeki
dedelerimizi Rus askerleri sürgün akşamı toplantıya çağırdılar. Sabah
sürgün edilecekleri bilgisi verilmiş. Dedeler ağlaya ağlaya evlere geldiler.
Sabah karanlığında askerler evleri sımsıkı sardı hiçbir yere çıkamadık. Bizi
köyden dışarı meydana topladılar ve iki saat içinde köydeki Ahıskalı Türk
aileleri Sovyetler Birliği’nin askerleri boşalttı. Ahıska yakınlarında boş bir
araziye götürüldük. Bir gece boş arazide yattık. Üzerimize örtmeye bir şey
yoktu. Üzerimizde ne elbise varsa onunla yattık (Bahriyeva, 1935, yazılı
kaynak taraması dışında çalışmamızda Yıldız Bahriyeva ile konuşularak
Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sırasında yaşadıkları olaylar hakkında
bilgi alınmıştır). 1944’te sürgün esnasında açlıktan, susuzluktan ve soğuktan
çok şenlik hayatını kaybetti. Ölenleri ise vagonlardan Sovyet Rusya’sı
askerleri gelişigüzel attılar. Vagonlarda çok az ekmek verildi. bu da insanın
yaşamını devam ettirmesi için yetersizdi. Trenlerde susayan şenlik su için
vagonlardan inenler oldu ve bir daha vagona binemeyip çöllerde kışın
soğunda kaldılar. Çok zor günler yaşadık ve o günler aklıma geldikçe aklım
başımdan gidiyor (Simizar Abdullayave, 1940, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Simizar Abdullayave ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1944 yılı sürgünü sırasında yaşadıkları olaylar hakkında bilgi
alınmıştır).
6.279 sayılı gizli belgeye göre sürgün esnasında açlıktan ve soğuktan
hayatını kaybedenlerin sayısı: 14.895 (% 11.8) kişi olarak belirtilmektedir
(Türki, Piriyeva, 2009, s. 22).
Gürcistan’ın sınırlarında kalan Ahıska bölgesinin Yeniköy’ünde
1942 yılında dünyaya gelmiştim. Ben kırk günlükken babamı vatan
savunması için Sovyetler Birliği askere almıştır. 1944 yılında sürgün anında
Sovyet askerleri iki taraftan süngüyle gelip tez alacağını al dedi. Sudabekir
adlı arabalara halk yüklendikten sonra tren yoluna vagonlarına getirildi.
Buradan da mal vagonlarına koyulup 28 gün yol geldik. Bizleri Sibirya’nın
soğuk yolları üzerinden Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a böldüler.
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Hatırladığım kadarıyla bizler mal taşıyan vagonlarda sürgün edilirken
kaftanın eteklerini beni üşümesin diye üstüme örterlerdi. Özbekistan’ın
Buhara vilayetine sürgün edildik. Özbekistan pamuk yuvasıdır. 20 sot tarla
pamuğun çapası o sıcaklarda plan olarak verilirdi. Yine bu plana göre
pamuk hasadı döneminde bir kişinin plana göre 70-80 kg pamuk toplaması
gerekiyordu. Planın tamamlanabilmesi için aileler ufak çocuklarını da
pamuğa götürürdü. Eğer planı tamamlayamazsa gecenin karanlığına kadar
tamamlamak için çalıştırılırdı. Kışın ise pamuğun olgunlaşmamış kısımları
toplanırdı ve evlerde bir gecede yirmi kg plana göre pamuğun işlenmesi
gerekirdi. Ayrıca Ahıskalı Türkler pamuğun yanında ipekböcekçiliği de
yapmıştır. Kazakistan’daki Ahıskalı Türklerden dağlarda çobanlık dahi
yapanları vardı. Öyle zamanlar oldu ki Sovyetler Birliği tarafından pamuk
hasadı döneminde okullara ara verilip küçük çocuklar da pamuk hasadına
götürülürdü.
Özbekistan’a sürgün edildikten sonra çok açlık çekildi. Nenem
duvarda asılı olan kaftanın kolunun içine bir parça ekmek saklardı. Eğer ben
ağlarsam oradan alıp bana verirdi. Bizi Türk diye yazılmamız için Sovyetler
Birliği tarafından emir gelirdi. Millet olarak ‘‘Türk’’ten başka her millet
kimliğimize yazıldı. Gerçi o zamanlarda bizlere kimlik de verilmezdi.
Kimliklere millet yazılması gerektiği vakit geldiğinde ise Azeri, Meyman
(Özbek Türkçesi: misafir), Kafkas diye yazdılar. Kısacası Türk diye bizleri
ağızlarına bile alınmazdık. 1961 yılında ‘‘Türk’’ diye kendimi zoraki
yazdırttım. O vakitte beni askere çağırmışlardı. Azerbaycan değilim ben
Türk’üm diye yazdırtmayı başardım. Kazakistan’ın Astana şehrinde üç yıl
askerlik yaptım. İki kardeş vardı. Birini Azerbaycan diğeri ise Kafkas diye
yazıldı. Soyadları da babasının adına değil anasının adına da yazılanlar oldu.
Özbekistan’da pamuk ekilirdi. Bu pamuk çok geç açardı. Buna körek denir.
Bu nedenle pamuk hasadı kışa kalırdı. Gündüzlerin soğuk havada bu
pamuğun karını temizleyip evlere mal bağlanan yerlere getirilirdi. Ahıska
Türkleri akşamleyin buralara gelir kişi başına verilen kilogram olarak
pamuğu, planı, temizleyip hazırlardı. Sabahlara kadar planı tamamlaması
için çalışılırdı. Dedelerin ve nenelerin planı yetiştirebilmesi için çocular da
sabahlara kadar yardım ederdi. Sürgünden 3 yıl sonra, 1947 yılında ben beş
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yaşındayken, anam öldü. Ölmesinin nedeni de yoksulluktur. Kepekle otu
karıştırıp yemek yapılırdı. İşte benim anam da bu şekilde beslenmesinden
dolayı ayakları şişti (Eflet Tayfuroğlu, 1942, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Eflet Tayfuroğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı
sürgünü ve Türkistan’da yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır).
Bizleri vagonlara bindirdiler. Vagonda bibim (halam) öldü (Anşa
Hamzayeva, 1938, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Anşa
Hamzayeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sırasında
yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır). Bizler Özbekistan’ın Fergana
Vilayetine sürgün edildik. beşimizi bir şehre diğer beşimizi başka şehre
onumuzu başka köye dağıttılar. Daha sonra birbirimizi görmek ve
birbirimizle

haberleşmek

yasaklandı.

Bizleri

yerli

halkın

evlerine

yerleştirdiler. Özbek Türklerinden de kimse kalmamıştı. Herkes savaşa
gitmişti. Geride dedeler, neneler kalmıştı. Özbek Türklerinde de ekmek
yoktu. Sadece pamuk vardı. Yemeye hiçbir şey yoktu. Özbekistan’da çok
zulüm çektik, aç kaldık. Öyle zaman oldu ki hayatta kalabilmek için
hayvanların yediği otları yedik. Bu otları yeyip su içtikçe karnımız şişti.
Bizler sanıyoruz ki doyduk. Açlıktan ölenler çok oldu (Yıldız Bahriyeva,
1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Yıldız Bahriyeva ile
konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında Özbekistan
SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).
Eşpolat Nufarov, 1956 yılında Özbekistan/Semerkant/Bulungur
köyünde doğdu. 1 yaşına geldikten sonra Mırzaşöl’ün Akaltın köyüne göç
etti. 1988 yılına kadar İnşaat mühendisi olarak çalıştı. 1989 yılında Fergana
Olaylarında Rusya Kursk/Gniloy köyüne sürgün edildi. 1 aydan sonra
Ukrayna/Harkov/Vokovo köyüne göç etti.

İklim şartlarının soğuk

olmasından dolayı Rusya’dan Ukrayna’ya göç etmek zorunda kalmıştır.1
Haziran 2016 yılında Türkiye/Bitlis/Ahlat’a yerleştirildi. Özbekistan’da
Mırzaşöl bölgesinden Semerkan/Bulungur köyüne Kirov (Dostık) Kanalı ile
su gelmekteydi. Öbekistan’da pamuk yoğun bir şekilde yetiştirildiği için
suya çok ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu kanal aracılığıyla pamuk tarlaları
sulanırdı. Pamuk sulama dönemlerinde Sovyetler Birliği yönetimi tarafından
Kirov (Dostık) Kanalı’nın suyu pamuğa verildiği için halk susuzluk da çok
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çekerdi. Ben inşaat işlerinde çalıştım. Bu inşaat işlerinde de Sovyetler
Birliği tarafından plan koyulurdu. Planı fazlasıyla yerine getirene ikramiye
verilirdi. Planı yetersiz yapanlara ise aylığından kesinti yapılırdı. Mesela
plana göre bir kişi bir günde 100 metrekare binayı sıvamak zorundaydı.
Eğer 120 metrekare sıvayan olursa ona göre ödül verilirdi. Bunun yanında
halkın daha fazla çalışması için de bu parti görevlileri tarafından partiden
ihraç etme korkusu verilirdi. Partiden atılan olursa iyi görevlere gelemezdi
ve görevinde yükselemezdi (Eşpolat Nufarov, 1956, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Eşpolat Nufarov ile konuşularak Ahıskalı Türklerin
1944 yılı sürgünü sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi
alınmıştır).
Özbekistan SSC’nin Taşkent Vilayeti Ortaca rayon Üçkos köyünde
doğdum. Benim anamın anlattıklarına göre; ‘‘Bizler Özbekistan’a sürgün
edildikten sonra Özbekistan’daki halka biz gelmeden önce Ahıskalı Türkler
insan yiyenlerdir. Bunlara yaklaşmayın. Komşuluğa çıkanlar olursa yerli
halktan Ahıskalı Türklerden çocuklarını gizlerlermiş. Aradan zaman
geçtikçe Ahıskalı Türklerin de Müslüman ve Türk halkı olduğunun yerli
halk farkına varmıştır. Esasında Ahıskalı Türklerin ezan okuduğunu
duyunca, namaz kıldıklarını görünce yerli halk o vakit insan yemeyen halk
olduklarının farkına varmışlardı. Evler çamurdan yapılırdı. Sobaları da
çamurdan yapardık (Serinaz Kahrimanova, 1960, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Serinaz Kahrimanova ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları
hakkında bilgi alınmıştır).
Özbekistan’da yaşamaya başladığımızda kıştı. Özbek Türklerinde
soba yoktu. Evin bir yerine çukur kazıp, oraya odun döküp yaktıktan sonra
üstüne yorgan koyarak ayaklarımızı da bu yorganın altına sokup sınırdık.
Bir odada altı kişi yaşardık. Özbek Türkleri evin bir odasında kalırdı, evin
diğer odasında ise bizler yaşardık (Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak
taraması dışında çalışmamızda Yıldız Bahriyeva ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları
hakkında bilgi alınmıştır). Evlerde kapı ve pencere yoktu. Duvarlar
uçmuştu. Evin içinde ateş yakılmış ve duvarlar kapkaraydı. Sonra bizler
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yaşadığımız evleri tamir ettik. Sobalar kurduk. Özbek Türkleri çok şeyi
bizlerden öğrendiler. Fakat Özbekistan Olayı’nda (Katliam-Soykırım)
bizleri incittiler (Anşa Hamzayeva, 1938, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Anşa Hamzayeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı
sürgünü sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi
alınmıştır). Özbekistan SSC’nin Andican/Savay köyüne sürgün edildikten
sonra ölen öldü, 3 çocukla anam Özbekistan’da kaldı. Özbek Türkleri de
bizleri çok baktılar. Anam gece gidip dut kesip geiriyordu. Onu sobada
yakıyorduk. Sonra çorap dokuyup bu çorapları satardı. Çorap karşılığında
bizlere ya tasla un veriyorlardı ya da çorba veriyorlardı. (Anşa Hamzayeva,
1938, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Anşa Hamzayeva ile
konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında Özbekistan
SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).
1944 yılında Ahıskalı Türklere Sovyetler Birliği’nin başkanı Stalin
ve Beriya tarafından uygulanan sürgün o devirde Türkiye’nin duyması
engellenmiştir. Bunun sebebi ise Türkiye’nin bu durumu duyması halinde
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında savaş çıkmasından korkmuştur.
Ahıskalı Türklerin sürgün edilmesinin sebebi Türk ve Müslüman olmasının
yanında Gürcistan’ın topraklarının az olmasıdır. Bu nedenle Ahıskalı
Türkler sürgün edilerek boşalan yerlere Sovyetler Birliği’nin geride kalan
halkı el koymuştur. O sebepledir ki bizim için Azeri dediler ve
Azerbaycan’daki halk sürgün ediliyor da denilmiştir. Bu sürgünün asıl
sorumlusu Stalin ve Beriya’dır. Beriya: ‘‘Ahıskalı Türklerin sürgün edilip
mal vagonlarında yolculuk yaparken denize dökülüp öldürülmesi ve asla
Türk ve Müslüman halk kalmasın’’ diye emrettiği bilinmektedir. Fakat bu
olayın yaşanmasına Stalin karşı çıkmıştır. Çünkü böyle bir katliamın
yapılması halinde ve Türkiye’nin de duyması söz konusu olursa iki devlet
arasında çıkabilecek olası bir savaştan çekinilmiştir. Daha sonra Stalin’in
talimatıyla arazisinin geniş olduğu gerekçesiyle Ahıskalı Türkler Orta Asya
(Türkistan) bozkırlarına sürülmüştür. Stalin’in zamanında her şey çok
kötüydü. Birisi Stalin’in adını ağzına alsa onu hemen o kişiyi cezaevine
kapatırlardı (Kandef(Handan) Mededova, 1934, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Kandef(Handan) Mededova ile konuşularak Ahıskalı
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Türklerin 1944 yılı Ahıska’daki sürgünü hakkında bilgi alınmıştır).
Sahipsiz, güçsüz olan birçok millete (Karaçay-Balkar, Çeçen, İnguş, KırımKazan Tatarları, Ahıska Türkleri vb.) zulüm yapıp vatanlarından Sovyetler
Birliği Rusyası tarafından sürgün edilmişlerdir (Veyseloğlu, 2005, s. 17). Bu
askerlerin çoğu Ermeni kökenliydi. Bunu da şurdan biliyorum birbirleriyle
konuşurken kendi dillerinde konuşurlardı. İki saat içinde köyü boşalttılar.
Bizi bindirdikleri aracın içine 6 aile vardı. Yol yok idi. Dağlardan aşıp mal
vagonlarına götürdüler. Bizler Türkiye’nin 2 km yakınında sınırda
yaşıyorduk. O vakitte Türkiye’den ezan okunsa bizler duyardık. Rusça’da
Kura Türkçe’de ise Kür çayı dedikleri su bizim köyden geçip Hazar
denizine dökülürdü. Daha sonra bizleri Ahıska’ya getirdiler. Ahıska’da
demiryolu yoktu. Ahıska’ya 5-6 km uzaklıktaki Azgur denilen yere
getirildik. Bir vagona 7-8 aileyi doldurdular. Her vagonda iki tane silahlı
Rus askeri vardı. Bir gün o vagonlarda bekletildik. Bir günden sonra
Borcom’a oradan Tiflis’e ve daha sonra Bakü’ye götürüldük. Bakü’de iki
gün kaldık. İki günden sonra emir geldi. Daha sonra Bakü’den Astarhan
üzerinden Kazakistan’a geldik. Son olarak da Kazakistan’ın şehirlerine
dağıtıldık. 60-70 vagon bir trendi ve bizi Türkistan şehrine döktüler. Bu
vagonlardan on yedi tanesini yani bizleri Türkistan şehrinde bıraktılar. Bu
on yedi vagonun içinde 926 nüfus vardı. Onu da şurdan biliyorum benim
kardeşim okumuştu ve kendisinde bu ailelerin listesi vardı. Köylere
geldikten sonra üç gün kulüpte kaldık. Üç günden sonra hamama götürdüler.
Yolda Ahıskalı Türkler bitlenmişti. Türkistan’da kalhozlara dağıtıldık.
Bizler sekiz aile bir yağ fabrikasında kaldık. Eli iş tutup çalışabilene 600
gram ekmek verilirdi, çocuklara ise 300 gram ekmek verilirdi. Ahıskalı
Türklerinin birazı açlıktan, hastalıktan, susuzluktan, kirlilikten, iklime uyum
sağlayamamadan hayatlarını kaybetti. Sürgün edilen 926 aileden altı ay
içinde 270 nüfus kaldı. İlerleyen zamanlarda bizleri Uşak Evlerine verdiler.
(Bayram Hınızlıoğlu, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Bayram Hınızlıoğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü
sonrasında Türkistan’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).
Ahıskalı Türkleri sürgün meselesinde aldatılmıştır. Ben okula
gittiğim gün okuldan evinize gidin dediler. Sabah altılarda arabalar sürgün
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için geldi. Almanya ile Rusya arasında savaş oluyor siz Ahıskalı Türkleri
güvenli bölgelere götüreceğiz bahanesiyle Sovyetler Birliği Rusyası’nın
askerkeri tarafından kandırılmıştır. Böylece sürgüne karşı çıkmaların önüne
geçilmeye çalışılmıştır. Mal trenlerinin her bir vagonuna üç dört aile
koyuldu. Vagonun kapıları da askerler tarafından kilitlenmiştir. Bir tane
askeri de vagonun içinde bekçi olarak bırakıldı. Vagonlar çok soğuktu.
Sıcak hiçbir şey yoktu. Ayrıca benim bir Kamil dedem vardı. O dedem
sürgün esnasında vagonda yanımızda ölüp kalmış. Tren istasyona gelip
durduktan sonra cesedini trenden atıp yola devam edildi (Kandef (Handan)
Mededova,

1934,

yazılı

kaynak

taraması

dışında

çalışmamızda

Kandef(Handan) Mededova ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı
sürgünü yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).
Özbekistan’ın Fergana Vilayetine sürgün edildik. Beşimizi bir şehre
diğer beşimizi başka şehre onumuzu başka köye dağıttılar. Daha sonra
birbirimizi görmek ve birbirimizle haberleşmek yasaklandı. Özbek
Türklerinde de ekmek yoktu. Sadece pamuk vardı. Özbekistan’da çok zulüm
çektik, aç kaldık. Öyle zaman oldu ki hayatta kalabilmek için hayvanların
yediği otları yedik (Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Yıldız Bahriyeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı
sürgünü sonrası Türkistan’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).

Bu Arşiv Belgesi Azizov Şaip’in Ahalsıka (Ahıska) İlçesi Persa köyünde
1944 yılında Özbekistan SSC Sürgün Edildiğini Göstermektedir. (Belge
Alınış Tarihi 2009, Özbekistan, Sona Dadayeva-Necip Şahin
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Ahıskalı

Türkleri

Sovyetler

Birliği

İkinci

Dünya

Savaşı’na

göndererek, geri kalanları ise sürgün ederek Türk ve Müslüman halkı yok
etmek istemiştir. Bu yöntemlerle yok edemediği Ahıskalı Türkleri ise
adlarını soyadlarını ya Rusça’ya ya da Gürcüce’ye çevirmiştir. Aynı şekilde
Ahıska’nın da adını değiştirdiler. Ahıska’nın adını da Ahaltsik koydular.
Tarihimizi bozdular. Soyadlarımızı bozdular. Soyadlarında da erkeklere –
ov, kadınlara ise –ova eklediler. Ben çocuk olsam da iyi hatırlıyorum ki
şahadetnemeleri (doğum kağıdı) Sovyetler Birliği yazıyordu (Bayram
Hınızlıoğlu, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Bayram
Hınızlıoğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında
Türkistan’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır).
Evler kamıştan ve topraktandı. Evde üzerimize örtmeye yatak döşek
yoktu. Samanın üstünde yatardık. Anamınki de aslında çocukları için bir
parça ekmek verilir mi diye umutlanır ve çalışırdı. Kepekten ekmek pişirip
yedik. İnsan yiyenler deyip bizlere çok hakaretler edildi. Herkes kendisi için
çalışırdı. (Simizar Abdullayave, 1940, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Simizar Abdullayave, ile konuşularak Ahıskalı Türklerin Orta
Asya’daki (Türkistan’daki) yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır).
Ahıskalılar, 1953 yılında Stalin'in ölümünden sonra başlayan Kruşçev
iktidarıyla birlikte biraz nefes almaya başlıyorlar. Kruşçev, Ahıskalıların
sürgün olayına da değindiği 4 Haziran 1956 tarihli nutkunda "Bu sürgün
hiçbir askeri gerekçe olmadığını ve Türklere yönetilen 2. Dünya savaşında
Almanlarla işbirliği suçlamasının, Stalinvari bir yalan olduğunu" ifade
ediyor.
Gorbaçov zamanında "Literaturya" gazetesinde yayınlanan bir
yazıda ise sürgün edilen Türklerden onbinlercesinin hayvan katarlarındaki
kötü şartlar ve çalışma kamplarındaki kırbaçlar altında hayatını kaybettiği
hayvan

vagonlarına

doldurularak

Sibirya'ya,

Urallara,

Türkistan'a

gönderilen Türklerin buralardaki cebir, iş kamplarında köle işçi olarak
çalıştırıldığı belirtiliyor.
Kruşçev iktidarı dönemine rastlayan 1957 yılında Ahıskalılar dışında
kalan, Karaçay, Kalmuk, Çeçen ve Kabartay gibi diğer Kafkas Türk
boylarının eski yurtlarına dönmeleri serbest bırakılıyor. Fakat Ahıskalıların
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yurdu, Gürcistan topraklarına katılmış olduğu için Ahıskalıların yurtlarına
dönmelerine izin verilmiyor (http://www.ahiska.net/makale/1/1/surgunahiska-turkleri Erişim tarihi: 14.01.2013).
Rusların kült şairi Yevtuşenko da, 1986 yılında yayınladığı eserinde,
Sovyetler Birliği’nin birçok bakımdan başarısız bir oluşum olduğunu
savunuyordu. Yevtuşenko’ya göre kendi anavatanlarında ‘‘köleleğin birer
belgesi’’ olarak, pasaport ve yerleşim izni gibi belgeler taşımak zorunda
olan Rus vatandaşları, alışveriş yapabilmek için sonu gelmeyen kuyruklarda
beklemekten artık yorulmuşlardı (Blainey, çeviri: Şen, Tığlı, 2007, s. 446).

2.

1989 Yılındaki Özbekistan/Fergana Soykırımı ve
Sürgünlerin Devam Etmesi

Gorbaçov Rus ekonomisini güçlendirmenin yollarını arıyordu. 1
Mayıs 1987 tarihinde kabul edilen yasa sonucunda, Sovyet vatandaşları,
başka birisini işe almamak koşuluyla kendi özel işlerini kurma hakkına
sahip oldular. Artık herkesin dilinde yeni bir terim dolaşıyordu: ‘‘glasnost’’
yani şeffaflık. Gorbaçov’a göre artık sorunları yok saymak yerine, onları
masaya yatırıp enine boyuna tartışmak gerekliydi (Blainey, çeviri: Şen,
Tığlı, 2007, s. 449).
Pamuk Özbekistan’ın can damarıydı. Pamuk hasadı dönemlerinde
herkes işlerini bırakıp pamuğa yönlendirilirdi. Fakat 1 hektar tarladan 2.2
ton pamuk yetişirken bunu 4.4 ton olarak yazdılar. Daima pamuk üretimini
sırf para kazanmak için fazladan gösterildi. Yalan yanlış yazılan pamuklar
ortaya çıkınca Raşidov’u da tutuklayacaklardı. Nice kalhoz sedirleri
(yönetici) tutuklandı. Bu sebeplerden dolayı sahipsiz kalan hükümet ile
bozulan halk ve düzen sonucunda 1989 yılında Fergana Olayları’nın
olmasıyla sonuçlandı. Buna göre Ahıskalı Türkler Özbekistan’dan
kovulursa onların malları yerli halka geçecek. Böylece yerli halkın yaşam
seviyesi

yükselecekti.

Bu

gibi

dedikodularla

Ahıska

Türkleri

Özbekistan’dan sürgün edildiler (Eflet Tayfuroğlu, 1942, yazılı kaynak
taraması dışında çalışmamızda Eflet Tayfuroğlu ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1989 yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi alınmıştır).
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Özbekistan’da pamuk üretimi istatistiklerindeki yolsuzluk ve milyarlarca
Ruble yasa dışı kâr sağlanması hakkında soruşturma yapmak için
Moskova’nın olağanüstü yetkiler vererek bölgeye memur ettiği Gıdılyanİvanov ikilisi Özbekistan’da resmen terör havası estiriyordu. Binlerce kişi
tutuklanırken Gıdılyan ve İvanov görevlerini kötüye kullanarak kendileri
rüşvet almaya başlamıştı. Öte yandan yolsuzluk yapanların bir kısmının
Moskova’daki en üst düzeydeki parti liderleriyle ‘‘iş birliği’’ yaptıkları
tespit edildi. Ayrıca, Özbekistan’daki bu gidiş Moskova’ya karşı düşmanlığı
körüklüyordu. Özbekler Özbekistan’daki azınlıklara, özellikle de Ruslara
karşı örgütlenmek istiyorlardı. Tabii ki durumu KGB kontrol ediyordu
(Avşar, Tunçalp, Ankara, s. 27).
1989 yılı, Gorbaçov’un SSCB topraklarında Yeniden Yapılanma’yı
anlatmaya çalıştığı dönemdir. Bu dönemde Gürcistan ve Özbekistan’da
SSCB’dan ayrılma isteği, Moskova’da ise KGB’nin Gorbaçov’u güç
duruma düşürme planları hazırlamakta olduğu sezinlenmekteydi. Gürcülerin
Moskova’ya cephe alması sonucu, Sovyet yetkilileri Ahıska Türkleri
Meselesi’ni Gürcistan’a baskı unsure olarak kullanmaya başladılar.
Moskova Gürcistan’daki milliyetçileri köşeye sıkıştırmak için Abhaz ve
Asetinlerle birlikte Ahıska Türklerini de kullanmak istiyordu. Özbekistan’da
ise, Moskova’nın olağanüstü yetkiler vererek bölgeye memur ettiği
Gıdılyan-İvanov ikilisinin terörü yaşanmaktaydı. Gıdıyan ve İvanov,
görevlerini kötüye kullanarak, rüşvet almaya başlamıştı. Özbekistan’daki bu
gidişat, Moskova’ya karşı düşmanlığı körüklüyordu. Özbekler, Ruslara karşı
örgütlenmeye başladılar. Özbek KGB’sı ise, bu durumu kontrol etmeye
çalışıyordu (Aslan, 1995, s. 14-15). İşte bu sırada 9 Nisan 1989’da Tiflis
ayaklanması meydana geldi (Avşar, Tunçalp, s. 27).
"1989 yılına gelindiğinde Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin
durumları kötüye gitmeye başladı. Asırlar öncesinden beri devam eden Rus
politikaları ve planları artık devreye sokulmaya başlanmıştı. Rusların
kışkırtmaları ile Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Başkanı
Nişanof, KGB tarafından parayla satın alınarak sahipsiz ve vatansız bir
şekilde Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türklere Fergana Katliamı
yapılmıştır.

Toplu

katliamlar,

Rus

ordusunun

dağıttığı

silahlarla
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gerçekleştirilmiştir (Ali Paşa Veyseloğlu, 1922, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Ali Paşa Veyseloğlu ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1989 yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi alınmıştır).
Bu karışık ortamda Gorbaçov ve reform taraftarlarına karşı olan Ordu,
KGB ve Komünist Parti eski kadroları:
1. Gürcistan’ı zor durumda bırakmak için Ahıska Türkleri, Abhaz ve Güney
Osetyalı’lar kullanmak,
2. Özbekistan’da artan Rus düşmanlığını, kardeş Ahıska Türkleri üzerine
kanalize etmek,
3. Özbekistan’daki yolsuzluk dosyalarını unutturmak,
4.

Etnik çatışmaları gerekçe göstererek, Gorbaçov yönetimini sert

önlemler almaya, ordu ve KGB’ye bu yönde eskisi gibi büyük yetkiler
vermeye zemin hazırlamak (Aslan, 1995, s. 14-15). 1989 yılında Özbekistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde meydana getirilen Fergana Olayları’nı
(Katliamı-Soykırımı) anlatmadan önce bu olayın öncesi ve bu olaya zemin
hazırlayan gelişmeleri iyi idrak etmek gerekir. Özbekistan’ın Taşkent iline
bağlı Piskent kazasının Seyit kasabasında dünyaya gelmişim. Babam
Gürcistan’ın Adigen ilçesinin Namlıyov köyünde doğmuştur. 1944 yılında
Özbekistan SSC’sine sürgün edildiğinde 14 yaşındaymış. Ondan sonra
babam hep bizlere ‘‘Bizim yaşadıklarımızı sizler yaşamayın, her defasında
yeri geldikçe bu olayların gelecekte tekrarlanmamasını’’ dilerdi. Aradan
yıllar geçtikten sonra 1944 yılınca yani II. Dünya Savaşı’nın bitimine bir
yıldan az bir süre kala Ahıskalı Türkler kandırılarak Gürcistan’ın muare
çöllerine Ahıskalı Türklerin yardımıyla çekilmiş tren yollarıyla sürgün
edilmişiz. Ahıskalı Türkler sürgün etmek için 1 yıl önceden bölgeye Rus
askerleri

konuşlandırılmıştır.

Bu

Rus

askerleri

Ahıskalı

Türklerin

yaşadıkları bu bölgeleri iyice öğrendikten sonra bu sürgünün ne kadar
maliyetli olacağı ve nasıl olacağı gibi konular araştırılmıştır. Ahıskalı
Türkler Orta Asya’nın (Türkistan) Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan
ülkelerine sürgün edilmişlerdir. Ancak burada sadece Tacikistan’a sürgün
yapılmamıştır. Çünkü Tacikistan’a o zamanda demiryolu yoktur. Kış
mevsimi olması nedeniyle Hazar Denizi’nden geçerken Ural’dan gelen
soğuklardan dolayı can kaybı vagonlarda çok fazla olmuştur. Daha sonraları
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askere almalar başlamıştır ve özellikle Stalin öldükten sonra Ahıskalı
Türkleri askere almalar başlamıştır. Askere alımların başlamasından sonra
pasaportlar da Ahıskalı Türklere verilmeye başlanmıştır. Onun öncesinde ise
doğru dürüst kimsede kimlik yoktu.
1985 yılında Garbaçov Sovyetler Birliği Rusyası’nın hükümet başına
geldikten sonra Garbaçov: ‘‘Sovyetler Birliği’nin yönetiminde olan 15 ülke
bağımsız olur’’ diye ideoloji ortaya atmıştır. Bundan faydalanılarak
Özbekistan’da Milliyetçi Hareket Partisi gibi Birlik diye bir parti vardı. Bir
de ERK diye parti vardı. Bu iki parti hükümeti derinden yönetmekteydi.
Özbek Türkleri arasında ‘‘Bizlerde pamuk, petrol ve gaz vardır, bizler ne
zamana kadar Rusya’ya bağımlı kalacağız’’ diye düşünceler alevlenerek
Özbek milliyetçiliği baş göstermiştir. Bu iki parti başka devletlerden destek
alarak Özbek halkını ön plana çıkarmak, Özbek halkını bağımsız milli bir
devlet yapmak amacı güdülmüştür. İlk başta Özbekistan’daki Ruslara
dokunulmak istense de arkalarında Sovyetler Birliği olduğu düşüncesi ile bu
proje Ruslar üzerinde uygulanamamıştır. Daha sonra sahipsiz olan Ahıskalı
Türkler üzerinde bu proje uygulanmaya girişilmiştir. Özbek milliyetçiliği
güdülerek ve sahipsiz Ahıskalı Türklerin Özbekistan’da durumlarının her
yönden iyi olması nedeniyle Özbekistan’da bu millet çıkarılmak istenmiştir.
1-9 Mayıs Dünya İşçi Bayramı Günü’nde halk arasında ‘‘Kadınlar kızlar
başlarında başörtüsü ve papağı yoksa, etekleri kısaysa katledilecekler’’ gibi
sözler çıkarılmıştır. 11-21 Haziran 1989 yılında Fergana Olayı olmuştur.
Esasında Kuvasay ve Taşlak kasalarında meydana gelmiştir. Bu olayı
gazetelerde basit bir Pazar olayından çıkmıştır diye yer verilmiştir. Gerçekte
bu olay basit bir pazardaki alış veriş tartışmasından çıkmış mesele değildir.
bu önceden düşünülmüş hazırlanmış ve uygulanmış bir olaydır. Ahıskalı
Türkler kendilerini korumak için kendince önlemler almaya başaldı. Kadın
kızlar Kazakistan yakın olması nedeniyle Kazakistan’a gönderilmiştir.
Geride kalan erkekler ise nöbetler tutmuştur. Bizi seven Özbek Türkleri bu
olay çok büyük bir organize olaydır bizler sizleri koruyamayız. Eğer sizlere
yardım edersek bizleri (Özbek Türkleri) de ödürürler demişlerdir. Özbekler
bizleri böylece uyararak yardımcı olmaya çalışmışlardır. Daha sonra
Ahıskalı Türkler yavaş yavaş göç etmeye başladı. Ahıskalı Türklerin
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evlerini belirlemek için evlerine kırmızı bezler bağlanmıştır. Böylece
Ahısklaı Türklerin evleri yerli halkın evlerinden ayrılmış oluyordu. Daha
sonra kırmızı bezler bağlanmış Ahıskalı Türklerin evleri ateşe verilmiştir.
Bu da yetmemiş gibi cezaevinden çıkarılan mahkumlar silahlandırılıp
Ahıskalı Türklerin üzerine salınmıştır. Bu olayın özellikle Fergana’da
çıkarılmasının sebebi öncelikle nüfus fazla, dini akımlar burada güçlü,
Özbek Türklerinin çıkış yeri olarak görülmesi ve ticari faaliyetlerin yoğun
olması etkili olmuştur. Ayrıca Fergana bölgesi Özbekistan’daki 13 tane
ilden daha fazla pamuk yetiştirilen bir yerdir. Mesela; Fergana’dan yıllık 6
milyon ton Moskova’ya plan ile verilmesi gerekirdi. Ancak gerçekte 4
milyon ton pamuş yetiştirilirdi ve 2 milyon ton açık ise rüşvetle kapatılırdı.
Böylece usulsüzlükler patlak verdi ve bunu kapatmak için olaylar
çıkarılmıştır. Fergana olayları neticesinde Üçyüzden fazla Ahıskalının
vahşice öldürülmesi yüzbinden fazla insanın Özbekistan topraklarından
zorunlu sürgün edilmesi mecburiyetinde kalması ile sonuçlanmıştır. Sovyet
Rejiminde sürgün hayatı geçiren Ahıskalılar hep dışlandılar, üçüncü sınıf
statüsünde yaşam mücadelesi verdiler. Çalışkanlıkları, dürüstlükleri ile çok
kısa zamanda, yerli halktan daha iyi yaşamaya başladılar. Kendilerine
yapılan baskılara, haksızlıklara rağmen Türklüklerini, örf adetlerini ve
geleneklerini korumaya çalıştılar. Gürcü, Göçmen, Kafkas, diyenlere karşı
Türk olduklarını ispatlamak için çalıştılar. Özbekistan’da çoğu Fergana
Vilayeti’nde oturan Ahıska Türkleri arasında Ahıska’ya dönme faaliyetleri
güçlenmiştir. Son zamanlar 1986-89 Özbekistan’daki pamuk yetiştirmedeki
yolsuzlukları hakkında soruşturma yapmak için Moskova’dan gelen Ermeni
asıllı savcı Gıdilyan- İvanov, binlerce Özbek asıllı insanları tutuklayıp ceza
evlerine gönderdiler. Bu gelişmeler Özbekistan’daki toplum içinde
azınlıklara karşı özellikle Ruslara ve Ermenilere karşı ayaklanmaya
başladılar. Tabi ki KGB durumu kontrol ediyordu ve gelişmelerden
haberdardı. 9 Nisan 1989 da Tiflis ayaklanmasında Gürcü Milleti Rus
ordusuna karşı isyan etti ve çatışmalar çıktı. Kızılordu, Sivil topluma karşı
silah kullandı onlarca insan öldürüldü. Bu olayları örtbas etmek için
Sovyetler

Birliği’nin

son

Cumhurbaşkanı

Gorbaçov

Özbekistan

Cumhurbaşkanı Kerimov ve KGB bir senaryo yazdılar ve uygulamaya
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başladılar. Ahıskalılara artık süre veriliyordu Özbekistan’ı terk edeceksiniz
diye Haziran 1989'da Ahıska Türkleri’nin yoğun olduğu Fergana
Bölgesi’nde 14-20 yaşındaki gençlere uyuşturucu, bol miktarda alkol
verildi, Ahıskalılar’ın evlerine kırmızı işaret konuldu. Bu evlerin
yakılmasını emredildi, karşılık verenlerin öldürülmesi istendi. Fergana
olayları böylelikle başlamış oldu ve çok hızlı şekilde diğer bölgelere sıçradı.
45 sene Özbekistan’daki yaşamamız boşa gitti. Alın teri ile kuruş kuruş
biriktirip yaptırdığımız evler yakıldı, yağmalandı. Mal, mülk, bağ, bahçe,
her şeyi kaybettik. Canlarını kurtaran Ahıskalılar kendilerine bir yuva, bir
ev edinmek için Özbekistan’ı terk etmek zorunda kaldılar. Merkezi
Moskova’da olan basın ve haber kaynakları Rus askerlerini Ahıska
Türkleri’nin kurtarıcısı olarak gösterdiler. Sanki Kızılordu olmasaydı,
Ahıskalılar öldürülecekti. Böylelikle KGB tereyağından kıl çeker gibi
sıyrılmış! oldu. Askeri uçaklar ile Rusya’nın Kursk, Belgorod, Tula,
Smolensk vilayetlerine 70-80 Rus ailesi içine 3-5 Türk ailesi yerleştirildi.
Rusya Devleti’nin özellikle bu beş vilayeti seçmesi, önceden hazırlanmıştı.
Yerli halkın siz geçen sene gelecektiniz, neden böyle geç kaldınız demeleri,
senaryonun eskiden yazıldığını ortaya koydu. 1990'da Özbekistan’ın
başkenti Taşkent’te Ahıska Türklerine yapılan saldırılar ve 100’e yakın evin
yakılması Özbekistan Devleti’nin; “Biz sizlere güvence veremiyoruz,
Özbekistan’ı terk edin” demesi, Özbek Devletinin de bu senaryo içinde
olduğunu gösteriyor. Özbekistan ne kazandı: 1) Fergana’da nüfusun yoğun
olduğu bölgede 20 bin insanın bölgeyi terk etmesiyle boşalan evlere ve iş
yerlerine, ev ve toprak sorunu olan yerli Özbek halkının yerleşmesiyle
Devletin Milleti ile barışmasını sağladı. 2) Özbekistan’da pamukta yapılan
yolsuzluklar bu olaylar nedeniyle unutuldu ve kapatıldı. 3) Devlet
yönetimini

beğenmeyen

“BİRLİK”

Partisi

yetkilileri

tutuklandı,

cezalandırıldı, “BİRLİK” Partisi dağıtıldı.
Fergana Olaylarında cezaevinden çıkarılan mahkûmlara Ahıskalı
Türkler öldürtüldü. Ahıskalı Türklerin Ferganayı terk etmesine mecbur
bırakmak için öldürülmeleri emri verilmiştir. Fergana’da su gibi kan
akmıştır. Ahıskalı bir genç işten eve geldiğinde ailesinin öldürüldüğünü
görmüştür. Dışarıya çıkıp arkasına baktığında sayısız insanın üzerine doğru
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geldiğini görmüştür ve kamyonuna binerek Bakü’ye kaçıp canını kurtarmayı
başarmıştır (Köşeli Ricaloğlu, 1926, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Köşeli Ricaloğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1989
yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi alınmıştır).
1989 yılında Özbekistan’ın Fergana Vilayetinde çok kan döküldü, çok
savaşlar yapıldı. Garbaçov ‘‘Pristiroyka’’ dedi. Garbaçov ile Nişanov
başlattı. Olaylar başlamadan önce ise gazetelerde ‘‘azınlıklı milletler
aramızdan çıksın aramızdan’’ diye haberler çıkarılmıştır. Özbek Türklerinin
aslında bu Fergana Olaylarında suçu hiç yoktur. Cezaevinden çıkarılmış
mahkumlara bu olaylar yaptırılmıştır. Fergana olaylarında sadece Ahıskalı
Türklerin evine kırmızı palazdan bağladılar ki bu Ahıskalı Türk
bağlamadıkları ise Özbek Türkü diye işaretler yaptılar. Daha sonra Ahıskalı
Türklerin evleri ateşe verildi; ancak Özbek Türklerinin evlerine hiçbir şey
yapılmadı. Ondan sonra Ahıskalı Türkleri bir meydana topladılar. Buradan
bizi başka ülkelere sürgün ettiler. Ben Azerbaycan’a gittim. Fergana
Olaylarında Sovyetler Birliği’nin her yerine Ahıskalı Türklerin tekrardan
sürgün edileceği önceden bilinmekteydi. Yani bu olaylar ve sürgün planlı
iştir (Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Yıldız Bahriyeva ile konuşularak Meryem Lütfüyeva ile konuşularak
Ahıskalı Türklerin 1989 yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi
alınmıştır).
1989’da Özbekistan’ın Fergana vadisinde yaşayan Ahıska Türkleri,
bir provokasyon sonucu 3 Haziran günü başlayan ve haftalarca süren
karışıklıklar sonucu yerli halkın kıyımına uğradı. Saldırılara maruz kalan
Ahıska Türklerinin büyük çoğunluğu Özbekistan’ı terk etmek zorunda kaldı
ve ikinci bir sürgün yaşandı. Bu ikinci sürgünde bu defa kargo uçakları
onları yaşadıkları yerlerden kopardı. Çıkan olaylar sonucunda yaklaşık
100.000 Ahıska Türkü Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve
Ukrayna'ya göç etmek zorunda kaldı. Ahıska Türkleri Rusya Federasyonu
içinde Rostov ve özellikle de Krasnodar bölgelerinde uzun yıllar
pasaportsuz olarak yaşama mücadelesi verdi (Aslan, 1995, s. 32-33).
Özbekistan’daki Fergana Faciası’nda; Fergana vilayetinden 2075 ev,
Semerkand vilayetinden 1310 ev, Sırdariya vilayetinden 910 ev, Taşkent
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vilayetinden 567 ev, Andican vilayetinden 200 ev, Namangan vilayetinden
50 ev Türkiye’ye, Azerbaycan’a, Kazakistan’a göç etti. Diğerleri ise
Rusya’ya göç etmek zorunda kaldı (Piriyev, Piriyeva, 2007, s. 13).
Fergana Katliamlarınnda Özbek Türkleri’nin bellerine bağladıkları
milli kuşaklarını Özbek Türkleri’nin evinin dışına asıldı. Ahıskalı Türklerle
Özbek Türkleri’nin evini ayırt edebilmek içindir. Bu bel bağı bağlanmış
olan Özbek Türkleri’nin evi yakılmadı, bel bağı bağlanmamış Ahıska
Türkleri’nin evi ateşe verildi. yine bu olaylar sırasında bir elma bağında kırk
tane Ahıska Türkü kızı tecavüz edilip, asılmış vaziyette bulundular. 1989
yılında meydana gelen Fergana Olayları’ndan 2-3 gün sonra Ahıskalı
Türkler Rusya’ya ve Kafkasya’da Kabarday-Balkar bölgesine de göç ettiler.
Sovyetler Birliği tarafından Rusya’ya göç eden Ahıskalı Türklere Rusya’nın
dokuz eyaletine yerleşme imkânları verildi. Bu eyaletlerden hatırladıklarım
Kursk, Omsk, Varoniş, Aro gibi yani Sibirya taraflarındadır. Buralar aşırı
soğuk olmasından dolayı Ahıskalı Türkler tekrardan Özbekistan’a geri
dönmek zorunda kaldılar. Ahıska Türkleri Özbekistan’a geri döndüklerinde
Fergana Olayları bitmişti. Fakat Ahıska Türkleri’nin Özbekistan’a
gelmesiyle birlikte Sovyetler Birliği tarafından Özbekistan’ın başka
bölgelerinde tekrardan Ahıskalı Türklerin evleri yakılmaya başlandı.
Bundan dolayı Özbekistan’a geri dönen Ahıskalı Türkler Ukrayna’ya göç
etmek zorunda kaldılar. Daha sonra Ahıska Türkleri’nin yöneticileri bu
dokuz bölge yerine üç bölgeye göç etmeyi tercih ettiler. Ahıskalılar
Rusya’nın çeşitli bölgelerine dağıtılmak istemediler ve birbirlerine yakın
bölgelere göç ettirilmek istediler. Bu tercih edilen üç bölge ise Kursk, Omsk
ve Varoniş’tir. Tabi ki Ahıskalı Türkler bu üç bölgeye yerleştirilmeden önce
gidecekleri bölgeye Ahıskalıların göç ettirileceği bilgisi de verildi. Bu göç
ettirilecek Ahıskalılara oradaki yerli halkın sahip çıkması, ev ve yer
vermeleri Sovyetler Birliği yönetimi tarafından tembihlendi. Çünkü bu
gidilecek üç bölgede nüfuz yok denecek kadar azalmıştı. Bu bölgeden gelir
elde edilebilmesi için insanlar gerekliydi. Buralar öyle bir hale gelmişti ki
bir yılda ortalama 2000 köy insansız kalıyordu. Bu niyetle de Ahıskalı
Türkler bu bölgelere yerleştirilmiş olabilir. Ahıskalı Türklerin elinden tarim
ve hayvancılık gelmekteydi. O yüzden o bölgelerdeki tarım, hayvancılığın
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ve nüfusun devamı için de yerleştirildi, Sovyet devleti tarafından da her
türlü imkanlar sağlandı. Bizler burada bir ay kaldıktan sonra aynı yıl, 1989
yılında, Ukrayna’ya göç ettik. Ukrayna göç ettiğimiz yerden biraz daha
iklim şartları olarak iyiydi (Eşpolat Nufarov, 1956, yazılı kaynak taraması
dışında çalışmamızda Eşpolat Nufarov ile konuşularak Ahıskalı Türklerin
1989 yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi alınmıştır).
1989 yılında Fergana’da (Özbekistan) göçmen durumuna düşen
Ahıska Türkleri’nin bir kısmı da Azerbaycan’ın Hocalı bölgesine iskan
ettirilmiştir. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresinde 1990’lı yıllarda
Ermeni tecavüzkarlarının baskısına maruz kaşdığında bu olumsuz durumdan
Ahıskalı Türkler de etkilenmiştir. O dönemlerde sadece Hocalı şehrine 300
kadar Ahıska Türkü yerleştirilmiştir. Fergana Olayları’ndan kaçıp Hocalı’ya
göç eden Ahıskalılar, Ermeni ve Rus ordularının birleşmesi sonucunda
burada da Ahıskalılara rahatlık verilmemiştir. 1992 yılının 26 gücükayında
söz konusu ordular tarafından Azeri Türkleri ile birlikte Ahıskalı Türkler de
öldürülmüştür. Ermeniler tarafından 18 Ahıskalı Türk esir alınmış ve
diğerleri ise kaybolmuştur (Türki, Piriyeva, 2009, s. 126).
1989’da Fergana Soykırımlarından sonra gündeme gelen Ahıska
Türkleri ile Turgut Özal da ilgilenmiş ve onların Türkiye’ye iskanı için çaba
göstermiştir. Bu amaçla da 02.07.1992 tarihli, 3835 Sayılı Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanı Kanunu kabul edildi. Bu kanunun
çeşitli maddelerine göre Türkiye’ye gelecek Ahıska Türkleriyle hangi
kurumların ilgileneceği, kendilerine ödenecek ödeneklerin miktarı, vergiden
muaf tutulma, göçmenlerin üretici duruma getirilmesi vb. gibi maddeler yer
almaktadır. Bu kanun kapsamında başta Bursa olmak üzere, İstanbul, İzmir,
Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli gibi şehirlere 50 bine yakın Ahıska
Türkü göç etmiştir.
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Sonuç
Ahıskalı Türklerin köklü ve zengin bir tarihi geçmişi vardır. Bunu da
bölge üzerinde asırlar boyu devam ede gelen savaş, gözyaşı ve çektikleri
çilelerden görmek mümkündür. Yaşamları böyle süre gelse de milli
kimliklerini (Türklüklerini), örf-adetlerini, dinlerini (Müslümanlıklarını)
gibi değerlerini unutmamışlardır.
Ahıska’nın yapısı Türk ve Müslüman halktan oluşması sebebiyle bölge
asırlar boyunca istilalara uğrasa da başka devletler tarafından, Osmanlı
İmparatorluğu dönemi hariç, bölgede üstünlük sağlanamamıştır. Bir de
bunun üstüne Ahıska bölgesinin konumu itibariyle stratejik, yeraltı ve
yerüstü zenginlikleri eklenince 1944 yılı sürgünü kaçınılmaz olmuştur.
Günümüzde Ahıska bölgesi Gürcistan sınırları içinde kalmıştır.
Ancak Ahıska bölgesi, Ahıskalı Türkler ve Gürcistan’ı da Kafkasya
hakkında birbirinden ayrı tutmayarak bir bütün olarak bilgi verilmesi
konunun öneminin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir. Ahıska Türkleri
diye bir Türk boyu tarihte olmamıştır ve isimlerini 1944 yılı sürgününden
sonra 1944 yılı öncesinde yaşadıkları Ahıska bölgesinin adıyla Türk
kimlikleri birleştirilerek kendilerine Ahıskalı Türkler tanımlaması yapıldığı
görülmektedir. Bu nedenledir ki Ahıskalı Türklerin tarihi de aslında Türk
tarihinden ibarettir. Türk tarihi içinde bir bütündür ve farklı bir Türk boyu
değildir. Başka Türk boylarında olduğu gibi coğrafya farkı söz konusudur.
Genel itibariyle bakıldığında Orta Asya’nın (Türkistan) Türkiye,
Kafkaslar, Kıbrıs ve diğer Türk milletleriyle; aynı şekilde Balkanların,
Türkiye’nin ve diğer Türk milletlerinin Kafkaslar ve Orta Asya (Türkistan)
kısacası Türk Dünyası arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak Türk
unsuru, bölgeden insanlık dışı usüllerle sürgün yoluyla, Ahıska bölgesindeki
varlıklarına son verilmiştir. Aynı zamanda Orta Asya’nın (Türkistan) ve
Kafkasya’nın sıcak ve açık denizlere açılan tek ülke diyebileceğimiz bu
bölge stratejik olarak diğer devletlerle karşılaştırıldığında daha önemlidir
denilebilir. Ayrıca çevresinde pek çok devletle komşu olması nedeniyle
devletler arasında kalmış durumundadır. Yani Ahıska bölgesi devletlerarası
kara ulaşımını sağlayan bölge özelliği taşımaktadır.
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Neden Ahıskalı Türkler sürgünlere hep maruz kalmıştır konusuna
gelinecek olursa Ahıskalı Türklerin yaşadığı bölge jeopolitik açıdan son
derece önem arz eden bir yerdir. Ayrıca Stalin Karadeniz’in kıyısında ne
kadar Müslüman varsa temizlemek istemiştir. Ahıskalı Türklerin yaşadığı
bölge Türkiye’ye sınırdı. Bunun yanında bu millet çalışkandır ve gittikleri
yerlerde kendi kültürlerine sahip çıkmıştır. Böylelikle de zenginleşip yaşam
koşulları yerleştikleri bölgedeki halklardan iyi seviyeye geliyor. Durum
böyle olunca da o bölgenin insanları tarafından da çekilemez hale geliyor.
Sürgün ettiler. Etnik temizlik denilen politika vardır. Sovyetler
Birliği başka milletleri çıkartıp kendi milletlerini Ahıska’ya doldurmuştur.
Haritayı ve tarihi değiştirmeye çalışmışlardır. Bu planlar tabiî ki II. Katerina
zamanından beri süregelmektedir. Ruslar; Krım’ı, Dağıstan’ı, Ukrayna’nın
güney tarafını, Balkanları ve Orta Asya’yı (Türkistan) işgal etmişlerdir. İşte
II. Katerina’nın planı bu süreçlerden geçtikten sonra sıra 1944 yılına
gelmiştir. Kısacası bu yıllarda Sovyetler Birliği Rusyası Türk ve Müslüman
halkı Ahıska bölgesinden sürgün yoluyla temizlediler. Ahıskalıların
yerlerine ise Hristiyanlar yerleştirildi. Asıl amaç Türkleri Anadolu’dan atıp
kendi milletlerini yerleştirmektir. Türkler birlik olmalıdır. Günümüzde
Ahıskalı Türklere Türklüklerini ve Müslümanlıklarını öğretek büyükleri pek
kalmamıştır.
Günümüzde 10 ayrı ülkede; ABD, Türkiye, Rusya, Kırgızistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Kıbrıs ve Gürcistan’da
yaşayan Ahıskalı Türklerin sorunları 75 yılda tam anlamıyla çözüme
kavuşturulamamıştır.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu kişiler yol paralarını biriktirip
vatana gelmişler ve havaalanında toprağı öpüp, vatana ölmeye geldik,
dediler. Bu sebepledir ki Ahıskalı Türklerin gidebilecekleri tek yer
Türkiye’dir. Türkiye’den başka ülkelerde sığıntı konumundadır. Ayrıca
Ahıskalı Türkler Türkiye’yi Ahıska gibi vatanlarının bir parçası olarak
görmektedir.
1992 yılına kadar Orta Asya’da (Türkistan’da) sürgün hayatı
yaşayan Ahıskalı Türklerin Türkiye’deki akrabalarını ziyaret etmeleri aynı
şekilde Türkiye’de yaşayan Ahıskalı Türklerin Orta Asya’da (Türkistan’da)
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sürgün hayatı yaşayan akrabalrını ziyaret etmelerinde Rusya tarafından vize
sorunu olurdu ve her iki taraf gelecek misafirleri için davetiye gönderip
bütün masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı taahhüdü verilirdi.
Daha sonra bu durum 1994 yılından sonra normalleşmeye başladı. 1991
yılından sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Orta Asya’da
(Türkistan’da) sürgündeki Ahıskalı Türklerden Türkiye’ye yerleşmek
isteyenler olmuştur. 1994 yılında ben Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı
Türklerin isim listelerini ve Türkiye’ye yerleşmek istediklerini listeyle
birlikte Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’na teslim ettim. Fakat herhangi bir
netice alamadık. Aynı şekilde Kazakistan’daki Türk Konsolosluğu da
Ahıskalı Türklerle ilgilenmemiştir. Bu dönemlerde Gürcistan’da Ahıskalı
Türkleri dışlamıştır. Ruslar Ahıskalı Türkleri sürgün etti, Gürcistan sürgün
etmemiştir, gibi sebepler gösterilmiştir. Ancak Turgut Özal’ın Iğdıra’a iskan
ettiği bir kısım Ahıskalı Türkler olmuştur. Bunlar da işsizlikten dolayı
turizm bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar. Orta Asya’da (Türkistan’da)
yaşayan Ahıskalı Türklerin kurulu düzeni vardır. Fakat yarınlarından emin
değillerdir. 1993 yılında Türkiye’de bir havaalanına gittiğimde 96 yaşında
Ahıska Türkü dede ve nene ile karşılaştım. Nereye gittiklerini, Türkiye’de
tanıdıklarının olup olmadığını sorduğumda olumsuz yanıt aldı. 1944-1989
yıllarındaki Ahıskalı Türklere insanlık dışı soykırım dünya gündemine
alınıp Birleşmiş Milletlere başvurularak öz vatanları Ahıska’ya gidişleri
turist gibi değil toprakların gerçek sahipleri gibi gitmeleri sağlanmalıdır.
Ayrıca sürgünlerden sorumlu devletlere tazminat davaları açılmalı ve
soykırım olduğu belirtilmelidir.
Rusya ne kazandı: 1) Özbekistan’daki azınlık statüsündeki Rusların
Özbekler tarafından yaptırılacak mecburi göçünü durdurdu. 2) Rusya’nın
bırakılmış, terk edilmiş köylerine insan gücünü götürdü, Ahıskalıları
yerleştirerek tarıma yararlı topraklarda tarım ve hayvancılık yapmalarını
sağlayıp, ucuz mahsül yetiştirip büyük şehirlere yerleşmiş Rus halkının
geçimini sağladı. 3) Dillerine ve dinlerine çok düşkün olan bu Türk
Toplumunu Rusların içine yerleştirerek asimile edip, Türk sorununu ortadan
kaldırmak istedi. Gürcistan’da ve Özbekistan’da mecburen terk ettiğimiz ev,
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toprak, mülkiyetimizin geri iadesini, sürgün ve soykırım sebepçilerinin
cezalandırılması gerekmektedir.
Kaynakça
Yüksel, A. (2014). Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı.
I. Baskı. İstanbul: Ana Yayın.
Dr. Aydın, M. (2008). Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar. İstanbul:
Bilimevi Basın Yayın.
Yrd. Doç. Çakmak, M. A. (2002). Azerbaycan’da müstakil hanlıklar devrine
umumi bir bakış. Genel Türk Tarihi cilt 4. Ankara: Yeni Türkiye yayınları.
Karadeniz, Y. İran Tarihi (1700-1925). (2012). İstanbul: Selenge Yayınları.
Buçukcu, Ö. (2014).1908-1913 Osmanlı Dış Politikası. İstanbul: Tezkire
Yayınları.
İslam Ansiklopedisi. (1988). Cilt 1. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü.
Türki, İ. Piriyeva, S. (2009). Ahıska Türklerinin Tarihi.
Şımkent/Kazakistan: İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi, Кiтап баспасы.
Baddeley, J. F. Özden, S. (çev.). (1995). Rusya’nın Kafkasya’yı İstilası ve
Şeyh Şamil. İstanbul: Kayıhan Yayınları.
Kösoğlu, N. (2015). Şehit Enver Paşa. Ankara: Ötüken Yayınları.
Niyazi Doğan, 1953, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Niyazi
Doğan ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü öncesinde
Ahıska’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.
T.C. BCA 30-18-1-2 / 4-35-3.
Bayram Hınızlıoğlu, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Bayram Hınızlıoğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü
öncesinde Ahıska’daki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.
Meryem Lütfüyeva, 1937, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Meryem Lütfüyeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılında
Ahıska’dan sürgün edilme anları hakkında bilgi alınmıştır.
Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Yıldız
Bahriyeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sırasında
yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır.
Simizar Abdullayave, 1940, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Simizar Abdullayave ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü
sırasında yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır.
Eflet Tayfuroğlu, 1942, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Eflet
Tayfuroğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü ve
Türkistan’da yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır.
Anşa Hamzayeva, 1938, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Anşa
Hamzayeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sırasında
yaşadıkları olaylar hakkında bilgi alınmıştır.
Eşpolat Nufarov, 1956, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Eşpolat Nufarov ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü
sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.

121

Serinaz Kahrimanova, 1960, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Serinaz Kahrimanova ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü
sonrasında Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.
Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Yıldız
Bahriyeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında
Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.
Anşa Hamzayeva, 1938, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Anşa
Hamzayeva ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1944 yılı sürgünü sonrasında
Özbekistan SSC’deki yaşamları hakkında bilgi alınmıştır.
Kandef(Handan) Mededova, 1934, yazılı kaynak taraması dışında
çalışmamızda Kandef(Handan) Mededova ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1944 yılı Ahıska’daki sürgünü hakkında bilgi alınmıştır.
Veyseloğlu, A. P. (2005). Vatan ve Gurbet. Roza. Almatı/Kazakistan: Print
Matbaası.
http://www.ahiska.net/makale/1/1/surgun-ahiska-turkleri Erişim tarihi:
14.01.2013.
Blainey, G. (2007). Şen, O. (çev.) Tığlı, T. 20. Yüzyılın Kısa Tarihi.
İstanbul: 1001 Kitap Yayınları.
Dr. Avşar, B. Z. Tunçalp, Z. S. Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri, Ankara:
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.
Aslan, K. (1995). Ahıska Türkleri, Ankara: Ahıska Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Yayın No: 1.
Dr. Avşar, B. Z. Tunçalp, Z. S. Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri. Ankara:
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.
Ali Paşa Veyseloğlu, 1922, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Ali
Paşa Veyseloğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1989 yılındaki Fergana
Olayları hakkında bilgi alınmıştır.
Köşeli Ricaloğlu, 1926, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Köşeli
Ricaloğlu ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1989 yılındaki Fergana
Olayları hakkında bilgi alınmıştır.
Yıldız Bahriyeva, 1935, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda Yıldız
Bahriyeva ile konuşularak Meryem Lütfüyeva ile konuşularak Ahıskalı
Türklerin 1989 yılındaki Fergana Olayları hakkında bilgi alınmıştır.
Piriyev, A. Piriyeva, S. (2007). Türksüz Qalan Ahıskam. Bakü:
‘‘Vektor’’NӘŞRLӘR Evi.
Eşpolat Nufarov, 1956, yazılı kaynak taraması dışında çalışmamızda
Eşpolat Nufarov ile konuşularak Ahıskalı Türklerin 1989 yılındaki Fergana
Olayları hakkında bilgi alınmıştır.

122

KAFKASLARA AÇILAN KAPI-AHISKA’DA OSMANLI’NIN EDEBÎ
MİRASI
THE LITERARY HERITAGE OF OTTOMAN PERIOD IN AHISKATHE DOOR TO CAUCASUS
ЛИТЕРAТУРНОЕ НAСЛЕДИЕ ОСМAНСКОГО ПЕРИОДA В
AXЫСКЕ-ДВЕРЯХ, ОТКРЫВAЮЩИXСЯ НA КAВКAЗ
Hanzade GÜZELOĞLU*1
Özet
Ahıska, Türkiye’nin Kuzey-doğusundaki Ardahan Posof ilçesine sınırda
bulunan ve günümüzde Gürcistan toprakları içerisinde kalan bölgenin
adıdır. Dede Korkut Kitabında “Ak-sıka” (Ak Kale) olarak da geçen Ahıska
bölgesi kadim bir Türk yurdudur. Tarihte bölge, Sakalar, Kıpçaklar,
Atabekler’e sahne olmuş; daha sonra da sırasıyla Osmanlı ve Rusya’nın
hakimiyetine geçmiştir. III. Murat döneminde 1578’de Osmanlının
yönetimine geçen Ahıska, 1628’de Çıldır eyaletinin yönetim merkezi
olmuştur. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları sırasında Ruslara bırakılana
dek bölge Osmanlının Kafkaslardaki sınır bölgesi konumundadır.
Dolayısıyla Ahıska o dönemde Osmanlı alfabesinin kullanıldığı bir
coğrafyadır. Bölgede o dönemde eğitim dili de Osmanlıcaydı. Günümüzde
de özellikle bölgedeki Osmanlı hakimiyeti dönemine ait Osmanlıca yazılmış
belgeler, geniş bir arşiv dokümantasyonu da bulunmaktadır. Bu bakımdan
Gürcistan’daki bu arşiv belgelerini incelemek için Osmanlıca bilgisine
ihtiyaç vardır. Osmanlı bürokrasisinde Ahıskalı devlet adamları da önemli
yer almış ve bu sınır coğrafyasında önemli bir rol oynamışlardır.
Kaynaklar, bu coğrafyada Osmanlı dönemi edebî eserlerin varlığına da
işaret etmektedir. Osmanlı dönemi şairlerin biyografileri ve edebî eserleri
hakkında değerlendirmeler yapan Şuarâ Tezkirelerinde verilen bilgiler
ışığında, Osmanlı coğrafyasında Divan şairi yetiştiren beldeler arasında
Ahıska da yer almaktadır.
Bilindiği gibi, 1944’de Ahıska’nın Müslüman Türk ahalisinin tamamı büyük
bir sürgün yaşamıştır. Anayurtları Ahıska’dan Orta Asya’ya sürülmüşlerdir.
Bölgede günümüzde de metruk kalmış köylerde, yerleşim yerlerinde eski
Türk izlerini görmek mümkündür. Ahıska’nın mirasçısı Ahıska Türkleri
günümüzde anavatanlarına dönebilmiş değildir. Ata yurdunun hatırasını,
atalarından devraldığı kültürel mirası, gittikleri yerlerde kimliklerinin bir
parçası olarak yaşatmaya devam etmektedir.
Ahıska bölgesinin eskiden beri “âşıklar ocağı” olarak bilindiği ve bölgedeki
âşıklık geleneğinin Kars, Ardahan’la benzerlik gösterdiği bilinmektedir.
1
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Osmanlı döneminin meşhur Çıldırlı Aşık Şenlik, Aşik Zülali vb. âşıkların bu
coğrafyada da tanındığını, Ahıskalılar arasında hâlâ bu şairlerin eserlerinin
yaşayan âşıklar tarafından icra edildiğini görmek mümkündür. Âşıklık
geleneğinin günümüzde Ahıskalı Türkler arasında yaşadığı bilinmektedir.
Günümüzde de Ahıskalı ailelerde büyüklerin, sürgünden önce anavatan
Ahıska bölgesinde doğmuş olanların arasında eski yazıyı bilenlerin, yani
Osmanlı alfabesiyle okuyup yazabilen kişilerin olduğu bilinmektedir.
Bu bildiride Ahıska’da Osmanlı dönemine ait kültürel, edebî mirastan
bahsedilerek örnekler üzerinde Osmanlıcanın izleri tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Osmanlıca eserler, âşıklık geleneği, Ahıskalı
şairler
Abstract
Ahiska, the name of the area in todays’ Georgian territory, placing in the
north-east of Turkey border of Ardahan Posof. Ahiska region, which is also
called as “Ak-sika” (Ak Kale=White Castle) in Dede Korkut Book, is an
ancient Turkish homeland. In history, the region has been the scene for
Sakas, Kipchaks, Atabeks; then, respectively, gone under the domination of
the Ottoman and Russia. In the period of Murat IIIth Ahiska passed to the
Ottoman administration in 1578 and in 1628 became the administrative
center of Çıldır province. This region was the border region of the Ottomans
in the Caucasus until it was left to the Russians during the 1828-1829
Ottoman-Russian wars.
Therefore, Ahıska is a territory where the Ottoman alphabet was used in that
period. The language of education in the region was Ottoman language at
that time. Today, there are documents written in Ottoman language and a
large archive documentation especially belonging to the period of Ottoman
rules in the region. In this respect, the knowledge of Ottoman language is
needed to analyse these archival documents in Georgia. In the Ottoman
bureaucracy, statesmen from Ahiska also played an important role and took
an important role in this border geography.
The sources also point to the existence of Ottoman literary works in this
geography. In the light of the information given in the biographies and the
Tezkires of Poets literary works of Ottoman poets, Ahiska is also a place
among the towns that gave Divan poets in Ottoman geography.
As it is known, in 1944, all of Ahıska’s Muslim Turkish people lived hte
great exile. They were deported from Ahiska to Central Asia. Today it is
possible to see the traces of old Turkish life in the abandoned villages and
settlements in the region. Ahıska's heiress- five generation of Ahiska Turks
are not able to return to their homeland today even. They continue to keep
the memory of the homeland and the cultural heritage inherited from its
ancestors as part of their identity wherever they go.
It is known, that Ahiska region has long been known as “minstrel quarry”
and the minstrel tradition in the region is similar to Kars and Ardahan in
Turkey. The famous Ashik Shenlik from Childir, Askik Zülali and so on
minstrels were also known in this geography and the works of these poets
were still performed by minstrels among the Ahiska Turks in exile.
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Today, it is known that among the Ahiska families, the elders, those who
were born in the homeland Ahiska region before exile, knew the old writing,
that is, people who could read and write in Ottoman alphabet.
In this paper, the cultural and literary heritage of the Ottoman period in
Ahiska will be mentioned and the traces of Ottoman will be tried to be
determined on the examples.
Key Words: Ahiska, Ottoman works, minstrel tradition, poets from Ahiska
Резюме
Ахыскa - это название района на cеверо-востокe Турции на границе
Ардахан Пософа и сегодня нaxодящеeся нa территории современной
Грузии. Oбласть Ахыскa, которaя упоминaется также кaк «Ак-сика»
(Ак-Кале) в книге Деде Коркут, является древней тюркской родиной. В
истории регион был ареной саков, кипчаков, атабеков; a позднее
нaxодилaсь под властью Осмaнской империи и цaрской России. В
период правления Мурата III- го в 1578 году Ахыскa перешла в
осмaнское прaвление и в 1628 году стала административным центром
Чылдырской губернии. Pегион был пограничным регионом Османской
империи на Кавказе, пока он не был оставлен русским во время
османско-русских войн 1828-1829 гг. Таким образом, Ахыскa- это
территория, где в тот период использовалacь осмaнскaя (aрaбогрaфическaя) письменность. Язык образования в регионе в то время
соответсвенно был османский. Сегодня есть документы, написанные
на османском языке и большая архивная документация, особенно
относящаяся к периоду османского прaвления в регионе. В связи с
этим для изучения этих архивных документов в Грузии необходимо
знание османского языка. Ахыскинские государственные деятели
также играли важную роль в османской бюрократии и в этой
пограничной
географии.
Источники
также
указывают
на
существование османских литературных произведений в этом регионе.
В свете информации, приведенной в биографиях и литературных
произведениях османских поэтов, и информации, представленной в
биогрaфическиx сборникax о поэтax-Тезкире, Ахыска также входит в
число городов, выxодцaми которыx были мночисленные клaсичесские
поэты в османской географии.
Как известно, в 1944 году весь мусульманский турецкий народ Ахыски
пережил тяжелеейщее изгнaние. Их депортировали из Ахыски в
Среднюю Азию. C теx пор по сегоднящй день в заброшенных деревнях
и поселениях в регионе можно видеть следы древнего турецкого
проживaния. Наследники Ахыски турки-ахыскa по сегоднящний день
не могут вернуться на родину. Они продолжaют xрaнить память о
родине и носить культурноe наследиe, унаследованноe от предков, как
часть их идентичности, где бы oни не нaxодились.
Кaк известно, район Ахыскa издавна известен как «очaг aшиков»
(менестреля) и традиция нaродныx поэтов-aшиков в этом регионе
похожа на Карс и Ардахан. Знаменитыe aшики осмaнского периодa
тaкие кaк Чылдырлы Ашык Шенлик, Ашик Зюлали и т.д. менестрели
известны в этой географии, и можно видеть, что произведения этих
поэтов до сих пор исполняются axыскинскими aшикaми
(менестрелями). Известно, что традиция менестреля живет среди
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турок-aхыскa. Сегодня известно, что среди турок-axыскa старейшины,
родившиеся на родине в регионе Axыскa до изгнания, знали древнюю
письменность, и среди ниx были те, кто мог читать и писать на
османском алфавите.
В этой статье будет упомянутo культурное и литературное наследие
периода Османской империи в Ахыске, и на примерах попытаются
определиться следы Османской империи в Axыске.
Ключевые слова: Ахыскa, османские произведения, традиция “aшик”
(менестреля), ахискинские поэты
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Alem de bilir biz
Osmanlı
Türküyüz
Ahıska’da ömür
sürdük bir zaman
Dini İslam, din
Muhammed
dinimiz
Okuyup da ilim
gördük bir zaman
(Aşık Paşa
Veyseloğlu)

Giriş: Ahıskalılar ve Ahıska
Kafkas kökenli bir topluluk olan Ahıska Türkleri, yüzyıllarca
yaşadıkları kadim Türk yurdu olan Ahıska bölgesinden Stalin rejimi
döneminde 1944’ün 15 Kasım gecesinde Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine
sürülmüş ve günümüzde 75 yıldır ata yurdundan binlerce kilometre
uzaklarda dağınık olarak yaşamlarını sürdürmektedir.
Bilindiği gibi, 1944’de Ahıska’nın Müslüman Türk ahalisinin
tamamı büyük bir sürgün yaşamıştır. Anayurtları Ahıska’dan Orta Asya’ya
sürülmüşlerdir. Bölgede günümüzde de metruk kalmış köylerde, yerleşim
yerlerinde eski Türk izlerini görmek mümkündür. Ahıska’nın mirasçısı
Ahıska Türkleri günümüzde anavatanlarına dönebilmiş değildir. Ata
yurdunun hatırasını, atalarından devraldığı kültürel mirası, gittikleri yerlerde
kimliklerinin bir parçası olarak yaşatmaya devam etmektedir.
1-Ahıska (Coğrafi konum, stratejik önem)2
Ahıska, Türkiye’nin Kuzey-doğusundaki Ardahan-Posof ilçesine
sınırda bulunan ve günümüzde Gürcistan toprakları içerisinde kalan

2

Gürcistan’ın coğrafi konumu: Kafkasya coğrafyasının kilit noktasındaki en önemli
düğümü elinde tutan Gürcistan; federal yapıya sahiptir ve sınırları içinde Abhazya ve Acara
Özerk Cumhuriyetleri ile Güney Osetya özerk bölgesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 69.700
km2 nüfusu 5.493.000 ve başkenti Tiflis’tir (Tbilisi). Büyük Kafkas sıradağlarının güney
tarafında yer alan Gürcistan’ın kuzeyde Rusya Federasyonu, doğu ve güneydoğuda
Azerbaycan komşularını oluşturmaktadır. Yüzey şekilleri bakımından Gürcistan kuzeyde
Büyük Kafkas sıradağlarının bulunduğu bölge alanı, Güneydeki Acara-İmereti, Trialeti,
Borcomi Bakuriani ve Ahalstihe dağlarının bulunduğu Küçük Kafkasya bölgesi ve bu iki
bölge arasında ova ve yaylaların yer aldığı engebeli çöküntü bölgesi olarak üç bölgeye
ayrılmıştır. (Dursun, 2011, S. 310.)
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bölgenin adıdır.

3

Dede Korkut Kitabında “Ak-sıka” (Ak Kale) olarak da

geçen Ahıska bölgesi kadim bir Türk yurdudur. Tarihte bölge, Sakalar,
Kıpçaklar, Atabekler’e sahne olmuş; daha sonra da sırasıyla Osmanlı ve
Rusya’nın hakimiyetine geçmiştir.

III. Murat

döneminde 1578’de

Osmanlının yönetimine geçen Ahıska, 1628’de Çıldır eyaletinin yönetim
merkezi olmuştur. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları sırasında Ruslara
bırakılana

dek

bölge

Osmanlının

Kafkaslardaki

sınır

bölgesi

konumundadır.4
Bilindiği gibi, Kafkasya coğrafyası tarih boyunca sınır ülkesi olmuştur.
Azak Denizi’nde Avrasya’nın birleştiği nokta olarak değerlendirilecek olan
Kafkas

topraklarında,

Gürcistan

coğrafyasının

özel

bir

önemi

bulunmaktadır. Karadeniz’e olan kıyısı, ekonomik ve askerî açıdan önem
arz eden limanlara sahip olması ile Gürcistan bölgenin en stratejik
noktasında önemli bir yer teşkil etmektedir.
Bir ucu Ahıska, diğer ucu da Bakü, Türkiye’den Türk dünyasına
açılan bir kapıdır. Ahıska üzerinden Gürcistan’ın tamamı da, Kafkasya’nın
en merkezi konumunu kazanmakta ve Anadolu’nun giriş çıkış yolları
üzerindeki bu stratejik konumundan dolayı Kafkasya’nın en önemli ülkesi
olmaktadır. 16. yüzyılda bölgede hâkimiyet kurmak isteyen Osmanlının
Kafkasya, en çok ilgilendiği alanlardan biri oldu, çünkü bu dönemde
Gürcistan ve Transkafkasya Osmanlı ile İran için hem stratejik hem de ticarî
transit yollar üzerinde bulunduğundan dolayı önemliydi. Osmanlıların
Kuzey Kafkasya’ya ulaşabilmeleri için Doğu Transkafkasya’yı ellerinde
3

Anadolu coğrafyasının doğal uzantısı olan ve bugünkü Gürcistan sınırları içinde yer alan
Ahıska bölgesi Türkiye’nin kuzeydoğusunda Ardahan iline komşu, sınırdan 15 km içeride
bir yerleşim yeridir. Posof çayının iki yakasında yer alan şehir, karayolu ile Tiflis, Batum
ve Türkiye’ye bağlanmaktadır (Zeyrek, 2001: 9). Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek,
Azgur ve Hırtız gibi belirli kasabalar ve bu kasabalara bağlı yaklaşık 200 köyden oluşur
(Zeyrek, 2002)
4
Ünlü gezgin Evliya Çelebi, Gürcistan gezisinde Ahıska şehrini gezerken, şehir ve halkı
üzerinde şu bilgileri verir:
“Künbetoğlu Camii: eski mimariye sahip çim örtülü minaresi olamayan bir
camidir. Aşağı kaledeki Halil Ağa Camii: Bu caminin de mimarisi çok eskiye
dayanmaktadır ve kalabalık cemaatı ala bilecek, ferah ve içaçıcı camidir. Bu
toprakların halkı ehlisünnet ve mümin kişiler oldukları için, beş vakit
namazın dışında tüm camilerde Kuranı Kerim ve diğer süreleri okur. Hususi
medresesi, hadis okulu ve darü’l-kurrası yoktur. Fakat dini eğitim almak
isteyen öğrencileri çok olmuş. Kale dışındaki varoşu da çok mamurdur. Deli
Mehmet Han, Ekmekçi İsa Ağaoğlu hanı meşhur hanlardandır. Bostanları
çok, hayırları ve bereketleri boldur….”.
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tutmaları gerekiyordu. Bir başka neden ise Orta Asya ile irtibat kurmak
isteyen Osmanlı Devleti Kafkasya’dan geçmek zorunda idi. Karadeniz
hâkimiyetini pekiştirmek, İpek Yolu’nu kontrol ederek bu yol üstündeki
ticareti elinde tutmak için Gürcistan ve Kafkasya coğrafyası İran’a karşı
Osmanlı Devleti’nin elini güçlendirmesi için çok önemli oldu. Bu stratejik
öneminden dolayı Osmanlı hakimiyeti öncesinde Gürcistan birçok devletin
mücadele ettiği bir coğrafya olmuştur.
Genel olarak Kafkasya bölgesi ile Gürcistan, özelde ise tarihi Ahıska
toprakları Türkiye’nin akrabalık bağlarının da bulunduğu Kafkaslar ile Orta
Asya Cumhuriyetlerine giden karayolları ile enerji hatlarının geçtiği
güzergah üzerinde bulunduğu için Türkiye açısından son derece stratejik bir
öneme sahiptir.
2-Ahıskanın Kısa Tarihçesi
Ahıska bölgesi, 2700 yıllık bir Türk yurdudur. Kaynakların
bildirdiğine göre, M.Ö. 4. yüzyılda Makedonyalı İskender’in Kafkasya’ya
geldiği sırada Kür ırmağı boylarında Bun-Türklerin yaşadığına dair ifadeler
yer almaktadır. Bu topraklara daha sonra birbiri ardınca Hunlar, Hazarlar ve
Kıpçaklar da gelmiştir (Zeyrek, 2001: 11). Ahıska ve çevresi, 1068'de de
Sultan Alparslan tarafından Selçuklu ülkesine katılmıştır. 1578’den 1829’a
kadar topraklarda Osmanlı devletinin hakimiyeti olmuştur.
Bölge 1828 yılındaki kuşatma ile Rus yönetimi altına girmiştir. 14
Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne Anlaşması ile Ahıska ve Ahılkelek
bölgeleri savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılmış, böylece bölge
üzerindeki Rus hâkimiyeti resmen başlamış oldu. Hem bölge halkının, hem
Osmanlı Devleti’nin bölgeyi Ruslardan geri alma mücadelesi bazı küçük
başarılara rağmen gerçekleşememiş, ilave olarak 1877’de başlayan Rusların
ileri harekâtı (93 Harbi) sonunda yapılan Ayastefanos Antlaşması ile Kars,
Ardahan ve Batum da Ruslara bırakılmıştır. (Demiray, 2012).
3-Osmanlı Dönemi
10 Ağustos 1578’de Ahıska başkent olmak üzere Çıldır Eyaleti
adıyla Osmanlı yönetimine katılan Ahıska toprakları, 1829 Edirne
Antlaşması’na kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.
III. Murat döneminde (1578) Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu
Osman Paşa’nın Kafkasya Seferi ile Safevilerden alınarak Osmanlı yönetimi
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altına giren Ahıska Bölgesi 250 sene boyunca Çıldır Eyaletine bağlı olarak
yönetildi. Ahıskada Osmanlı hâkimiyeti tesis edilmiş, bu bölgelerde idarî
düzenlemelerde bulunulmuş ve böylece Gürcistan kapıları Osmanlılara
açılmıştır.
1828 yılı yazında Rus esaretine düşünceye kadar tam 250 sene
boyunca, Çıldır Eyaleti merkezi olan Ahıska şehrine, birer sancak olarak şu
yerler bağlı idi: Bedre, Azgur, Ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale
(Koblıyan), Acara (Bu sekiz sancak 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’yla
Ruslara bırakılmıştır, bugün Gürcistan'dadır); Maçakhel (Bugün bir kısmı
Acara'da), Livana (Artvin), Yusufeli, Ardanuç, İmerkhev, Şavşat (Bu
sancaklar bugün Artvin ilimizdedir), Oltu, Narman, Kamkhıs (şimdi
Erzurum'da); Posof, Ardahan, Çıldır, Göle (şimdi Ardahanda).
Ahıska ve çevresinin bu kısa tarihçesinden de anlaşılacağı gibi bölge
bilinen en eski tarihinden beri Türk yurdudur. Tarih kaynakları da bunu
doğrulamaktadır. Yukarıda adları yazılı eski sancaklar/kazaların halkı hâlâ
aynı anadili Türkçeyi konuşuyor, aynı gelenekleri yaşıyor.
1800'lü yılların başlarında Avaristan, Bakü, Kuba, Derbend, Karabağ
Hanlıkları Rusların eline geçti. Sıcak denizlere inmek, Rusların tarihî
ülküsüdür. Bunun için de hedef Osmanlı toprakları idi. Osmanlı ülkesine
giden yol, Ahıska’dan geçiyordu. Bu bakımdan Ahıska, çok önemli bir
stratejik noktada bulunuyordu. Hakikaten Ahıska'nın Rusların eline
geçmesinden sonra Şâir Gülalî’nin şiirinde şu sözlerle ifade bulmuştur:
Ahıska gül idi gitti
Bir ehli dil idi gitti
Söyleyin Sultan Mahmut'a
İstanbul kilidi gitti.
Nitekim Ahıska'nın düşüşünden sonra Rusların hemen hiçbir
direnme ile karşılaşmadan Osmanlı topraklarında, İstanbul'a doğru, çok kısa
zamanda 500 kilometrelik yol kat etmeleri de Ahıska'nın bir "kilit"
olduğunu ortaya koyuyor.
4-İdari sistem
Kafkaslarda Osmanlı dönemi süresince bölgenin idarî sistem
(administratif) konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin
Kafkasya’yı fethiyle kurulan vilâyetler ve merkezleri şunlardır: Kartli/Tiflis,
Kakheti/Telavi, Çıldır/Ahıska, Şirvan/Ereş, Abhazya/Sohumkale, Gori/Gori
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(Danişmend, Kronoloji, C.3, s. 27, 64, 106). Bunlar arasında Çıldır Eyaletin
başşehri olan Ahıska, 1828 Osmanlı-Rus Savaşıyla Rusların eline düştü.
İdarî sistem kayıtlarına dayalı araştırmaların da işaret ettiği gibi,
Rusların hakimiyeti altına geçmesinden sonra bölgedeki nüfus yapısı Ruslar
tarafından bilinçli bir şekilde değiştirilmiştir. 1828’de 50.000 olan Ahıska
şehrinin nüfusu 1887’de 13.265’e düşmüştür (Zeyrek, 2001: 24).
Ahıska’dan Anadolu’ya bu ilk göç dalgasından sonra da aynı yüzyılın ikinci
yarısında da Rus zulmünden kurtulmak için Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yakın yerlere birkaç göç dalgası daha olmuştur. Bilindiği gibi,
buradan da Anadolu’nun içlerine doğru bir yayılma oldu.
4.1. Tarihler, tahrir defterleri
Osmanlı dönemine ait tarihî vesikalar, yazılı kaynaklar ve çok sayıda
tahrir defterleri bulunmaktadır. Bu kayıtlarda bölgedeki ekonomik-ticarî,
hukukî ve toplumsal hayatı düzenleyen çeşitli uygulamalara dair bilgiler yer
alır. Daha çok tarihçilerin ilgi alanında olan bu yazılı belgelerden bir kısmı
tetkik edilip araştırmalara kaynaklık etmiştir; bir kısmı ise henüz gün ışığına
çıkarılmamış veya layıkıyla incelenmiştir.
4.2.Kanunnameler
Bilindiği üzere, Kanunnâme, bir hükûmet tarafından, idare usulüne
uygun şekilde ve umum halkın işleriyle ilgili olarak düzenlenen ve bütün
idareciler tarafından uygulanması mecburî olan hükümleri ihtiva eden kitap
demektir.(Pakalın, C. II, S. 162)
Osmanlılar fethettikleri yerlerde kanunnameler çıkardılar. Bu
kanunnameler hayatı, adaleti düzenliyor, vergi çeşitlerini, miktarını ve
değerlerini belirliyorlardı. İlk kanunnameler Fatih Sultan Selim zamanında
çıkarılmış “Kanunname-i Al-i Osman” adını almıştır. Türk tarihi
araştırmacıları, kanunname incelemelerine önem verirler.
Ahıska coğrafyasına ait Osmanlı Kanunnameleri arasında iki örnek
bulunmaktadır: 1-Gürcistan Vilayeti Kanunnamesi (yazılış tarihi 1573, II.
Selim dönemi) ve 2- Gürcistan (Ahıska) Kanunnamesi (1595 tarihli, III.
Mehmed dönemi).

Bu kanunnamelerin metinleri hem Türkiye’deki

nüshaları hem de Gürcistan’daki nüshası yayınlanmıştır.( Bkz. A.
Akgündüz, Gürcistan, Çıldır ve Ahıska kanunnamelerinin metni; Iasha
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Bekadze,

“Gürcistan

Vilayeti

Kanunnamelerinin

Değerlendirilmesi”,

Karadeniz dergisi) 5
Bilindiği gibi, 1828de Ahıska Rusların eline düşünce Ruslar
Ahıska’daki resmî evrakı, Tiflis’e taşımışlardır. Bu kanunnamenin
Gürcistan’daki örneği şu anda orda bulunmaktadır.
Bu iki nüsha arasında birkaç küçük fark olmakla beraber, Türkiye
nüshasını esas alan Zeyrek, kitabında Ahıska Vilâyeti Mufassal Defterindeki
Kanunnâme başlığıyla

Latin harfli ve Bugünkü Türkçeyle metnini

vermektedir. (Zeyrek, 2001, S. 151, 156)6
5-Eğitim
Osmanlı hakimiyeti döneminde Ahıska ve çevresi, Osmanlı
alfabesinin kullanıldığı bir coğrafyadır. Bölgede o dönemde eğitim dili de
Osmanlıcaydı. Günümüze kadar gelmiş özellikle bölgedeki Osmanlı
hakimiyeti dönemine ait Osmanlıca yazılmış belgeler, geniş bir arşiv
dokümantasyonu da bulunmaktadır. Bu bakımdan Gürcistan’daki bu arşiv
belgelerini incelemek için Osmanlıca bilgisine ihtiyaç vardır. Osmanlı
bürokrasisinde Ahıskalı devlet adamları da önemli yer almış ve bu sınır
coğrafyasında önemli bir rol oynadığı da bilinenler arasındadır.
Kaynaklar, bu coğrafyada Osmanlı dönemi edebî eserlerin varlığına
da işaret etmektedir. Osmanlı dönemi şairlerin biyografileri ve edebî eserleri
hakkında değerlendirmeler yapan Şuarâ Tezkirelerinde verilen bilgiler
ışığında, Osmanlı coğrafyasında Divan şairi yetiştiren beldeler arasında
Ahıska da yer almaktadır.
Osmanlı dönemi Ahıska’da bulunan eğitim kurumlarında birçok âlim
tahsil görmüştür. İlk tahsillerini Ahıska’da yapıp yakın olan civarlar olan
Erzurum, Kars gibi yerlerdeki medreselerde devam ettirmişlerdir.
5

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün yayınladığı “Gürcistan, Çıldır ve Ahıska
kanunnamelerinin metinleri bulunmaktadır. II. Selim Devri’ne ait 1573 tarihli “Gürcistan
Vilayeti Kanunnamesi” ve III. Mehmed Devri’ne ait 1595 tarihli “Gürcistan (Ahıska)
Kanunnamesi”nin içerdiği hükümlere göre, bölgede adaleti, huzuru sağlamak amacıyla
çeşitli ceza hükümleri kanunlarda yer almıştır. Halkın pazar alım satım kurallarına uyması
için gereken hükümler de kanunnamelerde belirtilmiştir. Bu kanunnamelerde Çıldır, nam-ı
diğer Ahıska olan eyalette uygulanan sancak kanununun hükümleri, eyalet reayasından
alınan vergi kalemleri, onların miktarları ve tahsil edilme zamanları belirtilmiştir.
6
Zeyrek’in ifadesiyle, “Ahıska Mufassal Defteri, Prof. Sergei Cikia tarafından 1947
yılında, Ahıska ismi çıkarılıp yerine Gürcistan ismi konularak- Defteri Mufassal-i Vilâyeti Gürcistan adıyla Tiflis’te neşredilmiştir. İstanbul nüshası ise, Ankara’da Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunmaktadır.”
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Araştırmaların bildirdiği gibi, Gürcistan’da ve dolayısıyla Ahıska
bölgesinde bu dönemden 1930 yıllarına kadar Müslüman mescid mektepleri
faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu mekteplere mollalar bakardı. Okutulan
dersler arasında Kuran okuma (kıraat), Arap alfabesi, Farsça ve Arapça
gramerleri (sarf ve nahv) dilbigisi kuralları ve edebiyat gibi dersler yer
almaktadır. 1905 yılında Tiflis şehri ve kazası, Borçalı, Telav ve Sığınak
kazalarının, Ahıska ve Ahılkelek kazalarının sünnî mescid mekteplerin
sayısı 106 civarında olmuştur. (Gocayeva, 2014, s. 422)
Şunu belirtmek gerekir ki, günümüzde de Ahıskalı ailelerde
büyüklerin, sürgünden önce anavatan Ahıska bölgesinde doğmuş olanların
arasında eski yazıyı bilenlerin, yani Osmanlı alfabesiyle okuyup yazabilen
kişilerin olduğu bilinmektedir. Onlar hem Osmanlıca hem Latin yazılarını
bilir, okur; daha sonra da sürgün yerinde Kiril yazısını öğrenmişlerdi.
6-Edebi Miras, Edebî Eserler
6. 1. Şairler
Osmanlı döneminde Ahıska, şair yetiştiren beldeler arasında yer alın.
Çoğu halk şairi olmakla beraber klasik şiir tarzında yazan Divan sahibi
şairler de çıkmıştır. Onların varlığını şuara tezkirelerinden öğreniyoruz.
(İsen, 1997, S. 67) Mesela, Osmanlı dönemi önemli şairlerden biri Hâzık
Efendi’dir.
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı, Ahıskalı şairlerin destanlarında yer
almıştır. (Mesela, bu coğrafyadan yetişme Fakirî,, Ali, Gülalî vb.’e ait yazılı
destanlarda bu olayların kahramanlık duygu, vatan sevgisi çizgisinde ele
alındığını görebiliyoruz.)
Ayrıca Ahıska’nın konu olarak birçok şair ve yazar tarafından
eserlerinde yer aldığı bilinmektedir. Mesela, 17. yy.da Osmanlı dönemi ünlü
gezgini Evliya Çelebi büyük eseri Seyahatname’sinde bu bölgeyi tasvir
etmektedir. Özellikle Ahıska kalesi ve içindeki mimari yapılar, çevresinde
yaşayan ahalisine dair kıymetli bilgiler vermektedir.
Ne yazık ki, zengin kültürel yapıya sahip olan Ahıska bölgesinde 1828
Rus istilasından sonra yazılı eserler talan edilmiş; yazılı halk edebiyatına ait
cönklerden, mecmualardan az sayıda örnek kalmıştır. Derlenebilen eserler,
merkeze uzak yerlerdeki halk arasında ağızdan ağıza söylenen örneklerle
sınırlı kalmıştır. (Kırzıoğlu , 1966, S. 84-98).
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Aslen Ahıskalı olup Türkiye’de yaşamış ve yazmış birçok şair vardır.
Bunlar arasında Ali Fuat Azgur (1928 doğumlu),Yusuf Ahıskalı (1909
doğumlu) vb. var.
6.2. Yazma eserler
Osmanlı hakimiyeti dönemine ait Türkoloji ve Türk tarihi, Türk
dünyası adına önemli belgeler kalmıştır, önemli eserler yazmalar arasında
yer almaktadır.
Gürcistandaki Osmanlı dönemine ait eserlerin yazmaları Tiflis’te
korunuyor. Gürcistan İlimler Akademisindeki Osmanlıca yazmaların
kataloglanması yapıldı.7 (Bkz. Prof. Dr. Ts. Abuladze ve Dr. M. İluridze,
Gürcistan Bilimler Akademisi Elyazmaları Enstitüsü Türkçe Yazmalar
Kataloğu, Tiflis 2004, 364 s.)8 Katalogda 300 Türkçe eserin tavsifi
verilmiştir; 350 eser de örneklendirilmiştir. Elyazma enstitüsünde korunan
Osmanlı dönemine ait en önemli iki belge: yukarıda bahsedilen Defter-i
Mufassal Vilayet-i Gürcistan ve 28 meclisten oluşan Köroğlu Destanı da yer
almaktadır. Türk kültürü, edebiyatı, tarihi için önemli eserlerin varlığı
koleksiyonun önemini gözler önüne sermektedir. Söz gelimi, bütün Türk
edebiyatının zirve şahsiyeti olan Fuzulî’nin eserlerinin yazma nüshaları,
bütün

dünya

yazma

koleksiyonlarında

olduğu

gibi,

burada

da

bulunmaktadır.9
Kataloğun hazırlanması birçok bakımdan araştırmalar için faydalı
olduğu gibi, hatalı okunmalar da vardır. Bundan dolayı da bazı eserlerin
başlığı ve içeriği konusunda yanlış veya eksik bilgi bulunmaktadır. Bu da
eserin gerçek değerini ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Bu yazmaların
Osmanlı yazıyı bilen uzmanlar tarafından tekrar gözden geçirilmesine
ihtiyaç vardır.

7

El Yazmaları Gürcistan Ulusal Merkezi (Gürcüce: საქართველოს ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი ; eskiden Elyazmaları Enstitüsü ) Tiflis’te bulunur. Burası tarihî
belgelerin ve seçkin isimleri arasında özel arşivlerin eski elyazmaları arşividir.
8
Gürcistan’daki Türkologlardan olan bu iki bilim adamı, ayrıca III. Murad’dan itibaren
200’e yakın Osmanlı padişah fermanı üzerine çalışma yapmışlardır.
9
G. Goca Memmedli-Ş. Memmedli, “Gürcistanda Fuzulinin eserlerinin yazma nüshaları”,
Turan-Sam dergisi, 10/2018, S. 173-180.)
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Bugüne kadar gelmiş Osmanlı dönemine ait padişah tuğraları,
fermanlar, kanunnameler, tapu belgeleri vb. tarihî değeri çok yüksek olan bu
yazılı mirasın tetkik edilmesine ihtiyaç vardır.
7. Mimari Eserler
Ahıska bölgesi, Osmanlı dönemine ait birçok mimari eser de
barındırmaktadır. Şüphesiz bunların başında Ahıska’nın da simgesi
konumuna gelen meşhur Ahıska kalesindeki Ahmediye Cami gibi
muhteşem bir yapıttır. Ahıska’ya hâkim bir tepedeki Ahıska Kalesi adıyla
tanınan kale içindeki Ahmediye Camii, uğradığı birçok tahribata rağmen yüz
yıllardır ayaktadır. Ahmediye Camii, medrese ve sebili bir külliye içermektedir.
Camii ve medresenin restorasyon işleri tamamlanmıştır, bu mekanlar uzun süredir
ziyaretçilere açıktır.

Kale surlarının içinde yer alan kırmızı kubbeli Ahmediye 1749
yılında Ahıska Atabeklerinden Hacı Ahmed Paşa tarafından yine Ahıskalı
ustalara yaptırılmıştır. İstanbul selâtin câmileri örneğinde, medrese ve sebilli
büyük bir câmidir. Türk mimarisinin şaheseri olan bu câmiin ak minaresi,
1828 Rus felâketinden sonra Ruslar tarafından sökülerek Petersburg’a
taşınmış ve câmi de kiliseye çevrilmişti. (Zeyrek, 2001, S. 167)
Belirtmek gerekir ki, 1785’te Doğu Beyazıt’ta yaptırılan İshak Paşa Sarayı
da mimari zevk yönünden aynı ustalık ve hünerinin eseridir. Oltu'daki Aslan
Paşa Camii de aynı ustaların imzasını taşımaktadır.
Ahıska kalesi ve çevredeki yapılardan, bu bölgeye seyahat etmiş ünlü
Osmanlı gezgini Evliya Çelebi de eserinde bahsetmiştir. Önemli bir stratejik
mevkide bulunan Ahıska’da Evliya Çelebiye göre XVII. yy.’da taş bir kale,
kale içinde yüz kadar toprak ev, pek çok cami, hamam, medrese ve han
bulunmaktaydı.
8-Alimler
Ahıska’dan birçok önemli alim ve Osmanlı bürokrasisinde yer almış
önemli şahsiyetler yetişmiştir. Türk bilim ve bürokrasisinin en önemli
isimleri arasında yerini almış olan Ahıska Kökenli bilim adamı ve
bürokratların varlığı Osmanlı dönemine ait kaynaklarda belirtilmiştir.
Mesela, Sicill-i Osmanî’de bu şahısların adları geçmektedir. Onlarcası
sayılabilecek bu âlim şahıslardan sadece bazıları şunlardır: “Ahmed Efendi,
Ahmed Efendi (Büyük Gürcü), Ali Efendi, Mehmed Efendi (Gürcü, Hacı),

135

Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Abdullah Ziyayeddin Ahıskavî, Ahıskalı
Beyzade Mustafa Efendi, Haydar Palavan, Selim Palavan vb. Sicill-i
Osmani’de geçen diğer isimler: Halil Efendi (Keskin), Molla Hüseyin
Efendi, Molla İbrahim Efendi, Murtaza Paşa, Selami Efendi, Yümni
Mehmed Efendi, Süleyman Beğ, Süleyman Efendi, Şerif Mehmed Efendi,
Esad Süleyman Beğ.” (Şahin vd., 2017).
Bu Ahıskalı isimlerden birçoğu Osmanlı devlet sisteminde hocalık,
mollalık, müderrislik, katiplik (hazine-i Hümayun), kadılık yapmışlardır.
Bazıları da bölgedeki olayların seyrini etkileyecek tarihî rol üstlenmişlerdir.
Mesela, Ahıskalı Süleyman Paşa, Osmanlı Devleti’nin en buhranlı
dönemlerinden birinde Çıldır’da 20 yıl kadar uzun bir süre idarecilik
yapmıştır. O dönemde Osmanlı ve hanlıklar tarihinde önemli rol oynamıştır,
Osmanlıyla Azerbaycan ve Dağıstan hanlıkları arasında köprü görevi
üstlenmiştir.
Bunlardan bazıları bölgedeki zulüm ve baskıdan kaçarak Anadolu
topraklarına gelip yerleşmişlerdir. İlim ve sanatlarla uğraşanlar olmuştur.
Osmanlının önemli eğitim merkezlerinde eğitim görmüş ve daha sonra bu
kurumlarda çalışmış, müderrislik yapmışlardır. Yükseköğretim seviyesinde
eğitim veren Sahn-ı Seman medresesine mesela, Ahıskalı Ali Haydar
atanmıştır.

Bilindiği gibi, Ahıskalı Haydar Efendi önemli Osmanlı

müderrislerinden ve şeyhlerinden biridir.
Gerek o dönemde olsun gerekse daha sonraki dönemlerde olsun,
bazılarının politik gelişmelerde de yer aldığı bilinmektedir. Örneğin, Türk
siyasetinde önemli yer almış olan Server Atabek de Ahıska çıkışlı bir
zattır.10
Bunlar dışında Türkiye’de bilinen Ahıska kökenli olan birçok ünlü
isim bulunmaktadır. Ressam Ali Sami (Boyar), bilim adamı Muharrem
Ergin bunlar arasındadır.
9-Halk şairleri, âşıklık geleneği
Ahıska bölgesinin eskiden beri “âşıklar ocağı” olarak bilindiği ve
bölgedeki âşıklık geleneğinin Kars, Ardahan’la benzerlik gösterdiği

10

1886’da Ahıska’da doğan Atabek, birçok muharebeye katılmış, yaralanmış, istiklal
madalyası almıştır. TBMM’ne girmiş, MTAE’de maden mühendisi olarak görev yapmıştır.
Server Atabek aynı zamanda bu bölgedeki Ruslarla mücadeleyi kitaplaştıran şahsiyettir.
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bilinmektedir. Osmanlı döneminin meşhur Çıldırlı Aşık Şenlik, Aşik Zülali,
Mazlumî, Sefilî vb. âşıkların bu coğrafyada da tanındığını, Ahıskalılar
arasında hâlâ bu şairlerin eserlerinin yaşayan âşıklar tarafından icra
edildiğini görmek mümkündür. Âşıklık geleneğinin günümüzde Ahıskalı
Türkler arasında kültürün önemli bir parçası olarak hâlâ yaşadığı
bilinmektedir.
1828’e kadar Osmanlı dönemine ait birçok halk şairin isimleri
bilinmektedir. Aşık Ruhani, Aşık Mahmud, Aşık Murad, Aşık Şeyda, Aşık
Ali Çavuş vb. şairler eserlerinde aşktan, vatanın güzelliğinden, mertlik ve
kahramanlıktan, dostluktan bahsetmektedirler.
Bölgede yüz göstermiş ve halkın hafızasında yer etmiş çeşitli elim
vaka, halk şairlerinin sesiyle dile dökülmüştür. Baskın, zulüm, savaş, insan
kırımı gibi bu zor hadiselerden biri de Ocak 1915`de Ardahan’a baskın eden
Kazak Sibirya alayı Kars`da ve Ardahan`da 40 bin kişiyi katletmesidir. Ünlü
Aşık Sefili’nin diliyle “1915 yılında Ardahan-Ahıska-Kars kırğınına” isimli
şiirinde anlatılmıştır. (Kırzıoğlu, 1953, s. 553-554).
Bazı Ahıskalı âşıkların menkıbelere dönüşmüş hayat hikayelerinde
onların tıpkı halk arasında sevilen ve asırlarca hafızalarda yaşatılan,
ölümsüzleştirilen ve birkaç yerde mezarı olduğu söylenen bazı aşıklar da
var.11
Tarih boyunca her zaman bir sanat yurdu olan Ahıska ve çevresinden
Âşık Şenlik, Sefili, Emralî, Hasta Haşan, Şavkı gibi usta âşıklar yetişmiştir.
Böyle bir sanat geleneğine sahip olan Ahıska’dan sürgün dönemlerinde de
güçlü şairler ve âşıklar da çıkmıştır. Mürtez Dede, Sakine Nene, Fehlül,
Zeynul Yektay, Cabir Halidov, Şimşek Sürgün, İlim Şahzadayev, Mehyar
Ahmedoğlu, İlyas İdrisov, Gülahmet Şahin, Müseddin vb.
Ahıska’da vücut bulan ve günümüze kadar süregelen ve capcanlı
yaşatılan Türk aşıklık geleneği o kadar etkili olmuş ki, bölgede bulunan
diğer milletler arasında bile saz çalıp güzellemeler, türküler söyleyeneler
çıkmıştır. Bu coğrafyada bilinen genel Türk destanlarının, masallarının ve
halk hikayelerinin çok orijinal ve Kafkasya’ya özgü unsurlar barındıran

11

Bunlardan biri Aşık Sefili’dir.11 Hayatında çok zorluklar yaşayan Sefili zamanının aydını,
çok niteliğe sahip olmuştur. Onun dilinden derlenen Köroğlu destanı Bakü`de Milli
Bilimler Akademisinin Yazmalar Enstitüsünde muhafaza edilmektedir.

137

varyantları oluşmuştur. Bey Bögrek, Arzu ve Kanber, Yaralı Mahmud,
İbrahim ve Aslan Şah, Alıhan ve Peri, Latifşah, Köroğlu, Aşık Garip, Şah
İsmail, Kurbani gibi destanlar gelişmiş ve halk arasında söylenerek yeni
unsurlarla zenginleşip gelişmiştir. (Hacılı, 2014, S. 473)
Bu coğrafyada eskiden beri isimleri ezbere bilinen şair ve âşıklar: “Ahıskalı
Gulali, Aşık Garib, Ahılkelekli Hasta Hasan, Aşık Şenlik, Kobliyanlı Aşık
Mehemmed Sefili, Aşık Üzeyr Fakiri, Aşık Zülali, Aşık Emrahi, Ahıskalı
Mahmud Çirkini, Aşık Rakibi, Vanlı Oruc, Molla Halis, Azgurlu İsmail
Efgan, Aşık Seyfi, Haydar Bey, Deli Tamı, Gül Ahmet, Adıgönlü Ömer
Efendi, Ahıskalı Pir Mehdi, Hırtızlı Sevdayi, Ahılkelekli Daşdemir, Ahıskalı
Pertev Bey Korhan, İskender Nihani, Ahıskalı Şehri Efendi, Azgurlu İsmail,
Aşık Nuru, Aşık Balakişi, Aşık Meftuni, Aşık Balabey, Çanak Ahmet, Derviş
Elemi, Firaği, Sefil Kamil, Topçuoğlu, Aşık Murad, Aşık Necef, Aşık Necib,
Aşık Şevki, Aşık Bayram, Aşık Avaz, Aşık Mirsis, Aşık Kahraman, Aşık
Pirverdi, Aşık Müştaki, Kobliyanlı Çerkezoğlu, Hanaklı Molla Dursun
Mahzuni, Usta Polad, Aşık Ruhani, Deli Yusuf, Aşık Aslan, Aşık Karagöz,
Aşık Zeyin, Aşık Pakdayı vb.”12(Hacılı, 2014, s. 473-474)
Bu söz ve ses ustaların sanatını devam ettiren şair âşıklar günümüzde
de hâlâ var.
10-Bazı Ortak Yemek Adları
Tarihin uzun dönemlerinde Türklük izi görünen bu bölgede kültürel
etkileşim dildeki unsurlar da görülebilir. Günümüzde de bu coğrafyadaki
bazı yemek adlarının Türkçe olması o dönemden kalma izlerdir. Günümüz
Gürcistan’da yer alan Ahıska bölgesiyle sınırın bu tarafı olan Ardahan ilinde
bazı ortak yemek isimleri, iki dilde de nerdeyse aynı telaffuzla hala
yaşamaktadır: tutmaç, çırtma, kete, bişi, açma, erişte, tatarböreği (Gürcüce:
tatarberagi), haşlama, kavurma, çeçil (Gürcüce: açeçili), buğulama, Kupta
(köfte), Kapama (Gürcüce: gapama) vb. (Beridze- Kavrelişvilli, 2016)
Bununla

birlikte,

şüphesiz,

yeme-içme

ve

buna

bağlı

olan

isimlendirme konusundaki daha derin ve detaylı araştırmalar, bölgedeki
kültürel etkileşimi ortaya koyacağı gibi, hangi unsurların tam olarak ne
zamanda ne yönde bir geçiş sağladığı konusunu da aydınlatacaktır. Ayrıca

12

Hacılı çalışmasında altmışa yakın şairin adını vermektedir.
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toponimi alanındaki benzer dil çalışmaları ve araştırmaları isimlendirme ve
etkileşim konusunu da ortaya koyacaktır.13
Sonuç
Ahıska’da Osmanlı dönemine ait kültürel, edebî mirasın varlığı inkar
edilemez bir boyuttadır. Osmanlı’nın kısa veya uzun dönem hakimiyet
sürdüğü her yerde olduğu gibi, Gürcistan coğrafyasının içindeki 250 yıl
Osmanlıda kaldığı sürede Ahıska’da da ciddî bir edebi varlığın olması
doğaldır. Osmanlı dönemine ait yazılı kaynaklar, tezkireler, divanlar,
cönkler, kanunnameler, fermanlar, mezar taşları, mimarî yapılar, Ahıska
çıkışlı şair ve alimler vb. buranın da bir kültürel merkez olduğunu
göstermektedir. Bu eserlerin bazılarının tespit edilmesi, tespit edilenlerin de
Osmanlıca bilen uzmanlar tarafından ciddî tetkik edilmesi gerekir. Bu edebî
mirasın

layıkıyla

kazandırılması,

öğrenilmesi,

umumî

Türk

aydınlatılması
edebiyatına

ve

katkı

ilim

alemine

sağlayacak

ve

zenginleştirilecektir. Aşıklar ocağı olarak bilinen Ahıska’da birçok hikaye,
destan, masalın farklı varyantları oluşmuş, gelişmiştir. Bunların yazma
nüshalarının iyi tetkikine ihtiyaç vardır. Bugün Gürcistan’da bulunana
yazma

eserlerin

kataloglaması

yapılmış

durumdadır.

Ancak

bu

kataloglamada birçok hatalı okunuş olduğundan eserin gerçek künyesi, içeri
konusunda net bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı dönemine ait bu edebî
miras, Ahıska’nın coğrafî, tarihî ve kültürel değerini bir kez daha ortaya
koyacaktır.
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AHISKA COĞRAFYASINDA DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞİMİ
CHANGE OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN AHISKA
GEOGRAPHY
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В
МЕСХЕТИИ
Halil KURT1
Özet
Ahıska, Gürcistan’ın Türkiye sınırında yer alan ve Samtshe-Cavaheti olarak
isimlendirilen 6413 km2 alan kaplayan coğrafi bir bölgedir. Ahıska’da
demografik yapının değişimi 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşıyla başladı.
Rus ordusunun 17 Ağustos 1828’de Ahıska kalesini kanlı muharebeler
sonrası ele geçirmesiyle bölgede Osmanlı yönetimi son buldu. Ahıska ve
çevresi 1829 Edirne Antlaşması ile Rus sınırlarına dahil edildi.
Rusya, İran ve Osmanlı’ya karşı kazandığı muharebelerden sonra yapılan
Türkmençay (1828) ve Edirne (1829) antlaşmalarının ilgili maddelerine
dayanarak bölgeye İran ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenileri göç
ettirdi. Rusya bölgeye Türk ve Müslüman nüfus yerine, kendine daha sadık
olacağını düşündüğü Ortodoks Hıristiyan olan Gürcü ve Ermeni nüfusu
iskan ederek Güney Kafkasya’da siyasi olarak kalıcı olmayı hedefledi.
Ahıska Coğrafyasına bir yandan Ermeni ve Gürcü nüfus iskan edilirken,
diğer taraftan da Ahıska Türkleri Rus baskısına dayanamayıp tarihi süreçte
Anadolu’ya göçmeye başladı. Nitekim, 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
Osmanlı Devleti’ne yardım eden Ahılkelek ve Ahıska Türklerinin bir
kısmının savaş sonrasında Rus katliamından kurtulmak için Erzurum’a
sığınmaları da bölgedeki nüfus yapısının değişmesinde etkili olmuştur.
Benzer durumlar 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı ve I.
Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) da yaşanmıştır. Bölgede çoğunlukta
bulunan Türk ve Müslüman ahali savaşlar ve göçler neticesinde nüfus
olarak azınlığa düştü. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Stalin’in emriyle
1944’de Ahıska Türklerinin anavatanlarından toplu olarak sürgün
edilmesiyle de bölgedeki Türk varlığı tamamen sonlandırıldı.
Gürcistan içinde yer alan Samtskhe-Cavaheti bölgesinde 2002 verilerine
göre toplam 207.598 olan nüfusun, yaklaşık % 54’ünü Ermeniler 113.347 ve
geri kalanını da Gürcüler oluşturur. Ermeni nüfusu Ninotsminda ve
Ahılkelek bölgelerinde ezici çoğunluğa sahiptir. Bu çalışmada, Ahıska
Coğrafyasında 1828’den günümüze kadar olan dönemde savaşlar, göçler ve
1
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sürgünlerle demografik yapıdaki değişim istatistiki verilerle ortaya
konulmaya çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Demografik Yapı, Göç, Ermeni Nüfus.
Abstract
Akhaltsikhe, called and Samtshe-Javakheti is located in Georgia's border
with Turkey is a geographical area covering 6413 km2. The change of the
demographic structure in Ahıska began with the 1828-1829 OttomanRussian War. After the Russian army seized Ahiska castle on 17 August
1828 after bloody battles, Ottoman rule ended in the region. Ahıska and its
environs were included in the Russian borders with the Treaty of Edirne in
1829.
After the battles against Russia, Iran and the Ottomans, Turkmençay (1828)
and Edirne (1829) settled the Armenians living in Iran and the Ottoman
Empire based on the relevant articles of the treaties. Russia aimed to be
politically permanent in the South Caucasus by settling in the region the
Georgian and Armenian population of Orthodox Christians, who thought it
would be more loyal to itself than the Turkish and Muslim population.
While the Armenian and Georgian populations were inhabited on the one
hand, the Ahiska Turks could not resist the Russian pressure and started to
migrate to Anatolia in the historical process. As a matter of fact, the fact that
some of the Ahılkelek and Ahıska Turks, who helped the Ottoman Empire
in the Ottoman-Russian War of 1853-1856, took refuge in Erzurum in order
to get rid of the Russian massacre after the war was also effective in
changing the population structure in the region. Similar situations occurred
during the 1877-78 Ottoman Russian War and World War I (1914-1918),
known as the 93 War. The majority of Turkish and Muslim population in
the region fell to minority as a result of wars and migrations. Towards the
end of World War II, with the order of Stalin, the mass exile of Ahiska
Turks from their homelands in 1944, the Turkish presence in the region was
completely terminated.
In the Samtskhe-Cavaheti region in Georgia, according to 2002 data, 54% of
the total population was 207,598 Armenians (113,347) and the rest
Georgians (94,251). The Armenian population has a large majority in
Ninotsminda and Ahilkelek regions. In this study, the changes in
demographic structure with wars, migrations and exiles in the period of
1828 to the present day in Ahıska Geography are tried to be put forward
with statistical data.
Keywords: Georgia, Ahıska, Demographic Structure, Migration.
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Резюме
Месхетия расположена на ранице Грузии с Турцией и охватывает
площадь 6413 Km2, которая называется Самцхе-Кавахети. Изменение
демографической структуры в Месхетии началось с Османско-русской
войны в 1828-1829 годах. 17 августа 1828 года русская армия после
кровопролитных сражений захватила Крепость Рабат и положила
конец османскому правлению в этом регионе. 1829 года Месхетия и её
окрестности были включены в границы России с Адрианопольским
мирным договором.
Россия, после войны против Ирана и Османской империи на основании
соответствующих договоров Туркменчай (1828) и Эдирне (1829)
переселила армян из Ирана и Османской империи в регион Месхетии.
Россия стремилась быть политически постоянной на Южном Кавказе,
заселяя грузинское и армянское население православных христиан,
которое, по их мнению, было бы более лояльным по отношению к
себе, а не к турецкому и мусульманскому населению.
В то время как армянское и грузинское население было заселено,
турки-месхетинцы не смогли противостоять давлению России и начали
мигрировать в Анатолию. Тот факт, что некоторые ахилкелекские и
месхетинские турки, которые помогали Османской империи во время
Османско-русской войны 1853-1856 годов, нашли убежище в
Эрзуруме, чтобы избавиться от русской резни после войны, также был
эффективным в изменении структуры населения в регионе. Подобные
ситуации произходили во время Османско-русской войны 1877-78
годов известной как война 93 года и в Первой Мировой Войне (19141918). В результате войн и миграций большая часть турецкого и
мусульманского населения оказалась в меньшинстве. К концу Второй
Мировой Войне присутствие тюрков в регионе было полностью
прекращено массовым изгнанием туроков-месхетинцев со своей
родины в 1944 году по приказу Сталина.
В регионе Самцхе-Кавахети в Грузии, по данным 2002 года, общая
численность населения составляли 207 598 человек, примерно 54%
населения составляли армяне (113 347 человек), а остальные - грузины
(94 251 человек). Население армян имеет значительное большинство в
Ниноцминдской и Ахилкелекской областях. В этом исследовании мы
попытались показать изменения в демографической структуре с
войнами, миграциями и изгнаниями с 1828 года по настоящее время в
Месхетии с использованием статистических данных.
Ключевые слова: Грузия, Месхетия, демографическая структура,
миграция.
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Giriş
Gürcistan sınırları içerisinde yer alan Ahıska; Türkiye, Ermenistan
ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği noktanın kuzeydoğusunda yer alır.
Ahıska, Gürcistan’ın Türkiye sınırında yer alan Meskhetya-Cevehat veya
Samsthe-Cevehati olarak isimlendirilen 6413 km2 alan kaplayan kültürel ve
coğrafi bir bölgedir. Burada altı rayon Ahıska (Akhalsikhe), Adigün
(Adigeni), Aspinza, Borcom (Borjomi), Ahılkelek (Akhalkalaki) ve
Ninotsminda (Bogdanovka) ilçeleri ile 200 den fazla köy bulunmaktadır
(Özey 2017: 240). Gürcistan 1994 yılında Ahılkelek ve Ninotsminda
rayonlarındaki Ermeni nüfus çoğunluğunu dengelemek için Samstkhe
bölgesini Cavaheti ile birleştirerek idari açıdan Samstskhe-Javakheti adında
tek bir bölge oluşturdu. Cavaheti (Hırtız) etnik olarak Ermenilerin
çoğunlukta olduğu ve Türkiye ile Ermenistan’a sınırları olan bölgedir
(Şekil:1).
Ahıska ve çevresine tarihte Mesketya da denilmektedir. Türklerin
Ahıska dediği şehre, Gürcüler, Sa-mskhe, Akhalsikhe, Sa-Atabago gibi
isimler kullanmaktadırlar. Ahıska ve çevresi, 1068’de Sultan Alparslan
tarafından Selçuklu ülkesine katılmıştır. Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî
nüfuzu altında kalan Ahıska Atabeklerinin toprakları, Lala Mustafa Paşa ve
Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Seferi sırasında, Safevîlerden
alınarak Osmanlı ülkesine katıldı (1578).
Ahıska, Osmanlı Devleti zamanında Çıldır Eyaleti’nin başkenti ve
önemli bir kültür ve ticaret merkezi idi. Ne yazık ki 1828 yılında Rusların
eline düşen bu şehir, Rus, Gürcü ve Ermeni ittifaklı Hristiyan zulmü
sebebiyle, Anadolu’ya doğru başlayan göçlerle Türk nüfusunun bir kısmını
kaybetmiştir. Buna rağmen, eski bir Türklük bölgesi ve tarih mirasına sahip
olan Ahıska, Türk kimliğini kaybetmedi. Ahıska şehri, yeni kurulan Çıldır
Eyaleti’nin tam 250 sene boyunca, başkenti oldu.
Şekil: 1. Gürcistan’ın İdari Bölümleri.
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Çıldır Eyaleti merkezi olan Ahıska şehrine, birer sancak olarak
Bedre, Azgur, Ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale (Koblıyan),
Acara (Bu sekiz sancak 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’yla Ruslara
bırakılmıştır, bugün Gürcistan'dadır); Maçakhel (Bugün bir kısmı Acara'da),
Livana (Artvin), Yusufeli, Ardanuç, İmerkhev, Şavşat (Bu sancaklar bugün
Artvin ilindedir), Oltu, Narman, Kamkhıs (Bunlar şimdi Erzurum'da);
Posof, Ardahan, Çıldır, Göle (Bunlar da şimdi Ardahan ilimizdedir) bağlı idi
(Zeyrek 2001, s.14).
Rus Çarlığının Güney Kafkasya’yı Ele Geçirmesi
Çarlık Rusya’sı, 19. yüzyılın başından itibaren bir taraftan Osmanlı
topraklarındaki hâkimiyetini genişletirken bir taraftan da İran topraklarında
yayılmaya çalıştı. Rusya, Gülistan (1813) ve Türkmençayı (1828)
Antlaşmalarıyla Erivan da dâhil olmak üzere Aras Nehri’nin kuzeyindeki
bütün toprakları İran’dan aldı. Sonra da 1828– 1829’da savaştığı Osmanlı
Devletini yenerek 1829’da imzalanan Edirne Antlaşması ile Ahıska, Poti,
Anapa, Ahılkelek ve Gürcistan’ı ele geçirdi. Rusya’nın, antlaşmaya
koydurduğu 15. maddeye dayanarak, Revan başta olmak üzere bölgeye,
İran’da, Osmanlı Devleti’nde ve kendi topraklarında yaşayan Ermenileri göç
ettirmesidir. Antlaşma öncesinde bölgede çoğunlukta bulunan Türkler planlı
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olarak yapılan bu göçler neticesinde nüfus olarak azınlığa düşmüş ve
böylece Ermenistan Devleti’nin temelleri atılmıştır (Yeşilot 2008: 187).
Yaklaşık 250 yıl Osmanlı’nın Çıldır Eyaleti’nin başkentliğini yapan,
önemli bir kültür ve ticaret şehri olan Ahıska, aynı zamanda Osmanlı’nın
doğu sınır kapısını oluşturmuştur. Rus Çarlığı, Anadolu’yu işgal etmek için
bir engel olarak gördüğü Ahıska’yı işgal etmek amacıyla çeşitli tarihlerde
(1807, 1810, 1811, 1812) birkaç kez saldırıda bulunmasına karşın başarılı
olamamıştır.
Şekil: 2 Samsthe-Cevehati’de yer alan 6 Rayon’un (İlçe) coğrafi
konumu ve sınırları.

Kaynak: Selver Özözen Kahraman & Aydın İbrahimov, 2013:79

Ahıska Kalesinin Düşmesi: Ahıska Kalesi, Kura Nehri’nin
kıyısında yüksek ve erişilmez bir yere kurulmuş tarihi bir yapıdır. Ahıska’da
kasabanın kendisi, kalenin duvarları ve onun içinde yükselen hisar olmak
üzere üç hat vardı. Yüksek kayalar üzerine kurulmuş olan şehirde yaklaşık
25.000 kişi yaşıyordu. Kalenin etrafında yükselen tepeler surlara karşı
dışarıdan düzenlenebilecek saldırılara yardımcı olabiliyordu. Buna karşılık
bölgenin dağlık ve arazinin ise engebeli bir durumda olması şehir içerisinde
yaşayan halkın savunmasında kolaylıklar sağlıyordu (Foto:1).
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Ruslar kuşatmaya geldiklerinde kalede yaklaşık olarak 10.000
personele sahip bir garnizon bulunmaktaydı. Rus General Paskeviç, ordusu
ile Ahılkelek’ten yola çıkarak yaklaşık 70 km mesafeyi üç günde aşıp 3
Ağustos 1828’de Ahıska önlerine vardı. Rus ordusu 10.000’in üzerinde bir
sayıya ulaştı, Türk ordusu ise yaklaşık 30.000 civarındaydı. 8 Ağustos’ta
Rusların yerleştirdikleri dokuz adet top ile şehir bombalanmaya başlandı.
Böylece Ahıska kuşatması başlamış oldu. 15 Ağustos günü öğleden sonra
başlayan saldırı ile büyük kuşatma toplarının açtığı deliklerden kale
içerisine giren Ruslar, ele geçirdikleri yerlere derhal topları yerleştirip
bombardımana başladılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden
savaşta şehirde bulunan evler ateşe verildi. Alevlerin aydınlığı altında uzun
süre savaş devam etti. Genç ve yaşlı bütün Ahıskalılar, evlerini savunmak
için canla başla ve büyük bir cesaretle savaştılar. Bir camiye sığınan
yaklaşık 400 kişi ateşe verildi. Kadınlar ise düşman eline geçmektense
yanan evlere girerek canlı canlı yanmayı tercih ettiler. Ancak Rus General
Paskeviç savaşın sonunda kadınların namusunun korunduğunu, çocuklarla
birlikte güvenli bir yere götürüldüğünü rapor etti. 16 Ağustos’un sabah
saatlerinde şehir tamamen ele geçirildi. Artık geriye sadece şehir içerisinde
yükselen kale kaldı. Ruslar kalenin etrafını yakın mesafeden toplarla
çevirdiler. Bu şartlar altında çok fazla direnemeyen kale, 17 Ağustos’ta
Paskeviç tarafından sunulan teklifi kabul ederek teslim oldu. İçeride
bulunan Köse Mehmed Paşa 4.000 civarında askeriyle birlikte silahlı olarak
çekilip gitmek şartıyla teslim oldu. Ruslar, Ahıska’nın ele geçirilmesi için
yapılan bu son saldırıda çok sayıda kayıp verdiler. Ahıska Türklerinin kaybı
ise çok daha fazlaydı. Şehirde yaşayan halktan 3.000 kişi öldürüldü.
Paskeviç’in Tifliskiye Vedomosti gazetesinde yayınlattığı habere göre
Ahıska kuşatmasında toplam 5.000 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Ruslar,
Ahıska’da bulunan değerli yazma eserleri alıp St. Petersburg’a götürdüler
(Çaycıoğlu, 2018: 135). Kars, Ahılkelek, Ahıska ve Ardahan’dan sonra
Paskeviç’in bir sonraki hedefi Erzurum’un alınmasıydı. Çünkü Doğu
Anadolu’nun merkezi olan Erzurum ele geçirilirse Ruslar Anadolu’ya daha
rahat girebilecekler ve bölgeden geçen ticaret yollarının güvenliğini
sağlayabileceklerdi.
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Foto : 1 Ahıska Kalesi ve Kura nehri boyunca Ahıska Şehrinin
Görünümü.

Rus ordusunun 3 Ağustos’ta kuşatma altına aldığı Ahıska Kalesi, 15
Ağustos’taki kanlı mücadeleden sonra 17 Ağustos 1828’de teslim olması
neticesinde Osmanlı yönetimi son buldu. Ahıska ve çevresi 1829 Edirne
Antlaşması ile Rus sınırlarına dahil edildi. Ahıska’da yeni bir şehir idaresi
kuruldu. Ahıska şehri 1828 felaketinden sonra belini doğrultamamış ve
harabe halinden kurtulamamıştır. 1828’de 50.000 olan Ahıska şehrinin
nüfusu 1887’de 13.265’e düşmüştür (Zeyrek, 2001: 24). İşgalin ardından,
bir yandan halkın Anadolu’ya göçe zorlanması, diğer yandan halkın
gönülsüz de olsa topraklarını terk etmesi, bölgedeki Türk nüfusunun önemli
ölçüde azalmasına neden olmuştur. 1829’da imzalanan Edirne Anlaşması ile
Ahıska ve Ahılkelek savaş tazminatı olarak Ruslara terk edilirken, Kars,
Ardahan ve Çıldır Osmanlı Devleti’nde kalmıştır.
93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra
imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum da
kaybedilmiştir. Bir yandan Kafkasya’dan Anadolu’ya Türk ve Müslüman
ahali göç ederken, diğer tarafdan Doğu Anadolu’dan Ahıska bölgesine
yoğun Ermeni göçü yaşanmıştır.
I. Dünya Savaşı sonrasında 1918’de imzalanan Brest-Litovsk
Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Türkiye’ye bırakılmıştır.
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1917 Devrimi’nin ardından, Transkafkasya Federasyonu’nun çöküşüyle
1918 yılında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan, kendi bağımsız
devletlerini kurmuşlardır.
Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska ve Ahılkelek halkı,
Sovyetlerin ilan ettiği kendi kaderini tayin hakkını kullanarak Türkiye’ye
katılmak istediklerini Menşevik Gürcü yönetimine bildirmişlerdir. 11 Mayıs
- 4 Haziran 1918 tarihlerinde toplanan Batum Konferansı sonunda
imzalanan Batum Anlaşması ile Gürcistan Hükümeti, Ahıska ve
Ahılkelek’in Türkiye’ye bırakılmasını kabul etmiştir (Baydar-Aydıngün,
2001: 65). Ancak, 18 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi
çerçevesinde Türk birlikleri Ahıska ve çevresinden çekilmek zorunda
kalmış, Ahıska 5 Aralık 1918’de Gürcülerin eline geçmiştir. Türk
birliklerinin

bölgeden

çekilmeleri,

bölgenin

Türkiye’de

kalmasını

sağlamaya çalışan halkın ortaya koyduğu çabaların da boşa çıkmasına neden
olmuştur.
Böylece

Osmanlı-Rus

sınırının

yeniden

çizilmesi

nedeniyle

antlaşmaya, Rusya’ya bırakılan topraklarda yaşayan ahalinin durumuyla
ilgili olarak “Rusya’ya bırakılan yerlerin halkı başka yere gidip oturmak
istedikleri takdirde serbest olacaklardır. Bu hususta kendilerine bu
sözleşmenin tasdiki tarihinden itibaren üç sene mühlet verilmiştir. Söz
konusu mühletin bitiminde, mülklerini satıp memleketten çıkmamış olanlar,
Rus tabiiyetinde kalacaklardır.” şeklinde bir madde kondu. Bu durum
Kafkasya’dan Anadolu’ya yapılan göçleri hızlandırdı. Osmanlı ordusunun
bölgeden ayrılmasıyla aralarında Ahıska Türklerinin de bulunduğu bazı
Müslümanlar bölgeyi terk edip Anadolu’ya geldiler. Rus savaşları
Kafkaslardan Anadolu’ya yapılan göçün sürekli ve toplu bir hareket hâline
gelmesinde etkili oldu ( Buntürk 2007: 110).
Rus Çarlığının Kafkasya’da Demografik Yapıyı Değiştirmesi
Doğu Anadolu’nun 1828-1829 Savaşı’nda Rus kuvvetlerince işgali,
bölgenin yalnızca siyasi ve askeri dengesini bozmakla kalmamış, fakat aynı
zamanda demografik yapısında da önemli değişiklikler meydana getirmiştir.
Kars, Ahıska, Erzurum, Bayezıd gibi önemli kaleleri ele geçiren Paskyeviç
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kumandasındaki Rus kuvvetlerinin bu kadar kolay ilerlemesinde, Türk
tarafının kıt’a harekatı ve mevki durumu hakkındaki bilgilerle Rus ordusunu
besleyen bölge Hristiyan/Ermeni ahalisinin yardımlarının da payı büyük
olmuştur (Beydilli 1988: 383). Edirne Antlaşmasının 13. maddesi taraflara,
emlak ve arazinin herhangi bir şekilde engellenmeden satışları ve tasfiyesi
için 18 ay süre tanımıştı. “XIII. madde gereğince, iki devlet, savaş sırasında
a'mâl-i harbiyede bulunmuş veya tavır ve hareketleriyle diğer tarafı iltizam
etmiş olan tebealarını tamamen affediyorlar ve bunlardan, istedikleri
yerlere göçmek istiyenlere de "18,, ay müddet veriyorlardı. Bunun gibi,
Ruslar tarafından işgal edilen ve Osmanlılara geri verilen yerler halkından
olup da, iki devletten birinin memleketine göçmek istiyenlere de "18,, ay
müsaade verilecekti” (Turan 1951: 142). Ağustos 1828’de Ahıska’nın Rus
orduları tarafından alınmasıyla Türkler ve diğer Müslüman gruplar
bulundukları yeri terk ederken, topraklarını çok düşük değerlerle kalanlara
satmak zorunda kalmışlardı. Devlette bu arazileri hazine arazisi gibi yeni
gelen Ermenilere verdi.
Rusya, Kafkasya’da siyasî hâkimiyet tesis ettikten sonra kültürel ve
ekonomik olarak da etkin olmak istedi. Bu amaçla Kafkasya’da yaşayan
yerli halkın ya Hristiyan olmasını ya da bölgeyi terk etmesini temin etmek
amacıyla baskıcı politikalar izledi. Bunun üzerine Kafkasya’da yaşayan
binlerce insan 1860’lardan itibaren Anadolu’ya göç etti. Bu sırada göç eden
halklardan biri de Ahıska Türkleridir.
Ermenilerin, Güney Kafkasya’da Rus idaresindeki bölgelere
göçmelerinde Ermeni kilisesinin rolü büyük oldu. Rus askeri yönetimi ile
işbirliği içinde olan Üçkilise (Eçmiadzin) Katogigos’u bütün Ermeni
ruhbanlara Rusya sınırlarındaki bölgelere göç etme emri verdi. Karşı
çıkanların bütün dini kisve ve hüviyetlerinden mahrum edileceğini bildirdi.
Ruhbansız kalan Ermeniler gönüllü veya gönülsüz olarak göçe zorlandılar
(Arslan, 1995: 32). Ermenilerin Azerbaycan ve Doğu Anadolu’dan
göçürülmesinde Ermeni ruhbanı göçürülme işinde en önemli rollerden birini
üstlenmiştir. Bu iş, cemaatlerini göçe her türlü baskı ve korkutmalarla
(zılgıtlamak, ağır dayak atma, mallarını yağmalama, evlerini yakma vs.)
hazırlamaktan, araziye yabancı Rus kıt’alarına “kılavuzluk” etmeye kadar
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varabilmekteydi (Beydilli 1988: 407). Netice olarak, Doğu Anadolu’dan
Rus idaresine geçen Güney Kafkasya’ya göçürülen bu nüfusun, Edirne
antlaşmasının 13. maddesinde öngörüldüğü gibi, serbest irade ve tercihle
olmadığını görmüş bulunmaktayız.
Ruslar, Erzurum reayasının çoğunu Ahıska’da iskan etmeyi
düşünmekteydiler. Ancak buraya getirilen Ermenilerin çoğunun “firara
hazır” oldukları anlaşıldığından bölgeyi sıkı bir kontrol altında tutmaya
başladılar. Özellikle Erzurum ve Ardahan’dan gelen Ermeni göçmenler
Ahıska ve Ahılkelek çevresine yerleştirildi. Rus hükûmeti, Müslümanların
ellerinde bulunan arazileri mahkeme kararıyla alarak önce devlet hazinesine
devretti ardından yeni göç eden Ermenilere verdi (Beydilli 1988: 369-392).
Tablo: 1. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Rusya’ya Göçürülen
Ermeniler
İran’dan göçürülen Ermenilerin genel yekûnü

Hane

8.249

Kişi

41.245

Osmanlı resmi kayıtlarına göre Erzurum’dan

Hane

4.230

göçürülen Ermenilerin yekûnü

Kişi

21.150

Toplam olarak Doğu Anadolu’dan göçürülen

Hane

20.000

Ermeniler

Kişi

100.000

Kaynak: Kemal Beydilli, 1988, s.410.

Göçler bittikten sonra Doğu Anadolu’dan giden Ermenilerin sayısı
14.044 aile olarak kayıtlara geçti. Bir aile altı kişi kabul edilirse, toplamda
bu sayı 84.264 kişiye denk geliyordu. Ancak Göç Komitesi’nin hazırladığı
Türkiye’den göç ettirilen ailelerin sayısını gösteren listenin sonuna, bazı
askeri yetkililerin henüz ellerindeki verileri göndermedikleri için sayının
tamamının listeye eklenemediği notu düşülmüştü. Zaten pek çok Rus ve
Ermeni kaynaklarında Türkiye’den giden Ermeni nüfusunun 90 000-100
000 kişiye ulaştığı kaydedilmişti. Erzurum’dan 7 298, Bayezid’ten 4 216,
Kars’tan 2 467 ve Ardahan’dan 67 aile göç ettirildi. Ermenilerin Rusya
sınırlarında yerleştirildikleri yerler ise şu şekildeydi: 5.000 aile Ahıska ve
çevresine, 1.050 aile Borçalı ve Tsalki civarı ile Pembek ve Şuragel
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bölgesine yerleştirildi. Geriye kalanlar Ermeni Vilayeti, Gökçe Göl çevresi
ve Baş Abaran’da iskân edildi (Çaycıoğlu, 2018:177).
Ahıska Türklerinin yaşadığı ilk göç dalgası 1839 Edirne Antlaşması
sonrasında oldu. Ahıska, her ne kadar Osmanlı toprağı olmaktan çıktıysa da
halkı Osmanlı ile bağını hiçbir zaman koparmamıştır. 1853-1856 OsmanlıRus/Kırım Savaşı sırasında Ahılkelek ve Ahıska Türklerinin bir kısmı
Osmanlı ordusuna yardım etmeleri nedeniyle savaş sonunda Rusya’nın
baskısından kaçarak Erzurum’a sığındı.

Öyle ki 1861 yılında Erzurum

Valisi, Ahıska’dan 2500 ailenin Osmanlı tabiiyetine geçmek için izin
istemesi talebini Sadaret makamına bildirdi.
Osmanlı ile Rusya arasında 1877–1878 Savaşı’nın Osmanlılarca
kaybedilmesinden sonra yeni bir göç dalgası başladı. 1878’den sonra da
Kafkasya’nın değişik bölgelerinden ahali Anadolu’ya yoğun bir göç
hareketi başlattı. Göç edenler arasında Ahıska Türkleri de vardı. Osmanlı
döneminde 50.000 nüfusu olan Ahıska şehri, Rus işgaliyle harabeye dönmüş
ve 1877’de şehrin nüfusu 13.265’e gerilemiştir. Müslüman ahalinin bir
kısmı Türkiye’ye göç etmiş ve onların yerlerine ise Ruslar, Gürcüler ve
Ermeniler iskan edilmiştir.
Ahıska Türklerinin Anadolu’ya, kitlesel olarak göçmek yerine
peyderpey geldikleri, hatta bir kısmının önden gelerek Anadolu’daki hayat
şartlarına bakıp burada bir düzen kurduktan sonra yakınlarını çağırdıkları
anlaşılıyor. Ahıska Türkleri Anadolu’da başta Erzurum, Eskişehir, Bursa,
Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Amasya olmak üzere çeşitli vilayetlere
yerleştirildiler.
S.S.C.B. Döneminde Ahıska Coğrafyası (1922-1991)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyetler Birliği
arasında imzalanan 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars
anlaşmalarıyla

Türkiye’nin

doğu

sınırı

kesinleşmiştir.

Moskova

Anlaşması’na göre Ahıska, Ahılkelek ve Batum Türkiye sınırları dışında
kalırken, Kars ve Ardahan Türkiye’ye dâhil olmuştur. Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan, Moskova ve Kars anlaşmalarının kendileri için de
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geçerli

olduğunu

kabul

etmişlerdir.

Siyasi

sınırların

çizilmesiyle

Türkiye’nin Ahıska ile başta fiziki/coğrafi olmak üzere tüm tarihsel ve
kültürel bağları kopmuştur.
Ahıska’nın 1921’de Sovyetler Birliği’ne bağlanmasıyla Ahıska
Türkleri için yeni bir dönem başlamıştır. Bu yıllarda Ahıska Türkleri,
okullarda önce Arap, sonra Latin ve daha sonra da Kiril alfabesi ile eğitim
görmüştür. Gürcistan’ın 1921 yılında Sovyet hegemonyasına girmesi ile
Ahıskalılar için kara günler tekrar başlamıştır. Sovyet yönetimi, zorla
Gürcistan sınırları içerisinde bıraktıkları Abhaz, Asetin ve Acaralılara Özerk
Cumhuriyet kurma hakkı tanırken, Ahıska Türkleri yok farz edilmiştir (
Zeyrek, 2001: 44, Buntürk, 2007: 183-184).
S.S.C.B Döneminde yapılan nüfus sayımlarına göre Güney
Kafkasya’da en fazla nüfusa sahip ülkenin 1926, 1939 ve 1959 sayımlarında
Gürcistan olduğu, 1970 sonrası dönemde ise Azerbaycan nüfusunun
Gürcistan’ı geçtiği görülmektedir (Tablo:2).
Tablo: 2 S.S.C.B. Nüfus Sayımlarına Göre Güney Kafkasya’daki
Cumhuriyetlerin Nüfusları
Ülke

1926

Azerbaycan

Gürcistan

Ermenistan

1939

1959

1970

1979

1989

2 314

3 205

3 697

5 117

6 026

7 021

571

150

717

081

515

178

2 677

3 540

4 044

4 686

4 993

5 400

233

023

045

358

182

841

878 929

1 282

1 763

2 491

3 037

3 304

338

048

873

259

776

Kaynak: Halil Kurt 2015: 9

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) 1926 yılında
gerçekleştirilen nüfus sayımı sonuçlarına göre, Ahıska Coğrafyasının nüfus
yapısındaki değişimi şu şekilde ifade etmektedir: Ahılkelek ilçesinde
Ermeniler nüfusun % 73’ünü, Türkler % 8,5’ini, Gürcüler ise % 10’unu
oluşturmaktadır. Ahıska ilçesinde de nüfus yapısı değişmiş olup, Türkler
azalmış (49.500 kişi) ve oran olarak % 51’e kadar gerilemiştir. Ahıska’daki
Gürcüler (24.000 kişi) ile Ermenilerin sayısı (15.000 kişi) da artarak oran
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olarak Gürcü nüfus % 25’e ve Ermeni nüfus % 16’ya yükselmiştir. Sovyet
hakimiyetinin ilk yıllarında (1926) Ahıska ve civarındaki 328 yerleşim
yerinde (şehir, kasaba ve köy) 175.500 kişi yaşamaktadır. Bölgenin 189
yerleşim yerinde Türk ahalisi bulunmakta olup, toplam nüfusun % 32’sini
(56.000 kişi) oluşturmaktadırlar. Kürtlerle (4.000 kişi) birlikte Müslümanlar
211 yerleşim yerinde toplam nüfusun (60.500 kişi) % 34,5’ini teşkil
etmektedirler. Ermeniler ise 133 yerleşim yerinde bulunmakta olup, toplam
nüfusun (73.000 kişi) % 42’sini meydana getirmektedir.
1930’lı yıllarda Ahıska Türkleri Sovyet yönetimi altında kültürel
baskılara maruz kalmaya başlamıştır. 1930 ile 1939 yılları arasındaki
dönemde Türkçe olan isimlerini Gürcü isimleriyle değiştirilmeleri
emredilmiş ve hatta bazılarından isimlerinin Rusçalarını almaları dahi
istenmiştir. Özellikle Stalin, Bakü-Batum arasındaki petrol boru hattı
dolayısıyla ekonomik açıdan Batum ve çevresinin önemini kavramıştır.
Ahıska ve Ahılkelek bölgeleri jeopolitik açıdan olduğu kadar ekonomik
açıdan da önemlidir. Stalin gelecekte Apşeron yarımadasından ve Orta
Asya’dan gelen boru hattının tüm siyaset ve iş dünyasını ilgilendireceğini
öngörmüştür. Bu çerçevede Ahıska Türkleri üzerindeki baskısını gittikçe
artıran Stalin’in bu zulmü 1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren daha da
artmıştır. 1938-1940 yılları arasında Ahıska ve çevresine, Türkiye’ye
mücavir sınırın korunması adı altında on binlerce asker yerleştirilmiştir.
1940 yılına kadar askere alınmayan Ahıskalılardan 40 bin civarında kişi
Alman cephesine sevk edilmiştir. Askere sevk edilenlerin kız, gelin ve
çocukları Borcama demiryolu yapımında çalıştırılmış ve 1944 yılında
tamamlanan bu demiryolu binlerce Ahıska Türküne mezar olmuştur
(Zeyrek, 2001: 47 ve Aslan, 1995: 7-8).
Türkiye ile bir savaş ihtimaline karşı tedbir almak için Stalin
yönetimi Gürcistan-Türkiye sınırındaki Ahıskalı Türkleri temizleme
politikası takip etmiştir. Bu çerçevede Stalin ve Beria, olası bir savaşta
Ahıska Türklerinin Türk istihbaratına bilgi ve destek sağlamasından
korkmuşlardır. Bu ihtimali bertaraf etmek için Stalin, Ahıska Türklerinin
Gürcistan sınırlarından sürülmesi talimatını vermiştir. Ahıska Türklerinin
sürülmesinin jeopolitik açıdan temel nedeni ise, bugünkü Gürcistan’ın
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güney bölgelerini Türk ve Müslüman nüfusundan arındırarak, böylelikle
Türkiye ile gerçekleşmesi muhtemel bir bütünleşme ihtimalini ortadan
kaldırmaktır. Ahıska bölgesinden sürülen Türklerin yerine ise Ermeni ve
Gürcü nüfus yerleştirilerek söz konusu sürgün politikası arzulanan hedefine
ulaştırılmış ve Türkiye’nin bölgeyle olan sosyo-kültürel teması büyük
ölçüde yok edilmiştir (Kolukırık, 2011: 171).
Stalin hükümeti tarafından 14 Kasım 1944 yılında, Devlet Savunma
Komitesi kararına dayanılarak, sınır güvenliği gerekçesiyle, Ahıska’nın 209
köyünden alınan 92.307 Ahıska Türkü, kış aylarında yük vagonlarına
doldurularak Orta Asya’ya sürgün edilmiştir. Azerbaycan’ın o dönemdeki
yöneticileri, Ahıska Türklerini Azerbaycan’a yerleştirmek isteseler de,
Stalin’in kararının kesin olması nedeniyle, Azerbaycan yönetiminin
gayretleri de bir sonuç vermemiştir. Bu yolculukta, Ural dağlarının soğuk
havası birçok insanın hayatının sonu olmuştur. Bu zorlu yolculuğu
tamamlamayı başaranlar ise Kazakistan, Kırgızistan ve Özebekistan gibi
Orta Asya Cumhuriyetleri’ne yerleştirilmişlerdi (Kurt, 2018: 204).
Kafkas Coğrafyasında Türk ve Müslüman ahalinin doğum oranları,
Hıristiyan Ortodoks olan Gürcü, Ermeni ve Ruslara göre daha yüksektir.
Stalin döneminde Kafkasya’dan sürülen başta Ahıskalılar olmak üzere Türk
ve Müslüman ahalinin 1953’de Stalin’in ölümünden sonraki dönemde
yurtlarına dönmelerine izin verilirken sadece Ahıska Türkleri ve Kırım
Tatarları bu haktan mahrum bırakılmıştır.
Sovyet Sonrası Gürcistan İdaresinde Ahıska Coğrafyası (19912019)
Gürcistan SSCB’nin dağılmasından sonra 1991’de bağımsızlığını
kazandı. Ancak ülkedeki üç özerk bölgeden (Abhazya, Güney Osetya ve
Acaristan) ikisinde Abhazya ve Güney Osetya’da etnik temelli biraz da
Rusya’nın kışkırtmaları ile başlayan iç kargaşa ve çatışmalar meydana geldi.
Buna ilave olarak Cevahatya bölgesinde Ermeni nüfus oranının % 90’ın
üzerinde olması, Azerbaycan sınırındaki Borçalı (Karapapak) Türklerinin
ülke toplam nüfusunun % 6 civarında bir orana ulaşması, Gürcistan
devletinin geleceği için önemli siyasi meseleler olarak görülmektedir
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(Tablo: 3). Ayrıca bağımsızlık sonrası ülke nüfusunun hızla azalması da
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Nitekim 1989’da yapılan son S.S.C.B
nüfus sayımında 5 400 841 olan Gürcistan nüfusu, 2002’de 4 371 535’e ve
2014 nüfus sayımında ise 3 713 800’e düşmüştür (Tablo: 3 ve 4).
Tablo: 3 Gürcistan’da Nüfusun Etnik Dağılımı (2002 ve 2014 Nüfus Sayımları)
Etnik Gruplar
Gürcü

Nüfus (2002)

% Oranı

Nüfus (2014)

% Oranı

3 661 173

83,75

3 224 600

86,8

Azeri

284 761

6,51

233 000

6,3

Ermeni

248 929

5,69

168 102

4,53

67 671

1,55

26 500

0,7

109 011

2,50

61 600

1,7

4 371 535

100,0

3 713 800

Rus
Oset ve diğerleri
Toplam Nüfus

100,0

2002 yılında Gürcistan’ın toplam nüfusunun % 5.69’una tekabül
eden 248.929 kişiden oluşan Ermeni nüfusu, 2014 yılında 168.102’ye
gerilemiş, böylece Ermeni nüfusun toplam nüfusa oranı % 4.53’e
düşmüştür. 2002 ile 2014 arası dönemde Gürcistan’ın toplam nüfusu 4
milyon 371 binden 3 milyon 713 bine gerileyerek % 15 civarında bir nüfus
azalması olmuştur. Aynı dönemde Gürcistan’daki Ermeni nüfus ise 248
binden 168 bine gerileyerek % 32 civarında bir nüfus azalması olduğu
dikkati çekmektedir. Bu oran ülke ortalamasının iki katından fazladır
(Tablo:3).
Samtshe-Cavahetya Bölgesindeki Ermeni Nüfusu: Ermenilerin
bölgeye yerleşmeye başlamaları ilk olarak 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı
sonrası olmuştur. Gürcistan’ın Rus Çarlığı hakimiyetinde geçirdiği dönemde
Ermenilerin Cavaheti’ye yerleşmeleri özendirilmiş ve imparatorluğa en
sadık toplum olarak kabul edilmişlerdir. Bugün Ahılkelek olarak bilinen
bölgeye hatırı sayılır miktarda Osmanlı Ermenileri göç etmiştir. İkinci göç
dalgası ise 1915 olayları sonrasında gerçekleşmiştir; bu iki önemli bilgi
birlikte düşünüldüğünde bugün Cavaheti olarak bilinen bölgede Ermenilerin
tarihi açıdan bölgedeki varlıklarının çok da fazla geriye gitmediği
söylenebilir. Sovyet döneminde göçe zorlanan Ahıska Türklerinin yaşadığı
ve bugün Samstkhe-Cavaheti idari sınırları içinde yer alan coğrafyadan
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Ahıska Türklerinin göç ettirilmesiyle birlikte Ermeni nüfusu daha geniş bir
yayılma alanına sahip olmuştur.
Samtshe-Cavahetya’nın doğusunda Ermenistan sınırında yer alan
Ahılkelek ve Ninotsminda/Bogdanovka rayonları tarihî Cavahetya bölgesini
oluşturmaktadır. Bölgenin demografik yapısı incelendiğinde nüfusun
tamamına yakınının Ermeni olduğu dikkati çekmektedir.

2002 yılı

verilerine göre, bu iki rayonki Ermeni nüfus Ahılkelek’de 60 975 olan
toplam nüfusun 57 516’sı % 94.32 ve Ninotsminda rayonunda toplam 34
305 olan nüfusun 32.857’si oran olarak % 95,77’sine tekabül etmektedir.
Diğer dört rayondaki Ermeni oranları Aspindza % 17,47, Ahıska % 36,58,
Borjomi % 9,63 ve Adigeni % 3,36’dır. 2002 nüfus sayımında 113.347 (%
54.6) olan Samtshe-Cavahetya’daki toplam Ermeni nüfus ise 2014 yılındaki
sayımda 81.089’a (% 50.52) gerilemiştir (Tablo: 4).
Tablo: 4 Gürcistan’ın Samtshe-Cavahetya Bölgesinde Nüfusun Etnik Dağılımı
(2002 Nüfus Sayımı).

Samtshe-Cavahetya

Toplam

Gürcü

Nüfus

Nüfusu

Oran %

Ermeni

Oran %

Nüfusu

207 598

89 995

43,35

113 347

54,60

Adigeni

20 752

19 860

95,70

698

3,36

Aspindza

13 010

10 671

82,02

2 273

17,47

Ahilkelek

60 975

3 214

5,27

57 516

94,32

Ahıska

46 134

28 473

61,71

16 879

36,58

Borjomi

32 422

27 301

84,20

3 124

9,63

Ninotsminda

34 305

476

1,38

32 857

95,77

Kaynak: Georgia Census 2002- Ethnic group by major administrative-territorial units.pdf
derlenerek hazırlandı.

Cavaheti bölgesinin 2002 nüfus sayımına göre 95.280 olan toplam
nüfusun 90 373’ü oran olarak da % 94’8’i Ermenilerden oluşmakta idi.
Samtskhe-Cavaheti bölgesinin toplam nüfusu 207.598 ve toplam Ermeni
nüfusu ise 113.347 kişidir (Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi, 2002). 1994
yılında Samstkhe ve Cavaheti bölgelerinin birleştirilmesiyle Cavaheti’de
yoğunlaşmış Ermeni nüfusunun idari açıdan yapılan değişimle en azından
bir miktar dengelenmiş oldu. Cevahati bölgesi olarak anılan Ahılkelek ve
Ninotsminda ilçelerindeki Ermeni nüfus Gürcistan vatandaşı olmasına rağmen,
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kendilerini Ermenistan ile daha yakın görmekteler. Gençler Tiflis yerine Erivan’da
eğitim görmek ve geleceklerini ona göre planlamak istemektedir. Gürcistan Devleti
Abhazya ve Güney Osetya’da yaşadığı siyasi olayların Cevahati bölgesinde
tekrarlanmaması için bölge politikalarında çok hassas davranmaktadır.

Samtshe-Cavahetya Bölgesindeki Gürcü Nüfusu: 2002 yılı
verilerine göre, bölgedeki 6 rayonun/ilçenin 4’ünde Gürcü nüfus çoğunluğu
teşkil etmektedir. Nitekim Gürcü nüfus oranının en yüksek olduğu
Adigeni’de 20 752 olan toplam nüfusun % 97,70’ini Gürcüler oluşturur.
Gürcü nüfus oranı Borjomi’de % 84.20, Aspindza’da % 82,02 ve Ahıska’da
% 61,71 ile çoğunluğu teşkil etmektedir. Ahilkelek % 5.27 ve Ninotsminda %
1,38 ile Gürcülerin azınlıkta olduğu rayonlardır (Tablo:4).

Tabloda görüldüğü üzere Samtshe-Cavahetya’da 2002 nüfus sayımı
verilerine göre toplam nüfusun (207 598) % 43,35’ini Gürcüler (89 995) ve
% 54,60’ını Ermeniler (113 347) teşkil etmektedir. Ata yurdu olan Ahıska
Coğrafyasında mevcut Gürcü ve Ermenilerin nüfus oranlarının toplamı %
97,95’ine tekabül etmektedir.
Samtshe-Cavahetya’ya geri dönen Ahıska Türklerinin çoğu, Ahıska
ve Adıgön’e yerleşmişlerdir. Ancak resmî belgelerde görüldüğü üzere
Ahılkelek ve Ninotsminda’dan sürgün edilmiş Ahıska Türkleri de vardır
(Zeyrek, 2001: 50). Nitekim 1939’da Ahılkelek’de toplam nüfusun %
6.2’sini oluşturan 4.015 Ahıska Türkü’nün yaşadığı resmî belgelerde yer
almaktadır. Ahıska Türklerinin, Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları
bölgelere yerleşmeleri hâlinde Türklere dair derin ön yargılara sahip
Ermeniler ile Ahıska Türkleri arasında etnik temelli gerginlik ve
çatışmaların çıkacağı ihtimali dile getirilmektedir (Aydıngün, 2002 ).
Cavaheti, coğrafi açıdan topografyanın yüksek ve engebeli olması ve
sert iklim şartları dolayısıyla altyapı eksiklileri de olan bir bölgedir. Dağlık
bir yapıya sahip olan Cavaheti’de ticaret fazla gelişmemiştir. Ulaşım sorunu
yaşayan bölgede ticari mal giriş ve çıkışlarına imkan sağlayacak altyapı
yatırımlarının yapılamamasının da ana nedenleri arasında iklim ve
topografya şartları gösterilebilir. Ayrıca Sovyet döneminde de sıkı
yaptırımlara maruz kalmış bölgenin geçmişten gelen izole edilmişlik sorunu
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bulunmaktadır. Sovyet dönemi kısıtlamalarının ana nedeni ise bölgenin
NATO üyesi Türkiye ile 78 km kara sınırı bulunması ve Cavaheti’nin 62.
Rus askeri üssü tarafından idare edilmesidir. Ancak Rusya ile Gürcistan
ilişkilerinin Güney Osetya meselesi sebebiyle bozulmasından dolayı 2007
yılında Batum ve Ahılkelek’teki Rus üsleri kapatılmıştır. Bölgedeki
Ermeniler ise Ahilkelek’teki Rus üssünü kendileri için bir güvence olarak
görmekteydiler.
Sonuç
Ahıska Türkleri 1829 yılında imzalanan Edirne antlaşması ile
Osmanlı devletinden koparılarak Rus Çarlığının yönetimine tabi olmuştur.
1829’dan itibaren bir yandan Ahıska topraklarına Doğu Anadolu’dan göç
ettirilen Ermeni nüfus iskan edilirken, diğer taraftan Türk ve Müslüman
ahali çeşitli baskılar neticesinde Ahıska’dan göçe zorlanmıştır.
Türkiye sınırında yaşayan Ahıskalılar, II. Dünya Savaşı sırasında
1944 yılında Stalin tarafından bir tehdit olarak algılanıp sürgüne gönderildi.
Ahıskalılar bu tarihten itibaren anayurtlarından koparılarak dünyanın çeşitli
bölgelerinde sürgün hayatlarına devam etmektedir.
Gürcistan’da Samtshe-Cavahetya vilayetinde mevcut altı ilçeden
dördünde Gürcü, ikisinde ise Ermeni nüfus çoğunluğu teşkil etmektedir.
Bağımsızlık sonrası Gürcistan nüfusu ülke genelinde yaklaşık % 15
azalmıştır. Ahıska Coğrafyasında ise aynı dönemde iki katı % 30 civarı bir
nüfus azalması olduğu dikkati çekmektedir.
Güney Kafkasya’da soğuk savaş sonrası dönemde Gürcü ve
Ermenilerden oluşan Ortadoks Hıristiyan nüfusta dikkati çeken bir azalma
söz konusudur. Anayurtlarına dönme arzusunda olan Ahıskalıların bir
kısmının dahi bölgeye iskan edilmesi gelecekte demografik yapının tekrar
Türk ve Müslüman nüfus lehine değişmesine katkıda bulunabilir.
Ahılkelek ve Ninotsminda rayonlarında nüfusun tamamına yakınını,
bütün Samtshe-Cavahetya vilayetinde nüfusun yarıdan biraz fazlasını teşkil
eden Ermeni nüfus, Gürcistan devleti ile entegre olmaktan ziyade
Ermenistan ile bütünleşme arzusu taşımaktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti bir yandan Gürcistan devleti ile Ahıskalıların
anayurtlarına dönmeleri konusunda gereken hukuki ve siyasi girişimleri
yürütürken, diğer taraftan da Ahıska’ya yerleşmeyi düşünenlere gereken
altyapının oluşturulması konusunda ekonomik destekler sağlamalıdır.
Bölgedeki Ermenilerin açık denizlere ulaşabilmeleri Gürcistan’ın
Acara bölgesi veya Türkiye üzerinden mümkün olabilir. Bu sebeple bazı
karanlık mahfillerde Artvin ve Rize yöresinde yaşayan Hemşin halkının
asimile olmuş Ermeni oldukları fikri yayılmaya çalışılmaktadır. Bu durum
gelecekte Türkiye için bir milli güvenlik sorunu teşkil edebilir.
Türkiye Gürcistan sınırında yer alan ve sınır boyunca Acara özerk
Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan sahada yer alan Ahıska’nın
Jeopolitik konumu son yıllarda daha fazla önem kazanmaktadır. Ermenistan
ile siyasi ilişkilerin dondurulduğu hususu da dikkate alındığında, Ahıska
Türkiye’nin Kafkaslar üzerinden Türkistan’a erişiminde son derece önemli
bir noktada yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattının, BaküTiflis Erzurum doğalgaz boru hattı ile Bakü, Tiflis Kars Demiryolu hattı
Ahıska topraklarından geçmektedir. TANAP Doğalgaz hattının ve proje
aşamasındaki Çin’den Avrupa’ya uzanan ulaşım koridorunun geçtiği Ahıska
Coğrafyası Türkiye açısından da hayati derecede stratejik öneme sahip bir
bölgedir.
Kaynakça
AYDIN Mustafa, (2004), Meshet Türkleri, DTV İslam Ansiklopedisi, Cilt
29, s.304-306.
AYDINGÜN Ayşegül, ASKER Ali, Şir Aslan Yavuz, (2016)
Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar, Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset,
Avrasya İncelemeleri Merkezi – 2016
BEYDİLLİ Kemal, (1988), 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu
Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler, TTK Yayınları XXV. DiziSa.6, Ankara.
BUNTÜRK Seyfettin (2007). Rus-Türk Mücadelesinde Ahıska Türkleri,
Ankara: 480 sayfa, Berikan Yayınevi. ISBN 978.975.267.120.1
ÇAYCIOĞLU Serdar Oğuzhan (2018), Rusya’nın Kafkasya Siyaseti:
General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831), Doktora Tezi,

160

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi
Anabilim Dalı, İstanbul.
ÇINAR İkram (2015). Atabek Yurdu: Jeokültürel Yaklaşım, İstanbul: IQ
Kültür Sanat Yayıncılık.
GÜNAY Necla, (2012) Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin
Anadolu’ya Göç ve İskânı, BİLİG, Sayı:61, s.121,142.
Gürcistan Ulusal İstatistik Ofisi, (2002). “Genereal Population Census of
2002”, http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=53&lang=eng,
15.10.2011.
Georgia Census (2002)- Ethnic group by major administrative-territorial
units.pdf
KODAMAN Timuçin & İREN Adem Ali, (2013), Gürcistan Ulus İnşa
Çabalarının Önünde Bir Engel: Cavaheti Ermenileri, Uluslararası Alanya
İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl:2013, C:5, S:2, s. 67-75.
KOLUKIRIK Suat, (2011). “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç:
ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma”. Bilig - Türk Dünyası
Sosyal Bilimler Dergisi 59: 167-190.
KURT Halil, (2015) Güney Kafkasya’da Değişen Demografik Yapının
Siyasi Coğrafya’ya Etkileri, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Sayı
75, Kafkaslar Özel Sayısı -V s.7-15
KURT Selim, (2018), Ahıska’nın Türkiye İçin Jeopolitik Önemi, Karadeniz
Araştırmaları XV/58 - Yaz 2018 - s.198-215.
LOHM, H. (2007). “Javakheti after the Rose Revolution:Progress and
Regress in the Pursuit of National Unityin Georgia”, European Centre for
Minority Issues ECMI Working Papers 38, s. 1-45.
Natıonal Statıstıcs Offıce Of Georgıa (GEOSTAT) 2014 General Population
Census.
ÖZEY Ramazan (2017). Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri Coğrafyası, Pegem
Akademi.
SEFEROV Rehman & AKIŞ Ayhan, (2008). “Sovyet Döneminden
Günümüze Ahıska Türklerinin Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte
Genel Bir Bakış”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (24): 393-411
Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN & Aydın İBRAHİMOV, (2013),
“Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de
Ahıska Türkleri”, Ege Coğrafya Dergisi, 22/2, s. 77-90.
TURAN Şerafettin, (1951), 1829 Edirne Antlaşması, Ankara Üniversitesi,
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, Ankara.
YEŞİLOT Okan, (2008) Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları, A.Ü.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36, s.187-197, Erzurum.

161

ZEYREK Yunus (2001), Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara:
Pozitif Matbaacılık.
ZEYREK Yunus (2011), “Gürcistan’ın Sürgündeki Ahıska Türkleriyle
İlgili Çıkardığı Kanun Üzerine Düşünceler”, http://www.ahiska.org.tr/?p=
640 (01.05.2018).

162

AHISKA TÜRKLERİN, GÜNEY KAFKASYA TARİHİNDE VE
SOSYO KÜLTÜREL YAPISINDA VARLIĞI
AHISKA TURKS, THE PRESENCE IN SOUTH CAUCASUS
HISTORY AND SOCIO CULTURAL STRUCTURE
ТУРКИ-АХЫСКА, ПРИСУТСТВИЕ ИСТОРИИ ЮЖНОГО
КАВКАЗА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СТРУКТУРЫ
Sinan DOĞAN*
Özet
Ahıska, Türkiye’nin kuzeydoğu sınırına 12 km uzaklıktadır.Ahıska bölgesi,
Kuzeyde Borjoma, Güneyde Çıldır, Doğuda Borcalı’ya, Batıda Acar
topraklarına dayanır.Gürcistan sınırları içinde yer alan ve 200’den fazla
köyün merkezi durumunda olan Ahıska bölgesi, çok eski bir Türk yurdu
mu?.Ahıska coğrafyası, Kitab-ı Dede Korkut’ta Ak Saka/Ak Sıka olarak
geçmektedir.Ahıska coğrafyası,Ahıska’dan başlayarak Ardahan, Artvin,
Kars, Erzurum ve Ağrı ilinin bazı ilçelerini, hatta Bayburt ve Gümüşhane’yi
kısmen içine alan bir bölgedir.Tarihte Karaz kültürü,Ahıska ile Kuzeydoğu
Anadolu coğrafyasında doğduğuna göre Karaz Kültürü ‘nün kurucuları
Ahıskalılar mı?.Ahıska bölgesine ilk Bun Türklerin ardından, Hazarların ve
Kıpçakların geldiğini söylenebilir mi? Roma yazıcılarından Plinius, bölgede
Kıpçakların bulunduğunu belirtir. Gürcü vakanüvisler, M.Ö.4 . Yüzyıl’da
Kür nehri boyunda Bun Türkler ve Kıpçaklar adlarında iki Türk kavminin
bulunduğunu kaydetmiştir.. Büyük İskender Kafkasya’ya geldiğinde
Kıpçaklarla karşılaşmıştır. Ahıska bölgesinde yaşayanların çoğunluğunun,
Kuman-Kıpçak halkına mensup olduğunu iddiası doğru mu? 11.ve
12.Yüzyıllarda Ahıska bölgesine Oğuz boylarının da yoğun biçimde
yerleştikleri ve Kıpçaklarla karıştıkları söylenebilir mi? Gürcüce;“YeniKale” anlamına gelen “Ahal-Tsihe”nin Türkçe+Farsça karşılığıdır. Ahıska
Türklerin, Kuzeydoğu Anadolu’dan Ahıska bölgesine giden Türkler mi?
Türklerin Orta Asya ile Kuzeydoğu
Anadolu arasındaki geçiş
güzergâhındaki stratejik ‘’Derbent ve Danyal’’geçitleri kontrol altında tutan
stratejisi ve kesintisiz mücadelesinden dolayı, Ahıska bölgesi, çok eski bir
Türk siyasi hayatının merkezi mi? Atabek Yurdu’nun coğrafyasını oluşturan
yerleşim birimlerdeki hâkim kültür Türk kültürü mü? Kıpçak grubuna dâhil
edilen Ahıskalı Türklerin konuştukları dil özellikleri bakımından Oğuz etnokültürel sistemi içinde yer alıyor mu? Atabek Yurdu’nun içinde yer alan
Ahıska bölgesi ile ve Ardahan, Posof, Oltu, Şenkaya, İspir, Tortum, Artvin
merkez, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat bölgeleri arasında kalan coğrafyanın,
Tarihte Karaz Kültür’le ilişkisi var mı? Türklerin Güney Kafkasya’da 4000
yıllık tarihinde, siyasi hâkimiyet mücadelesinin kesintisiz olarak devam
etmesi, yukarıdaki iddiaların doğruluğunu destekler mi? Güney Kafkasya'da
Türk etnisite ve Türk kültürünün önde gelen temsilcileri olan Ahıska
Türklerin, bölgenin tarihi ve sosyo-kültürel yapısında önemli unsurlardan
biridir. Makalemizde Ahıska Türklerinin, Güney Kafkasya’daki Türk
etnisite ve sosyo kültür tarihi yapısında önemli unsur olduğu hakkında
*
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163

yapılmış ve dağınık halde olan bilimsel çalışmaların, elde edilen yeni
verilerin ışığında bütüncül bir anlayışla konunun anlaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıskalılar, Güney Kafkasya, Kuzey Doğu Anadolu,
Sosyo kültür
Abstract
Meskhetian Turkey's border is 12 km from the North East..Ahıska region is
based on Borjoma in the North, Çıldır in the South, Borcalı in the East and
Acar in the West.Located in the borders of Georgia and being the center of
more than 200 villages, Ahıska region is a very old Turkish home.Ahıska
geography is referred to wiht Saka/with Sika in Dede Korkut.Is the
geography of Ahıska a region that includes some districts of Ardahan,
Artvin, Kars, Erzurum and Ağrı, even Bayburt and Gümüşhane starting
from Ahıska ?.It can be said that Huns, Khazars and Kipchaks followed the
first Bun Turks in Ahıska region.Plinius, one of the Roman writers, states
that the Kipchaks are in the area.Georgian chronicles noted that there were
two Turkish tribes called Bun Turks and Kipchaks along the Kur River in
the 4th century BC.When Alexander the Great came to the Caucasus, he met
the Kipchaks..Is it true that most of the inhabitants of this region belong to
the Kuman-Kipchak people?Ahıska In the 11th and 12th centuries, it can be
said that the Oguz tribes were intensely settled and mixed with the
Kipchaks.Georgian is the Turkish + Persian equivalent of al Ahal-Tsihe
gelen which means “New-Castle”.Are the Turks of Ahiska Turks from
Northeast Anatolia to Ahıska?Are the language characteristics of Ahıska
Turks the same as those of Northeast Anatolia?Is the Ahıska region, which
gives the appearance of a geography where the Oghuz and Kipchak Turks
merge and blend, is the center of a very old Turkish homeland?Although
there are different subcultures in Ahıska, the cultural capital of Atabek
dominant is the dominant culture the Turkish culture?Is the Oguz ethnocultural system in terms of the language characteristics of Ahıska Turks
included in the Kipchak group?The Turkish used by the people living in
Ahıska is mainly the mouth of Atabek Dormitory.This mouth reflects the
characteristics of the mouths of Ardahan, Posof, Oltu, Şenkaya, İspir,
Tortum, Artvin, Yusufeli, Ardanuç and Şavşat districts of Atabek dormitory
.The Turkish people of Ahıska region are important representatives of the
Turkish ethnicity and culture in the South Caucasus and have become an
important element in the historical and socio-cultural structure of the
region.The fact that communication between all peoples of Transcaucasia
was provided in Tatar in 1843 confirms this.Therefore, in this article, it is
aimed to base the Turkish ethnicity of Akıska Turks in the history and
socio-cultural structure of the Turkish ethnicity in the South Caucasus with
questions and answers.It is aimed to understand the subject with a holistic
understanding in the light of the new data obtained from the academic
studies conducted on this subject and scattered.
Key worlds: Ahıskalılar, South Caucasus, North East Anatolia, Sociocultural history
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Резюме
Ахыска находится на расстояние 12 км. от северо-восточной границы
Турции. На севере она граничит с Боржоми, на юге-с Чылдыр, на
Востоке-с Борджалы, на Западе-с Аджаром. Ахицкий район,
расположенный в границах Грузии и являющийся районным центром
более 200 деревень, является очень старым турецким районом?.
География ахыски упоминается как Ак Сака/Ак сыка в книге Китаб-и
Деде Коркут. В целом география Ахыски предстааляет регион,
который, начиная с Ахыски, частично охватывает Ардахан, Артвин,
Карс, Эрзурум и некоторые районы провинции, даже Байбурт и
Гюмюшхане. Можно сказать, что после первых Булан в ахицкий район
пришли хазары и кипчаки. Плиний из римских писателей утверждает,
что в регионе были кипчаки. Грузинские источники в 4 в. Д.н.э. на реке
Кюр были найдены два тюркских народа в названиях Бун-тюрков и
кипчаков. Когда Александр Великий приезжает на Кавказ, он
встречает кипчаков. Верно ли утверждение, что большинство жителей
ахицкого района принадлежат к Куман-кипчакскому народу? Можно
ли сказать, что в 11. и 12 в. огузские племена в Ахицкой области в
течение многих столетий были широко заселены и смешаны с
кипчаками? Турки-ахыска, Турки из Северо-Восточной Анатолии в
регион Ахыска? Является ли область Ахыски центром очень древней
турецкой политической жизни, которая дает представление о
географии, где турки Огуз и Кипчак сливаются и смешиваются?
Атабек Юрду - культурная столица Ахыски, имеет разные
субкультуры, но преобладает турецкая культура. Входит ли Огуз в
этно-культурную систему с точки зрения языковых особенностей, на
которых говорят турки-ахыска, включенные в группу кипчаков? Имеет
ли турецкий акцент аналогичные характеристики, используемые в
районе Ахыска, который находится в Атабекском районе, а также в
Ардахане, Позофе, Олту, Сенкая, Испире, Тортуме, Артвин-центре,
Юсуфели, Ардануче и Шавшате? Ахыска - видные представители
тюркской этнической принадлежности и культуры на Южном Кавказе,
являются одним из важных элементов в исторической и социальнокультурной структуре региона. Научные исследования, проведенные и
разрозненные гласят о том, что ахицкие тюрки являются важным
элементом в истории турецкой этнической и социально-культурной
структуры на Южном Кавказе, он предназначен для понимания
предмета с целостным пониманием в свете новых полученных данных.
Ключевые слова: Ахыска,
Анатолия, Социокультура.
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Giriş
Kafkasya’nın toplam yüzölçümü 440.243 km² dir. Bölgenin toplam
tahmini nüfusu (2015 yılı), 33.252.055 kişidir. Güney Kafkasya’nın
yüzölçümü 186.043 km2’dir. Bölgede 2015 yılı verilerine göre, toplam
17.768.388 kişi yaşamaktadır. Kafkasya, Asya ile Avrupa arasındaki göç
yolları üzerinde bulunması, jeopolitik önemini arttırmıştır.(Bi,2011,s.66)
Kafkasya, tarihte orduların doğudan batıya, batıdan doğuya geçtikleri bir
geçit

olma

özelliği-

ni

taşır.(Kemaloğlı,2012,s.3-4)Karadeniz’in

kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası”n dan başlayıp, Hazar Denizi’nin
batısındaki Apşeron Yarımadası’na kadar uzanan Kafkasya’nın doğu sınırını
Hazar Denizi, batı sınırını Karadeniz, güney sınırını Çoruh, Arpaçay ve
Aras nehirleri, kuzey sınırı da Maniç Bataklığı ile Don ve Kuma nehirleri
oluşturmaktadır. (Bilge, 2015,s.13)
1200 km boyunca uzanan büyük Kafkas Dağları, Kuzey Kafkasya ve
Güney Kafkasya olmak üzere iki kısma ayırmaktadır.(Berkok,1958,s.4)İki
bölgeyi birbirine bağlayan geçitlerden en önemlileri Daryal ve Derbent’tir.
Transkafkasya’da bulunan Aras ve Kura havzaları ise verimli tarım
alanlarıdır. Bölgede yaşayan Türkler; Karaçaylar, Balkarlar, Kamuklar,
Nogaylar, Karakalpaklar, Kundurlar, Acaralar, Avarlar, Stavropol Türkleri,
Ahıska Türkleri, Terekemeler, Azerbaycan Türkleri ve Kırgızlar genellikle
Dağıstan’da yaşamakta- dırlar. Kundurlar; Hazar Denizi’nin kuzeyinde
Astarhan’da, Acaralar; Gürcistan’ın Acara bölgesinde, Terekemeler ise
yoğun olarak Dağıstan’ın Derbend çevresinde yaşamaktadırlar. Stavropol
Türkleri, Türkmen göçleriyle Stavropol’e gelip yerleşen Türklerdendir.
Karaçay Türkleri, Karaçay-Çerkez Özerk Bölgesinde, Balkarlar ise
Kabardino-Balkar Özerk Bölgesin- de yaşarlar. (Yıldız,2006,s.24)
Günümüzde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin yer
aldığı coğrafyanın adı olan Güney Kafkasya, kaynaklarda Maverayı Kafkas
(Berkok,1958:4) ve Transkafkasya (Gökçe,1979,s.3) olarak yer almaktadır.
Ahıska Türkleri Mesket-Misket Türkleri olarak adlandırılmasının sebebi
‘’Gürcistan'ın güneyinde Karadeniz’in Acaristan kıyısından Kura nehrinin
Borcomi

Deresi'ne

kadar

olan

150

kilometrelik

bir

arazide’’
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(Arslan,1995,s.2) yerleşmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Ahıska
Türkleri de "Kavimler Kapısı" olan işte böyle jeo-stratejik bir bölge
üzerinde yerleşmiş olan Türk boylardan biridir. Eskiçağlardan itibaren
Asya'dan başlayan göçleri sırasında; Kaslar, Kimmerler, İskitler, Sakalar,
Sibirler, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Kıpçaklar ve Peçenekler, Hunlar,
oğuzlar Selçuklular hep bu yolları kullanmıştır. M.S.840 yılında,
Uygurların,

Kırgızlara

yenilmesinden

sonra

birçok

Türk

boyu

(Gumilev,1994,s.432) Kafkasya’ya yönelerek, Derbent üzerinden İdil-UralKama nehirleri bölgesine geçip yerleşmişlerdir. İdil-Ural arası ise Türklerin
batıya göç ederken en çok kullandığı güzergâhtır. (Osman,2012,s.251)
Kafkasya’da ilk Türklerin varlığı meselesi günümüze kadar tartışılan
bir konudur. Son yıllarda ele geçen bilgi ve belgeleri görmezden gelen
belirli çevrelere rağmen birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Kimmer ve
İskit Türkleri vb. Türk boyları, Kafkasya’da Türklüğün öncüleri olarak
kabul

edilebilir.

Kimmerler,

İskitler

ve

Hunlardan

itibaren

ise

Kafkasya’daki Türk varlığını kesintisiz olarak takip etmek mümkündür.
Makalemizde Türklerin Güney Kafkasya’da kesintisiz olarak devam eden
siyasi ve kültürel tarihinde, Ahıskalıların bölge içerisinde varlığının
temellendirilmesi amaçlanmıştır.
1.Kafkasya Geçit Güzergâhında Karaz Kültürü (Kura-Aras
Kültürü)
Kura, Cevad (Sabırabad) çevresindeki Aras Nehri ile birleştikten
sonra Karadeniz’e dökülmektedir. İki nehrin arasında kalan yerleşim
bölgesine “Taoklar” “Taolar” adı verilmek- tedir. Daha sonraki dönemlerde
bölgeye Taok’tan bozma Tay-İli denilmiştir. Bölgeye gelerek yerleşen Türk
kavimleri kalıcı olmuşlardır.(Bala,1972.s.108)Bölgede Medler, Persler,
Make- donyalılar ve Selevikoslar,Bizanzlılar hakimiyet kurmuş olsa da
bölgedeki

egemenlikleri

kısa

sürmüştür.(Kırzıoğlu,1953,s.107-

117;Günaltay,1946,s,272.)
Amiran,1952,Burney-Lang,1971,Lamb,1954 tarihli eserinde; Karaz
Kültürü’ne (Kura -Aras Kültürü) ait en eski buluntu topluluklarının, Doğu
Anadolu

ve

Trans-Kafkasya’da

tespit

edilmesi

yönündeki
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ifadeleri,(Topaloğlu,2006)M.Ö.3000-2800 yılları arasında Doğu Anadolu
coğrafyası ile Gürcistan coğrafyası arasındaki siyasi ve kültürel ilişkisinin
ortaya konulması bakımından önemlidir. Karaz Kültürü’nün orijin bölgesi
olarak Kafkasya’nın güneyi, Kura-Aras havzası kabul edilmektedir. Hood
1951 tarihli eserinde; Karaz kültür ve keramiğin, Doğu Anadolu kökenli
olduğu yönünde görüş bildirmiştir.(Topaloğlu,2006, s.43)Türk bilim
adamları ise Karaz Kültürü’nün kökeni olarak Erzurum çevresini hedef
göstermektedir.
(Koşay,1974,s.4344;Kökten,1945,s.482;Kökten,1947,s.465;Esin,1969,s.25;
Arsebük,1979,s.8) Karaz Kültürünün Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya’da
varlığı

konusunda

bilim

adamları

arasında

önemli

bir

ihtilaf

bulunmamaktadır.
M.Ö.9-6.Yüzyıllar arasında Urartu Krallığı döneminde, Doğu
Anadolu Bölgesi’nde inşa edilen düzenli yolların, bölgenin ekonomik ve
kültürel yönden gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Hatta Doğu
Anadolu ile Güney Kafkasya arasında daha önce başlayan ekonomik ve
sosyal kültürel bütünleşme ve gelişimini hızlandırmıştır.(Belli,2000,s.409410) Eskiçağlardan günümüze kadar; Fırat ve Kelkit ırmaklarının vadileri,
Anadolu, Karadeniz ve Güney Kafkasya yollarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Güney Kafkasya,M.S.IV-VI.Yüzyıllar’da, Orta Asya’dan
gelen Batı Hunları tarafından istilasına uğramıştır. Oğuzlar, Sabarlar ve
Hazar Türk kavimlerinin kolları,

yöredeki benzer kültüre sahip bölge

halkıyla kaynaşarak, yeni bir güç oluşturmuşlar.(Honingman,1970,s.158172;Kırzıoğlu,1953,s.196-206;Günaltay,1948,s.157)

M.Ö.2.Yüzyıllarda

Kafkasya

yerleşen

üzerinden

Erzincan

Eğin

bölgesine

Türkler,

(Kozakoğlu,1968,s.10) bunu doğrulamaktadır.
Güney Kafkasya, İran, Doğu Anadolu ile Orta Anadolu bozkırlarının
kesişme noktasında yer alan Erzincan, önemli yollar vasıtasıyla Trabzon
limanına bağlanmaktadır. (Günaşdı,2015,s.115vd.) VIII.Yüzyıl’da Hazar
Türklerinin

faaliyet

alanı

içerisinde

yer

alan

Erzincan

ve

yöresi,(Köymen,1962;Chahen,1987;Bryennios.2008,s.49;Chahen,1979,s.7998; Kafalı,1997)İran ve Turan memleketlerinin önemli bir merkezi,
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Gürcistan ve Şirvan'ın ticari yolu, Karaz ikliminin bir parçası (Nasu-hü'sSilahi,1976,s.225) olmaya devam etmiştir.
Hazarlar M.S.764 tarihinde, büyük bir orduyla yeniden Kur
boylarına inerek, Tiflis, Ahıska, Ardahan, Çıldır gibi bölgeleri yeniden
kontrol altına almışlardı.(Kırzıoglu,1992,s. 119-121) Erzurum’un 158 km.
kadar güneydoğusunda yer alan Karayazı İlçesi’ne bağlı

Salyamaç

Köyü’nün 6 km. kuzeydoğusunda yer alan bir Cunni Mağarası’nda; Türk
boylarına ait dağınık şekilde, 12 Oğuz boyu damgası olmak üzere 50 adet
damga, işaret ve resimler bulunmuştur. Damgaların arasında Dağ keçisi/dağ
tekesi damganın varlığı, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar bütün bölgelerde,
Türk Kağanı temsilen veya Türk Kağana bağlılığı belirtmek amacıyla
kullanıldığı anlaşılmaktadır. (Ceylan,2006,s.425-429)
Tarihte Uygur

(Gur > Ugur > Yugur > Uygur) ismiyle yer

almışlardır. (Hatipoğlu, 1979.s.50) Kars’ın batısında Allahuekber dağından
doğup Kafkas dağlarına paralel akarak Mukan ovasının kuzeyinde bulunan
Aras’la birleşen ve Hazar’a dökülen akarsuyun ismi 1123’te Gur /Kur
ırmağıdır. (387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i,1997) Bugün Azerbaycan’ın
kuzeyi ve Dağıstan’ın güneyinde yaklaşık olarak iki yüz elli bin kişi Kuri
dilini konuşmakta- dır. (Meydan Larousse,c7,s.648.)
Akçakale mezarları ile Kafkasya’da bulunan ve Orta Tunç Çağı’na
ait olan mezarlarla karşılaştırılması yapılmış. Akçakale’deki Kurgan türü
mezarların, Gürcistan’da Trialeti ve Meshet’de görülen mezarlarla benzerlik
taşıdığı anlaşılmıştır. Ayrıca Akçakale’de bulunan kromlekin (chromlech)
adında ölü gömme geleneklerin, Kafkasya’da ve Ermenistan’da var olduğu
anlaşılmıştır. (Gündoğdu,2001) Bu nedenle Akçakale Adası’nın Anadolu ve
Kafkaslar için son derece önemli bir konumda olduğu değerlendirilebilir.
Akçakale

Adası’nda

yapılacak

yeni

çalışmalar;

Anadolu

tarihini

aydınlatacağı gibi, Kafkasya’nın tarihine ışık tutacaktır. Bu bölge,
Kafkasya’yı Anadolu’ya bağlayan düğüm noktasıdır (Ceylan,2006a,s.1
vdd)özelliğini taşımaktadır.
XII.Yüzyı’lın başlarında Yukarı Kur ve Çoruh boylarında Kıpçaklar
yerleşmiş.

Kıpçaklı Atabek sülâlesi, 1267 yılında Posof’ta bulunan-

Caksu’da Kıpçak Atabek Hükûmeti ’ni kurarak bu bölgenin hâkimi
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oldu.(Özder,1971,s.5 vd) 16.Yüzyıl’ın başlarında, Atabek Hükûmeti’nin
sınırları; Azgur’dan, Kars, Artvin, Tortum, İspir, Erzurum’a kadar
uzanıyordu. (Devrisheva,2006,s.11)
Bölgede 1070 tarihine kadar Türk hâkimiyeti sağlanmış, 1232’de
Moğol

hükümdarı

Ogeday

Kağan’ın

kumandanlarından

Çurmagun

tarafından bölge zapt edilmiş, ardından Gürcü, Celayirli ve Timurlu
imparatorluğu hâkimiyetine girmiştir. Timur öldükten sonra, bölge
Karakoyunlu ve Akkoyunlular’ın elinde kalmıştır (Gündoğdu, 2000,s.8;
Erşahin, 2002, s.71;Turan,1993,36-38;Sevim,Yüce,1990,s.142-155)
2.M.Ö. Kura ve Aras Boylarına Yerleşen Türk Kavimleri
Kafkasya halklarını; asıl Kafkasya kavimleri, Türk kavimleri ve
Hint-Avrupa

kavimleri

olarak

sınıflamak

gerekir.

(Attar,2006,s.25;Mehmetov,2009,s.81)Asıl Kafkas1 kavimlerinden sayılan
ve adları Assur kaynaklarında adları Kau olarak geçen Kas, Kassi ve Kas (s)
it kavimlerinin siyasi bir güç olarak ortaya çıktığı şeklinde zikredilir. Kas
Türklerin ortaya çıkışları, M.Ö.II.Binyılın ortalarına rastlamaktadır. Kaslar
Horasan üzerinden Azerbaycan’a gelerek, Urmiye çevresinde yurt tuttukları
buradan

da,

Mezopotomya’ya

yönelik

saldırılar

düzenledikleri

bilinmektedir.(Mehmetov,2009,s.82vd.; Balkan,1948,s.48; Attar,2006,s.25)
M.Ö.1680-1160 tarihlerinde Mezopotamya’da Kassit Devleti’ni kuran Kas
Türkleri, Mezopotamya’nın kuzeyinde ve Anadolu’da siyasi
gerçekleştirmişler.

(Hatipoğlu,1979,

faaliyetler

s.34;Memiş,2002.438-439;Meydan

Larousse;s. 648)
İlk dönem çivi yazılı tabletlere yansıyan Kas hükümdarlarının
resimlerinden, Kasların yarı göçebe bir topluluk oldukları anlaşılmaktadır.
Bazı Kas hükümdarların kullandığı unvanlar ve coğrafi ve Tanrı ile
özdeşleşen

1

adları,

Kas

Türklerin

Orta

Asya

kökenli

olduklarını

Kafkas adının burada yaşayan kas kavminden geldiği sanılmaktadır. Bu konuda pek çok
görüş olmakla birlikte “kaf” eki sürekli tekrarlanmıştır. Ortak görüş dağ anlamına gelen
“kaf” kelimesinin coğrafi yeri temsil ettiği, “Qaz” da kavim ismi olduğu yönündedir. Yani
bu sözcük yer ve kavim isminin bileşiminden meydana gelmiştir. Muharrem Yıldız(2006)
Dünden Bugüne Kafkasya, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları,s.24

170

yansıtmaktadır. Örneğin Kaslar arasında yer alan bir boy Karzu/Yaf/b/ku
adını taşımaktaydı. Buradaki “yabgu” adı sonraki dönemlerde; Kuan, Yüeçi, Hunlar ve Oğuzlar, hükümdar unvanı olarak kullanılmıştır. Orta Asya’da
“Kas” adıyla ilgili çok sayıda yer, topluluk adı da görülmektedir.
Muhtemelen Mezopotamya’ya kadar gelen Kasların arta kalan bakiyeleri,
Orta Asya’daki sonraki oluşumlar içerisinde erimiştir. Örneğin erken
dönemde, altı Uygur boyundan biri Kas adını taşımaktaydı. Yine Uygur
Devleti’ne son

veren

Kırgızlar, kendi

devletlerine Ha-Kas

adını

vermişlerdir. Tarihi Kaşgar şehri kaynaklarda Ka olarak geçmektedir. Doğu
Anadolu’da yer alan Kars Şehri, Kas Türkleri ile bağlantısının olduğu
düşünülmektedir.
(Mehmetov,2009,s.82vd.;Balkan,1948,C.XII,s.48;Attar,2006:25)Harezm’in
eski idare merkezinin adı Kas’tır (Barthold, 1989,s.372)Kara Balasagun’da
bulunan Göktürk alfabesi ile 752’de yazılmış Terhin Kitabesi’nde ve
Moğolistan’da Tes Irmağı Vadisi’nde bulunan 750 tarihinde yazılmış Tez
Kitabesi’nde (Klyaştorniy,1986,s.151-171) bir Türk boyunun ismi Kasar
biçiminde geçmektedir.
M.Ö.I. Binyıl sonrasında Kas Türklerinin ardılları, Manna ve
Maday/Midiya/ adları ile tarih sahnesine çıkmışlardır. Manna ve Midiya
arazilerinde bilinen toponimlerin ve şahıs adlarının çoğunlukla Türkçe
olması, Mannaların ve Madayların Türk menşeli oldukları hususundaki
düşünceleri güçlendirmektedir. Manna adı son kez olarak da M.Ö.593
tarihinde İskit-Med ittifakı vesilesiyle geçiyor olması; Manna hâkimiyetine
Medlerin son verdiği anlaşılmaktadır. (Mehmetov,2009,s.86) Altay’da,
Sibirya’da, Orta Asya da; Mangut, Mangas, Mangol, Mangiş, Manguş kimi
bir çok Türk tayfalarının adlarında “mang” komponentinin gelmesi
Mannnalıların etnik adlarının “manqa” etnoniminin fonetik bir tipi olarak
Türk

kökenli olduğuna ait fikri doğrumaktadır. Eski Türk menşeli

kavimlerin M.Ö.IX.Yüzyıl’dan itibaren Azerbaycanın güneyinde Manna,
Maday, Atropatena,

kuzeyinde ise Sakalar, Albanlar bulunmaktadır.

(Paşayeva,2007,s.2505-2516)
Güney Azerbaycan arazisinde Sakların(Sakaların) kayıtlı olduğu
arazilerde, Gencek kabileleri ile ilgili toponimler vardır. Günümüzde de
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Güney Azerbaycanda Gence, Gencebad, Gencerud kimi toponimler
‘’Gecek’’

boyunun

izlerini

taşımaktadır.

(Paşayeva,

2007,s.2510)

Kafkasya’da Kimmer etkisinde kalan Kuban kültürü (M.Ö.1400-1250)
özellikle Gence-Karabağ buluntuları arasında geometrik hayvan motifli
bronz küpeler ve tali bronz eserlerinde görülür. Aşağı Volga’daki Poltavka
yöresinde M.Ö.1500-1300 yılları arasında görülen Srubna kültürü; sadece
Kimmerlere ait değil, aynı zamanda İskitlere de ait bir kültür merkezidir.
Her iki kültür elemanları birbirlerinden farksız olup, özellikle tahta mezar
yapıları bozkır niteliklerini taşımaktadır. Kimmerler, Ural-Altay kökenli
bozkır göçebelerinin batı koluna mensuptu. Eski Çağdaki Türk kültür
tarihinin ilk temsilcileridir. Arkeolojik bulgulardan elde edilen bilgiler,
Kimmerlerin ilk Türk devletlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
M.Ö. 2000 tarihin başından itibaren M.Ö.VIII. Yüzyıl’a kadar merkezi
Kırım olmak üzere Karadeniz’in kuzeyinde yaşamışlar. (Tarhan, 2002,
s.597-610; Çay, Durmuş, 2002, s.578; Gömeç, 2009, s.61-72)
Kuzey

Kafkasya

bölgesinde

görülen

Kimmer

Türkleri,

M.Ö.VIII.Yüzyıl sonlarına denk gelir. (Memiş, 2005, s.36.; Tellioğlu, 2017,
s.567)

Doğu

Anadolu'daki

Urartulular

Devleti,

M.Ö.VIII.Yüzyıl’ın

ortalarında Kafkas geçitlerini kullanan ve gittikçe de büyüyen Kimmer
tehlikesi

ile

karşı

karşıya

kalmışlardır.(Koçak,Şahin,2002,s.348,349)

Kafkasya’nın güneyine yönelen Kimmer akınlarından ilk etkilenen Kolhis
Krallığı yıkılmıştır.(Tellioğlu,2017,S.567) Gürcistan düzlüklerine ulaşan
Kimmerler, Gürcistan bölgenin siyası vaziyetini baştan sona değiştirmiş2
(Siharulidze, Manvelişvili,1998,s.43) Ivantchik

2001 tarihli eserinde;

Kimmerler Kafkaslar’daki Derbent/Demirkapı ve Daryal geçitlerinden
geçerek Kür ve Aras Irmakları boylarına göç ettiler. Kimmer Türkleri 40 yıl
sonra yerlerini, Saka Türklerine bıraktılar. İskitler’in sıkıştırması sonucunda
Kimmer Türkleri, bugünkü Kuzey Ermenistan ve Güney Gürcistan’dan
Doğu Anadolu’ya, oradan da İç Anadolu’ya gelmişler. Kimmer Türkleri
M.Ö.676-695 tarihinde Frig Devleti’ni yıkarak, Sakarya boylarına kadar
2Gürcistan bölgenin siyası vaziyetini baştan sona değiştirmiş Kafkasya'dan güneye doğru
inip Anadolu'ya girdikleri dönemde ise19 bütün yakın şarkı hâkimiyeti altında almaya
başlayan Asurlular, Kargamış, Malatya, Maraş ile Kilikya ve Toros bölgesindeki 24 şehri
ele geçirmiş bulunuyordu. M. Günahay,(1987) Yakın Şark, II, Ankara,s. 309-312.
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olan bölgeye yerleştiler. (Tellioğlu, 2007, s.655; Kırzıoğlu, 1998, s.308,
309; Demir, 2008)
Kimmer Türklerinden kalan arkeolojik malzemeler, Kimmer
Türlerin Orta Asya kurgan kültürünün temsilcisidir diye düşünebilinir. UralAltay kökenli olan Kimmerler, Türk kültürü M.Ö.1800-1700 tarihlerden
itibaren

göç

ettikleri

yerlere

taşımışlardır.(Tarhan,

1979,s.355-

369;Tarhan,1984,s.111-118)Türk lehçelerinde nehir adı "kam" veya "kem"
kelimesi de kullanılmaktadır. Örneğin; Yenisey nehrine eskiden "Kem",
Yenisey'in koluna da "Kemçik" deniliyordu. Tuna nehrinin bir diğer adı da
"Kamçiya"dır. Böylece "Kam-er", veya "Kim-er" kelimelerinin, Türkçede
"nehir adamı" anlamına geldiğini ortaya çıkmaktadır. "Suv-ar", "Sub-ar
[Sümer],

"Bulg-ar"

[Balkar]

sözleri

yine

bu

şekilde

oluşan

sözlerdir.’’(Şengül, 2008, s.36)
Sicilius, Library Of History adlı eserinde; önceleri az sayıda ve fazla
tanınmadan Aras nehrinin kenarında yaşayan İskitler (Demir,2008) IX.
Yüzyılda bölgenin en güçlü unsuru haline geldiler.

Hun kabileleri

tarafından yerlerinden oynatılan İskitler, Kimmer bölgesine girdikten sonra
da batıya doğru büyük bir göç hareketini başlatmışlar. İskitler, Kafkas
dağlarını ve okyanus (Hazar denizi) ile Maeotis (Azak) gölüne uzanan
bozkırları ve Tanais (Don) nehrine kadar olan alanı ele geçirdiler
Karadeniz'in kuzeyinde, Güney Kafkasya ve Anadolu'da etkileri yüzyıllar
boyunca hissedilecek yeni bir dönem başlatmışlar.(Tellioğlu, 2005,s.237245;Demir,2008) Kimrner ve İskitler, M.Ö.VIII. Yüzyıl’dan itibaren
yaklaşık dört asır boyunca bölgede, siyası ve sosyo-kültürel yapısını önemli
ölçüde değiştirmiştir. (Bıjışkyan, 1969, s.94)
Sicilius, Library Of History eserinde; M.Ö.II.Binyılın ortalarında,
İskitlerin dahil oldukları kabul edilen Srubnaja kültürü Volga Nehri’nden
Karadeniz’in kuzeyindeki bölge- lere kadar yayılmıştır. (Topaloğlu, 2006,
s.100) Kretschrner,1921 tarihli eserinde Türkistan’dan batıya doğru göç
etmeye başlayan İskit öncüleri (Grousset, 1999, s.26) Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklere kadar ilerlemişti. İskitler’in M.Ö.I. Binde Tuna nehrinden
Çin’in batı sınırlarna kadar uzanan oldukça geniş bir sahaya yayıldıklarını
göstermektedir. Bu geniş düzlük, doğal bir otlak görünümündedir.
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(Memiş,1987,s.15) İskitler, Hazar Denizi ve Tuna nehri arasındaki
coğrafyaya geldiklerinde Kimmerler ile karşılaşmışlar.(Durmuş,1993,s.63)
İskitlerin Hazar Denizi’nden ve Tuna Nehri’ne kadar hâkimiyetleri ortalama
150 yıl devam etmiştir. (Ksenophon, 1984, s,139) M.Ö.VIII. Yüzyıl’dan
başlayan 300 yıl süren İskit akınları, Karade- niz’in kuzeyinde bulunan
bozkırlara, daha sonrada Kafkasya’ya yoluna yönelmiştir. İskitler Kafkasya
geçitlerini aşıp, Urartu topraklarına yayılmıştır. (Tarhan, s.110; Czegledy,
1998,s.13; Topaloğlu, 2006, s.102) Haupt 1921 tarihli çalışmasında;
Karadeniz bir dönem(M:Ö.9.Yüzyıl) İskit denizi diye bahseter. (Bıjışkyan,
1969, s.94)
M.Ö.665 tarihinden itibaren Kur Nehri’nin doğu yakasını ele geçiren
İskitler, burayı yurt3 tutmuştu. Bu tarihten sonra Kur nehrinin doğu yakası
Sakasen (Gogaren ) olarak (Tellioğlu, 2007, s.569; Tellioğlu, 2005, s.243)
anılmaya başlanmıştır. Kur vadisine yerleşen İskit Türkleri, Derbend
geçidine kadar (Tellioğlu, 2007, s.569) ulaşmıştı. Bölgedeki İskit
hâkimiyeti, bölgenin antropolojik yapısını(Tellioğlu,2007,s.569) etkileyecek
kadar derin oldu. Haupt 1921 eserinde; İskitler, Derbent-Demirkapı
geçitlerini kullanarak Azarbaycan, İran, Urmiye gölünün batı kıyılarına
kadar yayıldığını belirtir. (Herodotos, 1991, IV, s.12; Topaloğlu, 2006, s.
103) Luckenbill 1968 tarihli çalışmasında; İskitlerin adının ilk kez M.Ö.
680-668 dönemi ile ilişkilendirilen Asur Prizma Yazıtı’nda yer aldığından
bahseter. (Topaloğlu,2006,s.101) M.Ö. 665 tarihinde itibaren, Kur nehrinin
sağ yakasını ele geçiren İskitler,(Togan,1981.s.166) yerleşim sahasını,
Çoruh nehrine kadar genişlemiştir. Adı geçen bölgedeki İskit siyasi varlığı,
M.Ö. 336 kadar sürmüştür. (Ksenophon, 1984, s.139)
M.Ö.585 yıllarında İskit saldırıları sonucunda Urartular yıkılmıştır
.(Durmuş, 1993, s .66) Kuzeydeki İskit varlığını M.Ö.III.Yüzyıl ortalarına
kadar devam etmiştir. (Gumilëv, 2002, s.61) Batı kolunda faaliyet gösteren
İskitler, Orta Asya’da bulunan İskitlerin merkez Hükümdarı Kirus’a tabi
değillerdi. Kirus, daha sonra batı kolunda bir İskit Devleti’nin kendisine
zarar vereceğini düşündüğünden Batı kolu İskitleri kendine tabii kılmaya
3

Asur kitabelerinde Gogu yahut Gog olarak yazılan İskit kralının adına izafeten bu bölgeye
Gogaren de denmektedir. Bkz. A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, I,
İstanbul 1981,s.166.
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çalışmıştır. (Toğan, 1987, s.30, 34) Rice The Scythians eserinde;
M.S.II.Yüzyıla kadar siyasi varlığını koruyabilen İskitler, Güney Avrupa’ya
doğru

ilerleyen

Gotlar

tarafından

tamamen

ortadan

kaldırılmıştır.

(Topaloğlu, 2006, s.103)
İskitlerin Doğu Anadolu’da varlığı, Kimmerlere göre daha kalıcı
olmuştur. Kur ve Çoruh nehirleri bölgeyi yurt tutan İskitlerin, başka bir yere
göç ettiğine dair herhangi bir kayıt yoktur. “Kimmerleri takip ederek
Kafkasya’ya gelen İskitler, bölge tarihinde derin izler bırakan bir
topluluktur. (Tellioğlu, 2007, s.569) Kimmerler ve İskitler aynı güzergâhları
kulla- narak Anadolu’ya girmiş olmaları, göçebe atlı olmaları ve bununla
doğru orantılı olarak da benzer uygarlık ve kültürel öğeleri taşımalarıdır.
Kimmerlerden sonra Güney Rusya’da görülen İskit kültürü, Altay’daki Türk
kültür buluntulara benzerlik göstermekte idi. M.Ö.750 yıllarına doğru
Türkistan’dan gelen İskit boylarının yayıldıkları alanda, Kimmer Kültürü’nü
benimseyerek M.Ö.III. Yüzyıl’a kadar devam ettirdikleri görülüyor.
İskitlerin Güney Rusya’ya getirdikleri kültürle; Güney Rusya’da Bronz
Çağı’ sona ermiş, Demir Çağı başlatmıştır. Tuna’dan Çin'e kadar uzanan bu
sahada, varlığının en kuvvetli delilIeri, İskit kültürünün izlerini taşıyan
sanatlarıdır. (Tarhan, 1969)
İskitler
bölgelerde

M.Ö.VIII.

büyük

sanat

Yüzyıl’dan

III.Yüzyıla

eserleri

orijinal

ve

bir

kadar
kültür

yaşadıkları
meydana

getirdiler.(Gumilev,2003,s.44) Bundan dolayı 11-12. Yüzyıllarda Kafkasya,
Karadeniz’in kuzeyi ve Balkan coğrafyasında faaliyette bulunan Türkleri,
İskit veya Hun olarak adlandırılmıştır. (Ögel, 1981, s.189-198; Psellos,
1992, s.63;bKhoniates, 1995, s.9-12-64; Golden, 2006, s.41) M.Ö.339
tarihinde Makedonyalı İskender, Kaf- kasya’yı ele geçirmek üzere Kafkasya
seferine çıkmıştır. Makedonyalı İskender, Çoruh nehri ile Tiflis arasında
yaşayan Kıpçaklar çok güçlü olduğundan; Kıpçaklılarla uzun süre mücadele
etmek zorunda kalır. (Brosset, 2003, s.16 vd.) Makedonyalı İskender’in,
Kafkasya’da

karşılaştığı

Kıpçaklar

değil,

İskitlerin

olması

daha

muhtemeldir.
Kur ve Aras Irmakları boylarına yaşayan Kimmerler. daha sonra
yerlerini, Saka Türklerine bırakmışlar. Kimmerler, bugünkü Güney
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Gürcistan’dan Doğu Anadolu’ya, oradan da İç Anadolu’ya gitmişlerdir.
M.Ö.VII. Yüzyıl’dan itibaren Orta Asya’dan gelen Saka Türkleri,
Kafkasya’da hakimiyet kurmuşlar.(Kantarcı,2005,s.29-34)İran coğrafyasını
kuzey doğusunda önemli güç haline gelen Sakalar, (P’yankov, 2002, s.611619) Doğu Avrupa’ya gelirken, Kuzey Kafkasya’da oturan Kimmerleri,
Kafkasya’nın güneyine ve Anadolu’ya doğru sürmüşlerdir. (Togan, 1981,
s.33vd; Herodotos, s.25; Tansuğ, s.535-550) Sakalar, M.Ö.665 tarihinde
Asur Kitabeleri’nde adı Gogu yahut Gog diye geçen hükümdarının
idaresinde, Kuzey Kafkasya’daki Kimmerleri sürdükten sonra

Kuzey

Azerbaycan’a geçtiler. Kür ırmağını geçen Sakalar, Gence vilayeti batısında
Gog-Gogu adıyla anılmışlar. Coğrafyacı Strabon’un zikrettiği bu ismin
Türkçe Gökeren olduğu anlaşılmaktadır. (Togan, 198, s166)
M.Ö.680 yılında Kafkas bölgesinde yerleşen Saka Türkleri, Aras
boylarında yaşarlardı. Kur-Aras nehirlerinin kavşağında, Hazaradak olan
arazinin güneyinde Sakaların yaşadığı kaynaklarda geçer. Bu bölge,
Sakasena” adıyla anılırdı. Saka Türkleri ile birlikte Gencek, Alban, Şamak,
Şarvan, Qarqar gibi birçok Türk kökenli kavimler de bulunmaktadır.
(Paşayeva, 2007, s.2505-2516) M.Ö.V,IV.Yüzyıllar’da batıya göç eden
Bunturk ve bazı Hun Türk boylarının baskısı sonucunda Saka Devleti çöktü.
Büyük İskender’in Kafkasya seferi öncesinde; Kur Nehri boylarında,
Buntürk Hükümdarı idaresinde Bunturk boylarını yaşıyordu. Bu nedenle
bölgeye

gelen

Hun

göçebeler,

bölgeye

yerleşmek

için

Buntürk

hükümdarından izin isterlerdi. Bunun sonucunda Saka Devleti, Güney
Kafkasya’ya yapılan Hun göçleri sonucunda dağılmış olabilir. Doğal olarak
Hun göçleri, Saka boyları arasındaki siyasal birliği bozmuş ve her boy
bağımsız olarak hareket etmeye başlamıştır.
Büyük İskender’in Kafkasya seferinden sonra bazı küçük İskit
boylarını kendisine bağlamıştır. Büyük İskender’in ölümünden sonra
bölgede siyasal bir boşluğu, Albanlar (Arnavutların ataları kabul edilir)
dolduracaktır. (Kalafat, Sezgin, 2003, s.321.334)Albanların başına Yafes
soyundan efsanevî Aran isimli birinin hükümdâr bulunurdu, Yafes Türklerin
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atası olarak kabul edilmektedir. Alban Türkleri4 26 boydan oluşan bir etnik
gruplar konfederasyonudur. (Kalankatlı,2006,s.3) Albania ülke sınırları;
Samur Dağı’nın kuzey eteklerinden, kuzeydoğuda ori/Yori ve Alazan
nehirlerinin yukarı akarlarına kadar ve Hazar Denizi kıyısındaki Derbend’e
kadar uzanıyordu. M.Ö.IV.Yüzyıl’dan M.Ö. VIII.Yüzyıl’a kadar Albania
diye

tanımlanan

coğrafya,

Güney

Kafkasya’nın

dörtte

üçünü

kapsamaktaydı. (Mehmetov, 2009) Araplar ve Türkler zamanında,
Albania’yı ifade eden Arran, Kur ile Aras nehirleri arasındaki bölge,
bugünkü

Gence

ile

Karabağ

vilayetlerinden

ibaret

bir

bölge

sayılmaktadır.(Minorsky,2000,s.103)Bizans kaynaklarında, Kafkaz Albania
ülkesi “Hunlar ülkesi” diye adlandırılır. Tavuz ili arazisindeki Kur’un sağ
sahilinde düzenlik arazi “Hunan düzü” adlandırılırdı. (Paşayeva, 2007,
s.2505-2516) Selçuklular zamanında Albania (Arran)’ nın güneyinde Türk
varlığı gelişerek ve zamanla Albania’nın (Arran) güneyi Karabağ adıyla
bilinir oldu.
M.Ö.III.Yüzyıl’dan M.S.IV.(375) Yüzyıla kadar

kadar

Don

Nehri’nin daha doğu kesimindeki bozkırların sahipleri Sarmatlardı.
Dinyeper’in sağ cenahında da Gotlar yaşıyorlardı. (Gumilev, 2003, s.55;
Czegledy, 1998, s.14)Herodot, Sarmat Türkleri, İskitlerin bir kabilesi
olduğunu söylemektedir. Herodot

“İskit dilinin bozuk bir şeklini

kullanırlar” dediği Sarmatlar, M.Ö.VI.-IV. yüzyıllar arasında bölgede
egemen olmuştur. (Herodotos, 1975, s. 232-234) M.Ö.III. Yüzyıl’da Ural
dağlarının güney eteklerinde yaşayan bazı

kavimlerin, güneye indikten

sonra bu bölgeye gelen Sarmatlar, “Aorsi, Roksolan, Alan(As),Yazıg(Asi)”
Beyliklerini kurduklarını ve bunların oluşturduğu Konfederasyon Devlet,
tüm İskit Ülkesi’ne egemendi. Aynı Yüzyıl’da Got kavimlerinin,
İskandinavya’dan Baltık Denizi’nin güneyine inip, Kuzey Karadeniz
kıyılarına ve Kırım’a kadar gelmeleri ile Sarmatlar, etki alanlarının büyük
4

Alban sözcüğünün Türkçe “cesur, yiğit” anlamına gelen “alp/alb” kelimesinden türemiş
olabileceğini iddia etmektedir. Buna göre Albanya “cesurlar ülkesi” anlamına
gelmektedir(Zerdabli,2004:55 aktaran ÖZDAŞLI, 2016,s. s.557-566
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bir kısmını kaybetmişlerdir. (Kürüm, 2002, s.21) Yaklaşık 700 yıl hayat
süren Sarmat Türkleri, oval çömlekler yaptılar, Roma’yla ticareti
geliştirdiler, zırhlı süvari atları yetiştir- diler. Hun-Sarmat mücadelesinde,
Sarmatlar

siyasi

etkilerini

kaybettiler.(Gumilev,2003,s.44)

İskitlerin

doğusunda yer alan Sarmatlar, İskitlerin hayat tarzına yakın benzerlik
gösterirdi. (Herodotos, IV, 1975,s.117)Sarmat toplumunda kızları; ata binen,
ok atan, at üzerinde kargı savuran, düşmanla savaşan, üç düşman
öldürmedikçe

evlenemeyen

özeliklere

sahipti.

(Hippokrates:?XVII)

İskitler,Volga nehrinin ötesinden gelen ve üzerlerinde metal üzengileri olan
Sarmatlara karşı

mağlup olmuşlar. İskitlerin bir kısmı, Batı’ya doğru

gitmişlerdir. (Rice, 1958, s.50)
3.M.S. Kura ve Aras Boylarına Yerleşen Türk Kavimleri
Mitolojik devirlerden itibaren Türk kavimleri, Hazar Denizi,
Kafkasya ve Gürgan bölgelerinden, İran topraklarına yönelik faaliyetlerde
bulunmuşlar. (Durmuş, 2008, s.10-36-37) Hunlar, V.Yüzyıllarda Hazar
Denizi’nin batı kıyısı boyunca; Derbend geçidini kullanarak, Sasanilere
karşı önemli başarılar elde etmişlerdir. Hunlar, Derbend ve Kur Nehri
arasındaki bölgede hâkimiyetlerini kurmuşlardı. Kendilerine‘’Haylandur’’
adı

verilen Hun boyları,

Sasani

toprakları

üzerindeki

baskılarını

arttırmışlardır. (Akbulut, 2002, s.833; Konukçu, 1973, s.76-77; Altungök,
2007, s.128; Ahmetbeyoğlu, 2001, s.45,53;)
Kionit boylarına hâkimiyetlerini kabul ettiren Eftalitler, önce
bölgede hâkim sülale haline gelmişler, daha sonra Sasanilerin en tehlikeli
düşmanları olmuşlardır. (Akbulut 2002, s.831) Batıda Hazar kıyılarından
başlayıp ve doğuda Pişkamar dağlarına kadar uzanan Gürgan’dan( Bab-ı
Sul) Seddi, Hazar Denizi’nin güneydoğudan Elbruz dağlarının eteklerine
kadar uzanan Temîşe Seddi, (Minorsky, 2008) Sasanilerin Gürgan’ın
kuzeyinde bulunan başlıca Sûl Türk akınlardan korunmak için inşa ettikleri
düşünebilir. Bab-ı Sûl (Sul kapısı) ismi ise doğrudan Türk kavimleriyle
bağlantılıdır.“Sûl”kelimesi Türkçe’de “Çöl” veya“ Çor” anlamlarına
gelmektedir. Aynı zamanda Sûl kelimesi, Kafkasya’da Hun merkezini ifade
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eden bir şehirdir. M.S.I.Yüzyıl’dan itibaren varlığı bilinen Sûl şehri,
Kafkasya Derbend surlarının bulunduğu yerde olduğu tahmin edilmektedir.
Sûl kelimesi Gürgan’ın kuzeyindeki Türkleri veya Türk topraklarını ifade
etmek için kullanılmıştır. (Esin, 1979, s.31-86; Tezcan, 2007, s.183-202;
Aktungök, 2007)
Bulgarlar, Kafkasya’da meskûnlaşmış ilk Hun boyu olmuşlar.
Koh’un güneyindeki verimli topraklara yerleşerek uzun yıllar yaşadılar.
Bölgede en önemli güç haline gelen Hunlar, III-IV.Yüzyıllar’da
Kafkasya’nın

askeri

ve

üstlenmişlerdir. Hunlar

IV.

siyasi
Yüzyıl’da

tarihinde

önemli

Kafkasya’nın

bir

Hazar

rol
boyu

topraklarında meskunlaştığını ve Hun Hakimiyetinin Çor (Derbent)5
geçidinden başlayarak güneyde Beşparmak Dağı sınırlarına kadar Hazar
boyu topraklarda yaşadıkların söylenebilir. Hun-Bulgar boylarını Haylandur
diye adlandırılmış. Hunlar ortalama 460 tarihinde, Kuzey Kafkasya’nın
askeri-siyasi ve etnik durumunda esaslı değişiklikler meydana getirmiştir.
Avarların sıkıştırdıkları Sabirler veya Suvarlar Batı Sabir’den Kafkasya’ya
göç ettiler. Sabirler veya Suvarlar, Kafkasya’da diğer Hun boyları, Saragur
ve Onogurlarla karşılaştılar. Hun boyları, Sabirler başta olmak üzere Türk
boyları ortalama 460 tarihinde Kafkasya’da yeni ve güçlü hâkimiyetlerini
kurmuşlardır.Sabirlerin

Derbent

geçidi

istikametinde

güneye

doğru

hareketleri,V.Yüzyılın ortalarından VI.Yüzyıl’ın ilk yıllarına kadar devam
etmiştir. (Dostoyiv, 2002, s.921-927)
Sabarlar/Sabirler VI.Yüzyıl’da Göktürklerin idaresine yaşıyorlardı.
Sabirler, Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Karadeniz kıyılarına ve Kür
nehrinin güneyine yerleşmişler. (Kafesoğlu, s.157-1159; Togan,1981.s.171172) Menandros; Bizanslıların, Azerbaycan’da bölge- sinde Kur’un
yakınlarda, 574-576 tarihlerinde Sabirler ve Alanlarla karşılaştığını söyler.
Kur’un çıkış yerine yakın Arapşah şehrin varlığından bahsedilir, Abriya
ülkesi’’Ereti’’olarak gösterilir.585-601 tarihinde Göktürklerin takibinden
kaçan Avarlar, İran'dan geçip Kur’dan yukarıya geçip Kafkasya ya
gelmişler. (Süleymanova, 2002, s.674-686)
5

İlkin Orta Çağ’da Kuzeydoğu Azerbaycan’ın önemli stratejik bölgelerinden olan Çor veya
Çola eski Türk menşeli Çol boyu ile bağlıydı.
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Göktürkler tarafından Orta Asya yer alan Avar Devleti 558 tarihinde
yıkıldık tan sonra Avarlar, batıya göç etmek zorunda kalırlar Avarlar
Kafkasya’ya daha sonra da Avrupa ortalarına kadar ilerlediler. Gürcistan ve
Kur ırmağı vadilerine de yerleşmişlerdir. (Süleymanova,2002s.674686)Bizans Hükümdarı Herakleios’un 622-626 yıllarda Kafkasya

’ya

yaptığı akınlara karşı Kafkasya’daki Avarlar ciddi bir mukavemet
göstermişlerdir. (Artomanov, 2014, s.144)
VII.Yüzyıl’ın ortalarına kadar Batı Göktürklerine bağlı yaşayan
Hazarlar, Kafkasya Derbend geçidini aşarak Gürcistan ve Azerbaycan’a
akınlar yapmışlar, Sasanilere karşı başarılar kazanan Hazarlar, Aras nehrine
kadar bütün Kuzey Azerbaycan’ı ele geçirmiştir. (Taşağıl, 1998, s.117;
İbnü’l-Esir, 1985, s.376) VII.-X.Yüzyıllar arasında, Hazar Denizi’nin
batısında; Don, Volga ve Kafkasya üçgeni içine alan geniş bir coğrafyada
Hazar Devleti kurulmuştur. Hazar Devleti’nin kuruluşunun 650 yıllarında
olduğu

tahmin

edilmektedir.

(Yumanadi,

Kuleshov;2002,S.s.467)

Hazarların Gürcistan ve Azerbaycan’a akınlar yaptıkları ve Tiflis’i
topraklarına kattıkları bilinmektedir. (Brook,2002,s.474) Hazarların, zaman
zaman Karadeniz’in güneyinde de etkili olmaları (Shukurov,1999,s.115)
Güney Kafkasya’da varlığını doğrular.‘’Güney Kafkasya’da bulunan
kavimler, Hazarların güçlü ordusuna karşı koyamayacak kadar güçsüzdü.
Bu durumdan yararlanan Hazarlar, Gürcistan ve Kafkas Albaniası üzerinde
egemen oldular; (Brook; 2002, s.473-480)
Kas ve Kaspilerin soyundan gelen Hazar Türkleri(Kaspiler),KurAras çaylarının kavşa- ğından, Hazar Denizi’ne kadar olan bölgede
yaşarlardı. Hazar Denizi’nin eskiden “Kaspi” adıyla anılması bununla
alakalıdır.(Paşayeva,2007,s.2505-2516) VII. Yüzyıl başlarında, Güney
Kafkasya’nın tamamı Hazarların kontrolünde bulunuyordu. Hazarlar VII.
Yüzyıl başlarından VIII. Yüzyıl sonlarına kadar Güney Kafkasya ve Doğu
Anadolu’ya 16 defa saldırmışlardır. Bu saldırıların pek çoğu, zaman zaman
bölgeyi ele geçiren Müslüman Araplara karşı yapılmıştır. Müslüman
Araplar, 646 tarihinde Kur ırmağının yukarı ve orta kolları ile Çoruh
boyundaki yerleşim yerlerini; Ahıska ve Posof bölgelerini ele geçirdiler.
Hazarlar 678-690 tarihlerinde, Müslüman Arapların eline geçirdiği yerleşim
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birimlerini geri almaları sonucunda, bölgedeki Arapların ilerleyişini
durmuştur. (Kırzıoglu, 1992, s.119-121) Gürcistan ve Ermenistan bölgesi
Araplar tarafından fethedilmişti. Ama IX. Yüzyıl sonlarına doğru ArapHazar savaşlarında; Hazarların saldırılarına karşı koyamayan Araplar,
bölgeyi terk etmişlerdir. (Grousset, 2006 s. 296-358; Kosok, 1960, s.1718;Çog, 2007, s.151; Gumilev,50)
Araplar 700 tarihinde, Kur ırmağının yukarı ve orta kolları ile Çoruh
boyundaki yerleşim yerlerine yeniden hâkim oldular. Hazarlar 764
tarihinde, büyük bir orduyla yeniden Kur boylarına inerek, Tiflis, Ahıska,
Ardahan, Çıldır gibi bölgeleri yeniden kontrol altına almışlardır. (Kırzıoglu,
1992, s.119-121) Orta Asya’nın içlerinden gelerek Volga ve Dinyester
nehirleri arasında 620 tarihinde devlet kuran Hazarlar, 1055 yılına kadar
bölgede hâkimiyet- lerini sürdürmüşlerdir. (Kaflı, s.54) Hazar Hakanlığı
VIII.-IX.Yüzyıl aralığında büyüyerek, Doğu Avrupa’nın en kudretli devleti
olmuştur. Bu sıralarda Kama ve Volga boyundaki bir çok kavim; Avarlar,
Alanlar, On Ogurlar ve Kafkasların dağlı kavimleri, Kırım’da Gotlar, Volga
Bulgarları, Volga civarındaki Fin-Ogurlar, Burtaslar ve başka çeşitli Fin
kolları, Kuban havalisinde bulunan Macarlar ile Kiev ve çevresi Hazar
Hakanlığın idaresine tabi olmuşlardır. (Yücel, 2007, s.26)
Asya'da Türk boyları arasında devam eden mücadele, kuraklık,
verimsiz topraklar sebebiyle Türk boyları, M.S.8-9.Yüzyılarda Kafkasya
bölgesine yönelmiştir. (Avşar, Solak, 1994,s.37) Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan toprakları bu iskânlarda en önemli yerleşim merkezleri haline
gelmiştir.Güney Kafkasya’da 9.Yüzyıl’dan 14.Yüzyıl’a kadar, gerçek
anlamda baskın bir Oğuz kültür kuşağı oluşturulmuştur.
Selçuklular 1064 yılından itibaren Gürcistan, Hazar Denizi’nin
kıyılarına ve Dağıstan ’a kadar uzanan sahaya yerleşmişlerdir. (Gökçe,
1979, s.21-22) Kafkasya’ya yerleşmiş olan Oğuz ve Kıpçak aşiretleri,
bugünkü Azerbaycan Türklerinin atalarıdır. (Muhammedoğlu, 2001 ,s.159)
Türk boyları özellikle Güney Kafkasya’nın doğusuna yerleşmiştir. (Saydam,
1997, s.18) Kıpçak boylarının 1124 tarihinde “Yukarı Kür ve Çoruk’’
boylarına en yoğun ve rahatlıkla yerleşmişlerdir. Kıpçaklar Cavakhet’den
İspir’e değin yeni aldıkları yerlere de yerleştiler. 1124 tarihinden itibaren bu
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bölgelerin

Kıpçaklara

yurdu

haline

gelmiştir.

Kıpçaklar

Güney

Kafkasya’da; Don ve Kuban boylarındaki gibi keçe çadırlarda barınan
Kıpçaklar gibi keçe çadırlarda yaşıyorlardı. (Brosset, 335; Tellioğlu, 2007,
s.136 vd)
Kıpçak Türk boyları, XI. Yüzyıl’ın yarısından itibaren İdil'den
hareket ederek batıya doğru yönelmeye başladılar, Doğu Avrupa'nın içlerine
kadar olan bölgede hareket halinde bulunan Kıpçaklar, bu bozkırlara kendi
adlarını (Deşt-i Kıpçak) verdiler. Kimekleri de grupları içine dâhil eden
Kıpçak boyları, bölgenin zamanla Türkleşmesi sağladılar. Kıpçakların
arasında Başkurt, Peçenek, Karluk ve Oğuz boyları da vardı. (Akişev,
Asılbekov ve Aldajumanov, 1994, s.76-77) Rus yıllıkları, Kıpçakları
(Kıfçak) Fok, Tork, "Kangar" boyu, Peçenek Kıpçakları-Kuman ve Poloves
olarak adlandırmışlardır. Kıpçaklar; Yenisey'de bulunmuş Taş Kitabe’de
Soyunçura Hakan'ın (VII. Yüzyıl) hükümdarlığından bahseder. Dördüncü
satır şu sözlerle başlar:‘’Türk Kıbçak elig yıl olurmış-Türk Kıpçaklar elli yıl
oturmuşlar.’’ (Süleyman, 1992, s.157)
Kafkasya Gürcistan ve Ermenistan bölgesine yerleşen Kıpçak
boylarından

bazıları,

buralarda

kalarak

Oğuzların

hâkimiyetini

kabullenmişlerdir.‘’Gürcü asıllı akademisyen S. Jikia, Kıpçak adı ile
16.Yüzyıl sonu kayıtlarında; ‘Guman’ olarak geçen Güney Gürcistan
arasında’’ bağ kurar. (Alasanıa, 2002, s.793-797) XII. Yüzyılda 40.000
Kuman/Kıpçak ailesi Gürcistan’a gelip Hıristiyanlığı kabul eder. Gürcü
ordusu

Hıristiyanlığı

kabul

eden

Kıpçak

Türklerden

oluşturulur.

Hıristiyanlığı kabul eden Kıpçaklar, daha sonra Çoruh ve Kur dolaylarına
gelip yerleşmiştir. (Kafesoğlu,1999, s.191-192) 1124 tarihinde Kıpçak
boylarının Yukarı Kur ve Çoruh boylarına en yoğun ve rahatlıkla
yerleştikleri bir dönemdir; XII. Yüzyıl’ın başlarında kuzeyden gelen
Kıpçaklar da, Yukarı Kur ve Çoruh boylarında yerleştiler. Kıpçaklar
Gürcistan ordu ve devlet yönetiminde, uzun yıllar önemli fonksiyonlar icra
etmişlerdir. Kıpçaklı Atabek sülâlesi, 1267 yılında, bugün Posof’ta bulunan
Caksu’da Kıpçak Atabek Hükûmeti’ni kurarak, bölgenin hakimi olmuştur.
(Özder, 1971, s.5 vd.)
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Kıpçaklardan I.Sargis, İlhanlılar devrinde (1256-1344), İlhanlı
hükümdârı Abaka Han’dan “Gürcistan Atabeyi” unvanını alarak Çoruh
(Artvin) ve Yukarı Kur (Ardahan, Ahıska, Ahılkelek, Azgur) bölgesinin
“İlbeyi” oldu ve Atabekler sülalesini kurdu (1268) Başkentleri Ahıska olan
Kıpçak Atabekleri, İlhanlı, Celayırlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevî gibi
Müslüman Türk Hükûmetlerine bağlı olarak 1578’deki Osmanlı fethine
kadar 310 yıl süreyle bölgeyi idare ettiler. (Kırzıoglu, 1970, s.203-204) Bu
bölgede Moğol boylarının nüfuzundan söz etmek imkânsızdır. Moğollar,
Kafkasları istilası sırasında, bu bölgede bulunan Kıpçakların ve Uygurların
asker gücü değerlendirmiştir, (Miziev,1993,s.195-196) İngilizlerin Kafkasya
ile gözlemleri adlı eserinde; Kuma’da bulunan bazı kalıntıların Kıpçaklara
ait olduğunu, Kıpçaklar hakkında teferruatlı bilgiler vermiştir. Aynı
zamanda pek az bilinen Peçeneklerin Kafkasya’daki etkileri hakkında
verilen bilgiler tarihî değeri oldukça fazladır (Tellioğlu, 2015, s.445-456)
Osmanlılar 1573 yılında Gürcistan'ı fethetmesinden sonra, İç
Anadolu Bölgesi'nden; özellikle Konya'dan, Tokat'tan, Yozgat'tan seçilen
Türkler, Ahıska ve civarına yerleştirildi. (Avşar, 1995: 15 vd) Osmanlı
Devleti’nin yönetiminde uzun süre yaşayan Ahıska Türkleri, zamanla tam
bir Osmanlı kültürü örneği durumuna gelmiş ve Doğu Anadolu Türkleri ile
bütünleşmiştir.

(Avşar,

1995:

15

vd.)

Karaz

coğrafyası

yeniden

canlandırılmıştır. Osmanlı Devleti idaresinde oluşturulan Çıldır/Ahıska
Eyaleti'nin merkezi olan bu serhad şehrimize, birer sancak olarak şu yerler
bağlı idi: 1.Bedre, 2.Azgur, 3.Ahılkelek, 4.Hırtıs, 5.Cecerek, 6. Ahıska,
7.Altunkale (Kabliyan), 8.Acara (Bu sancak 16 Mart 1921 Moskova
Antlaşması ile sınırımız dışında kalmıştır), 9. Maçakhel (Üçte ikisi Artvin'in
Borçka İlçesi'nde, üçte biri Acara'da), 10. Livana (Artvin), 11.Pertekrek
(Yusufeli), 12. Ardanuç, 13. İmirkhev, 14. Şavşat (son 5 sancak, Artvin
ilimizdedir), 15. Oltu, 16. Narman, 17. Kamkhis (Bu son üçü Erzurum iline
bağlıdır), 18 .Poskov, 19.Ardahan, 20. Çıldır, 21.Küçük- Ardahan /Göle (bu
son 4 sancak da bugün Kars ilindedir. (Avşar,1995:15vd)
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Sonuç
Kasların özelikle Kimmerlerin, Güney Kafkasya’daki faaliyetleri,
Güney Kafkasya ’nın siyasi ve etnik çehresini büyük ölçüde değiştirmiştir.
Kimmerler Anadolu’ya yöneldiği için Kafkasya’yı bir geçiş güzergâhı
olarak kullanmış olsa da, İskitler bölgede kalıcı olmuşlardır. Özellikle
Güney Kafkasya’da Kur-Aras boylarına Türk boyların yerleşmesi ve
bölgede kesintisiz Türk siyasi kültürel varlığın ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Altay ile Kafkasya’yı birleştiren Güney Kafkasya bir geçiş
güzergâhı stratejik bölge olarak görülmesi, Kur-Aras boylarında ‘’Türk
Siyasi Hayatı’’ merkezinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Tarihte KurAras boylarındaki siyasi egemenlik mücadelesine, Doğu Anadolu’da dâhil
edilmiştir. Karaz kültürü ile başlayan Güney Kafkasya ile Doğu Anadolu
arasındaki siyasi kültürel bütünleşmesi devam etmiştir. Güney Kafkasya ve
Doğu Anadolu coğrafyasında siyasi egemenlik mücadelesine katılan Türk
boyların, Türkistan’da Türk siyasi merkezini temsil eden Türk Kağanı
temsilen veya Türk Kağana bağlılığı belirtmek amacıyla Türk damgalarını
kullanılması, Altay-,Kur-Aras ve Doğu Anadolu arasındaki stratejik ve
sürekli ilişkilerin varlığını da doğrulamaktadır. Sasanilerin Altay ile Türk
Siyasi Merkezi arasındaki stratejik ilişkiyi engelleme ve Türklerin
akınlarından kendileri korumak için Bab-ı Sul Seddi, Temîşe Seddi
yapmışlar.Güney

Kafkasya

geçit

güzergahını

kullanarak

yapancı

kavimlerin, Orta Asya’yı işgal edilmesini engellemek hem de güney
Kafkasya geçit güzergahını kullanarak Anadolu ve çevre coğrafyasını ele
geçirmek stratejik düşünceye zemin olan Kur-Aras boylarındaki oluşturulan
‘’Türk Siyasi Merkezin’’ Güney Kafkasya’yı şekillendirip ikinci Ata Yurdu
yaptığı düşünülebilir.
Ahıska bölgesi Türklerin, Kafkasya’ya yerleşen öncü veya Orta
Asya Türk kavimler- in kalıntıları mı? Selçukluların Gürcistan’a
yerleştirdiği Türkler mi? Osmanlıların Gürcistana yerleştirdiği Anadolu
Türkleri mi? Bu sorunun cevabını verebilmek için Güney Kafkasya’da
Türklerin siyasi varlığını, Altay-Güney Kafkasya arasındaki stratejik ilişkiyi
ve buna merkezlik yapmış Türk Siyasi Hayatı merkezi ile birlikte
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değerlendirilmesi gerekir. Bilindiği kadarıyla M.Ö.2000 tarihinden itibaren
Anadolu sürekli Türklerin hedefinde olmuş. Türkler, Orta Asya’dan göç
edip Güney Kafkasya’ya yerleştikten sonra Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’e
ve Orta

Anadolu’ya

ilerlemişlerdir.

Bu

nedenle

Anadolu

fethini

gerçekleştiril- mesini sağlayacak olan Güney Kafkasya Danyal ve Derbent
geçitlerini stratejik olarak görülmüştür. Bölgeye gelen Türk boyları, ilk önce
stratejik gördükleri geçitleri ele geçirildiğinde; milletine ve devletine sadık
Türk unsurları, stratejik bölgelere yerleştirilmiştir. Zaman zaman taze Türk
boyların stratejik bölgeye yerleşimi sağlanarak takviye edilmiştir. Türk
Siyasi Hayatı merkezi üssünden yapılan ileri manevralarla çevresindeki
coğrafyayı ele geçirerek hâkimiyet sahalarını genişletmişlerdir. Sonradan
kazanılan hâkimiyet sahaları kaybedilmiş olsa da stratejik noktalarda
hâkimiyet devam ettirilmiştir. Tarihte Türk unsurların farklı zamanlarda
Derbent geçidini kullandıklarından dolayı Güney Kafkasya’dan Doğu
Anadolu’ya ulaşmalarında fazla zorluk görmemişler. Bunu nedenini, Güney
Kafkasya'da bulunan geçitlerin çevresine yerleştirilmiş Türk unsurlarında
aramak gerekmektedir. Ahıskalılar da bu kapsamda yerleştirilmiş Türk
unsuru

olarak

değerlendirildiğinde,

sadece

bir

Türk

boyu

ile

ilişkilendirilmek mümkün görülmemektedir. Bölgeye yerleşen Türk
boylarının karışımından doğan ama sadık ve güvenilir Türkler olduğunu
söylenebilir. Veya bölgede siyasi egemenlik kuran Kaslar, Kimerler,
İskitler, Sarmatlar, Albanlar, Sakalar, Hunlar, Kıpçaklar, Hazarlar, Oğuzlar,
Selçuklular, Osmanlılar v.b. Türk soyluların ardılları olabilir. Veya Ata
Yurdun sakinleri denilebilir.
Türklerin tarih boyunca, Güney Kafkasya’da siyasi hâkimiyet ve
egemenlik mücade- lesinin sonucunda ortaya çıkan Türk Siyasi Merkezini
sınırları; bu sınırlar içerisinde kurulan Türk şehirleri ve etkilerin tespit
edilmesi, Ata Yurduna vefa borcumuzdur. Aynı zamanda Orta Asya ile
Doğu Anadolu arasındaki kilit rölü konumunda olan Türk Siyasi Merkezin
daha iyi anlaşılmasıyla, bu alandaki menfi ve müsbet iddiaların bilimsel
zeminde daha sağlıklı değerlendirilmesi fırsatı doğar
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1950-1951 YILLARINDA BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE
GÖÇLER VE KIRKLARELİ VİLAYETİNE ETKİLERİ
MIGRATIONS FROM BULGARIA TO TURKEY IN 1950-1951 AND
THEIR INFLUENCE ON KIRKLARELI PROVINCE
МИГРАЦИИ ИЗ БОЛГАРИИ В ТУРЦИЮ В 1950-1951 ГОДЫ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ПРОВИНЦИЮ КЫРКЛАРЕЛИ
Bedriye UZUNER*
Özet
Göçler genellikle, insanların çeşitli sebeplere bağlı olarak yer değiştirmeleri,
ülke topraklarını bazen daha iyi bir gelecek için gönüllü olarak, bazen de çeşitli
nedenlerle göçe zorlandıkları için terk etmeleri ile gerçekleşir. Hangi sebeple
olursa olsun göç, insan hayatı için, toprağından kopma, ayrılma ve bir hüznün,
bir acının ifadesi olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Balkanlar’dan anavatana yapılan en acı
göç hadiselerinden birisi Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1950’li yıllarda
gerçekleşen büyük göç dalgasıdır. 1950’li yılların başlarında gerçekleşen
kitlesel Türk göçünde yoğun olarak göç alan bölgelerden birisi Trakya
olmuştur. Trakya’da başta Edirne olmak üzere, en fazla göçmenin yerleştiği
illerden biri de Kırklareli’dir. Bu bildirinin amacı, 1950-1951’de
Bulgaristan’dan Kırklareli’ne göç eden muhacirlerin göç esnasında yaşadıkları
zorlukları ve ülke topraklarına ayak bastıktan sonra hayatlarında meydana gelen
değişimleri Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı belgeleri
ışığında incelemektir.
1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan gerçekleşen Türk göçü ile Türkiye
Cumhuriyeti, Balkanlar’dan yapılan en büyük zorunlu göç ile karşı karşıya
kalmıştır. 93 Harbiyle ortaya çıkan büyük felaket ve onun ardından Balkan
Savaşlarıyla gerçekleşen milyonu bulan büyük göçlerin acı tecrübesi toplumda
henüz dün yaşanmış gibi hissedilirken, Türk Devleti’ne adeta bir dayatma
şeklinde gerçekleşen 1950-1951 göçü, Türk ve Bulgar Devletleri arasında
karşılıklı notaların verildiği, her verilen nota ile tansiyonun daha da yükseldiği,
bir süreç olmuştur.
Bulgaristan’ın 10 Ağustos 1950 tarihinde verdiği bir nota ile başlayıp 3 ay gibi
kısa bir sürede 250.000 Türk’ün ülke topraklarını terk ederek göç etmesini
istemesinin ardından gerçekleşen zorunlu büyük göçün sonucunda 1950’de
52.185, 1951’de 102.208 kişi Türkiye’ye gönderilmiştir.
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Bulgar Devleti hedeflediği 250.000 sayısına ulaşamasa da iki yıl içerisinde
154.393 Türk’ü topraklarından göndermiştir. Edirne’den yurda giriş yapan
göçmenlerin büyük bir kısmı Trakya bölgesine yerleştirilmiş, bunların
içerisinden de 7027 kişi Kırklareli ili merkez ve ilçelerine sevk ve iskan
edilmiştir. Türk devleti ve bölge halkı gelen göçmenleri sıcak bir şekilde
karşılayarak bir an önce sosyo-kültürel ve ekonomik hayata entegrasyonlarını
sağlayabilmek için maddi ve manevi olarak büyük bir destek vermişlerdir. Buna
göre, devletin ve bölge halkının maddi ve manevi dayanışması ile Kırklareli’de
iskanları sağlanan göçmenler kısa sürede normal hayata geçmişler, devletin
göçmenlere tahsis ettiği arazilerde tarım yaparak ekonomik hayata katılmaya
başlamışlardı. Göçmenler için köy tipi ve şehir tipi evler inşa edilerek barınma
ihtiyaçları karşılanmıştı. Türkiye’nin kısa bir zamanda hiçbir hazırlığı olmadığı
halde, böyle bir göç karşısında uyguladığı yeniden yerleşim programı ile bu
göç süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bulgaristan, Türkiye, Türkler, Göç, Kırklareli
Abstract
Immigration often occurs when people relocate due to various reasons,
sometimes leaving the country's land for volunteer for a better future,
sometimes because they are forced to march for various reasons. For whatever
reason, immigration has become a manifestation of a sorrow, a departure from
the land, and a sadness for human life.
After the establishment of the Republic of Turkey, one of the most painful
immigration from the Balkans to the motherland was a major wave of
immigration from Bulgaria to Turkey in 1950. Thrace was one of the regions
that received intensive migration during the mass Turkish immigration in the
early 1950s. Kırklareli and Edirne provinces were the highest number of
immigrants settled in Thrace. The aim of this paper is to observe the challenges
of the emigrants faced during the migration from Bulgaria to Kırklareli and
changes occurred in their lives after migrating in to Turkey based on the archive
documents in Turkish Presidential State Archives.
By the Turkish migration from Bulgaria took place in 1950-1951 , Republic of
Turkey was faced with the largest forced migrations from the Balkans. The
great disaster that followed with the war of 93 and the massive immigration of
the Balkan wars followed the bitter experience of the 1950-51 immigration that
took place in the form of an imposition by the Turkish State and the mutual
notes between the Turkish and Bulgarian States, It was a process in which the
tension increased with these notes.
After the mass exodus started by a Bulgarian decree given in August 10, 1950
that all of the quarter million Turks living in Bulgaria were to leave the country
and enter Turkey within three months , there are 52.185 Turkish immigrants in
1950 and 102.208 Turkish immigrants in 1951 migrated to Turkey.
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As a result, altough the Bulgarian state was unable to reach the targeted number
of 250,000 but it exported 154,000 Turks from its territory. A large part of the
immigrants who entered the country from Edirne were placed in the Thrace
region and 7027 people were resettled to the center and the provinces of city of
Kırklareli. The Turkish state and the people of the region warmly welcomed the
immigrants and provided great financial and moral support for their fast
integration of the socio-economic and cultural life. Immigrants who were
provided with the living materials and moral solidarity by the Turkish State and
the people of Kırklareli , were able to adopt to this new conditions in a short
period of time and they started to participate in economic life by agriculture in
the land allocated to the immigrants. Village type and city type houses were
built for the immigrants and their needs for housing were met with this way.
Facing such a massive and sudden forced migration , Turkey's immigration
resettlement program planned and executed in a short time have been concluded
successfully and presented an excellent example for the resettlement programs
in the future.
Keywords: Bulgaria, Turkey, Turks, Migration, Kırklareli
Резюме
Миграция в основном происходит, когда люди по разным причинам
меняют свое место жительства, когда покидают территорию страны
иногда для лучшего будущего, а иногда по принуждению из-за различных
причин. Какая бы причина не стояла за ней, миграция означает покинуть
свои земли, оторваться от них, это всегда выражение грусти иболи.
После образования Турецкой Республики одними из самых болезненных
событий, связанных с миграцией, были волны переселений с Балканского
полуострова в Турцию в 1950-е годы. В начале 1950-х годов во времена
переселений турецких народов Фракия была одним из регионов
принимавших
большое
количество
мигрантов.
Находящиеся
во Фракии, провинции Кыркларели вместе с Эдирне приняли наибольшее
количество иммигрантов. Цель данной работы – это изучение проблем
иммигрантов во времена переселения с Болгарии в Кыркларели в 19501951-е годы, а также произошедшие изменения в их жизни после
миграции, при помощи документов с Генеральной дирекции
государственных архивов Турции.
Турция столкнулась с самой большой вынужденной миграцией
с Балканского полуострова при миграции турецких народов с Болгарии
в 1950-1951-х годах. В то время как горький опыт великих катастроф,
возникших в результате войны 93 года и последующей миграции
миллионов при Балканских войн, ощущался так, как будто это произошло
вчера, миграция 1950-1951 года, являвшаяся навязыванием турецкому
государству, была процессом, где Турция и Болгария постоянно
обменивались дипломатическими письмами, и с каждым письмом
напряжение все увеличивалось.
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В результате меморандума Болгарии 10 Августа 1950 года, где
говорилось, что в течение 3 месяцев 250 000 тюрков должны покинуть
свои земли, 52 185 людей в 1950 году и 102 208 людей в 1951 году были
отправлены в Турцию в результате вынужденной миграции.
Хотя Болгария не достигло целевого числа в 250 000, она выслала 154
393 тюрков со своей территории в течение двух лет. Большинство
иммигрантов, въезжающих с Эдирне, были расселены в регионе Фракия, и
среди них 7027 людей были отправлены и заселены в
провинцию Кыркларели. Турецкое государство и местные жители тепло
приветствовали иммигрантов и оказали большую поддержку как в
финансовом, так и в моральном плане, чтобы как можно скорее
обеспечить их интеграцию в социально-культурную и экономическую
жизнь. В соответствии с этим иммигранты, чьи поселения были
обеспечены в Кыркларели материальной и моральной поддержкой
государства и местными жителями, вскоре стали жить нормальной
жизнью и начали участвовать в экономической жизни, обрабатывая
землю, выделенную иммигрантам. Для иммигрантов были построены
дома деревенского и городского типа, и их жилищные потребности были
удовлетворены. Несмотря на то, что у Турции не было никакой
подготовки, использованная ею программа переселения при такой
миграции была успешна завершена.
Ключевые слова: Болгарии, Турции, турки, иммиграция, Кыркларэли
Giriş
İnsanlık

tarihiyle

başlayan

göç

serüveni

çeşitli

nedenlerle

gerçekleşmiştir. Savaşlar, sürgünler, doğal afetler insanların “zorunlu” bir
şekilde

göç

etmesine

sebep

olurken,

kendi

istekleri

doğrultusunda

gerçekleştirdikleri ve daha iyi şartlarda yaşama isteği gibi sebeplerle yapılan
göçlerde gönüllü göç olarak nitelendirilmektedir. Yapılan göçler yalnızca yer
değiştirmekle kalmayıp, insan hayatına geniş bir biçimde etki etmesi
bakımından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda göç kavramı, insanların
zorunlu ya da gönüllü olarak geçici ya da kalıcı şekilde yaptıkları yer
değiştirme hareketleri olarak tanımlanabilir (Yılmaz, 2014: 1685,1686).
1.ve 2. Dünya Savaşları dünyanın birçok yerinde göç hareketlerine
neden olması bakımından 20. yüzyıla damgasını vurmuştur. Savaş sonrasında
dağılan ve yeni kurulan devletlerin dünya konjonktürünü etkilemesi ve bir
düzensizliğin hakim olması nedeniyle bu dönemde gerçekleşen göçler zorunlu
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göçler kategorisinde değerlendirilmiş ve zorunlu göçe tabi olan göçmenler ise
“mülteci” olarak nitelendirilmişlerdir (Yılmaz, 2014: 1688).
2.

Dünya

Savaşı

sonrasındaki

yıllarda

yaşanan,

1950-1951

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleşen göç hareketi zorunlu göçe bir örnek
teşkil etmektedir. Bu büyük göç hareketi, tarihsel arka planda 1877-1878
Osmanlı Rus Savaşı ertesinde yaşanan milyonu bulan Türk göçü ve 1912-1913
Balkan Savaşları sonrasında yaşanan kitlesel göçlerle sebepleri itibariyle
benzerlikler göstermektedir.
1. 1950-1951 Göçünden Önceki Genel Süreç
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın ardından 13 Haziran 1878’de
başlayan ve bir ay süren Berlin Konferansı ile Osmanlı Devleti elindeki Balkan
topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Bu topraklar, Balkan Devletleri
arasında paylaşıma açık bir hale gelmişti. Bunun sonucunda özerk bir Bulgar
devleti kurulmuş, Rusya, bölgede güçlü bir konum elde ederek gelecekte
kendilerine

doğrudan bağlı güçlü ve istikrarlı bir Bulgar hükümetinin

kurulmasını desteklemişti. Bölgede tesis edilen Rus hegemonyasını diğer
devletler de kabullenmişlerdi. Savaş sonrası yapılan Berlin Antlaşması ile, en
büyük

toprak

kaybına

uğrayan

Osmanlı

İmparatorluğu’nun

Balkan

yarımadasındaki etkin gücü de sona ermişti. Bunun sonucunda bölgede yaşayan
binlerce Müslüman daha savaş esnasında İstanbul’a doğru göç etmeye
başlamışlardı. Berlin Antlaşması her ne kadar Balkan Dağları’nın güneyinde
yaşayan kalabalık Türk nüfusunun haklarını tanımışsa da, Bulgarlar ve Ruslar,
bölgede Türklerin

yaşamalarına izin vermek istemiyorlardı (Jelavich,

2009:390,397). Bu nedenle, gerek mallarına el koyarak, gerekse de çıkarılan
zorlayıcı kanunlarla anavatana milyonu bulan büyük Türk göçü başlamıştı.
Halk arasında 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı’yla birlikte gruplar halinde Anadolu’ya başlayan göçler, 1912-1913
Balkan Savaşları ile devam etmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından
sonra da Türkiye’ye dışarıdan gelen göçler hiç durmamış, ancak göçlerin
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yoğunlaştığı dönemler olmuştu. 1950’ye kadar Balkanlar’dan gerçekleşen
göçler şu şekilde özetlenebilir: (Atabay, 2015: 296).
1.dönem: Mübadele (1924-1927)
2.dönem: Mübadele sonrası ile İskan Kanunu Öncesi (1928-1933)
3.dönem: 1934 İskan Kanunu Sonrası (1934-1937)
4.dönem: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası (1939-1949)
5.dönem: Bulgaristan Göçleri (1950-1951)
Cumhuriyet döneminden 2. Dünya Savaşı ertesine kadar Türkiye’ye
gerçekleşen göçler, Bulgaristan’la Türkiye Cumhuriyeti arasında siyasi
durumun seyrine göre dönem dönem artma ve azalma eğilimi göstermiş, fakat
daimi olarak bir süreklilik göstermiştir. Bulgar Krallığı zamanında daha az
gerçekleşen göç hadisesi, komünist yönetimin iktidarı ile daha yoğun bir seyir
izlemiştir. 1923-1939 yılları arasındaki toplam göçlerde 198.688 kişinin göç
ettiği tespit edilmiştir (Ağanoğlu, 2013: 361).
1935 ve 1940 arasındaki 5 yıllık dönemde ise Bulgaristan’dan
Türkiye’ye gerçekleşen Türk göçü 95.964 kişi olarak tespit edilmiştir. İkinci
Dünya Savaşı sırasında ve ertesinde, 1941’den 1949’a kadar geçen sürede Türk
göçü azalmış, yalnızca 14.390 Türk anavatana gelmiştir (Ağanoğlu, 2013: 362).
2. 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçün Nedenleri
Bulgaristan Türklerinin tarihi, yoğun göçlere sahne olmuş bir göç
tarihidir. Buradaki Türkler 14.yy’da Osmanlı’nın Balkanları fethetmesiyle
öncelikle Anadolu’dan bu topraklara göç iskan politikası ile yerleştirilmişlerdi.
Nüfusu seyrek olan bu yerlerde yeni köy ve kasabalar kurularak topraklar Türk
vatanı yapılıp şenlendirilmişti.14.yy’da başlayan göç,19.yy’la gelindiğinde,
Rumeli Türkleri’nin Anadolu’ya tersine göçü ile nihayete ermişti. Bu tersine
gerçekleşen göç hadisesi Osmanlı-Türk İmparatorluğu’nun Avrupa’dan
çekilmesi ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Türk yönetimi ve ordusu
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bölgeden çekilirken, yerli halk kitleleri de göçe zorlanmışlardı ( Şimşir, 2012:
217).

2.1 Yeni Kurulan Bulgar Hükümeti’nin

Eğitim ve Ekonomik

Kısıtlamaları
“Vatan Cephesi” adıyla kurulan komünist rejim ağır vergiler almakta,
büyük çoğunluğu köylü olan Türklere ürünlerinin önemli bir kısmını devlete
vermesi için baskılar yapmaktaydı. Eski rejimin uygulamaları devam etmekte,
Türk çocukları “Trudovak” adı verilen işçi asker taburlarında çok ağır şartlarda
çalıştırılmaktaydı. Okul çocuklarını da “Brigadir” adı verilen kısa süreli işçi
taburlarına alıp çalıştırmaktaydılar. 1947 yılında baskılar artmış, Türk
azınlığının önemli aydınları ve ileri gelenleri tutuklanmaya başlamışlardı.
Yaşanan tüm bu gelişmeler Türkler arasında derin bir korku ve kaygı
yaratmıştı. Yeni hükümetin aldığı iki önemli karar artık bardağı taşıran son
damla olmuştu. Alınan kararlardan biri, 1946 yılında Türk azınlık okullarının
devletleştirilmesi olurken, bir diğer alınan karar ise, 1949’dan sonra Türkler’in
tarlalarının ellerinden alınıp kooperatifleştirilmeye başlanmasıydı. Bunun
sonunda da Türkler hem mallarından oluyor, hem de okullarından mahrum
kalıyorlardı. Türk azınlığı bakımından okullar son derece önem taşımaktaydı.
Bu

okullar

sayesinde

ulusal

kültürlerini

ve

Türklüklerini

devam

ettirebiliyorlardı. Okulların kontrolünün Bulgarlar’ın eline geçmesi ile Türkler
büyük Bulgarlaşma tehditi ile karşı karşıya kalmışlardı ( Şimşir, 2012: 232).
2.2. Yeni Kurulan Bulgar Devletinin Ülkedeki Türk Nüfusu Azaltıcı
Politikaları:
Bulgaristan Devleti’nin kurulması ile beraber izlenen nüfus politikası,
Türk nüfusunun azaltılmasına yönelik olmuştu.1950’lere gelindiğinde Bulgarlar
arasında nüfus artışının son derece azalması hatta nüfusun neredeyse durma
noktasında olması, Bulgar Hükümeti’ni Türk toplumuna karşı Bulgarlaştırma
siyaseti izlemeye sevk eden en önemli sebeplerden birisiydi. Bulgaristan’ın
özerkliğini sağlamasının hemen öncesinde, yaygın bir biçimde eksik sayım,
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saymadan atlama gibi durumlarla birlikte hesaplanan, Dobruca ve Doğu
Rumeli’ninde içinde yer aldığı topraklarda, birçoğu Bulgarca konuşan
1.250.000 gayrı-Müslim nüfus olmasına rağmen, Bulgaristan’ın Müslüman
nüfusu 1.500.000 civarındaydı. Müslüman nüfusun hemen hemen yarısını
1877-1878

Osmanlı-Rus

Savaşı

sırasında

göçe

zorlanan

göçmenler

oluşturmaktaydı. 300.000 Müslüman ise Bulgar çeteleri ve Rus Birlikleri
tarafından yok edilmişti. Hedeflenen Bulgar nüfusun arttırılıp Türk nüfusunun
azaltılarak yok edilmesi planı çerçevesinde, çevre bölgelerde yaşayan çok
sayıda Bulgar, Bulgar Prensliği’ ne yerleştirilmek üzere bölgeye doğru harekete
geçti (Karpat, 2015: 278, 279).

2.3. Nato ve Kore Savaşları’nın Etkisi
2. Dünya Savaşı’ndan sonra kuzey ve güney olarak ikiye ayrılan Kore,
Sovyet lideri Stalin’in de desteği ile 25 Haziran 1950’de Güney Kore’yi işgal
etmesiyle Kore Savaşı başladı. Güney Kore’nin işgal edilmesini önlemek
amacıyla Amerika liderliğinde 15 üye ülkeden oluşan askeri birlikler Kore’de
savaşa girdi. Türkiye’de bu yardım çağrısına katılmış ve askeri birlik gönderen
ülkelerden olmuştu. Nato’ya girmeyi amaçlayan Türkiye, Sovyet tehlikesine
karşı müttefik arayışında olmuştu. Bu amacına ulaşmak için Ekim 1950’de
Kore’ye giden Türkiye, Ağustos 1954’e kadar burada görev yapmıştır.
Türkiye’nin 1952’de Nato’ya kabul edilmesinde göstermiş olduğu bu cesaret ve
fedakarlık etkili olmuş ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1952’de
Nato’ya kabulü desteklenmiştir. Tam da bu noktada Sovyetler Birliği’nin
karşısında Kore Savaşı’na giren Türkiye’yi siyasi ve ekonomik bakımdan
sıkıntıya sokmak amacıyla Sovyetler, 1950-1951 yıllarında, Bulgaristan’daki
Türkleri göçe zorlamıştı (Çulha, 2017: 1, 59).
2. 4. Ekonomik Olarak Türkiye’nin Sıkıştırılmak İstenmesi
1950-1951 göçünde Bulgaristan’ın diğer bir amacı da, Türkiye’yi
ekonomik olarak zor durumda bırakmaktı. Göçe zorlanan Türklerin mallarını
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yaklaşan kış şartlarının da etkisi altında ucuza satmalarını temin ettirmek ve çok
kısa bir sürede oldukça yüksek oranlarda göçmenin Türkiye’ye gelmesini
sağlayarak, Türkiye’nin iç huzurunu bozmayı da istemişti. Bu hedef
doğrultusunda sınırda meydana gelen yoğunlaşma ve vizesiz olanların sınırdan
geçmesi neticesinde, Türkiye 1950 ve 1951 Kasım aylarında sınırı iki kez
göçmenlere kapatmak zorunda kalmıştı. 1925 tarihli Türkiye-Bulgaristan
Dostluk Antlaşması ile İkamet Sözleşmesi hükümlerine aykırı olan zorunlu göç
uygulaması, Türkiye’nin gelen tüm göçmenleri iskanlı göçmen statüsüne
aldığını ilan etmesiyle, Bulgaristan göçü durdu ve 1969 yılına kadar da
Bulgaristan’dan Türkiye’ye başka göç yaşanmadı (Atabay, 2015: 304, 305).
1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin
büyük bir kısmı Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda yaşamaktaydı. Bulgarlar,
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmeye mecbur bıraktıkları kişilere sadece on
beş günlük bir hazırlanma süresi verdikleri için, bu göç “15 Hicreti” olarak da
adlandırıldı (Atabay, 2015: 305).

3. 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Süreci
Türkiye, 31 Mayıs 1947 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir
kararla Bulgaristan’daki Türklerin belli bir plan ve program çerçevesinde,
Türkiye’ye kabulünü amaçlamaktaydı. Bu plana göre, her yıl kabul edilmesi
hedeflenen göçmen sayısı 30 bin civarındaydı. Ancak bu plan Bulgaristan’ın 10
Ağustos 1950 tarihinde Türkiye’ye verdiği bir nota ile hayata geçirilemeden
bitmiş oldu (Atabay, 2015: 303).
10 Ağustos 1950 günü Bulgar Hükümeti, Türkiye’ye bir nota vererek,
sert bir dille, Bulgaristan Türklerinden 250.000 kişinin üç ay gibi kısa bir
sürede Türkiye’ye göçmen olarak alınmasını istemişti. Bu da Bulgar
hükümetinin, çeyrek milyon Türk’ü 10 Kasım 1950 tarihine kadar Türkiye’ye
göndermek veya Bulgaristan’dan atmak isteğini açıklamış oluyordu. Bu nota ile
beraber zaten epey gergin olan Türkiye-Bulgaristan ilişkileri tamamıyla
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gerginleşmiş oldu. Türkiye ve Bulgaristan arasında böylece yeni ve ciddi bir
göç krizi ortaya çıkmış oldu (Şimşir, 2012: 231).
Bulgaristan’ın verdiği bu notayı Türkiye kabul etmemişti. Türkiye
imkanlarının elverdiği ölçüde sürekli olarak göçmen almaktaydı. Bu kadar
yüksek sayıda insan kitlesinin tek taraflı bir kararla, üç ay gibi kısa bir sürede
bir memleketten diğerine naklini istemek, insan haklarına tamamıyla aykırı bir
durumdu ( Şimşir, 2012: 243).
Bulgaristan’ın verdiği bu notaya Türkiye’nin cevabı şöyle olmuştur:
“Türkiye’ye göç etmek isteyen Bulgar vatandaşı olan Türklerin, Bulgaristan’ın
notasında iddia ettiği gibi, Bulgar Hükümetinin, ırk din ve menşei farklarına
bakılmaksızın eşit davrandığı, 18 Ekim 1925 tarihinde yapılan Türk-Bulgar
ikamet antlaşması hükümlerini kendisinin gereği gibi yaptığı, fakat Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin antlaşmayı uygulamadığını iddia etmektedir. Tüm
bu iddiaların asılsız olduğunu tek tek cevaplayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
malları ve paralarını dahi yanlarına vermeden feci bir halde Türkiye’ye
nakledilen göçmenlerin devlet bütçesinden acil olarak yapılan yardımlarla
iskanları büyük güçlüklerle de olsa başarılmakta olduğunu belirtmiştir ” (Ayın
Tarihi, Ağustos 1950, s 41,44).
Bulgaristan’ın Ağustos 1950’de verdiği bu nota ile başlayan süreçte,
250.000 kişi olmasa da 154.393 Türk, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçmen
olarak gelmiştir (Şimşir, 2012: 231,246).
3.1 1950’li Yıllarda Kırklareli İlindeki Göçmenler
1950-1951 yılları Türkiye için Bulgaristan’dan gelen Türklerin Edirne
sınır kapısına dayandığı ve buradan Türkiye’nin çeşitli illerine sevk ve iskan
edildiği bir dönemdi. Göçmenlerin yoğun olarak sevk ve iskan edildiği
bölgelerin başında Trakya gelmekteydi. Trakya’da yer alan Kırklareli, 19501951 göçünde muhacirlere ev sahipliği yapan önemli şehirlerin başında
gelmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Muhacir Esas Kayıtları
Kırklareli Defterlerine göre 1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan Kırklareli
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iline gelen 7027 kişi, Merkez ilçe ve köylerine sevk ve iskan edilmişti ( BCA,
Kırklareli Muhacir Esas Kayıt Defterleri, 1950-1951: , Lüleburgaz, Kod: 271No: 187, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod:
271-No: 198,

Vize, Kod: 271-No: 191, Pınarhisar, Kod: 271-No: 194,

Demirköy, Kod: 271-No: 196, Babaeski, Kod: 271-No: 183, Babaeski, Kod:
271-No:197).
Kırklareli’de iskanları sağlanan bu göçmenler, devletin ve bölge
halkının maddi ve manevi dayanışması ile kısa sürede geldikleri yere uyum
sağlayabilmişlerdi. Devletin göçmenlere tahsis ettiği arazilerde tarım yaparak
ekonomik hayata katılmaya başlamışlardı. Göçmenler için köy tipi ve şehir tipi
evler inşa edilerek barınma ihtiyaçları karşılanmıştı ( BCA, Kırklareli Muhacir
Esas Kayıt Defterleri, 1950-1951: Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz,
Kod: 271-No: 189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize,
Kod: 271-No: 191, Pınarhisar, Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No:
196, Babaeski, Kod: 271-No: 183, Babaeski, Kod: 271-No:197).
Türkiye’nin kısa bir zamanda böyle büyük bir göç karşısında uyguladığı
yeniden yerleşim programı ile bu göç süreci,

başarılı bir şekilde

yürütülmüştü.Türk Devleti ve bölge halkı gelen göçmenleri sıcak bir şekilde
karşılayarak tüm imkanlarını seferber etmişti.
Muhacir Esas Kayıt Defterleri’ne göre, Kırklareli iline bağlı ilçe ve köylerine
sevk ve iskanları yapılan göçmenlerin dağılımı şu şekildeydi: Göçmenlerin 1449’unun
Kırklareli Merkez ve Lüleburgaz ilçesinde iskanları sağlanmıştı. 3803 muhacir,
Kırklareli’nin en büyük ilçesi olan Lüleburgaz ilçesine sevk edilirken, kalan kısmı ise
Kırklareli’nin diğer ilçelerine yerleştirilmişlerdi. Vize ilçesine 758 kişi, Pınarhisar
ilçesine de 643 kişinin iskanı sağlanmıştır. Demirköy ilçesine 119 kişi, Babaeski
ilçesine 255 kişi sevk ve iskan edilmiştir. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen
göçmenlerin tamamı Türkiye’ye Edirne sınır kapısından giriş yapmıştır. Muhacirlere
verilen göçmen kağıtları da burada dağıtılmıştır. Sevk ve iskanları buradan sağlanan
göçmenlerin Muhacir Esas Kayıt Defterlerine göre bir kısmı serbest konumda iken, bir
kısmı da iskanlı göçmen olarak belirtilmiştir (BCA, Kırklareli Muhacir Esas Kayıt
Defterleri, 1950-1951: Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz, Kod: 271-No:
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189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize, Kod: 271-No: 191,
Pınarhisar, Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No: 196, Babaeski, Kod: 271-No:
183, Babaeski, Kod: 271-No:197).

Bulgaristan’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu çiftçi idi. Gelen
1475 ailenin 1209 (%82)’ si çiftçilerden oluşmaktaydı. Kırklareli’ne gelen
göçmen ailelerin içerisinde çiftçilik yapanların dışında farklı mesleklere
mensup aile reisleri de vardı. Bu bakımdan gelen ailelerin sahip oldukları
meslek grupları oldukça çeşitlilik arz etmekteydi ( BCA, Kırklareli Muhacir
Esas Kayıt Defterleri, 1950-1951: Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz,
Kod: 271-No: 189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize,
Kod: 271-No: 191, Pınarhisar, Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No:
196, Babaeski, Kod: 271-No: 183, Babaeski, Kod: 271-No:197).
Muhacirlerin meslek dağılımları da yapılacak olan yardımların
niteliğinde belirleyici olmuştu. Gelen muhacirlerin çoğunluğunun çiftçi
ailelerden oluşması nedeniyle devlet, hayatlarını devam ettirebilmeleri adına bu
ailelere araziler, bu arazileri ekip biçmek

üzere tarımsal araç ve gereçler

vermiştir. Bu araç ve gereçler içerisinde, öküz, kağnı, tırmık, at, araba, kazma,
kürek, pulluk gibi toprağı işleyip ürün elde etmek için gerekli olan ekipmanlar
dağıtılmıştır. Kırklareli ilinde 1677 adet tarım teçhizatı muhacir çiftçi ailelere
dağıtılmıştı ( BCA, Kırklareli Muhacir Esas Kayıt Defterleri, 1950-1951:
Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 189, Kırklareli
merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize, Kod: 271-No: 191, Pınarhisar,
Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No: 196, Babaeski, Kod: 271-No: 183,
Babaeski, Kod: 271-No:197).
Ayrıca dört yüz elli kilo ile beş yüz kilo arasında değişen oranlarda
tohumluk buğday yardımı da yapılmıştı. Bu yardımların toplamı Kırklareli
ilinde 184.950 kilograma ulaşmıştı ( BCA, Kırklareli Muhacir Esas Kayıt
Defterleri, 1950-1951: Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz, Kod: 271No: 189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize, Kod: 271No: 191, Pınarhisar, Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No: 196,
Babaeski, Kod: 271-No: 183, Babaeski, Kod: 271-No:197).
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Devletin yaptığı bu yardımlar sayesinde Kırklareli iline gelen göçmen
çiftçiler üretici konuma geçmişler ve hayatlarını kimseye ihtiyaçları olmadan
sürdürmeye devam etmişlerdi.
Devletin yaptığı yardımlar bununla da sınırlı kalmamıştı. Devlet
muhacirlerin her ihtiyacı ile ilgilenmiş, temel ihtiyaçlardan biri olan barınma
sorununu da ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Bu
maksatla şehir tipi ve köy tipi evler inşa etmek üzere, çeşitli miktarlarda nakdi
inşaat yardımlarında bulunmuştur. Ev inşa etmek amacıyla Kırklareli ilinde
devletin yaptığı yardımların toplamı 849.952 liraya ulaşmıştı. İnşa edilen
evlerin toplam sayısı da 489’u bulmuştu ( BCA, Kırklareli Muhacir Esas Kayıt
Defterleri, 1950-1951: Lüleburgaz, Kod: 271- No: 187, Lüleburgaz, Kod: 271No: 189, Kırklareli merkez, Lüleburgaz, Kod: 271-No: 198, Vize, Kod: 271No: 191, Pınarhisar, Kod: 271-No: 194, Demirköy, Kod: 271-No: 196,
Babaeski, Kod: 271-No: 183, Babaeski, Kod: 271-No:197).
3.2 Yerel Basında 1950-1951 Göçü
Kırklareli’ne gelen göçmenlere yardım yapmak amacıyla “Göçmenlere
Yardım Derneği” nin bir şubesi de Babaeski ilçesinde 21 Ocak 1949 yılında
açılmıştı. Göçmenlere Yardım Derneği gelen muhacirlere her türlü yardımda
bulunmayı amaçlamıştı. Bulgaristan’ın yanlarında hiçbir şey olmadan göç
etmeye zorladığı muhacirlerin acil ihtiyacı olan her şeyi halkın yapacağı
yardımlarla karşılamayı hedeflemişti. Babaeski’de açılış töreni yapıldığı sırada
derneğin amacı şöyle ifade edilmişti: “Hudutlarımız haricinden ana yurda
gelmiş ve gelecek millettaşlarımıza maddi ve manevi her türlü yardımlarda
bulunmak ve onların en kısa zamanda randımanlı birer müstahsil vatandaş
haline gelmelerini temin gayesini gütmektedir ” (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi,
28.Ocak.1949: 1).
1950’li yıllarda Türk toplumunun temel geçim kaynağı tarıma
dayanmaktaydı. Kırklareli ili için de aynı durum söz konusuydu. Türkiye’de
yaşayan Türkler

ve Bulgaristan’dan gelenlerin ortak noktası tarımla
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uğraşmalarıydı. Balkanlarda yaşayan iki milyon civarındaki Türk’ün tamamına
yakını çiftçilikle uğraşmaktaydı. Bu durum her iki toplumun da birbiriyle
ekonomik faaliyet bakımından ortak bir noktada birleşmesi anlamına
gelmekteydi.

Bulgaristan’da

yaşayan Türklerin ayrıca modern ziraatı

anlayabilecek bir düzeye sahip olmaları Türkiye’deki tarımsal faaliyetler
açısından büyük bir avantaj oluşturacaktı. Milli kalkınma hedefi güden Türkiye
için, modern tarım aletlerini, (traktörler, ekip biçme makineleri), kullanabilme
bilgisine sahip olan muhacir çiftçilerle amacına ulaşma yolunda hız kazanmış
olacaktı. Bu doğrultuda göçmenlerin

ekonomik hayata entegrasyonunu

sağlamak amacıyla aktif çalışma hayatının içine dahil ederek bölge halkının da
ekonomik gelişimine olumlu etkisi sağlanmıştı (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi,
13.Eylül. 1949: 2).
Öncelikli olarak gelen göçmenlere, yardım heyeti tarafından ortaokul
salonunda bir balo tertip edilmişti.Bu balodan elde edilen 1245 lira 75 kuruş,
göçmenler adına Ziraat Bankasında açılan hesaba yatırılmıştı. Aynı heyetin
göçmenler için kışlık giyecek eşyası da toplayacağı duyurulmuştu. Kış ayının
soğuk ve zorlu şartlarında Kırklareli’ne yanlarında hiç eşyası olmadan gelecek
olan göçmenlerin sağlık ve sıhhat bakımından korunmasında da Kırklareli halkı
ellerinden geleni yapacaklardı (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, 21.Kasım.1950:
1).
Trakya’da

Yeşilyurt

gazetesi

gelen

göçmenleri

rakamlarla

da

belirtmekteydi. Şubat ayının ortalarına kadar kontenjana tabi 81 hanede 365
nüfus, serbest göçmen statüsünde ise 511 hanede 2368 nüfus göçmen gelerek
yerleştirilmişti. Göçmen ve Mültecilere yardım şubesinin Kırklareli’ de
açılmasından sonra, merkezde, kasaba ve bucaklarda bulunan tüccar, esnaf,
halk ve devlet memurları, müstahdemler’ den toplamda (11254 lira 50 kuruş)
nakden yardım, Babaeski, Lüleburgaz ve ilçelerinden de 10986 lira 67 kuruş
yardım toplanmıştı.
1493 parça eşya ve 23500 kilo muhtelif türde hububat toplanmıştı.
Yardımı yapılan paralar, Ziraat Bankasındaki hesaba yatırılmaktaydı. Toplanan
hububat ise Toprak mahsulleri ofis depolarında makbuz karşılığında teslimi
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yapılmaktaydı.Toplanan eşyalar da ilçe merkezlerinde dezenfekte edildikten
sonra, saklanmak üzere balyalar haline getirilmekteydi (Trakya’da Yeşilyurt
Gazetesi, 16.Şubat.1951: 1).
Köylerdeki yardım faaliyetleri de hız kesmeden devam etmekteydi.
Pancarköy’de gençler, başöğretmen Hasan Engin’in başkanlığında bir araya
gelerek,

gelen

göçmenler

yararına

bir

müsamere

düzenlemişlerdi.

Pancarköy’den göçmenlere seksen beş lira yetmiş beş kuruşluk bir yardım
toplanmıştı (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, 20.Şubat.1951: 1).
Trakya’da Yeşilyurt Gazetesinin yaptığı bu haberler de şunu
göstermektedir ki, Kırklareli’nde toplumun her kesimi genç, yaşlı demeden
muhacirler için yardım faaliyetlerine katılmışlardı. Ekonomik durumun zorlu
koşullarına rağmen, halk

bu konuda son derece duyarlı bir yaklaşım

sergilemişti.
Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, Devletin yaptığı yardımları gazete
sayfalarına taşımış, göçmenlere yapılması kararlaştırılan mahsul yardımını
haberleştirmişti (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, 26.Haziran.1951: 1).
Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, Muhacir Esas Kayıt Defterlerinde de
kayıt altına alındığı üzere, 20 göçmen ailesine 1093 dönümlük tarla tapusunun
ilk etapta dağıtıldığını, aynı köyde 332 muhtaç çiftçiye 9486 dönüm tarla
tapusu, köylüye 9981 dönüm mera, tahsis edildiğini haber yapmıştı. Göçmen
mevzuatı gereğince de merkez ilçede 37, köyde 958 nüfuslu 194 aileye 10395
dönüm tarla dağıtıldığı ve 445 metrekarelik toprağın da göçmenlere parasız
olarak dağıtıldığı belirtilmişti (Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, 10.Kasım.1951:
1-2 ).
Trakya’da Yeşilyurt Gazetesi, Kırklareli ilinde 1950-1951 yıllarında
gelen göçmenler için halkın yaptığı yardımları bazen ilk sayfadan, bazense
ikinci sayfadan yayınlamıştı. Bölge halkının gelen göçmenlere karşı ne kadar
misafirperver

bir tutum takındığını yapılan yardımlardan da görmemiz

mümkündür. Devletin ve bölge halkının yaptığı yardımlar sayesinde gelen
göçmenlerin sevk ve iskanları son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.
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Sonuç
Bulgaristan’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen Türk göçleri 1877-1878
Osmanlı Rus Savaşı ile başlamış ve o tarihten sonra da dönem dönem artan ve
azalan miktarlarda göçler yaşanmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan
sonra, Balkan Savaşları ile ikinci büyük göç dalgası gerçekleşmişti. Balkan
Savaşlarından sonra ise hiçbir göç 1950-1951 göçündeki gibi devasa boyutta ve
ani bir şekilde insan kitlelerinin Türkiye’ye göç etmesine tanıklık etmemişti.
Türkiye esasen Bulgaristan ile daha önceden yapılan antlaşmalar çerçevesinde
gelmek

isteyen

göçmenleri

kabul

etmekteydi.

1950-1951

yıllarında

Bulgaristan’dan göç eden Türklerin sayılarındaki dramatik artış bu dönemde
yaşanan olağandışı gelişmelere işaret etmektedir. Bu olağandışı gelişmelerin
başında 9 Eylül 1944’de Bulgaristan’daki rejim değişikliğiyle başlayan ve
1950-1951 yıllarına kadar devam eden Türk azınlık politikalarındaki büyük
değişim gösterilebilir.
Bulgaristan’da değişen rejim ile birlikte sosyalist iktidarın, Türk
nüfusunu azaltma yolunda bir politika gütmesi ile başlayan süreç, 10 Ağustos
1950’de Bulgar tarafının Türkiye’ye verdiği bir nota ile açıktan açığa ilan
edilmişti. Buna göre 250.000 Türk’ün üç ay içerisinde Türkiye tarafından kabul
edilmesi gerektiği telkin edilmekteydi. Karşılıklı olarak gerginleşen ilişkiler ve
nota alışverişleri ile zorunlu büyük göç gerçekleşmiş ve 154.000 Türk, doğup
büyüdüğü toprakları, evlerini, bir kısmı ailelerini, akrabalarını bırakmak
durumunda kalmışlardı.
1950-1951 yıllarında Kırklareli’ne gerçekleşen Türk göçünü gönüllü
kategorisinde değerlendirmemiz oldukça zordur. Gönüllülük esası içeren göç ile
ilgili hiçbir ortam sağlanmadığı gibi komünist rejimin tamamen bir baskı
unsuru olarak din, eğitim, sosyal hayat ve ekonomi başta olmak üzere her
alanda yaptığı dayatmalar Türklerin Bulgaristan’da yaşayamaz hale gelmelerine
neden olmuştur.
1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleşen zorunlu
büyük göçte Trakya Bölgesi’nde bulunan Kırklareli ili göçmenlerin karşılandığı
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ve iskan edildiği önemli bir merkez haline gelmişti. Bulgaristan’dan
Kırklareli’ne 7027 Türk göç etmişti. 1950-1951 yıllarında gerçekleşen bu
büyük göçün Kırklareli vilayetine en önemli etkilerinden bir tanesi şehir
nüfusunda meydana getirdiği beklenmedik artış olmuştur.(1950 yılına kadar
binde 15,8 olan nüfus artışı, 1950-1951 yıllarında binde 39,4’e yükselmiştir. )
Türkiye’nin hiçbir hazırlığı olmamasına rağmen, ani bir şekilde
gerçekleşen devasa boyuttaki bu kitlesel göç olayında, göçmenlerin
karşılanması ve yaptığı yardımlarla son derece başarılı bir iskan politikası
izleyen Türk Devleti, gelen göçmenlerin sorunsuz bir şekilde yerleşimini
sağlamıştır. Türkiye’nin 1950-1951 yıllarında verdiği bu büyük sınav daha
sonraki yıllarda gerçekleşecek göç hareketlerinde de bir mihenk taşı olacaktı.
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TÜRKLERİN KADER VE KEDERİ (TÜRKLERİ YOK ETME
POLİTİKALARI)
DESTINY AND SORROW OF THE TURKS (THE POLICIES OF
EXTERMINATION OF TURKS)
СУДЬБА И ГРУСТЬ ТЮРКОВ (ПОЛИТИКА ИСТРЕБЛЕНИЯ
ТУРОК)
Nurten REMZİ*
Özet
Bugünkü konferansın temel konusu Ahıska Türkleridir. Onlara yapılan yok
etme politikası ve uygulanan olumsuzlukların birçoğu, Asya ve Avrupa’da
oturan veya belli jeografi yerlerinde Osmanlı döneminden kalan Türk kökenli
olan başka Türk topluluklarına da yapılmıştır.
Amaç Türkleri ve Türk özelliklerini yok etmektir. Şekil, acımasızca ve
gaddarcadır. Neden, bazı Hristiyan yöneticilerin derin milliyetçiliği ve korkusu;
insanlığın tarihi boyunca Türklerin en uzun süren 700 yıllık hakimiyet ve
gücünü taşıyamamaktır.
Göç ve sürgün, eziyet ve baskı, çile ve cinayet, eritme ve yok etme pilitikaları,
tarih boyunca, geçmişte ve bugün başka milletlerle kiyaslanirsa, en çok
Тürklere kader ve keder olmuştur.
Bilindiği gibi, Тürk ve Мüslüman topluluklarına uygulanan politikaların
temelinde, yerleştikleri jeografya bölge ve yerlerinden kovulup yok etme, veya
kültürel olarak yok edilme amacı vardır.
Göç konusunda dikkat çeken nokta, Müslüman ve Türklerin dini, kültürel
kimliklerinden dolayı, onların gücünü ve nüfusunu azaltmaktir. Başkalaştırma
konusunda en yaygın olanların arasında ruslaştırma, bulgarlaştırma yada
ıslavlaştırma politikaları uygulanmaktadır.
Türk kültürünü yok etme amacıyla, Türk geleneklerini, adet, şölen ve
törenlerini yaşatmamak, yasak etmek veya onların var olması için engeller
yaratmak. Tarihi değer taşıyan maddi ve manevi zenginlikleri, arşiv ve
kaynakları yok etmek. Farklı dönemlerde bunlar ya şiddet, yakmak ve her şeyi
yok etmekle yapılmış veya yavaş yavaş, uzun süreli uygulanarak, nazik ve
görünmeyen bir şekilde yapılmıştır. Bunları günümüzde de çok yoğun
yaşıyoruz ve birçok Asya ve Avrupa ülkelerinde görmekteyiz.
Türk ve Müslüman mezarlarini yok etmek. İslam ve özelliklerini tanıtmamak,
gerektiği gibi uygulamamak.

*

Bulgaristan Şumnu Kültr Evi, nurtenremzi@abv.bg

211

Türk ve Müslüman tarihi değer taşiyan kurum ve binalari yıkıp ve yok etmek
veya onların yerlerine Hristiyan diniyle ilgili çalışan olanaklar oturtmak.
Birçok Asya ve Avrupa ülkelerinde geçmişte ve bugün, ama açık, ama dolaylı
bir şekilde, Anadili Türkçe olan azınlıkların dilini unutturmak, yaşatmamak için
farklı yasaklar, kurallar, uygun olmayan Anadili eğitimi programlarını ortaya
koyup sadece hak veriliyormuş gibi gösterişlerin yapılması devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: Asya Türkleri, Avrupa Türkleri, Ahıskalı Türkler,
Balkanlar’da Türkler, Bulgaristan Türkleri, Katliam, Göç, Sürgün, Haksızlık,
Türkleri yok etme politikası
Abstract
The main subject of today's conference is Ahiska Turks. Many of the
extermination policies and adversities applied to them were also made to other
Turkic communities of Turkish origin, who lived in Asia and Europe, or in
certain geographic sites from the Ottoman period.
The aim is to destroy the Turks and Turkish characteristics. The figure is cruel
and cruel. The reason is the deep nationalism and fear of some Christian rulers;
the longest lasting 700 years of Turkish domination and power throughout the
history of mankind.
Migration and exile, torment and oppression, ordeal and murder, melting and
annihilating pilitics, history, past and today compared with other nations, the
most fate and grief has been to the Turks.
As it is known, the policies applied to the Turkish and Muslim communities are
based on the aim of expelling and culturally destroying the geography of the
region and their settlements. The most important point about migration is to
reduce the power and population of Muslims and Turks due to their religious
and cultural identities.
Among the most widespread in terms of metamorphosis, policies of
rusification, bulgarization, or smoothing are applied.
In order to destroy Turkish culture, Turkish traditions, customs, feasts and
ceremonies to live, prohibit or create obstacles for their existence. To destroy
the material and spiritual riches, archives and resources of historical value. In
different periods, they were either done by violence, by burning and destroying
everything, or by applying slowly, for a long time, in a gentle and invisible
way. We are living very intensively today and we see them in many Asian and
European countries.
To destroy Turkish and Muslim graves. Not to introduce Islam and its features,
not to apply as necessary.
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Destroying and destroying institutions and buildings of Turkish and Muslim
historical value, or replacing them with Christian religious opportunities.
In many Asian and European countries, past and present, but openly but
indirectly, different prohibitions, rules, improper use of mother tongue
education programs continue to be made as if they are justified.
Keywords: Asian Turks, European Turks, Ahıskalı Turks, Turks in the
Balkans, Bulgarian Turks, Massacre, Migration, Exile, Injustice, Turks' policy
of extermination
Резюме
Основная тема сегодняшней конференции - турки-ахыска. Многие из
применяемых к ним стратегий уничтожения и негативных мер были
применены к другим тюркским общинам турецкого происхождения,
которые жили в Азии и Европе или в определенных географических
точках османского периода.
Целью является уничтожение турок и турецких характеристик. Фигура
жестока и жестока. Причина в глубоком национализме и страхе
некоторых христианских правителей; самые продолжительные 700 лет
турецкого господства и власти на протяжении всей истории человечества.
Иммиграция и изгнание, угнетение и угнетение, суровые испытания и
убийства, таяние и уничтожение ополченцев, история, прошлое и сегодня
по сравнению с другими народами, самой большой судьбой и горем были
турки.
Как известно, политика, применяемая к тюркским и мусульманским
общинам, основана на изгнании или разрушении географии их поселений
и в культурном отношении.
Наиболее важным моментом в отношении миграции является уменьшение
власти и населения мусульман и турок в силу их религиозной и
культурной самобытности.
Среди наиболее распространенных с точки зрения метаморфоз применяют
политики русификации, болгаризации или иславизации.
Для того, чтобы уничтожить турецкую культуру, сохранить турецкие
традиции, обычаи, праздники и церемонии, запретить их или создать
препятствия для их существования. Уничтожить материальные и
духовные богатства, архивы и ресурсы исторической ценности. В разные
периоды они совершались либо насилием, сжиганием и уничтожением
всего, либо медленным, долгим, нежным и невидимым способом. Мы
живем сегодня очень интенсивно и видим их во многих странах Азии и
Европы.
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Уничтожить турецкие и мусульманские могилы. Не вводить ислам и его
особенности, не применять по мере необходимости.
Разрушение и уничтожение турецких и мусульманских исторических
учреждений и зданий или замена их религиозными возможностями
христианства.
Во многих странах Азии и Европы в прошлом и настоящем, но явно, но
косвенно, различные запреты, правила, ненадлежащее использование
программ обучения на родном языке продолжают создаваться, как если
бы они были оправданы.
Ключевые слова: Турки Азии, Турки Европы, Турки-ахыска, Турки на
Балканах,
Болгарские
турки,
Резня,
Миграция,
Изгнание,
Несправедливость, Политика турков по истреблению
Giriş
Bugünkü konferansımızın temel konusunda yer alan Ahıska Türkleridir.
Onlara yapılan yok etme politikası ve uygulanan olumsuzlukların birçoğu, Asya
ve Avrupa’da oturan veya belli jeografi yerlerinde Osmanlı döneminden kalan
Türk kökenli olan başkaTürk topluluklarına da yapılmıştır.
Amaç Türkleri ve Türk özelliklerini yok etmektir. Şekil, acımasızca ve
gaddarcadır. Neden, bazı Hristiyan yöneticilerin derin milliyetçiliği ve korkusu;
insanlığın tarihi boyunca Türklerin en uzun süren 700 yıllık hakimiyet ve
gücünü taşıyamamaktır.
1. Тürk ve Мüslüman topluluklarına uygulanan politika
Göç ve sürgün, eziyet ve baskı, çile ve cinayet, eritme ve yok etme
pilitikaları, tarih boyunca, geçmişte ve bugün başka milletlerle kiyaslanirsa, en
çok Тürklere kader ve keder olmuştur.
Son 200 yıllık dünya tarihi, Türklere karşı yapılan soykırım, katliam,
işkence ve sürgünler ile doludur. Göç konusunda dikkat çeken nokta,
Müslüman ve Türklerin dini, kültürel kimliklerinden dolayı, onların gücünü ve
nüfusunu azaltmaktır.
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Тoponimleri değiştirme politikası da çok yoğun yaşanmıştır. Yer adları,
insan ve kurum adları, şehir ve köy adları, tarla, mahalle adları değiştirme
girişimleri günümüzde de var.
Türk kültürünü yok etme amacıyla, Türk geleneklerini, adet, şölen ve
törenlerini yaşatmamak, yasak etmek veya onların var olması için engeller
yaratmak. Tarihi değer taşıyan maddi ve manevi zenginlikleri, arşiv ve
kaynakları yok etmek. Farklı dönemlerde bunlar ya şiddet, yakmak ve her şeyi
yok etmekle yapılmış veya yavaş yavaş, uzun süreli uygulanarak, nazik ve
görünmeyen bir şekilde yapılmıştır. Bunları günümüzde de çok yoğun
yaşıyoruz.
Türk ve Müslüman mezarlarini yok etmek. İslam ve özelliklerini
tanıtmamak, gerektiği gibi uygulamamak.
Türk ve Müslüman tarihi değer taşiyan kurum ve binaları yıkıp ve yok
etmek veya onların yerlerine Hristiyan diniyle ilgili çalışan olanaklar oturtmak.
Birçok Asya ve Avrupa ülkelerinde geçmişte ve bugün, ama açık, ama
dolaylı bir şekilde, Anadili Türkçe olan azınlıkların dilini unutturmak,
yaşatmamak için farklı yasaklar, kurallar, uygun olmayan Anadili eğitimi
programlarını ortaya koyup sadece hak veriliyormuş gibi gösterişlerin
yapılması devam etmektedir.
2. Soykırımcılar
Türklerde eziyet, göç, kovma, cinayet, baskı, sürgün çile, açlık, tehdit,
gücünü azaltma, ekonomi açısından zayıflatmaк, nedensiz cezalandırmaк,
dövmek, boğmak, kesmek, asmak, yakmak, sövmek, azarlamak, küçümsemek,
sindirmek, oynamak, alay etmek, kargaşa, kardeşleri düşman ettirmek,
memleket ve vatanına ihanet ettirmek, gelişimleri için hak vermeme veya engel
olma, eğitimsiz bırakılma, entegrasyon, yalan dolan gösteriş yapma, eziyet, acı,
çile, ayırma, özlem, eritme, yok etme, acımasızlık, baskı, olağanüstün kontrol,
tecavüz, cinayet, can çekiştirmek, ölüm deyince genelde Müslüman olmayan
veya Türk olmayan milletlerin adı söylenmektedir. Çin, Rus, Ermeni, Bulgar,
Yunan,

Alman,

Yahudi,

Kürt

veya

Sirb...Оlağanüstün

gaddarlık

ve

olumsuzluklarıyla tarih sahnesinde yer alıyor. Türkleri yok etmekle ilgili dünya
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tarihi ve Türk tarihinde hepsi var. Тürk’ün maddi ve manevi değerlerini
unutturmaya, silip atmaya, yok etmeye amaç ve uğraşilari, hem geçmişte, hem
günümüzde, en belirgin yerdedir.
Soykırımcıar listesinde 20. yüzyılın hafızasında kalanlardan birinci “eli
kanlı lider olarak” bilinen Mao Zedung’tır, 70 000 000 insanın ölümünden
sorumlu tutulandır. İkinci eli kanlı lider Stalin, 30 000 000 fazla insanın
ölümünden, Üçüncü eli kanlı lider Lenin milyonlarca Türk’ün öldürülmesi
emrini veren sorumlu tutulandır. Bulgaristan Türklerini yok etme, eritme veya
bulgarlaştırmа, hristiyanlaştırma politikası, Rus desteği ile, Komunist Partisi
lideri Todor Jivkov’un önderliği zamanında yapılmıştır.
Bazı kaynaklara göre, soykırımcılar’ın girişimiyle, bazı kaynaklara göre 20.
yüzyılda tüm dünyada 170 000 000 insan katledilmiş veya yok olmaya terk
edilmiştir. Yok edilenlerden üçte ikisi, yani 110 000 000, yani Komünist
rejimin kurbanları olmuş. Bu yok edilen 110 000 000 insanın üçte ikisi, yani 60
000 000’dan fazlası Türk soyludur.
Yrd. Doç. Dr. Salim Durukoğlu ve Sevim Salik’tan internette bulunan
yazılarında şunu okuyruz:
kalmıştır.

Soykırımın

Ortadoğu’ya,

“Tarihte 8 soykırım varsa, 7’sıne Türkler maruz

Coğrafyası

Kafkas’lardan

tüm

Balkanlardan
Türkıstan’a

Anadolu’ya,
ve

Kıbrıs’tan

Uygurıstan’a

kadar

genişlemekte ve 100 000 000’nun üzerinde bir Türk nüfusun kaybına karşılık
gelmektedir.”
Türkistan’lıların milli şairi Mağcan Cumabay, şiirleri toplu olarak 1923
yılında Taşkent'te yayınlanmıştır. Rus yönetimi tarafından Japon ajanı olmakla
suçlanmış, sürgüne gönderilmiş ve ağır işkenceler sonucunda şehit olmuştur.
Kurtuluş Savaşı'na açıktan destek veren 1938 yılında Stalindеn idam edilen,
Kazak şairin anısına hazırlanan film de vardır.
Türk Edebiyatının büyük ve ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov, bir
çocuğun dramını, kıtlık ve Yapay аçlık felaketini anlatmaktadır. Çok yetenekli
ve ünlü yazar, eserlerinde Yapay Açlik felaketini anlatmıştır.
İsmail Suphi Bey, Rusya’daki Yapay Açlik felaketini yerinde görmek
için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görevlendirilen heyetin
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üyelerindendir. Yazdığı raporda “Bu açlık ve kıtlıktan en çok Başkurt, Tatar,
Kazak ve Kırgız çocuklarının etkilendiğini…” belirtir .
Тarihçi

ve

yazar

George Finlay,

1864'te

yayınlanan “Yunan

Ayaklanmasının Tarihi” (History of Greek Revolution) adlı kitabında şöyle
yazmaktadır: "1821 Nisan’ında 20 000 kişi toplamına yakın bir Müslüman
nüfus, Yunanistan'da dağınık olarak yaşıyor ve tarımda çalışıyordu. Daha iki ay
geçmeden bunların çoğu kıyımdan geçirildiler, öldürüldüler."
Türklerin kader ve kederi mi doğup büyüdükleri yerlerde dürüstçe
çalişmak ve her şeye rağmen sürgün edilmek, göç ettirmek, çile çektirmek,
eritmek, yok etmek veya öldürmek?
Türklerin kader ve kederi mi herhangi bir devleti ve vatan bildikleri o
topraklarda oturan başka din ve mensuplardan olan yönetim ve insanları ayakta
tutmak, korumak, devlet kanunlarini korumak, başka azınlık ve milletlere saygı
ve hoşgörü göstermek, haksızlıklarla mücadele etmek ve her şeye rağmen
sürgün etmek, göç ettirmek, çile çektirmek, hak vermemek, yok etmek veya
öldürmek?
Türklerin kader ve kederi mi vatan bildikleri o topraklarda gelenek,
yaşama felsefesi, eğitim, kültür, üretim, ticaret, spor, sanat, mimarlık, ordu, tıp
ve başka yaşam konularıyla ilgili onlari geliştirmek ve her şeye rağmen sürgün
etmek, göç ettirmek, çile çektirmek, küçümsemek, değerini bilmemek ve
öldürmek?
Türkler, tarih boyunca, daima, durmadan soykırım ve göçler, işkencе ve
kıyımlar, sürgün ve katliamlar yaşamıştır. Bunlara katlanarak çoğalan acıları,
Türklerin iliklerine, kemiklerine, hücrelerine kadar işlemiştir.
3. Türk’lere yapılan gaddarlık, işkence ve eziyetler
Türklerе yapılan cinayet, kıyım demekle bitmiyor. Kendi Kendine Defin
işkencesi,

Kolay Doğum,

Müsavi Taksimi,

Diri diri yakmalar, Akdamar Adası Katliamı,

İnsanlari kesip doğramak,

İnsanlarin etlerini hayvanlara

atmak, baltalarla parçalamak hastalari iğne yaparak öldürmek, diri diri
yakılmак, tecavüz, insanlari ateşle katletmek, nüfusunu azaltma, halk düşmanı
olarak göstermek, kullanmak,

yapay açlık, boğmak,

aldatmak,

аleleri
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ayirmak, toplumlari vatanindan ayirmak, memleket ve vatanina ihanet ettirmek,
yalan dolan larla farkli tanitmak,

bölme, acimasizlik, baskı, Rus ve Çin

işkencelerin örneği olur.
Binlerce insan Arhangelsk, Vologda, Yaroslav, Kalinin kamplarına
gönderilir. Kamplara gönderilen insanların çoğunun akıbeti bugün halа
bilinmemektedir.
Alman toplama kamplarından Bergen-Belsen Toplama Kampı, Dachau
Toplama Kampı, Nazi Almanya’sının toplama kampıdır.
4. Asya topraklarında Türk’lerin kader ve kederi olan sürgün, göç ve
ölümler
Stalin’in asıl amaçlarından biri milliyetçilik tehlikesine karşı farklı
milletleri sürgün etmekle yok etmektir veya birbirlerine düşman etmekle
bölmektir, veya gücünü azaltmaktır, veya elinden geldiği kadar kendini
korumak için farklı metod, oyun, baskı, olanak, girişimleri uygulamaktır.
Ahıska Türklerinin Kafkasya’da 14 Kasım 1944 tarihinde yaşadıkları
sürgünün eşi benzeri yoktur. 4 Haziran 1989’da Özbekistan Fergana'da, Ahıska
Türklerine İkinci bir sürgün ve soykırım yapılmıştır.
Karaçay Türkleri Sürgünü, SSCB tarafından 2 Kasım 1943 tarihinde
Karaçay Türklerinin öz yurtlarından Türkistan ve Sibirya’ya sürgün edilmesi
olayıdır. 30 000 Karaçay Türk’ü sürgün yolunda hayatını kaybetmiştir.
Balkar Katliamı, II. Dünya savaşı sırsında Almanların beş ay işgal
ettikleri Balkar bölgesinde yaptıkları katliamdır.

Stalin'in emriyle 38 000

Balkar Türk'ü 8 Mart 1944 tarihinde sürgün edilmiştir.
1920 yılında başlattığı Kazak aydınlarını öldürtme ve sürgüne
gönderme çalışmalarını, 1930’lu yıllarda daha da yaygınlaştırır.
Yapay açlik, 1921-1923 yılları arasında

yaşanan açlık felaketi

sonucunda çok insan hayatını kaybetmiştir.
Kırım Tatarı, Sovyetler Birliği’nin kurbanı oldu. 1917 yılından 1944
yılına kadar Sovyet hükümeti, zenginlerin malı mülkü elinden aldı. Kurşuna
dizdi. Devamında 11 Mayıs 1944 tarihinde alınan kararla 18 Mayıs 1944’te
sürgün edildi. 423 100 Tatar sürgün edilmişti.
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2. Dünya savaşında Karadeniz’e hakim olmak isteyen Hitler ve Stalin’in
mücadelesinde Kırım Türklerinden oluşan Mavi Alay’dan askerler, Stalin’ne
teslim edildi. Çoğu kurşunlarlа öldürüldü yada Drau ve Kizilcık nehirlerine
atladıktan sonra boğuldu.
Bazı Kırım Tatarları tutsak edildi ve Almanya Esir Kampları’nda
çalıştırıldı. Bazı Kırım Tatarları, Stalin’e teslim edildikten sonra vatanına ihanet
ettikleri gerekçesiyle sürgün edildi. Oysa 20 000 erkek Sovyet ordusunda, 2 000
erkek Alman cephesindeydi. Hayatta kalanlar, Özbekistan Sovyet Esir
Kamplarına götürülüp çalıştırıldı ve öldürüldü.
Arabat Kırım Türklerinin olayında Stalin’in emri ile 20 Temmuz 1944
tarihinde, Kırım sürgününden 10 yıl sonra unutulan bir köy halkından 500
Kırım Tatarını eski bir gemiye bindirmişti, Azak denizinde gemiyi batırmıştı.
Kırım, Tatarsiz olmaliydi. Kırım, yüzde yüz Islav, Rusya toprağı olmalıydı.
Özbekistan’da 1989 Kırım Tatarların geri dönüş kararı alındı ve 45 yıl
sonra Tatarlar, dönmeye başladı, ama evlerine giremediler, çünkü hükümet,
Rusları da oraya zorla getirip yerleştirmişti. İlk yıllarda çadırlarda 5 000
civarında Kırım Tatarı, yeniden çileler içnde yaşadılar. Devamında kendi
imkanlarıyla yaptıkları evleri de yıktılar.
Kırım’da yer adları değiştirildi. 14 Aralik 1944'te

ilçe ve sehir

merkezlerinin isimleri, 21 Agustos 1945’te verilen kararla da köy isimleri
degistirildi. Ayrıca 200’e yakin köy yerlesime kapatılmış ve Kirım haritasından
silinmistir.
5.Türklere Yapılan Büyük Katliamlar
Кatliam, bir etnik temizlik ve soykırımın parçası olarak, ırk, din veya siyasi
düşünce farklılığı nedeniyle yapılır. Katliam, topluca öldürme, toplu kirim,
gaddarliktir. Hem Asya, hem Avrupa Türklerine birçok katliamlar yapılmıştır.
Altay Türklerine yapılan II.

Dünya Savaşı esnasında, Kamuk Altay

Soykırımda, 80 000 Altay Türk’ü katledilmiştir.
Kirgizistan Çon Taş Katliamı, 1938 yılındа 137 Kırgız aydınının bir
kısmının Stalin’in emri ile kurşuna dizilerek bir kısmının üzerlerine benzin
dökülüp yakılarak katledildiği olaydır. Bu katliam, Joseph Stalin'in Orta
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Asya'daki milliyetçi hareketleri çökertme düzeninin bir parçasıdır. 1993 yılında
toplu mezarda bulundu.
Almanlar,

2. Dünya savaşında, Mavi Alay

Askerlerinden Kırım

Türklerini Stalin’e teslim еtti. Vatanına ihanet ettiler diye 5 000 den fazlа kişi
kurşunlandı. Bazıları ise Drau ve Kizilcık nehirlerine atladı ve boğuldu.
Anadolu Türk soykırımı, Osmanlı devletine karşı olan

Ermenilerin

Anadolu topraklarında Türklere, 1890-1922 yılları arasında yaptıkları
soykırımdır. Ermeni isyan ve katliamları sırasında, bazı kaynaklarda, katledilen
Türkler hunharca katledilmişti ve Türklerin sayısı 2 000 000’a ulaşmaktadır.
Azerbaycan’da Curcan Katliamı, 8. Yüzyılda Talas Savaşı sonrasında,
Arapların Türklere İslamiyet’i kabul ettirmek amacıyla yaptıkları ikinci büyük
katliamdır. 1918 yılında Bakü Katliamı, 3 Nisan 1918 tarihleri arasında Mart
Olaylarında, 20 Ocak 1990 yılında Kara Ocak Katliamlarında, 26 Şubat 1992
tarihinde Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocali Katliamında, binlerce

Türk

öldürülmüştür. Guba Şehri Katliamı, Yahudi ve Azerilere karşı yapılan
katliamdan toplu mezar bulunmuştur.
ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu), Ermeni
terör örgütüdür. Esenboğa Havalimani saldırısından sonra bu örgüt, 1975 ve
1985 yılları arasında Türkiye’de ve 16 farklı ülkede, Türk diplomatik terör
eylemlerinde bulundu ve öldürüldü.
5. Balkan’larda Stalin rejiminin devamı
Rusya’da Stalin rejimin devamı olarak, günümüzde de, sadece Asya
topraklarında değil, Avrupa topraklarında da devam etmektedir. Bulgar, Yunan,
Sırp ve Karadağlılar Tarafından Balkanlarda yapılan Türkleri ve Türklüğü yok
etme girişimleri, soykırımı, göç, idam, ayırımıcılık, süikast, ceza ve eziyetler,
Osmanlı döneminden olan değerli tarihi yerleri yıkıp yok etmeler, arşivleri
yakıp savurmalar, Türk tarihinde en olumsuz belirgin örnek olur.
Nüfus tarihçisi olan Prof. Justin Mccarthy'nin verilerine göre, Balkan
Savaşları öncesinde

Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklarında, 2.315.293

Müslüman yaşıyordu. Balkan Savaşları sonrasında bu rakam %62 oranında
azalarak 1.445.179'a indi. Bu süreçte 632 408 Müslüman-Türk öldürüldü. 812
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771 kişi ise Anadolu'ya göç etti. Türk soykırımları devam ediyor ve
araştırmaları da devam ediyor.
1877-1878 yıllarıda Balkanlar Katliamı,

Bulgar, Yunan Sırp ve

Karadağlılar tarafından 500 000 Türk öldürülmüş, 1 000 000 Türk sürgün
edilmiştir. Bulgar ordusu içerisinde, gönüllü Ermeni askerlerinin de olduğu
bilinmektedir.
Balkan savaşlarında göçe zorlanan 15 000 000 Türk'ten ancak 813 000 кişi
Anadolu'ya ulaşmış, 5 000 000 Türk ise açlıktan, hastalıktan ve saldırılardan
dolayı ölmüştür. Geriye kalanların ise Balkanlarda muhtelif bölgelere
yerleştikleri bilinmektedir.
Kasım 1912 yılında Makedonya Strumica kentinde Bulgar çeteleri, 30 kişi
kadar Müslüman Türk’ü öldürdü. Yine 1912 yılının sonlarında Bulgarlar
Makedonya'da bulunan Müslümanlara ve Türklere karşı bir ay süren bir katliam
yaptı. Katliamda 4 000 kişi öldürdü.
1913 yılında 25 000 Türk, Kosova’da Sırplar tarafından katledilmiştir.
11 Temmuz 1992'de başlamış ve toplu mezarları олан Bosna Srebrenitsa
Soykırımı vе katliam da tarihte kalmıştır.
Türkleri başkalaştırmak, haksızlık, ayırımcılık, katletmek, öldürmek,
kardeşleri bir birine düşman ettirmek ile Yunanların adları ile de tarihte anılır.
Yunanlılar, 1770 yılında Mistras kentinde 400 Türk'ü öldürmüştür. 1821 yılında
Hydra Adası Katliamı,

1866 tarihinde Girit Katliamı, Mora Yarımadası

Katliamı, Agrinio кasabası, 18 Şubat 1922 akşamı Karatepe Katliamı, . Yunan
askerlerinin Türklere yaptığı İzmir Menemen Katliamı, 16-17 Haziran 1919'da,
Boğaziçi’nde, Beykoz’a bağlı Çavuşlu çiftliğini, Buzhane köyü Katliamı 1920
tarihinde olmuştur.
Isyani,

Çavuşlu Çiftliği каtliamı, Atina'da, 1821 yılında Yunan

Cevat Efendi ve altı arkadaşı sürüklenerek köy dışına çıkarılmış ve

vahşice öldürülmesi de bilinmektedir.
1898 yılında Etea Köyü Tripolitza'da (Tripoliçe katliamlarında, 1914'te
Doxato Katliamında, 1920 yılında Hüseyinli Köyü Katliamında,

Beykoz

kazasına bağlı Hüseyinli köyünde, 1927 yılında Kareklas Olayında ölü sayısı
net olarak bilinmemektedir.
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Yunanistan, Batı Trakya Türk аzınlığının etnik kimliğini

ve "Türk"

sıfatını kullanmasından ötürü tutuklanan Dr. Sadik Ahmet, Türklerin sesi oldu
ve kendi halkına önder oldu.

48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazası ile

hayatını kaybetti.
1931

olayı,

Kıbrıs’ın

Yunanistan’a

bağlanması

için

başlatılan

ayaklanmada Türkler yaralandı veya öldü. 21 Aralık 1963 tarihinde Kibrıs
Lefkoş’da, Geçitkale’de Ayvasıl Katliamında, Kanlı Noel’de Kıbrıslı Türklere
karşı başlatılan silahlı saldırıda sayı rakkamı belliolmayan yüzlerce insan
hayatını kaybetmiştir. Alaminyo Katliamı

Muratağa, Sandallar ve Atlılar

Katliamında kadın, çocuk, yaşlılar öldürüldü. Dr. Nihat İlhan, Кıbrıs Türk
Kuvvetleri alay doktoruydu. Rumlar tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür.
6. Bulgaristan Türk’lerini başkalaştırma, eritme ve yok etme
politikası
Bulgaristan Türkleri soykırımı, 1876 Osmanlı-Rus savaşıyla beraber
başlamıştır. Binlerce Türk Ruslar tarafından katledilmiştir. Ruslar bölgeden
çekildikten sonra da Bulgarlar soykırıma devam etmiş ve Türkler azınlık
duruma getirilmiştir.
Amerikadan tarih uzmanı

Prof. Justin Mccarthy,

2010 yılında Sofya

baskısı olan Ölüm ve Sürgün - Osmanlı Müslümanlarının 1821- 1922 Etnik
Temizliği (Смърт и изгнание – Етническо прочистване на Османските
мюсюлмани (1821- 1922) kitabı, Bulgarca basılıp yayılmasına rağmen,
Bulgaristan vatandaş ve tarihçilerden pek bilinmiyor. . Rusların, Sırpların,
Ermenilerin, Bulgarların ve Yunanların yaptıkları Türkleri yok etme politikaları
ve zülümlerin gizlenmesine son koymasına adım atmaktadır.
Deliorman, Dobruca, Gerlova, Tozluk, Kamçıboyu, Rodoplar, Tuna nehri
ve Karadeniz kıyılarında oturan Türklere karşı yapılan Bulgar politikasında,
Türklerin adını değiştirmek, ayırımcılık, kovmak, göç etme ve göç ettirme,
haksızlık, olağanüstün kontrol, sindirmek, özlem, Anadili Türkçeyi unutturma,
Türk kültürünü eritme, Тürklüğü yok etme son yüzyılda en çok göze çarpan
negativ örnektir.
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Doç. Dr. Önder Duman, “Rumeli’den Samsun’a Göç”kitabında şunu
okuyoruz: 93 Harbi sonrasında Anadolu’ya yönelik asıl büyük göçler
Balkanlardan gerçekleşti. 1878’den itibaren Varna’ya gönderilen Osmanlı
gemileri buradaki muhacirleri Karadeniz iskelelerine indirmeye başladı. Sadece
Samsun iskelesine muhacirlerin sayısı 35 000’i bulmuştu.”
Emel Balıkçi ve Mehmet Alev’in “Ayı Dağı Köyleri” kitabında “Rus
ordusunun vahşeti, geçtiği her yerde korkunç boyutlarıyla tekrarlar, çocuk,
yaşlı, kadın, erkek gözetmeden topyekün bir kıyım söz konusudur. 26-27
Haziranda Tuna’yı aşan bir Rus birliği, Rusçuk- Niğbolu arasındaki bölgeden
geçerek Müslmanların çoğunu kılıçtan geçirir. Bu katliamda Bulgarlardan da
yardım alır.’’
Ocak 1878'de Harmanli Katliamı, Keçidere Köyü Katliamı, Muflis
Köyü Katliamı, Kozluca Köyü Katliamlarında binlerce Türk öldürüldü.
Şumnu’lu Tarih Öğretmeni Tahsin Hüseyin’in “Asırlar Boyu Türkler”
kitabından, “Bulgaristan’da Türk tarihi hakkında bilgiler çok kısıtlı. Osmanlı
dönemi okunmuyor..”
“Bulgarlar, Bulgaristan Türklerini daha küçük topluluklara bölmek için
sistemli bir politika takip etmişler. Аrasındaki dil, din, kültür bütünlüğünü
zayıflatmaya çalışmışlardır”, diye Dr. İlker Alp, “Pomak Türkleri” kitabında
yazmaktadır.
20. yüzyılın sonlarında Bulgaristan’da uygulanan soykırım yıllarında on
binlerce kişiye mezar olan ölüm kampı Belene’ye sürülen Türklerin dramının
anlatаn, Bulgaristan Rodoplar Türkleri temsilcisi ünlü gazeteci yazar Mehmet
Türker, Şumnu NÜVVAB Okulu öğretmeni Osman Kiliç ve Türk Dünyası
İnsan Hakları Savunucusu ve Ressam Enbiya Çavuş oldu.
Bulgaristan Türkleri kimliklerinde “Türk” adı 1945 yılına kadar sürdü.
Bugün resmi belgelerde Bulgaristan Türklerine “Bulgar” yazmaktadır.
Türk okullarına son verildi. Türkçe derslere 1971 yılında son verildi.
Birçok öğretmen sokakta kaldı.
Еski Türk sporu olan Yağlı güreşlerin yapılmasına izin verilmedi. 27
kez, Amerika ve Avrupa ülkelerinde Başpehlivan olan Koca Yusuf, Kel Aliço,
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Kurtdereli gibi pehlivanları unutturmaya çalıştılar. Psikolojik baskılar, suni
şekilde yaratılan olaylar, medyalarda

yayılan uydurma yalanlar. Özel

çalışmalar neticesinde yönetici ve ekibin adını küçümseyen ve kirleten
dedikodular. Nedensiz suçlamalar ve cezalar. Тürk ve Müslüman kurumları ve
yöneticileri arasında, suni bir şekilde, yaratılan düşmanlıklar.
Sosyalizm döneminde Türkçe medya, gazete, kitap, kaset basımı
yeterince verilmedi же жар олан

Sosyalist döneminde Türkçe medyalar,

Marksist öğretiye sadık kalmıştır.
Demokrasi yıllarında, Şumnu Kültür Evi Derneği Kurucusu ve Başkanı
Nurten Remzi gibi kendi çaba ve uğraşılarıyla başlatılan ve 5 yıl boyunca her
ay çıkan Türkçe “Mozaik” dergisi ekibine baskı, kontrol, ceza yapıldı ve
engeller koyuldu. Türkçe dergiye resmi yasak yoktu, ama açık veya gizli bir
şekilde, devam etmesine izin verilmedi. 2007-2012 yılları arası çıkan, çocuk ve
gençlere yönelik “Mozaik” dergisi, Türkçe olduğundan dolayı, bir şekilde
durduruldu. Uydurma ve aslı olmayan suçlamalardan dolayı, dergiyi hazırlayın,
basan ve dağıtan Nurten Remzi, polis ve gizli istihbarat (DS) tarafından
olağanüstün kontroller, uydurma suçlamalar sonucunda cezalar

ve baskılar

gördü. Kontrol ve baskıların nedenleri resmiyette başka gösterilmiş olsa da,
asıl neden, derginin Türkçe olmasıydı.
Тürk kültürü gelişmesine, ayakta tutma ve gençlere tanıtılmasına engel
yaratılıyor. Şumnu Kültür Evi gibi kurumların çalışmaları ve demokrasi denen
dönemde o kuruma ilgisi olanlara

yapılan haksızlıklarıdır. Bulgaristan ve

Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinde 5 yıldan fazla süren sonuç hala alınmış
değildir.
Bulgaristan’nın

Şumnu, Kırcaali ve Razgrad Türk tiyatroları Türk

tiyatroları Ad değişimi döneminden önce kapatıldı.
Türklerin her yerde okumaya

ve çalışmaya hakkı yoktu: Her türlü

mesleği uygulamaya da hakkı yoktu. Polis, avukat, bakan, asker olmaya hakkı
yoktu.
Тoponimleri değiştirme politikası, Osmanlı Rus savaşından sonra daima,
yıllarca yapıldı.
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Bulgaristan Türklerini yok etme politikası, ne yazık ki, günümüzde de
var.
Ad değiştirme politikası, bugün de devam etmektedir. Biriki yıl önce
Bulgaristan’nın Varna meclisi, sokak, mahalle, yer ve tarla isimlerini değişme
tekliflerinde bulundu ve yeniden olumsuz durum ve duygular yarattı.
Bulgaristan Türklerin Ad Değişimi dönemi, onları yok etme politikası
hikayenin bir parçasıdır. Tekrar dirilip, Türklerin varoluşun hikаyesidir.
Bulgarlar tarafından yapılan Ad Değişimi politikası Rodoplarda Aralık
1984 yılında, Deliorman’da Ocak 1985 yılında başladı ve 5 yıl sürdü. Amaç
Türklerin fazla olan nüfusunu Bulgar nüfusuna yazdırmaktı. Birçok yerde
ayaklanma, protesto, yürüyüşler oldu.
Yazar Embiya Ulusoy, 20. Yüzyılın Utancı- “Soya Dönüş”yazılarında
Bulgaristan

Türklerin yaşadıklarını, Ad değişimi öncesi ve Ad değişimi

sonrası olan ve yaşanan olayları anlatmaktadır.
Türk halkın mücadelesi ve başkaldıran aydınların çabası eksik değildi.
Sofya, Pazarcik ve Belene adası hapishanelerine çok insan gönderildi.
Gerçekleşen soykırımına karı gelen aydın kişiler, uzun süreli veya ölüm cezası
aldı.
Belene Toplama Kampı, Bulgaristan'da Belene bölgesinde Tuna nehri
kenarında II. Dünya Savaşı sonrasında rejim muhalifleri için kurulan toplama
kampıdır. 23 Haziran 1986 tarihinde İnsan Hakları Komisyonu Helsinki İzleme
Komitesi Bulgaristan'da 1 500 Türk'ün öldürülüp cesetlerinin Tuna Nehri'ne
atıldığını, 1 500 Türk'ün de Belene Adası'na sürüldüğünü açıklamıştır. Ancak
1986’dan sonra da Belene’de ölümler devam etmiştir.
Mürvet Altınel,

Belene Kampı ile ilgili yazdığı

“ Golgota’dan

Dönenler” romanında “Kaderin ayak basmadığı bu mekanda meseleleri hayra
yormak anlamsızdı’’, diye gerçekleri anlatmaktadır.
Kırcaali, Mestanlı doğumlu Selahattin Aziz Atasoy, o günlerde
yaşadıklarını ve Belene kampını anlattı. ”Şiddet görüyorduk. Issız bir adaya
götüren silahlı gardiyanlar ‘Sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz.’
diyordu. Fiziki baskıdan çok psikolojik baskı vardı.
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“Golgota’dan Dönenler” romanda Mürvet Altinel, Belene kampıyla
ilgili şu cümleyi sunar: “Ayak basmadığı bu mekanda meseleleri hayra yormak
anlamsızdı.”
Kuzey Bulgaristan’da muhtemelen daha büyük önlemler alınır. Erkekler
önceden askeri kamplara veya Belene adasına toplanır. “tehlikeli” Türklerden
biri olan Şumnulu Dr. Hatibov, olayları şöyle anlatıyor. “ Geldiler, evimden
aldılar, beni götürdüler, nereye götüreceklerini söylemediler. Eşim, nereye ve
neden diye sorduğunda cevap gelmedi. Kamplara gidince ailelerimize de nerede
olduğumuzu kimse söylemedi, perişan olmuşlar.”
Telefon bağlantilari kesilsin.Türkiye ile telefon bağlantıları
tamamen kaldırılsın. Bulgaristan siyasetine karşı olarak bilinenler tutuklansınlar
ve Belene’ye gönderilsinler.
Türklerin arasından direnişleri örgütleyen gençler, aydın kişiler,
Мüslüman liderleri, derhal tutuklanıp mahkemeye verilsinler.”
Kuzey Bulgaristan’da Ad değişimi, ilk olarak, 19 Ocak 1985 tarihinde,
Gerlovo’nun Alvanlar (Yablanovo) köyünde başladı.
Demokrasi yıllarında

köy muhtarı ve günümüzde Kotel Belediye

Başkanı Yardımcısı olan Şerif Kovancı olayı anlattı. “Köy etrafını tanklar sardı.
Kırmızı baretler,, sokak sokak dolaşmaya başladı Erkeklerin çoğu tutuklandı,
arabalarla bilinmeyen yerlere götürüldü veya 37 kişi muhtarlıkta gaddarca,
öldürürcesine dövüldü. Duvarlar kan içindeydi. Evlerine zor toplandı.
Tedavileri için kendileri çaresine baktı. Yakınları, morluklar içinde kalan
dövülenleri koyun derilerine sardı. Aylarca yataktan kalkamayanlar da oldu.”
Ad değişimi günlerinde Varna Sarıkovanlık (Medovets), Razgrad
Ezerçe köylerinde, Mestanlı (Momçilgrad) Kızılağaç (Kirkovo) Mogilyane ve
başka yerlerde de şehitler oldu.
Bulgaristan Todor Jivkov Hükümetinin 1984-1985’te Ad Değişimi
günlerinde , Türklere uygulanan asimilasyon simgesi haline gelen, Kırcaali
Yoğurtçular (Mogilyane) köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı sonucu
annesinin kucağında vurulan ve şehit düşen Türkan Feyzullah bebek hayatını
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yitirdi. Bulgaristan, Ergene dışında Türkiye Edirne, İzmir ve Tekirdağ’da da
anıt ve heykelleri dikildi.
Ad değişimi konusunu anlatırken Halterci Naim Süleymanoğlu spor
başarılarının yanısıra Türklük ile ilgili yaptıkları anlatılmadan geçilmez. 50
yıllık ömrüne çok büyük işler sığdırdı

ve

Bulgaristan’da Türklere

zulmedilirken Türkiye’ye kaçtı, “Benim adım Naum Şalamanov değil, benim
adım Naim Süleymanoğlu”, diyerek bütün dünyaya soykırımın soykırımın
zulüm ve eziyetleri duyurdu.
Türkleri yok etme ve eritme politikası sonucunda birçok eğitimli ve
aydın kişileri yok ertme veya yakınlarını öldürmekle susturma olayları da
vardır. Onlarla ilgili tüm araştırmalarımda bir kitap, kaynak veya yazıya rast
gelmeк zordur. Onların yok edilmesiyle ilgili çok soru işaretleri oluşmuştur ve
hala ciddi ve resmi bir şekilde cevabını аrayan ve inceleyen yoktur.
Ad değiştirme ve Bulgaristan yöneticilerin dediği “soya dönüş”
politikası döneminde birçok insanın ölüsü bulundu. Bu kötü olaylarla ilgili
uydurma nedenler gösterildi. Şu anda elimizde kanıt yok, bilgi veren kaynak
yok, ama Türk toplumu işlerinde aktiv olan ve öldürülmüş sayılan kişilerin
yakınlarından duyduklarımızı anlatacağız.
Popovo köylerinde protesto ve kalkınma olayları günlerinde Şumnu
Üniversitesinde Pratik Türkçe dersleri öğretmenimiz ve Şumnu Millet Vekili
Mehmet Beytullah’ın oğlu tiren raylarında Ad değiştirme günlerinde ölüsü
bulundu.
Araştırmacı ve yazar Emel Balıkçi’nin “Edebiyat, Tiyatro ve Folklor”
kitabında bu konuyla ilgili çok sertçe yapılan uygulama örneklerini okuyoruz:
“Polisin, askerin veya devlet görevlilerin Bulgarca bilmeyen 70-80 yaşlarındaki
nine ve dedelerden Bulgarca konuşmalarını istedikleri insanımız için “soya
dönüş süreci” bir cehennemden farksızdı. Köy ve şehirlerde Bulgarca
bilmeyenlere fırınlardan ekmek dahi verilmemiştir.
Bilindiği gibi, 1947-1948 ders yılında Türk okullarında Türkçe dersler
azaltılmaya başladı. Buna karşılık Bulgarca derslerin sayısı artırıldı. Devamında
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1970-1971 yılında okullarda Anadili Türkçe dersleri, eğitim programlarından
tamamen yok edildi.
Soykırımı ve Ad değişimi döneminde ölüm döşeğindeki hastalar, Türk
adlarıyla hastahanelere alınmıyordu. Vefat eden Müslümanlar, mezarlıklarda
Hrisyanlarla yan yana gömüldü.
Türk kültürünü eritme politikasında Türk gelenekleri olan gelenek,
şölen, tören ve faaliyetler yasaklandı. Bugün de, Türklük ile ilgili çok yasak ve
kurallar uygulanmaktadır. Görünüşte yasak yok, ama dolaylı bir şekilde her
türlü uygulamaya köstek olunmaktadır.
Erkek çocuklarına yapılan sünnet yasak edildi.
Düğün, cenaze ve bayramlarda Türkçe konuşmak ve Türk müziği
dinlemek için izin yoktu.
Rodoplar’da Türk azınlığına, özellikle aydın ve öğretmenlere yönelik,
yapılan 1949 yılında baskı, tehdit ve sürgün politikası da tarihin bir kara
günüdür. Mestanlı, Koşukavak ve Darıdere bölgelerinden 28 vagon Türk,
Kuzey Bulgaristana, 1950’de yine Koşukavak’tan 63 vagon insan Troyan,
Razgrad ve Şumnu bölgelerine gönderildi.
Ailesi bu sürede maruz kalan Ali Öztürk, hatıralarında bu olayı
anlatmaktadır. ”Rodoplarda yaşayan Türk Müslüman azınlığına Bulgarşarın
acımasız baskısı ve zülmü başlamıştı. 1950 Eylül ayında başlayarak hiç
günahsız, sadece Türk ve Mslüman oldukları için ansızın insanlarımızın
evlerine, çalıştıkları tarlalarına baskılar düzenlemeye başladılar.
Yakaladıkları insanlardan, özellikle ileri gelenleri, 1 ay boyunca sürgüne
tabii tuttular.
Bulgaristan’da Türkleri, Mayıs 89 Yılı Ayaklanması’nda çok sayıda
yürüyüş, protesto ve açlık grevleri yapıldı. Ad değişimi politikasına karşı çıktı
ve baş kaldırdı.
Varna’nın Sarıkovanlık (Medovets) köyü merkezinde 2 şehit hayatını
kaybetti,

artı,

Kiremitlik

(Lyulakovo),

Partizani,

Lopuştna,

Dılgopol,

Komunari, Aydost gibi yerlerde protestoları anlatan yazar Halil Sarıkovanlık
oldu.
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Şumnu Kalkınması’nda, 24 Mayıs 1989 tarihinde, Şumnu Pazarında
başlayan olaylarda ayaklanma ve açlık grevi oldu.
Aydınları kovma olaylarında birçok öğretmen, doktor, mhendis, yazar
ve eğitimli kişiler, 2 saate kadar ailece evlerinden kovuldu ve sınır dışı edildi.
Kimileri Avustriya, kimileri Yugoslavya Türk Elçilikleri aracılığı ile
Türkiye’ye geçti.
Şumnu’nun Kaolinovo bölgesinde yürüyüşler,

Kus, Emberler

(Kliment), Pristoe ve Mahmuzlu (Todor İkonomovo) köylerinde sayısı belli
olmayan yaralı ve şehitler oldu. Türk şehitleri mezarları hiç temizlenmedi.
Bulgaristan Türkleri de, diğer Avrupa ve Asya ülkelerinde oturan
Türkler de, eğitim, din, kültür ve kendine öz sosyal gelişimi açısından haksız,
çaresiz, işsiz, parasız, aç oldukları için en büyük hayalleri bir gün, Türkiye’de
yaşamaktı.
Bulgaristan Türkleri yaşamını kökten sarsan göç olaylarıdır.

Osmanlı

Rus savaşından sonra, yaklaşık her 10 yılda bir olmuştur. Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 9 000 000 civarındadır.
Doç. Dr. Önder Duman’ın “Rumeli’den Samsuna Göç” kitabında, “93
Harbi sonrasında Anadoluya yönelik asıl büyük göçler Balkanlardan
gerçekleşti. 1878’den itibaren Varna’ya gönderilen Osmanlı gemileri Buradaki
muhacirleri Karadeniz iskelelerine indirmeye başladı.
“19.Yüzyılda Bir Osmanlı Ordugah Kasabası Şumnu” kitabında Dr.
Osman Köksal, Osmanlı Rus Savaşın “en korkunç sonuçlarından biri, bölgedeki
sivil kitle üzerindeki tahribatı oldu. Özellikle Müslüman nüfusun savaşın
başından itibaren Bulgar komitecileri ve Rus kazakları tarafından zülüm ve
katliama tabii tutulması, meskun mahallerin düzenli Rus kuvvetlerince topa
tutulup ateşe verilmesi”, diye okuyucularına bilgi vermektedir.
Sadece

savaş döneminde 440 000 muhacir Anadıluya göç etti. Bu

göçler, bazı Rum köylerin tepkisine neden olur ve köylerine muhacileri
istenmemesi onlara artı bir eziyet olur. 1933 yılında Nevrokop ve Darıdere’den
gelen Bulgaristan göçmenleri, Bafra, Darboğaz, Hotmeşe, Büyükyeraltı ve
Ağçaalan köylerine gönderildi. 1930- 1940 döneminde ortalama 15 000 -20 000
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kişi dolayında, 1939-1949 döneminde 1000 kişi dolayında göçmen oldu, 195051 yılından itibaren Bulgaristan göçü adeta sağanak halini aldı.”
1985-1989 Ad değişimi dönemi sonunda Bulgaristan’dan Türkiye’ye
göç olayı,“Büyük Gezi” adıyla gerçekleşti. 340 000 Türk yollara düştü. Türk
dünysında olan diğer Türk toplulukları gibi göç eziyetini, çilesini, özlemini
açısını yaşadı.
Bulgaristan

Türkleri,

devlet

kanunları

ve

Avrupa

kanunları

çerçevesinde, gerektiği kadar, haklarını alamadığından dolayı hala sıkıntı
çekmektedir. Bir insan olarak normal yaşayamadıklarından dolayı, kültür, din,
tarih, edebiyat, spor, ticaret ve sanat uygulamasında , Bulgaristan hükmetinden
gereken maddi ve manevi destek alamadığından dolayı kendi özünü koruma
konusunda da sıkıntılar yaşamaktadır. Bulgaristan Türklerine diğerleri kadar
hak verilmediğinden dolayı, diğerleriyle kıyaslanırsa, gelişimleri için köstek ve
engellerle uğraşmaktadır. Genel olarak, insani ve tarihi değerlerini korumaya
gereken hak bulamadığından dolayı , Anadili Türkçe eğitimi programında
engellerin hala var olmasından dolayı Türklük ve Müslümanlık konusunda da
doğal bir şekilde yaşatılması için hala sıkıntılar var olduğundan dolayı,
mücadeleyi devam etmektedir.
Sonuç
Türk olmak ne demektir? Türk sözcüğünün anlamı daha iyi
anlatılabilmesi için, Türk tarihinde ezelden günümüze kadar elde edilen başarı,
hakimiyet, güç, gayret, milli duygu, gurur, şeref, ateş ve eşsizlik ile birlikte,
Türk kökenli toplum ve insanlara karşı uygulanan en çok sürgün, dağıtma, göç,
yok etme, soykırım, eziyet, baskı ve Türk özünü eritme, değiştirme ve yok
etme politikasını anmadan geçilmez.
Nüfus sayısı çok olan Asya ve Avrupa Türklerine karşı adalet yok.
Nedenleri biliniyor- nüfüs çoğunluğu, sabır ve güç görkemli tarih, olağanüstün
kültür ve gelenekler, etkileyici sanat ve eşi benzeri olmayan, güreş, halter ve at
yarışmaları gibi toplumu güçlü eden spor ve başarılar, insanlık tarihinde en
uzun süren 700 yıllık hakimiyet veya karşi tarafin Türklerin var olan
olanaklarından tedirginlik ve korkusu.
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Türklere karşı yapılan eritme veya yok etme politikaları günümüzde de,
açık veya gizli, kaba veya daha nazik, uzun süreli politikası şeklinde var
olduğundan dolayı mtürk dünyası, başta Türkiye olmak üzere, mücadele devam
etmektedir.
Türklerin kader ve kederi, işte...
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KOSOVA VE AHISKA TÜRKLERİ’NİN MÜCADELELERİ
HAKKINDA ELDE EDİLEN BAZI TESPİTLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF SOME FINDINGS CONCERNING THE
STRUGGLES OF KOSOVO AND AHISKA TURKS
СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЫВОДОВ О БОРЬБЕ КОСОВО И
ТУРОК-АХЫСКА
Gevher Nesibe KARİPTAŞ1*
Caner ÇÜSE**
Ergin JABLE***
Ergin KARİPTAŞ****
Özet
1912 yılında Osmanlı’nın Balkanları terk etmesiyle başlayan “göç,
asimilasyon, zulüm, hastalık, fakirlik” serüvenini takiben bugüne kadar
Balkanlar’da Osmanlı Devleti’nden sonra birçok “butik devlet” kurulmuş ve
dağıtılmıştır. Bu “butik devletler” farklı isimlerle adlandırılmış olsalar da
her birinde Türkler hedef hâline gelmiş, dilleri yasaklanmış ve göçe
zorlanmışlardır. Batı’da eski Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan,
Romanya gibi “butik devlet”ler Türklerle uğraşmaya devam ederken,
Doğu’da Rusya Türk boylarına karşı uyguladığı politikalarla Türk
soydaşlardan küçük bir kısmını bugünkü Türkiye sınırlarına sığdırmış,
büyük kısmını da, göç ve asimile politikasının bir ürünü olarak, SSCB
içerisinde farklı bölgelere dağıtmıştır. Bu çalışmada, Eski Yugoslavya’nın
parçalanmasıyla 2008 yılında yeni devlet olarak kurulan Kosova
Cumhuriyeti’nde yaşayan Kosova Türkleri ile eski SSCB’nin farklı
bölgelerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna)
bir çok sıkıntı yaşayan Ahıska Türkleri’nin mücadelelerinden bazı tespitler
karşılaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Kosova, Rusya, Türkler, Yugoslavya.
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Abstract
Following the misery of “migration, assimilation, persecution, disease and
poverty” which began in 1912 when the Ottomans left the Balkans, quite
many “boutique states” have been established and disintegrated up to now.
Even though these “boutique states” have had different names, Turks have
invariably become a target in each of them, where their use of Turkish
language has been banned and forced for migration. While the “boutique
states” such as former Yugoslavia, Greece, Bulgaria and Romania in the
west were taking on Turks, Russia in the east, with its anti-Turk policies,
pushed a small part of Turkish people to the borders of present Turkey but
the bigger numbers were driven to the various parts of the USSR as an
outcome of its migration and assimilation policy. In this study, some
findings from the struggles of Kosovo Turks living in the Republic of
Kosovo, which emerged as a new state in 2008 following the collapse of
the former Yugoslavia have been compared with the findings from the
painful lives of the Ahiska Turks, who live in different parts of the former
USSR (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Uzbekistan) and
experience all sorts of sufferings.
Keywords: Ahiska, Kosovo, Russia, Turks, Yugoslavia.
Резюме
В 1912 году, когда Османская империя покинула Балканы началась
"миграционная, ассимиляция, мучения, болезни и нищета". И по
сегодняшние дни после Османской империи в Балканских островах
были созданы и разрушены множество государств, в которых главной
целью были турки. Запрещалось говорить на турецком языке и
принуждалась миграция. Западные государства, такие как: бывшая
Югославия, Греция, Болгария, Румыния продолжали притеснять
турков, тем временем Восточная Россия создала политику против
Турков, половина соотечественников остались на границе Турции,
половина же эмигрировала в страны которые входили в СССР.
Республика Косово, которая была образована как новое государство в
2008 году после распада бывшей Югославии, мы попытаемся сравнить
некоторые результаты борьбы Косово и о турок-ахыска, которые
перенесли все виды страданий в бывшем СССР и эмигрировали в
несколько стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргизия, Украина,
Узбекистан).
Ключевые слова: Ахыска, Косово, Россия, Турки, Югославия
Giriş
Balkanlar’a yayılan Türk boylarından Avarlar, Peçenekler ve
Kumanlar’ın hemen ardından Osmanlı’nın gelmesi için zemin hazırlayan
Sarı Saltuk ve bugünkü temcilcileri yüz yıllardır düşmanları tarafından akla
hayale

gelmeyen

entrika,

işkence,

katliam,

göç

ve

asimilasyon

politikalarıyla yok edilmeye çalışılmıştır. Onlar Türk’ün, bu topraklardan
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atılamayacağına artık inanmalıdırlar. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nin bu
bölgeye getirdiği adalet, refah ve huzur 600 yıl kadar sürmüştür. Osmanlının
1912 yılında Balkanlar’dan çekilmesi sonrası Yeni Dünya Düzeninin
temsilcileri, getirdikleri ve arkasına sığındıkları küreselleşme anlayışıyla
hukuk, insaf ve merhametten yoksun olmakla birlikte fesat ve fitne dolu
işlerinde içerisinde olmuşlardır. Bu farklı din ve dil sahipleri her ne kadar
kendilerini başarılı kabul etseler de bunca güçlerine rağmen ciddi manada
sonuç aldıkları söylenemez. Balkanlar’da toplumlar ne kadar ırkçılık
mozaiğine sahip olmuşlarsa, her geçen gün içinde dededen babaya, babadan
oğula verilen öğüt, nasihat ve tecrübelerle Batı’nın farklı din inançları ile
farklı dilleri konuşanların ortak düşman oldukları sürekli dile getirilmiştir
(Jable, 2019: 378).
II. Dünya Savaşı yıllarında Stalin’in “tehlikeli halklar”dan gördüğü
Ahıska Türkleri 1944 Kasım’ında Orta Asya’ya sürülmüş ve Sovyetler
Birliği’nin son yıllarına kadar bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
Ancak

Sovyetler

Birliği’nin

son

dönemlerinde

Ahıska

Türkleri

Özbekistan’dan da kovulmuşlardır (Oğan, 2001). Bu dönemde Ahıska
Türklerine Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devletleri göçmenlik
hakkı tanıyarak kucak açmışlardır. Ahıska Türkleri bugün göçmen olarak
11’e yakın ülkede yaşamaktadırlar. En kalabalık oldukları ülkeler ise
Türkiye, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Kırgızistan’dır.
Neticede günümüze kadar 600.000 dolayındaki Ahıska Türkleri ana
yurtlarından sürgün olarak yaşadığı tahmin edilmektedir (Bayraktar, 1999;
Agara, 2004; Seferov-Akış, 2008). Müslüman ve Türk olan bu toplum
sürgün edildiği tarihten bu yana her türlü zulmü ve mahrumiyeti günlük
yaşantılarında ve manevî dünyalarında yaşamaya devam etmektedirler.
Atayurtlarına dönüş konusu ise uluslararası boyut kazanmış olmasına
rağmen hâlâ çözüme kavuşmamıştır.
Osmanlı’dan sonra Kosova da dahil olmak üzere neredeyse tüm
Balkanlar’da, yeni kurulan ülkeler bu hedeflerine ulaştıktan sonra bu
bölgelerde altı yüzyıldır yaşayan Türkler’i sürekli sıkıntıya sokacak ve
rahatsız edecek yollar izlemiştir. Kafkaslar ve Orta Asya’da ise bununla
yetinilmemiş Müslüman Türk unsurları tamamen ortadan kaldırmaya
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yönelik uygulamalarda bulunulmuştur. Bu ortadan kaldırmanın en etkili
yöntemleri olarak başta Türkçe yasaklanmış, İslam dininin yaşanması ve
doğru

öğrenilmesi

zorlaştırılmış,

demografik

değişimler

yapılmış,

örgütlenmeler engellenmiş, gelenek ve göreneklerin uygulanma alanları
daraltılmış, şahsa ait isimler ve yaşanılan yerlerin adları değiştirilmiştir.
Dil
Milli varlığın, milli birlik ve beraberliğin devamını sağlayan bütün
kültür değerleri içinde dil önemli bir yer tutmaktadır (Korkmaz 1995: 818).
Kosova’da 1912 yılından sonra okullarda Türkçe yasaklanmıştır. Türkler ise
mahalle, sokak ve hatta evlerde Türkçe’nin dışında farklı dilleri
konuşmamış, düşman dili bildiği farklı dilleri eve taşımamış ve saygı
göstermemiştir. Tahminen altı yüz yıllık geçmişe sahip olan Türkçe tüm
baskılara rağmen günümüze kadar varlığını sürdürmektedir.
Ahıska Türkleri 1936 yılından sonra benzer bir baskıyla karşı
karşıya kalmıştır. Türkçe yasaklandıktan sonra bölge halkı önce Azerbaycan
lehçesinde daha sonra ise Arap, Latin ve ardından da Kiril alfabeleriyle
okutulmaya başlanmıştır. 1940'tan itibaren de okullara Gürcü dili ve alfabesi
getirilmiştir (Zeyrek, 2001). 1944 sürgününden sonra ise Ahıska bölgesinde
Türk kalmadığından sürgünde Ahıska Türkleri dilini savunmak bir yana
kendini korumaya bile zaman bulamamıştır. Rusya’nın katı kuralları onları
hem

Ahıskalı

olmalarından,

hem

Türk

olmalarından,

hem

vatanlarından/evlerinden hem de kendilerinden etmiştir.
Ahıska Türkleri sürgünden sonra da günlük hayatta kullandıkları
mahalli Türkçelerini Kosova Türkleri gibi sürekli konuşarak günümüze
kadar korumuşlardır. Hatta lider konumundaki bazı aydınların yaptıkları
toplantılarda "Türkiye'ye birkaç muallim gitsin, staj yapsın. Sonra gelip
burada ders versinler. Hem onlar Türkiye'yi görsünler; Türkiye'nin gidişatını
öğrensinler; hem de burada iyi bir Türk dili öğretsinler” şeklinde tavsiyeleri
olmuştur (Zeyrek, 2001).
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Kosova Türklerinin Demografik Yapısı
1931 yılında, Priştine’nin nüfusu 18.358’dir. Etnik yapısında ise
Türk - 7.573 (% 42), Sırp - 5.738 (% 31), Arnavut - 2.351 (% 13), diğerleri
(Romlar vb.) - 2.651 (% 14)3. 1953 yılında Priştine’nin nüfusu 24.229’dur.
Arnavut - 9.034 (% 37), Sırp ve Karadağlı - 7.951 (% 33), Türk - 4.726 (%
20), Rom ve diğerleri - 2.518 (% 10). Hüdaverdi’nin “Devlet İstatistik
Kurumlarından” elde ettiği belge ve tespitlerinde ise Türkler’in nüfus sayısı
az da olsa farklıdır. 1961 yılında 3.548 Türk, 1971 yılında 2.204 Türk, 1981
yılında 2.020 Türk vardır. 2008 yılında Kosova İstatistik Kurumu (ESK)
1948–2006 yılları arasında nüfus tespitleriyle ilgili bir rapor hazırlamıştır.
Yayınlanan raporda 1948 yılında Yugoslavya’nın genelinde Türk yoktur.
Ancak raporun bir tablosunda 1948 yılında 1.320 Türk’ün var olduğunu
gösterir. 1948 yılında Kosova nüfusunun tamamının % 0.2’si Türk etnik
nüfusunu oluştururken (Yugoslavya Federatif İstatistik Kurumuna göre),
1953 yılında Kosova nüfusunun tamamının % 4.2’sini Türk etnik grubu
oluşturmuştur. 1948’de 1.320 nüfusa ait olan Kosovalı Türkler’in sayısı
1953’te 34.590’a ulaşır. Kosova’da yaşayan tüm etnik grupların özellikle
Arnavutlar’ın milyonu aşan nüfus sayıları her 10 yıl artarken sadece
Türkler’in nüfus sayısı 1953 ve 2011 hariç sürekli azalma göstermiş,
gösterilmiştir. Kosova’da Türkler’in nüfusu 1961’de 25.764; 1971’de
12.244

(bazı

raporlara

gore

12.513);

1991’de

10.445

(Kosovalı

Arnavutlar’ın ve Türkler’in çoğunluğunun boykot ettiği sayımlardır)
gösterilmiştir. 1991 yılından 2011 yılına kadar resmi sayım yapılmamıştır.
Kosova İstatistik Kurumunun (Arnavutçası, ESK; Türkçesi, KİK) 2006
yılına ait verdiği rakamlar ise şaşırtıcıdır. Kosova’da Türkler’in nüfus sayısı
8.400’dür (ESK, 2008: 7). Resmi olarak Kosova’da yapılan 2011 nüfus
sayımlarında Türkler’in nüfusu ise 18.738’dir (REKOS 2011). 1948 yılında
Kosova’nın nüfusu 733.034 sayısını oluştururken, 1953’te 815.908; 1961’de
963.988; 1971’de 1.243.693; 1981’de 1.584.440; 1991’de 1.956.196;
2006’da 2.100.000 nüfus sayısı çoğalmıştır. 2006 yılının KİK’un raporuna
göre Kosova nüfusunun 1.932.000 - %92’sini Arnavutlar; 111.300 %5.3’ünü Sırplar; 8.400 – %0.4’ünü Türkler; 23.512 – %1.1ini Romlar;
diğerleri 24.788 - %1.2’sini oluştururlar. 2011 resmi nüfus sayımlarında ise
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istatistikler 2006 istatistiklerinden farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Etnik
yapıya göre nüfus dağılımında, Kosova’nın toplam nüfusu 1.739.825’dir.
Arnavutlar 1.616.869 - %92.9; Sırplar 25.532 - %1.5; Türkler 18.738 %1.1; Boşnak 27.5336 – %1.6; Rom 8.824 – %0.5; Aşkali 15.436 – %0.9;
Mısırlı 11.524 - %0.7; Goralı 10.265 – % 0.6; diğerleri 2.352 - %0.1 olarak
gösterilmiştir. Priştine’nin nüfusu 198.897 olurken, Priştine’de yaşayan
Türklerin nüfusu 2.156’dır (REKOS 2011/ Jable-Şanlı, 2019: 146).
Ahıska Türklerinin Demografik Yapısı
Ahıska Türkleri 1944’te Orta Asya’ya sürülürken onların yarısından
çoğu (yaklaşık 70 bin) Özbekistan’a yerleştirilmiştir. Özbekistan’da Ahıska
Türkleri daha çok Fergana Vadisi ve Taşkent şehri olmak üzere Namangan,
Andican, Sırderya, Buhara ve Semerkant gibi illere de yerleştirilmiştir. 1956
yılında, Stalin’in ölümünden sonra, Ahıska Türkleri üzerinden kaldırılan
sıkıyönetim uygulamasının ardından Özbekistan’daki Ahıska Türklerinin
%30’dan fazlası Azerbaycan’a ve Rusya’nın Kafkasya Bölgesi’ne, anayurt
Ahıska’ya yaklaşmak için, göç etmiştir. Nitekim 1989 Fergana olaylarına
kadar diğer Türk cumhuriyetlerine kıyasla Özbekistan’da daha çok Ahıska
Türkü yaşamıştır. Şöyle ki; Fergana olaylarından önce bu ülkede Ahıska
Türklerinin sayısı 140 bin dolayını bulmuştur. Ancak Fergana olaylarından
sonra Ahıska Türklerinin büyük bir bölümü Özbekistan’dan zorla
çıkarılmıştır. 1944’te Orta Asya’ya sürülen Ahıska Türkleri Özbekistan’dan
başka önemli miktarlarda Kazakistan ve Kırgızistan’a da yerleştirilmiştir.
Kazakistan’da daha çok eski başkent Alma-Ata, Çimkent ve Cambul’a,
Kırgızistan’da

ise

daha

çok

başkent

Bişkek

ve

Oş

şehirlerine

yerleştirilmişlerdir. Özellikle, 1944-1956 yılları arasında sürgün yerleri olan
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da sıkıyönetim şartları altında
yaşayan

Ahıska

Türkleri,

her

türlü

eğitim

imkanından

mahrum

bırakılmışlardır. Ancak, Stalin’in ölümünden sonra gelen yönetim, 1956’dan
itibaren onlara bir takım haklar vermiştir. Böylece yaşadıkları ülkenin
eğitim diliyle eğitim alan Ahıska Türkleri, bu bölgelerdeki Rus okullarında
eğitim görmeye başlamışlardır (Seferov-Akış, 2008:400).
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Seferov ve Akış’ın gösterdikleri tabloda yıllara göre nüfus yapısını
baktığımızda Ahıska Türklerinin farklı ülkelerde 600 000’nin üzerinde
oldukları gözlenmektedir.
Tablo 1. Ahıska Türklerinin Ülkelere Göre
Dağılımı (2006)
Nüfus Bin Kişi
Ülkeler
Türkiye
Kazakistan
Rusya
Federasyonu
Azerbaycan
Kırgızistan
Özbekistan
Ukrayna
ABD
Gürcistan
Diğer Ülkeler
Toplam

1939
50
10

1959
75
65
25

1989
115
110
60

2006
190
170
85

175
5
240

3
20
85
4
8
285

20
30
135
7
10
487

50
45
25
15
10
15
605

Kimliğı Koruma Çabaları
Kosova Türkleri Toplumu tarihinde dönemsel şartları da göz önünde
bulundurduğumuz zaman kültüre ait tüm unsurların korunmasında dernekler
büyük bir rol oynamıştır. Özellikle Prizren ve Priştine’de kurulan ilk milli
dernekler Türk kimliğinin ve varlığının bugünlere taşınmasında önemli
görevler üstlenmiştirler. Türk kültür ve sanatının yaşatılması ve tanıtımı için
kurulmalarına rağmen özellikle milli bilincin oluşması, birlik beraberliğin
sağlanmasında vermiş oldukları katkılar yadsınamaz bir gerçektir (Maxhuni,
2015).
Ahıska Türkleri, kendilerine yapılan baskılara, haksızlıklara rağmen
Türklüklerini, örf-adetlerini ve geleneklerini korumayı başarmışlardır
(Agara, 2004; Seferov-Akış, 2008:400). Ahıskalıların kendi kimliklerini
koruma başarısı

göstermelerinde birbiriyle ilişkili birçok faktörün

varlığından söz edilebilir. Bunlar arasında en başta gelen, sürgün edildikleri
coğrafyada örgütlenmeyi bir şekilde başarmaları, ikinci olarak bulundukları
çoğu yerde sözlü kültür geleneğini devam ettirmeleri ve son olarak
karizmatik kanaat önderlerini çıkarmış olmalarıdır (Cihan, 2011).
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Üzerinden 75 yıl geçse de bu insanlar kayda değer nüfuslarıyla
dimdik ayakta kalmışlar ve hala mücadelelerini yılmadan sürdürmektedirler.
Aynı Kosova Türkleri gibi yaşadıkları topraklarda bugün ne kadar çok
problemleri olsa da geçmiş tarihlerinde olduğu gibi haklarına sahip çıkma
konusunda çok kararlı bir tavır ortaya koymaktadırlar.
Siyasi Örgütlenmeler
1912 ile I. Dünya savaşından II. Dünya savaşına kadar Sırp Krallığı
döneminde Türklerle ve Müslüman unsurlarla ilgili siyah sayfalarla dolu
fakat kısıtlı bilgi ve belgeler olduğu gibi zulmün, göçün, işkencenin ve
gözyaşının dinmediği Balkanlar (Kosova)’da, II. Dünya savaşından sonra
farklı uygulamalarla tekrar Türkler gündem olmaya devam etmiştir. 1945
yılında yeni Yugoslavya’nın kurulmasıyla başlayan sorunların başında
Türkler görülmektedir. II. Dünya savaşının hemen ardından 1947’lerde
kendi dil, din, kültürlerini korumak için Yugoslavya Devleti içerisinde
bulunan ve teşkilatlanan Türkler’den ‘Yücelciler’i 19.01.1948 yılında
yargılamaya başlamışlardır. Diğer teşkilat mensupları hapse mahkûm
edilirken teşkilatın 4 üyesi 27 Şubat 1948’de idam edilerek şehit edilir. Bu
tarihlerde ilk önce Türk’e karşı korku, baskı ve sendrom oluşmuştur.
Yugoslavya genelinde “Yücelciler” ile ilgili yaşanan olaylardan sonra Türk
nüfusunun nasıl bir psikolojik baskı ile karşı karşıya oldukları araştırılmalı,
incelenmeli, ondan sonra fikir beyanlarında bulunulmalıdır. Bilgiseven de,
"dördüncü göç" olarak vurguladığı bu göç hareketiyle Türkiye’ye gelenlerin
sayısını “500 bin civarında” olarak belirtmektedir. Bilgiseven’e göre;
"...Dördüncü göç, bazı Türkler’in Türkiye’ye bağlanma düşüncesi ile
kurdukları Yücel teşkilatının kurulmasından sonra bu teşkilat üyelerinin
idamı üzerine başlamıştır. İdam edilenlerin akrabaları katliam korkusuna
kapılarak kendilerine kapılarını açan Türk hükümetinin bu hareketinden
yararlanmışlardır"

(Bilgiseven

1987:

60;

Çavuşoğlu,

2007:

137).

Bilgiseven’in sözünü ettiği Yücel teşkilatı üyelerinin idamının 1952
göçünde önemli bir “itici” nedeni oluşturduğu doğrudur. Ancak, Yücel
teşkilatını “bazı Türkler’in Türkiye’ye bağlanma düşüncesi ile kurdukları”
kaydını (kanıt sunmadıkları ve başka hiçbir kaynakta karşılaşmadığımız
için) “bilgi” olarak kabul edemediğimiz gibi, haksız bir suçlama ve söz
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konusu teşkilat üyelerinin idamını (farkında olmadan) meşrulaştıran talihsiz
bir ifade olarak niteliyoruz. Yücel teşkilatı, 1944-1947 döneminde hüküm
süren baskıların bir sonucu olarak kurulmuştur. Türk Dışişleri Bakanlığı
belgelerinde bu konuda şu bilgiler yeralmaktadır (Çavuşoğlu, 2007:137). "...
tazyiklerden bunalan birkaç şuurlu Türk münevveri, ki aralarında
öğretmenler ekseriyeti teşkil etmekte idi, 1947 yılında biraraya gelerek bir
gizli cemiyet kurmağa karar veriyor ve cemiyetlerinin adını Yücel Cemiyeti
koyuyorlar. Git gide köylere kadar nüfuz eden ve bir aralık mensuplarının
adedi 500’e kadar yükselen Cemiyetin elli kadar faal azası bir taraftan
komünistleştirme diğer taraftan Arnavutlaştırma siyasetine karşı Türklüğü
koruma hedefiyle faaliyete başlıyorlar. Makedonya Cumhuriyeti içindeki
Arnavut teşekkülleri açıkça Arnavutluk Hükümeti tarafından beslenmekte
idi. Yücelciler ise ne Türkiye’den ne de başka bir devletten alaka ve yardım
görmedikleri halde uzun zaman mevcudiyetlerini muhafazaya muvaffak
olmuşlardır. Nihayet (...) adlı iki hainin, Yücelcileri Hükümete ihbar
etmeleri neticesinde elli kadar fedakâr Türk milliyetçisi yakalanıp
muhakeme edilmiş, üçü idama, diğerleri hapis cezasına mahkûm
edilmişlerdir" (Dışişleri Bakanlığı 1969: 643; Çavuşoğlu, 2007: 137). Yine,
Çavuşoğlu, Hamza, Saraç ve Oran’ın verdikleri tespitler yerindedir.
“Saraç’a göre de "1948-49 "Yücel (Türklere ait dayanışma teşkilatı)"
aleyhinde rejime karşı eylemlerde bulunma suçlamasıyla açılan davada,
idama mahkûm edilen Türkler’in sayısı 5 olup, mezarlarının nerede olduğu
hala bilinmemektedir. Mahkeme tarafından ağır hapis cezalarına mahkûm
edilenlerin sayısı da, yine Saraç’a göre 19'dur (Saraç, 1995: 286; Çavuşoğlu,
2007: 138). Oran ise, 1930'lu yıllarda henüz "komünistlerde ateist tema
yok" iken Türkler’in dini ve milli haklara kavuşması için Komünist
Partisine destek verdiklerini belirtmekte ve "bu desteğe rağmen savaştan
sonra umduğunu bulamayış, Türkleri 45-46'daki "Yücel" gizli örgütünü
kurmaya itmiş olmalı" demektedir (Oran 1993b: 136; Çavuşoğlu, 2007:
138). "Yücel”in savaş sonrası dönemde Türkler’in uğradıkları duruma bir
tepki şeklinde belirdiğini vurgulayan Oran’a göre; 1948’de açığa çıkarılan
cemiyetten 4 Türk idam edilmiş ve bundan sonra artık Türkler’e "komünizm
düşmanı" olarak bakılmaya başlanmıştır (Oran 1993b: 133-134, 136;
Çavuşoğlu, 2007: 138; Jable-Şanlı, 2019: 148).
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Balkanlarda yaşanan bu hadiselere birebir benzemesede Ahıska
bölgesinde de halka karşı baskı, şiddet ve bazı suçlamalar acı bir şekilde
yaşanmıştır. Sovyetler Birliği zamanında Türk kelimesinin unutturulması
çabaları daha 1924 yılında kuvvetle hissedilmekteydi. Stalin, Ahıska
Türklerinin önde gelen liderlerinden biri olan Ömer Faik Beye milliyetini
değiştirmesini teklif etmişti. Ömer Faik Numanzade, 1937 Ekiminde Sovyet
rejim güçleri tarafından vahşî bir şekilde öldürülmüştür (Zeyrek, 2001).
1927 yılına kadar geçen ilk altı yıllık süre içerisinde, Ahıska Türklerinin
ileri gelenleri Sovyet yönetimi tarafından hapishanelere atılmıştır. Özellikle,
1930’lu yıllarda başlatılan tahakküm ve şiddet döneminde binlerce aydın ve
din adamı “Kemalist ve Pantürkist” suçlamasıyla evlerinden alınarak
cezaevlerine konulmuş ve bu insanlardan bir daha hiçbir haber
alınamamıştır. Yine birçok insan Türkiye’ye kaçmış, bu nedenle birçok aile
parçalanmış, kaçak geçişler sırasında ölümler ve birçok bireysel dram
yaşanmıştır. 1930’larla birlikte Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli
giderek ağırlaşmaya başlamıştır hatta sınırdan Türkiye’ye kaçmak bile
imkânsızlaşmış, Sovyet rejimi bölgedeki etkinliğini büyük ölçüde
pekiştirmiştir. Şüphesiz, Türkiye’ye kaçamayanlar ya da topraklarında
kalmayı tercih edenler 1944’te yaşayacakları sürgünü tahmin dahi
edemezlerdi (Aydıngün ve Aydıngün, 2014).
1960 yılında Ahıska Türkleri kendilerine yapılan haksızlıkların resmi
olarak kabul edilmesi ve sürüldükleri yurtlarına geri dönmeleri için daha
sonradan Vatan Cemiyeti adını alan bir örgütlenme içerisine girmişlerdir.
Başkanlığına da Enver Odabaşev seçilmiştir. Bu cemiyetin ileri gelenleri
1968 yılında yaptıkları ikinci kongreden sonra tutuklanmıştır (Zeyrek,
1995).
Sonuç
Kosova Türkleri hem Yugoslavya döneminde hemde bugünkü
Kosova devleti içerisinde anavatan olarak Türkiye’yi görmektedirler.
Benzer

olarak

Ahıska

Türkleri

de

anavatan

olarak

Türkiye’yi

görmektedirler. Kosova Türkleri istisnalar hariç güvendikleri tek ülke olarak
Türkiye’yi gördükleri için sadece Türkiye’ye göç etmişlerdir. Ahıska
Türklerinin de ilk göç ettikleri ülke Türkiye’dir. A.B.D ye göç örneğinde
olduğu gibi birçok ülkeye göç etmek zorunda kalmışlardır.
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Ahıska ve Kosova Türkleri’nin yaşamlarına ait başta dil, din,
gelenek, görenek, örf, adet, tarım, teknoloji, sağlık, zanaat, inşaat, eğitim
kurumları, tapular, mezar taşları, medya, dernekler ve siyasi partiler olmak
üzere tüm sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları ayrıntılı bir şekilde
değerlendirmek gereklidir. Çünkü bu bölgeler Türkiye, Balkanlar ve
Kafkaslar jeopolitiği açısından da çok önemlidir.
Ahıska Türklerinin 75 yıl önce yaşadıkları sürgün hadisesi insanlık
tarihinin kara bir sayfasıdır. Tarihsel süreçte Ahıska Türklerinin ve Kosova
Türklerinin yaşadıkları coğrafyalar güç sahibi ülkeler tarafından birçok defa
karıştırılmıştır. Sonuçta Sovyetler ve Balkan ülkelerinin tarih boyunca
izlediği

politikalar,

Kafkasya’da

ve

Balkanlar’da

yaşayan

Türk

topluluklarından olan Ahıska Türklerini ve Kosova Türklerini derinden
etkilemiştir. Özellikle Ahıska Türklerinin yaşadıkları her farklı ülkeye ait
değişik ekonomik şartları yaşamlarına daha çok olumsuz etki yapmaktadır.
Kosovalı Türkler ise iş bulma umuduyla başta Avrupa olmak üzere sürekli
dışarıya açılmaktadır.
Kosova’da 2011 yılında yapılan en son nüfus sayımında toplam
insan sayısı 2 milyondur ve bu sayımda 200-300 bin kişinin Türkçe
konuştuğu belirlenmiştir. Batı ülkelerine göç edenler hariç tutulduğunda 18
000’den fazla Kosovalı Türk nüfus tespit edilmiş olup 100 yıldan bu yana
Türkiye’ye göç edenlerinin sayıları henüz belirlenebilmiş değildir. Ahıska
Türklerinin ise bugünkü nüfusu tahminen 600.000 civarında olmakla birlikte
dünyada 11 farklı ülkede yaşamaktadırlar.
Kosovalı Türklerin kendi anadillerinde ilk ve lise eğitimleri
mevcuttur. 1974 yılında Arnavutça ve Sırpçanın yanında elde ettikleri ve
anadilleri Türkçenin resmiyeti 1999 yılında BM (Birleşmiş Milletler)
tarafından kaldırılmıştır. Türklerin kurdukları siyasi parti de gereken
mücadeleyi verme konusunda zayıf kalmış ve son zamanlarda bazı
haklarından da mahrum olmuşlardır. Türk topluluklar içinde kendi vatanı ve
yönetimi olmayan Ahıska Türklerinin kendilerine ait okulları da yoktur
bulundukları ülkelerde azınlık statüsündedirler.
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Her iki topluluğun kendilerine ait çeşitli dernekleri ve çeşitli kültür
faaliyetleri yapabildikleri merkezleri vardır.
Ahıska

Türkleri

sürgünler

nedeniyle

geniş

bir

coğrafyada

yaşamalarına rağmen, Türklüklerinden taviz vermemiş, düşmanını bilmiş ve
her şartta Türk kimliğini korumuş ve yaşatabilmiştir. Kosovalı Türklerin ise
büyük bir kısmı din kardeşliği ile etnik unsuru birbirinden ayıramayarak
asimile olmuştur. Kosovalı Türklerin kalan küçük kısmı ise Ahıska Türkleri
gibi Türklükten taviz vermemiş, vermemek için de Türkiye’ye göç etmeyi
göze almıştır.
Her iki topluluğun bugün yaşadıkları devletlere saygı göstermeleri
doğaldır fakat gelecekleri konusunda güvenleri yoktur. En çok güvendikleri
ülke Türkiye’dir. Yıllardır çektikleri sıkıntılara rağmen bu iki Türk
topluluğun, Türkiye’de vatandaş olma süreçleri çok uzun sürmektedir. Yine
bu soydaşlarımız halihazırda yaşadıkları ülkelerde sağlık hizmeti veren
kurumların niteliksiz oluşu nedeniyle hastalarını Türkiye’de ki hastanelerde
ameliyat veya tedavi ettirmek istemektedirler. Bunun için ise ya yüklü
paralar harcamakta ya da mal varlıklarının neredeyse yarısını satmaktadırlar.
Son yıllarda Türkiye’nin dış yardımlar konusunda ağırlıklı olarak Balkanları
ve Orta Asya’yı hedef alan siyaset anlayışına özelde Ahıska ve Kosova
Türklerini de dahil etmesi bu iki topluluğu çok memnun edecektir. Mevcut
olan akrabalık ve dostluk ilişkilerinden kaynaklı kişisel yardımlar inkar
edilemeyecek kadar vardır lakin bunlar genel anlamda toplumsal
problemlerin çözüme kavuşturulmasında yetersiz kalır.
Netice olarak bugün Balkanlardan, Kafkaslara oradan Doğu
Türkistan’a kadar ne kadar Müslüman Türk toplumu varsa yaşadıkları
kaderin de aynı olduğu görülmektedir. Bu topluluklar yıllardır yaşadıkları
vatanlarında zulme, asimilasyona ve göçe zorlanmışlardır. Bu zorluklara
karşı verdikleri mücadele ve direnç hemen hemen aynı şekilde olmuştur.
Her daim kendi içlerinde örgütlenmeye çalışmışlar, dillerini, dinlerini,
geleneklerini ve göreneklerini korumuş ve bu değerleri günümüze kadar
taşımışlardır. Günümüzde Türk Dünyası’nın en zor durumda yaşayan
toplumu Doğu Türkistan’da Uygur Türkleridir. İkinci sırada vatanları
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olmayan Ahıska Türkleridir. Ahıska Türkleriyle ilgili son yıllarda yapılan
bilimsel çalışmalar ve kültürel etkinlikler onların Türkiye kamuoyunda yer
almalarını sağlamış olsalar da yaşadıkları problemler hala çözüme
kavuşmamıştır. Kosovalı Türkler ise bugün itibariyle az da olsa ekonomik
olarak rahatlamış gibi görünseler de gerçekte durumları pek iç açıcı değildir.
15-20 yıl sonra tamamen yok olma eşiğine gelebileceklerdir.
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TÜRKİYE’NİN “SOYDAŞ” POLİTİKALARI VE SOYDAŞ AHISKA
TÜRKLERİ
TURKEY’S FELLOW-DESCENDANT POLICIES AND AHISKA
TURKS
ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ОТНОШЕНИИ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ» И ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ
Fırat YALDIZ
Erkam TEMİR
Özet
1944 yılında Ahıska’dan zorunlu olarak göç ettirilen/sürgün edilen Ahıska
Türkleri, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a gönderilmiş, ilerleyen
süreçte Ahıska Türkleri’nin bir kısmı Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye
gelen Ahıska Türkleri, Türkiye’de vatandaşlık statüsü elde etmiş, bu
kişilerin bir kısmı ilerleyen süreçte başka ülkelerin de vatandaşlığını
alarak/koruyarak çifte vatandaş olmuşlardır. Türkiye dışındaki Ahıska
Türkleri ise, Türkiye için soydaş olarak tanımlanmış ve “soydaş” kavramı
üzerinden yabancı statüsüne göre görece daha avantajlı bir duruma
kavuşmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Ahıska
Türkleri’ne özel veya Ahıska Türklerini ismen belirten bir takım yasal
düzenlemeler yapılmış ve soydaş kavramı yasal belgelerde Ahıska
Türkleri’ni de ismen zikrederek yapılandırılmıştır. Sonuç olarak Ahıska
Türk toplumu (i) Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları, (ii) Yurtdışında
yaşayan Türk vatandaşları, (iii) Yurtdışında yaşayan çifte vatandaşlar, (iv)
Yurtdışında yaşayan Türk soydaşlar gibi birbirinden farklı yasal ve sosyal
statülere sahip olmuştur. Bu farklı yasal statüler, Türkiye dışındaki Türk
toplumlarını -özellikle Ahıska Türklerini- önemli ve değerli bir özne olarak
gören Türk Dış Politikasında belirsizliklere neden olmaktadır.
Bu çalışmada, Ahıska Türklerinin mevcut yasal statüleri üzerinden
Türkiye’nin diaspora politikaları, kavramsal ve yasal bir bakış açısıyla
incelenecektir. Bu kavramsal arka planın Türkiye’nin iç ve dış ilişkilerine
olan etkisi araştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türk dış politikası, soydaş, Türk soylu, Türk soylu
yabancı, Ahıska Türkleri.
Abstract
Meskhethian Turks, exiled in 1944 have been sent to Uzbekistan,
Kazakhstan and Kyrgyzstan, some of Meskhethian Turks have come to
Turkey later in the process. Meskhethian Turks who came to Turkey, have
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obtained Turkish citizenship status in Turkey, some of them became dual
citizens by acquiring / protecting the citizenship of other countries.
The Meskhethian Turks outside Turkey have been defined as fellow
descendants for Turkey and have gained a more advantageous situation
according to foreigner status through a fellow descendant concept. In this
context, the Republic of Turkey has made some legal regulations some of
which indicates namely Meskhethian Turks and/or private to the
Meskhethian Turks and therefore the concept of fellow descendant is
structured by mentioning Meskhethian Turks in legal documents. As a
result, Meskhethian Turkish society has different legal and social status: (i)
Turkish citizens living in Turkey, (ii) Turkish citizens living abroad, (iii)
dual citizens living abroad, (iv) Turkish fellow descendants living abroad.
These different legal statuses, cause uncertainty in Turkish Foreign Policy
that sees Turkish community outside of Turkey -especially Meskhethian
Turks- as an important and valuable subjects
In this study Turkey's diaspora policy will be examined with the conceptual
and legal point of view through the existing legal status of Meskhethian
Turks. The effect of this conceptual background on Turkey's internal and
external relations will be investigated.
Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkish descendant, fellow descendant,
Turkish fellow descendant foreigner, Meskhethian Turks.
Резюме
В 1944 году принудительно переселенные/депортированные туркимесхетинцы были отправлены в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан,
часть из них позже перебралась в Турцию. Турки-месхетинцы
прибывшие в Турцию, получили статус граждан страны, некоторые из
них, в дальнейшем приняли (или сохранили) гражданство других
стран, став людьми с двойным гражданством. Турки-месхетинцы за
пределами Турции, в Турции признаются и определяются как
родственники и в соответствии с этим понятием/статусом
«соотечественника», в отличии от статуса иностранца, находятся
относительно в более выгодном положении.
В этом контексте государственными органами Турецкой Республики
был принят ряд юридических мер, связанных с турками-месхетинцами
и понятие соотечественник в правовых документах было закреплено
непосредственно с указанием имени турок-месхетинцев. В результате
общество турок -месхетинцев приобрело отличный друг от друга
правовой и социальный статус как (I) турецкие граждане,
проживающие в Турции, (II), проживающие за границей граждане
Турции, (III), проживающие за рубежом с двойным гражданством, и
(IV) турецкие соотечественники, проживающие за рубежом. Эти
разные правовые статусы, вызывают неопределенность во внешней
политике Турции, которая рассматривает турецкую общину за
пределами Турции (особенно турок- месхетинцев), в качестве одного
из важных и ценных своих субъектов. В этом исследовании, в рамках
существующего правового статуса турков-месхетинцев, будет
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рассмотрена диаспоральная политика Турции с концептуальной и
правовой точек зрения. Будет рассмотрено влияние этого
концептуального фона на внутренние и внешние отношения Турции.
Ключевые
слова:
внешняя
политика
Турции,
тюркское
происхождение, иностранец тюркского происхождения, турокмесхетинец.
Giriş
Bu çalışmada, Ahıska Türkleri’nin, Türk dış politikada giderek daha
önemli bir konu haline dönüşen “soydaş” kavramı bağlamında yasal
durumlarının değişimi ve dönüşümüne odaklanılacaktır. Nitekim soydaş
kavramı, Türkiye’de gerek iç gerekse dış politikada “Türk vatandaşlığı”
bağlamındaki söylem/eylem ve yasal çerçevenin dışında bir bağlama
karşılık gelmektedir. Bu çerçevede çalışma “Soydaş” kavramının Türk Dış
Politikasındaki yerine ve önemine dair kısa bir açıklamadan sonra, teorik
olarak

sosyal

inşacı

perspektiften

“soydaş”

kavramının

inşasını

açıklayacaktır. Ardından öncelikle Türk Dış politikasında etkili bir strateji
alanı olarak kullanılan soydaş kavramının Türk Kamu Yönetimindeki yasal
düzenlemeler ve aktörlerin eylem ve söylemleri üzerinden nasıl şekillendiği
ve ‘Türk’ kavramının anayasal olarak vatandaşlık bağı ve/veya soydaş
kavramı üzerinden tanımlanmasının iç siyasette ne tür sonuçlar yarattığı ele
alınacaktır. Burada, özellikle yasal düzenlemeler üzerinde durulacaktır.

Türk Dış Politikasının özneleri ve soydaş
Türk iç ve dış politikasında soydaş kavramı akademik açıdan
yeterince irdelenmemiş olmasına rağmen artan bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Özellikle dış politikadaki bu kavramsal bağlam, yasal
altyapıdan da yoksun ve tartışmalı bir çerçeveye oturmaktadır. Bu belirsiz
kavramsal ve kuramsal çerçeve, dış politikanın birey açısından “vatandaş”
veya “yabancı” şeklindeki yasal ayrımını ve kavramsal sınırlarını giderek
daha muğlak hale getirmektedir. Bu bağlamda, Türk dış politikasının birey
açısından öznelerinin aşağıdaki şekilde kavramsallaştığı görülmektedir
(Yaldız, 2018: 3):

248

Şekil 1: Türk Dış Politikasının Özneleri
Şekil 1’de belirtilen -yabancılar hariç- özneler, Türk Diasporası
uygulamaları bağlamında Türk Diasporası’nın da özneleridir. Türk
Diasporası (i) Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları (TC Vatandaşları ve
Mavi Kartlılar), (ii) Soydaş ve akraba topluluklardan oluşmaktadır. Şekil
1’de belirtilen öznelere ek olarak Osmanlı bakiyesi, İslam dünyası (ümmet)
ve hatta Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenciler bile zaman zaman Türk
Diasporası’nın parçası olarak değerlendirilmektedir (Yaldız, 2019: 58-60).
Türk dış politikasının, Türkiye ile ilişkiler bağlamında en temel ve
yasal açıdan en güçlü öznesi Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık
bağı ile bağlı olan ve yurtdışında yaşayan yaklaşık 6 milyon Türk
Vatandaşıdır. Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşlarının yaklaşık 5.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri
kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’da yaşamaktadır
ve “Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizin en önemli boyutlarından birini
teşkil eden Türk toplumunun ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının
çözülmesi dış politikamızın öncelikli konularından biridir.” (“Yurtdışında
Yaşayan Türk”, 2017).
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Mavi Kart ise, doğuştan Türk vatandaşı olmalarına rağmen izin
alarak Türk vatandaşlığından çıkanlara ve bunların altsoylarına verilen
resmî belgedir. Mavi Kart uygulaması, özellikle çift/çoklu vatandaşlığın
yasak (veya ağır şartlara bağlı) olduğu ülkelerde yaşayan Türk
vatandaşlarının,

yaşadıkları

ülkelerin

vatandaşlıklarına

geçmeleri

durumunda Türkiye’de hak kaybına uğramamaları amacıyla yapılmış bir
düzenlemedir. Özellikle son yıllarda, Mavi Kart’a ilişkin yasal düzenlemeler
ve Mavi Kartlılar Kütüğü gibi teknik alt yapı ve elektronik kayıtlar yeniden
güncellenmiş/güçlendirilmiştir.1
Yabancılar, (i) soydaşlar, (ii) akraba topluluklar, (iii) yabancılar
şeklinde kavramsallaştırılmaktadır. ‘Akraba Topluluk’ kavramı ile kimlerin
kastedildiği hiçbir yasal belgede tanımlanmamaktadır. Adında ‘Akraba
Topluluklar’ kelimeleri geçen Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarının
kanunlarında veya resmi internet sitelerinde dahi ‘akraba topluluklar’ ile ne
kastedildiği belli değildir. İlgili kurumların uygulamalarına ve kavramın
genel kullanımına bakıldığında ise akraba topluluklar ile ‘Türkiye ile soy
bağı olmayan ancak tarihsel-kültürel bağları olan ve özellikle eski Osmanlı
coğrafyasında yaşayan’ toplumların kastedildiği görülmektedir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (M.3-ü) ile ‘yabancı’
kavramı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan
kişi” olarak tanımlanmaktadır (“Yabancılar ve Uluslararası”, 2018). Ancak
uygulamada, yabancı kavramının sadece vatandaşlık bağı olmayan kişileri
değil, Türkiye ile tarihsel ve kültürel bağları da olmayan kişiler için
kullanıldığı görülmektedir. Aşağıda da görüleceği üzere, ‘soydaş’ olarak
tanımlananlar, Türkiye ile vatandaşlık bağı olmasa da birçok yasal
düzenleme ile yabancılara verilmeyen istisnai haklara sahiptir.
Soydaş kavramı, (i) Azerbaycan, Türkmenistan gibi kendi bağımsız
devletini kurmuş olanları ve (ii) Bulgaristan, Yunanistan, Irak gibi
devletlerde azınlık olarak yaşamakta olan birey ve toplumları, (iii) Ahıska

1

Ayrıntılı bilgi için bkz.: “Mavi Kart (Eski Pembe Kart) Uygulaması”,
http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa. (Erişim tarihi 8
Haziran 2017)
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Türkleri gibi tarihsel vatanlarının (Ahıska) dışında ve farklı ülkelerin
vatandaşı olarak yaşayan toplumları kapsamaktadır.

Kuramsal arka plan: Sosyal inşacı perspektiften soydaş kimliği
ve aktör -yapı ilişkisi
Türkiye,

2000’lerde

bölgesel

ve

küresel

sistemdeki

yerini

güçlendirmek ve önemli bir bölgesel güç haline gelebilmek için, dış
politikada birçok yeni yönelimi barındırmaya başlamıştı. Soğuk Savaş’ın
sona ermesinin ardından, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan
Kafkaslar’a kadar birçok bölgede, Türk Dış Politikası için yeni bir etkinlik
alanı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla, bu yönelimleri açıklayabilecek ve
meşrulaştırabilecek yeni birçok kavram da kullanılmaya başlandı. Çok
boyutlu dış politika, yumuşak güç, komşularla sıfır sorun politikası, ritmik
diplomasi gibi dış politikada önemli ve yeni kavramlardan biri de soydaş
kavramı olmuştur. Ancak soydaş kavramı, Türk siyasal hayatı açısından tam
olarak yeni bir kavram sayılamaz; nitekim bu kavram tarihsel olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş

dönemine

dayanan

bir

tartışmaya

ve

temel

bir

soruya

dayanmaktaydı: ‘Türk’ kelimesi (i) Türk ırkını mı, yoksa (ii) din ve ırk farkı
gözetmeksizin tüm Türk vatandaşlarını, yani Türk milletini mi tarif
etmektedir?
Türk dış politikasında soydaş kavramını anlayabilmek için ihtiyaç
duyduğumuz kavramsal genişliği ve kuramsal derinliği sosyal inşacı teoride
bulabiliriz. İnşacı teorinin temel argümanları arasında yer alan kimlik inşa
süreci, soydaş kavramının Türk dış politikasındaki yerini ve etkisini analiz
etmemizi sağlamaktadır. Çünkü “kimlik” kavramı, dış politikayı anlamamızı
sağlayan anahtar kelimelerden biridir. Nitekim Hopf da (2002), devletlerin
ulusal kimliklerinin uluslararası politikalarında çok önemli bir etkisi
olduğunu belirtmektedir. Katzenstein (1996:1-32) ise kimliğin dış
politikadaki önemine vurgu yaparak, kimlik ve kültür tanımlarının, ülke
çıkarlarına, güvenliğine ve küresel güvensizliklere doğrudan etkisi olduğunu
savunmuştur.
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Bu bağlamda, kimlik inşası çıkar olgusuyla bağlantılı olup, “aktör”
(agent)

ve

“yapı”nın

(structure)

birbirlerini

karşılıklı

olarak

etkilediği/oluşturduğu; bu etkileşimin ortaya koyduğu sosyal yapıların
sadece maddi yönünün değil, ortak düşüncelerden oluşan yönünün de
önemli olduğu bir durum ortaya koymaktadır. Aktör ve yapı arasındaki
ilişki, özneler arası bir anlam ifade etmektedir: Yapı aktörü sınırlandırır;
aktör yapıyı dönüştürebilir (Jackson ve Sørenson, 2006:162-164).
Aşağıda tartışılacağı üzere, soydaş kimliğinin Türk vatandaşlığı
yerine Türk etnisitesi üzerinden inşası, Türkiye dışındaki soydaş toplumların
(yapı) etnik kimliğini öne çıkarmakla kalmayıp, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin politika yapıcılarının ve uygulayıcılarının, dolayısıyla Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin (aktör) etnik kimliğini de öne çıkarmaktadır.
Türkiye, soydaş politikaları ile soydaş toplumları etnik kimlikleri üzerinden
dönüştürürken, bu politikalar da Türkiye’nin ulusal kimliğini etnik temeller
bağlamında

sınırlandırmaktadır.

Nitekim

Türkiye’nin

bu

karşılıklı

etkileşimin de bir sonucu olarak, özellikle 2000’li yıllarda kurduğu veya
yeniden yapılandırdığı ulusal kurumlarının ve kurulmasına öncülük ettiği
bölgesel kuruluşların adlarından ve işlevlerinden de bu durum açıkça
görülebilmektedir. Ulusal kurumlara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA – 1992/2011)2, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB - 2010)3, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (2007)4;
bölgesel kuruluşlara ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk
Keneşi - 2009)5, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY - 1993)6,
Uluslararası Türk Akademisi (2010)7, Türk Kültür ve Mirası Vakfı (2012)8,
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA - 2008)9,
Türk İş Konseyi (2010)10 gibi kurumlar örnek gösterilebilir.

2

TİKA, 1992 yılında kurulmuş; 2011 yılında ise yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi
için bkz.: http://www.tika.gov.tr/
3
Ayrıntılı bilgi için bkz.: ww.ytb.gov.tr
4
Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.yee.org.tr
5
Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.turkkon.org
6
Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.turksoy.org
7
Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.twesco.org
8
Ayrıntılı bilgi için bkz.: https://turk-pa.org/tr/content/cooperation/cultureandheritage
9
Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.turk-pa.org
10
Ayrıntılı bilgi için bkz.:
http://www.turkkon.org/en-US/turk-is-konseyikurulmasi/3/43/43/44
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Türk kimdir? Vatandaş mı? Soydaş mı?11
‘Türk’ün kim ve ne olduğu -gerek genel millet kimliğinin
tanımlanmasına ilişkin dünya literatüründeki tartışmalar gerekse özelde
‘Türk’ kavramının kendisine dair tarihçilerin, siyaset bilimcilerin,
sosyologların, hukukçuların gerçekleştirdiği zengin ve çok boyutlu
tartışmalar düşünüldüğünde- çok geniş bir alandır ve ayrı bir çalışma
konusudur. Ancak çok temel olarak farklı disiplinlerde ele alındığı haliyle
en yaygın kabullerden biri, günümüzün önemli Türkologlarından biri olan
Jean-Paul Roux’nun (2015: 28) da belirttiği gibi dil temelli ‘Türk’ tanımıdır:
‘Türk, Türkçe konuşandır’. Diğer taraftan asıl konumuz olan Türkiye
Cumhuriyeti kamu yönetimi uygulamaları ve mevzuatı ise Türk’ü
vatandaşlık bağından vatandaşın soy bağına, kültürel kimlikten ırksal
kimliğe kadar çok geniş bir yelpazede ve çelişkili bir şekilde
tanımlamaktadır. Aşağıda bu konu ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Yasal ve Kurumsal çerçevede Türk Vatandaşı ve Soydaş
Çalışmamız açısından yaşamsal önemi olan ‘Türk kimdir?’ sorusuna,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66. maddesi aslında çok açık bir şekilde
cevap vermektedir: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.” Türk Hukuku
açısından en üst yasal belge olan Anayasa, Türk kavramını vatandaşlık bağı
üzerinden tanımlamış ve böylece dil, din, ırk, vb. başka bağların Türklüğü
tanımlayan diğer yasal düzenlemelerde yer almasının önünü çok açık ve
güçlü bir şekilde kapamıştır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu da12 soy
bağını Türk vatandaşı anne ve babadan doğan çocuğun Türk vatandaşı
olduğuna hükmederek devam ettirmiştir. Dolayısıyla Türk Hukukuna göre,
Anayasa ve Vatandaşlık Kanunu uyarınca soy bağı (soydaşlık), Türk
Vatandaşlarının soy bağı ile ilişkilidir; kan, ırk veya tarihsel bağ üzerinden

11

Büyük Türkçe Sözlük’te, soy “Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale”, soydaş
“Soyları
bir
olan
bireylerden
her
biri”
olarak
tanımlanmaktadır.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (Erişim Tarihi 8 Haziran 2017)
12
Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 7.
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değil vatandaşlık bağı üzerinden devam etmektedir.13 Birçok Kanun, Kanun
Hükmünde Kararname (KHK), Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, vb.
yasal düzenlemeler ise Türk kavramını ve soy bağını, Anayasanın ve Türk
Vatandaşlığı Kanunu’nun çizdiği çerçevenin dışına taşıyarak farklı bir
kavramsal ve yasal alt yapı kurmuştur. Örneğin çeşitli kanunlarda ‘Türk
soylu yabancılar’14, ‘Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup’15, ‘Türk
asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenler’16, ‘Ahıska Türkleri olarak
adlandırılan soydaşlarımız’17; KHK’larda ‘Bulgaristan… uyruğuna mensup
olup Türk soyundan olan kişiler’18; Bakanlar Kurulu Kararlarında ‘Ahıska
Türkü soydaşlarımızdan’19 ve yönetmeliklerde ‘Türklük belgesi’20 gibi
ibarelere rastlanmaktadır. Son olarak 30 Mayıs 2017 tarihinde bazı Balkan
ülkelerinin (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna
Hersek, Kosova) vatandaşlarına istisnai olarak Türk vatandaşlığını
kazanabilmeleri için İçişleri Bakanlığınca olur verilmiş ve bu yasal/idari
düzenleme, kamuoyuna ‘İkamet Tezkereli Soydaşlara İstisnai Vatandaşlık
Hakkı’ olarak yansımıştır (“İkamet Tezkereli Soydaşlara”, 2017).
23 Şubat 2009 tarihli Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu
Yabancılara Dair Yönetmelikte,21 (i) Batı Trakya Türkleri, (ii) Irak, (iii) Çin
(Doğu Türkistan), (iv) Afganistan, (v) Bulgaristan uyruklu Türk soylu
yabancıların çalışma izninden muaf tutulmalarına ilişkin hükümler yer
almaktadır. Bu yönetmelik maddesi çalışmamız bağlamında iki açıdan
önemlidir. İlk olarak, Türk soyluluk, soydaşlık gibi konulara ilişkin yasal
13

6 Nisan 2016 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik M.19/2, Türk vatandaşlığını kazanmak
isteyen yabancıların Türk kültürüne yakınlığı, örf ve adet birlikteliği ile geldiği bölge ve
ana veya babanın soyu esas alınarak (i)Türk soylu, (ii) yabancı soylu, (iii) soyu tespit
edilemeyen şeklinde belirleneceğini belirtmektedir.
14
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun.
15
5543 sayılı İskân Kanunu Madde 3.
16
16 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal
Yardım Yapılması Hakkında Kanun.
17
3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun, Madde 1.
18
375 sayılı KHK’nın Geçici 5. Maddesi.
19
2016/9642 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
20
28942 sayılı Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
21
Resmî Gazete’de yayınlanmayan bu yönetmeliğin 3. Maddesinin 1. Fıkrasının iptal
edilmesine
ilişkin
Danıştay
kararı
için
bkz.:
https://www.tmmob.org.tr/sites/www.tmmob.org.tr/files/tara0001.pdf, (Erişim tarihi 8
Haziran 2017)
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düzenlemeler, genel olarak milli güvenlikle ilgili görülmekte ve bu
konudaki çalışmalar gizlilik içermektedir. İkinci olarak ise, uygulamada
Ahıska, Kosova, Kırım, Suriye gibi çok daha geniş coğrafya ve toplumları
kapsasa da sayılan beş ülke/bölge (Batı Trakya, Irak, Doğu Türkistan,
Afganistan, Bulgaristan) Türk soyluluk olgusu bağlamında yasal bir belgede
ilk defa yer almaktadır.
Yukarıda kısaca özetlenen yasal düzenlemelerden de görüleceği
üzere, tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 10 Kanun, 2 Kanun
Hükmünde Kararname, 2 Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Yönetmelik ve 5
Genelge gibi farklı seviyedeki birçok yasal düzenleme Türk kavramını
vatandaşlık bağını aşacak bir soy bağına dayandırmaktadır.
Kanun, KHK, Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler,
Anayasa’da yer almayan bu sosyolojik olguyu iç hukukumuza taşımakta ve
soydaş olarak tanımlanan yabancı devlet vatandaşlarına Türkiye’de çalışma
izninden muaf tutularak iş sahibi olma, Türkiye’ye yerleştirilme, ev sahibi
olma, Türk vatandaşlığına istisnai şartlarla ve çok daha kolay geçme, vb.
birçok konuda soydaş olarak tanımlanmayan yabancı devlet vatandaşlarına
göre önemli avantajlar sağlamaktadır.

Soydaş Kavramının Uygulamadaki Yeri
Türkiye’deki parti ve hükümet programlarında “yurtdışı vatandaş,
soydaş, akraba topluluklar” kavramları yer almaktadır:
-

24 Mayıs 2016 tarihinde açıklanan 65. Hükümet Programında
(AK

Parti)

“Yurtdışında

Yaşayan

Vatandaşlarımız,

Soydaşlarımız ve Akraba Topluluklarımız” başlıklı özel bir
bölüm bulunmaktadır (“65. Hükümet Programı”,2017). 144
sayfalık Hükümet Programı’nda 4 sayfa ayrılan bu bölümde,
yurtdışında

yaşayan

vatandaşlara,

soydaşlara

ve

akraba

topluluklara yönelik son derece kapsamlı ve ayrıntılı çalışma
başlıklarına ve hedeflere yer verilmiş, ayrıca “üniversiteler
bünyesinde Diaspora Araştırma Enstitülerinin kurulmasının ve
geliştirilmesinin destekleneceği” belirtilmiştir.
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-

MHP 8 Kasım 2009 tarihli Parti Programında (“Milliyetçi
Hareket Partisi”, 2017) “Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız” ve
“Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklar” konuları yer
almaktadır.

-

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Parti Programında (“Çağdaş
Türkiye için”, 2017) “Yurtdışındaki yurttaş ve soydaşlarımızın
onurlu ve güvenceli yaşam ve çalışma hakkı için kapsamlı bir
program uygulamaya konulacak” başlığına yer verilmekte ve
programın çeşitli yerlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlara ve
soydaşlara ilişkin konular yer almaktadır.

-

İyi Parti Programında (“İyi Parti Programı”, 2017) “Yurt dışında
yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları,
Avrupa Türkleri, soydaşlarımız” kavramlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, Ahıska Türkleri’nin sadece yasal değil söylemsel
olarak da soydaş kabul edildiği görülmektedir. Ocak 2016’da dönemin
Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Yalçın Akdoğan Dünya Ahıska Türkleri
Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyattin Kassanov başkanlığındaki 9 ülkeden 20
kişilik heyeti kabulünde ‘Türkiye’nin Ahıskalı soydaşlarımıza her türlü
desteği verdiğini’ belirtmiş (“Başbakan Yardımcısı Yalçın “, 2017) ve
soydaş kavramını, vatandaşlık kavramının ötesinde kullanmıştır.
Sonuç
Sonuç olarak Ahıska Türklerinin (i) Türkiye’de yaşayan Türk
vatandaşları, (ii) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, (iii) Yurtdışında
yaşayan çifte vatandaşlar, (iv) Yurtdışında yaşayan Türk soydaşlar gibi
birbirinden farklı yasal ve sosyal statülere sahip olduğu görülmektedir. Bu
farklı yasal statüler, Türkiye dışındaki Türk toplumlarını -özellikle Ahıska
Türklerini- önemli ve değerli bir özne olarak gören Türk Dış Politikasında
belirsizliklere neden olmuştur. Yukarıda tartışıldığı üzere, soydaş kavramı
ve bu kavrama ilişkin kavramsal, yasal ve politik gelişmeler, Türkiye’nin iç
ve dış politikasında daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve tartışılması
gereken bir konudur.
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Bu tartışmaların Ahıska Türkleri’ne

yansıması ise, Ahıska

Türkleri’nden bahsederken yukarıda açıklanan farklı yasal statülerin göz
ardı edilmesidir. Ancak görüldüğü üzere Ahıska Türkleri, tarihsel,
toplumsal, siyasal ortaklıklarına rağmen, yasal statüleri bağlamında
farklılaşmaktadır. Türk Dış Politikasında, Ahıska Türklerinin yasal
statülerinin göz önünde bulundurulması, Ahıska Türkleri’ne ilişkin özellikle yasal- girişimlere değer katacaktır.
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AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİNDE CEZA UYGULANMIŞ
HALKLARIN YASAL REHABİLİTASYONU SORUNLARI.
PROBLEMS OF LEGAL REHABILITATION OF REPRESSED
PEOPLES ON THE EXAMPLE OF AHISKA TURKS.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ НА ПРИМЕРЕ
АХЫСКИНСКИХ ТУРОК.
Ansar USMANOV1
Özet
Bu makalenin konusu, eski SSCB'nin sürgün edilen halklarının
rehabilitasyonuna yasal destek geliştirilmesi bağlamında, rehabilite
edilmemiş tek bir milletin haklarının geri kazanılması konusudur.
Ahıska Türk'lerinin rehabilitasyonuna ilişkin sürgün edilmiş insanların
rehabilitasyonunu düzenleyen 90'lı yılların sonlarında ve 2000'li yılların
başlarında Rusya ve Gürcistan'ın düzenleyici eylemlerinin hükümlerini
analiz etme girişiminde bulunuldu.
Rusya Federasyonu ve Gürcistan'da incelenmekte olan sorunun siyasi ve
hukuki özellikleri ile kendi ülkesinden sürülen yerine getirilmeyen ülkeye
geri gönderilmesi konusunun yasal düzenlemelerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: rehabilitasyon, ülkesine geri dönüş, Rusya, Gürcistan,
Ahıska Türkleri
Abstract
The subject of this article is the problem of restoring the rights of the only
non-rehabilitated people in the context of the development of legal support
for the process of rehabilitation of the repressed peoples of the former
USSR.
An attempt is made to analyze the provisions of normative acts of Russia
and Georgia of the late 90s and early 2000s regulating the process of
rehabilitation of repressed peoples regarding the problem of rehabilitation of
Ahiska Turks.
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The article touches upon the political and legal features of the studied
problem in the Russian Federation and Georgia, as well as the legal
regulation of the issue of unrealized repatriation of the population deported
from its territory.
Key words: rehabilitation, repatriation, Russia, Georgia, Meskhetian
(Ahiska) Turks
Резюме
Предметной
областью
данной
статьи
является
проблема
восстановления в правах единственного не реабилитированного народа
в контексте развития правового обеспечения процесса реабилитации
репрессированных народов бывшего СССР.
Делается попытка проанализировать положения нормативных актов
России и Грузии конца 90-х начала 2000-х годов, регламентирующих
процесс реабилитации репрессированных народов касательно
проблемы реабилитации Ахыскинских турок.
Затрагиваются
политико-правовые
особенности
исследуемой
проблемы в РФ и в Грузии, а также нормативно-правовое
регулирование
вопроса
неосуществленной
репатриации,
депортированного с ее территории населения.

Ключевые слова: реабилитация, репатриация, Россия, Грузия,
Месхетинские (Ахыска) турки

Впервые тотальные депортации народов с последующим применением
репрессивных мер, направленных на ущемление гражданских прав по
признаку этнической принадлежности, были признаны преступлением
в декларации Верховного Совета СССР, принятой 14 ноября 1989 года.
Одним из важных моментов в этой декларации можно считать даже не
констатацию

необходимости

принятия

соответствующих

законодательных мер для безусловного восстановления прав этих
народов, а признание этих актов преступными и репрессивными, а
процесса в целом – искажением общечеловеческих принципов
гуманизма, «тяжелейшим преступлением, противоречащим основам
международного права» (Реабилитация: как это было. Документы
Политбюро ЦК КПСС…2004, Т3, с.323).
По сведениям историка Павла Поляна, в период с начала 1920-х по
1950-е гг. более шести миллионов людей из разных частей СССР были
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высланы в Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток. Из них
тотальной депортации подверглись десять этнических групп. При этом
на деле в той или иной мере насильственное переселение коснулось
частично 48 народов СССР (Полян П. 2001, с.57).
Известны и общие итоги случившегося: депортация лишила семь
народов национальной автономии, переселение было осуществлено с
предельной скоростью и жестокостью, и, кроме непосредственно
депортированных, по касательной задело огромное число этнических
групп.
Из десяти тотально выселенных народов девять (немцы, калмыки,
карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, крымские татары, корейцы,
финны) были подвергнуты депортации с территории РСФСР, а
месхетинские (Ахыска) турки совместно с курдами и хемшинами – с
территории Грузинской ССР. Этот факт оказался своего рода
«отягчающим

обстоятельством»

в

реабилитационной

судьбе

месхетинских (Ахыска) турок, поскольку после развала Советского
Союза и последующего ухудшения российско-грузинских отношений,
вопрос восстановления прав этого народа принял сложноразрешимый
характер, перейдя в категорию международных, зависящего от
интересов и политической воли нескольких суверенных государств.
После принятого 14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР
Декларации «О признании незаконными и преступными репрессивных
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечению их прав» в каких-либо других, реабилитирующих
репрессированные народы актах, месхетинские (Ахыска) турки более
не упоминаются и в целевые группы этих документов не входят.
Так, в соответствии со ст.1, принятого 26 апреля 1991 года ВС РСФСР
Закона

«О

реабилитации

репрессированных

народов»,

«реабилитируются все репрессированные народы РСФСР». Хотя и
правоведы считают, что «следовало бы дать в Законе точный перечень
этих народов, исходя из содержания соответствующих указов
Президиума Верховного Совета СССР, постановлений ГКО и СНК
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СССР тех лет» (Лазарев, 1994, с.22), поскольку на практике возникают
споры о том, относится та или иная конкретная этническая группа к
числу репрессированных народов, все же из смысла закона вытекает,
что речь идет только о народах, подвергнутых репрессиям на
территории РСФСР. А в докладе Комиссии при Президенте
Российской

Федерации

по

реабилитации

жертв

политических

репрессий о ходе исполнения Закона Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий» ныне действующей на
основании Указа Президента Российской Федерации от 25.08.2004 г.
«Об утверждении Положения о Комиссии при Президенте Российской
Федерации по реабилитации жертв политических репрессий» в задачи
которой входит, в числе прочего, «изучение, анализ и оценка
политических репрессий; информирование
порядке общественности

в

установленном

о масштабах и характере политических

репрессий», в списке репрессированных народов, подвергшихся
тотальной

депортации

на

территории

Российской

Федерации

месхетинские (Ахыска) турки не значатся.
Таким

образом

под

действие

российского

реабилитационного

законодательства в коллективном отношении, в качестве этнической
группы месхетинские (Ахыска) турки не попадают.
В отношении практически всех остальных народов, подвергнутых
репрессиям на территории Российской Федерации на основании ст. 13
Закона «О реабилитации репрессированных народов» были приняты
именные

реабилитирующие

применения

указанного

акты,

закона

регулирующие
по

отношению

«особенности
к

народам,

проживающим на территории Российской Федерации» (Реабилитация:
как это было. Документы Политбюро ЦК КПСС…2004, Т3, с.223).
Например, постановление ВС РФ от 1 апреля 1993 г. № 4751-1 «О
реабилитации российских корейцев»; постановление ВС РФ от 29
июня 1993 г. № 5291-1 «О реабилитации российских финнов»; Указы
Президента РФ от 25 декабря 1993 г. №2290 «О мерах по реабилитации
калмыцкого народа и государственной поддержке его возрождения и
развития»; от 3 марта 1994 г. № 448

«О мерах по реабилитации
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балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и
развития»; от 26 апреля 1994 г. № 836 «О восстановлении
справедливости в отношении репрессированных в 20-30-е годы
представителей якутского народа»; от 30 мая 1994 г. № 1107 «О мерах
по реабилитации карачаевского народа и государственной поддержке
его возрождения и развития» и др. А одним из последних актов
правового регулирования реабилитации репрессированных народов
послужил Указ Президента РФ от 21 апреля 2014 года «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского,
крымско-татарского

и

немецкого

народов

и

государственной

поддержке их возрождения и развития».
В справочной литературе термин «реабилитация» в его юридическом
понимании определяется как «восстановление в правах» (Российская
юридическая энциклопедия, 2007, с.44). При этом необходимо
отметить,

что

правоведы

выделяют

«реабилитации

жертв

политических

«реабилитации

репрессированных

особенности,
репрессий»,

народов»

присущие
а

дается

понятию
отдельное

определение, что указывает на ее специфику и особую правовую
природу.
«Сущность реабилитации репрессированных народов заключается в
признании

и

осуществлении

территориальной

целостности

их
и

права

на

восстановление

национально-государственных

образований, существовавших до антиконституционной политики
насильственного

перекраивания

границ;

возвращении

народов,

согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания на
территории России, а также в возмещении ущерба, причиненного
государством отдельным представителям этих народов» (Петров, 2007,
с. 44).
Данное суждение всецело основано на положениях ст.3 Закона «О
реабилитации репрессированных народов», который также ввел в
юридический

оборот

такие

понятия

как

территориальная,

политическая, социальная и культурная реабилитации, рассматривая
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их как меры (виды) правового воздействия при восстановлении прав
репрессированных народов.
Так, под политической реабилитацией народов, не имевших своих
национально-государственных образований законодатель понимает,
кроме прочего, «право народа на возвращение в места прежнего
проживания на территории РСФСР, обеспечение им равных с другими
народами возможностей в осуществлении своих политических прав и
свобод».
Исходя из вышеизложенного становится ясно, что Российская
Федерация

даже

и

будучи

правопреемницей

СССР,

высшим

руководством которого и принимались решения о репрессиях в
отношении народов, не вправе в полном объеме реабилитировать
депортированное из Грузинской ССР население, поскольку это
означало бы вторжение в юрисдикцию независимых государств –
бывших республик Советского Союза.
С другой стороны, Грузия на сегодняшний день одно из немногих
государств постсоветского пространства, на территории которого
целые народы были подвергнуты репрессиям и депортации в другие
регионы бывшего СССР. Помимо месхетинских (Ахыска) турок,
курдов и хемшинов, 8 октября 1941 года согласно Постановлению ГКО
№744сс «О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и
Армянской ССР» из Грузии было принудительно выселено 23580
немцев, а по Постановлению Совета Министров СССР № 2214-856сс
от 29 мая 1949 года «Об обеспечении перевозок, расселения и
трудового

устройства

выселенцев

с

территории

Грузинской,

Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного
моря» из Грузии были депортированы греки.
Однако ни одного реабилитирующего акта относительно этих народов
политическими властями Грузии до сих пор не принято. Более того
пункт 3 статьи 1 Закона Грузии «О признании граждан Грузии
жертвами

политических

репрессий

и

о

социальной

защите

репрессированных», принятого грузинским парламентом 11 декабря
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1997 года гласит: «Этот закон не распространяется на лиц,
депортированных в период с 25 февраля 1921 года до 28 октября 1990
года по этническому признаку, чей порядок реабилитации будет
определен отдельно».

Но по сей день данное обещание не

выполняется. При этом стоит обратить внимание, что статья 1 Закона
содержит взаимоисключающие положения: согласно пункту 2 статьи 1
«действие закона распространяется на граждан Грузии, которые
подверглись репрессиям на территории бывшего СССР с февраля 1921
года до 28 октября 1990 года».
Несмотря на эти противоречивые нормы Ассоциации немцев Грузии
«Айнунг», представляющих примерно 2000 депортированных немцев,
вернувшихся в Грузию до 1979 года, удалось получить социально
реабилитирующие

документы

как

гражданам

Грузии,

депортированным по этническому признаку. Также известно, что в эту
схему социальной реабилитации удалось включиться отдельным
представителям депортированных месхетинских (Ахыска) турок,
которые получают определенную законом пенсию, как жертвы
репрессий (Триер, Ханжин, 2007, с. 323). Однако относительно
этнических групп, лиц, депортированных по национальному признаку,
обещанный грузинским руководством реабилитирующий закон не
принимается.
Ничего не говорится о реабилитации депортированного населения и в
Законе, принятом грузинским парламентом 11 июля 2007 года «О
репатриации лиц, насильственно переселенных из Грузинской ССР в
40-е годы ХХ века властями бывшего СССР». Хотя и в предварительно
рассматриваемых проектах речь шла о социальной реабилитации, в
итоговом

документе

отсутствуют

какие-либо

обязательства

грузинского государства перед репатриантами: не предполагается
никакой финансовой или материальной помощи, ничего не говорится о
льготах или отмене налоговых пошлин при ввозе в страну имущества
репатриантов.
невозвращении»

Названный
из-за

правозащитниками

жестких

ограничений

«законом
и

о

заведомо

трудновыполнимых условий, данный правовой акт был принят под
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давлением евроструктур, в качестве обязательства Грузии при
вступлении

в

Совет

депортированного

Европы

населения

и

в

оказался

вопросе

возвращения

полностью

провальным.

Очевидно, что декларативность, принятого Грузией закона и его
фиктивный характер, имели лишь целью формальное удовлетворение
требований Совета Европы при вступлении страны в членство этой
организации.
Сам термин «репатриация» от лат.repatriatio означает возвращение на
родину. В Энциклопедии изгнаний, впервые изданной в Австрии в
2010

году,

под

репатриацией

понимается

самостоятельное

возвращение или отправка в то или иное государство его бывших или
гипотетических

граждан.

«Репатриантами,

т.е.

лицами

совершающими репатриацию могут считаться как граждане и
резиденты, добровольно или по принуждению оказавшиеся за
пределами страны своего рождения (родины) или проживания на
сравнительно короткий срок, так и эмигранты и представители
соответствующей диаспоры (бывшей гражданской, социальной или
этнической), проживающей вне родины на протяжении длительного
времени и, как правило, утратившие подданство страны репатриации
не только фактически, но и юридически» (Энциклопедия изгнаний:
депортация, принудительное выселение и этническая чистка в Европе
в ХХ веке, 2013, с. 482).
По сути репатриация представляет собой одну из составляющих
реабилитации – сложного и многогранного правового явления –
комплекса юридических, политических, социально-психологических и
территориально-административных мер, которая, конечно, в отрыве от
других элементов не может считаться полным восстановлением прав
репрессированного
грузинское

народа.

политическое

депортированное

с

ее

Принимая

Закон

руководство
территории

«О

репатриации»,

формально

население

признает

бывшими

или

гипотетическими гражданами Грузии, подвергнутыми незаконному
выселению, но при этом не желает их возвращения, иначе создало бы
соответствующие для этого условия, не ограничивая жесткими
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временными рамками и разрешительным порядком, как например,
бессрочная Государственная программа Российской Федерации под
названием

«Соотечественники»

добровольному

переселению

по
в

оказанию

Россию

содействия

соотечественников,

проживающих за рубежом, принятая указом Президента РФ 22 июня
2006 года.
Таким образом проблема реабилитации месхетинских (Ахыска) турок
оказалась доведенной до сложного, тупикового состояния, когда той
страны,

политическим

преступление

в

руководством

отношении

которой

народа,

уже

было

не

совершено

существует,

а

образовавшиеся на ее месте независимые государства, не имеют
твердой

политической

воли

для

ее

решения,

сознательно

дистанцируясь от этого.
Так, например, одной из возможностей для решения вопроса
депортированного

народа

могло

послужить

многостороннее

Соглашение по вопросам, связанным с восстановлением прав
депортированных

лиц,

национальных

меньшинств

и

народов,

подписанное членами СНГ в Бишкеке, 9 октября 1992 г. Согласно
этому

договору

государства-участники,

признавая

право

депортированных лиц, национальных меньшинств и народов на
возвращение в места их проживания на момент депортации, осознавая,
что обеспечение этого права имеет межгосударственный характер и
требует согласованных подходов как на многосторонней, так и на
двусторонней основе соглашались на создание необходимых условий
для решения всего круга вопросов, возникающих при переселении,
обеспечивая указанным категориям лиц, возвращающимся в места их
проживания

на

момент

депортации,

равные

с

постоянно

проживающими там гражданами политические, экономические и
социальные права и условия для обустройства, трудоустройства,
образования, национального, культурного и духовного развития.
Соглашение предполагало совместное решение вопросов гражданства,
пенсионного обеспечения, беспрепятственного и беспошлинного
вывоза, ввоза и транзитного перемещения имущества, сохранение
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и/или перевод денежных вкладов и активов, размещенных в
банковских учреждениях, а также другие вопросы, необходимые для
переезда и обустройства добровольно возвращающихся лиц. Однако
Грузия, будучи, в том числе и членом СНГ, так и не присоединилась к
этому

договору,

который

межгосударственным

мог

правовым

бы

послужить

механизмом

необходимым

для

реабилитации

депортированного с ее территории населения. Само соглашение
заключалось сроком на 10 лет, по окончании которого оно было
продлено еще на 1 срок. В настоящее время оно утратило свою силу.
С другой стороны реабилитационные перспективы месхетинских
(Ахыска)

турок

неоднозначно.
российского

в

Выше

Российской
уже

было

реабилитационного

Федерации
отмечено,

также
что

выглядят

под

законодательства

действие

месхетинские

(Ахыска) турки не попадают, поскольку подверглись репрессиям не на
территории

России,

однако,

решения

о

депортациях

народов

принимались высшим политическим руководством бывшего СССР,
правопреемницей которого является Российская Федерация, поэтому
для месхетинских (Ахыска) турок – граждан РФ, представляется
возможным издание соответствующими государственными органами
специального реабилитирующего акта, декларирующего частичную
реабилитацию (по примеру реабилитации Поволжских немцев) в
правовом, культурном и социальном отношениях, а так же реализация
конкретных проектов и программ, направленных на поддержку
культурного и национального развития месхетинских турок в РФ как
репрессированного

народа.

Для

этого

необходима

не

только

политическая воля государства, но и соответствующая социальная
зрелость и активность самого народа, институционализация турецкого
представительства в гражданском обществе России, борьба за свои
права.
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SÜRGÜN, ENTEGRASYON VE YENİDEN YERLEŞME SÜRECİ:
AHISKA TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
DEPORTATION, INTEGRATION AND THE PROCESS OF RESETTLEMENT ISSUE: A STUDY OF THE AHISKA ETHNIC TURKS
ДЕПОРТАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, И ПРОЦЕСС ПЕРЕЗАСЕЛЕНИЯ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРОК-АХЫСКА
Mohammad Monir ALAM*
Özet
İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada insanlık trajedisi olarak bilinir. Ancak Ahıska
Türkleri, (Meshet Türkleri olarak da bilinir) Stalin'in haksız sürgüne gönderme
politikaları nedeniyle sayısız acıya tanık oldu. Ahiska Türkleri, diğer etnik
topluluklarla birlikte, Güney Gürcistan'ın Türkiye ile sınırlanan bir parçası olan
Meskhetia'dan (şimdi Samtshe Javakheti olarak bilinir) sınır dışı edildi. 15-17
Kasım 1944'te gerçekleşen zorla sınır dışı etme politikaları, yaklaşık 90000 –
120000 kişinin neredeyse tüm nüfusunun sürgüne yol açmasına neden oldu.
Daha sonra, çoğunlukla Orta Asya'ya yeniden yerleştiler. Başta Özbekistan
olmak üzere Avrasya'nın diğer bölgelerine dağılmış.
Anahtar kelimeler: Ahıska, sürgün, entegrasyon, yerleşim
Abstract
The Second World War brought human tragedy throughout the world. But the
Ahiska Turks, also known as the Meskhetian Turks, witnessed innumerable
sufferings because of Stalin unwarranted policies of forceful deportation. Along
with other ethnic communities, the Ahiska Turks were also deported from
Meskhetia (now known as Samtskhe Javakheti), a part of Southern Georgia that
borders with Turkey. The forceful deportation policies which took place during
from November 15-17, 1944, resulted in the exile of the almost entire
population of an estimated 90000 – 120000 people. Subsequently, they were resettled mostly in Central Asia, primarily in Uzbekistan, but also scattered in the
other part of the Eurasian landmass.
Keywords: Ahiska, deportation, integration, re-settlement
Резюме
Вторая мировая война считается трагедией человечества по всему миру.
Но турки-ахыска, также известные как турки-месхетинцы, стали
свидетелями неисчислимых страданий из-за неоправданной сталинской
политики насильственной депортации. Наряду с другими этническими
*

Department of Strategic and Regional Studies, University of Jammu, Jammu and Kashmir,
India.
Email: mdmonir.alam@gmail.com
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общинами, турки-ахыска были также депортированы из Месхетии (теперь
известной как Самцхе Джавахети), части Южной Грузии, которая
граничит с Турцией. Принудительная политика депортации, которая
имела место в период с 15 по 17 ноября 1944 года, привела к изгнанию
почти всего населения, приблизительно 90000-120000 человек.
Впоследствии они были переселены в основном в Центральную Азию, в
первую очередь в Узбекистан, а также в другие части Евразии.
Ключевые слова: Ахыска, депортация, интеграция, перезаселение

Introduction
The Second World War brought human tragedy throughout the world.
But the Ahiska Turks, also known as the Meskhetian Turks, witnessed
innumerable sufferings because of Stalin un- warranted policies of forceful
deportation. Along with other ethnic communities, the Ahiska Turks were also
deported from Meskhetia (now known as Samtskhe-Javakheti), a part of
Southern Georgia that borders with Turkey. The forceful deportation policies
which took place during from November 15-17, 1944, resulted in the exile of
the almost entire population of an estimated 90,000 – 12,0000 people.
Subsequently, they were re-settled mostly in Central Asia, primarily in
Uzbekistan, but also scattered in the other part of the Eurasian landmass. As per
Soviet historical records, a large number of the Ahiska ethnic Turks were died
en route as well as in the process of re-settlement. 1
Although, other ethnic groups, who were deported along with Ahiska
Turks during the high era of Stalinism, were rehabilitated in the 1950s, 1960s as
well as till the collapse of the Soviet Union, but interestingly the Ahiska Turks
have neither been rehabilitated, or allowed to return to their original homeland,
nor their property have been returned back to them due to certain geo-political
considerations.2 After death of Stalin, the restrictions on Ahiska Turks’
movement were lifted during Nikita Khrushchev regime, but it could not
1

The official number of deportees from Georgia (dated in 1948) was 95,542 of which most
were Ahiska Turks; 15,432 died en route or in exile.
2
Ahiska Turks were not the only ones to be deported as Stalin organized a ‘cleansing operation’
along the Turkish border. Eight Soviet nationalities, Volga Germans, Karachai, Chechens,
Inguish, Kalmyks, Balkars, Crimean Tatars and the Ahiska Turks were deported to Central Asia
and Siberia.

271

materialised during the new era of Cold War. In fact, many authors believed
that because of the geo-political and strategic importance of the native original
lands of the Ahiska Turks as adjacent to the border zone between the Soviet
Union and North Atlantic Treaty Organisation (NATO) had become
strategically important which hampered efforts towards repatriation.3
During the Soviet time, the indifferent attitude of the Georgian authorities
also translated further into range of obstacles. The Gorbachev’s policies of
glasnost and perestroika brought further sufferings and pale to the Ahiska
Turks. In June 1989 in the Uzbek Section of Ferghana Valley, the ethnic
clashes also resulted death of dozens of Ahiska Turks.4 Even after the collapse
of the Soviet Union, the issues of settlement of Ahiska ethnic communities are
still remained unresolved. Furthermore, the anti-pathy attitude, discriminatory
nature and the anti-ethnic policies of the respective states, the Ahiska Turks
have been denied, discriminated throughout the post-Soviet geographical space
which have brought further sufferings and physical trauma and challenges.
Moreover, despite several regional and international efforts, the issue of Ahiska
Turks are still unresolved. Now there is need to evolve a longer strategy to
address the suffering of the people and resettle these Ahiska ethnic deported
lots.
In this background, the present paper attempts to provide an overview of
Stalin’ wrong strategy of the forceful deportation policies. Further, this paper
also tries to analyse and brought forward various efforts and strategy of
international community and organizations of re- settlement issue of transnational displaced Ahiska ethnic Turks.

Conceptual Understanding of Forceful Deportation
Forceful deportees, refugees and internally displaced are categories of

3

Oskari Pentikainen and Tom Trier, Between Integration and Resettlement: The Meskhetian
Turks, European Centre for Minority Issue (ECMI) Working Paper # 21, September 2004. P.
12.
4
The reason for the ethnic clashes as argued by many authors was because of liberal political
tendencies that unleashed Uzbek nationalism and the poor conditions in the over-populated
Ferghana Valley.
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person which share many similarities. As such people in both categories often
find themselves in the same material condition. According to the United
Nations Convention on Refugees 1951, refugees are those “owing to a well
foun fear of persecution, on the ground of race, religion, nationality or
membership of a social groups, find themselves outside their country of origin,
and are unable or unwilling to avail themselves of the protection of that
country”.5 Another definition of the refugees given by the Organisation of
African Unity Convention 1969, defines the term refugees:
“ shall apply to every person who, owing to external aggression, occupation,
foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the
whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual
residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or
nationality”.6

Generally, the term refugees refer to anyone who has been compelled to
leave his or her homes, and crossed the international boundary. There has been
confusion about the concept of IDPs but it has been argued that the internally
displaced should be treating as refugees because they are essentially the same.
The IDPs status is very similar to that of refugees one must

cross an

international border whereas IDPs does no usually cross the border of the
country. Technically, IDPs is a citizen in their own country but empirically they
are refugees in their own country. Both the group lack a voice of own and many
times they remain invisible. They remain the outside of public consciousness or
imagination. Both groups are experiencing a high degree of alienation,
marginalization and exclusion from the larger society. Both refugees and IDPs
are the victim of civil war, communal or ethnic violence, internal conflicts,
forced deportation and displacement, human right violation and face different
issues like- food, shelter, clothing, health care, and education. Refugees are
protected by international law within the framework of UNHCR and address
their specific issues. On the other hand, IDPs mainly depend on their state for

5
6

http://www.unhcr.org/4c2355229.pdf, accessed on 20- 10- 2019.
Ibid.
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their protection and assistance. Hence they deserve attention from the state,
civil society and international community.7
After the 1990s, the issues of internally displaced persons has become to
the attention of the international community, there has been a number of
discussions on whether IDPs would be considered legal status and protection as
par the refugee's protection mechanism. Refugees and Internally Displaced
Persons are uprooted and forcibly leave their homes because both became
vulnerable to many human rights violations such as- armed conflict, communal
killing, militancy, etc. But, IDPs did not get the same status with that of
refugees under international law in terms of protection mechanisms. The main
characteristic between refugee and IDPs is the term ‘recognized state border’,
as IDPs remains within the boundary of their country, therefore, they do not
eligible for international protection like refugees. Refugees who have crossed an
international border get international protection under UNHCR. Moreover,
refugee status empowers people to certain legal rights and protections by
international humanitarian laws while the IDPs neither get any legal status nor
received any kind of protection from the international humanitarian law.
Therefore, IDPs are under the jurisdiction of their own government for their
protection and assistance.8 Millions of displaced people were rejected by the
legal definition of refugees simply because those individuals uprooted for the
same reason but have not crossed an international border.
The conceptual framework of this study is based upon the Micheal
Cernea’s Impoverishment, Risk and Reconstruction (IRR) model, which reveals
to

policymakers,

ongoing

risk,

and

possible

outcomes

of

forceful

displacement.9 Generally, the IRP addresses the socio- economic of condition
of displaced peoples. The IRR model firstly applied to the involuntary
7

Phuong, Catherine, (2005), The International Protection of Internally Displaced Persons,
Cambridge University Press, p.13.
8
Vincent, (2000), “IDPs: Rights and Status”, Forced Migration Review, pp.29-30.
9
Cernea, M.M. & Chenoy, K.M. (2000), Risk and Reconstruction: Experience of Resettlers and
Refugees. Washington, DC: World Bank.
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developed induced resettlement and later extended to the analysis involuntary
conflict induced displacement and settlement. The model is based on three
essential concepts: Risks, Impoverishment, and Reconstruction. ‘Risks’ refers
to situation that exposes the involuntary displaced peoples to vulnerable
condition, ‘Impoverishment’ mean deprivations of basic needs, goods and
services that displaced and newly resettled persons have to endure as a result of
displacement. Reconstruction implies efforts employed by institutions and
individuals to overcome various problems arising from displacement and
resettlements. The model offers useful tools applicable for the conflict induced
displacement and resettlement, as most of the problems raised are common to
both groups of displaced people. In this study the IRR model implies to analyse
the situation of resettlement of the Ahiska Turks, the deported and displaced
people of Meshketian region of Georgia, who are presently resettled in different
region of the state as well as other parts of the foreign lands.
In constructing the model, Micheal Cernea point out that population who
are forced to displaced and resettled in other area is multi-faceted process
characterised by eight simultaneous component; landlessness, joblessness,
homelessness, marginalization, food insecurity, increase morbidity, loss of
access to common property and service, and community disarticulation.
Impoverishment, Risk and Reconstruction Model: An Overview
As

already

mentioned,

the

present

study

is

guided

by

the

‘Impoverishment, Risks and Reconstruction’ model as a conceptual framework.
This model was used to explicate some of the problem faced by conflict
induced displaced peoples and identifying the fundamental risks that causes
impoverishment after post conflict induced displacement and resettlement. The
model identified the intrinsic impoverishment risks in forced deportation and
displacement. The concept Impoverishment, Risk and Reconstruction have
inner link to access the nature of displacement and socio-economic problems
and remedies to reconstruct the resettlement. In this study the impoverishment,
risk and reconstruction model apply as a systematically identifying the different
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problems and risk associated with ‘Conflict Induced Displacement’.10
Initially, the model applied to access the issue and risk in the context of
Development Induced Displacement (DID), but recently this model applied to
different categories of force displacement including refugees and then conflict
induced displacement. The IRR model First time introduced by the Professor
Micheal Cernea, an American sociologist. He appointed as a World Bank’s
Senior Adviser for Sociology and Social Policy until 1997. He is credited with
coining the term “Development-Induced Displacement and Resettlement”
(DIDR). The model is useful tool applicable for conflict induced people, as
most of the issues and problems raised by the victim of forced displacement are
common.
The model is based on three core concepts: risks, impoverishment
(poverty), and reconstruction. ‘Risks’ refer to conditions that expose displaced
persons to vulnerable situations, risk indicate the certain course of action will
trigger future injuries and effects losses and destruction.11 The concept of ‘Risk’
is posited as a counter concept to security; the higher the risk, the lower the
security of the displaced people. ‘Impoverishment’ means poverty refers to
deprivations of basic goods and services; ‘Reconstruction’ implies efforts
employed by institutions and individuals to overcome various problems arising
from displacement and resettlements. The IRR model deal with not only the
economic but also the socio- cultural dimension of impoverishment, when the
population displaced to the other place they faces different problems and
potential risks. It shows that during the force displacement people are deprived
of economic and social capital. The model pointed out that population
displacement is a multifaceted process characterized by eight components;
landlessness, joblessness, homelessness, marginalization, food security,
increased morbidity, loss of access to common property and services, and

10

Muggah, H. (2000), “Conflict-Induced Displacement and Involuntary Resettlement in
Columbia: Putting Cornea’s IRLR Model to Test”, Disaster, 24(3), pp. 198-216.
11
Ibid.
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community disarticulation.12
Landlessness
When the peoples forcibly compel to leave their land due to the fear of
insecurity and resettle in other place faces the number of problems and potential
risk. The peoples face major problems of access to land during their forced
displacement are; loss of inhabited land, lack of access to common property
resources. During the force-displacement, the people deprived to access to their
own land and remove their commercial activities. Mostly, the host communities
don’t have to allow access to their land and resources for displaced people. Like
conflict-induced displacement, the people who return back homes, does not
guarantee to access to the land, when they return as they are generally destroyed
or occupied by their neighbor. “Individual may encroach on the land of those
who are absent and combatant groups may formally or informally distribute
‘vacant’ land to supporters’’.13
Joblessness
The displaced population usually faces the risk of losing wages
employment. Unemployment and underemployment among the displaced often
continue after they have been physical resettled. In conflict induced situation,
due to the threat to their life people leave their homes and jobs, the people are
mostly not familiar with new environment which causes difficult them to find
job. During conflict induced displacement the pattern of displacement are rural
to urban, the people who left their agricultural occupation, jobs came to resettle
in urban area faces problem unemployment and underemployment. People face
major risk joblessness including losing wages, increase the number of
unemployment, and underemployment.

12

Cernea, M.M. & Chenoy, K.M. (2000), Risk and Reconstruction: Experience of Resettlers
and Refugees. Washington, DC: World Bank, p. 19.
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Cohen, R. and Deng, (1998), Masses in Flight: The Global Crises in Internal Displacement,
Washington, D.C.; Brooking Institute Press.
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Homelessness
The force displaced population generally faced the problem and risk of
homelessness, loss of shelter, worsening condition of their temporary houses,
and loss of family’s neighborhoods or cultural space tend to result in alienation
and deprivation for the displaced people. The homelessness is also referred to as
a placeless; the displaced people who were temporarily settled for a time period
may also be deprived of their habitual residence. The conflict-induced displaced
people who have fled their homes due to the fear and threat to their personal life
and leave their homes during a conflict situation face the situation of
homelessness. After displacement people were facing difficulties to access their
previous homes when they return. The people during force displacement move
toward urban areas to escape from the situation and resettled in overcrowded
areas e.g. slums and camps etc. after relocated and reconstruction of temporary
houses were face problems and potential risk which were link with food
insecurity, joblessness and marginalization.
Marginalization
One of the main outcomes of forces displacement is marginalization. It
occurs when displaced families face; socioeconomic downward mobility,
economic deprivation, loss of social status, psychological disorder and loss of
confidence. The displaced people e.g. (IDPs and Refugees) are socio, economic
and psychologically marginalized, after relocation in a new environment they
treated as a stranger and denied opportunities by the host community. Many
displaced people find themselves in lower social condition and developed a
sense of cultural inferiority. Economic deprivation occurs due to loss of
property, income, investment for new houses, difficult to apply their previous
skill in a new environment.14 The process of marginalization start when peoples
forcibly displaced and relocate in the new setup, during the period of
resettlement they face problems deprived of the schooling, cultural deprivation,
behavioral change, and economic deprivation.
14
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Food Insecurity
Forced displacement increases the risk of food insecurity and
malnutrition; both are the symptom of the inadequate resettlement. It increases
the risk of people becoming undernourishment and malnutrition. During the
time of relocation and resettlement, the decline in food crops and sources of
income generation diminish. Due to the poor economic condition, most of the
displaced families their children and women are facing the problem of food
insecurity. Many people skip one time meals due to the poverty and lack of
proper food for children available result malnutrition, and starvation. In rural
areas people mostly depend on the agricultural crop that provides food to the
family for the entire year, but after the dislocation to the urban areas they spend
money to purchase food for their families. The displaced people especially
conflict induced displaced people experience high level of vulnerability i.e.
illness, severe diseases, starvation, malnutrition due to the lack of food.
Increase Morbidity and Mortality
The large numbers of population displacement threaten to cause serious
decline in health levels. Forcibly displaced people e.g. (IDPs and refugees)
suffered social stress, psychological trauma, and various illnesses. The lack of
food, clean water, and proper sanitation, along with the outbreak of disease and
shock cause a significant increase in the mortality rate within the displaced
population.15 Displaced people experience lack of proper infrastructure,
unavailability of proper drinking water, inadequate housing and poor hygienic
condition cause various diseases like jaundice, typhoid, malaria and other water
born diseases. According to the United Nation Offices for the Coordination of
Humanitarian Affairs (UNOCHA), “a principal cause of mortality for internally
displaced person, as with refugees and other war affected population, is
malnutrition. Lack of food kill on its own and malnourished individuals are
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Cohen, R. and Deng, (1998), Masses in Flight: The Global Crises in Internal Displacement,
Washington, D.C.; Brooking Institute Press, 25.

279

more susceptible’’.16
Loss of Access to Common Property and Services
Before displacement, the common property resources such as agricultural
land, forests, livestock, etc constitute the primary source of revenue and
livelihood sustenance for many poor people who live in rural areas. The
displaced peoples from the place of their habitual residence to urban areas have
deprived of their resources and services in the new environment. The displaced
populations also face problems to access basic rights and services such as
education, property right, and right to livelihood. “For the displaced people
particularly for the landless and the assets poor, loss of access to common
property assets (forests, pastures, water bodies, etc.) that earlier belonged to the
relocated communities results in a significant deterioration in income and
livelihood levels”.17
Social Disarticulation
The most important risk of forced displacement is the breakdown of the
social fabric, separation from relatives or kin, breakdown of family structure
and changing in socio cultural pattern. Displaced people face problems of
Social disarticulation that breaks the existing social equilibrium , it split
communities, breakdown kinship bond etc. the people who forcibly migrate to
other place for a long period of time feel socio cultural isolation, loss of social
capital the and loss of cultural identity through the process of acculturation.
Forced displacement tears apart the existing social fabric. It disperses and
fragments communities, dismantles patterns of social organization and
interpersonal ties; kinship groups become scattered as well. Life-sustaining
informal networks of reciprocal help, local voluntary associations, and selforganized mutual service are disrupted. This is a net loss of valuable "social
16
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capital" that compounds the loss of natural, physical, and human capital. The
social capital lost through social disarticulation is typically unperceived and
uncompensated by the programs causing it, and this real loss has long- term
consequences”.18 In the case of conflict induced displacement where people
may be displaced and escape from the conflict situation, most of the time people
move toward urban areas resettled in the new cultural setting which result to
breakdown their social relation and change occurs in their social institution. The
‘Impoverishment, Risks and Reconstruction’ model of Micheal Cernea mention
above is used to identify various problems; and analyse the issues and socioeconomic condition of displaced Ahiska Turks who are currently resettled in
various parts of Commonwealth of Independent States as well as other parts of
the world.
Deportation and Integration Process of Ahiska Turks: An Overview
The Ahiska Turks have suffered throughout the history. As victims of
mass forceful deportation from Georgia, progrom in Uzbekistan, and human
rights abuses in Russia, the Ahiska Turks are resettled in Turkey, Kazakhstan,
Kygyzstan, Russia, Ukraine, Azerbaijan and in other countries including the
United States. Historically, disputed by different empires through the centuries,
located on trans-continental trade and migration routes, the region where
Ahiska Turks lived, have the typical characteristics of an imperial transnational
borderland. However, there are different interpretations about the historical
origins of the Ahiska Turks, Ahiska’s conversion to Islam; and their
resettlement. However, accused of posing threat to National Security, Stalin
deported the Ahiska Turks under inhuman conditions in 1944 which radically
changed their fate; and since then they have not been able to return to their
homeland.19 Their property was confiscated at the time of deportation and not
compensated by the Soviet government till the disintegration of the Soviet
Union. As argued by many scholars, Stalin’s fear of a Soviet Union division
into different nationalities led to a policy of deportations of entire peoples he
18
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considered to be even potentially disloyal.20 In late 1944, Stalin’s right-hand
man, Lavrenti Beria, passed an executive resolution declaring the Ahiska Turks
(Meskhetian Turks) and other smaller groups in the area “untrustworthy
populations” that should be immediately deported from the Georgian Soviet
republic to Central Asia.21 Between November 15 - 17, 1944, Soviet troops
forcibly removed approximately 100,000 Muslims from the Meskhetian region,
confiscating their belongings and placing them in cattle cars destined for the
Soviet republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. Locked inside
freight cars for one month, many did not survive the journey.
Moreover, thousands of Ahiska Turks perished during the initial
deportation to Central Asia, while more died from cold or hunger in their first
years of displacement. Within 4 years after the deportation, the Ahiska Turks
had lost between 15% to 20% of their total population.22 The specific reasons
behind Stalin’s deportation of Ahiska Turks remain unexplained. The official
Soviet justification followed the pretexts given for the deportation of Chechens,
Crimean Tatars, Ingush, and other peoples—that they had collaborated with
Hitler, even though the German army had never been closer than 100 miles
away from Meskhetia. The most commonly held view among historians is that
Stalin and Beria viewed Meskhetian Turks as potential subversive elements in
the region, given the proximity of the Turkish border. Many writers have also
argued that the Ahiska Turks (Meskhetian Turks) were accused in nonacceptance of the collective farm system, violation of state border, collaboration
with enemies, engaged in smuggling and services to the Turkish intelligence,
recruitment of espionage elements, creation of bandit groupings and
maintenance of family links with the relatives living in borderland areas of
Turkey.23 However, these interpretations have no validity and authenticity. This
20
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is merely anticipated version. After death of Stalin, the Ahiska Turks have been
denied to the right of return due to certain geopolitical considerations because
of Turkey’s membership of NATO, and the Georgian Soviet official protests.24
After deportation, the Ahiska Turks were forced to live under “special
settlement regime”; deprived of almost all civic and political rights; and during
the course of time, these people further faced the problem of deprivation,
discrimination, and constant supervision by the Soviet authority. Although,
after death of Stalin, the new Soviet leader, Nikita Khrushchev, lifted many
restrictions that had been imposed on the Ahiska Turks. However, the Ahiska
Turks were neither rehabilitated nor permitted to return to their native land in
Southern Georgia. During the Cold War era, the region of Meskhetia had
become geopolitically important as it was adjacent to the border zone between
the Soviet Union and NATO. It is also known fact that Soviet Georgian
authorities had opposed repatriation of Ahiska Turks believing that their return
would provide antagonism between them and the Christian Armenians and
Georgians living in Samtskhe- Javakheti region.25
However, unable to return to Meskhetia, most of the Ahiska Turks lived in
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. But the incidence of Ferghana valley
in 1989 in Uzbekistan further threatened the Ahiska communities. Thus, during
the de-Stalinization, détente, perestroika and the disintegration of the Soviet
Union, the identity of these transnational ethnic people developed three main
patterns of ethnic and cultural self-identity. Georgia as their homeland and saw
themselves as ethnically Georgian; other saw themselves as Turks and preferred
to migrate to Turkey; and a third group claimed a specific Ahiska identity,
culturally Turkish, but attached to the land in Georgia. However, over the years,
several Ahiska Turk organization have emerged and struggled for their right of
their return to the homeland. But Vatan (Fatherland), the International
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Foundation of Ahiska Turks has gained most at the international level.26
However, despite efforts by various organization, the Fergana massacre
and practice of perpetual discrimination with process of “soft ethnic cleansing”
by Krasnodar Krai authorities had posed threat to the life of ethnic Ahiska
migrants. After the collapse of the Soviet Union, the crisis of Ahiska Turks had
rapidly gained international posture. Several international organizations,
including the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation
in Europe (OSCE), the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), the International Organization for Migration (IOM), and the Federal
Union of European Nationalities (FUEN), had taken up the Meskhetian Turk
issue from time to time; and attention was focused mainly on the issue to
explore and find durable solution as well as repatriation to Georgia. But despite
all efforts the government of Georgia was and still very reluctant to accept the
Ahiska Turks as genuine citizen and had made counter allegations over Russian
Federation and demanded to repatriate to Russian territory as the real successor
of Soviet Union. Interestingly, upon joining the Council of Europe in April
1999, Georgia had agreed to frame laws that would allow for the repatriation of
the Ahiska Turks within a span of twelve years. But despite these worthy goals,
the Georgian government constantly denied to accept the Ahiska Turks; and
made illogical assumptions to further sorrows of Ahiska Turks that Georgia still
struggles to manage refugee problem because of ethnic conflict in Abkhazia and
South Ossetia. The Georgian authorities had also perceived and further cited
fears that the return of the Ahiska Turks could spark clashes with the ethnic
local Armenians living to the close vicinity to their historical villages. But the
fact is, most Georgian politicians had openly opposed the return of the
Ahiska Turks.27 It is also true that despite pressures from international
communities and various organizations, Georgia has failed to achieve its goals
of repatriation of the Ahiska ethnic communities; and still they are suffering.
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The Way forward
At present, after more than seventy five years passed, but the Ahiska
Turks are in continuous process of suffering and facing innumerable challenges.
They are forced to migrate illegally; still displaced and without homeland. They
have been in exile since 1944 and still constitute an unwanted nationality
everywhere in the world. Of course, Russian Federation, the United States of
America, Kazakhstan, Turkey, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Ukraine as
well as various international organizations including European Union; and
human rights bodies have tried to address problems and provided
unprecedented support for rehabilitation including providing citizenship and
resettlement of these long suffering communities, but despite all efforts the
Ahiska Turks are still in a process of migration and without homeland because
of indifferent attitude of the Georgian authorities. Now, there is need to find out
durable solutions on the part of the Georgian authority to end the long crisis and
suffering of the Ahiska communities. The Georgian government, since already
pledged to rehabilitate these migrant ethnic people from time to time and
enacted laws by Parliament, has to be sincere and fulfill its promises in positive
spirit. Besides, international organization and international community has
major role in resolving crisis of these ethnic communities.
 There is need of putting international pressure upon the Georgian
government to adopt and implement decrees issued from time to time
(Presidential Decree in December 1996; Parliament Decree of July 2007; EU
and Georgia Government Agreement on August 30, 2014) to rehabilitate the
Ahiska Turks. The Georgian authorities should also find ways to put forth
rehabilitation programme.
 The Russian Federation, United States and Turkey have greater role in
the repatriation of these ethnic Ahiska communities to Georgia. The fear of
inter-ethnic internecine clashes with the Armenian communities as raised by the
Georgian authorizes from time to time is merely an excuse of denying rights of
the Ahiska people. It is fact that, at present many ethnic groups are still living
together in Georgia and other post-Soviet Eurasian landmass including Baltic and
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North-South Caucasus region.

 Georgia’s domestic geo-political consideration and fear about safety of
BTC Pipeline after rehabilitation of the Ahiska Turks is totally flawed
assumption and irrelevant. The disruption of pipeline and supply of oil is not
only affecting Georgia, but definitely undermine economic gain of all interest
groups including the United States.
 As per international norms of IDPs, the Georgian authorities should
initiate legal process through national land records of the Ahiska people’s
ancestral records, and handover lands to these people because till today a very
little progress has been made on the part of the Georgian government in
providing relief and other kind of assistance to the Ahiska Turks.
 After the forced relocation and displacement, the Ahjiska ethnic Turks
have remained deprived of social, economic and political rights which have
drastically affected the social structure of these ethnic groups. Therefore, there
is need to undertake various initiatives for provision like - Free Ration, Free
Education, Free Medical Services, Monthly stipend to the these displaced
communities, Reservation in Higher Education (Universities, Colleges,
Professional Institutes, Technical Institutes); and also provision for special
recruitment drive for the Ahiska communities educated youths.
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DİNİ ÖĞRETİ VE DEĞERLERİN KÖTÜ DAVRANIŞLARI
ENGELLEMEYE YÖNELİK TEZAHÜRLERİ (AZERBAYCAN
AHISKALI TÜRKLER ÖRNEĞİ)
EFFECTS OF RELIGIOUS DOCTRINES AND VALUES TO
PREVENT BAD BEHAVIORS (EXAMPLE OF AZERBAIJAN
AHISKA TURKS)
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ДОКТРИН И ЦЕННОСТЕЙ В
ВЫЖИВАНИИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ И ИСПЫТАНИЯХ.
(ПРИМЕР ИЗ ИСТОРИИ ТУРОК АХЫСКА АЗЕРБАЙДЖАНА)
Hayri ERTEN*
Özet
İnsan yaratılışı icabı medeni bir varlık olduğundan toplu şekilde yaşamak
mecburiyetindedir. Birlikte yaşam ise bu birlikteliğin yürümesi için
toplumsal normları zorunlu hale getirmiştir. Toplumsal normların kaynağı
gelenek, kültür, inanç ve ahlak ilke ve değerleridir. Özellikle dini inanç ve
değerlerin bireylerin bireysel ve toplumsal davranışlarını yönlendirme ve
kontrol etme işlevleri oldukça etkindir. Bu bildiri gerekçesiz ve ansızın
gerçekleştirilen bir sürgüne maruz kalan ve sürüldükleri yerde de baskı ve
zulme maruz kalıp ikinci kez başka bir ülkeye yerleşmek zorunda kalan
Ahıskalı Türklerin dini inanç ve değerlerinin kötü davranışları engelleme
konusundaki etkisini ele almaktadır. Ayrıca bunlarla birlikte Ahıskalı
Türklere yetmiş yıl geleneğini ve dini inancını yaşamasına izin vermeyen,
dini toplumsal yapıdan çıkarmaya çalışan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin Ateist ve Komünist yapılanmayı zorunlu gören bir yaşama
mecbur kıldığı toplumsal şartlardaki durumlarını da konu edinmektedir.
Bildiri söz konusu dönemde Ahıskalı Türkleri kötü davranışlardan vaz
geçiren faktörlerin neler olduğunu ve bu faktörlerin arasında dini inanç ve
değerlerin etki durumu anket formu aracılığı ile tespit etmekte, frekans ve
yüzde dağılımları grafikler yardımı ile karşılaştırmalar da yaparak tahlil ve
değerlendirmelerde bulunmaktadır. Toplumsal şartların ağır olduğu
durumlarda söz konusu örneklemin tespit edilen durumlarını nasıl
koruyabildikleri de açıklanmaya çalışılmaktadır. Bulguların bütün çaba ve
zorlamalara rağmen toplumsal inanç, kültür ve değerlerin asimile
edilmesinin kolay olmadığını anlamaya katkı vereceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Ahıska, din, Azerbaycan
Abstract
Since humans are created as a civilized entity, it is necessary for them to
live collectively. Living together has made social norms necessary for this
unity to work. The source of social norms is the principles and values of
tradition, culture, faith and morality. Especially, religious beliefs and values
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are effective in guiding and controlling individual and social behavior of
individuals. This paper deals with the effect of the religious beliefs and
values of Ahiska (Meskhetian) Turks who have been subjected to
unjustified and sudden exile and who have been forced to settle in another
country for the second time where they are subjected to oppression and
persecution. It also deals with the social conditions in which the Union of
Soviet Socialist Republics, which does not allow the seventy-year tradition
and religious faith to live, tries to remove religion from the social structure,
which necessitates atheist and communist structuring.
The paper determines the factors that made Ahiska Turks give up the bad
behaviors in the said period and tries to state the condition of religious
beliefs and values as a factor by using a questionnaire, and makes
comparisons and evaluations by making comparisons with frequency and
percentage distributions with the help of graphs. It is also tried to explain
how the sample in question can protect the determined situations in cases
where social conditions are severe. The findings are believed to contribute
to understanding that despite all efforts and pressure, it is not easy to
assimilate social beliefs, cultures and values.
Keywords: Ahiska, Religion, Azerbaıjan
Резюме
Поскольку человек по своей природе существо социальное, оно
вынуждено жить в коллективе. Совместная жизнь сделала социальные
нормы необходимыми для этого единства. Источником социальных
норм являются принципы и ценности традиции, культуры, веры и
морали. В частности, религиозные верования и ценности эффективны в
управлении и контроле индивидуального и социального поведения
людей.
В этом документе рассматривается влияние религиозных верований и
ценностей
на
турок-ахыска,
которые
были
подвергнуты
несправедливому и внезапному изгнанию , были вынуждены вторично
поселиться в чужой стране, где им пришлось пережить немало
страданий и притеснений со стороны властей.
Также затрагиваются условия, созданные Союзом Советских
Социалистических Республик, которые в течении семидесяти лет
запрещали традиции и религии, делали все возможное, чтобы отдалить
народы от веры в Творца, так как вера в Бога была неугодна
атеистическому и коммунистическому строю СССР.
В этом труде с помощью анкет определяются причины и факторы,
подвергшие страданиям и угнетениям турок-ахыска в указанный
период, и роль религиозных верований и ценностей в сложившейся
ситуации, а также проводится сравнение и оценка путем сопоставления
частотных и процентных распределений с помощью графиков.
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Также в этом документе попытались выяснить и показать какой ценой
приходилось при таких тяжелейших условиях выжить духовно и
физически.
Мы полагаем, данный материал дает отчетливо понять, что, все усилия
ассимилировать социальные убеждения, культуры и ценности не дали
ожидаемых результатов.
Ключевые слова: Ахыска, религия, Азербайджан

Giriş
Gerek tarihte yaşamış, gerekse günümüzdeki toplumların tamamı kendisini
oluşturan üyelerini kötü diye nitelendirdikleri davranışlardan sakındırmak ve
uzaklaştırmak istemişlerdir. Dinler de kötü olarak tanımladığı davranışlarda
bulunmamaları için müntesiplerini uyarır ve onlardan uzak kalmaları ve
korunmaları için tavsiyelerde bulunur. Bu bakımdan dinler ahlakın en önemli
kaynakları arasında yer alır. Budizm, Caynizm, Konfüçyanizm, Yahudilik,
Hıristiyanlık (Tümer ve Küçük, 2002:63,110,200,217-218) ve İslam,
mensuplarını kötü davranışlardan sakındıran ve onları iyiliğe davet eden emir,
buyruk ve öğütler içermektedirler.
Son ilahi din İslam, “…Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın…”
(Kur’an-ı Kerim 2:195) ve “Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları
şüphesiz şeytan işi olan pisliklerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık(bunlardan) vazgeçtiniz değil
mi?” (Kuran-ı Kerim 5:90-91) gibi müntesiplerini uyaran benzeri pek çok
mesajlar içermektedir. “İyilik ile fenalık/kötülük bir değildir. Ey inanan kişi:
Sen fenalığı en güzel şekilde sav; o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan
kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün.” (Kuran-ı Kerim 41:41-34).
Allah Teâlâ Hz. Peygamberin

işlevlerinden

birisinin

de inananları

kötülüklerden arındırmak olduğunu bildirmektedir. Kur’an-Kerim’de “Nitekim
Biz size ayetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve
hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan bir peygamber
gönderdik.” (Kuran-ı Kerim 2:151) buyrulmaktadır.
İslam Peygamberi de kötülüklerden kaçınmaları ve uzak durmaları
konusunda Müslümanlara pek çok yol gösterici öğütlerde bulunmuştur.
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Örneğin, Hz. Peygamber “Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna
gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona
öfke duysun. Bu, imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman, 51; İbn Mâce,
Fiten, 20) diyerek kötülük yapmaktan kaçınılması gerektiğine işaret ettiği gibi
başka insanların kötü davranışlardan uzaklaştırılması için çaba sarf edilmesi
gerektiğini de öğütlemektedir.
Müslüman Türklerin geleneğinde ve kültüründe de insanların kötülükten
kaçınmaları gerektiğine işaret eden ve uyaran atasözü haline gelerek günlük
dile yerleşmiş olan ifadeler vardır. Örneğin “Utanmadıktan sonra dilediğini
yap.”, “Kötü söz adamı dinden çıkarır.” ve “İçki kötülüklerin anasıdır.”
şeklindeki sözler bunlar arasında yer almaktadır.
İncelememizin evreni Azerbaycan Ahıska Türklerinden oluşan örnekleme
acaba kendilerini kötü davranış yapmaktan alıkoyan sebepler arasında dinin ne
gibi bir etkisi olup olmadığını tespiti için “Aklınıza kötü bir davranışı yapmak
geldiğinde sizi onu yapmaktan alıkoyan bir sebep var mıdır?” şeklinde bir soru
yöneltilmiştir. Alınan cevaplarla ilgili dağılım Grafik 1’de yer almaktadır.
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Grafik 1: Örneklemi Kötü Davranışları Yapmaktan Alıkoyan Sebeplerin
Dağılımı

Grafik 1’e göre yüz katılımcıdan seksen beşi kötü davranışı yapma eğilimi
ortaya çıktığında dinine ve aklına göre düşünüp ondan vaz geçtiğini, beşi âdet,
kültür ve medeniyetlerine bakarak ve altısı da mantığıyla düşünerek o
davranışını yapmadıklarını belirtmiştir. Yüz katılımcıdan yaklaşık üçü ise
kendisini kötü davranıştan alıkoyan bir sebep olmadığını ve aklına geleni
yaptığını belirtmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde Azerbaycan Ahıska
Türklerinin % 97’sinin kötü davranıştan vazgeçebildikleri ve vazgeçme
sebeplerinde dînî inançların ve telkinlerin önemli bir etkisi olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda örnek teşkil etmesi bakımından alkol kullanıp
kullanmama konusunda ki tutum ve davranışlarını tespit etmek amacıyla
kendilerine yöneltilen anket sorusuna verdikleri cevaplar Grafik 2’de görüldüğü
gibidir.
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Grafik 2: Katılımcıların Alkol Alıp Almamalarıyla Alakalı Tutum ve
Davranışlarıyla İlgili Dağılımı

Grafik 2’ye göre yüz katılımcıdan sekseni alkolü dinen haram olduğu için
ve yaklaşık sekizi tıbbi açıdan zararlı gördükleri için alkol almadıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcılardan altısı canı çektiğinde ara sıra, dördü sadece
düğün ve kutlamalarda ve ikisi de ara sıra alkol almanın günah sayılmayacağını
düşünerek alkol kullandıklarını söylemişlerdir. Grafik 2’ye göz atıldığında
Azerbaycan Ahıska Türklerinin % 80’inin dînî inançlarına göre alkol almak
haram olduğu için alkol kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Azerbaycan’da alkol
kullanımının çok yaygın olduğu dikkate alındığında Ahıska Türklerinin alkol
kullanmalarına dînî inançlarının ne derece mani olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Azerbaycan’da SSCB dönemindeki dine karşı takınılan olumsuz tutumun
etkisiyle alkol kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Alkol ürünleri her
bakkal ve markette açık şekilde raflarda satıştadır ve hemen hemen her evde
alkol çeşitleri bulunur. Misafirliğe gittiğinizde ikram edilir ve ikramı
almadığınızda bu nezaketsizlik olarak algılanabilir.
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Katılımcılarla yapılan mülakatlarda alkol ile ilgili tutum ve davranışlar
grafik 2’deki dağılıma benzer şekilde gözlenmiştir. Mülakatlarda alkol içmeme
sebebi olarak ilk sırada dinen haram olması belirtilmiştir. İsminin verilmemesi
durumunda mülakata katılmayı kabul eden bir katılımcı, “Hiç alkol
kullanmadım. Hiçbir durumda da kullanmam. Çünkü alkol kullanmak çok
büyük günahtır. Ayrıca sağlığa da zararlıdır. Fakat sigara da sağlığa zararlı
olmasına rağmen içiyorum. Alkol içmek dinimizce büyük günah olduğu için
içmedim, içmem” diyerek dinin alkol kullanmaya mani olma etkinliğine işaret
etmiştir. Rahman isimli katılımcının, “Yirmi dokuz yaşındayım ve hiç alkol
içmedim. Kokusunu dahi bilmem. Çünkü haramdır. Ailemizde geçmişten beri
hiç kimse alkol içmedi. Ayrıca alkolden nefret etmemi tetikleyen bir olay vardır.
Üniversitede okurken eşini kaybeden bir profesör hocanın içki içerek sabah
fakülte kapısında istifra ettiğini ve o kötü halini görüp, içkinin saygın birini
dahi ne hale getirdiğine şahit olmamdır.” Katılımcı, Rahman, 29) şeklindeki
ifadesinde dinen içilmesi haram olarak bildiği alkolün insana verdiği zararı
eylemsel olarak görmesiyle onu kullanmama tutumunun daha da pekiştiği
anlaşılmaktadır.
Bazı katılımcıların ise genç yaşta iken alkol aldıklarını, fakat yaşları
olgunluğa doğru yol aldıkça bundan vaz geçtiklerini ve pişmanlıklarını
belirtmektedirler. Örneğin Sefer ismindeki katılımcı, “İçki içtim ama şimdi hiç
içmiyorum. Her şeyden önce haram olduğu için alkol içmiyorum. Ayrıca
sıhhate de zararlı olduğu için alkol içmiyorum. İçki içmek büyük
günahlardandır. Önce de içtiğim için pişmanlık duyuyorum. Keşke hiç
içmeseydim. Her zaman da Allah’a affetsin diye dua ediyorum.”(Katılımcı,
Sefer, 24) tarzındaki ifadesinde dinin alkol kullanımını büyük günahlardan
saymasının en önemli vazgeçme sebebi olduğunu vurgulamaktadır. Benzer
şekilde Abdurrahman adındaki katılımcı, “Okulda iken içki içtim ama şimdi
içmiyorum. Çünkü Müslümanın içki içmesi haramdır. Arkadaşlar içerken de
aklımdan alkol içmek geçiyor ama şeytanın askeri olmak istemiyorum diye vaz
geçip içmiyorum” (Katılımcı, Abdurrahman, 16) demiştir.
Katılımcılardan nadir de olsa mülakatlarda “Şenliklerde, düğünlerde ara
sıra içiyorum. O da iki ayda bir defa. Dinen sakıncalı ama içiyoruz” tarzında,
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haram olduğundan haberdar olmalarına rağmen düğün ve kutlamalarda
kendilerini alkol almaktan alamadıklarını belirtmişlerdir. Ahıska Türklerinin
içki kullanmaktan kaçınmalarında dinin etkisini görme açısından Tablo 1’e
bakmakta yarar vardır.
Tablo 1: Örneklemin Dindarlık Değişkenine Göre Alkol Alıp Almama
Durumuyla Alakalı Dağılımı
Alkol alıp almama ile alakalı durum

Katılımcı-ların
dindarlık
düzeyleri

Dindar
Orta seviyede
dindar
Az dindar

Tıbbi açıdan
zararlı
olduğu için
içmiyorum

Ara sıra

Yalnız

Dinen haram

içmek

düğünlerde

olduğu için

zararsız ve

ve

içmiyorum

günah olmaz

kutlamalarda

diye içerim

içerim

%

%

Canım
çektiğinde
bazen

Toplam

içerim

%

Ki-kare
değerleri

%

%

%

2,6

94

0,7

0

2,6

100

χ²:218,379

9,5

75,7

2,4

7,1

5,3

100

df:8

24

28

4

12

32

100

p=0,000

Tablo 1’e göre az dindar olduğunu belirten katılımcılar, dindar olduğunu
belirtenlere göre on iki kat, orta seviyede dindar olduğunu belirtenlere göre de
altı kat daha yüksek oranda “Canım çektiğinde bazen alkol içerim.”
kategorisinde yer alarak anlamlı bir biçimde farklılaşmışlardır. Tablo 1’den
hareketle dînî inancın Azerbaycan Ahıska Türklerinin alkol içmemelerinde
önemli bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Dini Öğretilerin Kıyafet Tarzına Tesiri
Kıyafet insanlığın başlangıcından bu güne kadar var olan ve gittikçe
önemini daha fazla arttıran bir olgudur. Kıyafet tarzı maddi kültürün bir
ögesi olmakla birlikte toplumsal bir içeriğe de sahiptir. Kıyafetin vücudu
koruma, vücuda süs olma, ondaki özürlü, ayıp, günah sayılan yerlerini
kapatma, toplumsal, siyasal, ekonomik ve mesleksel statünün göstergesi
olma, kendini göstermek, hoşa gitmek isteyenler için doyum sağlama ve
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kişiye güven sağlama gibi işlevleri vardır. Kimi durumlarda kişilerin dinsel,
mezhepsel veya grupsal aidiyetlerine de işaret edebilmektedir. İnsanların
kıyafet tarzı birçok faktöre bağlıdır. Onların cinsiyetleri, yaşları, sosyal
tabakaları, meslekleri toplumsal ve estetik değerleri, dinsel inançları ve
pratikleri, vb. pek çok faktör neyin, nasıl, nerede ve ne zaman giyinileceğini
etkilemektedir. (Tezcan, 1983: 255-257).

Dinî değer sistemi mimariden

yemek kültürüne, mezar taşlarına ve giyim-kuşama kadar sosyo-kültürel
hayatın görünür tüm alanlarında kendini hissettirmektedir. Bu açıdan
Azerbaycan Ahıska Türklerinden müteşekkil örnekleme, erkek ve kadınların
kıyafetleri konusundaki düşünce ve tutumlarıyla alakalı anket sorusu
yöneltilmiş ve Grafik 3’te mevcut dağılım ortaya çıkmıştır.

Grafik 3: Katılımcıların Erkek ve Kadın Kıyafeti Konusundaki
Düşünce ve Tutumlarıyla Alakalı Dağılımı

Grafik 3’e göre yüz katılımcıdan seksen altısı erkek ve kadınların din
ve ahlaka aykırı olmayacak şekilde, onu geleneğe ve kültüre uygun ve ikisi
nasıl arzu ediyorlarsa o şekilde giyinmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.
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Grafik 3’e göre bin katılımcıdan ancak üçü modaya uygun ve özgürce
giyinilmesi gerektiğini düşünmektedir. Katılımcılar arasında giyimle alakalı
bir düşüncesi olmayanların oranı da % 1,7 olarak tespit edilmiştir. Dinin
gelenek ve kültürle iç içe geçtiği hesaba katıldığında Azerbaycan Ahıska
Türklerinin % 96’sının giyinme tarzına dînî inançlarının bir şekilde etki
ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum katılımcılarla yapılan mülakatlarda da
gözlenmiştir.
Mülakatlarda özellikle kadınların kıyafeti konusunda iki yaklaşımın
olduğu gözlenmiştir. İlki, “Kadınların dinin ölçülerine göre uygun kıyafet
giymelerini isterim. Kadınlar mutlaka başını örtmelidir. Çünkü dînî açıdan
bu gereklidir. Kolları kısa kollu olmamalı, becerebildiği kadar başı kapalı
olmalı çok dar ve içini gösteren kıyafetler giymemelidir.” şeklinde ifade
edilen titiz, hassas veya biraz daha kesin karar ifade eden bir bakış açısıdır.
İkincisi ise, “Kadın ve erkeklerin geleneğimizin, ahlakımızın uygun
gördüğü şekilde modern çağı da dikkate alan bir tarzda giyinmelerini
isterim. Çok açık ve çok kısa olmamalıdır. Mesela göbeği açıkta olan bir
kıyafeti uygun görmem. Bu bizim geleneğimize ve inancımıza aykırı.
Geleneğimizde biz böyle açık saçık görmedik. Onun için çok açık kıyafet
istemeyiz” diyerek ifade edilen; geleneğin, günün ve toplumsal şartların
algılarını da hesaba katan ancak bir noktadan sonra kesin çizgiler koyan bir
bakış açısıdır. Daha çok yaygın olan bakış açısının da ikinci bakış açısı
olarak gözlemlendiğini belirtmekte yarar vardır.
Sonuç olarak yukarıda da örüldüğü üzere Azerbaycan’da yaşayan
Ahıskalı Türklerin herhangi bir kötü davranışta bulunmalarını dini inanç ve
öğretilerin yüksek oranda engelleme işlevi gördüğü anlaşılmaktadır.
Örneğin alkol veya uyuşturucu gibi kötü davranışlarda bulunmaya ve çok
açık tarzda kıyafet tarzının benimsenmesine dini inanç, emir ve tavsiyelerin
engel olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği Dönemindeki dinin toplumsal yaşamdan uzaklaştırılma niyeti, kararı,
girişimi ve uygulamalarına rağmen Azerbaycan Ahıska Türklerinin dine
olan bağlılıklarının kötü davranışlarda bulunmalarına önemli ölçüde mani
olduğu görülmektedir.
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DİN VE KÜLTÜR AÇISINDAN AHISKALI TÜRKLER
(AZERBAYCAN ÖRNEĞİ)
AHISKA TURKISH PEOPLE IN TERMS OF RELIGION AND
CULTURE (EXAMPLE AZERBAIJAN)
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ТУРКОК-АХЫСКА
(ПРОЖИВАЮЩИХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)
Rahim ŞAKİROĞLU*
Özet
Sürgüne uğrayan Ahıskalı Türkler dünyanın çeşitli ülkelerinde iskân
etmektedir. Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerden biri ise
Azerbaycan’dır. Bu ülkede yaşayan Ahıskalı Türkler hem dini açıdan hem
de kültürel açıdan kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkmış, yaşatmış ve
bir sonraki nesle aktarmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Sovyet’in sıkıyönetim
rejimi altında yaşayan Azerbaycan’daki Ahıskalı Türklerin kültürlerini ne
derece koruduğu, kültürlerinde bir değişimin olup olmadığı, dini yaşantıda
kültürün bir etkisinin ne derecede olduğu, dinin Ahıskalı Türklerin kültürleri
üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı gibi konuları araştırma kapsamında
ele alınacak ve değerlendirilecektir.
Bu araştırma ve değerlendirmeyi desteklemek amacıyla Ahıskalı Türkler
üzerinde yüksek lisans seminer ve bitirme tezi olarak çalışılan
araştırmamdan da yararlanılacaktır. Araştırmada aynı zamanda 2019’un
Temmuz ve Ağustos aylarında bulunacağım Azerbaycan’ın Saatlı İli
Şirinbey Köyünde yaşayan Ahıskalı Türkler üzerinde yapılacak olan gözlem
ve mülakat sonucu elde edilecek verilerden de faydalanılacağı
planlanmaktadır. Araştırmanın yöntemi tamamen sosyolojik araştırma
yöntem ve tekniklerine göre yapılacak ve araştırmada elde edilecek veriler
din sosyolojisi açısından değerlendirilerek bir sonuca varılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Din, Kültür
Abstract
Ahiska Turkishes, which were exiled, have been living in different countries
in the world. Azerbaidjan is one of the countries inhabited by Ahiskan
Turkishes. They have protected their own traditions and customs both
religiously and culturally, and they have tried to transfer to the next
generation. Can Ahiskans in Azerbaidjan, who are living under the Soviet
regime of martial law, protect their own culture? Is there a change in their
culture? Does culture have an impact on religious life? Does religion have
an impact on their culture? In this context, such issues will be adressed and
evaluated within the scope of the research. In order to support this research
and evaluation I will also benefit from my research on Ahiskans as a
master’s seminar and a thesis.
*
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Moreover, I am goint to benefit from the data obtained from the observation
and interview conducted on Ahiskan Turkish People living in the village of
Şirinbey in Saatli, Azerbaidjan, which I will visit in July and August in
2019.
The method of research will be done acoording to sociological research
methids and techniques, and the data will be evaluated in terms of sociology
of religion.
Key Words: Akhiska, Religion, Culture
Pезюме
Подвергшиеся насильственной депортации турки-ахыска проживают в
различных государствах мира. Наиболее густонаселен турками-ахыска
Азербайджан. Проживающие в этой стране турки-ахыска смогли
сохранить, придерживаться и передать следующим поколениям свои
традиции и обычаи.
В работе будут рассмотрены вопросы сохранности культуры туркокахыска, проживавщих в годы Советской власти в период военного
положения Азербайджане и, произошедшие либо не произошедшие в
ней изменения. Будут проанализированы вопросы уровня влияния
культуры на религиозную жизнь турок-ахыска, а также вопрос влияния
религии на их культуру.
С целью поддержки и оценки данной исследовательской работы будут
использованы материалы моей магистерской диссертации и
семинарной работы.
В тоже время в исследовательской работе планируется использование
данных, которые будут получены по итогам моей поездки в июлеавгусте 2019 года в село Ширинбей Саатлинского района
Азербайджанской Республики в ходе моих наблюдений и бесед с
проживающими там турками-ахыска.
В данном работе будут использованы социологические методы и
техники исследования, данные приведут к итогам, полученным путем
оценивания с позиций социологии религии.
Kлючевые Cлова: Aхыска, Pелигия, Kультура

Giriş
Dinin, sosyal bir kurum olarak çok farklı tanımları söz konusudur.
Zira başta teoloji olmak üzere felsefenin, psikolojinin ve sosyolojinin din
olgusuna ve pratik tezahürlerine bakış açılarındaki farklılık bilim
adamlarını, dinin temel özellikleri olarak kabul ettikleri unsurlara göre
farklılaşan tanımlara götürmüştür. Bu çerçevede sosyologlar da dini,
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toplumla daha doğrusu dinî inanışların toplumsal tezahürleri ile açıklama
gayretindedirler. Sosyolojinin kutsalın toplum hayatındaki tecrübesi olarak
baktığı din, bu kutsalın (aşkın varlığın) ve kutsala ait inancın gerektirdiği
düşünce ve uygulamaları kapsayan bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir
(Arslantürk ve Amman, 1999, s. 281).
Genel olarak büyük ve üstün, insanın karşı koyamayacağı tabiatüstü
ilahi bir varlık tarafından bazı şekiller altında emredildiği kabul olunan
kural ve inançlardan oluşmuş bütüne din denilir (Dönmezer, 1984, s. 259).
Din, kutsal fikrine dayalı olan ve müminleri bir sosyo-dinsel topluluk içinde
birleştiren bir inançlar, semboller ve pratikler kümesidir (Marshall, 1999, s.
156).
Kültür kavramının insan ve toplumla ilgili yakından ilişkisi olduğunu
ifade etmek gerekir. Genellikle bilgi, inanç, sanat, ahlak; hukuk, örf ve
adetler ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yetenekler
şeklinde tanımlanan kültür, bir başka bakımdan da insanın ve insan
topluluklarının hayat tarzını ve sosyal problemlere ürettikleri çözümleri
ifade etmektedir (Günay, 2006, s. 28).
Kültür hakkında çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Burada kültür
hakkında yapılan tanımların birkaçına değinmekle yetineceğiz. Kültür,
“yalnız bir milletin din, ahlak, hukuk, akıl, estetik, ekonomi ve teknikle
ilgili yaşayışlarının uyumlu bir bütünüdür.” (Gökalp, 1990, s. 35);
“Toplumun davranış, biliş ve duyuş kalıplarından oluşan bir birikim ve
bütünlüktür.” (Güvenç, 1994, s. 273); “Çok eski çağlardan beri edinilen
grup tecrübelerinin modern çağlara intikal eden yığındır.” (Kurtkan
Bilgiseven, 1986, s. 286).
Din ile kültür arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki her
ikisinin de insan ve toplumla yakından ilişkili olmasıyla ilgili bir durumdur.
Bu anlamda her toplumun kendine özgü bir dini ve kültürü bulunmaktadır.
Kültür, toplumların yaşama biçimleri olarak düşünülürken, din de inanca
karşılık gelmektedir. Din, kültürü etkilemeye çalıştığı gibi kültür de din
üzerinde etkili olmaktadır (Akdoğan, 2012, ss. 446-449). Verilen bu
tanımlardan sonra Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin kendilerine
has veya bazı toplumların kültürlerine benzer bir kültüre sahip olup
Müslüman bir toplum olduğunu ifade etmemiz gerekir. Burada İslam
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Dininin Ahıskalı Türklerin hayatlarının, kültürlerinin bir parçası olduğunu,
Dinin Ahıskalı Türklerin kültürleri üzerinde etkili olduğu, bazı durumlarda
da kültürlerinin din üzerinde etkisi olduğunu söylememiz yerinde olacaktır.
Ahıska, Gürcistan topraklarında ve Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer
alan, Türkiye’nin Ardahan iline sınır teşkil eden bir Türk yurdudur. Bir
zamanlar Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Ahıska’nın sakinleri
Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944 tarihinde Stalin tarafından yurtlarından
Orta Asya topraklarına sürgün edilmişler, Sovyet’in baskıcı rejiminin
hafiflemesiyle Ahıskalı

Türkler 1956’dan

başlayarak

Azerbaycan’a

yerleşmeye başlamışlardır. Ahıskalı Türklerin ikinci kez Azerbaycan’a
yerleşmeleri Özbekistan’ın Fergana vilayetinde çıkan olaylarla başlamıştır.
1989 yılında Ahıskalı Türkler Fergana olaylarıyla ikinci bir sürgün yaşamış
ve bu olaylardan sonra Azerbaycan’a yerleşmeye başlamışlardır.
Ahıskalı Türkler yerleşmiş oldukları bölgelerde Azerbaycan devleti
tarafından destekler alarak kısa vadede ortama ayak uydurmuş, kendi el
becerileriyle de bölgede tarımsal faaliyetlere öncülük etmiş ve yerleşim
alanlarını deyim yerindeyse bir cennet bahçesine çevirmişlerdir. Ahıskalı
Türkler sürgün edilerek yerleşmiş olduğu bölgenin coğrafi, iklimsel,
kültürel vb. gibi durumlara uyum sağlamaya çalışmış, bazı durumlarda
çevre halkının kültüründen etkilenmiş ve bazı durumlarda da kendi
kültürüyle çevre insanların, toplumların veya halkın kültürüne de etki
etmiştir.
Ahıskalı Türkler yegane topluluktur ki, gitmiş oldukları her yerde
kendi inançlarını, kendi örf ve adetleri, kendi kültür ve geleneklerini
korumuş ve bir sonraki nesle aktarma konusunda da birçok çabalar sarf
etmişlerdir. Burada Ahıskalı Türklerin kendi kültürlerinin korunmasında din
etkili bir araç olmuştur. Bazen de Ahıskalı Türkler kendi inançlarını
korumada ve güçlendirmede kültür de etkili olmuştur.
Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Yöntem ve Tekniği
Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin kültürlerini ne derece
koruduğunu, kültürlerinde ne gibi değişikliğin olduğunu, dini yaşantıda
kültürün bir etkisinin ne derecede olduğunu, dinin Ahıskalı Türklerin
kültürleri üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmak ve bu
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araştırmadan hareketle bilim çevrelerini bilgilendirmek araştırmamızın
amaçlarındandır. Bunun yanında Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin
dini ve kültürel uygulama ve merasimlerinin neler olduğunu araştırmak da
araştırmamızın amaçları arasında yer almaktadır.
Araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını şu şekilde belirlenmiştir:
Örneklemin temsil ettiği Azerbaycan’ın Saatlı İli Şirinbey Köyü ve bu
köyün komşu köylerinde yaşayan Ahıskalı Türklerle sınırlıdır. Araştırmanın
evreninin

sınırları

ise

Azerbaycan’da

yaşayan

Ahıskalı

Türkleri

kapsamaktadır. Şubat-Ağustos 2014 tarihleri arasında aynı bölgede
Ahıskalılar üzerinde yapmış olduğum araştırmadan da yararlanacağımı ifade
ettiğim için bu araştırmamızın zaman açısından sınırlaması Şubat-Ağustos
2014 tarihleri ile sınırlı tutulmuştur. Temmuz-Ağustos 2019 aylarında da
Azerbaycan’ın Saatlı İli Şirinbey Köyü ve civar köylerinde bulunarak
Ahıskalılar üzerinde gözlem yaptığım için bu zaman dilimini de
araştırmamızın

zaman

açısından

sınırları

içerisine

dâhil

etmiş

bulunmaktayız.
Çalışmamı alan araştırması olarak yapmayı uygun gördüm. Bu tür
çalışmalarda bilgilerin toplanmasında yazılı kaynakların ve mülakatların
yanı sıra survey denilen tarama tekniğinden de yararlanılır (Günay, 2006, s.
69). Survey metodu anket, mülakat (görüşme), gözlem ve test teknikleri ile
gerçekleştirilir.

Özellikle

anket

ve

mülakat

tekniklerinin

survey

araştırmalarında önemli bir yeri vardır (Arslantürk, 2008, s. 101).
Gözlem nitel araştırmada en yaygın olarak kullanılan bir diğer veri
toplama yöntemidir. En önemli özelliği de araştırmacıya, veriye ilk elden
ulaşma olanağı sağlamasıdır. Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda
oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir
yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 199). Gözlemci ile gözlenen
arasında fiziki yakınlık ve ilişkilere göre dışarıdan gözlem ve katılımcı
gözlem olmak üzere iki tür gözlem çeşidi vardır. Dışarıdan gözlemde,
gözlenenin gözlemciyi görme imkânı yoktur. Katılarak gözlemde ise
gözlemci, gözlenenle birlikte olup onlardan biri gibi davranır. Katılarak
gözlem dışarıdan gözleme oranla, daha çok bilgi verir. Dışarıdan gözlemde
gözlenen

davranışların

nedenleri,

gözlemci

tarafından

kestirilmeye
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çalışıldığı halde, katılarak gözlemde bu nedenler daha derinliğine ve daha
geçerli bir biçimde tespit edilebilir (Arslantürk, 2008, s. 120).
Çalışmamızda Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında katılımcı
gözlem çeşidi ile Azerbaycan’ın Saatlı İli Şirinbey Köyü ve civar köylerinde
Ahıskalılar üzerinde gözlem yapılmıştır. Bu gözlem verileri toplanmış ve
analiz edilmiştir. Aynı şekilde yüksek lisans bitirme tezi araştırmasında da
bölgede

Ahıskalılar

üzerinde

yapılan

gözlem

ve

mülakattan

da

yararlanılmıştır.
Araştırmamızın veri toplama tekniklerinde ise Ansiklopedi, kitap,
dergi, makale, gazete, yüksek lisans ve doktora tezleri ve internet kaynakları
araştırılarak konuyla ilgili veriler elde edilmeye çalışılmıştır.
Azerbaycan’da Yaşayan Ahıskalı Türklerin Sosyal, Kültürel ve
Dini Özellikleri
Doğumla İlgili Uygulamalar
Üreme bütün canlılarda evrensel bir kanundur; İslâm’a göre
evlenmenin gayelerinden biri, hatta en önemlisi çocuk sahibi olup neslin
devamını sağlamaktır. Ahıskalı Türklerde doğumla ilgili olarak doğum
öncesi ve doğum sonrası bazı uygulama ve inançlar mevcuttur. Bunlara
kısaca değinmek ve bu inançlar üzerinde yorumlar yapılmaya çalışılacaktır.
Burada şunu belirtmek gerekir ki, inançlı bir Ahıskalı genç daha
çocuğu dünyaya gelmeden önce, hatta evlilik öncesi Allah’a dua ederek
kendisine hayırlı bir eş ve hayırlı bir evlat ister Allah’tan. Hamile kalan bir
kadının doğacak çocuğunun cinsiyetinin ne olduğuyla ilgili birtakım
inançlar da mevcuttur. Kadının yüzü çilli olması, karnı ağrıması çocuğun
kız; belinin ağrıması, karnının dik olması çocuğun erkek olacağına
inanılması gibi. Doğmamış olan bebek ilk tekmelediği anda, annenin
karşısında kim varsa, çocuğun ona benzeyeceğine inanılır.
Doğumdan sonra ise çocuğun kesilen göbeğinin güzel bir yere
gömülmesiyle o çocuğunun geleceğinin parlak olacağına, doğum yapan
kadının bulunduğu evin girişine zincir veya demir parçasının konularak eve
girecek kişinin üzerindeki o ağırlığın veya kötü ruhların o demir parçayla
alınacağına inanılmaktadır. Bu ve burada dile getirmediğimiz daha birçok
inanç ve uygulamalar Ahıskalı Türklerin hem kültür ve geleneğine ne kadar
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sadık kaldığını, hem de bu tür inançlarla kendi birliklerini koruduğunu
göstermektedir.
Çocukla İlgili Uygulamalar
Çocuk dünyaya gelmeden önce veya dünyaya geldikten sonra çocuğa
güzel isim vermenin telaşesi başlamıştır artık. Burada dikkatimizi çeken şey
Peygamber Efendimizin çocuklara güzel isimlerin verilmesiyle ilgili teşviki
Ahıskalı Türkler üzerinde büyük ölçüde etki ettiğidir. Bunun dışında
çocuklara verilen bu güzel isimlerin içinde de ilk tercih edileni ise vefat
etmiş büyüklerin isimlerinin verilmesidir. Buradaki amaç ise o büyüklerin
isimlerinin unutulmamasıdır.
Ahıskalı Türklerde akraba bağlarının çok sıkı olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü kendi gelenek, örf ve adetleri böyle bir sonucu doğurmuştur. Bu örf
ve adetlerin başında ise çocuk dünyaya geldikten sonra kadının anne
tarafından damat evine beşik getirme geleneğinin hala yaşatılması
gelmektedir. Dinin burada etkisini açık ve net bir şekilde görmek
mümkündür. Çünkü Ahıskalı Türkler bu tür hayır işlerine giderken mutlaka
bir cami imamı veya bölgede hoca olarak bilinen kişiyi yanlarında
götürmekte, orada dualar edilmekte ve Kur’an okunmaktadır.
Ahıskalı Türkler sünneti, İslam Dininin emri olarak görmüş, erkek
çocuklarını daha küçük yaştayken sünnet ettirmeye özen göstermiştir.
Çocuğu sünnet ettirmenin yanında bir takım kültürel uygulamalar da
mevcuttur. Bunların başında “kirve” geleneği yer almaktadır. Sünnet
merasiminde bütün akraba ve komşular toplanmakta, çocuğa çeşitli
hediyeler verilmekte, yine bu merasimde köyün veya bölgenin hocası
Kur’an tilavetinden sonra dualar etmektedir. Bu tür merasimler Ahıskalı
Türklerin hem dini açıdan bilinçlenmesine, bilgilenmesine veya duyarlı
olmasına, aynı zamanda birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük katkı
sağlamıştır.
Evlilikle İlgili Uygulamalar
“Evlilik, iki yetişkin birey arasındaki toplumsal olarak kabul edilen ve
onaylanan bir cinsel birleşim olarak tanımlanabilir.”(Giddens, 2008, s. 247).
Evlilik genellikle ailenin çoğalmasını sağlayan bir birlikteliktir. Diğer bir
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deyişle, evlenen her iki çiftin çocuk yapması ve bu çocukları yetiştirmesi
beklenir (Giddens, 2008, s. 1059).
Ahıskalı Türkler, eskiden olduğu gibi günümüzde de evliliğin dini ve
geleneksel önemini muhafaza etmektedir. Eskiden görücü usulü ve kız
kaçırma usulü ile evlilik yapılırken, günümüzde daha çok erkeğin kendisinin
beğenisine yer verilmiştir.
Ahıskalı Türklerde kız isteme genelde Cuma akşamı (Perşembeyi
Cumaya bağlayan akşam) gerçekleşir. Kız istemede damadın yakınlarından
genelde erkekler bulunurlar. Eğer kız tarafının niyetleri olumlu ise gelen
misafirlere sofra kurulur. Sofra kurulmadıysa kızı vermedikleri anlamına
gelir.
Kız istendikten birkaç gün sonra veya duruma göre aynı gün küçük
şerbet (ihra şerbeti) içilir. Bu şerbet içmeden sonra büyük şerbet içilir.
Damat tarafından gelenlere ikramlarda bulunulur. Damat tarafıyla birlikte
gelen hoca, şahitleri ve vekaleten orada bulunan her iki taraftan kişileri de
yanına alarak dualar eder. Burada imam nikahı kıyılır (Resmi nikah ise
düğünden birkaç gün önce kıyılır). Daha sonra tepsiyle şerbetler dağıtılır.
Tepsiye de damat tarafından gelenler para koyarlar. Yemekler yendikten
sonra şerbette birkaç geleneksel örf ve adetler yerine getirilir. Damat tarafı
ayrılırken kız tarafı gelen misafirlere mendil ve çorap hediye eder. Bunun
yanında damat tarafından bir kişi kız tarafında hazırlanan pastayı bir miktar
ücret karşılığında alır ve bu pastayı damada ücret karşılığında satar.
Ahıskalı Türklerde evliliğe hazırlık dönemi tanışma ile başlamakta,
bunu söz kesme ve nişanlanma takip etmektedir. Taraflar bu süre içerisinde
birbirlerini daha iyi tanıma imkânı da bulmaktadırlar. Nişan, damadın
ailesinden geline altın yüzük takılmasıdır. Yüzük takımı ilk olarak şerbette
takılır. Daha sonra ise farklı bir günde damadın yakınları kız tarafına çeşitli
hediyelerle giderek nişan takarlar. Gelen misafirlere ikramlarda bulunulur.
Bundan sonraki süreçte düğüne kadar her Cuma akşamları damadın
yakınları gelin görmeye giderler.
Gelinin çeyizinin belirli bir günde damat tarafından getirilmesi, çeşitli
ikramlarda bulunulması vb. gibi kültürel uygulamalar da urba geleneği
olarak bilinmektedir. Ahıskalı Türklerde evlilikle ilgili uygulamaların birisi
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de kesim kesme geleneğidir. Kesim kesme gelin ve damat tarafında
yapılacak olan düğün gününün belirlenmesidir.
Düğün gününde gelinin babası kazanların açılması ve yemeklerin
dağıtılması için aşçıya bahşiş verir. Gelen davetlilere ve misafirlere
yemekler dağıtılır. Yemekler yendikten sonra ev sahibine destek amacıyla
nemer (belli bir miktar para) atılır. Kadınlar da kendi aralarında ya para
atarlar ya da getirdikleri hediyeleri verirler. Damat tarafından gelen
misafirler de unutulmaz. Onlar da ağırlanır, yemek ve sırasıyla şerbet ikram
edilir. Daha sonra ise gelin süslenerek damat tarafından gelenlerin karşısına
çıkartılır. Gelin temenni alarak saygı gösterilerinde bulunur. Kayınvalide ise
geline çeşitli hediyeler verir. Yapılan bunca kültürel ve geleneksel
uygulamalardan sonra akşamleyin çalgı safhasına geçilir. Kızlar bir tarafta,
erkekler de bir tarafta durarak düğünü seyrederler.
Sıra artık damat tarafında yapılacak düğüne gelmiştir. Düğünden
birkaç gün önce gelinin bütün çeyizi damat tarafına getirilir. Araçtan eşyalar
indirilirken damadın babası gelin evinden gelen bir kişiye bahşiş verir ve
eşyalar indirilmeye başlanır. Gelin tarafından gelen kızlar gelinin ev
eşyalarını, çeyizini gelin ve damadın odasına yerleştirirler.
Düğün gününden bir gün öncesinde de (meslehet günü) düğün için
tüm hazırlıklar yapılır, görevler dağıtılır. Kesilen hayvanın baş ve ayakları
haşlanır ve ertesi günü sabah erkenden bu yemekten ikram edilir. Pişirilen
yemeklerin dağıtılması için evin büyüğü aşçıya bahşiş verir. Böylelikle
düğün başlamış olur ve gelen misafirlere yemek ikramında bulunulur.
Yemeklerin yiyenler de ev sahibine destek amaçlı nemer, para atarlar.
Kadınlar da ayrı bir bölümde yemeklerini yedikten sonra ev sahibine
getirdikleri çeşitli hediyeler verirler.
Gelini getirmek için süslenen araçla ilk önce damadın kirvesinin eşi
(yengesi) alıp damat evine getirilir. Daha sonra ise düğün konvoyu
oluşturularak gelini almak üzere yola çıkılır. Kız tarafına varıldığında davul
zurna eşliğinde dışarıda gençler bir oyun gösteri yaparlar. İçeride ise gelinin
süslenmesi, geline hediyeler verilmesi, temenni alınması, geline ayna
gösterilmesi gibi geleneksel uygulamalar yapılır. Gelini gelin arabasına
çıkaran kişi kayınpederi olur genelde. Gelin araca bindirildikten sonra imam
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veya hoca dua eder. Sonunda gelin aracı önde olmak üzere düğün konvoyu
damat evine doğru yol alır.
Gelin arabası damat evine geldikten sonra damat, damadın sağdıcı ve
solunda duran solducu evin eşiğine çıkarak gelin arabasına doğru
şekerlemeler atar. Davul zurna eşliğinde oynandıktan sonra sıra gelini içeri
almak gelir. Tam da bu arada kız tarafından birisi gelerek kapının
açılmadığını söyler ve kayınpederden bahşiş alır. Gelin çıkarıldıktan sonra
ya kurban kesilir ya da getirilen hayvanın geline ait olduğuna dair kulağı
kesilir. Gelin içeri alınırken gelinin ayaklarının altına tabak konulur ve bu
tabağı kırması istenir. Evin kapısından içeri girerken gelinin eli bala
batırılarak kapının üst kısmına eli sürülür. Böylelikle gelinin tatlı dilli
olacağına, büyüklerine saygılı olacağına inanılır. Gelin içeri girdikten sonra
damat tarafından gelinin yüzü açılır. Gelin tarafından birisi damada, sağdıç
ve solducuna hediyeler verir. Gelinin eve bereket getirmesi için gelinin
beline ekmek bağlanır, eline de pirinç dökülür. Daha sonra ise kayınpeder
gelerek gelinin eve hoş geldiğini, evde rahat olması gerektiğini, bu evin
artık kendisinin evi olduğunu ifade eden bir konuşma yapar.
Gelin tarafından gelen misafirler ayrı bir yerde ağırlanır. Artık akşam
olunca çalgılı bir düğün gecesi geçirilir. Kültürel ve yöresel oyunlar
oynandıktan sonra damat içeri gönderilir. Damat gelinin yanında girdikten
sonra gelini konuşturmaya çalışır. Çeşitli hediye ve bahşişler sonucunda
gelin konuşur.
Düğünün ertesi günü gelin erkenden uyanarak evin avlusunu,
bahçesini süpürür. Kahvaltılar hazırlanır ve Ahıskalılarda da mevcut hinkal
yemeğinin hazırlıkları başlar. Hinkal pişirilirken birisinin içine küçük
madeni para konulur. Bu kime çıkarsa onun ileride güzel günlerin beklediği
anlaşılır. Yemekler yendikten sonra misafirler evlerine geçerler. Gelinle
beraber gelen yengesi, gelin ve damat bir araç tutarak gelinin anne ve
babasının evine enişteliğe gidilir.
Düğün kültüründe yapılmış olan kültürel etkinlikler, uygulamalar, örf
ve adetler Ahıskalı Türklerin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Bu
uygulamalarla Ahıskalı Türkler tanınmış ve kendilerini böyle ifade
etmişlerdir. Burada bu gelenek, örf ve adetler Ahıskalı Türkleri bir arada
tutmuş, dayanışma ve bir arada yaşamayı sağlamıştır. Bu kültürel
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uygulamalar dinin etkisi altında kaldığı gibi dini de etkilediği olmuştur.
Yine burada şunu da belirtmek gerekir i, Ahıskalı Türklerde bazı kültürel
uygulamaların bir kısmı yaşatılırken bir kısmı da unutulmaya yüz tutmuştur.
Unutulmasının veya vazgeçilmesinin sebepleri arasında belki de ilk başta
geleni din olmuştur. Çünkü bu tür kültürel uygulamaların dine uygun
olmadığı görülmüştür. Örneğin eskiden gelinin yüzünü damadın sağdıcı
açarken günümüzde damat kendisi açmaktadır. Kültürel uygulamalarla ilgili
olarak şu hususun da belirtilmesinin uygun olacağını düşünmekteyim.
Modern zamanın getirmiş olduğu dezavantajlardan birisinin Ahıskalı
Türklerde kültürel kayıp veya kültürel değişme olduğunu ifade edebiliriz.
Örneğin bundan belki de 10-15 yıl öncesinde gelinle damadın halkın
ortasında çıkıp dans etme geleneği yokken, günümüzde bu tür dans
gösterilerine de yer verilmektedir. Diğer taraftan dini hizmetlerin çoğalması,
sosyal medya ve televizyonlardan izlenen dini irşat çalışmalarının izlenmesi
yoluyla halk tarafından bazı kültürel uygulamaların yanlış olduğu fark
edilmiş ve bu tür uygulamalara da yer verilmemiştir. Bunlardan bazılarına
kültür diyebilecekken bazılarına da kültürün değil de cehaletin bir parçası
olduğunu ifade edebilir. Örneğin eskiden düğünlerde alkollü içkiler
verilmezse ev sahibi kınanırken, günümüzde alkollü içki veren ev sahibi
kınanmaktadır. Tüm bunlar Ahıskalı Türklerin günlük hayatlarında dinin ne
kadar önemli bir yere sahip olduğunu, dinin etki alanlarının ne olduğunu ve
dinin etkisinin ne derecede odluğunu göstermektedir.
Ahıskalı Türklerde Dinin Teorik Boyutu
Dinin inanç boyutu ile o dinin mensubu olan insanın belli inanç
ilkelerini bileceği ve onlara inanacağı ifade edilmektedir. Öyle ki, temel
inanç esaslarına dayanmayan bir din tasavvur etmek mümkün değildir.
Dinlerin hepsi inanç ilkelerinden bir sistem kurmakta ve mensubu olduğu
kişinin bunlara inanmasını istemektedir. İslam Dini söz konusu olunca bir
Müslümanın “Âmentü”de toplanmış olan imanın esaslarını ayrıntılarıyla
öğrenmesi ve onlara inanması beklenmektedir (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2012,
ss.49-50).
“Âmentü”de formülleşen İslam Dinin inanç esaslarının ilki, Allah’ın
varlığına ve birliğine inanmaktır. Daha sonra ise Allah’ın meleklerine,
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kitaplarına, peygamberlerine; Ahiret gününe ve kadere inanmak bunu takip
etmektedir. Ahıskalı Türkler, İslam Dininin inanç esaslarına hiç şüphe
duymadan inanmaktadır. Fakat kader gibi inanç konularını anlama ve
anlamlandırmada sıkıntıların var olduğunu da söylememiz gerekir. Zaten bu
gibi konularda tüm insanların sıkıntı çektiği bilinen bir gerçektir.
Ahıskalı Türkler İslam Dinine, mezhep olarak ise Hanefi mezhebine
mensuptur. Ahıskalı Türklerin toplum yaşamı içerisinde dinin önemli bir
yerinin olduğu, halkın dine olan ilgisinin yüksek oranda olduğu
gözlemlenmektedir. Ahıskalı Türklerin dini inanç, bilgi, tutum ve
davranışlarının oluşmasında/şekillenmesinde ilk başta kişinin çocukluk
döneminden başlayarak ailesi büyük rol oynadığı düşünülmektedir.
Camilerde verilen vaaz ve hutbeler, ulusal olan Türkiye TV kanalları
vasıtasıyla yayımlanan dini programlar, her evde bulunan dini kitaplar ve
son zamanlarda sosyal medya kullanımı Ahıskalı Türklerin dini inanç,
tutum ve davranışlarının biçimlenmesinde etki eden faktör olduğu
gözlemlenmektedir.
Ahıskalı Türklerde Dinin Pratik Boyutu
Din sadece tasavvurlar, inançlar ve fikirlerden ibaret değildir. Aynı
zamanda her din bir duygu ve davranış meselesi olarak da ortaya
çıkmaktadır (Günay, 2006, s. 244). Dini tecrübeden kaynağını alan her
hareket onun pratik ifadesi olarak değerlendirilir. Hatta bir dindar insanın
eylemleri ibadet olarak da kabul edilebilir. İbadetler, din ile o kadar iç içedir
ki, dinin, ibadetler olmadan varlığını koruyabilmesi neredeyse imkânsızdır
(Akyüz ve Çapcıoğlu, 2012, s. 52).
Namaz ibadetine karşı Ahıskalı Türklerin olumlu bir tutum ve
düşünce içinde oldukları, fakat namaz ibadetini yerine getirme sıklıkları
açısından farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Eskiden namaz kılanlar
genelde yaşlı kesimden ibaretken, günümüzde bu durum küçük yaşlara
kadar inmektedir. Eskiden camide beş vakit ezan okunmazken, camide beş
vakit namaz kılınmazken ve yine Cuma namazında en fazla iki saf
oluşurken, günümüzde camide beş vakit ezan okunmakta, beş vakit namaz
kılınmakta ve Cuma namazlarında 4 ve bazen de 5 saf oluşmaktadır. Sabah,
öğle ve ikindi namazlarında camiye sadece cami çevresinde yaşayanlar
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gelirken, akşam ve yatsı namazında 15-20 kişi cemaat oluşmakta ve bu iki
namaz arasında çaylı sohbetler düzenlenebilmektedir.
Ahıskalı Türklerin oruç ibadetine yönelik tutum ve davranışları
olumlu yönde olup, oruç ibadetini yerine getirip getirmemede çeşitlilik
göstermektedir.
Ahıskalı Türklerin Zekât ibadetine karşı olumlu tutum ve davranış
sergilediği gözlemlenmiştir. Zekâtın verilmesi üzerine şart olmayanların
büyük çoğunluğu zekât vermeye çalışmaktadır. Ancak zekât alma
konusunda durum pek de öyle gözükmemektedir. Zekât alan kişiler
kendilerini mahcup durumda görmektedirler. Tüm bunların nedenini zekât
hakkındaki bilgi eksikliğinin olduğunu gösterebiliriz.
Hac ibadetiyle ilgili olarak Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin
olumlu bir tutum sergiledikleri gözlemlenmiştir. Yani hac ibadetinin
gereksiz veya önemsiz olduğunu düşünenler yoktur diyebiliriz. Ancak
Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerde maddi imkânının az olması
sebebiyle hac ibadetini yerine getirenlerin sayısı çok azdır.

Cenaze Merasimi
Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerde cenaze merasimiyle ilgili
uygulamalar İslam’ın emrettiği şekilde olmakla beraber, değişik kültürel
uygulamalar da mevcuttur. Bu uygulamalar eskiden daha çok ön
plandayken, son zamanlarda köy halkının dini açıdan bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirmesi çalışmaları neticesinde İslam’a ters düşen kültürel
uygulamalardan vazgeçilmektedir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki,
SSCB döneminde dini konuda eğitim verilmesi yasaklanmış, camiler
kapatılmış, dini merasimlere dahi hoş bakılmamış ve hatta engellenmeye
çalışılmıştır. Böyle bir yasaklı dönemlerde cenaze merasimleri ve diğer dini
merasimler

Azerbaycan’da

yaşayan

Ahıskalı

Türklerin

dayanışma

duygusunun güçlü kalmasına, dini inancalarının canlı tutulmasına ve dini ve
kültürel değerlerin yeni nesle aktarılmasına bir vesile olmuştur (Erten, 2014,
s. 188-190).
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Ahıskalı Türklerde Dinin Ahlaki Boyutu
Din ile ahlak arasındaki ilişki düşünce tarihi boyunca genelde iki
şekilde ele alınmıştır. Bunlardan birincisi, dinden ahlaka doğru giden bir yol
takip edilerek ele alınmış ve bu yol ahlakı dine bağlamakta, böylece dini
vasfı daha ağır basan bir ahlak anlayışına kapı açmaktadır. İkincisi ise,
ahlaktan dine giden bir yol takip edilerek ele alınmış ve bu yol, insanın
ahlaki tecrübesinden hareket ederek ilahiyatı temellendirmeye ve bu şekilde
ahlaki yanı ağır basan bir ilahiyata kapı açmaktadır. Vahye dayalı dinler,
ahlaki bir toplum vücuda getirmeyi ana gaye edinmiştir. Hz. Muhammed’in
(as) “Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.” sözü, bu
gayeyi açık bir şekilde dile getirmektedir (Aydın, 2002, s. 306).
Ahlakın konusunu kötülüklerden kaçınmak ve iyi olan davranışlar
oluştururken dinin temelinde ise kutsalla kurulan ilişkiler vardır. Tarih
boyunca din ve ahlakın konuları arasında o denli bir iç içerik görülmektedir
ki, pek çok dinlerde dini emirlerle ahlaki emirleri birbirinden ayırt etmek
mümkün olmamıştır. Ahlaka büyük önem veren İslam Dini, dini ödevlerle
ahlaki ödevler arasında tam bir sınır koymamış, bunların hepsini dini
inançlar temeli üzerine oturtmuştur (Günay, 2006, ss. 426-427).
İslam bilginleri, ahlaki ödevleri, Allah’a ve Peygambere karşı ödevler,
kişinin kendi şahsına karşı ödevleri, ailesi, akrabaları, yakınları, ulusu ve
tüm insanlığa karşı ödevler şeklinde bölümlere ayırmaktadır. Ahlak teorisi
olarak iyilik ve kötülüğün de Allah’tan geldiği, O’nun vahiy yoluyla
“hasen” olarak bildirdiği şeylerin iyi ve “kabih” diye bildirdiklerinin de kötü
olduklarını kabul ederek ahlakın konusunu oluşturan iyi-kötü ayrımını dini
temellere dayandırmışlardır (Günay, 2006, s. 427).
Toplumun

insan

davranışlarını

düzenleyen

ahlaki

normlar,

Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerde yazılı olarak değil, sosyal
münasebetler içinde veya büyüklerin sözlü anlatımıyla kavratılmıştır.
Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, ahlak prensiplerine titizlik
göstermişler ve görgü kurallarını gençlere pratik olarak öğretmişlerdir.
Ahlaki davranışları kazandırma konusunda masal, hikâye ve menkıbelerden
faydalanılarak sözlü öğretimle ve uygulamalı olarak gençlere verilen ahlak
eğitimi, toplumun ahlaki kalıplarının devamlılığını sağlamıştır. Fakat son
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zamanlarda insanları olumsuz etkileyen unsurların çoğalması sonucu
toplumunun otokontrolü zorlaşmaya doğru yüz tutmuştur.
Ahıskalı Türklerde Dinin Toplumsal Boyutu
Din, ilkel kültürlerden başlayarak aile, kabile, boy, millet gibi tabii
birliklerle yakın ilişkiler içindedir. Çünkü dinler, bu tür topluluklarda tabii
gruplarla kaynaşmış bir ortamda bulunur. Dinin tabii birlikler üzerindeki
etkisi, aile hayatında, aile reisliğinde, kadın-erkek ilişkilerinde, çeşitli tip ve
şekillerde evliliğin kutsanmasında, aynı cinsler arasında doğan yakın
ilişkilerde, akrabalık ilişkilerinde ve akrabaların bir sınıf teşkil etmesinde
yoğun bir şekilde görülür (Günay, 2006, s. 427).
Esasen İslam Dininin, toplum hayatının pek çok temel faaliyetleri ve
olayları için birtakım dini hükümler, formüller, ibadetler, dualar ve
merasimleri koymuş bulunması ile dini pratiklerin toplumda oynadığı
bütünleştirici fonksiyon arasında yakın münasebet bulunmaktadır. Böylece,
Müslümanların mesela doğum, sünnet, evlenme ve ölüm gibi kişi ve toplum
hayatında bir safhadan bir başkasına geçişi ifade eden önemli olayları ve
durumlarının dini kalıplar ve atmosfer içerisinde cereyan etmesi ya da en
azından bu tür olaylar vesilesiyle yerine getirilen örf ve adetler, törenler ve
uygulamalar arasında dini bir renge sahip bulunan unsurların önemli bir yer
tutmakta oluşunun, dinin toplum hayatında gördüğü bütünleştirici
fonksiyonla yakından ilişkisi olduğunu ifade etmek gerekir (Günay, 2006, s.
248).
Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin örf ve adetlerinde,
konuşma biçiminden giyimine varıncaya kadar; aile içinde büyüklerle
küçüklerin ilişkilerinden komşularıyla olan ilişkilerine varıncaya kadar her
türlü gelenek ve görenekte İslam Dininin etkisi vardır. Köy halkının sevinçli
ve üzüntülü günleri dini motif taşıyan geleneklerle doludur. Düğün
törenlerinde, mutlu günlerde ve bayram günlerinde dost ve akrabaların
birbirlerini ziyaretleri, uzakta bulunanların memleket ve akrabalarını
ziyarete gelmeleri, temelinde dinimizin çeşitli tavsiye ve telkinleri bulunan
ve bu telkinlerle şekillenen davranışlardır.
Kısaca anlatmak gerekirse Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin
sosyal yaşantısını dini yaşantısından ayrı düşünmek mümkün değildir. Din,
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Ahıskalı Türklerin hayatının her alanına çeşitli derecelerde etki etmiş, çeşitli
roller üstlenmiştir. Özetle Ahıskalı Türklerin örf ve adetlerinin, ahlaki
anlayışının belkemiğini dinin oluşturduğunu ifade edebiliriz.
Sonuç
Ahıskalı Türkler 1944 Kasım Sürgünü ile Orta Asya’nın çeşitli
bölgelerine yerleştirilmişler, daha sonra ise Sovyetlerin sıkıyönetim
rejiminin zayıflaması ile bu bölgelerden Azerbaycan’a yerleşmeler
başlamıştır. İkinci bir yerleşim ise 1989 yılında Fergana olayları ile
başlamıştır. Azerbaycan’da Ahıskalıların en çok yerleştiği bölge ise Muğan
bölgesi içerisinde yer alan Saatlı, Sabirabad ilçeleridir.
Bir yandan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Ahıskalılar diğer yandan
da hem inançlarını, kültürlerini, örf ve adetlerini yaşatmaya, bir sonraki
nesle aktarmaya çalışmış hem de yerleşmiş oldukları bölge halkıyla da iyi
ilişkiler içerisinde olmuşlardır. Azerbaycan’ın çoğunluğunu Şii mezhebin
mensupları teşkil ederken, Ahıskalı Türkler Hanefi mezhebinin mensubu
olmuşlardır. Ahıskalı Türkler inançlarını, birlik ve beraberliklerini, kültür,
örf ve adetlerini çeşitli yollarla da olsa Sovyet’in baskıcı bir rejimine
rağmen ayakta tutabilmişler, canlılığını korumuşlar ve korumaya da devam
etmektedirler.
Ahıskalı Türkler sünnet merasimiyle, evlilikle ilgili uygulamalarla,
düğün merasimiyle, cenaze merasimiyle hem kültürel zenginliklerini
korumuşlar, hem de kendilerini bunlarla ifade etmişlerdir. Özellikle cenaze
merasimi, dini bayramlar, Nikâh akdi gibi uygulamalar Ahıskalı Türklerin
dini bilgilerinin tazelenmesine, birlik ruhunun canlı kalmasına, kültürel
zenginliğin korunmasına başlıca etkenler olmuştur. Bu tür uygulamalar
dinin etkisinde kaldığı gibi, bazı kültürel uygulamalar da dine etki ettiği
görülmüştür.
Ahlaki normlar, Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerde yazılı
olarak değil, sosyal münasebetler içinde veya büyüklerin sözlü anlatımıyla
kavratılmış ve kendileri de ahlak prensiplerine titizlik göstererek görgü
kurallarını gençlere pratik olarak öğretmişlerdir. Ahlaki davranışları
kazandırma konusunda masal, hikâye ve menkıbelerden faydalanılarak
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sözlü öğretimle ve uygulamalı olarak gençlere verilen ahlak eğitimi,
toplumun ahlaki kalıplarının devamlılığını sağlamıştır.
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AHISKALI TÜRKLERDE NAZAR (KARŞILAŞTIRMALI TAHLİL)*
THE EVİL EYE IN MESKHETİAN TURKS (COMPARATIVE
ANALYSİS)
СГЛАЗ У ТУРОК-МЕСХЕТИНЦЕВ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ)
Mürsel ETHEM 
İsmet EŞMELİ 
Özet
Nazar, “beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde
onu etkilemek” anlamıyla kullanılmaktadır. Ayrıca nazar kelimesi, daha
ziyade kıskançlık duygusuna bağlı olarak zarar verici etkiye sahip göz ve
bakışla alakalı kabul edilmekle birlikte herhangi bir şeye yönelik hayranlık
ve övgü sözleri de etkisi bakımından nazar kapsamında görülmüştür.
Nazar inancın toplum yaşamında önemli bir yeri vardır. Belli bazı
özelliklere sahip kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara ve diğer
canlılara, mala mülke zarar veren, bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç
şeklinde tanımlanan nazar inancının kökeni oldukça eskidir. Nazar inancı
Eski Sümer, Bâbil, Grek, Roma, Pers, Hint ve çeşitli Avrupa kavimlerinde
varlığına rastlamamız mümkündür. İlk ortaya çıkışı net olmamakla beraber,
kaynakların belirttiğine göre, nazar inancı milâttan önce 4000 yılına kadar
dayanmaktadır. Hatta bazı araştırmalar nazarın Taş devrinin son çağı olarak
bilinen neolitik çağlara kadar uzandığı iddia edilmektedir.
Nazar inancının Ahıska Türklerinde de bireysel ve toplumsal açıdan önemli
bir yere sahip olduğu görülmektedir. Ahıska Türklerinin uzun yıllar
sürgünde olmalarına rağmen nazar inancı konusunda da büyük oranda
geleneksel Türk inanışıyla benzerlik göstermektedir.
Biz bu çalışmamızda ilk önce nazarla alakalı genel ve öz bilgi sunmaya
çalışacağız. Daha sonra farklı din ve kültürlerde nazarla alakalı farklı
inanışlarla ilgili araştırma yapacağız. Ardından Ahıska Türklerinde nazar
inancını ayrıntılı olarak ele alacağız. Çalışmamızın son kısmında ise
karşılaştırmalı tahlil yaparak Ahıska Türklerinde nazar inancının kökenini
ve ortaya çıkış nedenlerini tespit etmeye çalışacağız. Araştırmamız
neticesinde nazar inancının Ahıska Türklerinin günlük hayatlarının bir
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parçası olup olmadığını ve bu konuda nesiller arasında farklılığın bulunup
bulunmadığını tespit etmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Nazar, Göz Değmesi, İnanış.
Abstract
Evil eye is used in the meaning of jealously looking at something liked and
affecting it in such a way as to harm it. Furthermore, evil eye is considered
to be more relevant to the eye and the look that has a damaging effect due to
the sense of jealousy. However, admiration and praise for anything has been
considered within the scope of the evil eye.
The belief of evil eye has an important place in community life. The belief
of evil eye, which it is believed that there are people with certain
characteristics and defined as the striking and deadly power which causes
harm to people and other living things and property in sight, is quite old. It
is possible to see the belief of evil eye in the Old Sumerian, Babylonian,
Greek, Roman, Persian, Indian and various European tribes. Although its
initial appearance is unclear, sources say that the belief in the evil eye dates
back to 4000 BC. In fact, some studies claim that the evil eye dates back to
the Neolithic times known as the last period of the Stone Age.
It is seen that the belief of evil eye has an important place in Meskhetian
Turks both individually and socially. Although Meskhetian Turks have been
in the exile for many years, they are largely similar to traditional Turkish
beliefs in the belief of evil eye also.
In this study, we will first try to provide general and concise information
about the evil eye. We will then do research on different beliefs related to
evil eye in different religions and cultures. Then, we will discuss in detail
the beliefs of the evil eye in Meskhetian Turks. In the last part of our study,
we will make a comparative analysis and try to determine the origins of the
evil eye beliefs in Meskhetian Turks and the reasons for their emergence. As
a result of our research, we will try to determine whether the evil eye belief
is a part of the daily life of Meskhetian Turks and whether there is a
difference between generations in this regard.
Keywords: Meskhetian Turks, Evil Eye, Whammy, Belief.
Резюме
Термин cглаз, используется в значении ревниво смотрящего на что-то,
и воздействующего на него таким образом, чтобы причинить ему вред.
Кроме того, слово сглаз, как полагают, относится к глазу и взгляду,
который оказывает разрушительное воздействие из-за чувства
ревности, слова восхищения и восхваления за что-либо.
Сглаз занимает важное место в народе. Считается, что есть люди с
определенными особенностями; вера в сглаз корнями уходит в
глубокую древность. Люди издревле верили в то, что сглаз владеет
поражающей и смертоносной силой, наносит вред людям и другим
живым существам и имуществу. Верования сглаза можно найти в
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древне шумерском, вавилонском, греческом, римском, персидском,
индийском и различных европейских племенах. Несмотря на то что его
первоначальное появление неясно, источники утверждают, что вера в
сглаз восходит к 4000 г. до нашей эры. Некоторые исследования даже
предполагают, что сглаз восходит к периоду Неолита, известного как
последний период каменного века.
Как известно вера в сглаз занимает важное место у Турок-Месхетинцев
в социальной жизни. Несмотря на то, что Турки-Месхетинцы оторваны
от своей родины, их вера в сглаз во многом схожа с традиционными
Турецкими верованиями в сглаз.
В этом исследовании мы предоставляем информацию о сглазе. Затем
мы исследуем различные верования, связанные со злом в разных
религиях и культурах. Так же мы подробно рассмотрим верования
сглаза у Турок-Месхетинцев. В заключительной части нашего
исследования мы проведем сравнительный анализ и попытаемся
определить происхождение верований сглаза у Турок-Месхетинцев и
причины их появления. В результате нашего исследования мы
попытаемся определить, является ли вера сглаза частью повседневной
жизни Турок-Месхетинцев и существует ли разница в этом отношении
между поколениями.
Ключевые слова: Турки-ахыска, Сглаз, Дурной Глаз, Верование.
Giriş
Ahıska bölgesi, Ardahan’ın Posof ilçesine yaklaşık on beş kilometre
mesafede yer almakta ve şimdiki Gürcistan sınırları dâhilindedir. Belirtmek
gerekir ki eskiden beri Ahıska bölgesi kritik bir konuma sahiptir ve belki de
bundan dolayı tarih boyunca birçok kez el değiştirmiştir. Fakat sonunda,
Osmanlının zayıflaması neticesinde Ahıska bölgesinin o zamanki Çarlık
Rusya’sına teslim edilmek zorunda kalındığını görmekteyiz. Ama her
hâlükârda, Ahıska toprakları eskiden beri Türklerin anavatanı olagelmiştir.
Ahıska bölgesinin Türkler için anavatan olduğunu birçok kaynak açıkça dile
getirmektedir ve bu durum tarihi vesikalarla sabittir (Buntürk, 2007, s. 9
vd.).
Ahıska bölgesine yerleşen Türklere “Ahıska Türkleri/Ahıskalı
Türkler” adı verilmiştir. Bazı kaynaklarda ise “Meshet Türkleri/Meshetler”
olarak geçmektedir ki bu isimlendirme daha çok Ahıska Türklerinin Türk
asıllı olduğunu kabul etmeyenlerindir, diyebiliriz (Aydıngül ve Aydıngül,
2014, s. 35-36;

Aydın, 2004, s. 304-306; Dervişheva, 2019, s. 34).

Bildiğimiz kadarıyla Ahıska Türklerine sadece bu iki isimlendirme
kullanılmaktadır. Bununla beraber Ahıska Türkleri kendi aralarında Ahıska
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bölgesinde dedelerinin ikamet ettikleri köylere göre de (Namniyavurlu,
Harcamlı, Adıgönlü, Gortibanli vs.) isimlendirilmektedir.
Görebildiğimiz kadarıyla, Ahıska Türklerinin kökeni hakkında üç
farklı görüşün ileri sürüldüğü belirtilmektedir. Bu görüşlerin bir kısmı
Gürcülere, bir kısmı Ruslara ve bir kısmı da Türklere aittir.
Ahıska Türkleri Aslen Gürcü ve Hristiyan’dılar

İlk görüşe göre Ahıska Türklerinin aslı Gürcülerdir. Bu görüşe göre
Ahıskalılar - ki bu görüşü savunanlar Ahıska kelimesi yerine Meshet
kelimesini tercih etmektedirler – esas sahip oldukları Hristiyanlık dinlerini
terk

ederek

Osmanlı

tarafından

Müslümanlaştırılmış

yani

Türkleştirilmişlerdir. Çünkü esasen Ahıskalılar eski Gürcü ve Hıristiyan
idiler. İddialardan da açıkça anlaşılacağı gibi bu görüş Gürcü kaynaklarında
geçmektedir (Mirkhanova, 2006, s. 34; Aydıngül ve Aydıngül, 2014, s. 35).
Ahıska Türkleri Aslen Bulgar, Kıpçak ve Karapapakların
Karışımıdır
Rus kaynaklarına bakıldığında, bu görüş Elena Lubarskaya hamına
göre genel bir görüş olarak kabul edilmektedir, Ahıska Türklerin farklı
Türk kabilelerden oluştuğu görülecektir. Bu görüşe göre Ahıska Türkleri
Hun-Bulgar ve Kafkasya'da M.S. 2.
(https://lenta.ru/articles/2004/07/22/turks)

yüzyılda (Kaynağın aslında
milattan

sonra

geçmektedir.

Yoksa “People in Exile: The Oral History of Meskhetian Turks” ve “Ahıska
Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler”de belirtildiği gibi
milattan önce değildir) ortaya çıkan diğer Türk kabilelerinden gelmektedir
(Lubarskaya, 2019, 21 Eylül).
Ahıska Türkleri Kıpçak Boylarındandır
Her ne kadar kaynaklarda “Kıpçak” kelimesinin etimolojik anlamı
üzerinde ortak bir görüş olmasa da genel olarak söz konusu kelimenin “sarı,
sarımsı, solgun” gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir (Yücel, 2002, s.
420). Kıpçak Türklerin kimliklerinin kökenine gelince baktığımız kaynaklar
açıkça net bir şey söylemeseler de Kıpçakların bir Türk kavmi ve boyu
olduğu sonucuna ulaşmaktayız (Gökbel, 2001, s. 512 vd.; Polat, 2009, s.
512 vd; Sinan, 2000, s. 512 vd.; Alp, İ. 1993, s. 76vd.; Dadayev, 2013, s.10
vd.). Üçüncü görüşe göre Ahıska Türklerinin Kıpçakların soyundan geldiği
belirtilmektedir.
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Tarih kitaplarının tahmini verilerine göre Ahıska bölgesine Türklerin
ilk yerleşim tarihi bin seneyi geçmektedir. Hatta bazı ilim adamları Ahıska
bölgesindeki Türklük tarihinin milattan önceye gidecek kadar eski olduğuna
dair ciddi tarihi vesikaların bulunduğunu dile getirmektedirler. Bu durumu
Yunus Zeyrek şu şekilde ifade etmektedir:
Yukarı Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska bölgesinin Türklük tarihi, çok
eski asırlara dayanmaktadır. Son Kıpçakların, Gürcü kralının davetiyle gelip
yerleşmesinden yüzyıllarca evvel buralarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığına
dair ciddî haberler vardır. Doğu seferine çıkan Makedonların ünlü kralı İskender,
M.Ö. IV. yüzyıl sonlarında Kafkasya'ya geldiğinde, ona karşı çıkan kuvvetli bir
Türk varlığının olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, Kıpçak ve Bun-Türk adıyla
anılmaktadır (Zeyrek, 2019, 21 Eylül, https://www.tarihtarih.com).

Söz konusu belgeler dikkate alınınca açıkça anlaşılacaktır ki Ahıska
bölgesi eskiden beri Türklerin yerleştiği bir bölge olmuştur.
Tarih boyunca Ahıska Türkleri, hem Ahıska bölgesinde ikamet
ettikleri dönemde hem de ikinci dünya savaşının ardından birçok sıkıntılara
maruz kalmışlardır. Şöyle ki; takdir edilmelidir ki Ahıska Türkleri oturduğu
Ahıska

bölgesinde

hâkimiyet

el

değiştirdikçe

bazı

sıkıntılar

ve

huzursuzluklar kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca Ahıska Türkleri ikinci dünya
savaşından sonra Sovyetlerin zalim lideri Josef Stalin tarafından hayvan
vagonlarıyla SSCB’nin farklı bölgelerine sürgüne maruz bırakılmıştır.
Böylece uzun yıllardan beri ikamet ettikleri anavatanlarından ayrılmak
zorunda kalan Ahıska Türkleri hep vatan özlemini sürdürmüştür.
Ahıska Türkleri bütün sıkıntı ve zorluklara rağmen birlik ve
beraberliklerini koruyabilmişlerdir. Dil, din, adet ve örflerine sıkı bir şekilde
bağlı kalmış ve günümüze kadar aktarılmasını sağlamışlardır. Ahıska
Türklerinin sahip oldukları birlik ve beraberliği korumada en önemli
faktörlerden biri de sahip olduğu inançları olmuştur, diyebiliriz.
Ahıska Türklerinin sahip olduğu inançlarıyla alakalı bazı ilmi
çalışmaların yapıldığını söylememiz mümkündür. Fakat bununla beraber
ilahiyat açısından ele alınıp ayrıntılı bir şekilde irdelendiğini söylememiz de
zor

olacaktır.

Nitekim

daha

önceki

çalışmalarımızda

yaptığımız

araştırmalara göre Ahıska Türklerinin Müslümanlık yönünün yeterince
incelenmediğini, bu gibi konular üzerinde yeterince durulmadığını gördük
(Eşmeli ve Ethem, 2018, s. 325-346). Fakat her şeye rağmen gün geçtikçe
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Ahıska Türklerinin varlığı Türkiye’deki ilim camiasının dikkatini çekmekte
ve

Ahıska

Türkleri

farklı

açılardan

ele

alınıp

incelenmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nin verisine göre Ahıska Türklerinin
sadece 2018-2019 yıllarında bile Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde
Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm, Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Dilbilim, Kamu
Yönetimi ve Eğitim ve Öğretim gibi alanlara 13 tane tezde çalışmalara konu
olduğu görmekteyiz.
Belirtmek gerekir ki Ahıska Türklerinin geldikleri soy ve ikamet
ettikleri bölge örf ve adetlerinin oluşmasında önemli bir faktördür. Bizim
kabulümüze göre Ahıska Türklerinin soyu, Türk boylarından geldiği
yönündedir. İkamet ettikleri bölge ise tarihi vesikaların belirttiğine göre
milattan önceye dayanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Ahıska Türklerinin
örf ve adetleri diğer Türkî milletlerin örf ve adetleriyle ya örtüşmesi gerekir
veya birbirlerine yakın olması icap etmektedir.
Ahıska Türlerinde Nazar İnanışı ve İlgili Uygulamalar
1.

Nazar

Toplum, aynı kültür, inanç ve dil gibi bazı ortak özelliklere sahip bir
yapı olarak tanımlanmaktadır. İnsanın, dolayısıyla toplumun dokusunu,
inanış ve kabullerini belirleyen belli bazı unsurlar bulunmaktadır. Toplumun
sahip olduğu inanç, kültür ve coğrafya toplum içerisindeki bireylerin tavır,
davranış ve tutumlarında etkili olan unsurların başında gelmektedir. Bu
bağlamda Ahıska Türklerin nazar inanışını ve ilgili uygulamaları
incelenirken bu toplumun tarihsel süreç ve sosyo-kültürel durumu göz ardı
edilemez. Bu bağlamda öncelikle tarihsel süreçle birlikte Ahıska Türklerinin
inanç geçmişini de dikkate almakta fayda olduğu kanaatindeyim.
Nazar inanışı ve ilgili uygulamalar bir milletin sahip olduğu tarihsel
süreç, inanç ve karşılaştığı kültürler ve milletler tarafından etkilenmektedir.
Dolayısıyla, çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi Ahıska Türkleri bir
Türk boyu olması hasebiyle nazar ve buna bağlı uygulamalarında diğer Türk
boylarıyla benzerlik göstermektedir. Bu sebeple, Ahıska Türklerinin nazar
inanışı ve uygulamalarını ele almadan önce söz konusu topluluğun tarihsel
sürecinden bahsettik.
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Bu çalışmamızın ana konusu Ahıska Türklerinin nazar inanışı ve
ilgili uygulamaları olması hasebiyle nazar kelimesini açıkladıktan sonra
nazar inanışının kaynağıyla ilgili durumu kısaca izah edeceğiz.
Nazar, kelime olarak bakmak, görmek, düşünmek gibi anlamlarda
kullanılmaktadır. Türkçede terim olarak nazar, “beğenilen bir şeye
kıskançlıkla bakmak, zarar verecek şekilde onu etkilemek” anlamında nazar
etmek şeklinde kullanılmaktadır. Arapçada ise nazar kelimesi, isabet’ül ayn
(nazra) şeklinde ifade edilmektedir (Gürkan, 2016, s. 443-444). Nazar,
İngilizcede “evil eye”; Almancada “böser blick”; Yunancada “matisma”;
Farsçada “bed nezer” şeklinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda nazar, farklı
kültür ve medeniyetlerde kendine yer bulmuştur (Keskin, 2008, s. 191-2014;
Örnek, 1995, s. 167).
Terim olarak nazar, kelime anlamıyla ilişkili olarak, kıskançlık
duygusuyla beraber bulunan ve zarar verici bir etkisi olan göz ve bakışla
ilişkilidir. Bununla birlikte nazar kavaramı, kelime anlamından farklı olarak,
her hangi bir canlı veya cansız bir varlığa yönelik olarak sarf edilen
hayranlık ifadesi ve sözü de etkisi açısından nazarla ilişkili olarak
değerlendirilmektedir. Nazar, kıskançlık ya da beğeni ile ortaya çıkmakla
birlikte, beğenilen bir insanı veya şeyi dikkatsizce övme neticesinde de
oluşabilmektedir. Bu açıdan bir kişinin kendi yakınlarına veya kendisine ait
olan bir şeye kendi nazarının değmesi mümkündür (Gürkan, 2016, s. 443444). Bu anlamda nazar sadece kıskançlıkla olan bakıştan kaynaklanan bir
durum değildir. Beğenilen bir şeye veya insan hakkında tedbirsizce
konuşulması da nazara sebebiyet verebilmektedir. Başka bir ifadeyle nazar,
sadece kıskançlıkla ve çekememezlikle bakış değil; aynı zamanda gıpta,
imrenme, övünme, aşırı sevgi gibi olumlu duyguların da etkili olduğu bir
durumdur (Arık, 2017, s. 232-233).
Nazar, tarihsel geçmişe sahip olan bir inanış olarak farklı milletlerde
varlığını korumuş ve günümüzde de etkisini devam ettirmektedir. Nazar,
eski milletlerin hayatında etkin olduğu gibi farklı tarihsel süreçlerden
geçerek ve dönemler içerisinde bazı değişime uğrayarak günümüze ulaşmış
olan bir inanıştır. Bu bağlamda nazar inanışının tarihinin insanlık tarihiyle
eş zamanlı olduğu düşüncesi yanlış olmayacaktır(Gürkan, 2016, s. 443444).
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Nazar, tüm Türk boyları arsında yaygın olarak toplumda etkili olan
bir inanıştır. Bundan dolayı hem nazardan korunmak hem de nazardan
kurtulmak için bazı uygulamalara yer verilmiştir. Bazı Türk boyları
(Kazaklar) “nüsha” veya “tumar” yazdırıp üzerlerinde taşırken, diğer bazı
Türk boyları (Gagauzlar) muskayı hac ile birlikte kullanırlar. Türklerde
İslam’dan önce, boyna asılan bir taş parçası, bitki, kurt dişi ve bazı
hayvanların tırnağı gibi nesneler koruyucu olarak kabul edilirdi. Bu nedenle
bu gibi ‘şeyler’in nazara karşı kutsal koruyucu olduğuna inanılırdı. Diğer
Türk boylarında olduğu gibi Ahıska Türklerinde de nazara ve ilgili
uygulamalara yer verilmiştir (Eker, 2000, s. 47-48, 54; Keskin, 2008, s. 191214).
Yukarıda da ifade edildiği üzere bir toplumun tarihi, inancı ve
karşılaştığı kültür o toplumun dokusunun oluşmasında önemli birer etkendir.
Bu bağlamda, İslam öncesinde Türklerde var olan nazar ve ilgili
uygulamalar İslam’ı kabul ettikten sonra ya aynen korunmuş ya da bazı
şekilsel ve anlamsal değişiklere uğrayarak devam etmiştir. İslam öncesi,
diğer milletlerde olduğu şekliyle Türk boylarında da nazar ve ilgili
uygulamalarının yer aldığı bilinmektedir (Keskin, 2008, s. 191-214). İslam
toplumunda nazarla ilgili tutum ve davranışlar ağırlıklı olarak Kalem
suresinin 51. ayeti ile ilişkilendirilmektedir. Bu ayetin sebeb-i nüzulü
olarak, Hz. Peygamberi nazara uğratmaya çalışan ve bunu başaramayan bir
adamın kötü niyet ve girişimi kabul edilmektedir (Yazır, 1938, s. 5305).
Türk boyların ve dolayısıyla Ahıska Türklerinin nazar ve ilgili
uygulamalarının kaynağında tarihsel, kültürel ve dinsel unsurların etkili
olduğunu ifade etmek isabetli olacaktır. Nazar ve ilgili uygulamaların bu
bağlamda değerlendirilmesi konunun daha sağlıklı anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır.
2.

Nazar ile İlgili Uygulamalar

Nazar ile ilgili uygulamalar farklı şekil ve gerekçelerle karşımıza
çıkmaktadır. Bu durumun oluşmasında insanın ve dolayısıyla toplumun
zaman içerisinde sahip olduğu inanç, kültür ve coğrafya gibi etmenlerin
etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yukarıda da ifade edildiği gibi
nazarın kaynağı, gerekçesi ve insan-toplum hayatındaki fonksiyonunun
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bilinmesi nazar inanışı ile ilgili uygulamaların daha açık anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır.
a.

Nazarı Değen Kişilerin Özellikleri

Ahıska Türklerinde nazarı değecek kişilerde bulunduğu kabul edilen
bazı özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu kişilerle ilgili kabullerde Ahıska
Türklerinin ait olduğu kimlik, kültür, inanç gibi unsurların belirleyici bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nazarı değeceğine inanılan kişilerin
özellikleri ile ilgili olarak da diğer Türk boylarıyla benzer bir kabullenme
söz konusudur.
Nazar sahibi olduğu kabul edilen kişilerin belirgin özelliği göz
rengidir. Renkli göze sahip olanların nazarlarının değeceği kabulünden
dolayı onların nazarlarından sakınılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu
nedenle renkli göze sahip kişilerin bakışlarına maruz kalmamak için gayret
gösterilir ve onların bakışlarından kaynaklanan zarardan kurtulmak için
farklı uygulamalara yer verilir. Özellikle açık mavi veya çakır göz rengine
sahip olanların nazarının daha güçlü olduğuna inanılır. Bu sebeple böyle
kişilere karşı nazara maruz kalmamak adına dikkati olunması istenir
(Çıblak, 2004, s. 103-125; İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018; Gülşen
Saifullaeva, Honaz, 18.03.2018; Demirel Abbas, Pamukkale, 18.03.2018).
Nazarı değen kişilerin diğer bir özelliği ise, aşırı sevgi göstermeleridir. Bu
sebeple aşırı sevgi göstermekten uzak olunması gerektiği kabul edilir.
Nazarı değen kişilerin bir diğer özelliği ise, çok dikkatli bir bakışa
sahip olmasıdır. Bir kimseye ya da bir şeye bakışlarını hiç ayırmadan uzun
süre bakan kişilerin nazar sahibi olduğu kabul edilmektedir. Yaşça olgun
erkek veya kadınların da nazarlarının olduğuna dair bir kabullenme
bulunmaktadır. Nazarı değdiği kabul edilen kişilerin bir diğer özelliği ise,
toplum içerisinde kıskançlığıyla veya haset sahibi olmasıyla temaruz etmiş
olmasıdır (Kibar Atamov (Ethem), Pamukkale, 31.01.2018; Gülmira
Atamova, Denizli, 18.03.2018; Rıza Usmanov, Denizli 19.03.2018; Kerim
İsmail, Honaz 02. 02. 2018).
b.

Kimlere/Nelere Nazar Değer

Nazara, genellikle zayıf ve korumasız olduğu kabul edilen kişilerin
maruz kalacağına inanılır. Bunların başında korumasız ve bakıma muhtaç
olan bebekler gelmektedir. Bebeklerin kötü bakış veya tedbirsizce
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söylenmiş sözden çabuk etkileneceği kabul edilir. Aynı şekilde, toplumun
genel kabulleri çerçevesinde güzel veya yakışıklı gençlerin de nazara maruz
kalacağı kanaati yaygın bir kabuldür. Yeni geline, yeni doğum yapmış
kadına, işinde başarılı olan kişilere, maharetli ve çalışkan olanların nazara
uğrayacağı düşünülür (İlmira Ragibova Honaz, 31.01.2018).
Bakımlı ve semiz hayvanlar nazarı değen kişilerden uzak tutulması
gerektiği kabul edilir ve nazardan korunması için farklı uygulamalara yer
verilir. Güzel ve verimli bir bahçenin nazardan uzak olması için de bazı
koruyucularla korunması sağlanır. Yeni alınan bir nesne veya eşya için de
nazardan korunması gerektiğine inanılır ve bunun için de bazı uygulamalara
yer verilir.
c.

Nazar Değmesinden Korunma Yolları

Nazar değmesinden korunmak için farklı metot ve uygulamalara
başvurulmaktadır. Bunlar nazara maruz kalacağı kabul edilene ve kimin
nazarından korunacağına göre farklılık göstermektedir.
1.

İnsan İçin

Toplum içerisinde nazara maruz kalanların çoğunluğunu yukarıda
bahsettiğimiz üzere bebekler, çocuklar, yeni gelinler ve yeni doğum yapmış
olanlardır. Nazardan korunmak için insan söz konusu olduğunda yapılan
uygulamaların başında muska gelmektedir. Nazara uğramadan önce söz
konusu kişilerin nazardan uzak olması için muska yaptırılarak üzerlerinde,
ancak gözle görünmeyecek şekilde, taşımaları gerekmektedir. Böylece
nazarın kendisine zarar veremeyeceği veya etkilemeyeceği kabul edilir
(İlmira Ragibova Honaz, 31.01.2018).
Nazar boncuğu, özellikle bebeklerin nazardan korunması için
kullanılan bir objedir (Arık, 2015, s. 191-208; Dervisheva, 2018, s. 572573). Nazar boncuğunun farklı şekilleri olmakla birlikte bebek ve
çocukların üzerlerinde takılı olanlar genelde küçük ama görülebilecek bir
yerde olması gerekir. Bebeğin beşiğine ya da odasına asılan veya takılan
nazar boncukları ise daha büyük ve ilk bakışta dikkatleri üzerine
çekebilecek yerde olmalıdır ki, ilk bakıştan kaynaklanan nazarın etkisinden
bebek ya da çocuğu korusun.
Bir kişisinin aşırı övgü veya sevgisini belirtmesi durumunda o
kişinin hemen maşallah denmesini sağlamak, insan olsun başka bir şey
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olsun, nazardan korunma uygulamalarındandır. Bir diğer uygulama ise,
İslam dini ile bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötülüklerden
koruduğuna inanılan

muskaya benzeyen, nazar duasının

nazardan

korunmanın bir diğer yolu ise, İhlas, felak ve nas sureleriyle birlikte Âyetü'lKürsî’nin yazılı olduğu kâğıdı (muskaya benzer) üzerinde taşımaktır. Böyle
yapan kişilerin de nazardan kendisini korumuş olacağına inanılır. Âyetü'lKürsî, felak ve nas surelerinin yazılı olduğu bir şeyi üzerinde bulundurmak
nazara karşı alınan bir tedbirdir (Seher Mursal, Honaz, 16.12.2017; Mayzer
Hamit, Bursa, 19.03.2018; İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018).
Nazar değmesinden korunmak için yapılan bir diğer uygulama ise,
çocukların alnına mur (is) sürülür ki, böylece ilk bakıldığında mur
görüleceğinden ilk bakıştan kaynaklanan ve çocuğun nazar almasına sebep
olan şerrin çocuğun alnına sürülen mur tarafından engellendiğine inanılır
(Ragibova, 2008, 119-120). Nazardan korunmak için nazarı değen kişinin
yapması gereken bir davranışa yer verilir. Bu da söz konusu kişi, kendi
nazarının başkasına değmemesi için kolunun yenini geriye doğru kıvırır.
Böylece kendisinden kaynaklanan nazarın elbisenin yeni gibi geriye doğru
gelerek karşı tarafa geçmeyeceği ve ona zarar vermeyeceği kabul edilir
(İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018; Zulfiya Kuchirova, Rusya/Rostov-naDonu, 19.03.2018).
2.

Hayvan İçin

Hayvanların nazardan korunma yöntemleri arasında en yaygın olarak
boynuna veya alnına büyükçe bir nazar boncuğu takma uygulamasına yer
verilmektedir (Sinmez ve Aslım, 2017, 205-232; Kibar Atamov (Ethem),
Denizli, 31.01.2018). Yeni doğan buzağı, kuzu, oğlak gibi hayvanlar nazarı
değen kişilerin bakışlarından uzak bir yerde olması sağlanır ki, böylece
nazardan korunmuş olsun. Tedbirsizce bir hayvanın semizliğini veya
verimliliğini öven kişilere nazarının aklına getirmesi hatırlatılır ve maşallah
demesi istenir. Böyle yapılınca söz konusu hayvanların nazardan
etkilenmeyeceği

kabul

edilir.

Hayvan

barınaklarının

ilk

bakışta

görülebilecek yerine eski bez parçası, çuval eskisi gibi şeylerin asılmasının,
teneke vb. metal şeylerin bulundurulmasının hayvanların nazardan
korunmasını sağladığı kabul edilen uygulamalardandır (Mahmut Mursal,
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Honaz 12.12.2017; Dilara Mursal,

Honaz, 12.12.2017; Eşref Osmanlı,

Honaz, 02.02.2018; İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018).
3.

Bitki İçin

Sebze ve meyve bahçelerinin nazarın etkisinden korumak için farklı
uygulamalara yer verilmekle birlikte, en yaygın olarak kırık yumurta
kabuğu, kafatası kemiği, eski bez parçaları gibi nesnelerin sebze veya
meyve bahçelerinin ya da bizzat ağacın kendisinin ilk bakışta fark
edilebilecek şekilde asılması uygulamalarına yer verilmektedir. Sebze ve
meyvenin nazardan korunması için bahçelerin girişlerine ya da ağaçların
dallarına görülebilecek şekilde at nalı asmak da nazara karşı bir kalkan
uygulaması olarak kabul görmektedir.
4.

Mal-Mülk İçin

Özellikle yeni edinilen bir mal veya mülk olursa nazarın etkisinden
korunmasına dikkat edilir. Bu sebeple, yeni alınan olsun veya olmasın
evlerin girişlerine at anlı, nazar boncuğu, hayvan kafası kemiği, üzerlik gibi
nesneler asılır. Giriş kapılarının üstüne maşallah, besmele gibi İslam’a ait
motifler kullanılır. İş yerinde nazar ayetinin ve Âyetü'l-kürsî'nin yazılı
olduğu tablolar asılır. Yeni sahip olunan bir şey için hem şükür mahiyetinde
hem de kem göz ve sözlerin etkisinden yani nazardan korumak için kurban
kesilir ve kanı nazardan korunması istenen şeye sürülür (Eşref Osmanlı,
Honaz, 02.02.2018; Timur Abbas, Pamukkale, 19.03.2018).
d.

Nazara Uğramış Olmanın Belirtileri

Nazara maruz kalmanın belirtileri nazara uğradığı kabul edilen şeyin
tür ve cinsine göre, birçok benzerlik olmakla birlikte, farklılık
gösterebilmektedir.
1.

İnsan İçin

Nazar değen kişi kendisinde yorgunluk, halsizlik, iştahsız olma,
elinde ayağında bir cansızlık hisseder. Görünüş olarak da solgun bir yüze
sahiptir. Bu halde olmasında da herhangi bir sebep bulamaz. Böyle
olduğunda bu kişinin nazara uğradığı kabul edilir. Aynı şekilde nazara
uğrayan kişide diğer rahatsızlıkların yanında mide bulantısı, karın ağrısı,
eklem ağrısı, baş ağrısı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle bu
rahatsızlıklar ani bir şekilde belirip ara sıra yok olup tekrar ortaya çıkıyorsa
bu kişinin nazara uğradığına hükmedilir.
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Çocuk ve bebeklerde ise, halsiz, iştahsız, hareketsiz ve neşesiz olma
gibi durumların yanında sebepsiz yere sürekli ağlama, sürekli uyku hali gibi
durumlar nazar belirtileri olarak kabul edilir. Hem insan hem çocuk ve
bebekler için de boş ve manasız (cansız) bakış hali nazara uğramış olmanın
belirtileridir. İnsanın alışılmışın dışında dikkatsiz olması da nazara uğramış
olmanın bir diğer belirtisi olarak kabul görmektedir (Eşref Osmanlı, Honaz,
02.02.2018; İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018; Demirel Abbas,
Pamukkale, 18.03.2018).
2.

Hayvan İçin

Hayvanların huysuzlaşması, normalin dışında hırçınlaşması, yerinde
duramıyor olması, karnında şişkinlik olması, iştahsızlığı ve hareketsizliği
nazara uğradığının belirtileri arasında yer almaktadır. Sebepsiz yere ses
çıkartması, farklı sesler çıkartması ve yeri eşelemesi gibi davranışlar da
hayvana nazar değdiğine işaret olarak görülmektedir.
3.

Bitki İçin

Bitkilere nazar değdiğinin başta gelen belirtisi bütün şartların uygun
olmasına rağmen solmaya başlaması ve sonrasında kurumasıdır. Ağaç veya
bitki, sebze vb. şeylerin nazara maruz kalmasının bir diğer belirtisi ise,
bütün şartların elverişli olmasıyla birlikte meyve vermemesi, verimli
olmamasıdır. Bitkinin veya ağacın büyümemesi, çiçek açmaması gibi
durumlar da nazara maruz kalmasının belirtileri olarak kabul edilir.
4.

Mal-Mülk İçin

Mal-mülk sık sık arızalanırsa, bozulursa, başına istenmedik bir
durum gelirse nazara uğradığına hükmedilir. Araba sürekli olarak
arızalanıyor veya arabayla sürekli bir kaza yapılıyorsa, o arabanın nazara
maruz kaldığına inanılır. Evde sık sık istenmeyen bazı bozulmalar, aksi
durumlar olursa, kıskanç birinin ve kem gözlü birinin nazarının olduğu
düşünülür (Kibar Atamov (Ethem), Denizli, 31.01.2018).
e.

Nazardan Kurtulma Uygulamaları

Nazara değdikten sonra ondan kurtulmak için farklı yöntemlere
başvurulmaktadır. Bu yöntemler kendisine nazar değen şeye göre de
çeşitliktik göstermektedir. Hatta nazara maruz kalan şey aynı cinsten bile
olsa farklı uygulamalara başvurulmaktadır.
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1.

İnsan İçin

Nazara uğrayan yetişkin veya çocuk/bebek için nazardan kurtulma
uygulamaları çok benzerlik göstermekle birlikte bazı farklılıklar da
bulunmaktadır. Nazardan kurtulmak için farklı yöntemler uygulanmaktadır.
En aygın olarak nûfsü (nefesi) keskin olarak kabul edilen hocalara
başvurulmaktadır. Bu kişi, faklı uygulamalar olmakla birlikte, bir ekmeğe
dua okur ve ekmeği bıçakla keser. Sonra kestiği ekmeği köpeğe verir. Üç
defa bu işlemi yapar. Böylece kendisine nazar değen kişinin nazardan
kurtulacağı kabul edilir (Ragibova, 2008, s. 119-120). Nazardan
kurtulmanın ikinci yolu ise, halk arasında nazar bozan olarak meşhur olmuş
kadına-özellikle bu kadın yaşlı bir kadın olur- gidilir. Bu kadın genellikle
üzerlik otunun (ülkemizde nazar otu olarak da bilinmektedir) ateşle
tütsüsünü yapar. Daha sonra bununla nazar değen kişinin elbisesi tütsülenir.
Bu işlem sonucunda nazarın etkisinin gideceğine inanılır. Üçüncü uygulama
ise, nazarı değen kişinin elbisesinden küçük bir parça alınıp yakılır ve
üzerinde nazar olan kişiye koklatılır. Bunun neticesinde nazarın etkisinin
kalkacağı düşünülür (eşref Osmanlı, Honaz, 02.02 2018; Kibar Atamov
(Ethem), Denizli, 31.01.2018; Albina Muhammed, Honaz, (19.03.2018).
Nazardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerden biri de, İslam’ın etkisiyle
oluşmuş olduğu düşünülmektedir, Âyetü'l-kürsî’nin, felak ve nas surelerinin
okunarak nazar değene doğru nefesin üflenmesidir. Böyle yapılınca hem
okuyan hem de okunan esnerse nazar olduğuna kanaat getirilir.
2.

Hayvan İçin

Hayvanların nazardan kurtulması için ise, insanlardan farklı olarak
yünden olan bir bez veya tülbentten kopartılan bir ipin okunması ve daha
sonrasında yakılarak nazara uğramış hayvana onun dumanının koklatılması
uygulanmaktadır. Böylece, dumanı koklayan hayvanın nazarın etkisinden
kurtulup iyileşeceği düşünülür. Yine nefesi keskin olarak kabul edilen
hocaya okutulan tuz ve suyun üç boyunca yemine ya da suyuna katılarak
yemesi sağlanır (İlmira Ragibova, Honaz, 31.01.2018).
3.

Bitki İçin

Meyve ve sebzeler için nazardan kurtarmak için nazardan korumak
üzere yapılan uygulamalara başvurulur. Bununla birlikte, hayvan pisliği,
özellikle tavuk pisliği, serpilir. Böylelikle nazarın etkisi giderilmiş olur. Bir
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diğer uygulama ise, nazara maruz kalan ağaç, sebze kesilir ve diğerlerinin
böylece nazarın etkisinden kurtulması sağlanır.
4.

Mal-Mülk İçin

Mal veya mülke ait nazar değdiğine dair bir kabullenmenin ardın
yapılan nazardan kurtulma yöntemleri, nazar duası okutma, içerisinde
Âyetü'l-kürsî, nazar duası, felak ve nas surelerinin yazılı bulunduğu bir
kâğıdı muska şeklinde veya tablo şeklinde ilgili mal-mülkte bulunmasını
sağlama şeklindedir. Özellikle iş yeri ev gibi yapıların nazardan kurtulması
için üzerlik ile tütsülenmesi sağlanır. Böylece nazarın ilgili şeylerden
etkisinin kalkacağı kabul edilir (Eşref Osmanlı, Honaz, 02.02.2018; Kibar
Atamov (Ethem), Denizli, 31.01.2018).
3.

Nazar Uygulamalarından Bazı Örnekler

Nazarla ilgili bazı öne çıkan örnekleri kişilerin kendi tecrübelerinden
aktarmak faydalı olacaktır.
1.

Ata nazar değmesi

“Kırgızistan’dayken benim atım vardı. Bir gün iki oğlumla birlikte
tarlanın kenarında bulunan odunları at arabasına yükledim. Odunları
götüreceğimiz yere (evimin yakınına) ben önceden gittim ve oğullarım atla
birlikte geldiler. At arabasından odunları indirdikten bir müddet sonra atlar
titremeye başladı. Normalde böyle bir şey olmazdı. Tarlaya bırakınca yeşil
otları yerdi. Hemen ben çocuklara atı koşturup koşturmadıklarını sordum.
Onlar da hayır, biz atları koşturmadık ve terletmedik dediler. Baktım at tir
tir titriyor, hemen bıçağı aldım ve atı kesmek için hazırlık yapmaya
başladım. (Bu arada hemen şunu belirteyim: Kırgızistan’da at eti
yenilmektedir.) Ben de at israf olmasın diye kesip az bir miktar da olsa etini
satayım düşüncesiyle atlara doğru elimde bıçakla yöneldim. Bu arada
tarladaki Kırgız komşum bu durumu gördü, bana seslendi ve atın durumunu
benden sordu. Ben de olanları ve atın durumunu kendisine anlattım. Hemen
komşum bana yeşil bir yemeni/tülbent veya benzeri bir şey var mı dedi.
Ancak bu yün olmalı diye de beni uyardı. Bir şey yapacağım atın iyileşecek
dedi. Hanımıma seslendim. O da yeşil yün tülbendi getirdi. Kırgız komşum,
tülbentten bir ip kopardı, onun üzerine doğru bir şeyler okudu. Sonra o ipi
yaktı ve atın burnuna doğru uzatarak atın ipten çıkan dumanı koklamasını
sağladı. Sen hiç endişelenme diyerek biraz sonra atında hiç bir şey
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kalmayacak dedi. Fazla bir zaman geçmeden at tarlada eskiden olduğu gibi
başladı ot yemeğe”.
2.

Kuzuya nazar değmesi

“Bir kuzu almıştık. Ancak bu kuzu besili idi. İki gün sonra bu kuzu
hiçbir şey yokken boynunu yere dikti. Hiçbir şey yemez ve hareket etmez
oldu. Annem bu kuzuya nazar değmiş olmalı dedi. Elini kuzunun başına
koydu. Bir şeyler okumaya başlamıştı ki, annem yere yıkıldı”.
“Özbekistan’da henüz küçükken ön sokakta bir nene vardı. Bu nene
gelen geçenlere dikilip bakardı. Bu sebeple herkes ondan uzak bir yerden
geçerdi. Bir gün akşama doğru bakkala geçtim. Bu nene bana da baktı.
Sabaha doğru ayağımda yaralar çıktı. Bunun bir göz yarası olduğunu
söyleyip dün nene seni gördü mü dediler. Ben de o bakkala geçerken bana
bakmıştı dedim. Bunun üzerine ayağımın değdiği yerden çerçöp toplayıp
tütsü yaptılar ve birkaç gün sonra ayağımda çıkan yara geçti” (Eşmeli ve
Ethem, 2018, s. 325-346).
Ahıska Türklerinin nazar inanışı ve ilgili uygulamaları Anadolu ve
diğer Türk boylarınınki ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. Ahıska
Türklerinde olduğu gibi Anadolu’nun birçok bölgesinde kimlerin nazarının
değeceğine dair kabullerde göz rengi önemli bir unsurdur. Açık mavi veya
çakır gözlü olanların nazarı değen kişiler olduğuna inanılır. Diğer yandan
hem Ahıska Türklerinde hem Anadolu ve diğer Türk boylarında nazarı
değen kişilerin orta yaşın üzerinde olması ortak bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kimlere/nelere nazar değeceği konusunda da birçok yönden
ortak noktalar bulunmaktadır. Bebekler, yeni yetişen gençler, çocuklar, yeni
gelin olanlar ve yeni doğum yapmış olanların nazara karşı daha zayıf olduğu
hemen hemen tüm Türk toplumunda yaygın bir inanıştır (Yılmaz, 2008, s.
417-430).
Yukarıda yer verdiğimiz Ahıska Türklerinin nazardan korunma
yöntemlerinin

büyük

bir

kısmı

Anadolu’daki

insanlar

tarafından

uygulanmaktadır. Nazar boncuğu, yumurta kabuğu, muska, ihlas, felak
sureleri, Âyet’el Kürsî ve nazar ayeti, maşallah yazısı, alına kara sürme,
nazarı değecek olanın

aklına nazarının

getirmesini

sağlama

gibi

uygulamalar Anadolu halkının tamamına yakınında nazardan korunmada
önemli unsurlar olarak kabul edilmektedir. Yorgun olma, iştahsızlık,
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dikkatsizlik gibi durumlar nazara uğramış olmanın belirtileri olarak kabul
edilmektedir. Bu hususta da benzerlikler göze çarpmaktadır (Çıblak, 2004,
s. 103-125).
Nazardan kurtulma uygulamalarında benzerliklerin yanında bazı
farklılıklar dikkati çekmektedir. Nefesi keskin olduğu kabul edilen hocaya
okutma uygulanmakla birlikte, ekmeğe okutma, onu kesip bir köpeğe verme
uygulaması Ahıska Türklerine özgü olan bir durum olduğu kanaatindeyim.
Nazardan kurtulmak için illa yaşlı bir kadına okutma durumu da Ahıska
Türklerinde ait bir uygulamadır. Üzerlik otu ile ilgili uygulamalar bazı
farklılıklar olmakla birlikte ortak bir uygulamadır (Emeksiz, 1998, s. 229242). Nazarı değen kişinin elbisesinden alınıp nazar değer kişiye koklatılma
uygulaması da Ahıskalı Türklere özgü bir uygulama olduğu aşikârdır.
Sonuç
Bir

milletin

temel

özelliklerini

belirleyen

birçok

unsurlar

bulunmaktadır. Tarihsel süreçte yaşanılan tecrübe, kabul edilen ve
karşılaşılan inanç, kültür ve milletler bu unsurların başında yer almaktadır.
Bu nedenle bir milletin veya topluluğun kimliğinin belirlenmesinde
yukarıda belirtilen unsurların bilinmesinde büyük bir fayda bulunmaktadır.
Bu çalışmamızda Ahıska Türklerinin nazar inanışı ve ilgili uygulamalarını
söz konusu topluluğun bütün unsurlarıyla birlikte tarihini ele alarak
açıklamaya çalıştık ve tarihsel süreç ile yakın bir ilişkisinin olduğu ve aynı
zamanda söz konusu inanış ve uygulamaların Ahıska Türklerinin
kimliklerinin bir parçasını oluşturduğunu gözlemledik. Sürgünde olan
Ahıskalı Türklerinin yer ve zamandan bağımsız olarak genel itibariyle
benzer nazar inanışına ve ilgili uygulamalarına sahip olduğu sonucu ortaya
konulmuştur.
Ahıska Türkleri tarih içerisinde farklı inanç ve kültürlerle karşılaşma
imkânı/zorunluluğu olan bir topluluk olarak farklı inanç ve kültürlerden
etkilenmiştir. Ancak sürgün öncesinde Ahıska Türklerinin inanç ve kültürü
diğer Türk boylarıyla büyük oranda benzemektedir. Sürgün zamanlarında da
Ahıska Türkleri her ne kadar farklı milletler, inanç ve kültürlerle karşılaşmış
olsa da büyük oranda sürgün öncesinde sahip olduğu örf, adet ve inanışları
etrafında kenetlenerek birliktelikleri ve kendilerine has inanış ve
uygulamaları muhafaza etmeyi büyük oranda başarmışlardır. Bu nedenle
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Ahıska Türklerinin sahip olduğu nazar inanışı ve ilgili uygulamaları diğer
Türk boylarıyla benzerdir. Ancak, karşılaştıkları millet, kültür ve
inançlardan da etkilenmiş oldukları da bir gerçektir. Bu bağlamda Ahıska
Türklerinin nazar inanış ve ilgili uygulamaları kimliklerinin bir parçası
olarak geçmişten günümüze farklı süreçlerden taşındığı gibi günümüzden
gelecek zamanlara da ya aynen ya da şekil ve anlam değişikliğiyle devam
edecek gibi görünmektedir.
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GÜRCÜ KAMUOYUNDA MEVCUT AHISKA TÜRKÜ ALGISI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE PERCEPTION OF THE AHİSKAN TURKS IN
THE GEORGIAN PUBLIC
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ТУРОК-АХЫСКА
ГРУЗИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Şir Muhammed DUALI 
Özet
Dönemin Sovyetler yönetimi tarafından 14 Kasım 1944 tarihinde asırlardan
beri yaşadıkları ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerin
sürgününün üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen bu problem henüz
çözümlenmiş değildir. Bugün sayıları tahmini beş yüz bini bulan Ahıskalı
Türklerin, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşam mücadelesi veriyor
olması bu sorunun halledilmemesi ile doğrudan ilintili bir durumdur.
Yıllardan beri Ahıskalıların Gürcistan’a dönme mücadeleler çeşitli
engellemelerle ertelenmektedir. Esasında Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına
dönmelerinin önündeki en büyük engeli, Gürcistan devletinin izlemekte
olduğu negatif politikalar oluşturmaktadır. Her ne kadar Gürcistan hükümeti
1999 yılında Avrupa Konseyine üyeliği çerçevesinde Ahıskalıların ana
vatanlarına dönüşleri hususunda bir sorumluluk almışsa da aradan geçen
yirmi yıla rağmen bu sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınmaktadır.
Gürcistan’ın bu tutumu doğal olarak Gürcü halkının da Ahıskalı Türklere
yönelik bakış açısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sorunun siyasi
boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyolojik nedenlerinin de varlığını
burada belirtmekte yarar vardır. Biz bu sunumumuzda ilk olarak
Gürcistan’ın ekonomik durumuna ve sosyal yapısına temas edeceğiz. Daha
sonra Gürcü kamuoyunda mevcut Ahıskalı algısı ve Ahıskalıların
Gürcistan’a geri dönmeleri meselesine Gürcülerin bakışları üzerinde
durmaya çalışacağız. Bunu yaparken, Gürcüler arasında Ahıskalı Türklerle
ilgili yapılan bazı anket sonuçları üzerinde durulacaktır. Tüm bu
değerlendirmeler sonucunda problemin çözümüne yönelik bazı öneriler
sıralanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, Ahıskalı, Gürcistan, Sürgün, Vatan
Abstract
75 years have passed since the exile of Ahiska Turks who were exiled from
their homeland on November 14, 1944 by the Soviet administration of the
period. However, this problem has not been solved yet. Today, the number
of Ahiska Turks is estimated to be five hundred thousand and they live in
various geographies of the World. Because this issue is not resolved, For
many years the struggle of the Ahiskans to return to Georgia has been
postponed with various obstacles. In fact, the biggest obstacle to the return
of Ahiska Turks to their homeland is the negative policies pursued by the
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Georgian state. Although the Georgian government in 1999 in return for
membership in the Council of Europe took responsibility for the return of
the Ahiskians to their homeland it has refrained from fulfilling this
responsibility despite the 20 years that have passed. This attitude of Georgia
naturally affects the view of Georgian people towards Ahiska Turks
negatively. It is worth mentioning the existence of economic and
sociological reasons as well as the political dimension of the problem. In
this presentation, we will first touch upon the economic situation and social
structure of Georgia. Then, we will try to focus on the current perception of
the Ahiska people in the Georgian public and the views of the Georgians on
the issue of the return of the Ahiskians to Georgia. In doing so, the results of
some surveys among Georgians about Ahiskans Turks will be emphasized.
As a result of all these evaluations, some suggestions for solving the
problem will be listed.
Keywords: Turks, Ahiska, Georgia, Deportation, Homeland
Резюме
75 лет прошло с изгнания турок-ахыска, со своей родины 1944 года
советской администрацией того периода. Однако эта проблема еще не
решена. Сегодня число турок-ахыска оценивается в пятьсот тысяч, и
они живут в различных географических регионах мира. Поскольку этот
вопрос не решен, в течение многих лет, борьба турок-ахыска в за
возвращение в Грузию откладывалась с различными препятствиями.
На самом деле, самым большим препятствием на пути возвращения
Турок-ахыска на родину является негативная политика, проводимая
грузинским государством. Хотя грузинское правительство в 1999 году
в обмен на членство в Совете Европы взяло на себя ответственность за
возвращение турок-ахыска на родину. Но Грузия воздержалось от
выполнения этой обязанности, несмотря на прошедшие 20 лет. Такое
отношение Грузии, естественно, отрицательно сказывается на
отношении грузинского народа к турок-ахыска. Стоит упомянуть
наличие экономических и социологических причин, а также
политическое измерение проблемы. В этой презентации мы сначала
коснемся экономической ситуации и социальной структуры Грузии.
Затем мы попытаемся сосредоточить внимание на нынешнем
восприятии народа Турок-ахыска грузинской общественностью и
взглядах грузин на вопрос о возвращении Турок-ахыска в Грузию. При
этом будут подчеркнуты результаты некоторых опросов грузин о
турках-ахыска. В результате всех этих оценок будут перечислены
некоторые предложения по решению проблемы.
Ключевые слова: Турки, Ахыска, Грузия, Депортация, Родина
Giriş
Gürcistan, içerisinde çeşitli etnik ve dini kimliklerin bir arada
yaşamayı başaran ender topluluklardan biri konumundadır. Zira Gürcistan
sınırları içerisinde hem Sovyet öncesi hem Sovyetler dönemi hem de
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Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreçte birden fazla etnik grup ve çeşitli
dini topluluklar varlık göstermeyi başarmışlardır. 2018 yılı verilerine göre
Gürcistan’ın toplam nüfusu 3.907.131 civarındadır. Bu nüfusun %87’si
Gürcü, %6,5’i Azerbaycanlı, %4,5’lik dilimi Ermeni ve geri kalan %2’lik
kesimi de diğer etnik gruplardan müteşekkildir. Bu nüfusun %84’ü
Hristiyan, %10,7’si Müslüman, %3 civarında Ermeni Gregoryan ve %0,4
oranında da diğer din mensuplarından oluşmaktadır. 2014 seçimleri
öncesinde gerçekleştirilen nüfus sayımına göre günümüz Gürcistan sınırları
içerisinde 398 bin civarında Müslüman yaşamaktadır ki yukarıda da
belirtildiği üzere bu oran toplam nüfusun %10,7’ne tekabül etmektedir.
Müslüman nüfusun yoğunlukta yaşadığı bölgelerin başında Gürcistan’ın
Azerbaycan sınırı bölgesinde yer alan Pankisi Vadisi gelmektedir. Bu
vadide ikamet eden Müslüman nüfusun önemli bir bölümü Azeri Türklerden
müteşekkildir. Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu bir diğer bölge ise
Gürcistan’ın Türkiye sınırında bulunan Acara Özerk Cumhuriyetidir. Bunun
dışında Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinde de az sayıda dahi olsa bir
Müslüman

azınlığın

ikamet

ettiği

görülmektedir.

Bu

Müslüman

azınlıklardan biri de Samtshe-Cavaheti bölgesinde ikamet eden az sayıdaki
Ahıskalı Türkleridir. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ise çeşitli etnik
gruplardan müteşekkil toplam 16 bin civarında Müslüman ikamet
etmektedir (Sikharulidze, 2016, s. 71).
Bu veriler ışığında Gürcü toplumunun, çeşitli ırk ve inanç
mensupları ile birlikte yaşama tecrübesine sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Lakin bu tecrübeye rağmen Gürcü toplumunun 1944 yılına
değin bu topraklarda birlikte yaşadıkları Ahıskalı Türklerin yeniden ana
yurtlarına

dönmeleri

hususunda

temkinli

davranmaları

gözlerden

kaçmamaktadır. Oysa Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyine üyeliği ile
birlikte bu sorunun çözümü hususunda sorumluluk almış bulunmaktadır
(Akkiyeva, 2016, s. 70). Netice itibarıyla Gürcü toplumunda hâsıl olan bu
olumsuz havanın birden fazla nedeninin olduğunu söylemek mümkündür.
Bunlardan en önemlisi, Gürcistan devletinin bu sorunla ilgili öteden beri
uygulaya geldiği olumsuz politikalar yatmaktadır.
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I.

Sosyo-Politik Durum

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Gürcistan, o günden bu güne
çeşitli sisyasi görüşlere sahip iktidarlarca yönetile gelmiştir. Bağımsızlık
sonrası iktidara gelen Zviad Gamsahurdia, radikal bir milliyetçiliği ön plana
çıkartmış ve Gürcü Ortodoks kilisesi ile iş birliği içerisinde bir politika
izlemiştir. Eduard Shevardnadze ise Gamsahurdia’nın aksine daha ılımlı ve
dengeli bir politika gütmeyi yeğlemiştir. Ülkede baş gösteren ekonomik kriz
ve işsizliğin artması neticesinde bu sefer iktidar Amerika destekli lider
Mikhail Saakashvili’nin yönetimine geçmiştir. Saakashvili, seleflerine
oranla daha başarılı bir politika izlemişse de özellikle Ahıskalı Türklerin
geri dönmeleri hususunda önceki politikaları devam ettirmek suretiyle
sorunun ertelenmesine hizmet etmiştir. Gürcü yönetimlerinin Ahıskalı
Türklerin

meselesine

yönelik

çözümsüzlük

politikası

gütmelerinin

temelinde halkın ekser bölümünü oluşturan Gürcü Ortodoks Kilisesinin
pozisyonu ile doğrudan ilintilidir. Gürcistan’da iş başına gelen iktidarlar
gönüllü veya gönülsüz, Kilisenin hassasiyetlerine dikkat etmek zorunda
kalmaktadırlar. Zira Kilise, günümüzde Gürcistan toplumunda hâkim olan
havayı yansıtan, siyasetin ayrılmaz bir parçası ve iktidarın meşruiyetinin ana
kaynağı haline gelmiş durumdadır (Sikharulidze, 2016, s. 80). Dolayısıyla
iktidarlar, hem ülkedeki Müslüman azınlık hem de vatanlarına dönme
arzusunda olan Ahıskalı Türklerin problemleri konusunda kayda değer bir
politika izlemekten imtina etmektedirler. Nitekim uluslararası camianın
baskı ve talebi neticesinde zaman zaman az sayıda Ahıskalı ailenin
Gürcistan’a yerleşmesine onay çıkmışsa da uygulama safhasında ciddi
sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Tabii bu duruma ülkenin mevcut
ekonomik durumunun da azımsanmayacak ölçüde katkısı söz konusudur.
Ülkede sıkça değişen iktidarlar ve uyguladıkları politikalar Gürcistan’a
yönelik yabancı sermaye akışının da önünde bir engel teşkil etmektedir.
Gürcü toplumu ise zaten kısıtlı olan imkânların bir öteki ile paylaşımı
hususunda da tereddüt yaşamaktadır. 2012 verilerine göre Gürcistan’da
işsizlik oranı %14-15 civarında iken kişi başına düşen yıllık milli gelir oranı
3500 dolar seviyesindedir (Bülteni, 2012, s 8). Ülkedeki mevcut bu ekonomik
durumun da Gürcü halkının Ahıskalı Türkler konusunda tereddütlü bir bakış
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açısı geliştirmelerine zemin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Oysa
Ahıskalıların bölgeye kültürel ve ekonomik açıdan ciddi katkı sunacağı
muhakkaktır. Ayrıca Türkiye’nin bölgeye yönelik yapacağı yatırımları da
gözden kaçırmamak gerekir. Özellikle 2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’ın
bazı kesimlerini ilhak etmesi ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler kopma
noktasına gelmesinden sonra Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkiler daha da
belirgin bir hal almıştır. 2017 yılında yapılan bir anket çalışmasına göre
Gürcülerin

%65’i

Türkiye

ile

gerçekleştirilen

ticari

faaliyetleri

desteklediğini ortaya koymaktadır (Larisa, 2018, s. 424). Esasında Türkiye,
Gürcistan açısından Batıya açılan kapı niteliğindedir ve Gürcü ekonomisinin
önemli

bir

bölümü

Türkiye

ile

veya

Türkiye

üzerinden

gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple Ahıskalıların bölgeye yerleşmesi, ikili
ilişkilerin çok daha üst seviyelere çıkmasına hizmet edecektir.
II.

Gürcü Toplumunda Ahıskalı Türk Algısı

Günümüz Gürcistan toplumunun Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına
geri dönmeleri ile ilgili yapılan kamuoyu araştırmaları ortaya koymaktadır ki
Gürcülerin (buraya bölgede ikamet eden Ermeniler de dâhildir) önemli bir
bölümü

Ahıskalıların

Gürcistan’a

geri

dönmeleri

meleşesine

sıcak

bakmamaktadır. Yukarıda da değindiğimiz üzere bunun siyasi, ekonomik ve de
sosyal birden dazla nedeni söz konusudur. Siyasi açıdan her ne kadar Türkiye
Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında ikili ilişkilerin üst düzeylere ulaşmışsa da
Gürcü hükümetleri Ahıskalıların geri dönüşleri meselesinde geleneksel
pozisyonlarından taviz vermemekteler (Larisa, 2018, s. 425). Gürcü
Hükümetlerinin bu katı tutumu doğal olarak Gürcü toplumunu da ciddi manada
etkilemektedir. Bu duruma bölgeye yerleştirilen ermeni nüfusun çokluğu ve
olası bir Ahıskalı dönüşlerinde bölgede meydana gelecek istikrarsızlık
iddialarının da eklenmesi süreci içinden çıkılmaz bir boyuta taşımaktadır(Ali
Asker, 2017, s. 158). Bu bağlamda şunu da belirtelim ki Gürcü kamuoyunda
yapılan anketlerde araştırmaya katılan deneklerin bir kısmının bölgede ikamet
eden Ermenilerden oluşması sonuçları önemli derecede etkilemektedir.
Özellikle Ermeni araştırmacıların bu hususta kaleme aldıkları çalışmalara
bakıldığında, Ahıskalıların bölgeye geri dönmelerine şiddetle karşı çıktıklarını
görmek mümkündür. Hatta böyle bir adımın atılması halinde bölgede Türk
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Ermeni sürtüşmesine ve akabinde çatışmalara yol açacağı üzerinde durulurken,
Ahıskalı Türklerin nüfus artışına dikkat çekilmek suretiyle Gürcü toplumunda
bir

endişeye

yol

açma

gayreti

içerisine

girmektedirler

http://www.golos.am/2000/may_2005/19/st05.html).

Oysa

(Razdan,
Ahıskalılar

sürgün edilmeden önce de bölgede yoğun bir nüfusa sahipti ve bölge
halkları ile asırlarca barış içerisinde yaşamayı başarmışlardı. 1939 verileri
bizlere bölgede mevcut etnik çeşitliliği gözler önüne sermektedir.
1939 yılı verilerine göre Samtshe-Cavaheti (Ahıska) bölgesinin etnik
yapısı (Minasyan, 2006, s114).
Tablo: 1
İlçeler

Gürcü

Ermeni

Türk

Kürt

Ahıska

5.836
(10,5%)
5.466
(13,2%)
6.500
(19,9%)
4.857
(7,5%)
93
(0,3%)
22.752
(9,9%)

16.454
(29,7%)
942
(2,3%)
1.741
(5,3%)
54.081
(83,6%)
27.376
(79,2%)
100.594
(44,0%)

28.428
(51,2%)
32.928
(79,7%)
21.612
(66,2%)
4.015
(6,2%)
1.009
(2,9%)
87.992
(38,5%)

1.423
1.538
(2,6%) (2,8%)
69
1.281
(0,2%) (3,1%)
1.980
293
(6,1%) (0,9%)
309
1.102
(0,5%) (1,7%)
77
5.862
(0,2%) (17,0%)
3.858
10.076
(1,7%) (4,4%)

Adigön
Aspindza
Ahılkelek
Ninotsminda
Toplam

Rus

Toplam
55.490
41.314
32.644
64.655
34.575
228.678

Görüleceği üzere karşımıza 80 binin üzerinde Türk, bir o kadar
Ermeni ve 30 binin üzerinde Gürcü ve Rus’tan oluşan bir tablo çıkmaktadır.
Özellikle yüzyıllardan beri Ermeni ve Gürcülerle barış ve huzur içerisinde
bir arada yaşamayı başaran Ahıskalıların, geri döndüklerinde çeşitli
anlaşmazlıklara yol açacağı iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır. Ancak
yıllardan beri yürütülen olumsuz propagandalar neticesinde Gürcü halkı
Ahıskalılar konusunda ciddi tereddütler yaşamaktalar. Yapılan bazı
kamuoyu anketleri de bu durumu gözler önüne sermektedir. Esasında bu
hususta Gürcü toplumu ve aydınlarının ikiye bölündüğünü de söylemek
mümkündür. Azınlıkta olmakla beraber bazı akademisyen ve siyasilerin bu
sorunu çözme irade ve istekleri olduğu gibi, tam aksine Türklerin bölgeye
geri

dönmelerini

Gürcistan’ın

geleceği

açısından

felaket

olarak
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yorumlayanlar da yok değildir (Irina, https://www.ca-c.org/journal/cac-072000/21.badurashv.shtml).

2000’li yıllardan itibaren gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları,
Gürcü toplumunun Ahıskalılar ile ilgili düşüncelerinin durumu hakkında
bizlere bazı ipuçları sunmaktadır. Biz burada Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te
12 uzmanın katılımıyla 500 denek üzerinde gerçekleştirilen kamuoyu
araştırmasının sonuçları üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.
Öncelikle şunu belirtelim ki ankete katılan uzmanların %91’i Ahıskalı
Türklerin,

Müslüman

Gürcü

veya

Müslüman

Mesketiler

olarak

isimlendirilmesi gerektiğini belirtmekteler. Yine Ahıskalıların etnik
kökenleri ile ilgili ise katılımcıların %23’ü Gürcü, %7,7’si Türk, %30,8’i ise
Türkleşmiş Gürcü olduğunu düşünüyor. Tüm bu farklı tanımlamalara
rağmen ankete katılan halkın %44’ü ve uzmanların da %41,7’si
Ahıskalıların ancak Gürcistan’ın oryantasyonu ile geri dönebileceklerini
düşünmekteler.

Ankete

katılanların

neredeyse

yarısı

ise

(%46,4)

Ahıskalıların geri dönmeleri hususuna tamamen karşı olduklarını ortaya
koymaktalar. Her iki grubun ortak oldukları nokta ise Ahıskalıların
Gürcistan’a dönmeleri takdirde Gürcü tarihi ve dilini öğrenmeleri gerektiği
hususudur. Yine Ahıskalı Türklerin Gürcistan’a geri dönmelerine olumlu
bakan katılımcıların %38’i ile uzmanların %41,7’si, Ahıskalılar geri
dönecekleri takdirde, mutlaka Gürcistan’ın her bölgesine dağıtılmaları
gerektiğini belirtmişlerdir. Geri dönüşe olumlu bakan katılımcıların yalnızca
%8,3’ü Ahıskalıların çıkartıldıkları topraklara yerleştirilmeleri gerektiğini
belirtmişlerdir

(Irina,

https://www.ca-c.org/journal/cac-07-

2000/21.badurashv.shtml). Görüldüğü üzere Ahıskalı Türklerle ilgili Gürcü

kamuoyunda iki farklı görüş mevcuttur. Her ne kadar Ahıskalıların etnik
açıdan Türk kökenli olukları kabul göremiyor ise de geri dönme hususunda
nispeten olumlu bir bakış açısının hâkim olduğu söylenebilir. Ancak uzman
ve katılımcıların Ahıskalıların Gürcistan’ın her bölgesine dağıtılması fikrini
savunmaları, adaptasyondan ziyade asimilasyonu çağrıştırmaktadır.
Altta verilen tablolarda ankete katılanların vermiş oldukları
yanıtların renklere ayrılarak oluşturulan yüzdesini göstermektedir. Mavi
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renkte olan çizgi uzmanların görüşünü, siyah renk ise vatandaşların vermiş
olduğu cevapların göstermektedir.
Ahıskalıların (Mesketler) etnik kökeni üzerine elde edilen sonuçlar;
Tablo; 2

1. Gürcü
2. Türk
3. Gürcü kökenli melez
4. Türk kökenli melez
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönmelerine yönelik
katılımcıların yaklaşımları; Tablo; 3

1. Bütün isteyenlerin geri dönmelerine olumlu bakanlar.
2. Yalnızca Gürcülüye yönelimi olanların gelmesine olumlu bakanlar.
3. Genellikle dönmelerini uygun görmeyenler.
4. Fikir beyan etmeyenler.
Ahıska Türklerinin yerine getirmeleri gereken vazifeler, Tablo; 4
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1. Gürcü dilini ve tarihini bilmek zorundalar.
2. Öncelik imkânı olan ailelere verilmelidir.
3. Bütün isteyenler şart konmadan kabul edilmelidir.
4. Fikir beyan etmeyenler.

Ahıskalılar geri döndükleri takdirde Gürcistan’ın hangi bölgelerine
yerleştirilmeliler, Tablo;5

1. İsteğe göre yerleşmeliler.
2. Toplu biçimde Gürcistan’ın farklı bölgelerine.
3. Eşit biçimde Gürcistan’ın her bölgesine.
4. Eski yaşadıkları bölgeye.
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5. Asla eski (Ahıska) yaşadıkları bölgelere yerleşmemeliler.
6. Fikir beyan etmeyenler.
Ahıskalıların geri dönmeleri ülkenin dış politik durumuna ne gibi katkısı
olur? Tablo; 6

1. Olumlu
2. Olumsuz
3. Fikrim yok
Gürcistan’ın sosyo-ekonomik durumu ne gibi katkısı olur? Tablo; 7

1. Olumlu
2. Olumsuz
3. Fikrim yok (Irina, https://www.ca-c.org/journal/cac-072000/21.badurashv.shtml).

Görüldüğü üzere uzmanlar Ahıskalıların geri dönmeleri halinde hem
ülkenin dış imajına olumlu katkı sunacağını hem de ülkenin sosyoekonomik durumuna fayda sağlayacağını düşünmekteler. Lakin ankete
katılan halkın neredeyse %70’i uzmanların aksine düşünmektedir. Tüm bu
veriler, Gürcü toplumunun Ahıskalı Türkler hususunda yıllardan beri
edindikleri olumsuz imajın ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bunun için medya ve sivil toplum kuruluşların, daha etkin iş
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birliği içerisine girmeleri ve Ahıskalıların geri dönmeleri halinde
Gürcistan’a ne gibi artılar kazandıracağını anlatmaları gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
14 Kasım 1944 tarihinde ana yurtlarından haksızca sürgün edilen ve
aradan 74 yıl geçmesine rağmen yurtlarına dönemeyen Ahıskalı Türklerin
vatana dönüş umutları artık tükenme noktasına gelmiş durumdadır.
Meselenin

uluslararası

bir

boyuta

taşınmış

olmasına

rağmen

halledilemeyişinin temelinde, Gürcistan hükümetlerinin çözüm üretmekten
imtina ediyor oluşlarıdır. Yukarıda da değinildiği üzere Gürcistan
hükümetlerinin Ahıskalıların vatanlarına dönmeleri meselesine olumsuz
yaklaşmaları beraberinde Gürcü halkının da olaya bakış açılarını
şekillendirmiştir.

Bu

durum

özellikle

Ermeni

kökenli

Gürcü

araştırmacılarının ortaya koydukları gerçeklikten uzak değerlendirmelerinin
de etkisi ile daha da içinden çıkılmaz bir hal almış durumdadır. Bu
bağlamda Gürcü kamuoyunda yapılan araştırmalar, Gürcülerin Ahıska
Türklerinin geri dönme isteklerine yönelik tepkilerinin ortaya konması
açısından önem arz etmektedir. Yukarıda da detaylarını paylaştığımız bir
kamuoyu araştırması, hem Gürcü akademisyenlerin hem de halkın Ahıska
Türkü algısını ortaya koymaktadır. Buna göre Gürcü toplumunun önemli bir
kısmı Ahıskalı Türkleri Türk olarak görmekten imtina ederken, ankete
katılan deneklerin neredeyse tamamı, Gürcistan’a gelecek olan Ahıskalıların
mutlaka ülkenin çeşitli vilayetlerine dağıtılmasını ve Gürcü tarih ve dilini
öğrenmesi gerektiğini belirtmektedir. Gürcüler açısından temel hassas nokta
Ahıska bölgesine kompakt bir Ahıskalı yerleşiminin kabul edilemeyişidir.
Hem hükümetin hem de halkın bu hususta benzer bir bakışıcısına sahip
olması Ahıskalıların Ahıska’ya dönüş meselesini neredeyse imkânsız
kılmaktadır.
Sürecin bu çıkmazdan kurtulması için, sivil toplum kuruluşların
faaliyetleri yanında Türkiye Cumhuriyetinin de bazı inisiyatifler almalıdır.
Gürcistan’ın Gürcistan’a dönmek arzusunda olan-ki çok büyük bir rakamın
olmayacağı söylenebilir-Ahıskalıların bölgeye sorunsuzca yerleşmeleri
hususunda ikna edilmesi gerekmektedir. Örneğin Türkiye ile Gürcistan
arasında, Ahıska’ya göç etmek isteyen Ahıskalıların sayısı, eğitim ve sosyo-
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ekonomik durumları hususunda bir mutabakat sağlanabilir. Ayrıca bölgeye
kendi imkânları ile göç eden -ki günümüz itibariyle 40 civarında Ahıskalı
aile bölgede ikamet etmektedir- ailelerin hem maddi hem de manevi açıdan
desteklenmesi bölgeye yönelik Ahıskalı göçlerini cazip hale getirecektir.
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GÜRCİSTAN’DA ETNİK VE DİNİ AZINLIKLAR, İLGİLİ STK’LAR
VE FAALİYET ALANLARI
ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES IN GEORGIA,
ASSOCIATIONS AND AREAS OF ACTIVITY
ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ГРУЗИИ,
АССОЦИАЦИИ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Rasim BAYRAKTAR*
Özet
Kafkasya’nın güneyinde yer alan Gürcistan, nüfusunun çeşitliliği ile dikkat
çekmektedir. Resmi verilere göre 4 milyon 483 bin 200 kişiden oluşan ülke
nüfusunun yaklaşık %84’nü Gürcüler, Megreller, Svanlar, Lazlar ve
Acaralar oluşturmaktadır. Diğer büyük etnik gruplar ise Borçalı Türkleri
%6.5, Ermeniler %5.7, Ruslar %1.5, Abhazlar ve Osetlerdir. Ayrıca ülkede
sayıları azımsanmayacak derecede farklı etnik gruplar da yaşamaktadır.
Bunlar: Asuriler, Avarlar, Çeçenler/Kistler, Çinliler, Yunanlar, Kabartaylar,
Tatarlar/Türkler (Ahıskalı Türkler), Kürtler, Zazalar, Ukraynalılar ve
kendilerini Gürcistan Yahudileri olarak tanıtan küçük gruplardır. Bu
grupların büyük bir çoğunluğu Hristiyan ve İslam dinine mensup olmakla
birlikte farklı inanç anlayışlarına sahiptirler.
Günümüzde söz konusu bu azınlıklar, oluşturdukları etnik ve din merkezli
STK’larla yerel, ulusal ve uluslararası bazda faaliyet göstermektedirler.
STK’lar faaliyetlerinde, azınlıkların soy, dil, din ve kültürel zenginliklerin
korunmasının yanında ülke genelinde Gürcü Kimliğinin oluşturulmasına,
saygı duyulmasına özen göstermektedirler. Bunun için de (STK’lar), ülkede
her türlü ayrımcılığın tasfiyesine yönelik kanun taslağının oluşturulması
hususunda mücadele etmekteler. Tebliğimizde Gürcistan’da etnik ve dini
azınlıklara ait STK’ların faaliyet
alanlarına ilişkin konular
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, azınlıklar, STK’lar, Gürcü kimliği
Abstract
Georgia, located in the south of the Caucasus, attracts attention with the
diversity of its population. According to official figures, about 84% of the
country's population are (Georgians, Mingrels, Swans, Lazs and Adjaras) - 4
million 483 thousand 200 people. Other major ethnic groups are Turks
Borschal 6.5%, Armenians 5.7%, Russians 1.5%, Abkhaz and Ossetians. In
addition, significant ethnic groups live in the country. These are: Assyrians,
Avars, Chechens / Cysts, Chinese, Greeks, Kabartai, Tatars / Turks (Ahiska
*

Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı
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Turks), Kurds, Zaza, Ukrainians and small groups identifying themselves as
Georgian Jews. Most of these groups belong to the Christian and Islamic
religions, but they have different beliefs.
Today, these minorities operate on a local, national and international basis
with the ethnic and religious associations they have created. In their
activities, associations pay attention to creating and respecting the identity
of Georgia throughout the country, as well as protecting the heritage,
language, religion and cultural values of ethnic minorities. For this (the
association), they are fighting to develop a law on the elimination of all
forms of discrimination in the country. Our presentation will address issues
related to the areas of activity of associations belonging to ethnic and
religious minorities in Georgia.
Keywords: Georgia, minorities, associations, Georgian identity
Резюме
Грузия, расположенная на юге Кавказа, привлекает внимание
разнообразием своего населения. По официальным данным, около 84%
населения страны составляют (грузины, мегрели, свани, лазы и
аджарцы) - 4 миллиона 483 тысячи 200 человек. Другими основными
этническими группами являются турки борчалы 6,5%, армян 5,7%,
русских 1,5%, абхаз и осетин. Кроме того, в стране проживают
значительные этнические группы. Это: ассирийцы, аварцы, чеченцы /
кисты, китайцы, греки, кабартаи, татары / турки (турки-ахыска), курды,
зазы, украинцы и небольшие группы, идентифицирующие себя как
грузинские евреи. Большинство этих групп принадлежат к
христианским и исламским религиям, но у них разные убеждения.
Сегодня эти меньшинства действуют на местной, национальной и
международной основе с созданными ими этническими и
религиозными объединениями. В своей деятельности ассоциации
уделяют внимание созданию и уважению идентичности Грузии на всей
территории страны, а также защите наследия, языка, религии и
культурных ценностей этнических меньшинств. Для этого
(ассоциации), борются за разработку закона о ликвидации всех форм
дискриминации в стране. В нашей презентации будут рассмотрены
вопросы, касающиеся сфер деятельности ассоциаций, принадлежащих
к этническим и религиозным меньшинствам в Грузии.
Ключевые слова: Грузия, меньшинства, ассоциации, грузинская
идентичность
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Giriş
Sovyet

bloku

ülkelerinden

biri

olan

Gürcistan

Sovyetlerin

dağılımından sonra Kafkasya’da bağımsızlığını ilk kazanan Cumhuriyet’tir.
31 Mart 1991 tarihinde ülke genelinde referanduma gidilerek bağımsızlık
yetkisi alınmış ve 28 Nisan 1991’de Gürcistan Parlamentosu Gürcistan’ın
bağımsızlığını ilan etmiştir. Gürcistan’ın rejimi; seküler, üniter ve başkanlık
sistemine

dayalı

cumhuriyet

olan

temsili

demokrasidir.

Gürcistan

Parlamentosu 150 üyeden oluşmaktadır. Parlamento seçimleri dört yılda bir
düzenlenmektedir. Üyelerden 77’si nispi temsil, diğer 73’ü ise çoğunluk
sistemine göre seçilmektedir. Son parlamento seçimleri 8 ve 16 Ekim 2016
tarihlerinde iki turlu gerçekleştirilmiş olup, hâlihazırda Gürcü Rüyası Partisi
115, Birleşik Ulusal Harekat Partisi 27, Gürcistan Yurtseverler Birliği
Partisi ise 6 sandalye sahibi olmuştur.
Ülke nüfusu, etnik ve dini çeşitlilik açısından dikkat çekmektedir.
Resmi verilere göre 4 milyon 483 bin 200 kişiden oluşan ülke nüfusunun
yaklaşık %83.8’ini Gürcüler, Megreller, Svanlar, Lazlar ve Acaralar
oluşturmaktadır. Diğer büyük etnik gruplar ise Borçalı Türkleri %6.5,
Ermeniler %5.7, Ruslar %1.5, Abhazlar ve Osetlerdir. Ayrıca ülkede
sayıları azımsanmayacak derecede farklı etnik gruplar da yaşamaktadır.
Bunlar: Asuriler, Avarlar, Çeçenler-Kistler, Çinliler, Yunanlar, Kabardeyler,
Tatarlar-Türkler(Ahıskalı Türkler), Kürtler, Zazalar, Ukraynalılar ve
kendilerini Gürcistan Yahudileri olarak tanıtan küçük gruplardır. Bu
grupların büyük bir çoğunluğu Hristiyan ve İslam dinine mensup olmakla
birlikte farklı inanç anlayışlarına sahiptirler.1
Ülkenin böyle bir etnik-sosyo-kültürel zenginliğine sahip olmasının
nedeni; Kafkasya’nın tarih boyunca dış güçlerin etkinlik mücadelesinin
vuku bulduğu bir geçiş bölgesi olmasıdır. Bölge, Akdeniz çevresinde
1

2002 Nüfus sayımı verileri: http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BGrcistan, Erişim Tarihi:
28.08.2019. Nüfusla ilgili bilgiler farklılık arz etmektedir. Gürcistan’da Sovyetler
dağılmadan önce 1989’da nüfus sayımı yapılmıştır. 1989 verilerine göre Gürcistan’ın
toplam nüfusu 5.400.841, Gürcü nüfusu 3.787. 393’dir. Gürcistan’ın bağımsızlık
döneminde 2002 ve 2014 yıllarında genel nüfus sayımı yapılmıştır. 2002 verilerine göre
genel nüfus 4.371.535’dir. 2014 sayımına göre verilen rakam ise 3.713.804’dir. Bu verilere
göre geçen on iki yıl içinde Gürcistan’ın nüfusu %15 azalmıştır. Buna göre azınlıkların
oranları değişmektedir.
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Anadolu merkezli kurulan, batıdan doğuya genişleyen devletler ile
güney/güneydoğudan, İran’dan batıya doğru genişleyen güçlerin bir
mücadele alanı olmuştur. Bugünkü Gürcistan sınırları içinde kalan coğrafya,
Kafkasya’nın diğer bölgeleri gibi imparatorlukların ve yerel unsurların
mücadelesine maruz kalmıştır. Hristiyanlık öncesi dönemde Grek (Yunan),
Pers (İran) ve Roma uygarlıklarının etkisi ve küçük devletler arasındaki
savaşlar buradaki toplulukların farklılıklarını daha da derinleştirmiştir
(Merçil,

2003;

Çiloğlu,

1993).

Bu

farklılaşma

İslam’ın

bölgeye

yayılmasından sonra da devam etmiştir. Orta Çağda Arap-Hazar, İlhanlıAltın Orda, İran-Osmanlı-Rusya gibi kuzey-güney eksenli güçler de bu
bölgeye müdahil olmuşlardır. Osmanlı ve Safevi

İmparatorlukları

döneminde bu iki güç arasında el değiştirmiş, ilerleyen dönemlerde üçüncü
bir aktör olarak Rusya da bu mücadeleye dâhil olmuş ve 19. yüzyılda
Kafkaslarda nihai bir zafer elde ederek bölgeye hâkim olmuştur
(Berdzenşvili, 2000; Kırzıoğlu, 1976).
Eski Uygarlıkların, İmparatorlukların, Beyliklerin büyük mücadele
sahnesine olmasına rağmen bölgenin demografik yapısı kendi etnik ve dini
kimliğini büyük oranda korumuştur. Nüfusunun çoğunluğu Gürcü ve Türk
unsurlardan oluşmakla birlikte diğer etnik unsurlar da kendi soy, dil ve din
kimliğini yaşatmayı büyük oranda muhafaza etmiştir. Etnik olarak aynı
soydan gelen Gürcü-Megrel-Svan ve Lazlar çoğunluğu oluşturmuş olup
bugün ülkenin bekası bu çoğunluğun elindedir. İkinci çoğunluk Borçalı
Türkler, Acaralılar, Tatarlar, Avarlar, Ahıskalı Türkler de kendi soy-dil-din
kimliğini korumakla birlikte bölgesel bazda (Borçalı-Acara-Ahıska) nüfuza
sahipler. Üçüncü çoğunluk, etnik ve din kimliğini koruyan Abhazlar,
Osetler, Kaberdeyler, Ermeniler, Kürtler ve Kistler (Çeçenler) de ülkenin
kuzey ve güney bölgelerinde yerleşik konumdalar. Eskiye göre sayıları
azalan Ruslar, Ukraynalılar başkent Tiflis’te yerleşiktirler. Diğer küçük
gruplardan Asuriler, Çinliler, Yunanlar, Zazalar ve Gürcistan Yahudileri de
ülke genelinde kırsal bölgelerde ikamet etmekteler.
Şüphesiz Gürcistan’ın etnik ve dini azınlıklar noktasında çok
kültürlü bir nüfus yapısına sahip olması, ülke genelinde tek bir ulus
inşasının oluşumunu zora sokmaktadır. Ülkede çoğunluk arz eden etnik/dini
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grupların Hristiyan ve Müslümanlardan oluşması diğer bir ifadeyle Gürcü
Ortodoks olmayan ikinci büyük grubun Müslüman olması, Gürcü ulus
kimliğinin inşasını hayli zorlaştırmaktadır. Tarihsel nedenlerden dolayı
Ortodoks Hristiyanlığın Gürcü ulus kimliğiyle bütünleşmesi sivil bir ulus
inşasını engellemiş ve Gürcü olan veya olmayan tüm diğer dinlere mensup
vatandaşları dışlayan etno-merkezci bir ulus anlayışının yaygınlaşmasına
neden olmuştur. Zira yönetimdeki Hristiyan Ortodokslara göre Ortodoksluk
Gürcü kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Gürsoy,
Tulun, 2016, ss.83-121). Ayrıca böyle bir ulus anlayışının yaygınlaşmasının
bir diğer sebebi de farklı etnik/dini grupların (Müslümanların) kompakt bir
şekilde yaşıyor olmaları ve kendilerini çoğunluk grubundan farklı etnik,
dini, kültürel ve tarihsel özelliklerle tanımlıyor olmalarıdır (Aydıngün,
2016, ss.1-3). Onların (Müslümanların) bu özellikleri Gürcistan devleti
tarafından ayrılıkçı veya devlet karşıtı faaliyetlerde bulunma potansiyeline
sahip gruplar olarak değerlendirilmektedir.

Etno-Merkezci Ortodoks Gürcü Politikası
Elbette bu etno-merkezci Ortodoks Gürcü kimliği politikasını
Gürcistan’ın son 27 yılda geçirdiği beş farklı devlet başkanının
politikalarında da görmek mümkündür. Örneğin Zviad Gamsahurdiya’nın
devlet başkanlığı döneminde (1991-1992) izlenen etnik-milliyetçi politikada
adeta Ortodoks Gürcü olmayan herkes düşman olarak görülmüş ve azınlık
grupların milliyetçiliklerini mobilize etmiştir (Ağacan, 2011, ss.60-63).
Gamsahurdiyanın ardından 1995 yılında devlet başkanlığına seçilen Eduard
Şevardnadze 2003 yılına kadar azınlıkların haklarının tanınmasına vurgu
yapan, liberal, sivil, Batı tarzı bir devlet ve ulus inşa süreci geçirmiştir.
Şevardnadze, eski bir Sovyet dönemi üst düzey bürokratı olarak ulus
inşasında vurguyu etniğe veya dine değil vatanseverliğe yapmış, Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın prensiplerinin ülkede benimsenmesine
dikkat çekmiştir. Fakat arzu edilen bu sivil ulus inşa süreci iktidar
mensuplarınca kabul edilmediğinden başarılı olmamıştır (Torun, 2016,
ss.50-57). Şevardnadze sonrası Nino Burcanadze’nin geçici başkanlığını
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takiben 2004 yılında devlet başkanlığına seçilen Mihail Saakaşivili büyük
bir kararlılıkla Gürcistan’ın Batı’ya entegrasyonun tek çıkış yolu olduğunu
savunmuştur. Saakaşivili, Gürcüleri Avrupa’nın en kadim halkı olarak
tanımlamış, ülkedeki tüm farklı toplulukların, etnik ve dini kökenleri ne
olursa olsun, Gürcü ulusunun ayrılmaz unsurları olduklarını belirterek
görünürde sivil bir ulus tanımının savunuculuğunu yapmıştır. Saakaşivili,
devlet

sembollerinin

seçimi

hususunda;

eski

bayrak

değiştirilerek

Hristiyanlığın temsili bağlamında üzerinde beş tane haç bulunan bayrağın
kabul edilmesi, devlet arması olarak Gürcü Bagrationi hanedanının
ambleminin benzerinin kullanımına izin vermesi veya kendisinin Kutaisi’de
Gelati Manastırı’ndaki Kiliseye giderek Patrik tarafından Gürcistan
Cumhurbaşkanı olarak kutsanması gibi uygulamaları Ortodoks Gürcü
milliyetçiliğini besleyen mesajlar vermiştir (Aydın, Asker, 2012, ss.141145; Köktaş, 2015, ss.95-110). Saakaşivili’den sonra gelen Giorgi
Margvelaşvili’nin

de

önceki

yönetimin

çizgisini

sürdürdüğünü

söyleyebiliriz. En son 5 Aralık 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı
seçiminde başa gelen Salome Zurabişvili’nin yönetiminde de etnomerkeziyetçi ulus inşa hususunda her hangi bir taviz görülmemektedir.
Peki Batıya entegre olmaya çalışan ve aynı zamanda ülkesindeki
azınlıklara etno-merkeziyetçi politika güden Gürcistan Yönetimleri geçen
27 sene içinde azınlıklara yönelik ne tür iyileştirme kararlara imza atmıştır.
Gürcistan geçen zaman zarfı içinde azınlıkların yasal olarak tanımını
yapmamıştır. Fakat imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler, bildiriler ve
metinler ışığında azınlıklara bazı bireysel ve kolektif haklar vermeyi taahhüt
etmiş böylece iç hukukunda azınlıklara yönelik çeşitli düzenlemeler
yapmıştır.

Gürcistan’daki

azınlıklara

yönelik

dört

gelişme

dikkat

çekmektedir. Bunlarından ilki 2005 yılında Ulusal Azınlıkların Haklarının
Korunması Çerçeve Sözleşmesini imzalamış2 ve Batı’ya entegre olma
konusundaki kararlı tutumunu göstermiştir. 2009 yılında altı ana eksende
(hukukun üstünlüğü, eğitim ve devlet dili, medya ve haber alma özgürlüğü,
siyasi entegrasyon ve sivil katılım, sosyal ve bölgesel entegrasyon, kültür ve
2

Georgia: publication of the 2nd Advisory Committee Opinion//Framework Convention for
the
Protection
of
National
Minorities:
News
2016.
https://www.coe.int/en/web/minorities/news-2016, Erişim Tarihi: 10.09.2019.
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kimliklerin korunması) belirlenmiş bir ulusal strateji belgesi olarak
tanımlanabilecek Telorans ve Sivil Entegrasyon Ulusal Konseptini kabul
etmiştir. Bu konsepte ülkedeki etnik ve ulusal azınlıkların haklarını
iyileştirilmesine yönelik 2009-2014 yıllarını kapsayan beş yıllık eylem planı
hazırlanmıştır. Bu eylem planının temel amacı Gürcistan’da etnik, kültürel,
dilsel ve dini farklılıklara sahip toplulukların hoşgörü ortamında
yaşamalarını, eşit vatandaşlar olarak muamele görmelerini sağlamak ve
kendi kültürel ve kimlik unsurlarını muhafaza etmelerini ve geliştirmelerini
mümkün kılmak olmuştur.3 Azınlıklara yönelik atılmış üçüncü önemli adım
2 Mayıs 2014 tarihinde hükümet tarafından onaylanan Her türlü
Ayrımcılığın Tasfiyesi Hakkındaki Yasa’dır. Bu yasayla, ayrımcılık karşıtı
yeni düzenlemeler yapmak yerine mevcut tüm ayrımcılık karşıtı yasaların
kapsamlı tek bir yasa altında toplanması hedeflenmiştir.4 Gürcistan’daki
Müslüman azınlıkları ilgilendiren son adım ise 2014’de Gürcistan
Bakanlığına bağlı istişari bir kurum olarak kurulan Din İşleri Devlet
Ajansı’dır. Kurum dini azınlıklara yönelik izlenecek politikaları kayıt altına
almakta, dini grupların Sovyet zamanında oluşmuş kayıplarını tazmin
etmekte ve yeni oluşan dini grupları kaydetmektedir.5
Belirtmek gerekir ki Gürcistan devleti, bahsi geçen azınlık
sözleşmeleriyle ilgili uygulamaları yönetse de bugüne kadar sözleşme
metinlerine istinaden her hangi bir azınlık tanımı yapmamıştır. Bu durum
başta ülke genelindeki çoğunlukta veya azınlıkta olan tüm etnik ve dini
azınlıkların zihnini meşgul etmektedir. Bunun için hem sosyolojik açıdan
hem de Gürcistan devletinin azınlıklara yönelik politikalar açısından
3

The Office of the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality//The
National Concept on Tolerance and Civil Integration and Action Plan for 2009 – 2014,
Şubat-2014, Tiflis,
http://smr.gov.ge/Uploads/ee1c88.pdf, Erişim Tarihi: 10.09.2019.
4
Human Rights House “Georgia Passes Antidiscrimination Law”, 6 Mayıs 2014,
https://humanrightshouse.org/articles/georgia-passes-antidiscrimination-law/, Erişim Tarihi:
10.09.2019. Yasa, ayrımcılığa neden olabilecek kişisel özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:
Irk, ten rengi, dil, cinsiyet, yaş, vatandaşlık durumu, (ulusal, etnik veya toplumsal) köken,
doğum yeri veya ikamet edilen yer, mal varlığı veya toplumsal konum, din veya inanç,
meslek, medeni durum, sağlık, engellilik durumu, cinsel eğilim, cinsel kimlik ve ifadesi,
siyasi veya farklı fikirler.
5 Tolerance and Diversity Institute, “Joint Statement of the Council of Religions Under the
Public Defender of Georgia and Non-Governmental Organizations about the State Agency
of Religious Issues”, 5 Mayıs 2014, http://tdi.ge/en/statement/joint-statement-councilreligions-under-public-defender-georgia-and-non-governmental, Erişim Tarihi: 10.09.2019.
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üzerinde durulması gereken üç hususa kısaca açıklık getirilmesi önem arz
etmektedir. Bunlardan ilki etnik ve ulusal azınlık tanımlarının ayrımı,
ikincisi dini azınlıkların tanımı, üçüncüsü ise ülke genelindeki STK’lar ve
faaliyet alanlarıdır.
Sosyolojik açıdan kısaca etnik azınlık, ulusal azınlık ve dini azınlık
kavramlarına açıklık getirelim. Etnik azınlık kavramı6, bir bölgede uzun
süredir yaşayan ve ortak bir kimlik oluşturan, ancak siyasal niteliği
bulunmayan grupları tanımlayan geniş bir kavramdır. Dolaysıyla yerli
halklar ve göçmen topluluklar da bu gruba dâhil edilebilmektedirler
(Kurubaş, 2006, s.23). Ulusal Azınlık kavramı7 ise farklı bir etno-kültürel
grup olduğunu iddia eden ve topraklarında yaşadığı devletten kendi etnokültürel özelliklerini tanımasını talep eden grupları ifade etmektedir. Bu
gruplar, ulusal bilince sahip olduklarından kültürel veya siyasi hak
taleplerinde bulunabilmektedirler (Brubaker, 1995, s.112). Bunlar; kendini
yönetme hakkı (genelde federal yapı aracılığıyla ulusal azınlıklara yönetim
vekâletinin verilmesi), çok etnili halklar (belli etnik ve dinsel grupların
korunması amacıyla finansla destek ve yasal koruma) ve özel temsil hakları

6

Grekçe halk anlamını taşıyan etnos kelimesinden gelen etnik sözcüğü muayyen bir kavme
aidiyeti ifade eder. 1950 yılında BM alt komisyonu ırk kelimesinin etnik kelimesi ile ikame
edilmesini karara bağlamıştır. Bu değişikliğin nedeni ırk kelimesinin sadece genetik fiziki
özellikleri kapsaması, buna karşılık sıfat olan etnik kelimesinin tüm biyolojik kültürel ve
tarihi özellikleri de içermesidir. Bu nedenle sözlüklerde etnik veya etnik grup dil, kültür,
gelenek ve görenek bakımından birbirine bağlı ve genellikle aynı soydan gelen bireylerin
oluşturduğu, görece küçük ölçekli insan topluluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Etnik
gruplarda ortaya çıkan özellikler; a) Grubun kendi kimliğine sahip olması b) Grup
mensuplarının aynı kökenden-soydan gelmesi c)Grup mensuplarının aynı dili konuşması d)
Grup mensuplarının aynı dine mensup olması ve e) Grup içinde sosyal ilişkilerin organize
edilmesi.
7
Ulusal azınlık kavramı Birinci Dünya savaşından sonra azınlık himayesi çerçevesinde
yapılan düzenlemelerle literatüre girmiştir. Genel geçerliliğe sahip bir azınlık tanımı
yapılmasına o dönemde teşebbüs edilmemiştir. 19. Yüzyılda milliyetler prensibine
geçerlilik (her ulusun bir devlete sahip olması, her devletin bir ulus içermesi) sağlanamayan
yerlerde, farklı güçlere sahip muhtelif ulusların aynı ülkede yaşamak zorunda kalmaları
sonucu ulusal azınlıklar ortaya çıkmıştır. “Ulusal azınlık” kavramında yer alan ulus
sözcüğü halk, aynı kökenden gelen toplum anlamında kullanılmaktadır. Ulusal azınlığı
diğer azınlıklardan ayıran en önemli özellik onun halk olma konusundaki siyasi iradesidir.
Ulusal azınlıklar genel anlamda kendi milli özellikleri, kendi tarihi, kültürü yahut dili vs.
olan grupları ifade etmektedir. Ulusal azınlıklar, etnik azınlıkların gösterdikleri özelliklerin
yanı sıra, siyasi karar mekanizmasına katılma iradesine sahiptir. Bir devlette çeşitli ulusal
azınlıkların yaşaması mümkündür. Bu nedenle günümüz sözlük literatüründe ulus kavramı
millet kavram ile eş anlamlı olarak da tanımlanmaktadır: Ulus/Millet. Tarihsel olarak
imparatorlukların çözülmesiyle ortaya çıkan ve aralarında ortak dil, din ve kültür bağı
bulunan, ortak bir ülkü etrafında birleşmiş, aynı kaderi paylaşan ve bağımsız bir siyasal
kimlikle ve aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğu demektir.
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(merkezi yönetim kurumlarında etnik ve ulusal gruplara ayrılmış kotakontenjan) gibi taleplerdir(Gürsoy, Biletska, 2016, s.57).
Dini azınlık kavramı8 ise toplumun genelinden farklı bir dine
mensup, ortak kültüre ve tarihe sahip bireylerin oluşturduğu grupları ifade
etmektedir (Arsava, 1993, s.56). Bu dini gruplar iki gruba ayrılmaktadır;
bunlardan ilki inanç grupları, ikincisi dini-etnik gruplarıdır. İnanç grupları,
güçlü inanç ve gönüllülük bağları üzerine kurulurken, dini-etnik gruplar
doğuştan gelen ve kökene bağlı, uzun sürede oluşmuş gruplardır. İnanç
gruplar

toplumsal

algı

açısından

genellikle

tarikat

ve

kült

ile

özdeşleştirilmektedir. Bu tür inanç grupları genellikle yaşanılan topraklara
ait görülmemekte ve toplumun geneli tarafından dışlanmaktadır. Etnik-dini
gruplar ise toplumun geneli tarafından yaşadıkları topraklara ait oldukları
düşünülmekte ve bölgesel aidiyetle özdeşleştirilmektedir. Dolaysıyla etnikdini gruplar genellikle yaşadıkları toprakların, kendilerini bütünleştirdiğineiçselleştirdiğine inanmaktadırlar (Little, 2002, ss.33-34).
İşte Gürcistan’da buna benzer bir durum söz konusudur. Ulusal
azınlık olarak tanınan çoğunluk gruplar ulusal bilince sahip kültürel ve
siyasi hak talep eden dini-etnik gruplardır. Bunlar Gürcü Ortodoks Kilisesi
başta olmak üzere Katolik Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi, Museviler ve
Müslümanlardır. Bu gruplar içinde Müslüman gruplar; Kvemo Kartli’de
Borçalı Türkleri, Caveheetya’da Ahıskalı Türkler, Acarada Müslüman
Acaralılar ve Pankisi Vadisindeki Müslüman Kistlerdir. Bunların dışındaki
diğer gruplar ise güçlü inanç ve gönüllülük esasına bağlı inanç gruplarıdır.
Bunlar; Asuriler, Çinliler, Yunanlar, Zazalar ve Kürtler’dir.
8

Dini azınlık kavramı tarihte azınlık Hristiyanların himayesine matuftur. Daha sonra
Müslüman ve Yahudilerin korunması da gerçekleşmiştir. Fakat açıklamalarda dinin hem
sübjektif hem de objektif özelliğe sahip olduğu üzerinde durulmuştur. Bu nedenle din,
azınlıklar için değişiklik arz etmektedir. şöyle ki, bir dine mensubiyet kişisel bir karardır,
sübjektif bir olaydır. Ama buna karşılık bir dini grup muayyen objektif özellikler (gelenek,
ortak tarih, organize olma ve grup üyelerinin birbirleri ile ilişki içinde bulunması)
gösterdiği taktirde azınlık olarak tanınmaktadır. Dini azınlıklar çoğu kes Yahudi ve
Müslümanlar tarafından söz konusu olduğu gibi etnik azınlıklardır. Fakat bir yahut daha
ziyade büyük dini cemaate nazaran azınlık teşkil eden her küçük dini topluluk mutlaka
azınlık teşkil etmemektedir. Çünkü Din kriteri bir azınlığa mensubiyeti belirlemede genel
bir prensip değildir. Bu durum din kriterinin grubu objektif olarak toplumun çoğunluk
teşkil eden kesiminden fark edilir bir şekilde ayırt etmesi ve dinin grup mensuplarının
yaşam ve kültürünü etkilemesi koşulu ile söz konusu olabilir. Bu tür dini azınlıklara örnek
olarak Çin’de bulunan bir Müslüman grup “Hui”ler verilebilir. Etnik olarak Çin’li olan bu
grubun yaşam şekli, kültürü ve dini inanışı çoğunluğu teşkil eden kesimden farklıdır.
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Dini-etnik gruplar içinde kabul edilen Müslüman grupların Gürcistan
devletinden talepleri; Sivil ve siyasi hayata eşit ve tam katılım, eşit sosyal ve
ekonomik şartlar ve fırsatlar yaratma, nitelikli eğitime erişimin ve devlet dili
bilgisinin artırılmasının geliştirilmesi ve etnik azınlıkların kültürünün
korunması ve hoşgörü ortamının inşası şeklindedir.9
STK’lar ve Faaliyet Alanları
Ülkede faaliyet gösteren STK’lara gelince; günümüzde faaliyet
gösteren dernek, araştırma merkezi ve vakıf adı altında 14 STK
bulunmaktadır. Bu STK’ların büyük bir bölümü azınlık haklarıyla
ilgilenmekte ve hatta söz konusu Müslüman gruplarla ilgili araştırmalar
yapmaktadırlar. Bu nedenle burada ülke genelinde faaliyet gösteren STK’lar
hakkında (faaliyet sahalarında) kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır.


İnsan Hakları Eğitim ve İzleme Merkezi (Human Rights
Education and Monitoring Center – EMC), 2012’de Gürcistan
Genç Hukukçular Derneğinden ayrılan kişilerin kurduğu bir
STK’dır. İnsan hakları, eğitim alanlarında faaliyet göstermekte,
hükümetin

ve

incelemektedir.
üstünlüğünü,

çeşitli

organlarının

GYLA
demokratik

ise

yaptığı

insan

reformları

düzenlemeleri

haklarını,

hukukun

ve

toplumu

sivil

güçlendirecek yasal düzenlemelerin yapılmasını destekleyen ve
bu

amaç

doğrultusunda

çalışan

1944’te

kurulmuş

bir

topluluktur.10


Gürcistan Reform Ortakları (Georgia’s Reforms Associates –
GRASS),

Gürcistan’da

çeşitli

bakanlıklardan

ve

devlet

dairelerinden emekli kamu personelince 2012’de kurulmuş,
hükümetten bağımsız siyasi gözlemcilik yapan bir stratejik
araştırma merkezidir. Bu kuruluş, dış politika, güvenlik, milli

9

The Office of the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civil Equality, “Action
Plan for 2015-2020”, Annex 2, Ağustos 2015, http://new.smr.gov.ge/uploads/2015 2020
6d27672e.dos, Erişim Tarihi: 11.09.2019.
10
EMC ve GYLA hakkında bkz: https://emc.org.ge ; https://gyla.ge/en/page/history, Erişim
Tarihi: 25.08.2019
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azınlıklar, Abhazya, Güney Osetya ve benzeri alanlarda
araştırmalar yapmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.11


Tolerans ve Çeşitlilik Enstitüsü (Tolerance and Diversity Institue
– TDI), 2013 yılında kurulmuş, ülkede özellikle din özgürlüğü ve
hoşgörünün pekiştirilmesi için çalışmalar yapan bir enstitüdür.
TDI’nın çalışma konuları; sivil katılım, çok kültürlülük, din
işlerinde devletin tarafsızlığı, hükümet ile dini azınlıklar arasında
politikanın belirlenmesi için diyalog kurulması, dini grupların
haklarını savunması için eğitilmesi ve azınlık haklarının
korunması konusunda devlet politikalarının kontrol altında
tutulması gibi alanları kapsamaktadır. 12



Gürcistan Demokrasi Girişimi (Georgia Democracy Initiative –
GDI), ülkenin demokratik gelişimini ve Avrupa-Amerika
kurumlarıyla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla araştırma,
analiz ve gözetim yapan ve aynı zamanda eğitim programları
gerçekleştiren bağımsız kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu
bağlamada GDI, Gürcistan’da insan haklarının savunulması,
kapsayıcı bir toplum yaratılması ve hoşgörünün teşvik edilmesi
ile

demokratik

reformların

ve

hukukun

güçlendirilmesi gibi konularla da ilgilenmektedir.


egemenliğinin
13

İnsan Hakları Merkezi (Human Rights Center), İnsan Hakları
Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi adıyla 1996’da Tiflis’te
kurulmuştur. Bu merkez, insan hakları, barış ve hukukun
üstünlüğü konuları üzerinde çalışmaktadır.14



Azınlık Konuları Avrupa Merkezi (The Europen Centre for
Minority Issues – ECMI), 1996’da Almanya’da kurulmuş bir
uluslararası örgüttür. Kuruluşun temel çalışma alanı azınlıkların
idaresi

ve

Yürüttüğü

toplumsal
faaliyetler

uyuşmazlıkların
ve

programlar

çözümlenmesidir.
şu

şekilde

sınıflandırılandırılabilir: çoğunluk-azınlık ilişkilerinin yürütülesi,
11

http://grass.org.ge/en, Erişim Tarihi: 25.08.2019.
http://tdi.ge.en, Erişim Tarihi:28.08.2019.
13
http://www.gdi.ge/en, Erişim Tarihi:28.08.2019.
14
http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=17606&lang=eng,
Tarihi:28.08.2019.
12

Erişim
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toplumsal diyalog ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, devlet
kurumlarının yeniden yapılandırılması ve devlet politikalarının
oluşturulması, azınlıklara kurumsal desteğin sağlanması ve
azınlık konularında araştırma ve belgeleme yapılması. Bu
kurumun 2003’ten bu yana Tiflis merkezli bir Kafkasya Ofisi
bulunmaktadır. 15


Gürcistan

Açık

Toplum

Vakfı

(Open

Society

Georgia

Foundation – OSGF), 1994 yılında kurulmuş, ülkede özgür ve
demokratik bir toplum, vatandaşlarına karşı sorumluluğu olan
hükümet anlayışı ve halka hizmet eden bir siyasi sistemin
gelişmesi için çalışmalar yürüten bir vakıftır. Bu Vakıf; dini,
etnik ve entelektüel anlamada hoşgörünün olduğu ve insan
haklarının korunduğu bir toplumun yaratılmasını hedeflemekte
olup, ülkede insan hakları ve iyi yönetim, sivil toplum, basın,
sağlık ve akademi alanlarında eğitim programları yürütmektedir.
Gürcistan’daki bu vakıf aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde
‘Open Society’ ismini taşıyan vakıflar zincirinin bir parçasıdır.16


Azınlık Haklar Grubu Gürcistan Ofisi (Minority Rights Group
Georgia Office), Uluslararası Azınlık Hakları Grubu adlı bir sivil
toplum kuruluşunun Gürcistan’daki şubesidir. Bu kurulu dünya
çapından yoksulluk içerisindeki azınlıkların ve yerli halkların
seslerini duyurabilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu
bağlamda Azınlık Hakları Grubu, azınlıkların ve yerli halkların
haklarını koruyabilmelerine ve kamu hayatına katılabilmelerine
yardımcı olmak için eğitim ve öğretim programları, kültür
programları, hukuki süreçlerin takibi ve çeşitli yayınların
yapılması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Uluslararası Azınlık
Hakları Grubu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseye
danışmanlık yapmaktadır.17



Hoşgörü-Samtshe-Cavahetya Bölgesel Derneği (‘Toleranti’Samtskhe-Javakheti

15

Regional

Association),

2001

yılında

http://ecmicaucasus.org, Erişim Tarihi:28.08.2019.
http://www.opensocietyfoundations.org/about/offices-foundations/open-society-georgiafoundation, Erişim Tarihi:28.08.2019.
17
http://minorityrights.org, Erişim Tarihi:28.08.2019.
16
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kurulmuş, özellikle Samtshe-Cavahetya bölgesinde, genel olarak
ise Gürcistan’da demokratik mekanizmaların geliştirilmesi için
faaliyetlerde bulunan bir dernektir. Derneğin temel hedefleri
arasında farklı dinlere ve kökenlere sahip vatandaşların barışçıl
bir şekilde beraber yaşamasının sağlanması, azınlık haklarının
korunması ve geliştirilmesi ve azınlık temsilcilerinin kamu
hayatına aktif bir şekilde katılmasının sağlanması vardır. Dernek
aynı zamanda Gürcistan’a geri dönen Ahıskalı Türklerin ülkeye
uyumunun sağlanması konusunda da çalışmaktadır.18


Gürcistan

Uluslararası

Şeffaflık

Derneği

(Transparency

International Georgia – TI Georgia), birçok ülkede faaliyet
gösteren Uluslararası Şeffaflık Derneği adlı STK’nın Gürcistan
şubesidir. Uluslararası Şeffaflık Derneği küresel, ulusal ve yerel
düzeyde yolsuzluk ile mücadele eden bir STK’dır. Bu bağlamda
sivil toplum, iş dünyası ve hükümetleri bir araya getirerek
yolsuzluk ile mücadele alanında çözüm önerileri sunmayı
amaçlamaktadır. Gürcistan şubesi 2000 yılında açılmış olup,
Gürcistan’da

yolsuzlukla

mücadele

konusunda

reformlar

hakkında bilgi toplamak ve bu reformların kamu ve özel
sektörlerde uygulanmasını sağlamak için destek faaliyetlerinde
bulunmaktadır.19


Sivil Entegrasyon ve Etnik Gruplar Arası İlişkiler Merkezi
(Center for Civic Integration and Inter Ethnic Relations CCIIR), 2005 yılında kurulmuş ve Gürcistan’ın mevcut eğitim
sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteren bir
STK’dır. Merkez’in esas amacı, ülkedeki etnik azınlıkların
Gürcü toplumuna sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik anlamda
entegre edilebilmesi için onları biçimlendirmek ve eğitim
haklarını savunmaktır. Bu amaçla Merkez kırktan fazla projeye
imza

atmıştır.

programları,
okuryazarlığın
18
19

Projeler

akademik
artırılması

arasında;

öğretmen

eğitici-öğretici
için

internet

http://toleranti.ge, Erişim Tarihi:28.08.2019.
http://www.transparency.ge/en, Erişim Tarihi:29.08.2019.

yayınlar
tabanlı

yetiştirme
yapma,
sistemler
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oluşturma ve yasal düzenlemelere yansıtılacak şekilde politika
oluşturmakla ilgili tavsiye raporları vardır.20


Çokuluslu Gürcistan İçin Halk Harekatı (Public Movement
Multinational Georgia – PMMG), 1999 yılında kurulmuş,
Gürcistan’ın çeşitli etnik, dini ve dilsel gruplarına mensup
vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum
platformudur. Halk Harekatı, ülkede faaliyette bulunan pek çok
STK’ya kaynak desteği sağlayan ve onlarla iş birliği yapan bir
üst yapılanma görevi görmektedir. Harekat Ülkede demokratik
bir toplumun inşa edilmesi için hoşgörüyü ve çeşitliliği
pekiştirmeyi amaçlamaktadır. En çok faaliyet gösterdiği bölgeler
arasında Acara, Kvemo-Kartli ve Samtshe-Cavahetya da (AcaraBorçalı-Ahıska’da) bulunmaktadır.21



Sivil Entegrasyon Vakfı (Civic Integration Foundation – CIF),
Gürcistan’da yaşayan etnik azınlıkların topluma entegrasyonunu
desteklemek ve ülkenin kamusal ve siyasi faaliyetlerine
katılabilme kapasitelerini artırabilmek için çalışmalarda bulunan
bir STK’dır. Vakıf, Gürcistan’ın çeşitli etnik gruplarına mensup
gençlerden oluşan bir kadro oluşturmayı ve bu şekilde ülkede
demokrasinin ve sivil toplumun gelişmesine hizmet etmeyi
amaçlamaktadır. 22



Kafkas Evi (Caucasian House), Tiflis merkezli Kafkasya’da
bölgesel entegrasyon hedefiyle çalışmalar yürüten, bölgede ve
ülkede barışın muhafaza edilmesini amaçlayan ve kültür-eğitim
faaliyetleri yürüten bir araştırma merkezidir. Kafkas evi, bu
amaçlar çerçevesinde etnik, kültürel ve dini tolerans ve
dayanışmayı, sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi için
toplumsal diyaloğu, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını,
demokratikleşme konusunda kamuoyu farkındalığını teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.23

20

http://cciir.ge/index.php, Erişim Tarihi:29.08.2019.
http://pmmg.org.ge, Erişim Tarihi:29.08.2019.
22
http://cif.org.ge/index.php?lang=en, Erişim Tarihi:29.08.2019.
23
htpp://caucasianhouse.ge/en, Erişim Tarihi:29.08.2019.
21
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Yukarıda adı geçen STK’ları uluslararası, ulusal ve yerel bazda
faaliyet gösteren Dernek, Enstitü ve Vakıflar olarak gruplandırılabilir. Dış
ve iç menşeli olan bu STK’ların temel amaçları; çoğunluk-azınlık
ilişkilerinin geliştirilmesi,

etnik ve dini

azınlıkların entegrasyonu,

azınlıkların kamuya katılımı, hukuk ve eğitim alanlarında reform
programlarının uygulanması ve entelektüel anlamda insan haklarının
korunduğu demokratik bir toplum yapılanması oluşturmaktır. Günümüzde
ülke genelinde barıştan, diyalogdan, hoşgörüden yana olan STK’lar,
ideallerindeki yönetim sistemini gerçekleştirme çabası görünümündedirler.
Nitekim STK’ların ülke genelinde yaşanan grup sürtüşmelerinde
bilhassa Hristiyan ve Müslüman gruplar arasında yaşanan sorunlara
hoşgörüden yana tavır sergilediklerini görmemiz mümkündür. Bağımsızlık
sonrası yaşanan azınlık sorunlarına birkaç örnek vererek olaylarla ilgili
STK’ların duruşunu-değerlendirmesini yapacak olursak şunlar söylenebilir:
Gürcistan’da, Saakaşivili’nin ikinci iktidar döneminde başlayan özellikle
2012-2014 yılları arasında yaygınlaşan Ortodokslar ile Müslümanlar
arasında dini mahiyette toplumsal gerginlikler, hak ihlalleri yaşanmıştır. Bu
ihlaller, Borçalı Türkleri, Müslüman Gürcüler, Müslüman Acaralılar ve
Ahıskalı Türklerin yaşadıkları köylerde (Müslümanlar ile Ortodoks
Gürcüler arasında) meydana gelmiştir.
Ortodokslar ile Müslümanlar Arasında Yaşanan Olaylar ve
STK’ların Yaklaşımı
Ortodokslar ve Müslümanlar arasında cami inşası ve tamiriyle
alakalı bir vaka, 2009 yılında Borçalı Türklerinin yoğun olarak yaşadığı
Kvemo Kartli bölgesinde gerçekleşmiştir. Talaveri köyü sakinlerinin köy
camisini tamir etme girişimi Ortodoks Ebeveynler Birliği tarafından inşaat
alanının çevrilmesi neticesinde engellenmiş, ancak 2010 yılında inşaat
kaldığı yerden devam etmiştir (Tsutskiridze, 2012, s.387). Yine aynı
bölgede Kasım 2012’de, Borçalı Türklerinin, Acara’dan Gürcülerin ve
Svanların göç ettiği Tsintskaro köyünde gerginlik yaşanmıştır. Müftülüğün
yardımıyla Müslümanların Cuma namazı için köydeki bir bina camiye
dönüştürülmüştür. Köyde Müslümanlarla Hristiyanların ortak kullandığı üç

360

mezarlıktan birinin girişindeki haçın kimliği belirsiz kişilerce indirilmesi var
olan sorunları derinleştirmiştir. Hristiyanların bu olaya gösterdikleri tepkiler
büyümüş, haçın indirilmesi nedeniyle köyün imamı suçlanmış ve Cuma
namazı vaktinde mescide baskın yapılmıştır. İmam, köyden kovulmak ve
evinin yakılmasıyla tehdit edilmiştir. Olay yerel idari makamların
müdahalesiyle yatışmıştır.24
Bir diğer vaka 2010’da Gürcistan’ın batısında Guriya bölgesinin
Nigvziani

köyünde

olmuştur.

Bu

köydeki

Müslüman

Acaralılar,

Nigvziani’de cami olmadığı en yakın cami için Kabuleti veya Batum’a
gitmek zorunda kaldıkları için köyde bir cami açmak istemişlerdir. Hristiyan
cemaatin karşı çıkmasıyla bu girişim engellenmiştir. Daha sonra 2012
yılının Ağustos ayında Acara Müftülüğünün ve yerel idarenin de desteğiyle
Nigvziani’de bir cami açılmıştır. İki ay sonra bayram namazı için toplanan
köy sakinlerine ve dışarıdan gelen Müslümanlara Nigvziani’li Hristiyanlar
tepki göstermişlerdir. Dışarıdan gelişleri önlemek için Hristiyanlardan
oluşan yüz elli kişilik bir grup köy yolunu kesmiş ve caminin kapatılmasını
istemişlerdir. Bu sorun Gürcistan Kamu Denetçiliği Kurumu ve Müftülük
yetkililerinin müdahalesiyle Müslümanlar lehine çözülmüştür (Mikeladze,
2013, ss.11-23)
Bir başka olay 2014 Eylül ayında Acara’da olmuştur. Kabuleti’de
din eğitimi vermesi planlanan yatılı bir okula Ortodoks ahali karşı çıkmış,
okulun kapısına domuz kafası asılmış, çalışanların içeriye girmesi
engellenmiştir. Kabuleti’li Ortodokslar, çoğunluğu Hristiyanların yaşadığı
ilçede

Türk

vatandaşlarınca

desteklenen

bir

Müslüman

okulunu

istemediklerini belirtmişler. Olay karşısında TDI, GYLA ve GDI STK’ları
ortak bir bildiri yayımlayarak bölgede Müslüman Acaralılara karşı
sergilenen hoşgörüsüzlüğü dile getirmiş ve hükümet yetkililerinin olayları

24

Natia Danelishvili, “Orthodox Christisans Opposed Muslims
http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=15985&lang=eng,
06.10.2019.

in Tsintskaro”.
Erişim Tarihi:
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yatıştırma noktasında yetersiz ve etkisiz kaldığını (daha önceki olaylarda
olduğu gibi) belirtmişlerdir.25
Benzer olaylar Adıgön ilçesinin Çela, Mohe ve Adıgön köylerinde
meydana gelmiştir. Ağustos 2013’te Çela köyünde Gürcistan Maliye
Bakanlığının Gelir Hizmetlerine bağlı Gümrük Dairesinin kararıyla köy
camisine monte edilen metal yapım minare indirilmiştir. Olaya tepki
gösteren Müslümanlara iki helikopter, kırk arazi aracı, özel kuvvetler dâhil
iki yüz güvenlik görevlisi müdahale etmiştir. Yaşanan olayda yaralananlar
olmuş ve birkaç kişi de tutuklanmıştır. Tepkilerin büyümesi üzerine minare
birkaç ay sonra tekrar yerine monte edilmiştir. Olayla ilgili TDI temsilcisi
Eka Chitanava olaylar esnasında Müslümanlara aşırı güç kullanan görevliler
hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını ve köydeki Müslümanların
sıkıntılarının devam ettiğini belirtmiştir (Chitanava, 2015, ss.50-51). 2014
yılının Ekim ayında Mohe köyünde 1944 Ahıska sürgününden önce kalmış
harabe halindeki mescit, köy sakinleri tarafından onarılmak istenmiştir.
Fakat mescit Sovyet döneminde ambar ve daha sonra 2007 yılında
kütüphane olarak tescil edildiğinden mescidin mülkiyeti konusunda sorun
çıkmıştır. Öte yandan Gürcü Ortodoks Kilisesi, mescidin daha önce kilise
olduğunu iddia etmiş ve sahiplenmek istemiştir. Köyün Ortodoks ahalisi de
binanın Müslümanlara devrine karşı çıkıp gösteri yapmıştır. Sonuçta yerel
yetkililer binayı yıkma kararı almıştır. Yıkım esnasında polislerle Mohe’nin
Müslüman sakinleri arasında sürtüşmeler yaşanmış, bazı Müslümanlar
saldırıya uğramış, yaralanmış ve tutuklanmıştır.26 Olayla ilgili İnsan Haklar
Merkezi ve EMC temsilcileri Mohe olayında polisin halka karşı aşırı güç
kullandığını, fiili saldırıda bulunduğunu ve aşağılandığını ama buna rağmen
polislere soruşturma açılmadığını belirtmiştir.27 Yine 2016’ının Şubat’ında
Adigön ilçesinin aynı adlı Adigön köyünde farklı dini gruplar arası sürtüşme
vakası meydana gelmiştir. Adigön köyüne yıllar önce Acara’dan göç etmiş
Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında köyde Müslüman mezarlığı
25

Civil Georgia, “Pig’s Head Nailed to Planned Muslim School in Kobuleti”.
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27654, Erişim Tarihi: 06.10.2019.
26
Toleranse and Diversity Institute “ Analysis of Occurrences in Mokhe Village”.
http://tdi.ge/en/news/164-analysis-mokhe-village, Erişim Tarihi: 06.10.2019.
27
Maka Shamugia, ”Round Table about Alleged Violation of the Freedom of Religion”.
Human Rights Center, http://humanrights.ge/index.php?a=main?pid=1815&lang=eng,
Erişim Tarihi: 6.10.2019.
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konusunda tartışma yaşanmıştır. Köyde Müslüman Mezarlığı olmadığı için
cenazelerini civar köylere defneden Müslümanlar, Tüm Gürcistan
Müslümanları İdaresi aracılığıyla kendi cemaatleri için farklı bir mezarlık
arazisi ayrılmasını talep etmiş ve idare de bu talebi olumlu karşılamıştır.
Fakat bu olumlu yaklaşım Hıristiyan cemaatin tepkisini çekmiştir. 29 Şubat
akşamı Adigön Belediye Başkanı ve ekibi ile Müslüman cemaat mezarlık
arazisi konusu görüşülmüş ve Müslümanlar için ayrı bir alan ayrılması
hususunda mutabık sağlanmışken aniden arabalarla çıkagelen bazı kişiler
Müslüman cemaate saldırmış, özellikle Müslüman köylüler arasında aktif
kişiler hedef alınmış ve üç kişi tartaklanmıştır. Olayla ilgili rapor hazırlayan
TDI, yerel otoritelerin din eksenli benzer olaylarda gereken karşılığı
vermediğinden dolayı hadiseler tekrarlanmıştır. Raporda, TDI avukatlarının
olayı araştırmak ve mağdurlara hukuki destek sağlamak için köye ulaştığını
ve bir mağdurun evindeyken Ortodokslarca “köy kendi adaletini
sağlayacak” denilerek avukatlara müdahalede bulunulmuştur. TDI, diğer
olaylarda olduğu gibi bu hadisenin de örtbas edileceği yorumunda
bulunmuştur (Kahraman, Tulum, 2016, s.137).
2010-2016 yılları arasında meydana gelen ayrımcılık vakaların tümü
Müslüman Acarılıların veya Türklerin yerleştiği yerleşim yerlerinde
gerçekleşmiştir. Bir diğer ifadeyle iki grup arasındaki gerilim ve sürtüşmeler
Müslümanlar ile Ortodoks Gürcüler arasında olmuştur. Burada temel sorun
merkezi ve yerel yönetimlerin etno-merkezci bir politika gütmesidir.
Ortodoks Gürcü kimliğinin diğer dini gruplar üzerinde baskın unsur olarak
üstünlük sağlama, hâkim olma politikasıdır. Nitekim olaylarla ilgili STK
raporlarının birinde “biri Gürcüce konuşuyor, Gürcü tarihini biliyor ama
Hristiyan değilse bu tam Gürcü değildir, birinin Gürcü olması için Hristiyan
olması gerekiyor” ifadeleri yer almaktadır. Yine bir başka raporda “münferit
bir olaymış gibi değerlendirilen olayların giderek daha büyük toplumsal
sürüşmelere

dönüştüğünü

hoşgörüsüzlük,

ve

İslamofobik,

her

iki

Türkofobik

grup

arasında

yaşananların

eğilimler nedeniyle

ortaya

çıktığına” işaret etmektedir. Zira görülen şu ki ülke genelinde yürütülen
etno-merkezci politikaya göre gerçek Gürcü olmak için Ortodoks olmak
gerekir. Müslüman Gürcü veya Müslüman Türk olmak, Gürcü milli kimliği
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ve Ortodoks din kimliği ile çelişmektedir. Gürcü milli kimliği aynı zamanda
Ortodoks dini kimliğini de beraberinde taşımalı, ikisi bir-biriyle örtüşmelidir
(Kahraman, Tulum, ss.136-143).
Sonuç ve Öneri
Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede faaliyet
gösteren STK’ların niteliğinde gözle görülür bir değişim görülmektedir.
Bağımsızlığın ilk yıllarına nazaran Gürcistan devleti STK’lara daha geniş
çaplı bir çalışma alanı sağlamış ve faaliyetlerine engel olmamıştır. STK’lar
kendi çalışma konularını belirlemiş ve faaliyet alanlarını daha etkin hale
getirmiştir. Avrupa konseyinin yönlendirmesi ve STK’ların girişimleri
sonucunda Gürcistan’da azınlık hakları ve bu konudaki mevcut sorunlarla
ilgili toplumsal farkındalık artmış ve kamuoyunda azınlık hakları meselesi
daha tartışılır hale gelmiştir. Batı ülkelerinin STK’lara verdiği desteğin STK
faaliyetlerinin etkinliğine önemli bir katkı sağladığı vurgulanması gereken
bir gerçektir. STK’ların Batıya entegre olma hususundaki kararlılığı
toplumun demokratikleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini göstermektedir.
Ancak tüm bu değişim ve gelişmelere rağmen Gürcistan’daki Müslüman
Azınlıklar çeşitli sorunlar yaşamaya devam etmektedir ve Gürcistan
devletinin bu konudaki reform çalışmaları sorunların giderilmesinde yetersiz
kalmaktadır.
STK’lar, ülkede azınlıklar arasında yaşanan sorunların çözümünde
önemli rol oynayabilirler. Azınlıklar ile siyasi iktidar arasında sivil
ombudsmanlık/danışmanlık görevi üstlenebilirler. Burada, ulusal ve dini
azınlıkların siyasi ve hukuki haklar konusunda bilgilendirilmesi önem arz
etmektedir. Bilhassa Ortodoks Gürcü kimliği ile Müslüman Gürcü veya
Türk kimliğinin ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturduğunu, ülkede
yaşayan her bir vatandaşın kültürel-dinsel hak ve özgürlüklerini ifade
etmeye sahip olduğunu, hukuken hiçbir grubun birbirleri üzerinde üstünlük
sağlama hakkının olmadığının izah edilmesi elzemdir.
Ayrıca Gürcistan’da yaşayan gerek Borçalı Türkleri ve Ahıskalı
Türkler gerekse de Müslüman Acaralılar/Gürcüleri temsil eden STK’ların
kendi varlıklarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Gürcistan içinde faaliyet
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gösteren Borçalı/Ahıskalı/Acaralı STK’lar kendilerine yardımcı olmak
isteyen diğer STK’larla işbirliklerini kuvvetlendirmelidirler. Ulusal ve yerel
sorunların çözümünde ortak projeler geliştirmelidirler. Kendilerini temsil
eden STK, Siyasi Parti ve İktidar bağlantılarını geliştirmek ve birlikte
hareket etmelidirler.
Bu bağlamda bugün dünyanın dokuz farklı ülkesinde (sayıları 30
civarında) varlık gösteren Ahıska STK’ları faaliyet alanlarını daha da
genişletmeleri gerekmektedir. Ahıska STK’ları Gürcistan’da faaliyet
gösteren başta Müslüman (Borçalı ve Acaralı) STK’ları olmak üzere azınlık
haklarını savunan diğer STK’larla irtibatlı olmalı ve ortak zeminde
buluşmalıdırlar. Bunun için ülkede hukuki ve siyasi gelişmeleri yakından
takip etmelidirler. Bu konuda STK’ların faaliyetlerini kolaylaştıracak ve
onlara fikri boyutta katkı sağlayacak danışman niteliğinde akademisyenlere
ihtiyaç vardır. Gürcistan’ın siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel
gelişmeleri analiz edecek, ülke gündemiyle ilgili rapor hazırlayacak düşünür
insan grubunun oluşturulması gerekmektedir. Hatta bunun için bir Ahıska
Araştırma Merkezinin kurulması ve akademik bir yayın organın faaliyete
geçirilmesi yararlı olacaktır.
Ayrıca Ahıskalı Türklerin geri dönüşle ilgili hukuki haklarını analiz
edecek bir Hukukçular Heyetinin oluşturulmasına büyük ihtiyaç vardır.
Dünyada sürgün edilmiş azınlık halklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası
hukukun işleyişi konusunda STK’ların bilgilendirilmesi önem arz
etmektedir. Etnik, ulusal ve dini azınlık hukuku irdelenmeli, azınlıklara ait
hak ihlalleriyle ilgili davalar incelenmeli ve kazanılan emsal davalar rapor
edilmelidir. Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde Gürcistan’daki
azınlık (bilhassa Müslümanların) hakları değerlendirilmeli ve rapor halinde
siyasi ve hukuki mercilere sunulmalıdır.
Her iki önerinin gerçekleşmesi için mevcut Ahıska STK’ları faaliyet
alanlarını belirlemeli ve aralarında görev taksimine gitmelidirler. Siyasi,
hukuki, sivil, ekonomik, eğitim, kültürel konular/sorunlar sınıflandırılmalı
ve faaliyet sahaları buna göre taksim edilmelidir. Böylece her STK’nın
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faaliyet programı belirlenmiş ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım
gösterilmiş olur.
STK’lar, faaliyet sahalarında stratejik ve çözüm odaklı düşünmek
zorundadırlar.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI
ÇERÇEVESİNDE AHISKA TÜRKLERİNİN MÜLKİYETE İLİŞKİN
TALEPLERİ
WITHIN THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS DEMANDS OF PROPERTY OF MESKHETIAN
TURKS
В РЕШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ТРЕБОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ТУРОК-АХЫСКА
Durmuş KILINÇ*
Aydın Ebrar GÜNAL**
Özet
Ahıska Türkleri, 1944 yılında dönemin Sovyetler Birliği idaresi tarafından
sürgüne gönderilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ise
Ahıska Türklerinin geri dönme ümitleri canlanmıştır. Ahıska Türklerinin
çeşitli devletlerde bulunması, sorunun uluslararası bir nitelik kazanmasına
neden olmuş ve çözümü için Ahıska Türklerinin uluslararası alanda
taleplerini dile getirmesini gerektirmiştir. Gürcistan ve Rusya
Federasyonu’nun da aralarında bulunduğu komünist rejim sonrası geçiş
aşamasında bulunan devletler, yaşanan hak kayıplarını telafi etmek için
girişimlerde bulunmuştur. Bu ülkelerin Avrupa Konseyi’ne üye olmalarıyla
birlikte başvurulabilecek yeni bir hukuki imkân ortaya çıkmıştır. Ahıska
Türklerinin anavatanlarının günümüzde Gürcistan sınırları içinde kalması
nedeniyle Gürcistan, sorunun muhatabı haline gelmiştir. Gürcistan,
bağımsızlığını kazanması sonrasında Sovyetler Birliği döneminde yaşanan
mağduriyetleri gidermek için çeşitli adımlar atmış; fakat Ahıska Türklerinin
dönüşü ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin bir düzenleme
yapmamıştır.
1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olmuş ve Ahıska Türklerinin geri
dönüşüne ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılmasını taahhüt etmiştir.
Gürcistan geri dönüşlere ilişkin yasal düzenlemeyi ancak 2007 yılında
yapmıştır. Gürcistan’ın yasal düzenlemesi, mağduriyetleri giderme
bakımından eksik olması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle
eleştirilmiştir. Nitekim Ahıska Türkleri halen anavatanlarına dönememekte
ve bu bölgede bulunan mülklerine kavuşamamaktadır. Eski komünist
ülkelerden ve Gürcistan’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
komünist döneme ilişkin pek çok başvuru yapılmıştır. AİHM bu konuda
çeşitli kararlar vermiştir. Bu çalışmada AİHM’in benzer durumlarda verdiği
kararlar incelenerek Ahıska Türklerinin AİHM nezdinde hak arama
imkânları değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
mülkiyet hakkı,
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Abstract
In 1944, Meskhetian Turks were exiled by the Soviet Union administration.
After the collapse of the Soviet Union, the hopes of the Meskhetian Turks
for returning, were revived. The presence of Meskhetian Turks in various
countries caused the problem to gain the international characteristics. For
the solution of the problem, it was necessary for the Meskhetian Turks to
express their demands in the international arena. Countries, which include
Georgia and the Russian Federation, that are in transition stage after the
communist regime, have made attempts to compensate for the losses of
rights that were emerged. Besides these countries are not a member of the
Council of Europe, a new legal opportunity to be applied has emerged. Due
to the homeland of Meskhetian Turks is still within the borders of Georgia
today, Georgia has become the addressee of the problem. After the
independence of Georgia, various steps were taken to eliminate the
victimization experienced during the Soviet Union period, but did not make
any arrangements for the return and elimination of the victimization of
Meskhetian Turks. Georgia became a member of the Council of Europe in
1999 and promised to make legal arrangements for the returning of
Meskhetian Turks. In 2007, Georgia made a legal regulation on returning of
Meskhetian Turks. The legal regulation of Georgia has been criticized for
being deficient for elimination of the victimization, and due to the problems
had faced in practice. The Meskhetian Turks are still unable to return to
their homelands and are unable to reach their property in this region. There
have been many applications from the former communist countries and
Georgia to the European Court of Human Rights (ECHR) related to the
communist era. The Court (ECHR) has made a wide range of decisions on
this matter. In this study, the decisions of the ECHR in similar cases will be
examined and the opportunity of Meskhetian Turks seeking rights at the
ECHR will be evaluated.
Keywords: Meskhetian Turks, European Convention on Human Rights,
Property rights
Резюме
В 1944 году турки-месхетинцы были сосланы администрацией
Советского Союза. После распада Советского Союза надежды турокмесхетинцев на возвращение возродились. Присутствие турокмесхетинцев в разных странах привело к тому, что проблема
приобрела международный характер. Для решения проблемы туркаммесхетинцам необходимо было высказать свои требования на
международной арене. Страны, в которые входят Грузия и Российская
Федерация,
находящиеся
на
переходном
этапе
после
коммунистического режима, предпринимают попытки компенсировать
утраченные права. Помимо того, что эти страны не являются членами
Совета Европы, появилась новая юридическая возможность для
применения. Из-за того, что родина турок-месхетинцев до сих пор
находится в границах Грузии, Грузия стала адресатом проблемы.
После обретения независимости Грузии были предприняты различные
шаги для устранения виктимизации, пережитой в период Советского
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Союза, но не было предпринято никаких мер для возвращения и
ликвидации виктимизации турок-месхетинцев. Грузия стала членом
Совета Европы в 1999 году и пообещала принять правовые меры для
возвращения турок-месхетинцев. В 2007 году Грузия приняла правовое
положение
о
возвращении
турок-месхетинцев.
Правовое
регулирование Грузии было подвергнуто критике за недостаток в
устранении виктимизации и из-за проблем, с которыми столкнулись на
практике. Турки-месхетинцы по-прежнему не могут вернуться на
родину и не могут добраться до своей собственности в этом регионе.
Было много обращений из бывших коммунистических стран и Грузии
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), связанных с
коммунистической эпохой. Суд (ЕСПЧ) принял широкий спектр
решений по этому вопросу. В этом исследовании будут рассмотрены
решения ЕСПЧ по аналогичным делам, и будет оценена возможность
турок-месхетинцев искать права в ЕСПЧ.
Ключевые слова: турки-месхетинцы, Европейская конвенция о
правах человека, права собственности
Giriş
Ahıska Bölgesi, günümüzde Gürcistan’ın güneybatısında Türkiye ve
Ermenistan’a komşu olan ve Ahıska, Adigön, Ahılelek, Bogdanovka
ilçelerini kapsayan bölgedir (BAYRAKTAR, 1999, s. 8). Ahıska bölgesi
tarih boyunca çeşitli devletler arasında el değiştirmiştir. Dolayısıyla çok
çeşitli etnik kökene ve kültüre sahip topluluklara ev sahipliği yapmıştır.
Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki uzun mücadelelerden sonra 1921
Moskova Anlaşması ile Ahıska, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne
bırakılmıştır. (ZEYREK, 2001, s. 21)
1944 yılında yaşanan sürgünle birlikte Ahıska Türkleri için
günümüze kadar devam eden sürgün yılları başlamıştır. 1950 sonrasında
sürgüne gönderilen halkların geri dönmesi sürecine Ahıska Türkleri dâhil
edilmemiştir. (HASANOĞLU, 2015, s. 76) Dönüşler ancak bireysel
çabalarla sınırlı kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte Ahıska
Türkleri, bağımsızlığını kazanan ülkelerde dağınık bir halde yaşamaya
devam etmişlerdir. Bu durum Ahıska Türklerinin sorunlarının çözümünü
zorlaştırmıştır. 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne üye olması ve
sonrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve ek protokollerini
kabul etmesi Ahıska Türklerinin haklarını aramada yeni bir imkân
sağlamıştır. Bu açıdan Ahıska Türklerinin geri dönüşleri ve haklarının
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korunmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önemli bir merci
olarak değerlendirilebilir.
Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesinde bulunan eski mallarına ilişkin
yapılacak bir incelemede, öncelikle bu malların Gürcistan hukukundaki
durumunun incelenmesi ve sonrasında çözüm yollarının araştırılması
şeklinde bir yöntemin uygulanmasının daha faydalı olacağı söylenebilir.
Fakat bu tür bir çalışma, gerek dil gerekse başka bir ülkenin hukuku
üzerinde uzmanlık sahibi olma ve çeşitli arşiv araştırmalarının yapılmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmamızı AİHM tarafından verilen emsal
kararların incelemesiyle sınırlı tuttuk. Çalışmamızla, Ahıska Türklerinin
gerek Gürcistan iç hukukunda gerekse uluslararası hukukta hak arama
süreçlerinde yol gösterici olmayı amaçlamaktayız.

1. 1944 Yılındaki Sürgün ve Ahıska Türklerinin Talepleri
Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında sakıncalı gördüğü
toplulukları Orta Asya ve Sibirya’ya sürmüştür. 1940 yılında Almanlar,
1944 yılında Kırım Türkleri, Kalmuklar, Karaçay-Balkar Türkleri, Çeçenler,
İnguşlar

ve

son

olarak

da

Ahıska

Türkleri

sürgün

edilmiştir.

(MODEBADZE, 2009, s. 115)
Ahıska Türklerinin sürgünü Halk İçişleri Komiseri Lavrentin Beriya
tarafından önerilmiş, Beriya’nın önerisi Devlet Savunma Komitesi’nin
31.07.1944 tarihli ve 6279 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. (ZEYREK,
2001, s. 46) Kararda Gürcistan sınırının korunması için, Gürcistan sınır
şeridindeki Ahıska, Adigen, Aspinza, Ahılkelek, Bogdanovka rayonlarından
ve

Acaristan’dan

Türk,

Kürt,

Hemşin

topluluklarının

Kazakistan,

Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edilmesi kararlaştırılmıştır. Kararda
sürgüne gönderilecek kişi sayısı 86.000 olarak belirtilmiştir. (ZEYREK,
2001, s. 45)
Karara göre;
-

Sürgün edilecek kişilerin para, değerli eşyalar, ev eşyaları ve 1000
kg’ye kadar erzak almalarına müsaade edilecektir. (m.2)
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-

Sürgün edilecek kişilerin götüremeyecekleri tarım ürünleri, ev
hayvanları, tarım aletleri ve diğer gayrimenkullerinin teslim alınması
için bir komisyon kurulacaktır. Komisyon, teslim alınan mallar
karşılığında her hane için takas makbuzu verecektir. Makbuzda el
konulan bahçelerin tahmini değerleri de gösterilecektir. (m.3)

-

Sürgün edilenler gittikleri yerlerde kolhozlara yerleştirilmek üzere
gerekli hazırlıklar yapılacak, ev ve etrafında küçük toprak ve gerekli
basit aletler verilecektir. (m.4)

-

Sürgün edilenlere verilen mübadele makbuzlarına uygun olarak
sığır, manda, at gibi ev hayvanları gittikleri ülkelerdeki yetkili
birimlerce teslim edilecektir. (m.8)

-

Sürgün edilenlerin bıraktığı bahçe ve bağların bedelleri SSCB Halk
Ziraat Komiserliği ve Gürcistan SSC Hükûmeti’nin belirleyeceği
tutar üzerinden ödenecektir. (m.10)

-

Tahliye edilen bölgelere azami 32.000 kişi iskân edilmek üzere
Gürcistan SSC Hükûmeti’ne izin verilmiştir. (m.11)

-

İskân edilecek nüfus kolhozlara ve tahliye edilmiş nüfusa ait yapılar
karşılıksız olarak, tarım aletleri 5 yıllık kredi şeklinde dağıtılacaktır.
Tahliye edilen nüfusa ait bağ ve bahçeler 7 yıllık kredi şeklinde
verilecektir. (m. 12) (ZEYREK, 2001, s. 45-49)

Kararda Ahıska Türkleri ve diğer toplulukların sürgüne ilişkin tüm
hususlar değerlendirilmiş, sürgün edilen kişilerin can ve mallarının
korunması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtilmiş olmasına rağmen
kararın uygulaması öyle olmamıştır. (ZEYREK, 2001, s. 49) Devlet
Savunma Komitesi’nin kararı 14.11.1944 tarihinde uygulanarak binlerce
insan tren vagonlarında bir ay sürecek bir yolculukla Orta Asya’ya
gönderilmiştir. Boşalan yerlere ise Gürcü ve Ermeniler yerleştirilmiştir.
(ZEYREK, 2001, s. 45) Kararı uygulayan SSCB Halk İçişleri Komiseri
Lavrentin Beriya’nın raporunda tahliye edilen kişi sayısı 91.095, sürgün
edilenlerin yerine ise 7.000 kişinin iskân edileceği belirtilmiştir. (ZEYREK,
2001, s. 49)
Ahıska Türklerinin bir kısmı yolda bir kısmı ise yerleştirdikleri
yerlerdeki yetersiz koşullar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. (KESKİN &
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GÜRSOY, 2017, s. 21) Sürülen halklar, 1956 yılına kadar sıkıyönetim
altında yaşamışlardır. (AYDINGÜN & AYDINGÜN, 2014, s. 48) 1956
yılında, sürgün edilen diğer halkların geri dönüşüne izin verilirken Ahıska
Türklerinin geri dönüşü engellenmiştir. Sonraki yıllarda Ahıska Türklerinin
geri dönüşüne ilişkin düzenleme yapılsa da geri dönüşler fiilen engellenmiş
ve toplu dönüşlere izin verilmemiştir. Geri dönebilen az sayıdaki Ahıska
Türkünün Ahıska’ya girişine izin verilmemiştir. (MODEBADZE, 2009, s.
117)
Ahıska

Türkleri,

yerleştirildikleri

yerlerde

Gürcistan’a
yaşanan

dönüşlerin
toplumsal

engellenmesi

çatışmalar1

ve

nedeniyle

Azerbaycan, Türkiye, ABD, Ukrayna ve Rusya gibi çeşitli ülkelere göç
etmek zorunda kalmışlardır. (AYDINGÜN & AYDINGÜN, 2014, s. 132)
1990 sonrasında Doğu Avrupa’da ve SSCB’de komünist rejimin
çözülmesiyle birlikte komünist dönemin etkilerini ortadan kaldırmak üzere
rehabilitasyon kanunları çıkarılmıştır. Bu kanunlar önceki rejim döneminde
el konulan malların iadesi, siyasi baskıya maruz kalanların haklarının iadesi
ve tazminat gibi konuları düzenlemektedir. (NEFF, 1992) Özelleştirme
sürecinde devletin elinde bulunan topraklar çalışanlara, çiftçilere ve
şirketlere dağıtılarak özelleştirilmiştir. (TURAN, 2011, s. 327)
SSCB, dağılmasından birkaç ay önce, 18 Nisan 1991 tarihinde 1761-1
sayılı Siyasi Baskı Mağdurlarının Rehabilitasyonuna Dair Kanun’u
çıkarmıştır. Kanunla 1917 yılından bu yana siyasi baskıya maruz kalan kişi,
etnik grup veya milletlerin haklarının iadesi, siyasi baskıların sonuçlarının
ortadan kaldırılması ve mağdurlara adil ve yeterli bir tazminat ödenmesi
öngörülmektedir. Kanun sadece kişileri değil, bu dönemde baskıya maruz
kalan, sürülen, zorla çalıştırılan, sınırları değiştirilen tüm etnik topluluklar,
milletler ve halkları kapsamaktadır. 1944 yılında sürgün edilen diğer halklar
gibi Ahıska Türkleri de bu kanun kapsamında siyasi baskıya maruz kalan

1

Ahıska Türkleri yaşadıkları sürekli sürgün hayatının yanında yerleştikleri yerlerdeki
halklar tarafından ayrımcılığa maruz kaldılar. Bu olaylardan en acısı ise 1989 yılının Nisan
ayında yaşanan Fergana Olaylarıdır. Bu olaylar sırasında rakamlar değişmekle birlikte
yaklaşık 110 kişi öldürülmüş,1000’i aşkın kişi yaralanmış ve Ahıska Türklerine ait evler
yakılmıştır. Yaşanan katliam sonrasında 70.000 Ahıska Türkü Özbekistan’dan ayrılmak
zorunda kalmıştır.(HASANOĞLU, 2014, s.12)
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halklar olarak tanınmışlardır. (POHL, 2000) SSCB’nin dağılmasıyla birlikte
bu Kanun 1 Temmuz 1993 tarihli N 5303-I sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik ile Kanunun kapsamı Rusya Federasyonu’nun toprakları
ile sınırlandırılmıştır. Böylece Rusya Federasyonu sınırları dışında kalan
bölgelerden sürülen Ahıska Türkleri veya Kırım Türkleri gibi halklar kanun
kapsamından çıkarılmıştır. Bu tür bölgelerde bulunan siyasi baskı
mağdurlarının başvuruları Rus makamları tarafından reddedilmektedir.
(MOISEEVA, 2006)
1991 yılında bağımsızlığını kazanan Gürcistan, 11 Aralık 1997 tarihli
Gürcistan Vatandaşlarının Siyasi Baskı Mağduru Olarak Kabulü ve
Mağdurların Sosyal Korunmasına Dair Kanun’u çıkarmıştır. Kanun’a göre;
rejim tarafından öldürülme, sağlığını kaybetme, hapsedilme, sürülme, akıl
sağlığı kurumlarına hapsedilme, vatandaşlıktan mahrum bırakılma, zorla
çalıştırılma, mülkiyetin kamulaştırılması ve müsaderesi gibi uygulamalara
maruz kalan Gürcistan vatandaşlarının, siyasi baskı mağduru olarak
tanınması amaçlanmaktadır. Kanun’un 9’uncu maddesinde siyasi baskı
mağduru kabul edilenlere tazminat ödenmesi düzenlenmektedir. 8’inci
maddede ise mülkiyete ilişkin konuların ayrı bir kanunla düzenleneceği
belirtilmiştir. Gürcistan, Kanunda öngörülen tazminatın ödenmesine ilişkin
diğer gerekli düzenlemeleri yapmaktan kaçınmıştır. Aynı zamanda
mülkiyete ilişkin herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Manevi tazminata
ilişkin düzenleme ancak AİHM’in Klaus ve Iouri Kıladze – Gürcistan kararı
sonrasında AİHM’in gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda bırakması
üzerine 2011 yılında yapılmıştır. (AVALISHVILI, t. y.)
11 Aralık 1997 tarihli Kanun, siyasi baskı mağdurları açısından önemli
olmasına rağmen sadece Gürcistan vatandaşlarını kapsamaktadır (m. 1).
Önceki rejim döneminde sürülen Ahıska Türkleri kanun kapsamına
alınmamıştır. (KÜTÜKÇÜ, 2005, s. 278)
Ahıska Türklerini kapsayacak bir düzenlemenin yapılması ancak
Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne üyeliği sırasında verdiği taahhütler
kapsamında mümkün olmuştur. Batı dünyasıyla bütünleşmeye çalışan
Gürcistan, Avrupa Konseyi’ne üye olmak üzere başvurmuş ve 1999 yılında
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Avrupa Konseyi’nin hazırladığı raporda koşulları kabul ederek üye olmayı
başarmıştır. Gürcistan’ın kabul ettiği koşullar arasında hukuk devleti ve
demokrasinin geliştirilmesi için gerekli reformlar, azınlık hakları ve insan
haklarına

ilişkin

sözleşmelerin

kabulü,

yerel

yönetimlere

ilişkin

düzenlemeler yer almaktadır.(“Council of Europe”, 1999) Raporda Ahıska
Türklerinin vatanlarına dönüşü, entegrasyonu ve Gürcü vatandaşlığını
kazanmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin katılımdan sonra iki yıl
içinde kabul edilmesi ve 12 yıl içinde geri dönüş sürecinin tamamlanması
öngörülmüştür.

Böylece

Gürcistan,

Ahıska

Türklerinin

dönüşünü

uluslararası bir yükümlülük olarak tanımıştır. Gürcistan, AİHS’yi 27 Nisan
1999 tarihinde imzalamış ve 20 Mayıs 1999 tarihinde onaylamıştır.
Mülkiyet hakkının korunmasını içeren 1 Numaralı Protokol ise 7 Temmuz
2002 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. (KÜTÜKÇÜ, 2005, s. 277)
Gürcistan Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin yasal düzenlemeyi
ancak 2007 yılında yapabilmiştir. 5261 sayılı Yasa, “Eski SSCB Tarafından
XX. Yüzyılın 40'lı Yıllarında Gürcistan SSC’de Zorunlu Sürgüne Maruz
Kalan İnsanların Geri Dönüşü” adını taşımaktadır. Yasa ilk maddesinde de
belirttiği gibi “eski SSCB tarafından XX. yüzyılın 40'lı yıllarında Gürcistan
SSCB’den zorunlu sürgüne maruz kalan insanların ve sonraki nesillerinin
Gürcistan'a geri dönüşüne dair yasal mekanizmanın oluşturulmasını”
amaçlamaktadır. Kanun kapsamındaki kişilerin mülkiyet ve diğer haklarına
ilişkin düzenleme içermemektedir. Geri dönüş için başvurabilecek kişiler
sürgüne maruz kalanlar ve onların altsoylarıdır. (ALPBAZ, 2018, s. 46)
Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşünde istekli olmamasının
Kanunun çıkarılmasında ve uygulanmasında çeşitli sorunlara sebep olduğu
çok defa ifade edilmiştir. (KESKİN, TULUN & YILMAZ, 2016, s. 306) Bu
nedenle Kanunun içeriği ve uygulanması, geri dönüşü zorlaştıracak bir hale
dönüşmüştür. Zaten başarılı bir şekilde geri dönüşü sağlanan kişilerin azlığı
bu tespiti desteklemektedir. (ALPBAZ, 2018, s. 36) Fakat Ahıska
Türklerinin yıllardır devam eden sürgün hayatlarını sonlandırması
bakımından önemli bir adımdır.
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Geri Dönüş Yasası, geri dönen kişilere belirlenen şartlar halinde
Gürcistan

vatandaşlığı

verileceğini

belirtmektedir.

Geri

dönüşü

düzenlemesine rağmen Yasa Ahıska Türklerinin Ahıska Bölgesine
dönmesine, eski mallarına kavuşmasına ve yurtlarına yerleşmesine ilişkin
hüküm içermemektedir. Gürcistan’ın gerek geri dönüş sürecinde gerekse
sonraki sürece ilişkin olarak yaptığı uygulamalar geri dönüşü sağlamak için
yetersizliği nedeniyle eleştirilmiştir. (KESKİN ve diğerleri, 2016, s. 306,
307) Gürcistan’ın bu tür uygulamalarının AİHS kapsamında korunan hakları
ihlal etmesi durumunda AİHM nezdinde hak aramak mümkündür.

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Post-Komünist Ülkelere
İlişkin Benzer Kararları
Komünist rejimin sona ermesi ve sonrasında Gürcistan’ın Batı sistemine
entegre olma çabası, Ahıska Türklerinin sürgün sırasında ya da öncesinde el
konulan

mallarına

kavuşabilecekleri

umudunu

arttırmıştır.

Çeşitli

çalışmalarda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte kamulaştırılan mülklerin eski
statülerine döndüğü iddia edilmiş ve Ahıska Türklerinin bu mallar üzerinde
hak talep edebilecekleri ileri sürülmüştür. Bu çalışmalarda AİHM’in
Loizidou-Türkiye davasında verdiği karar emsal olarak gösterilmektedir. Bu
kararda kullanılan “devam eden mülkiyet hakkı ihlali” gerekçesiyle AİHM
nezdinde Ahıska Türklerinin haklarını arayabilecekleri savunulmaktadır.
(KÜTÜKÇÜ, 2005, s. 281) Bununla birlikte, bahsi geçen kararın Ahıska
Türkleri açısından emsal teşkil edip etmediğinin tartışılması gereklidir. Zira
Gürcistan önceden komünist bir rejim altındaydı ve rejim değişikliğinin
yaşanması doğrudan tüm hukuk sisteminin ortadan kalkarak eskiye döndüğü
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle Ahıska Türklerinin Ahıska Bölgesinde
kalan mülklerine ilişkin iddialarının çeşitli AİHM kararları ışığında
değerlendirilmesi gereklidir. Bu tür bir değerlendirme, Ahıska Türklerinin
hak arama mekanizmalarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını
sağlayacaktır.
Kanaatimizce Loizidou-Türkiye davasının Ahıska Türklerinin durumuna
emsal teşkil ettiğini ileri sürmek zordur. Söz konusu davada başvurucu,
1974 yılındaki Türkiye’nin askeri müdahalesi sonrasında mülküne
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erişemediğini, bölgenin Türkiye’nin kontrolü altında olduğu ve dolayısıyla
Türkiye’nin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ileri sürmektedir.

Mahkeme

kararında adadaki tek meşru hükûmetin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğuna,
KKTC tarafından terk edilen mallara ilişkin kanuni düzenlemelerin hukuki
geçerliliğinin olmadığına, dolayısıyla başvurucunun mülkiyet hakkının
devam ettiğine karar vermiştir. (Loizidou – Turkiye, parag. 44) Böylece
Mahkeme, başvurucunun var olan bir mülkiyet hakkının Türkiye tarafından
süregelen bir şekilde ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkemeye göre
mülkiyet hakkını ihlal eylem her ne kadar Türkiye’nin bireysel başvuru
hakkını kabul ettiği tarihten önce gerçekleşmiş olsa da, var olan bir mülkiyet
hakkı devam eden bir eylemle ihlal edilmektedir. Oysa Ahıska Türklerinin
mallarına ilişkin işlemleri gerçekleştiren SSCB ve Gürcistan SSC,
uluslararası hukuk tarafından kabul edilen meşru hükûmetlerdi. Bu açıdan
Ahıska

Türklerinin

mallarının

üzerinde

yapılan

işlemlerin

hukuki

geçerliliğinin olmadığını ve devam eden mülkiyet hakkının ihlalinin
varlığını iddia etmek AİHM içtihatları bağlamında mümkün değildir.
Kararlara ilişkin incelemeden önce AİHS kapsamında mülkiyet hakkına
kısaca değinmek gerekir. Mülkiyetin korunmasına ilişkin protokolün ilk
maddesi şöyledir:
“Her gerçek ve tüzel kişi, sahibi olduğu şeylerden barışçıl bir biçimde
yararlanma hakkına sahiptir. Kamu yararı gerektirmedikçe ve hukukun
öngördüğü koşullar ile uluslararası hukukun genel ilkelerine uyulmadıkça,
hiç kimse sahibi olduğu şeylerden yoksun bırakılamaz.
Ancak yukarıdaki hükümler devletin, mülkiyetin genel yarara uygun olarak
kullanılmasını düzenlemek, vergiler ile diğer harç veya cezaların
ödenmesini sağlamak için gerekli gördüğü yasaları yürürlüğe koyma
yetkisini ortadan kaldırmaz.” (“Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığı”, t.y.)
1 Numaralı Protokol’de kişilerin sahip oldukları şeylerin devletin
keyfi müdahalelerinden korunması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda
Protokol’de mülkiyet hakkının sınırlanmasına ilişkin şartlar düzenlenmiştir.
Mülkiyet hakkı kişinin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları, somut ve
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soyut mallar, patent ve telif hakları gibi varlık ve değerleri kapsamaktadır.
Mahkeme, kişinin sahip olduğu şeyi belirlemede iç hukuktaki tanım ile bağlı
değildir. (DOĞRU & NALBANT, s. 652)
AİHM’e göre, mülkiyete bağlı meşru beklentiler de bu madde
kapsamında değerlendirilmektedir. Meşru beklenti, belli bir ümidi değil,
somut nitelikte ve iç hukukta belirli bir yasal düzenlemeye ya da istikrarlı
bir içtihada dayanan bir yargı kararına dayanan beklentiyi ifade etmektedir.
Bir uyuşmazlığın var olması veya savunulabilir makul bir iddianın
bulunması meşru beklentinin oluştuğu anlamına gelmemektedir. (DOĞRU
& NALBANT, s. 654)
1990 sonrasında komünist rejimlerin çöküşüyle birlikte Doğu
Avrupa ülkeleri ve SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan
ülkeler liberal sisteme uyum sürecini başlatmışlardır. AİHS’nin kabulü de
bu sürecin bir parçasıdır. Avrupa Konseyine üye olan ve AİHS’ni kabul
eden devletler açısından komünist rejim döneminde yapılan uygulamalara
ilişkin uyuşmazlıklar AİHM nezdinde ileri sürülebilir hâle gelmiştir.
AİHM’in bu tür davalardaki yaklaşımı, Ahıska Türklerinin Gürcistan’da
bulunan mülklerine ilişkin iddialarında yol gösterici olacaktır.

3.1. Ladislav ve Aurel Brezny- Slovakya Kararı
Başvurucular, komünist rejim döneminde ceza kovuşturmasına
maruz kalmış ve malları müsadere edilmiştir. (Ladislav ve Aurel BreznySlovakya, s. 66) 1990 yılında başvurucuların mahkûmiyeti ve mahkûmiyete
bağlı sonuçları 119 sayılı ve 1990 tarihli Yargısal Rehabilitasyon Yasası
kapsamında yerel mahkeme tarafından kaldırılmıştır. Başvurucular, 26
Ağustos 1991 tarihinde 87 sayılı 1991 tarihli Yargı Dışı Rehabilitasyon
Yasası kapsamında önceden el konulan mallarının iadesi için mallarının
mülkiyetini elinde bulunduran Trencin Şirketi’ne başvurmuş fakat
başvuruları reddedilmiştir. Mülkiyetin iadesi için açılan davada yerel
mahkeme, başvurucuların Yargı Dışı Rehabilitasyon Yasası kapsamında
öngörülen

Çekoslovakya’da

kalıcı

olarak

ikamet

etmeleri

şartını

karşılamadıkları gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Başvurucular, ikamet
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şartının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etmiş fakat
talepleri reddedilmiştir. Slovakya Yüksek Mahkemesi, ilgili kanuni
düzenlemenin mülkiyet hakkını doğrudan tesis etmediğini, gayrimenkullerin
devri için yerel mahkemenin kararının gerekli olduğunu belirtmiştir. 31
Aralık 1992 tarihinde Çekoslovakya bölünmüş ve 1 Ocak 1993 tarihinde
Slovakya uluslararası anlaşmalara bağlılığının devam ettiğini bildirmiştir.
(Ladislav ve Aurel Brezny- Slovakya, s. 67)
Başvurucular, başvurusunda mülkiyet haklarının ihlal edildiğini
iddia etmişlerdir. Müsaderenin baştan itibaren ortadan kaldırıldığına ilişkin
karara rağmen mallarının iade edilmediğini ileri sürmektedirler. (Ladislav
ve Aurel Brezny- Slovakya, s. 76, 77)
Mahkeme, Slovakya’nın 30 Haziran 1993 tarihinde Avrupa
Konseyi’ne tam üye olduğuna ve Slovakya’nın bildirimi üzerine 1 Ocak
1993’ten itibaren taraf sayılacağına, bu nedenle kişi bakımından yetkili
olduğuna karar vermiştir. (Ladislav ve Aurel Brezny- Slovakya, s. 79)
Mahkeme, müsadere işlemlerinin sözleşmenin yürürlüğe girmesinden çok
önce 1973 ve 1956 yıllarında yapıldığını, müsadere işleminin ve devam
eden etkisinin incelenmesinin yetkisi kapsamında olmadığına karar
vermiştir. Mahkemeye göre mülkiyet hakkından veya diğer ayni haklardan
mahrum edilme ani bir işlemdir ve haktan sürekli bir mahrumiyet hali
yaratmamaktadır. (Ladislav ve Aurel Brezny- Slovakya, s. 80, 81)
Mahkemeye göre, başvurunun yapıldığı sırada mevcut bir mülkiyet
hakkından bahsetmek mümkün değildir. Üzerinde etkin bir kullanımın
sağlanamadığı eski bir mülkiyet hakkının tekrar canlandırılmasına ilişkin
ümidin sahip olunan şey kapsamına girmediğine karar vermiştir. Yargı Dışı
Rehabilitasyon Yasası, yasadan yararlanan ve Çekoslovak vatandaşı olan
kişilerin

mallarının

iadesini

mümkün

kılmaktadır.

Bu

nedenle

başvurucuların meşru bir beklentisinin varlığından da bahsedilemeyecektir2.

2

Başvurucular ayrıca yasanın sürekli ikamet şartı aramasını Sözleşmenin 14’üncü
maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Mahkeme,
ayrımcılık yasağının ancak Sözleşme kapsamındaki haklar açısından söz konusu olduğunu,
sözleşme kapsamına girmeyen bir konunun ayrımcılık yasağı kapsamında
değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. (Ladislav ve Aurel Brezny- Slovak Cumhuriyeti,
s.82)
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3.2. Malhous - Çek Cumhuriyeti Kararı
Malhous-Çek Cumhuriyeti davasında, başvurucunun babasının tarım
arazisi 1949 yılında 1948 tarihli Yeni Tarım Arazisi Reformu Kanunu
kapsamında hiçbir karşılık ödenmeden kamulaştırılmıştır. Arazinin bir kısmı
gerçek kişilere devredilirken bir kısmı da tüzel kişilerin elinde kalmıştır.
1991 yılında çıkarılan Taşınmaz Kanunu ile karşılıksız kamulaştırılan
mülklerin eski sahiplerine devri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre;
taşınmazlar halen tüzel kişilerin elindeyse eski sahiplerine iade edilecek,
gerçek kişilere devredilmişse eski sahipleri tazminat veya eşdeğer bir arazi
talep edebilecektir. (Malhous - Çek Cumhuriyeti, s. 3) Başvurucu eskiden
babasına ait olan arazinin kendisine devri için idareye başvurmuş fakat
arazinin bir kısmının gerçek kişilere devredildiği gerekçesiyle başvuruyu
reddetmiştir. İdarenin kararı üzerine başvurucu dava açmış ve tüm arazi
üzerindeki mülkiyet hakkının kendisine devrini talep etmiştir. İdare,
arazinin gerçek kişilere devredilemeyen kısmının başvurucuya devrini;
kalan kısım için tazminatı kabul etmiştir. (Malhous - Çek Cumhuriyeti, s. 4)
Başvurucu karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş fakat Yüksek
Mahkeme mülkiyet hakkı bakımından davayı reddetmiştir. (Malhous - Çek
Cumhuriyeti, s. 5) Başvurucu 1998 yılında hayatını kaybetmiştir.
Başvurucunun ölümünden sonra avukatı idareye başvurarak arazinin
devredilmeyen kısmı için tazminat talebinde bulunmuştur. Bu başvuru dava
sırasında halen idare tarafından karar bağlanmamıştır. Başvurucunun
ölümünden sonra yeğeni mirasçı olarak davaya devam etmiştir. (Malhous Çek Cumhuriyeti, s. 5)
Söz konusu başvuruda başvurucu, babasına ait arazinin kendisine
iade edilmemesinin mülkiyet hakkının ihlali anlamına geldiğini ileri
sürmektedir. (Malhous - Çek Cumhuriyeti, s. 9) Başvurucunun yeğeni ise
iade edilmeyen kısım için başvuruda bulunmuştur. Mahkeme başvurucunun
taşınmazının kamulaştırılmasının ve gerçek kişilere devrinin sözleşmenin
yürürlüğe girmesinden önce olduğunu, Mahkemenin kamulaştırmaya ilişkin
hususları ve devam eden etkilerini incelemeye zaman bakımından yetkili
olmadığını belirtmiştir. Mahkemeye göre mülkiyet hakkından veya diğer
ayni haklardan mahrum edilme ani bir işlemdir ve haktan sürekli bir
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mahrumiyet anlamına gelmemektedir. (Malhous - Çek Cumhuriyeti, s. 16)
Mahkeme, kamulaştırılan taşınmazların iadesini öngören 1991 tarihli Kanun
kapsamındaki sürecin Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra başlaması
nedeniyle inceleme alanına girdiğine karar vermiştir3. Fakat Mahkeme,
mülkiyet hakkının var olan bir mülkü veya başvurucunun en azından etkin
bir mülkiyet hakkını kazanacağına dair meşru bir beklentisinin bulunduğu
varlıkları kapsadığını belirterek, çok uzun süredir üzerinde etkin bir
kullanımın imkânsız olduğu eski bir mülk üzerinde mülkiyet hakkının tesis
edileceğine dair ümidin bu kapsamda değerlendirilmeyeceğine karar
vermiştir. Kamu idaresi 1991 yılındaki kanun kapsamında tanınan haklara
uygun olarak davranmıştır. (Malhous - Çek Cumhuriyeti, s. 17, 18)
Karara göre AİHM, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden çok önce
yapılan bir işlemi ve etkilerini incelemeye yetkili değildir. Çek
Cumhuriyeti’nde komünist rejimin sona ermesiyle birlikte kamulaştırılan
malların iadesine ilişkin düzenlemelerin yapılması ve başvurucunun başvuru
yaptığı sırada mevcut bir mülkiyet hakkı yoktur. Başvurucu ancak 1991
yılında çıkarılan kanun kapsamında tanınan tazminata ilişkin mülkiyet
hakkının varlığından bahsedebilecektir.
3.3. Jantner – Slovakya Kararı
Jantner-Slovakya

kararında,

başvurucu

1968

yılında

Çekoslovakya’dan göç ederek Almanya’ya yerleşmiştir. 1990 sonrasında ise
kısmi olarak Çekoslovakya’ya geri dönmüştür. 1992 yılında bir arkadaşının
Krompachy şehrindeki adresini kalıcı ikameti olarak göstermiştir. 28 Eylül
1992 tarihinde babasının ve amcasının mallarının 1991 tarihli Toprak
Sahipliği Kanunu kapsamında iadesi için başvurmuştur. Arazi idaresi, 15
Mayıs 1996 tarihinde başvurucunun Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da daimi
ikametinin bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. (Jantner –
Slovakya, parag. 8-12) Başvurucu bu karara karşı yargı yoluna başvurmuş,
1992 yılından beri Slovakya’da kalıcı olarak bulunduğunu sadece
Almanya’ya tedavi amaçlı gittiğini iddia etmiştir. (Jantner – Slovakya,
parag. 13) Yerel mahkeme ve üst mahkeme başvurucunun taleplerini

3

AİHS, Çek Cumhuriyeti bakımında 18 Mart 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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reddetmiştir. (Jantner – Slovakya, parag. 17) Başvurucu babasının ve
amcasının mülklerinin iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal
edildiği gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştur.
Mahkeme, ilk olarak başvurucunun mevcut bir mülkiyet hakkının
bulunmadığını tespit etmiştir. Başvurucunun durumunda ancak meşru
beklentiden bahsedilebilecektir. (Jantner – Slovakya, parag. 27) Mahkeme
Malhous- Çek Cumhuriyeti ve Gratzinger ve Gratzingerova – Çek
Cumhuriyeti4 kararına atıf yaparak uzun zaman önce ortadan kalkan
mülkiyet hakkının tekrar canlandırılacağı umudunun mülkiyet hakkı
kapsamına girmeyeceğine karar vermiştir. Bu durumda ancak meşru
beklentinin varlığı araştırılmalıdır. Başvurucu iç hukukta malların iadesine
ilişkin kalıcı ikamet şartını karşılamamaktadır. Bu nedenle başvurucunun
meşru bir beklentisinden de söz edilemeyecektir. (Jantner – Slovakya,
parag. 33) Mahkemeye göre Sözleşme, mülkiyetin kazanımını garanti
etmemektedir. Ayrıca Sözleşme, taraf devletlerin önceden üzerlerine
geçirdikleri

mülkleri

iade

etmeleri

konusunda

bir

yükümlülük

getirmemektedir. Bu tür düzenlemeleri devletler serbestçe yapabilecektir.
(Jantner – Slovakya, parag. 34)
Mahkemeye göre, sözleşmenin kabul edilmesinden önce el konulan
mülklerin iadesine kendileri karar vereceklerdir. Taraf devletler bu
düzenlemeleri yaparken mülkiyetin kapsamını ve iade şartlarını belirlemede
serbesttirler. Taraf devletler belli kategorideki mülkleri veya eski malikleri
iade kapsamına dâhil etmeyebilirler.

Diğer bir deyişler taraf devlet,

önceden el konulmuş mülklerin hangisinin, ne şartlar altında iade
edileceğine veya iade edilmeyeceği hususunda takdir yetkisine sahiptir.
3.4. Kopecký - Slovakya Kararı
AİHM, komünist dönemde kamulaştırılan malların iadesine veya
tazminat ödenmesine ilişkin başvurulara ilişkin olarak ilkeleri bu başvuruda
4

Bu davada başvurucular önceki rejim döneminde el konulan mallarının iadesine ilişkin
1991 yılında çıkarılan bir kanuna dayanarak başvuruda bulunmuşlar fakat başvuruları ilgili
devletin vatandaşı olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. AİHM, bu davada başvurucuların
temel şartlardan birisini karşılamadığını bu sebeple meşru bir beklentinin varlığından
bahsedilemeyeceğine ve mülkiyet hakkının ihlal edilemediğine karar vermiştir. (Gratzinger
ve Gratzingerova – Çek Cumhuriyeti)
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bir bütün olarak ortaya koymuştur. Bu kararla önceki kararlarda geliştirilen
ilkeler derlenmiş ve olaya uygulanmıştır.
Başvurucunun

babası

12

Şubat

1959

tarihinde

dönemin

düzenlemelerine aykırı olarak altın ve gümüş madeni para bulundurmaktan
mahkûm edilmiş, madeni paralara el konulmuştur. (Kopecký – Slovakya,
parag. 12) 1 Nisan 1992 tarihinde Slovakya Yüksek Mahkemesi
başvurucunun babasının mahkumiyetini yargısal rehabilitasyon kapsamında
kaldırmıştır. (Kopecký – Slovakya, parag. 13) Bu karar üzerine başvurucu
babasına ait madeni paraların 1991 tarihli Yargı Dışı Rehabilitasyon Yasası
kapsamında iadesini istemiştir. 19 Eylül 1995 tarihinde yerel mahkeme
davayı kabul etmiş ve madeni paraların iadesine karar vermiştir. (Kopecký –
Slovakya, parag. 125 İçişleri Bakanlığı ilgili evrakların yok edildiği ve
madeni

paraların

bulunduğu

yerin

belirtilmesinin

başvurucunun

sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. Kararı
inceleyen üst mahkeme, yapılan araştırmada madeni paraların bulunduğu
yerin tespit edilemediği ve bu nedenle iade edilemeyeceğine karar vermiştir.
Zira rehabilitasyon yasasına göre taşınır malların iadesi eşdeğeri veya
benzerinin değil bizzat aynı malın iadesi şeklinde yapılacaktır. (Kopecký –
Slovakya, parag. 18, 19) Slovakya Yüksek Mahkemesi başvurucunun
yaptığı başvuruyu reddetmiştir. (Kopecký – Slovakya, parag. 20)
Başvurucu, rehabilitasyon
rağmen

madeni

paraların

yasasının

bulunduğu

gereklerini

yerin

tespitinin

karşılamasına
kendisinden

beklenmesinin kendisi üzerinde hukuka aykırı bir yükümlülük olduğu,
dolayısıyla mülkiyet

hakkının ihlal

edildiği

gerekçesiyle

AİHM’e

başvurmuştur. Başvurucuya göre yasal düzenlemeler kapsamında madeni
paraların iadesi yönünde meşru bir beklentisi bulunmaktadır. (Kopecký –
Slovakya, parag. 26-30)
AİHM bu kararında benzer davalarda geliştirilen uygulamasını temel
ilkeler halinde bir araya toplamıştır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanmıştır:
a) Kural olarak, mülkiyet hakkından veya başka bir ayni haktan yoksun
bırakma anlık bir işlemdir, sürekli bir durum yaratmaz.
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b) 1 Numaralı Protokol, mülkiyeti kazanma hakkını teminat altına
almamaktadır.
c) Başvurucu, 1 Numaralı Protokol’ün birinci maddesinin ihlal
edildiğini bu madde kapsamında güvence altına alınan “sahip olunan
şey” e ilişkin müdahalelerde ileri sürebilir. Sahip olunan şey, sahip
olunan mevcut bir şey olabileceği gibi, malvarlığına ilişkin değerler
de olabilir. Malvarlığına ilişkin değerler, başvurucunun mülkiyet
hakkından etkili bir şekilde yararlanmayı elde etme konusunda en
azından

“meşru

beklenti”nin

bulunduğunun

savunulabileceği

talepleri de kapsamaktadır. Etkili bir şekilde kullanılmasının
mümkün olmadığı bir mülkiyet hakkının yeniden tanınması
beklentisi veya şarta bağlı alacak hakkı meşru beklenti olarak
değerlendirilemez.
d) 1 Numaralı Protokol’ün birinci maddesi, Sözleşmeci Devletlere
Protokolü onaylamadan önce el koydukları mülkiyeti iade etmelerini
gerektiren genel bir yükümlülük yüklediği şeklinde yorumlanamaz.
Aynı zamanda Sözleşmeci Devletin iade edilecek mülkiyetin
kapsamını belirleme ve eski maliklerin mülkiyet haklarını iade
ederken koşulları seçme serbestlikleri üzerinde herhangi bir
kısıtlama

koymaz.

Sözleşmeci

Devletler,

özellikle

belirli

kategorideki eski maliklerin bu tür bir iade hakkından hariç
tutulmaları konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu şekilde
hariç tutulan belirli kategorideki maliklerin iade talepleri, 1’inci
maddedeki korumadan yararlanmak için “meşru beklenti”ye temel
oluşturmaz. Protokolü onaylayan Sözleşmeci Devlet, önceki rejimde
müsadere edilmiş mülkiyetin tamamen veya kısmen iadesini öngören
bir yasa çıkaracak olursa, böyle bir yasanın koşullarını taşıyan kişiler
için 1’inci madde tarafından korunan yeni bir mülkiyet hakkı
doğurduğu kabul edilebilir. Sözleşmeci Devlet tarafından Protokolün
onaylanmasından önce iade veya tazminat getiren düzenlenmeler,
onaylamadan sonra da yürürlükte bulunuyorsa, aynı durum söz
konusudur. (Kopecký – Slovakya, parag. 35)
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Böylece mahkeme sözleşmenin imzalanmasından önce el konulan
mallara ilişkin taleplerin incelenmesinde temel ilkeleri ortaya koymuştur.
Mahkeme daha sonra bu ilkeleri olaya uygulamıştır. Bu ilkeler kapsamında
mülkiyetin iadesinin şartlara bağlanmış olması başvurucunun mülkiyet
hakkını ihlal etmemektedir. (Kopecký – Slovakya, parag. 37-39) Olayda
mevcut bir mülkiyet bulunmamaktadır. Mahkeme olayda bir malvarlığına
ilişkin değerin bulunup bulunmadığı tartışmıştır. Başvurucu rehabilitasyon
yasası kapsamında gerekli şartları sağlamıştır. Bu açıdan ortada gerçek bir
uyuşmazlık bulunmaktadır. Mahkemeye göre; meşru beklenti somut
nitelikte bir yasa hükmüne, yargı kararına veya ayni hakka ilişkin bir hukuki
işleme dayanmalıdır. (Kopecký – Slovakya, parag. 47) Mahkeme önceki
bazı kararlarıyla karşılaştırmalı olarak meşru beklenti kavramını tartışmıştır.
Olayda

başvurucu

malın

nerede

olduğunu

gösterme

şartını

sağlamamaktadır. Mahkemelerin iç hukuku uygulama konusunda keyfi
olarak davrandıkları tespit edilememektedir. Yerel mahkemenin madeni
paraların iadesine ilişkin kararı bozulmuştur. Başvurucunun iade talebi
yargısal sürecin neticesine bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle malvarlığına
ilişkin bir değerden bahsetmek mümkün değildir. Böylece Mahkeme 1
Numaralı Protokolün birinci maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.
(Kopecký – Slovakya, parag. 53-61)
AİHM, Kopecký – Slovakya kararında benzer davalarda uygulanacak
olan temel ilkeleri bir araya getirmiştir. Kararın diğer bir özelliği de
AİHM’in devletlerin mülkiyetin iadesine ilişkin şartları belirlemedeki takdir
yetkisinin sınırlandırılamayacağının açıkça vurgulanmış olmasıdır. Zira
Slovak devleti, taşınır malların iadesi için başvurucunun malın yerini
belirtmesi şartını getirmiştir. Bu tür bir düzenlemenin makul, orantılı ve
başvurucudan beklenebilir olduğunu söylemek zordur. Devlet tarafından
uzun zaman önce müsadere edilen taşınır malın yerinin tespiti fiili olarak
kolay değildir. Devletin koyduğu şart mülkiyetin iadesini zorlaştırmayı
amaçlamaktadır. Fakat AİHM, bu durumda dahi sözleşmeci devletin takdir
yetkisinin sınırlanamayacağına karar vermiştir.
AİHM bu davada ortaya konan ilkeleri Von Maltzan ve Diğerleri –
Almanya kararında da uygulamıştır. Von Maltzan ve Diğerleri – Almanya
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başvurusunun konusunu 1945-1949 yılları arasındaki Sovyet İşgali sırasında
ve 1949 yılı sonrasında yapılan toprak reformu kapsamında kamulaştırılan
mallara ilişkin tazminat talepleri oluşturmaktadır. (Von Maltzan ve Diğerleri
– Almanya, parag. 3) 1990 yılında Almanya Demokratik Cumhuriyeti
(ADC) ve Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC), Sovyet işgali süresince ve
sonrasında el konulan mallara ilişkin konuları birleşme sürecinde müzakere
etmiş ve sonrasında bir dizi düzenleme yapılmıştır. (Von Maltzan ve
Diğerleri – Almanya, parag. 4) Başvurucular birleşme sonrasında mallarının
iadesi

için

çeşitli

başvurular

yapmışlar,

bazıları

dava

açmıştır.

Başvurucuların davaları malların mülkiyetini elinde bulunduran iyi niyetli
üçüncü kişilerin haklarını korumak gerekçesiyle reddedilmiştir. (Von
Maltzan ve Diğerleri – Almanya, parag. 9) Başvurucular tazminata ilişkin
düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuşlar fakat
davaları reddedilmiştir. Alman Anayasa Mahkemesi bu tür başvurulara
ilişkin bir dizi emsal karar almıştır. Alman Anayasa Mahkemesi bu
kararlarında yapılan kamulaştırmaların ADC ve Sovyet makamları
tarafından meşru kabul edildiğini, FAC’nin bu işlemlerden dolayı doğrudan
sorumlu tutulamayacağını, tazminata ilişkin yapacağı düzenlemelerde geniş
bir takdir yetkisine sahip olduğunu ve devletin mali imkânlarına göre
tazminatın belirlenebileceğine karar vermiştir. Ayrıca 1945-1949 yılları
arasında yapılan kamulaştırmaların korunması birleşme için SSCB
tarafından ileri sürülen şartlardan biridir. (Von Maltzan ve Diğerleri –
Almanya, parag. 11-37)
Başvurucular yapılan kamulaştırmalar nedeniyle ödenen tazminatların
malların gerçek değerlerinin çok altında olduğunu, bazı kişilerin malları
iade edilirken kendilerine tazminat ödenmesinin ayrımcılık niteliği taşıdığı
gerekçesiyle AİHM’e başvurmuşlardır. Başvurucular Loizidou-Türkiye
kararına atıf yaparak kamulaştırmaların devam eden ihlale neden olduğunu
ileri sürmüşlerdir.(Von Maltzan ve Diğerleri – Almanya, parag. 61-64)
AİHM bu davayı incelerken öncelikle benzer davalarda uygulanmak
üzere Kopecký – Slovakya kararında ortaya konulan temel prensiplere atıf
yapmıştır. (Von Maltzan ve Diğerleri – Almanya, parag. 74) İlgili ilkeleri
olaya uygulayan Mahkeme, Almanya’nın birleşmesi ve sonrasındaki sürecin
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istisnai ve karışık bir durum olduğunu ve Alman yasa koyucunun sorunun
çözümü için oldukça çaba sarf ettiğini belirtmiştir. Devletin demokratik
rejimin

ilkleriyle

uyumlu

olmayan

önceki

uygulamaların

ortadan

kaldırılmasına ilişkin olarak geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.
Başvurucuların bu süreçte mallarının iadesine veya tam olarak tazminata
hak kazanacaklarına ilişkin ümitleri meşru beklenti olarak kabul edilemez.
Böylece Mahkeme başvurucuların taleplerini reddetmiştir. (Von Maltzan ve
Diğerleri – Almanya, parag. 110-114)

3.5.AİHM’in Gürcistan’a İlişkin Kararları
Komünist dönemde mülkiyet hakkına yapılan müdahalelere ilişkin
Gürcistan’ın taraf olduğu iki dava bulunmaktadır. Bu davalar; Klaus ve
Iouri Kiladze – Gürcistan davası ve Zeinab Burdiashvili ve diğerleriGürcistan davasıdır.
Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan davasında başvurucular, babaları
kurşuna dizilen ve anneleri çalışma kampına gönderilen iki kardeştirler.
(Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 7,8) Anne ve babalarının
mahkûmiyeti sonrasında Tiflis’te bulunan evleri ve eşyaları müsadere
edilmiştir. 1956 ve 1957’de verilen kararlarla mahkûmiyet hükümleri
kaldırılmıştır. (Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 12) Başvurucular
1998 yılında anne babalarının mahkûmiyeti, müsadere edilen malların
durumu ve kendilerinin yetimhanede kaldıkları süreye ilişkin devletten bilgi
talebinde bulunuşlardır. (Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 14)
Gürcistan

makamları,

başvuruculara

ilişkin

bilgilerin

bulunmadığı,

arşivlerin iç savaş sırasında yandığı cevabını vermiştir. 1998 yılında
başvurucular, 11 Aralık 1997 tarihli Gürcistan Vatandaşlarının Siyasi Baskı
Mağduru Olarak Kabulü ve Mağdurların Sosyal Korunmasına Dair Kanun
kapsamında siyasi baskı mağduru olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında
başvurucular mahkemeye başvurarak maddi ve manevi tazminat talebinde
bulunmuşlardır. 1997 tarihli Yasanın 8’inci maddesinde siyasi baskı
mağdurlarının haklarının iadesini düzenlemektedir. Aynı maddede mülkiyet
hakkını yeniden tesisine ilişkin hususların başka bir kanunda düzenleneceği
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belirtilmektedir. 9’uncu maddede ise hapsedilme veya sürülme gibi
yaptırımlara maruz kalanlara tazminat ödenmesine ilişkin hususları
düzenlenmektedir. Gürcistan, bu kanuna rağmen siyasi baskı mağdurlarına
ödenecek tazminata ve malların iadesine ilişkin düzenleme yapmamıştır.
Başvurucuların maddi ve manevi tazminat talepleri Gürcistan mahkemeleri
tarafından reddedilmiştir. (Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 21)
Başvurucular 1997 tarihli Kanunda öngörülen tazminatın kendilerine
ödenmediği ve bu nedenle mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle
AİHM nezdinde başvuruda bulunmuşlardır. Başvuruculara göre mülkiyetin
iadesine ilişkin düzenleme yapılmamış olsa da kanunda öngörülen manevi
tazminatın ödenmesi gereklidir. (Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag.
38-41)
Mahkeme önceki kararlarında olduğu gibi 1937’de yapılan müsadere
işleminin yetki alanına girmediğini belirtmiştir. Başvurunun konusunu 1997
tarihli kanunla öngörülen mülkiyetin iadesi ve manevi tazminat talepleri
oluşturmaktadır. Mahkeme, 1 Numaralı Protokolün Sözleşmeci Devletlere
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce el konulan malların iadesine
ilişkin belli bir yükümlülük getirmediği ilkesini tekrar etmiştir. (Klaus ve
Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 53) Mahkemeye göre, 1997 tarihli Kanun
ile mülkiyetin yeniden tesisi ve manevi tazminat ödenmesi iç hukuk
tarafından hukuki bir dayanağa sahiptir. Mahkeme öncelikle mülkiyetin
yeniden tesisi konusunu ele almıştır. Başvurucular mülkiyetin iadesini değil
müsadere nedeniyle tazminat talep etmektedirler. Mahkemeye göre 1997
tarihli Yasanın 8’inci maddesi mülkiyet hakkının yeniden tesisine ilişkin
başka bir kanun çıkarılacağı düzenlenmektedir. Maddede hangi malların ne
şartlar altında iade edileceği veya karşılığında tazminat ödeneceği
düzenlenmemektedir. Sözleşmeci devlet önceki rejim süresince el konulan
malların iadesine ilişkin hususları düzenlemede geniş takdir yetkisine
sahiptir. Bu tür bir düzenleme mülkiyet hakkının yeniden tesisine ilişkin
meşru bir beklenti yaratmamaktadır. Mahkeme, bu gerekçeyle mülkiyet
hakkının yeniden tesisine ilişkin talebi kabul edilir bulmamıştır. (Klaus ve
Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 55-62)
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Hapsedilme ve sürülme nedeniyle tazminatın ödenmemesine ilişkin
kısımla ilgili olarak kabul edilebilirlik kararı verilmiştir. Zira başvurucular
anne ve babalarının mahkûmiyeti nedeniyle siyasi baskı memuru olarak
kabul edilmişlerdir. (Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, parag. 63-69) 1997
sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde tazminata ilişkin düzenlemeler
bulunmaktadır.

Bu

kanunun

uygulanmasına

ilişkin

diğer

ikincil

düzenlemelerin yapılmamış olması tazminatın ödenmemesi hususunda haklı
bir gerekçe olarak ileri sürülemez. Mahkeme, bu gerekçeyle başvurucuların
taleplerinin

kabul

edilebilir

olduğuna,

hükûmetin

yıllardır

gerekli

düzenlemeleri yapmaktan kaçınmasıyla mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar
vermiş ve 4000 avro tazminata hükmetmiştir. (Klaus ve Iouri Kiladze –
Gürcistan, parag. 76, 77) Ayrıca kararın uygulanması için gerekli
düzenlemelerin yapılmasına da hükmedilmiştir. (Klaus ve Iouri Kiladze –
Gürcistan, parag. 85)
Zeinab

Burdiashvili

ve

diğerleri-Gürcistan

davasında

ise

başvurucular 1997 tarihli Yasanın 9’uncu maddesi ve sonrasında yapılan
düzenlemelere göre aldıkları tazminat miktarının çok düşük olduğu
gerekçesiyle başvuruda bulunmuşlardır. (Zeinab Burdiashvili ve diğerleriGürcistan, parag. 31) 19 Nisan 2011 tarihinde Gürcistan ile 1997 tarihli
Yasaya

göre tazminat

tazminatlarını

öngörülen kişilerin

alabilmelerine

ilişkin

mahkemeye başvurarak

düzenleme

yapmıştır.

(Zeinab

Burdiashvili ve diğerleri-Gürcistan, parag. 9-14) Tazminatın miktarı
kişilerin durumları göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından
belirlenecektir. Yapılan başvurular neticesinde ise 46 avro ile 230 avro
arasına değişen çok düşük ödemeler yapılmıştır. 31 Ekim 2014 tarihli yasal
düzenleme ile siyasi baskı mağdurlarına ödenecek tazminat miktarı asgari
454 avro azami 908 avro olarak değiştirilmiştir. (Zeinab Burdiashvili ve
diğerleri-Gürcistan, parag. 21-24)
AİHM, bu davanın Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan davasından farklı
olduğunu belirtmiştir. Zira Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan davasında
başvurucunun talepleri mahkemeler tarafından reddedilirken bu davada
kabul edilmiştir. Aynı zamanda taraf devlet, tazminatın ödenmesine ilişkin
gerekli düzenlemeler yapmıştır. (Zeinab Burdiashvili ve diğerleri-Gürcistan,
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parag. 84) Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan davasında karar verilen
tazminat miktarıyla iç hukukta karar verilen tazminat miktarının
farklılığının

mahkeme

tarafından

değerlendirilemeyeceğini,

tazminat

miktarının belirlenmesinin yapılan düzenlemelerle yargısal inceleme
neticesinde olacağı ve bu nedenle belirli bir tazminat miktarının garanti
edilmediğine karar verilmiştir. Mahkemeye göre tazminat miktarının
belirlenmesinde iç hukuk ve uluslararası hukukta Sözleşmeci Devlete
yüklenebilecek

bir

yükümlülük

bulunmamaktadır.

Bu

gerekçelerle

başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir. (Zeinab Burdiashvili
ve diğerleri-Gürcistan, parag. 35-37)

Değerlendirme ve Sonuç
Gürcistan, komünist rejim döneminin etkilerini ortadan kaldırmak
için gerekli düzenlemeleri sürüncemede bırakan devletlerden biridir.
Gürcistan 1997 yılında Sovyet döneminde baskıya maruz kalan vatandaşları
için yasal düzenleme yapmış; fakat bu kanunun uygulanmasını uzun yıllar
geciktirmiştir. Kanun kapsamında siyasi baskı mağduru olarak tanınan
kişilere verilecek tazminata ilişkin düzenleme ancak AİHM baskısı
sayesinde hayata geçirilmiştir. Siyasi baskı mağdurlarının el konulan
mallarına ilişkin öngörülen düzenleme ise hiç yapılmamıştır. 1944 yılında
sürgüne gönderilen halklar ise bu kanun kapsamına alınmamıştır. Ahıska
Türklerine ilişkin düzenleme ise ancak 2007 yılında Geri Dönüş Yasası ile
yapılabilmiştir. Bu kanun geri dönüşleri düzenlemekle birlikte el konulan
mallara ilişkin bir hüküm içermemektedir.
Ahıska

Türklerinin

eski

mülklerine

kavuşabilmesi

için

öncelikle

Gürcistan’ın yasal bir düzenleme yapması gerekmektedir. Sözleşmeci ülke
açısından sözleşme yürürlüğe girmeden önceki işlemler AİHM’in denetleme
yetkisi kapsamında değildir. AİHM’e göre mülkiyet veya başka bir ayni
haktan mahrum edilme sürekli bir ihlal oluşturmamaktadır. 1 Numaralı
Protokolün birinci maddesi, Sözleşmeci Devletlere Protokolü onaylamadan
önce el koydukları mülkiyeti iade etmelerini gerektiren genel bir
yükümlülük yüklememektedir. Aynı zamanda Sözleşmeci Devletin iade
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edilecek mülkiyetin kapsamını belirleme ve eski maliklerin mülkiyet
haklarını iade ederken koşulları seçme serbestlikleri üzerinde herhangi bir
kısıtlama da getirilemeyecektir. Siyasi baskı mağdurlarına tazminat ödenip
ödenmeyeceği, el konulan malların eski sahiplerine iade edilip edilmeyeceği
ve iade şartlarının neler olduğunu belirleme konusunda Sözleşmeci devlet
geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Sözleşmeci devletler, mülkiyet hakkının
yeniden tesisinde devletin vatandaşı olma, ülkede sürekli olarak ikamet
etme

veya

malın

başka

kişilere

devredilmemesi

gibi

şartlar

koyabilmektedirler. AİHM, Kopecký – Slovakya kararında olduğu gibi
getirilen şartların makul ve adil olup olmamasıyla ilgilenmemekte,
Sözleşmeci devletlerin takdir yetkisine bir sınırlama getirmemektedir. Bir
düzenleme yapılmadan malların eski sahiplerine iade edileceğine ilişkin bir
ümit, meşru beklenti olarak kabul edilmemektedir. Meşru beklentinin var
olması için bir yasa hükmü, bir mahkeme kararı veya hukuki işlem
bulunmalıdır. Bu nedenle Ahıska Türklerinin Gürcistan’da bulunan eski
mülklerine ilişkin olarak AİHM nezdinde hak aramaları bu şartların
karşılanması ile mümkündür. Bu açıdan hak arama süreçlerinde bu şartların
bulunup bulunmadığının araştırılması etkin bir hak arama sürecinin
kurgulanması için gereklidir. Siyasi baskı mağduru olan Gürcistan
vatandaşlarının mülklerine ilişkin bir düzenlemenin henüz yapılmamış
olması bu açıdan önemlidir. Bu tür yasal düzenlemenin kapsamına Ahıska
Türklerinin mülklerinin alınması sorunun çözümünde önemli bir adım
olacaktır.
Kaynakça
ALPBAZ, E. (2018). Geri Dönüş Yasası Çerçevesinde Ahıska Türklerinin
Gürcistan Cumhuriyeti'ne Dönüşü. Ankara.
AVALISHVILI, L. (tarih yok). Rehabilitation of Victims of Political
Repressions in Georgia. Eylül 15, 2019 tarihinde Open Archives:
http://open-archives.org/en/newsblogs/interestingnews/29
adresinden alındı
AYDINGÜN, A., & AYDINGÜN, İ. (2014). Ahıska Türkleri Ulusötesi Bir
Topluluk Ulusötesi Aileler. Ankara .
BAYRAKTAR, R. (1999). Ahıska 21. Yüzyılda İnsanlık Dramı. İzmir : İhlas
Matbaacılık.

392
DOĞRU, O., & NALBANT, A. (tarih yok). İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar (Cilt 2).
Georgia's application for membership of the Council of Europe. (1999). 9
15,
2019
tarihinde
Council
of
Europe:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=16669&lang=en adresinden alındı
HASANOĞLU, İ. (2014). 25. Yıldönümü Münasebetiyle
Türklerinin Fergana Faciası. Bizim Ahıska(34), 11-16.

Ahıska

HASANOĞLU, İ. (2015). Ahıska Türklerinin Geri Dönüş Sorunu ve
Gürcistan’ın Yükümlülükleri. OAKA, X(20), 75-105.
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korumasına İlişkin Sözleşmeye
Ek Protokol. (tarih yok). 9 15, 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Adalet
Bakanlığı
İnsan
Hakları
Dairesi
Başkanlığı:
http://www.inhak.adalet.gov.tr/inhak_bilgi_bankasi/aihs_ekprotokoll
er/ek1.pdf adresinden alındı
KESKİN, S., & GÜRSOY, H. E. (2017). Sovyet Ve Sovyet Sonrası
Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri
Ve Ayrımcılıklar. Uluslararası Suçlar ve Tarih(18).
KESKİN, S., TULUN, M. O., & YILMAZ, A. (2016). 2007 Geri Dönüş
Yasası ve Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Geri Dönüş Sürecindeki
Son Durum. A. AYDINGÜN, A. ASKER, & A. Y. ŞİR içinde,
Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları, Kimlik,
Siyaset (s. 295 -318). Ankara: Terazi Yayıncılık.
KÜTÜKÇÜ, M. A. (2005). Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ahıska
Türklerinin Anavatanlarına Dönüş Sorunu. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(13), 271-284.
Ladislav ve Aurel Brezny- Slovak Cumhuriyeti, Kabuledilebilirlik Kararı,
23131/93 (AİHM Mart 4, 1996).
Loizidou – Turkiye.
MODEBADZE, V. (2009). Historical Background of Meskhetian Turks’
Problem and Major Obstacles to the Repatriation Process.
International Black Sea University Scientific Journal, III(1), 113128.
MOISEEVA, T. (2006). Problems with regard to the rehabilitation of
victims of political repressions in Krasnoyarsk. 9 15, 2019 tarihinde
http://www.memorial.krsk.ru/eng/Dokument/Artcles/2006Moiseeva
1.htm adresinden alındı
NEFF, M. L. (1992). Eastern Europe's Policy of Restitution of Property in
the 1990s. Penn State International Law Review, 10(2).
POHL, J. O. (2000). The Deportation and Fate of the Crimean Tatars. 9
2019, 15 tarihinde Internatiınal Comittee for Crimea:
http://www.iccrimea.org/scholarly/jopohl.html#_ftn103 adresinden
alındı

393
TURAN, M. (2011). SSCB’de Toprak Mülkiyeti. Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, LXVI(3), 307-332.
ZEYREK, Y. (2001). Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri. Ankara.

AİHM Kararları
Gratzinger ve Gratzingerova – Çek Cumhuriyeti, Kabul edilebilirlik Kararı,
Başvuru No: 39794/98, 10 Temmuz 2002.
Jantner – Slovakya, Başvuru No: 39050/97, 4 Mart 2003.
Klaus ve Iouri Kiladze – Gürcistan, Başvuru No: 7975/06, 2 Şubat 2010.
Kopecký – Slovakya, Başvuru No: 44912/98, 28 Eylül 2004.
Ladislav ve Aurel Brezny- Slovakya, Kabuledilebilirlik Kararı, Başvuru No:
23131/93, 4 Mart 1996.
Loizidou – Turkiye, 18 Aralık 1996.
Malhous - Çek Cumhuriyeti, Kabul Edilebilirlik Kararı, Başvuru No:
33071/96, 12 Aralık 2000.
Von Maltzan ve Diğerleri – Almanya, Kabul Edilebilirlik Kararı, Başvuru
No: 71916/01, 71917/01 ve 10260/02, 2 Mart 2005.
Zeinab Burdiashvili ve diğerleri-Gürcistan, Başvuru No: 26290/12, 4 Nisan
2017.

394

AHISKA’YA DÖNEMEMENİN HUKUKİ VE SOSYAL NEDENLERİ
TO HOMELAND AHISKA NOT RETURNED THE LEGAL AND
SOCIAL BARIERS
ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ АХЫСКА
Muhsin KARAMAN*

Özet
SSCB genel sekreteri Stalin tarafından uygulamaya konulan sürgünün
gerekçe gösterilen şartlarının çoktan ortadan kalkmasına rağmen hala
sürdürülmesi sürgün gerekçesinin aslının bu olmadığına dair kanaatleri
güçlendirmesinin yanısıra yurtlarından edilen dünyada tek topluluk olan
Ahıska Türklerinin yıllardır kanayan yarasının sona erdirilmesi, insan
hakları ve hukukun ön planda tutulduğu, hatta Sovyetler Birliğinin tarihe
karışmasına rağmen milletlerin kendi kendilerini yönetmesinin esas alındığı
günümüz dünyasında zulme dönüşen sürgünün çözümüne katkı sunmak
çağımızda yaşayan her insan haklarına saygılı bireyin ve özellikle
hukukçuların öncelikli görevidir.
Çocuk yaşlarda sürgüne maruz kalanların hemen hemen hayatta olanlarının
kalmadığı bugünlerde onların çocuklarının ve torunlarının atalarının
vatanlarına geri dönüp, her Türk insanının hayatında önemli yer tutan “baba
ocağının tüttürülmesi”ne katkı sağlamak, sürgün çocuklarının yanısıra
hakka, hukuka, insan haklarına uygun yaşatmayı amaç edinen biz
hukukçuların sahip olduğu adalet duygusunu ortaya koymak için bu
çalışmayı yapmayı kendimize borç edindiğimizden bundan sonra yapılacak
çalışmalara bir ışık tutmak ve katkı sağlamak niyetiyle bu makale vücuda
getirilmeye çalışılmıştır.
Ahıska’ya dönüşe izin verildiğine dair karar ve taahhütlerde bulunulmuş
olunmasına rağmen bugüne kadar Ahıska’ya dönenlerin sayısı yok denecek
kadar az olduğundan, dönüş azlığının dönüşe dair kararların yetersizliğinden
mi, uygulanma imkânının bulunmamasından mı yoksa Ahıskalı Türklerin
bulundukları yerleşim yerlerini terk etmek istemediklerinden mi
kaynaklandığı örnekler, resmi kararlarla ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ahıska, Vatana dönüş, Hukuk, Demografi, Nüfus
Abstract
Under the pretext of war conditions, the exile put into effect by Stalin, the
secretary general of the Union of the Soviet Socialist Republies of those
days the persistance of exile even if the above mentioned conditions are not
Hukukçu, Ankara Barosu
muhsinkaram@gmail.com
*

Mülteci

Hakları

Kurulu

Eski

Üyesi,
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present, strengthens the conviction that these conditions are not the reason
behind the exile to end the bleeding wound of Ahıska Turks, the only
community in the world that was displaced from their homeland duo to this
groundless reason and to contribute to the solution of the exile that turned
into oppression in today’s world where human rights and law is kept in the
foreground and where the self rule of nations is based even with the Soviet
Union’s gained history are the primary duties of individuals who respects
human rights expecially lawyers.
With these consciousness, in these times in which the people who have been
exiled in childhood are not alive anymore, this article has been tried to be
put into the body with the intention to shed light on and contribute to the
studies that have been done up to now and to be done we owe it to ourselves
to contribute to the return of their children and grand children with the
intention of “persistence of father’s land” which has an important place in
the life of every Turkish and also because we want to reveal the sense of
justice that we lawyers have who aim to live in accordance with right, law
and human rights.
Altough decisions and commitments have been made to allow people return
to Ahoska at warrious times, the number of those who have returned to
Ahıska is almost non existent whether the number of returns is due to the
inssufficiency of the decisions about the return, the lack of implementation
or the unwillingnes of the Turkish people of Ajıska to leave their current
settlements are tried to be explained with examples, offical documents of
decisions, documents from world press and internatonal records.
Keywords: Ahıska, Come back to homeland, Law, Demography,
Population,
Резюме
На сегодняшний день одна из основных задач образованного человека,
а особенно юриста, является разрешение ряда проблем, связанных с
депортацией турок - Ахыска. Генеральный секретарь СССР Сталин
начал выселение из родных земель турок - Ахыска, причину связывая с
войной. Однако, и после окончания войны депортация продолжалась.
Этот факт указывает на то, что причина переселения турок - Ахыска
заключалась в другом. Турки - Ахыска – это единственный народ,
которого заставили покинуть родину. Сегодня Советского Союза не
существует, все народы живут самостоятельно, но раны, причиненные
народу Ахыска очень глубокие.
Мы посчитали своим долгом написать данную работу, целью которой
обозначили следующим образом: внести свой вклад в защиту прав
депортированных, которые были вынуждены расстаться со своей
родиной в детстве, а также прав детей и внуков тех депортированных,
которые не дожили до сегодняшнего дня, на возвращение на отцовские
земли, чтобы сохранить свой род.
В статье приводятся примеры из документов официальных
постановлений,
мировой
прессы,
международных
записей,
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отражающие причины очень низкого числа вернувшихся на родную
землю, хотя в различные периоды принимались решения и
обязательства по возвращению в Ахыска. Причинами являлись:
нехватка законодательных актов по возвращению, отсутствие
возможностей, нежелание расставаться с уже привычными местами.
Ключевые слова: Ахыска,
демография, поселение.

возвращение

на

Родину,

закон,

1- Ahıska’nın Coğrafi Yeri, Stratejik Önemi, Halkının Milliyeti, Sosyal,
Kültürel ve Dini Yapısı, Sovyet Cumhuriyetleri İçerisindeki Yeri,
1.1-Ahıskanın Coğrafi Yeri
Ahıskalı Türklerin sürgüne maruz kalmalarının asıl nedenini
anlamak için öncelikle Ahıskalıların kimliğine ve sürgün yapılan bölgenin
konumuna bakmak gerekecektir.
Ahıska bölgesi, bugünkü Türkiye – Ermenistan sınırının birleştiği
yerin kuzeyinde, Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin (Batum) doğusunda ve
Tiflis’in güneyinde, Gürcistan sınırı dahilindedir.( Bir sürgünün anatomisi:
Ahıska Türklerinden “Bekir Mamoyev” ile sözlü tarih çalışması Akademik
Bakış dergisi Sayı 55 Sh. 133) Bu bölge, kuzeyde Borjoma, güneyde Çıldır
düzlüğüne, doğuda Borçalı’ya, batıda Acar topraklarına dayanır. Ahıska,
Adigön, Aspinza, Ahılkelek ve Bağdonovka gibi önemli yerleşim birimleri
ile 220’den fazla köyün merkezi olan Ahıska’nın yüz ölçümü, 6260 km2
büyüklüğündedir. Bu topraklar tarım ve hayvancılığa çok elverişlidir.(Sayı
55 Sh. 133) Posof Çayının iki yakasında yer alan şehir, karayolu ile Tiflis,
Batum ve Türkiye’ye bağlıdır. Ayrıca Türk sınırının çok yakınına kadar
uzanan bir demiryolu, Ahıska’yı Tiflis’e bağlar.(Sayı 55 Sh. 133)
Burada bir noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Ahıska bölgesinde
bulunan dağlara Ruslar tarafından Mesket dağları denilmesi nedeniyle bazı
yazılarda o bölgede yaşayan Türkler için Mesketler ifadesi kullanılmaktadır
ki bu son derece yanlış ve amacı bilinerek ya da bilinmeyerek kullanılan bir
ifadedir. Çünkü Ahıska bölgeye Türk’lerin verdiği isim olurken Mesket
kelimesini özellikle Ruslar ve Gürcüler kullanmaktadır ki burada yaşayan
halkın Türk olduğu gizlensin veya göz ardı edilsin. Bu hususu bilerek
Mesket kelimesini kullananlar açık söylemek gerekirse Ahıskalı Türklere ve
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Bölgenin Türklüğüne karşı çıkmakta ve Gürcü politikasını desteklemiş
olmaktadır. Bu hususun böyle bilinmesini özellikle vurgulamayı, Ahıska
kelimesinin kullanılmamasının Ahıskalılara ve Türk tarihine hizmet etmeyip
başkalarına hizmet ettiğini söylemeyi her Türk kendine borç bilmelidir.
Ahıska, Dede Korkut Kitabı'nda Ak-Sıka/Ak-Kale; 481 yılında
Akesga adıyla anılan Eski Oğuzlar beldesidir. Elde edilen bulgular,
bölgenin, Milattan önce de önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu
göstermektedir.(Sayı 55 Sh. 133) Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Ahıska'ya
gittiğinde bölgede taş bir kale, kale içinde bin tane ev, eski cami, pek çok
han, hamam ve medrese bulunduğunu tespit etmiştir. Ama bu eserlerden
hiçbiri günümüze intikal etmemiştir. .(Sayı 55 Sh. 133) Bölgeye 1068'de
Selçuklular,

1268'de

Moğollar

hâkim

olmuş,

kısa

süren

Moğol

hâkimiyetinden sonra, kendi halkından olan Derebeyleri yönetimi ele
almışlardır. Yarı bağımsız olarak; İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu
devletlerine bağlı kalan Ahıska Bölgesi, 1578 yılında Osmanlı Devleti'nin
yönetimine geçerek eyalet merkezi haline gelmiştir. Ahıska’da, 1595 yılında
sayım yapılarak Osmanlı Kanunnamesi yürürlüğe konmuştur.(Sayı 55 Sh.
133)
1.2 Stratejik Önemi
Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Sovyetler döneminde Sovyetler Birliği
ile, bugünkü yönetim şekliyle de Gürcistan’la sınır hattını oluşturan bir çizgi
halinde bulunmakta, yine bugünkü Ermenistan sınırına dayanmaktadır ki bu
durumda Türkiye’nin kuzeydoğusundaki bu yerleşim alanının Türk vatanı
kabulü halinde sınır hattı daha uzamış olacaktır. Ayrıca hem o bölgenin yer
altı ve yerüstü zenginlikleri Türklerin kontrolünde olurken hem de
Ermenistan ve Gürcistan ülkeleri için aksi iddia edilemeyecek şekilde
buraların kadim Türk toprağı olduğunun kabulü zorunlu olacaktır. Bir diğer
sonuç olarak da Ermenistan ve Gürcistan açısından bugünkü iddiaların
hiçbir dayanağı kalmayacaktır.
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1.3 Ahıska Halkının Milliyeti
Tamamen Türk kültür değerlerine sahip dili, dini, ahlakı, sosyal
yaşantısı, Anadolu’nun herhangi bir bölgesinden veya köyünden farklı
olmayan, kendilerini rahatlıkla ve gururla Türk olarak niteleyen, aksinin
nitelenmesi de söz konusu olmayan insanların yaşadığı bir yerleşim
bölgesidir. Bu haliyle sürgün döneminin imkânları ve şartları altında
Türkiye’nin herhangi bir şehri, ili vb.nin o bölgede bulunmasından zaten
rahatsız olan Sovyet yönetimi, yaklaşan Alman tehlikesini bahane ederek
çok önceleri kararlaştırılan (Sürgünden 13 yıl öncesinde Kazakistan,
Özbekistan ve Kırgızistan’a hazırlık yapılıp hangi ailelerin nerelere
yerleşeceği belirlenmiş)(Sayı Sh.133) bir planı uygulamaya koymuştur.
1.4 Sosyal Kültürel Yapısı
Ahıska Türkleri diğer Türk boyları gibi hayvancılıkla ve tarımla
iştigal etmektedir. Günlük hayatlarında doğan çocuğun karşılanması,
düğünde uygulanan törenler, mutfak kültürü bölgenin coğrafi yapısının
etkisiyle bazı değişiklik gösterse de, bir Anadolu kasabasında yaşanılan
hayattan faklı olmadığı açıkça görülmektedir. Bu konuda Sevil Piriyeva’nın
Ahıska Türkleri Azerbaycan’da isimli eserinden örnekleriyle çok daha
ayrıntılı bilgi edinilebilir.
1.5 Sovyetler Birliği’ndeki Yeri
Sovyetler Birliğinin güneydoğu sınırlarını oluşturan bölgede yaşayan
Ahıskalı Türkler diğer Kafkas kabilelerinden farklı olarak öncelikle Türk
kimliğine sahip olmaları Sovyetler Birliği için potansiyel tehlike
oluşturmaktaydı. Zaten Osmanlı sınırları içerisinde bulunmaları ve
savaşarak değil anlaşma sonucu Rus egemenliği altına girmiş olmaları
nedeniyle bu bölgede tam bir Rus egemenliğinden söz edilmesi imkânı
bulunmamaktadır. Daha önce ele aldığımız gibi Türk kimliklerini günlük
hayatlarında, evlenme ve düğün merasimlerinde, bayram kutlamalarında,
mutfak kültüründe velhasıl hayatın her aşamasında göstermektedirler.
Ayrıca bulundukları coğrafi şartların geliştirdiği kişilikleri dolayısıyla diğer
Kafkas gruplarında olduğu gibi savaşçı, dirençli ve her an yönetiminden
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memnun kalmadığı otoriteye baş kaldıracak kişiliğe sahip bulunmaktadırlar.
Zaten bunun içindir ki sürgün hala devam ettirilmektedir.
Üstelik sürgün edildiği ülkelerde dahi bu yapıları nedeniyle devlet
yönetiminde ve resmi kurumlarda yer almamalarına olabildiğince izin
verilmemektedir. Yasal düzenleme olarak olmasa da uygulanmada kendini
gösteren bu tavır eski Sovyetler Birliği, yeni Rusya Federasyonu nezdinde
Ahıska’nın ve Ahıskalıların önemini ve Ahıskalılara bakışı anlatmaya
fazlasıyla yetmektedir. Bu kişiliklerini sürgünle zorla yerleştirildikleri
yerlerde de korumuş olduklarından Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra oluşan yönetimler de bu Sovyet mirasını devraldıklarından
Ahıskalılara uygulanan tavırda Sovyet dönemine göre iyileştirmeler kısmen
olsa da temel uygulamalarda köklü bir değişiklikten söz etme imkânı
bulunmamaktadır.
2- Ahıska’dan Sürgün
Ahıska’da yaşayan Türkler 1944 yılı Kasım ayının 14. gecesi, apar
topar yerlerinden yurtlarından koparılarak yanlarına zorunlu ihtiyaç
malzemelerini dahi alamadan Asya steplerine ve Rusya’nın karla kaplı
dağlarına sürülmüşlerdir. Sürülmüşlerdir, çünkü nakledilme, taşınma vb. bir
durum olmuş olsa idi en azından birkaç gün evvel haber verilip
hazırlanmaları, yolculuk ihtiyaçlarını karşılayacak yiyecek ve giyeceklerin
alınması mümkün olacaktı. Bu haber vermede şayet dönüş süresi süreli veya
süresiz olduğu söylenmiş olsa idi buna göre mevcut mülkler duruma göre
değerlendirilecek gidilen yerde yeniden hayat kurma veya barınma
tedbirlerinin alınması sağlanabilecekti Oysa bir gece ansızın apar topar yola
çıkmayla bunların hiçbirini yapma imkânı olmadan zorunlu ihtiyaç
malzemeleri dahi alınamadan mülkler, ev eşyaları, hayatlar ansızın
koparılıp, her şeyleri ellerinden alınmış olarak bilinmeze doğru yola
çıkarılmışlardır. Bu bilinmez Kazakistan olmuş, Kırgızistan olmuş,
Özbekistan olmuştur.
Sürgün yolunda yaşananlar ise aşağıda kısaca örneklerle beyan
ettiğimiz üzere tam bir zulümden başka bir şey değildir. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra kısmen yaşanan seyahat özgürlüğünün

400

sonucu olarak günümüzde aralarında Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan,
Türkmenistan, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğu çeşitli
devletlerde yaşam mücadelelerini sürdürmektedirler.
T2.1 Sürgünün Temel Dayanağı
Temel düşünce, Rusya İmparatorluğu içerisinde yer alan Türklerin,
imparatorluk dışına çıkarılması olmuş, ancak bu başarılamamıştır. Bunun
üzerine asimile ve çeşitli sindirme politikaları devreye girmiştir. Gürcü
şovenistlerin devreye girmesi ile mezalim çift yönlü olarak devam etmiş,
hem Ruslar hem de Gürcüler Ahıska Türklerine baskı ve sindirme politikası
izlemiştir. Hatta kendisi de Gürcü olan Stalin, Ahıska Türklerinin önde
gelen liderlerinden Ömer Faik Bey’den milliyetini değiştirmesini istemiş ve
böylece kendi halkına örnek olabileceğini düşünmüştür.
Yine bir başka sindirme yöntemi dil ve alfabe değişikliğinde
olmuştur. 1935-36 öğrenim yılında okul dili Azerbaycan Türkçesine
çevrilmiş, sonra Arap, Latin ve ardından da Kiril alfabeleriyle okutulmaya
başlanmıştır. 1940'tan itibaren de okullara Gürcü dili ve alfabesi
getirilmiştir.(Sayı 55 Sh. 133) Bölgenin etnik ve kültürel asimilasyonunun
nedeni, Ahıskalı Türklerin Gürcüleştirilmesi politikasının bir sonucudur.
(Sayı 55 Sh. 134)
2.2 Sürgünün Hukuki Veya Askeri Dayanağı
Aynı yıl Ahıska ve çevresine “sınır koruması” adı altında on binlerce
asker yerleştirilmiştir. Askere alınmayan Ahıska Türklerinden 40.000
civarında kişi, “Almanlarla savaşılacak bahanesiyle” silâh altına alınarak
cepheye gönderilmiştir. Sovyetlerin, Türkiye üzerine yapmayı düşündüğü
bir saldırıda, stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk unsurundan temizleyerek
7.000 Gürcü hanenin iskân edilmesi amacı güdülmüştür. (Sayı 55 Sh. 134)
Askeri tedbir olarak yapılan bu hareket o günün şartlarında (zor da olsa)
kabul edilse de, bu askeri şartların ortadan kalkmasıyla yurtlarından
edilenlerin evlerine, yurtlarına dönmeleri sağlanmış olsa idi vatandaşlık
gereği yönetimin emirlerine uyma ve kamu menfaati gerekçesiyle
yaşanılanlar tolere edilip katlanılması beklenebilirdi.
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Oysa savaş şartlarının ortadan kalkmasına ki, halkı savaşa düşman
askerleri yanında katılacak denilerek sürgün edilirken bu halkın insanlarının
savaşta başarılar gösterenlere madalyalar verilmesi ayrı bir tezat tekil
etmektedir. Bu da göstermektedir ki aslında bölgeden Ahıskalıların
sürülmesi kararı alınmış ancak bunu uygulamaya koymak için bir gerekçe
aranırken bu gerekçe, savaş gösterilmiştir. Çünkü birçok defa dile
getirdiğimiz gibi savaş şartlarının ortadan kalkmasına, sürgünü uygulayan
rejimin değişmesine, sürgünün yapıldığı bölge, rejimi elinde tutan
yönetimin çekirdeğini oluşturan idarenin değil bağımsız başka bir devletin
idaresi altına bırakılmış olmasına rağmen, ne sürgünü uygulayan iradeyi
elde tutan yönetim ne de sonradan toprakların egemenliği kendisine
bırakılan yönetim ileride ayrıntılı anlatacağımız üzere bu sürgün
uygulanmasını sona erdirmek gibi bir yaklaşım içerisine girmemiştir. Bu da
netice olarak sürgün iradesinin halen devam ettirildiğini ve yönetimler
değişse de bu iradenin değişmediğini ve geri adım atılmadığını açıkça
göstermektedir.
2.3 Sürgün Geçici mi, Kalıcı mı
Yaşanılan sürgünün üzerinden 15.09.2019 itibariyle 74 yıl 10 ay
geçmesine, savaş şartlarının ortadan kalkmasına, Sovyet Sosyalist
cumhuriyetler

rejimin

ortadan

kaldırılıp

Sovyet

ülkelerinin

kendi

bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen sürgün günündeki şartların
sürdürülüyor olması, yapılan yerinden etmenin anlık ihtiyaçtan ve şartlardan
kaynaklanmadığını, uzun vadeli planın uygulaması olduğu, planı gerektiren
şartların mevcudiyetini sürdürmesi nedeniyle bugün hala sürgünün
sürdürüldüğünü kabul etmek, bu gerçeği görerek değerlendirme ve gelecek
planları yapmak hayatın sosyal gerçeklerini görmek açısından büyük önem
taşımaktadır. Ancak bunun kabulü halinde Ahıska sürgününü anlamak ve
geri dönememenin nedenlerini gerçekçi olarak tahlil etmek mümkün
olacaktır.
2.4 Sürgün Yolunda Yaşananlar
Bir Ahıskalı olan Nunuş Feyzullayeva’nın(Sayı 55 Sh. 137)
anlatımları dikkate değerdir: “Kış şartlarında, hayvanların – yüklerin
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taşındığı vagonlara Ahıskalılar doldurulmuştu. Tuvaletsiz, susuz vagonlarda
ölüm kol gezmekteydi. Tren durduğu her istasyonda, vagonlardan onlarca
cenaze çıkıyor ve defnedilmeden kar üzerine bırakılıyordu. Beş-on hanenin
eşyalarıyla beraber otuzu aşkın kişi bir vagonda gidiyordu. Vagonun
kapılarını günde bir defa açıyorlardı. Adeta tekerlekler üzerinde birer
mezardı vagonlar. İdrar kesesi patlayarak ölen kadınlar vardı. Çünkü tuvalet
yoktu. Vagonun döşemesini delmek zorundaydılar. Bu ise firar etmek olarak
cezalandırılacak bir suçtu. Annem yemiyordu, su içmiyordu ki, herkesin
gözü önünde rezil olmasın. Kadınlar daire oluşturuyorlardı, bu etten duvar
arkasında su döküyorlardı; erkekler de öyle. Normal şartlarda genç bir gelin
lohusa olduğunda erkekler ve çocuklar lohusa yatağından uzak tutulur.
Fakat vagonda bunu nasıl yapacaksın? Çocuklar sırt üstü yere yatırılmış ki,
doğumu görmesinler... Lohusanın çığlıkları duyulmasın diye erkekler
yüksek sesle bağırıyorlar; kahırlarından ağlıyorlardı... Sürgün vagonlarında,
‘İnsanla dolu trenler, Hazar Denizi’ne doğru sürülerek, hepimizi denize
gömecek!’ şeklinde şayialar yayılıyor, zavallılar, dualar ediyor ve
birbirleriyle helâlleşiyorlardı.” Benzer bir durumu Bekir Mamoyev de ifade
etmiş ve çok küçük bir yaşta yaşamış olduğu bu sürgün, hayatında büyük bir
travma oluşturmuştur.
“Borjom’a geldiğimizde, bizi hayvanların taşındığı yük trenlerinin
vagonlarına doldurdular. Kırk elli kişiyi bir vagona dolduruyorlardı.
Mevsim kış olduğu için dışarısı çok soğuktu. Vagonlarda ısıtma sistemi,
tuvalet, su hiçbir şey yoktu. Doğru dürüst yemek vermiyorlardı. Yolculuk
sırasında çok kişi öldü. O dönemde büyük adamların hepsi savaşta olduğu
için, sürgün edilenler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı. Yolculuk sırasında on
yedi bin kişi hayatını kaybetti. Rus askerleri istasyonlarda vagonları açarak,
açlıktan, soğuktan ve hastalıktan ölenleri trenlerden dışarı atıyorlardı.
Günde bir defa vagonların kapıları açılıyordu. Ölenleri, gömmeye müsaade
etmiyorlardı. Gelip bizim elimizden cenazeleri alıyorlar ve tren giderken
karların üzerine atıyorlar, öylece de kalıyordu. Kimse ölenlerin cenazesini
vermek istemiyor, ağlayarak direniyordu. Hepimiz, korku içinde bir
bilinmeze doğru yol alıyorduk. Yolculuk sırasında, erkeklerden utandıkları
için, vagonlarda tuvalet ihtiyaçlarını gideremeyen kadınlardan, idrar keseleri
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patlayarak ölenler vardı. İşte böylece bir ay süren bir yolculuk sonrasında,
biz Kazakistan’a sürgün olduk.”
Bu anlatılan sadece iki kişinin sürgün yolunda yaşadıklarıdır. Bunun
gibi binlercesinin yaşadığı düşünüldüğünde yaşanılanların boyutu kendini
göstermektedir. Bu yaşanılanların yetişkinler neyse de çocukların ve iyiyi
kötüyü ayırt edemeyecek yaştaki sabiler üzerinde yarattığı bugünkü tabirle
travmanın onların hayatında nelere mal olduğunu, hayatları boyunca
yaşadıklarının etkisini atabilmelerinin ne kadar mümkün olduğunu
pedagoglarımız daha iyi açıklayabilir düşüncesindeyim. Hatta sadece
ulaşılabilse de onların anıları birçok araştırmanın konusu olabileceğini
söylemek yanlış olmaz.
2.5 Sürgün Yaşamında Yaşananlar
Bir buçuk ay süren yolculuk sonunda, Özbekistan, Kazakistan ve
Kırgızistan çöllerine yerleştirilen Ahıskalılar yerel halka “öcüymüş” gibi
gösterildiği gibi(Sayı 55 Sh. 138) aynı zamanda sıkı bir polis ve Rus
istihbarat örgütü (KGB) kontrolü altında tutulmuştu ve uzun bir süre bu
yerlerden dışarıya çıkmaları da yasaklanmıştı. (Sayı 55 Sh. 138)
Bekir Mamoyev ve ailesi Kazakistan’a sürgün edilmişlerdir. Sürgün
sırasında tüm akrabaları farklı farklı yerlere gönderildiğinden, birbirleriyle
irtibatları tamamen kesilmiş ve tam on iki yıl devlet kontrolünde tutularak
yerleştirildikleri köyün dışına daha çıkmalarına müsaade edilmemiştir.
“Bütün Ahıska Türkleri üç devlete sürgün edildiler. Kazakistan’a,
Kırgızistan’a ve Özbekistan’a. Kazakistan’a 30 bin kişi, Özbekistan’a 40
bin, 20 bin de Kırgızistan’a sürgün edildi. Ama bu rakamlar, Rus
Devleti’nin söylediği rakamlardır. Aslında 110 bin kişi sürgüne gönderildi.
Verilen rakam ise 90 bin kişi. Bizi Kazakistan’ın Almatı şehrinden 80 km
ileride bulunan Çilik rayonu (Buconni), denilen bir kente yerleştirdiler.
Bizim aile ve büyük amcamın ailesi bir yere düştük. Diğerlerinin her biri bir
yere gönderildi. 1956 yılına kadar askeri kontrol vardı. Bizi hiçbir yere
çıkarmadılar. On iki yıl hiçbir yere çıkamadık. 1956 yılında devlet kontrolü
kalktıktan sonra herkes birbirini aramaya başladı ama baktılar ki herkes bir
yerde ölmüş. Kalanlarla görüştük. Ölenlerin çoğunun çocuklarını bulduk
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ama bugüne kadar bulamadıklarımız, nerede olduğunu bilmediğimiz
yüzlerce kişi var hala.”
2.5.1 Niyala’nın Bir Bardak Suyuna Hasret
Hayatının her dönemi mücadelelerle dolu olan Bekir Mamoyev’in
hayatında hiç unutamadığı en önemli olay ise “Babasının Niyala’nın bir
bardak suyuna duyduğu hasretidir”.
“Vatan hasreti öyle bir şey ki, hiç kimse kendi onu görmese bilemez.
Rahmetli babam gece gündüz düşünürdü ki, o Niyala’nın çeşmesinden bir
bardak su olsa da içsem ölürken of demem. Dedim, baba gel seni götüreyim.
1972 yılında bizim o yerlere Sovyetler zamanında sınıra yakın 10-20 km
mesafeye izinsiz hiç kimse gidemezdi. Sekiz millet sürgün olmuştu. Hepsine
geri dönme izni verdiler, bir tek Türklere vermediler. Onun için babam gece
gündüz ağlardı. Sonra ben poliste çalışırken bana vize verdiler ve ben
Niyala’ya gideceğim dedim. Bu sırada babamla dayımı da götürmek
istiyorum dedim. Dediler ki yaz oraya. Bende yazdım. Uçağa binip Tiflis’e
geldik. Tiflis’ten trenle babamla dayımı götürüyordum. Ahıska’ya
geldiğimizde askerler trenin içinde evraklarımıza baktılar ve bizi yakalayıp
şehrin merkezine getirdiler. Sonra bana sen gidebilirsin ama bunlar gidemez
dediler. Babam da, dayım da ağladılar. ‘İstersen yanımıza bir adam ver,
beraber gidip bir bardak su içip geri gelelim’ dedi babam ve dayım, ama
askerler izin vermediler ve ağlayarak geri geldik. Bende, babamı bırakıp
gidemedim. Vatanımı göremedim. Sonra babam çok hastaydı. Biz ecel
yastığı deriz o halde. Allah’ın işine bak. Orada kaplıca çoktur. Hasta
olanları tedavi için oraya yollarlar. Dayım oraya tedavi için gidiyordu.
Oradan, on iki tane şişeye su dolduruyor ve uçakla Bakü’ye geliyor. Oradan
da Tiflis’e uçacak. Bakü’den telefon ediyor ve ‘dayım nasıl?’ diye soruyor.
Hasta olduğunu duyunca, Tiflis’e gitmeyip doğruca babamın yanına geliyor.
Babam ecel yastığında, hiç kimseyi tanımıyor. Ben o suyu bir bardağa
doldurdum ve bak baba, bu Niyala’nın suyu dedim. O suyu içti ve anında
vefat etti.”
Yeni bir hayat kurma çabasıyla bulundukları yerde yaşam
mücadelesine başladıklarında çevrelerinde çıkarılan dedikodular ve çevre
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halkın kabullenmemesinden doğan acı olaylar başlı başına birçok araştırma
ve çalışmaya konu olacak olaylardır. Bu nedenle Fergana ve Krasnodar
olaylarını detayına girmeden hatırlatmaktayız.
3- Ahıska’ya Dönüş İçin Yapılan Hukuki Düzenlemeler
Sovyetler Birliği zaman zaman sürgüne gönderilen Ahıskalılar
Ahıska’ya dönmek için girişimler yapmışlar ancak bunlardan yeterli netice
alınamamıştır. Sovyet yönetimi sürgünde karantina içerisinde bulunan
halkın karantina uygulamasını kaldırmış, seyahat özgürlüğü vermiş ancak
gerçek anlamada bir yerleşme serbestisi vermemiştir. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra ise bu defa dönüş sorunu Avrupa Birliği, BM. ve
Uluslararası Göç Örgütü’nün ilgi alanına girip bu sorunun çözümü için
kararlar alınıp genelgeler yayınlanmış olmasına rağmen bugüne kadar bir
kaç istisna diyebileceğimiz oluşumlar dışında dönüş ve çözüm yönünde
somut adımlar atılamamıştır.
Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesinde yapılan çalışmalar,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim
Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Eda ALPBAZ tarafından çok ayrıntılı
olarak ele alınmıştır.
3.1 Sovyetler Döneminde Dönüş İçin Yapılan Hukuki Çalışmalar
Sovyetler Birliği yüksek Prezidyum’unda 1956 yılında alınan bir
kararla sürgün edilenlere uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılarak
sürgün

mağdurlarının

ailelerini

bulmasına

ve

ailelerin

birbirine

kavuşmasının yolunun açıldığı belirtmektedir. Bu özgürlüğün getirdiği
duyguların sonucu olarak insanlar “niçin sürüldüklerini ve ne zaman geri
dönebileceklerinin” yollarını aramaya başlamışlardır. Bu çalışmaların tabii
sonucu olarak bir araya gelme, birlikte hareket etme ve temsil için heyetler
ve yapılar oluşturulması yoluna gidilmiş, ancak yapılan tüm iyiniyetli ve
barışçıl çalışmalara rağmen bugüne kadar dönüş yolunda olumlu ve somut
adımlar atılamamıştır.
Somut adımların atılması Ahıska’ya dönüşe izin verme veya
Ahıska’da iskan edilmeye izin ve imkan verme aşamasında Sovyet parti
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teşkilatı ve Gürcistan yönetimi arasında fikir ve hareket birliği
sağlanamaması

nedeniyle

arzulanan

sonuca

varılamamıştır.

Çünkü

Gürcistan hep çözüm mercii olarak Sovyet yönetimini göstermiş, yönetimse
bundan uzak durmayı tercih etmiştir. Dönüş umutlarını yitirmeyen Ahıska
Türkleri 1964 yılında Taşkent’te geri dönüş için bir komite kurmuş, bu
komite aracılığıyla Moskova ve Tiflis nezdinde görüşmeler yapılmaya
başlanmıştır. Bu heyete olumlu yaklaşmayan SSCB yönetimi geri adım
atmak bir yana heyet üyelerini tutuklamaya kadar giderek, geri dönüş için
yapılan tüm çaba ve gayretleri boşa çıkartmıştır. Bu geri adım atmama tavrı
içerisinde bilindik tutuklama, gözaltı vs. yıldırma politikaları istisnasız
uygulanmıştır.
30 Mayıs 1968 tarihlinde alınan 2709/VII sayılı karar, Ahıska
Türklerinin mücadelesinde yeni bir dönem başlatmıştır. (Alpbaz Sh.22) Bu
kararla Ahıskalı Türklerin SSCB sınırları içindeki tüm vatandaşlarla aynı
haklara sahip olduğu kabul edilmiştir. Vatandaş olmanın tabii bir sonucu
olarak serbest yerleşim hakkına sahip olmalarına rağmen bunun kullanımı
hiç olamamıştır. Ahıska Türklerinin bulundukları yerlerde kök saldığını ve
bu yerlerde kalmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayan bu kararın,
vatana dönüşlere engel olduğu savunulmuştur. (Alpbaz Sh.22) Bu alınan
kararın öncekiler gibi bir oyalama ve tepkileri göğüsleme kararı olduğunu
düşünmekteyiz. Çünkü yerleşmeye izin veriliyorsa Ahıska’ya da dönüşe izin
verilmelidir. İzin verilmiyorsa o zaman bu kabul, göstermelik olmaktan
öteye gidemez. Ve şayet Ahıskalıların bulunduğu yerde kök salmaları
isteniyorsa, bu diğer bir ifadeyle burada yerleşin, gelişin ama Ahıska’ya
dönmeyin, demektir ki bu önceki Sovyet politikalarının devamlılığını
göstermekten başka bir şey olamamaktadır.
1968 te Gürcistan’la yapılan görüşmede her yıl Gürcistan’ın Ahıska
dışında çeşitli yörelerine yerleşme yapılabileceği açıklanmıştır. Bu açıklama
bile sürgün öncesi politikanın devam ettiğini, geri dönüşe izin verilse bile
bunun başka bölgelerde ve yönetimce belirlenecek yerlerde olması dönmek
isteyenlerin

asimile

edilme

politikasıyla

karşı

karşıya

olduğunu

göstermektedir. Bu da hiçbir şekilde amaçlanan vatana dönüş olmamaktadır.
Bu uygulamayı kabul etmeyen Ahıskalıların Tiflis’te yaptıkları miting,

407

katılanların trenle Gürcistan sınırları dışına çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır.
1968 Kasımında SSCB yönetimiyle yapılan görüşme sonucunda Ahıska’ya
dönüş izninin verileceği vaadinde bulunulması üzerine bölgeye hareket eden
Ahıskalılar yerel yöneticilerin engellemesiyle karşılaşmışlardır. Zaman
içinde yapılan bölgeye dönme çabaları da yerel yönetim ve emniyet
güçlerince şiddet kullanılarak engellenmiştir.Ahıska Türklerinin vatana
dönme talebi Gürcü aydınlarca desteklenmiştir. Şubat 1979'da kırktan fazla
Gürcü aydın, Gürcistan SSC KP Birinci Sekreteri Eduard Şevardnadze'ye
1968 tarihli karara atıfta bulunulan bir mektup göndererek Ahıska
Türklerinin

dönüşünün

sağlanmasını

talep

etmiştir.

Mektubun

gönderilmesinden bir ay sonra Eduard Şevardnadze söz konusu aydınlarla
görüşme yapmış ve bu görüşmeden sonra Ahıska Türklerinin Makharadze
bölgesine yerleştirilmeleri kararlaştırılmıştır. 1979 yılında Gürcistan’lı
aydınların devreye girmesiyle az sayıda Ahıska Türkü Gürcistan'ın çeşitli
bölgelerine yerleştirilmiştir.
Sovyetler birliğinin rejimi gereği Ahıska’ya dönüş çalışmaları 1991
yılına kadar hep Sovyetlerin iç meselesi olarak kalmış, hiçbir zaman
uluslararası boyuta ulaşmamıştır. Sovyet yönetimin de geri adım atmaması
nedeniyle de dönüş yolunda bir gelişme ve iyileşme sağlanamamıştır. SSCB
yönetimi, hiç bir haklı gerekçeye dayanmadan sürgün edilen Ahıska
Türklerinin itibarlarının iadesini ancak 1991'de Mihail Gorbaçov'un
"Perestroika politikası" döneminde ele alabilmiştir. Ahıska Türklerinin
anavatanlarına dönüşlerini sağlayacak olan bir iade-i itibar yasa tasarısı
hazırlanmışsa da SSCB'nin dağılması sebebiyle kabul edilememiştir.(Alpbaz
Sh.44)
3.2 Sovyetler Sonrası Yapılan Hukuki Çalışmalar
Sovyetler Birliğinin dağılıp Sovyet rejiminin 1991 de sona ermesiyle
Ahıska Türklerinin sorunları, uluslararası düzeye taşınmıştır. Böylece
Ahıskalıların vatana dönüş çabalarının uluslararası düzeyde destek
görmesinin yolu açılmış gibi görünse de bu defa yeni bir sorun ortaya
çıkmıştır. Bu da Ahıskalıların kimliğini kabuldür. Sovyetler birliğinin
dağılmasından sonra eski Sovyet ülkeleri Bağımsız Devletler Topluluğu adı
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altında bir birlik oluşturmuş, böylece Sovyetlerin yönetim kadrosunu elde
tutan Rusya, eski özerk cumhuriyetler üzerindeki egemenliğini sürdürmeye
çalışmıştır. Bu çerçevede gündeme gelen Ahıska meselesi uluslararası
düzeyde ele alınırken ilk olarak bir kimlik problemi ile karşılaşmıştır. Türk
kimliğine sahip oldukları için sürgüne tabi tutulan Ahıskalılar üzerinde
politikalarını devam ettiren Rusya federasyonu bu defa Ahıskalıların Türk
kimliğini gizlemeye ve yok saymaya başlamıştır. Bu nedenle uluslararası
görüşmelerde Rusya federasyonu ve Gürcüler Ahıska Türkü yerine
Mesketler tanımını kabul ettirmekle işe başlamışlardır. Gürcü temsilciler
Gürcü

kimliğini

çağrıştıran

Mesketler

şeklindeki

adlandırmanın

kullanılmasında ısrar etmiş ancak yaygın olarak kullanılan Mesketya
Türkleri ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir. (Alpbaz Sh.25)

Bu

isimlendirmenin Mesketya tanımı ile Gürcistan'ı, Türk tanımı ile hem
Türkiye'yi hem de Ahıska Türklerini dışlamayan bir kullanım olduğu ifade
edilmektedir. (Alpbaz Sh.25)
Tarafımızca “orta yolu bulmak” diye tabir edilen bu bakış gerçekleri
tespitten çok uzaktır. Herkesçe malumdur ki milletleri belirleyen en önemli
unsurlardan biri “dil”dir. Mesela, bir toplulukta insanlar aynı dili
kullanmıyorsa hem o topluluğun anlaşması kolay olmaz hem de topluluğu
gözlemleyenler acaba aynı millet değil mi bunlar, algısına sahip olur. Öte
yandan Ahıskalıların o bölgeden sürülmesinin asıl amili Türk olmalarıdır.
Bu sürgünle o bölgedeki Türk varlığı yok edilmek istenmiştir. Sürgünün
ardından ismini de değiştirdiğinizde hayatta olan nesil, rahmeti rahmana
kavuştuğunda ne kadar insan o bölgenin Ahıska ve Türk yurdu olduğunu
bilecektir? Bunlar derin ve uzun soluklu politikalar olup bunun kabulü o
bölgeden vazgeçmenin ilk adımından başka bir anlam ifade etmeyecektir.
Rusya Federasyonu ve Gürcistan’ın bu tutumu göstermektedir ki Ahıska
sorunu sadece bir halkın yaşadıkları topraklardan başka bir toprağa
sürülmesi meselesi değildir. Bir halkın, bir milletin vatan bildikleri
topraktan sürülüp yeni bir kimliğe ve topluluğa dönüştürülmesidir. Bunun
için bir anda, halkın ne olup bittiğini anlamasına fırsat verilmeden, yerinden,
yurdundan koparılıp, yok olmaları pahasına sürgüne tabi tutulmuşlardır.
Böyle sürgün edilen bir halk da hiçbir zaman eski durumuna güle oynaya
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getirilemez, getirilmez. Esasen burada, uzun vadeli iyi düşünülmüş bir
devlet politikasının nasıl belirlenmesini ve uygulanmasını görmek
gerekmektedir. Ülkenin kendi içerisinde almış olduğu askeri, siyasi, politik
karar

kararlılıkla

uygulanıyorken

karar

alan

ülkenin

yönetiminin

değişmesiyle sorun birdenbire, belki de beklenmeyen bir şekilde uluslararası
mecraya taşınmıştır. Bu taşınma, bir kazanç gibi görünse de aktörlerin
sadece isimlerinin değişmiş olması rollerin değişmesini de getirmemektedir.
Ve roller başka oyuncular tarafından oynanmaya devam etmektedir.
Burada lehe olan kanaatimizce iki gelişmenin birincisi hem sınır
komşumuz olması hem de milletimizden bir parça olması nedeniyle
Türkiye’nin oyuna zorunlu dahil olmasıdır. İkincisi ise demir perde ülkesi
diye tabir ettiğimiz Sovyet yönetiminin dağılmasından sonra demir perdenin
kaldırılıp olayların ve gelişmelerin uluslararası alana taşınmasıdır. Ancak
burada asıl etken olan iki oyuncunun sorumluluk almaktan kaçınarak,
konuyu öteleyerek, sorunu çözmek yerine geçiştirmelerle mevcut durumu
sürdürme konusundaki kararlılıkları aşılması zor engel olarak karşımızda
bulunmaktadır.
Sorunun başlangıç noktasını oluşturan Ahıska, coğrafi olarak
Sovyetler Birliği’nin dağılımından sonra Gürcistan sınırları içerisinde
kalmış, bu devlet, bağımsız ve yeni bir devlet olduğunu söyleyerek
Sovyetler Birliği zamanında alınan ve uygulanan karardan kendisinin mesul
olmadığını, dolayısıyla Ahıskalıların dönüşünün sağlanmasının ülkesinin
menfaatlerini gözeterek olabileceğini, bununda bugünün şartlarında hemen
olamayacağını dolaylı olarak ifade ederek geri dönüşü olabildiğince
geciktirmenin yollarını aramaktadır. Bir diğer etkili ülke Rusya Federasyonu
da uzun vadeli almış olduğu kararın kısa sürede geri alınmasını önlemek
için hiçbir sorumluluk almak istememekle beraber dönüşün ticari ve siyasi
ilişkiler içerisinde olduğu ülkelere zarar vermemesi için (çünkü bu zarar
dolaylı

olarak

kendisine

yansıyacağından)

dönüşün

önünde

engel

oluşturmaya, dönüşün olabildiğince geç yaşanması için politikalar üretmeye
çalışmaktadır. (Örn: Krasnodar, Gürcistan ve Ermenistan devletlerine
yapılan yardımlar)
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Burada sadece Türkiye, Ahıskalıların vatana dönmesinde samimi ve
gerçekçi adımlar atmaya, gereken desteği vermeye çalışmaktadır. Bu da
ancak

uluslararası

anlaşmalar

ve

ülke

ilişkileri

elverdiğince

yapılabilmektedir. Ahıska sorununun uluslararası alana taşınmasıyla Avrupa
birliği, BM, Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar destek
sağlıyor veya soruna sahip çıkıyor gibi görünseler de devletler arası
ilişkilerdeki dışa yansımayan kabuller ve belirlenen politikalar nedeniyle
hem yeterince etkili destek verilememekte, hem de bunların muhatap
devletler üzerinde yaptırım gücü olamaması nedeniyle verilen destekler
açıklamalar,

komisyon

ve

kurullarda

karar

almalardan

öteye

gidememektedir.
4- Ahıska’ya Dönüşün Önündeki Sosyal Engeller
Çeşitli zamanlarda Ahıska’ya gidip sürgün öncesi atalarının yaşadığı
yerleri görmek isteyenler Ahıska’ya gittiklerinde karşılaştıkları ilk umut
kırıklığı, atalarının yaşadığı topraklarda artık yabancıların yaşıyor olması ve
kendi ailelerine ait hiçbir yerleşim yerinin mevcut olmamasıdır. O yerler
artık tamamen harap olmuş, toprağa karışmış durumdadır. Yani Ahıska’ya
dönülme durumunda dönecekleri bekleyen yoktan yeni bir yaşam kurmaktır.
Bu da zorunlu olarak gençlerdeki umudu kırmakta, hele de Türkiye gibi
mamur bir yaşam ortamından ayrılıp, yoktan yeni bir hayat kurmak
istemeyenlerin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Yaşlılar
düşünmeden “başımızı sokacak bir yerimiz olursa emekli maaşlarımızla
orada yaşamak isteriz,” derken gençler “oraya gidip de ne yapacağız
buradaki imkânları orada bulabilecek miyiz” karşı sorusunu hemen
gündeme getirmektedirler.
5- Ahıskalıların Yurda Dönüşe Dair Yaklaşımları
Açıkça dile getirilmese de dönüşe zorlamak sürgün kadar olmasa da
yine de büyük zorluklara ve mağduriyetlere sebep olacaktır. Bunun için
öncelikle halkın doğrudan görüşlerinin alınıp, geri dönüşün neticesinde
yerleşimin getireceği sıkıntı ve zorlukların yapılabildiği kadar tespiti ve
çözüm önerileri belirlenip ondan sonra dönüş işlemlerine başlanması
gerekmektedir.
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Çünkü tarafımızın yaptığı sohbet ve bilgi derleme çalışmaları
esnasında gördük ki özellikle yaşlılar, vatanları olduğu için dönmek
istiyorlar, ancak geçim derdini düşünüyorlar. Gençler ise zorunlu olarak
çalışma ve geçinmeyi ön plana alarak, dönüş halinde nasıl geçineceğine
cevap almaya öncelik veriyorlar. Bu konuda, her iki taraf da talep ve
beklentilerinde haklıdır. Çünkü yerleşim Türkiye’de olduğu gibi normal
hayatın devam ettiği bölgeye katılma olarak değil, hayatın hemen hemen
yok denecek kadar az olduğu ve ülke olarak ekonomik sıkıntıların yaşandığı
sanayinin ve üretimin yeterince olmadığı, yaşama imkânlarının bile kısıtlı
olduğu bir bölgeye birden bire yüklü bir çoğunluğu, normal hayatını
sürdürmek için nakletmek, hem fiziki hem sosyal sıkıntılarla karşı karşıya
bırakmak olacaktır ki bu da yukarıda değindiğimiz yeni problemlerin,
mağduriyet ve tartışmaların oluşmasının yolunu açacaktır.
Gençlere yalnızca, Ahıska’ya dönmek ister misiniz, sorusunu,
yaşlılara da ilaveten sürgün öncesi ailenizin sahip olduğu ve sürgünle el
konulan malların geri alınması için bir çabanız, isteğiniz oldu mu; sorularını
yönelttiğimizde aşağıdaki cevapları almış bulunmaktayız.
5.1 Yaşlılar
79 Yaşlarında, evli ve üç çocuklu olup Ziraatten emekli maaşıyla
kendine ait tek katlı bahçeli evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan,
Ahıska’dan Kazakistan’a sürüldüğünde Şimkent’e yerleşip hayata orada
tutunmaya çalışan bir Ahıska Türkü (Ahıska Ardah Köyünden 1940
doğumlu Muhtar Rüstemoğlu Garibov ) bir çırpıda “İmkân verilirse gençler
gitmez ama biz yaşlılar gitmek isteriz, kalacak ev verilirse emekli
maaşlarımızla geçiniriz, Gençler Ahıska’yı vatan olarak bilmiyor, bizim üç
yüz baş koyunumuz, iki camızımız vardı. Ahıska’da bay ( zengin ) idik,
sürgün esnasında iki merinos koyun soyup biraz da buğdayla beraber anama
“yolda yersiniz” diye verdiler. Sürgün esnasında yanımıza tüm alabildiğimiz
bunlardır. Orada kalan malvarlığımızı biz nasıl isteyelim, ayrıca istesek bile
vermezler, vermeyeceklerini bildiğimiz içinde hiç istemedik. Zaten kime
gideceğimizi de bilmiyoruz. Bizi kimse mal sahibi yapmaz, verirlerse alırız,
vermezlerse niye vermiyorsunuz diyemeyiz.
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Bir diğer Taşkent yolunda otobüste tavırlarından ve kızı ile
konuşmalarından

Ahıskalı

olduğunu

tahmin

edip

tanıştığımız

ve

konuşmalarımız arasında yakın zamanda Ahıska’ya gidip orada aile
mezarlarını ziyaret ettiğini öğrendiğimiz 82 yaşlarındaki bir başka yaşlı
(Ahıska Daşlıgışla köyünden 1937 doğumlu Akkoş Ilgaroğlu Tursunov ) :
“Sürgün olduğunda altı yaşındaydım. Orada artık durulacak yer yok, Gürcü
burada artık biz varız, diyor. Şimdi dağın tepesine çıkıp ne iş göreceğiz,
imkân ve yer verilirse ben giderim ama çocuklar gitmez. Artık o topraklarda
Ermeni var, İran’dan, başka yerden getirilen Gürcüler ve Ermeniler yaşıyor
Ahıska’da onlara “Oralman” diyorlar. Vaktiyle orada üç değirmen vardı,
Zülfo’nun değirmeni vardı. Ailesi gittiğimizde bize değirmen duruyor mu
diye sordular. Ben de taşı bile kalmamış dedim. Ahıska’nın suyu ve
havasına söz yok. Orada iyi hayvan beslenir. Çok iyi çeçil peyniri olur.
5-2 Aydın Bakışıyla
Kazakistan’a sürülen ve orada eğitim alıp hukukçu olan ve halen
noter olarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan bir başka sürgün mağduru
da (Ahıska Karsev köyünden 1952 doğumlu Noter Hasan Aslanov ) :
Ahıska’da ne yapayım, orası başkalarının, Gürcü’nün vatanı oldu. Gürcü
yerleşime izin verse de üstümüzde olacak, kendi kendimize olamayacağız.
Ahıska kendimizde olsaydı o zaman başka olurdu, Gürcü kendi dilini
isteyecek, çalışmak için iş yok, olsa da benim dilimde oku, yaz diyecek,
çocuklar Gürcü dilinde okusun, yazsın diyecek, peşinden çocuklar sünnet
olmasın, diyecek, zor. Gürcü kendi dilinde oku, yaz dese de emir onda
olacak, ona tabi olacaksın. Ahıska bağımsız olursa kendi kendini yönetirse
giderim. Ama o da hiçbir şekilde olmaz.
Gürcüler Ahıska’ya Mesketya, bizlere de Mesket diyor. Oysa biz
hiçbir zaman Mesket olmadık. Gürcü bizi öyle kabul edip bize o adı
vermeye çalışıyor. Gidersek yine onu yapacak ya da girmemize izin
vermeyecek. Biz Ahıskalıyız. Kazakistan’da sıkıntılar yaşasak da dinimiz
bir, dilimiz bir, oraya gitsem yeni bir dil öğreneceğim. Yaş yetmiş zaten,
işim olmayacak, orada neyle geçineceğim. Orada yol yok, ev yok yaşamaya,
cahiller gitsin de orada ne yapsın. Ahıska’da 50-100 ailenin yaşadığı
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söyleniyor ama nasıl, ne şartlar altında yaşıyorlar, bilmiyoruz. Oranın
geleceği yok.
Sürgünden

13

Kırgızistan’da hazırlık

yıl

öncesinde

Kazakistan,

Özbekistan

yapılıp hangi ailelerin nerelere

ve

yerleşeceği

belirlenmiş, Aileler parçalansın diye bir aile ferdi Kırgızistan’a, bir aile ferdi
Özbekistan’a bir aile ferdi Kazakistan’a dağıtılmış. 12 sene kişilere seyahat
hakkı tanımamış, dolayısıyla birbirlerinden haber alamamışlar. Yıllar sonra
insanlar ailelerini bulabildiler, tabii bulamayanlar da oldu. Aile büyükleri de
savaşta olduğundan savaş dönüşü geldiklerinde ailelerini göremeyince
“ailem, evim nerede” diye sorduklarında “aileniz orta Asya’da” cevabını
almışlar. Orta Asya nere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Ara ki
bulasın buralarda ailesini. Dedelerimiz yıllar sonra bizleri bulabildiler. Tabii
bulamayanlarda oldu. Eğer sürgün olmayaydı bizim nüfus 10 milyon olurdu.
Tam sayı bilmiyorum ama sürgün edilenlerin 70-80 bini yolda ölmüş,
ölenleri yolda bırakmışlar.
Oradaki el konulan mallara ve arazilere gelince, Bizim zamanımızda
150-200 kişinin yaşadığı köylerde şimdi bir iki Ermeni veya Gürcü aile
yaşıyormuş. Bazı büyükler ata yerlerini görmek için gittiklerinde gördükleri
dümdüz tepe, dağ olmuş. Ne ev, ne mezarlık hiçbir şey belli olmuyormuş.
Her şeyi dümdüz yapmışlar insanlar atalarının evlerinin yerini bilse de
evden hiçbir eser göremiyorlar. Bizim evleri bozup onların taşlarıyla
mallarına yerler veya kendilerine yeniden evler yapmışlar. Sovyet
zamanında gidenler evler duruyordu diyorlar, ancak şimdilerde gidenler
evlerin yerlerini bulsalar da yapıdan hiçbir eser bulamıyorlar. Bizim
dedemizin iki katlı evleri duruyormuş. Orda Gürcüler yaşıyormuş. Sürgün
için geldiklerinde, “üç gün için buradan çıkacaksınız, sonra geri
geleceksiniz” dedikleri için yanlarına fazla eşya almalarına izin verilmemiş.
Bir tane koyun kesmeye izin vermişler. Ailemizin 15-20 karamal inekleri,
dört tane iki yüz litrelik bal olan küpleri, paraları, altını, gümüşleri varmış
ama yanlarına alınamamış, evin bahçesine gömmüşler.
Kazakistan bağımsız olunca bu gelen Ahıskalıların orada kalan
mallarının listesini yapmışlar, kayıtlarını tutmuşlar, bu ailelerin kalan
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mallarının bedelini para olarak bize verin, demişler. Gürcüler hangi
ülkelerde kimler yaşıyorsa bunların mallarını göndermişler. Sürgün zamanı
hayatta olanlar kimlerse onları tespit edip, sürgün sonrası dünyaya gelenleri
saymadan, hesaba katmadan “bu, hayatta olanlara şu kadar para verilecek”
denildi. Hatta bir kısım insanlar bu şekilde paralarını aldı. Ama hepsini değil
bir kısmını aldı. Devlet, yeni devlet olduk, hepsini vermeye gücümüz yok,
güçlenelim sonra veririz diye hak edilenin tamamı değil bir kısmı verildi.
Yavaş yavaş, parça parça verilecek denildi. Ama o zaman hayatta olanlar da
vefat edince “hak sahipleri hayatta değiller” diye verilmekten imtina edildi.
Mirasçılarına ödeme yapılmadan, sadece şahısların kendilerine verilecek
denildiği için mirasçıları bundan hak sahibi olamadı. Hakkını almak isteyen
kişilerin gidiş geliş yol paraları verilecek, ödenecek miktarlar veya ev veya
malların vergileri alınmayıp bunlar vergiden muaf olacak diye karar çıktı,
ama sonradan verilmedi, unutuldu. Kimse de bunu nasıl canlandırır, nasıl
elde eder, bilmiyor.
Ayrı devlet olunduğunda Kazakistan, Gürcistan’a “senin vatandaşın
olup malvarlığı senin elinde olan bende şu kadar kişi yaşamakta, bunların
sahip oldukları malvarlıkları da şu bedeli tutuyor, sen bunlara el koydun,
bunların bedelini bana yani onlara öde” diye girişimde bulunup onların
malvarlığı bedellerini Gürcistan’dan almış, ancak bunlar hak sahiplerine
aktarılmıyor. Kimse izi sürüp bunu istemeye cesaret edemiyor. Ben bunları
almayı düşündüm, ama sonra vazgeçtim.
5.3 Gençler
Kazakistan’a sürgün edilen ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve
eğitimini Kazakistan’da tamamlayarak hukuk fakültesini bitiren genç bir
Ahıskalı (Ahıska Karsev köyünden 1994 doğumlu Hasan oğlu Rafael
Aslanov ) ise: Ahıska’ya önceleri dönerim, derdim. Ancak Türkiye de
yaşadıktan sonra dönmem. Türkiye’ye dönerim. Ahıska’da yaşamak zor. İş
yok güç yok. Başka yerlerde yaşama imkanını gördükten sonra insan bu
yaşama imkanlarının olmasını istiyor. Ahıska’da da bu gördüğümüz
imkanları bulmak mümkün değil. Geri dönüp tekrar yokluk içinde yaşamayı
kabullenmek zordur her insana. Şehirde büyüyüp yaşadıktan sonra dağda
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yaşamaya dönmek çok zor. İçimiz sıkılır. Ama şehirdeki imkanlara yakın
imkanlar sağlanırsa niye gitmeyeyim. O imkanların sağlanması da imkansız.
Gürcüler kendilerine yaşama imkanları sağlayamıyor ki bizlere sağlasınlar.
6- Genel değerlendirme
Kendi halinde yaşayıp tarlasını süren, hayvanını besleyen, kendisinin
ve ailesinin geçimini sağlamak için didinirken kapalı kapılar ardında
hazırlanan ve alınan kararlarla bir gece ansızın evinden, ailesinden,
tarlasından, geçmişinden koparılarak bilinmeze gönderilen Ahıskalı
Türklere, her ne kadar “güvenlik amaçlı, geçici bir süre için buradan
gönderiliyorsunuz, geri döneceksiniz” denilse de, bir daha bu bölgeye
dönme imkânı olamayacak çok uzak yerlere sürülmüşlerdir. Zorunlu iskan
yerlerinde hayatta kalmayı becerebilen ve başaranlar hayata tutunmuştur.
İçlerindeki iman ve inancın etkisiyle aslında kendilerine uygulanan
asimilasyona direnerek kimliklerini ve kültürlerini koruyarak varlıklarını
bugüne kadar sürdürmüşlerdir.
Zaman içerisinde biraz da talihlerinin yaver gitmesiyle kendilerini
sürgüne tabi tutan yönetim ve rejimin esaslı değişikliğe uğraması nedeniyle
kendilerine gelmeye biraz daha fırsat bulanlar durumlarını sorgulamaya ve
sorularının cevabını almaya çalışmış olsalar da cılız ve yetersiz kalan
çabalardan dolayı uzun süre, gereken cevabı alamamışlardır. Hayatın su gibi
akıp gitmesi sonucu bu çabalar sırasında dünyaya yeni gelenler çevresel ve
siyasal etkiler nedeniyle bulundukları yerlerdeki hayatlarını idame ettirme
çabasıyla ne geçmişe dönmeyi ne de geleceklerini kendileri belirlemeyi
düşünememişlerdir. Çünkü içerisinde bulundukları şartlar buna izin
vermemekteydi. Bunun neticesi olarak da sadece hayatlarını idame ettirme
ve zor tabiat şartlarını göğüslemeye tüm gayretlerini vermişlerdir.
Son yıllarda küreselleşme dediğimiz iletişim teknolojilerinin
gelişmeleriyle bulundukları yerler dışında da hayatın mevcut olduğunu fark
edenler bu defa atalarının yaşadıkları ve geldikleri yerleri değil başka yaşam
yerlerini de görünce, geleceği değerlendirme ve planları çok daha farklı
boyutlar kazanmıştır. Tüm bunların sonucu olarak, çocuk yaşta da olsa
vatanından koparılanlar bugünlere kadar yaşadıkları zaman içerisinde

416

olaylardan ve yaşanılanlardan elde ettikleri tecrübe ve birikim sonucu
özlemlerine karşılık bulmak, vatan hasretini giderip vatanlarında can verme
arzusuyla sürüldükleri topraklara kendi özgür irade ve kararlarıyla
dönmekten başka düşünceye sahip olamamaktadır.
Lakin sürgün esnasında ve sonrasındaki acıları yaşamayan ve
kendilerine anlatıldığında o anların atmosferini hissedemeyenler veya
doğdukları andan itibaren yeni bir mekânda hayatlarını sürdüren ve gelişen
teknoloji ve iletişim aygıtları sayesinde bulundukları yerden daha iyi yaşam
şartlarını öğrenenler, insan olmanın tabii dürtüsüyle bulundukları yerden
çok daha iyi yerlerde yaşamayı amaçlamaktadır ki böyle düşünmekten daha
tabii bir şey de olamaz. Öte yandan sürgünü gerçekleştiren yönetim ve rejim
ortadan kalkmış olsa da yerine gelen yeni yönetim kadroları seleflerinin
temel politikalarından farklı politika ve düşünceye sahip olmadıklarından
sürgün kararından tam olarak vazgeçmemektedirler. Bunun neticesi olarak
da sürgün başka ifade ve politikalarla devam etmektedir. Zaman zaman
bundan vazgeçildiği yönünde açıklama ve kararlardan söz edilse de bunlar o
anki tepkileri göğüslemekten öteye geçememektedir.
Şurası da göz ardı edilmemeli ki devlet politikaları belirlenirken
detaylar

iyi

ve

etraflıca

değerlendirilir.

Sürgünün

bugüne

kadar

sürdürülmesinden anlaşıldığına göre detaylı ve uzun soluklu bir politika
belirlemesi

neticesi

sürgün

gerçekleştirilmiştir.

Bugün,

sürgün

politikasından vazgeçildi ve sürgünün zararları telafi edilecek denilse ve
bunun için ciddi olarak çalışma yapılsa dahi, yaşanılan ve çekilen acılar
ancak kısmen giderilebilir. Çünkü hiçbir şey gideni geri getirmez. Lakin
gidermeye gayret edilir. Bu da yüzeysel ve sembolik kalır. Üstelik köklü bir
geriye dönüş yeni acıların ve zararların doğmasına neden olur. Bu nedenle
bugün geri dönüşe getirilebilecek en iyi çözüm dahi herkesi tatmin
edemeyecektir. Ki bu çözüm hiçbir zaman sürgüne maruz kalanları yeniden
vatana zorla geri getirmek veya döndürmek olamaz. Sadece isteyenlerin geri
dönüşünü kolaylaştırmak, onlara mevcut yaşam şartlarının altında bir yaşam
sunmamak, vaktiyle el konulan malvarlıklarının bugünkü bedelleri hak
sahiplerine verilerek manevi zararları maddi imkanlarla iyileştirilerek
geçmişin yarası sarılmaya gayret edilebilir.
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Sonuç
Sürgünden bugüne kadar geçen zaman içerisinde Ahıska’ya dönüşe
dair alınan olumlu kararların hayata geçirmesi sağlanmalıdır. Bunun içinde
AK ve BM. kararlarını uygulamakla yükümlü Gürcistan’dan uygulamaya
yönelik somut adımların atması, bunu yaparken de dönüşleri zorlaştırıcı
değil kolaylaştırıcı tavır kullanması ve şayet dönüşün imkansız ve zorluğu
söz konusu olursa sürgüne maruz kalanların mirasçılarının sürgün anındaki
malvarlıklarının bugünkü değeri açık ve kullanılabilir bir şekilde hak sahibi
mirasçılara en kısa zamanda verilmesinin sağlanması gerekir.
Bunların gerçekleşmesi için de sürgünün muhatabı devletler
nezdinde bir yapı ile hak sahiplerinin işlemlerini yapacak ve gereken
hukuki, sosyal desteği sağlayacak sürgün mağdurları arasında koordinasyon
ve işlemleri organize edecek bir yapı kurulması öncelikle sağlanmalıdır.
Tüm bunlardan önce özellikle kamuoyu oluşturmaya çalışılmalı,
bunun için kitle iletişim araçları ve kültür sanat faaliyetlerine ağırlık
verilmeli, konuyla ilgili olan veya olmayan halk kitlelerinin yaşanılanlar
hakkında bilgi sahibi olup uğranılan haksızlık ve yaşanılan vatansızlığın
acısını hissetmesi sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde dönüş konusu geniş kitle
desteği sağlar ve yönetimlere baskı oluşturmanın alt yapısı sağlanmış olur.
Kaynaklar

rar

Bir sürgünün anatomisi: Ahıska Türklerinden “Bekir Mamoyev” ile sözlü
tarih çalışması Akademik Bakış dergisi Sayı 55 Sh. 133-138
S.Piriyeva. Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri.
Eda ALPBAZ 2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim
Dalında Yüksek Lisans Tezi
Ahıska Ardah Köyünden 1940 doğumlu Muhtar Rüstemoğlu Garibov
Ahıska Daşlıgışla köyünden 1937 doğumlu Akkoş Ilgaroğlu Tursunov
Ahıska Karsev köyünden 1952 doğumlu Noter Hasan Aslanov
Ahıska Karsev köyünden 1994 doğumlu Hasan oğlu Rafael Aslanov
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TONİ MORRİSON’UN “SEVGİLİ” VE MİRCEVAT AHISKALI’NIN
“GURBETTEN İNİLTİLER” SÜRGÜN ROMANLARININ TRAVMA
VE HAFIZA AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ASPECT OF MEMORY AND TRAUMA IN TONİ
MORRİSON’S “BELOVED” AND MİRCEVAT AHISKALI’S
“GURBETTEN İNİLTİLER” SÜRGÜN (GROAN FROM FOREIGN
LAND EXILE )
АСПЕКТЫ ТРАВМЫ И ПАМЯТИ В РОМАНАХ ТОНИ
МОРРИСОН “ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” И МИРДЖЕВАТ
АХЫСКАЛЫ “СТОН ИЗДАЛЕКА ССЫЛКА”
Zamire İZZETGİL*
Özet
Toni Morrison ve Mircevat Ahıskalı, farklı etnik kökenlere sahip olan iki
önemli yazardır. Her iki yazar da kendi topluluklarının tarihi travmasını ve
tarihlerini antlatmakta önemli bir rol oynamışlardır. Eserlerindeki şahıs
kadrosu vasıtasıyla atalarının travmatik geçmişlerine ışık tutmaya
çalışmışlar. Ahıskalı ve Morrison topluluklarının köle ve sürgün halinde
yaşadıkları tüm dehşet, travma ve vahşeti eserlerinde ele almıştırlar. Her iki
romancı
da,
romanlarını
topluluklarındaki
gerçek
hikayelere
dayandırmışlardır.
Bu çalışmada, iki farklı yazarın kaleme almış olduğu Sevgili ve Gurbetten
İniltiler Sürgün adlı romanları, kölelik ve sürgün arasındaki benzerliklere
odaklanarak travma ve hafıza açısından karşılaştırmalı çalışılmıştır. Ayrıca,
köle ve sürgün hayatı yaşayan insanların hafıza aracılığıyla travmadan nasıl
kurtulmaya çalıştıkları incelenmiştir. Köleliğin ve sürgünün zor koşullarında
hayatlarını sürdürmeye çalışan insanların hayatlarında kolektif hafıza ve
kolektif travmanın rolünün gösterilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hafıza, Travma, Kölelik, Sürgün, Morrison, Ahıskalı
Abstract
Toni Morrison and Mircevat Ahiskali are two significant writers from
different ethnic backgrounds. Each of them is playing an important role in
narrating the historical trauma of their communities, and their histories.
They tried to shed light upon the traumatic past of their ancestors through
the traumatic stories of their characters, Morrison and Ahiskali depicted all
the horrors, traumas, and atrocities that their communities faced as slaves
and exiled ones. Both of the novelists, based their novels on real stories
from their community.
Thus, this paper tries to compare two novels, Beloved and Gürbetten
İniltiler Sürgün (Groan from Foreign Land Exile) by focusing on the
similarities between slavery and exile, through concepts of trauma and
*

PhD Student at Karabük University, English Language and Literature Department/
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memory. It also examines how slave and exiled people struggle for recovery
from the traumas through their memories. And it intends to show the role of
collective memory and collective trauma in the lives of the communities
who forced to experience the harsh conditions of the slavery and exile.
Keywords: Memory, Trauma, Slavery, Exile, Morrison, Ahiskali
Резюме
Тони Моррисон и Мирджават Ахыскалы- два выдающихся писателя из
разных этнических групп. Каждый из них играет важную роль в
описании исторической травмы их сообществ и их истории. Они
пытались пролить свет на травмирующее прошлое своих предков через
травмирующие истории своих персонажей, Моррисон и Ахыскалы
изобразили все ужасы, травмы и зверства, с которыми их общины
сталкивались как рабы и сосланные. Оба романиста основывали свои
романы на реальных историях своего сообщества.
В данной статье предпринята попытка сравнить два романа,
Возлюбленная и Стон Издалека Ссылка написанные разными
романистами, сосредоточив внимание на сходстве между рабством и
изгнанием, с помощью концепций травмы и памяти. Кроме того, было
исследовано, как рабы и изгнанные люди борются за восстановление
после травм через воспоминания. Одной из последних целей данной
статьи является описание роли коллективной памяти и коллективной
травмы в жизни людей, пытающихся выжить в трудных условиях
рабства и изгнания.
Ключевые Слова: Память, Травма, Рабство, Ссылка, Моррисон,
Ахыскалы
Introduction

“I told you the truth….Memory’s truth, because memory
has its own special kind. It selects, eliminates, alters,
exaggerates,minimizes, glorifies and vilifies also;
but in end it creates its own reality; it is a heterogeneous but
usually coherent version of events; and no sane human being ever
trusts someone else’s version more than his own”
(Salman Rushdie, 1981)

Toni Morrison is a black African American novelist of twentieth
century whose novels include the history, culture, and psychology of
African Americans going back to early time of nineteenth century. Her
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works shows the reconnection of African Americans to the often horrific
histories of their past. As an African American women novelist whose
subject is victims of the slavery, Toni Morrison views her own task in
different way. In her essay The Site of Memory, she makes it clear as a
novelist that feels and sees herself as a person who should relate the
difficult, innermost feelings of African Americans by saying “ My job
becomes how to rip that veil drawn over ‘proceedings too terrible to relate’”
(cited in Wall, 2005, p.94). These proceedings capture the horrific and
painful experience of African Americans during their slavery time and all
these traumatic experiences are placed at the center of Toni Morrison’s
novels. Besides, her novels demonstrate how Black people and especially
Black women could survive in hard conditions, and also show the reasons
why Black people suffer, and the problems which they face. Toni Morrison
in an interview with Bonnie Angelo of Time Magazine, discussed about the
desire of her own nation to repress the memory of slavery. Morrison argues
that the enslavement of Africans and African Americans in the United States
is something very painful, horrific and inhuman that no one wants to
remember. What’s more, the novelist adds that “ I don’t want to remember,
black people don’t want to remember, white people don’t want to
remember” (Holden-Kirwan, 1998, p.445). Therefore, this unwillingness to
remember, forces its readers to recognize the existence and conditions of a
slavery in a nation who prefers to forget that a crime like slavery was ever
committed. The memories of the past as slaves are so painful, miserable and
traumatic that no one wants to re-experience it and that’s why they choose
to forget instead of remember.
Mircevat Ahiskali is an Ahiska Turk novelist and poet, and his
works include history, culture, and psychology of Ahiska Turks. His novels
and poems, as Toni Morrison’s works also demonstrate the reconnection of
Ahiska Turks to their terrible and awful past. Ahiska Turks are a group of
ethnic Turks who lived in Ahiska region of Georgia, along with border of
Turkey. Stalin exiled the Ahiska Turks in 1944, under inhuman conditions.
Eighty-six thousand innocent and sinless people died during and after exile
because of starvation, frost, diseases and insanitary conditions. The exile
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time was in the middle of November and these people were exiled by old,
broken trains which used to transport cargo and animals. In spite of the cold
winter conditions, the cattle wagons where Ahiska Turks had to travel were
not designed for human transportation, so there was neither heating nor
toilet. Their properties were confiscated during the exile and never
compensated for. Soldiers told the people that they have only two hours to
be ready to leave their homeland, and the reason for evacuation from the
area, was Germans, because they might be reached and killed all of them.
However, Germans never occupied this region. Their temporary
displacement has never been ended. The exiled Ahiska Turks were spread
into different stricts and regions of Central Asia (İzzetgil, 2014). Mircevat
Ahiskali as an Ahiska Turk wants to show these inhuman and hard
conditions of the people, in order not to forget and keep a live in mind. His
readers may find representation of trauma and memory, and also they can
connect the fragments with each other and understand it better. Ahiskali
recreates how time is often fragmented with traumatic experience which
people do not want to remember. He gives importance to the memories of
the exiled people and his main goal is to demonstrate the pain, misery and
torture of these people through his works (Yılmaz, 2007). In prologue of
one of his works, Ahiskali talks about memory in the following way: “The
aim of our literary work is to provide an opportunity to our community to
take lessons from their own history, to know their identity and direct their
future accordingly. The bitter surprises are expected in future for those who
will forget their past and will not take lesson from it. Therefore, we do not
have the right to forget our past or our culture”(Ahıskalı, 2007, pp.3-6)
The exile of Ahiska Turks is a historical reality for every USSR citizen, not
just for Ahiska Turk community. And Mircevat Ahiskali’s historical
revisioning calls not for individual memory, but on the contrary for
collective one, defines the Stalin regime and USSR as an oppressive nation.
This domineering system wants to take an identity of Ahiska Turks and
force them to assimilate. In order to realize this cruel wish, they usurped the
rights of these poor, innocent people and brutally tortured them (Izzetgil,
2016).
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The present research will focus on comparing two novels written by
two different writers from different ethnic backgrounds, whose works share
common issues such as historical sufferings, pain and misery of two nations
who were forced to live far from their homeland under harsh, inhuman and
traumatic conditions. Furthermore, their works mirror the significance of
memory in the formation and permanency. Thus, the present study deals
with one of Morrison’s most famous novels, Beloved, showing how was the
painful past of African Americans and how Morrison narrates the memories
of former slaves’ painful and wailful experiences as they struggle to form
future for themselves, and it also deals with one of the novels written by an
Ahiska Turk novelist Mircevat Ahiskali, Gurbetten İniltiler Sürgün†,
demonstrating one of the mass exiles in history of former USSR, and this
novel includes real events based on the memories of the exiled people.
Beloved was written in 1987, and it was Morrison’s fifth novel that
based on real story of the slave Margaret Garner, an African American
slave who had run away from the plantation farm to her mother in law’s
home in Cincinnati and was captured by her owner. Margaret Garner, on
January 28, 1856, killed her two-year-old daughter rather than have her
sent back to slavery due to fugitive slave law. And later Margaret Garner
was found guilty and sent back to the owner in Mississippi (cited in
Tanrıtanır & Akşak, 2008, p.251). Because this event is a real life event, it
gives chance and a great occasion for the African American novelist Toni
Morrison to base her masterpiece on. So, the real story of slave Margaret
Garner, is a focal point which Morrison used while creating Beloved.
However, further events of Margaret's life and heroine of the Morrison's
novel Sethe are cardinally different. Sethe is one of the main characters in
the novel killed her baby and was sent to the prison and then she was
released. Later, she had chance to run away from Sweet Home plantation,
and on the way she gives birth to her child, and then Sethe reached her
mother in law’s home where is relived to be reunited with her other
†

Gurbetten İniltiler Trilogy consists of Gurbetten İniltiler-1 Sürgün, Gürbetten İniltiler-2
Yaşam Savaşı, Gürbetten İniltiler -3 Karış Karış Fergana (Groan from Foreign Land Exile,
Groan from Foreign Land Struggle for Life, Groan from Foreign Land Every Inch of
Fergana). The researcher will focus on Gurbetten İniltiler Sürgün Novel.

423

children. Morrison does not want to write the same story and she explains
this in following way:
“ The historical Margaret Garner is fascinating, but to a novelist, confining.
Too little imaginative space there for my purposes. So I would invent her
thoughts, plumb them for a subtext that was historically true in essence,
but not strictly factual in order to relate her history to contemprorary issues
about freedom, responsibility, and women’s place. The heroine would represent
the unapologetic acceptance of shame and terror; assume the consequences of
choosing infanticide; claim her own freedom. The terrain slavery was formidable
and pathless. To invite readers (and myself)into a repellant landscape (hidden but
not completely; deliberately, but not forgotten) was to pitch a tent in a cemetery
inhabited by highly vocal ghosts.” (cited in Dhakal, 2012: 131)

At the beginning of the novel, Toni Morrison pictures a group of
main characters namely Sethe, Babby Suggs, Paul D and Denver. But, later
there appeares another character who takes central part for the major part of
the novel, her name was Beloved. Beloved appeared in the body of young
girl and behaved like a baby. She does not walk like a girl of her age, but
much younger. This young girl symbolically represents Sethe’s dead
daughter. Eighteen years ago, Sethe killed her baby girl to protect her from
the traumatic experience of slavery and rape.
Sethe feels guilty for killing her baby. She wants to tell the reason
why she had to kill her beloved baby and how she was regret for doing this.
Sethe was aware of her killing action and she also knows that she has had to
pay very high price in order to protect her child. She tries to explain: “ I will
never run from another thing on this earth. I took one journey and I paid for
the ticket, but let me tell you something, Paul D Garner: it cost too much!
Do you hear me? It cost too much…”(Morrison, 2004, p.15). This murder
left a deep trauma on Sethe and her feelings as a mother is very intensive
that she even wants to get together with her beloved baby into the grave.
After traumatic murder, Sethe could not find peace in her life, she tries to
forget bad memories but it was impossible. The traumatic and terrifying past
keeps on haunting her. Sethe could not forget the traumatic past which takes
her to the cruel white man during slavery time. In Sweet Home plantation,
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after death of Mr Garner who was different from other owners, he and his
wife Mrs Garner treated their slaves in respect and they even asked their
opinions, ideas and allowed them to use rifles for hunting, everything has
changed when Mrs Garner invited schoolteacher and his two nephews to
live with her and manage the plantation. The life for slaves in Sweet
plantation became as a hell which they have not experienced before. Two
nephews of the schoolteacher brutally raped Sethe and they sucked milk
from her breasts and whipped her back. The trauma which leaves the mark
in Sethe’s memory was stolen milk. Since the stolen milk was significant for
Sethe because it was vital to feed her baby. Sethe repeats several time the
traumatic expression “And they took my milk” (Morrison, 2004, p.17). She
uses the language of trauma to narrate terrifying incident which she had to
faced. Jeffrey C. Alexander (2012) claims that people who experienced
horrific and brutal incidents continually employed the language of trauma to
explain what happens, not only to themselves but at the same time to the
communities to which they belong.
The reason of her murder is not to allow her baby to experience the same
trauma, Sethe does not want to see her child in the hands of this brutality.
Fuston-White claims that the person/mother who killed her child is not
Sethe, on the contrary it is effect of slavery that caused her to commit
infanticide: “ It was not madness, but the reality of slavery, that drove Sethe
to kill her child, full aware of the act and its brutality, as well as its
compassion” (Tanrıtanır&Akşak, 2008, p.255). Sethe could not erase this
accident from her memory. Conversations with others offers rememory of
the proceeding life that was too terrible, too painful and traumatic.
The “interior” life of the characters and namely Sethe in the novel is
given through “rememories”. Toni Morrison coins an uncommon word
“rememory” in the novel, which is used by Sethe in order to express her
feelings, ideas about past which gave to her pain and misery. This
rememory traumatized her brain and body again and again as if she
experiences them in present. Sethe uses to define the images she sees when
she remembers her past:
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“I was talking about time. It’s so hard for me to believe
in it. Some things go. Pass on. Some things just stay.
I used to think it was my rememory. You know. Some
things you forget. Other things you never do. But it’s not.
Places, places are still there. If a house burns down, it’s gone,
but the place- the picture of it-stays, and not just in my rememory,
but out there, in the world. What I remember is a picture
floating around out there outside my head. I mean, even ıf I
don’t think it, even if I die, the picture of what I did, or knew
or saw is still out there. Right in the place where it happened.
(Morrison, 2004, pp.35-36)

Sethe’s words shows that traumatized past will never leave her, and even
after the death, they will continue to stay. This traumatized past does not
just belong to Sethe, it belongs to all people from African-American
community, to “sixty miilion and more” to whom Morrison dedicated this
novel. They share common horrific and brutal past and they have the same
rememories. Sethe tries to give answer to Denver, if other people could see
these rememories:
“Oh, yes.Oh, yes, yes, yes. Someday you be walking dawn the road
and you hear something or see something going on. So clear. And you
think it’s you thinking it up. A thought picture. But no. It’s when you
bump into a rememory that belongs to somebody else. Where I was
before I came here, that place is real. It’s never going away. Even if
the whole farm-every tree and grassblade of it dies. (Morrison, 2004, p.36)

It is clear from the words of Sethe that the nature of rememory is not just on
individual level but at the same time it could be common and shareable.
According to Ricocoeur, people do not remember in isolation way on the
contrary, they can remember by the help of others. What’s more, they take
narratives heard from other people for their own memories (Yüksel, 2014).
In other words, one person could help to another one to remember past
events, and this collective memory becomes a framework within which the
individual memory is constructed and also structured (Kocabıyık, 2016).
What Sethe experienced in an individual level, it could be pass into
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collective level, so it means Sethe’s painful and brutal past becomes
African-Americans’ collective past.
Paul D Garner has commonly shared past in Sweet plantation with
Sethe and other slaves from that plantation. He is also experienced traumatic
past which did not leave him, as it did not leave Sethe and others. Paul D
Garner’s visit to Sethe’s house 124 initiates Sethe’s trip into past. For
eighteen years, Sethe strived to repress her miserable and horrific memories,
but Paul D’s entry into Sethe’s life recalled back her experiences and
traumatic past. Besides, like Sethe, Paul D also recalled his terrifying and
traumatic memories and incidents he had survived in the past. He also does
not want to remember his past and it is very difficult to talk about incidents
that happened in his past. He also like Sethe prefers to forget and “ keep the
rest where it belonged: in that tobacco tin”(Morrison, 2004, p.72), where all
his feelings, pain and misery are stored. However, to be together with Sethe
and forget the miserable past was not possible. And what’s more, the
appearence of Beloved forced Sethe and Paul D to take journey towards
horrific past. Beloved was the reincarnation of the dead baby who comes
back and carries the horrific and terrifying memories of her own death.
Sethe did not forget her baby, she remembers her:
“You rememory me?
Yes. I remember you.
You never forget me?
Your face is mine”
(Morrison, 2004, p.215)

Sethe remembers her daughter Beloved whom she had to kill. She tries to
forget infanticide incident, however Beloved always asks questions about
past events, she forces Sethe to rememory traumatized past, and also wants
her mother feel pain in her heart “It amazed Sethe (as much as pleased
Beloved) because every mention of her past life hurt. Everything in it was
painful or lost.”(Morrison, 2004, p.58). Beloved does not want Sethe to live
in present and forget about horrific past, on the contrary she forced her to
remember the brutality of slavery and the scene of infanticide. When
Beloved started to become possessive over her mother Sethe, Denver who is
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Sethe’s last child, tried to save her mother. Denver overcame the isolation
by seeking help from her own African American community. African
American community responded positively to Denver’s help, moving to
Sethe’s house in order to cast off Beloved. The community broke into
religious songs, in a kind of exorcism that forced Beloved to disappear.
Beloved was standing alone without Sethe and Denver and she had to
disappear from their life forever. These people helped to Sethe and Denver
to return to normal life. Sethe and Denver are running from Beloved who
traumatized their life:
“ Sethe is running away from her, running into the faces of the people
out there, joining them and leaving Beloved behind. Then Denver,
running too. Away from her to the pile of people out there.
They make a hill. A hill of black people, falling.”(Morrison, 2004, p.262)

There is a hope for healing Sethe from the traumatic past. Because, Denver
together with her mother, Sethe is not alone and her daughter Denver did
not leave her during this horrific events. Besides Denver, Paul D is also
return to Sethe, to be together with her and Denver. To create their own
family, to take care of her and consider new life in which he “wants to put
his story next to hers”(Morrison, 2004, p.273).
Gurbetten İniltiler Sürgün (Groan from Foreign Land Exile) was
written in 2010, based on real traumatic incident such as mass exile of
Ahiska Turk community from Georgia to the Central Asia. The year 1944
was the turning point in the history of the community and the darkest year
of their life story. As it was mentiond above, Ahiska Turks were exiled in
November 1944, under inhuman conditions, and they had to travel in an old
cattle wagons which were used fot transporting animals, and their forcibly
trip lasted fourty days. There were more than ten families in each wagon.
The novelist tries to be a voice of those exiled people. Each family in the
wagon experienced painful and traumatic incidents during their forcibly trip.
Mircevat Ahiskali does not mention the stories of each wagon, on the
contrary he combines stories of people from different wagons into the story
of people from one wagon. In the prologue of the novel, he tries to explain:
“Through events which people faced during forcibly trip, I tried to explain
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true story of mass exile of Ahiska Turks from their homeland. I tried to
combine stories and show as if these people experience them in one wagon.
”(Ahıskalı, 2010, p.5)
The novel starts with the description of peoples’ life in the villages of
Ahiska, during the Second World War, and almost all males fight against
enemy, whereas children, old men and women grow up bread for soldiers.
Some of the war veterans have returned to their homeland and one of them
was teacher, who taught in the village school before the war. He is like other
war veterans, has had to pay high price “left one leg on the battlefield”
(Ahıskalı, 2010, p.15) in order to return to the motherland. The
schoolteacher and two old men, Ahmet emmi‡ and Aslan emmi talked about
an ongoing war between USSR and Germany, and an unintentionally they
touched sensetive issues. The incidents in the war left a deep trauma on the
schoolteacher and his feelings, the speech between Ahmet emmi and Aslan
emmi unintentionally forced him to remember again the death of his
childhood best friends, as if he experienced it again:“ The schoolteacher
could not continue his speech, as if something stuck in his throat. While
talking about his memories, he re-experienced those terrifying days”
(Ahıskalı, 2010, p.14). Through telling traumatic memories to himself and
then to other people, the traumatized person may cured from trauma (Van
der Kolk& VanDer Hart, 1995). “The rain of sadness has began to pour
from his eyes. He bowed his head to the ground again, and did not talk for a
while. While crying, he was shattered like birds that want to fly. As if his
heart calmed down and cleaned.”(Ahıskalı, 2010, p.14). Though it was hard
to him, to talk about the past, however sharing with others the thorrific
events, help the teacher to feel himself better and to continue his life.
However, the schoolteacher could not tell the death of his best friend, who
was Ahmet emmi’s son. If the schoolteacher tells about the death of Ahmet
emmi's son, then his old heart will not sustain. He prefers to keep silence
and forget about this. He tried to repress his memories concerning the death
of Ahmet emmi’s son. The schoolteacher’s memories are not just individual,
on the contrary they are collective, because the other veterans of war also
‡

In Eastern Anatolian dialect of Turkish means uncle.
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faced common incidents. The past and present are painful, the ongoing war
has blackened people's life. Men in the battle suffer and others who stay in
their homes are also suffer. In the pre-war years, people were happy and
they had hope for a better future.

But, now the life is different and

schoolteacher makes comparison between pre-war years and present in the
following way:
“There is nothing left of that exuberant life. People are tired and exhausted,
as if everyone and everything in mourning. There is no joy in their face.
There was a happiness on the people's face, but now there is not any
joy and happiness. Aslan emmi, people in mourning…”
(Ahıskalı, 2010, pp.15-16)

In the cold night of November 1944, when everyone was asleep, the
soldiers came to the villages. They asked people to be ready within two
hours. In two hours, never-ending exile will start only for the Ahiska Turks.
According to Stalin’s regime, the reason for an exile is to protect the Ahiska
Turks from the enemy (Germans), but the interesting point, will Germans
kill only Ahiska Turks and leave their neighbors (Armenians and
Georgians). The Ahiska Turks, Armenians and Georgians live as neighbors
under the umbrella of Stalin’s regime.
The exile of the Ahiska Turks become stuck, “frozen” because there were
no hope for returning to their homeland. For this community, return is
proverbial question mark, because of distraction policy of Georgian
government. In other words, in 1999, when Georgia became a member of
the European Council, Georgian government promised that the Ahiska
Turks will return to their homeland, but actually, they are unwilling to take
back this community. They have shown a number of studies concerning the
return of the Ahiska Turks, however they keep the distraction policy in
order not to give permission to the community to come back. Indeed, the
Georgian government has two reasons for keeping this policy: they afraid
that if the Ahiska Turks return to the motherland they may want to have an
independence and other reason, the Ahiska Turks may have conflicts with
the Armenians who settled in the region (İzzetgil, 2017).
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The big mission falls on women's shoulders, they have to be strong
and fight for the lives and future of their children. One of the strongest
women was Asya hala, her husband and eldest son were martyred in the
war, she had five children and pregnant daughter-in law. So, she had to be
strong and cold-blooded against unjustified traumatic exile experience. Asya
hala, her five children and pregnant daughter-in law as other Ahiska Turks,
“forcibly were in the cattle wagons where there were inhuman conditions.
However, exiled people were not sad due to these animalistic conditions,
their

hearts

were

homeland…..They

broken
left

off

everything

because

of

behind…

separation
their

from

memories

the
were

everywhere, in the their homes, streets, yards..”(Ahıskalı, 2010, pp.48,60)
The memories of these people related to their homeland, where they
experienced bad and good things, found their love, gave birth to their
children, buried their beloved ones. The trauma of Asya hala could lead to
the trauma of whole Ahiska Turk community, Caruth (1996) confirms “
one’s own trauma is tied up with the trauma of another”. In other words,
those people from her community who had experienced similar events could
understand her better.
Asya hala could remember their painful and sad trip in the cattle wagons,
where she lost her other children and pregnant daughter-in- law. The death
of her children and daughter-in- law in the cattle wagon shattered her, as
well as the death of her close neighbors in the wagon. Her son Yusuf
disappeared at one of the stations, when her neighbour, old woman Halime
was hit by other train. “She was under the wheel of an opposite train. The
train divided Halime’s body into two pieces…(Ahıskalı, 2010, p.82). Asya
hala as other people were in shock. They could not believe that several
minutes ago an old healthy woman Halime was alive, and she bid her
community farewell in such a painful and traumatic way. As Caruth (1996)
argues, the victims may overcome the events they survive but the trauma of
that event remains and returns to haunt their psyche. Asya hala and other
Ahiska Turks may get over the painful death of their close person, however
the trauma of Halime’s painful death will haunt their soul and brain forever.
Asya hala and other exiled people faced painful events in that sad and grief
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wagon, there were no end of these traumatic incidents. They experienced all
these traumatic incidents over and over. People did not forget the painful
death of Halime, and they were in shock, but again the fate forced them
mourn over Asya hala’s young and beautiful daughter-in law: “ The wretch
daughter-in-law Züleyha was writhing in pain. Still, there was time before
childbirth. What they can do in such a despair condition… If there were
medical help, it would be a little easier, however they did not have any
medical or other help…It was not easy for Züleyha, to give birth to her first
child in these harsh conditions… Züleyha bid her mother-in-law and other
people from the community farewell without even taken her new-born child
in her arms” (Ahıskalı, 2010, pp.87-95). The new-born baby lost his mother
under the harsh circumstances of exile life in the cattle wagon. Neither
Züleyha as a mother could smell her baby, nor the baby could smell his
mommy. The political regime was the guilty, because it robed them from
living and feeling of being mother and child. In the memory of the exile
days of Asya hala and the witnesses of the exile, there was a significant
event which they will never forget or never erase from their memory. The
people died in the cattle wagons, and they did not have even a grave. The
soldiers throw them away from the wagons as something unnecessary.
These innocent people wish to bury their beloved ones with their own
hands. Asya hala could not endure the pain of her heart, and she started
shouting to the soldiers who take the dead bodies and throw away: “ You
killed! You killed them! Let us bury them with our hands….” (Ahıskalı,
2010, p.116). She repeated several times this traumatic expression. Asya
hala continually used the language of trauma to explain what her mind and
soul feel, and surely all the people from her community had the same
feeling and trauma. So, it was not just an individual trauma, on the contrary
it became collective trauma and collective memory. Accordingly, the exile
of this community can be considered as historical trauma as well, because
its effects are being felt by generations of the Ahiska Turks. What, the
schoolteacher or Asya hala experienced in an individual level, it could be
pass into collective level, so it means their painful and brutal history
becomes Ahiska Turks’ collective past and history. The exile of Ahiska
Turks is also national trauma because it is at once a memory and a part of
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USSR history and identity. As Arthur Neal (1998, p.4) claims “ the national
trauma and its enduring effects, relating to events which can not be easily
dismissed, which will be played over again and again in individual
consciousness, becoming ingrained in collective memory”. The exile of this
community was traumatic in the past and is still alike for the present
generation of the Ahiska Turks who are spread in the different parts of the
world. However, there is a hope for healing because the regime was
unsuccessful to kill or frustrate the community, their faith and patience are
stronger, and they believe that there is a hope, as Asya hala tells:
“You can crush us as an object but you can never do it for our souls.
We are not a nation that will easy die on the unknown roads, on
the foreign lands, or easily assimilate and vanish from the world.
My beloved children are dead, but I have grandchild, if the child
is alive, so the nation also alive. One day we will return to our
motherland, if we can't return so, our grandchildren can return, and
if our grandchildren can not return, someone from our future generation
will return to the homeland” (Ahıskalı, 2010, p.183)

Conclusion
Toni Morrison and Mircevat Ahiskali are two significant writers
from different ethnic backgrounds. Each of them is playing an important
role in narrating the historical trauma of their communities and their
histories. They tried to shed light upon the traumatic past of their ancestors
through the traumatic stories of their characters, Morrison and Ahiskali
depicted all the horros, traumas, and atrocities that their communities faced
as slaves and exiled ones. Both of the novelists, based their novels on real
stories from their community.
In her Beloved novel, Toni Morrison demonstrates the power of memory
and trauma through characters and their stories. She wants her reader to
recognize the existence and conditions of a slavery in a nation who prefers
to forget that a crime like slavery was ever committed, and she coined the
word “rememory”. Rememories forced each character to make a forcible
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trip into a horrific and terrifying past, in which traumatic incidents never
ended. As Judith Herman states: “Recovery can take place only within the
context of relationship; it cannot occur in isolation”(cited in Stayton, 2017,
p.149), so in order to find the way for recovery, they have to come together
even, if it is traumatizing. Sethe, Paul D, Denver and other characters need
each other because they are from the common community, they have
common history and past. Thus, they have not only individual memory but
on the contrary the collective memory of the whole African American
community. What Sethe and other characters experienced during slavery
time, each of the individuals from their community experienced the same
horrific traumas. They have not shared just the collective memory, but at the
same time the collective trauma, and through these collective memories and
traumas future generation might understand and feel what their ancestors
passed through. They could not pass on the story of their community.
Through these slavery stories and rememory, an African American
community will be close to each other and help to recover from the marks of
the slavery.
An Ahiska Turk novelist Mircevat Ahiskali engages himself in writing the
history of exiled people from his own community in his novel Gurbetten
İniltiler Sürgün (Groan from Foreign Land Exile). Through a series of
characters who used to experience the mass exile during the Second World
War, the novelist recounts the inhumanity of the exile and the pain that
caused for these innocent people. His reader may find aspects of the trauma
and memory throughout the novel. Ahiskali wants to show these inhuman
and hard conditions of the people in order not to forget and keep a live in
mind. The memories of the exiled people are valuable and significant for the
novelist because the novel based on the memories of the exiled people.
Moreover, through characters such as schoolteacher, Aslan emmi, Ahmet
emmi, Asya hala, the novelist wants to emphasize the real face of USSR and
Stalin’s regime. Ahiskali makes comparison between pre-war years and
ongoing war years by demonstrating the life, psychology and feeling of the
people. The wars always leave negative and traumatic marks in human
being lives. Ahiska Turks were not exception, they also had hard times
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during the Second World War, but their lives became darkest with the exile
verdict. It was painful to leave the motherland where they had experienced
good and bad things. The exile process left traumatic mark on their lives.
Every character of the novel experienced the traumatic incidents and these
incidents are not only on the individual level, on the contrary they are
collective. The Ahiska Turks shared common collective memory and
collective historical trauma which could be healed by coming together and
share their painful and traumatic past. As the schoolteacher says to Ahmet
emmi in the cattle wagon: “We do not have right to collapse, to shatter!
What will others do or what will happen to them if you break down?”
(Ahıskalı, 2010, p.100). They, as an Ahiska Turk community should be
together to recover from the traumatic exile, and by narrating their
collective past they could transfer their feelings and stories of the traumatic
past to their next generation.
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SÜRGÜN VE GÖÇ: DUT AĞACI’NA YANSIYAN AHISKA
TÜRKLERİNİN SÜRGÜN HAYATI
EXILE AND MIGRATION: MESKHETIAN TURKS’ LIFE IN EXILE
IN DUT AĞACI
ИЗГНАНИЯ И МИГРАЦИЯ: ИЗГНАННАЯ ЖИЗНЬ ТУРОКАХЫСКА ОТРАЖЕННАЯ В ДЕРЕВО ШЕЛКОВИЦА.
Ahmet KOÇAK
Özet
Dünya tarihinde birçok insan “gönülsüz yolculuk” olarak adlandırılan
“sürgün”e maruz kalmıştır. Bunlar arasında Gürcistan’ın Ahıska
Bölgesi’nden 1944 yılında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün
edilen Ahıskalı Türkler de yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanına dağılan
Türkler, göç yıllarının izlerini hâlâ canlı yaşamaktadırlar. Göçün getirdiği
acıların doğal sonucu olarak ağıtların, şiirlerin ve hüzünlü hikâyelerin
yaşananlara adeta tanıklık etmesi kaçınılmazdır. Günümüzde Ahıska
Türklerinin yaşadıklarına şahitlik eden edebi türlerden birisi de romanlardır.
Bu türde henüz az sayıda eser verilmiş olsa da göçün acılarını canlı bir
şekilde okuyucuya sunma imkânına sahip olan romanların önemli bir açığı
kapattığı yadsınamaz.
Tayfun Atmaca tarafından kaleme alınan Dut Ağacı romanı Ahıska
Türklerinin yaşadığı acıları dile getirmeye çalışan eserlerden birisidir.
Romanda, sürgün yıllarında 7 yaşında olan Şahbender’in Gürcistan’da
başlayan hikâyesi; Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’da devam eder.
Mayevka köyüne ilk geldiği gün tanıştığı ve sonrasında bir ömrü beraber
geçirdiği dut ağacıyla adeta bütünleşen kahramanın hikâyesini sembolik
arka planda işleyen yazar, romanın ön planında ise Ahıska Türklerinin
yaşadığı sürgün hayatına yer verir. Trenle gerçekleşen bu sürgün sırasında
başlarından geçen hüzünlü olayları anlatan bu roman, bu alanda kaleme
alınan diğer eserler gibi tarihi gerçeklerden yola çıkarak yazılmıştır.
Bu makalede, sürgünün 75. yılında Ahıskalı Türklerinin hüzünlü hikâyesini
konu alan Dut Ağacı romanından yola çıkılarak, yaşanan acılara edebi bir
pencereden yaklaşmaya çalışılacaktır. Çalışmada yazarın da dikkat çektiği
gibi, dünya üzerinde Çin’den Yunanistan’a; Tevrat’tan İncil’e pek çok
metinde kutsal kabul edilen dut ağacının sembolik anlamına da
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, sürgün, roman, edebiyat, Dut Ağacı.
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In the world history many people are forced to “exile” which is called
“involuntary journey”. Among them are the Meskhetian Turks, who were
deported to Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan in 1944 from the
Meskhetian Region. The Turks, who were scattered to many parts of the
world, still bear the traces of migration years. As a natural consequence of
the pain and sorrow caused by migration, it is inevitable that laments, poems
and sad stories witness what they experienced. Today, one of the literary
genres that witness what the Meskhetian Turks had been through is novels.
Although there are not many works on this genre, it cannot be denied that
novels that vividly present the pain and sorrow caused by migration narrow
an important gap.
The novel Dut Ağacı (Mulberry Tree), penned by Tayfun Atmaca is one of
the works that reflect the pain and sorrow the Meskhetian Turks had. In the
novel, the story of Şahbender, who is seven years old during the years of
exile, continues in Uzbekistan, Azerbaijan and Kyrgyzstan. The author who
symbolically processes in the background the story of the protagonist that
communes with the mulberry tree he sees when he first goes to Mayevka
village and spends his whole life with. In the foreground of the novel, the
author writes about the Meskhetian Turks’ life in exile. The novel that tells
about the sad events they have on a train on the way to their exile has been
written based on historical facts like the other works.
In this paper, we try to approach the sad experiences from a literary point of
view based on the novel Dut Ağacı, which depicts the sad story of the
Meskhetian Turks in the 75th anniversary of the exile. In the study, the
symbolic meaning of the mulberry tree that is considered to be sacred in
several countries from China to Greece and in several texts from the Old
Testament to the Bible will also be mentioned.
Keywords: Meskhetian Turks, exile, novel, literature, Dut Ağacı.
Резюме
В мировой истории многие люди подвергались изгнанию называемым
неохотным путешествием. Среди них – турки-ахыска, которые были
изгнаны из Ахыскинкого района Грузии в 1944 году в Узбекистан,
Казахстан и Киргизию. Турки, разбросанные по всему миру, все еще
живут по следам миграционных лет. Плач, стихи и печальные истории,
как естественный результат страданий, вызванных миграцией,
неизбежно будут свидетельствовать о том, что произошло. В наши дни
одним из литературных жанров, свидетельствующих о том, что
пережили турки-ахыски, являются романы. Несмотря на то, что в этом
жанре еще мало произведений, нельзя отрицать, что романы, которые
имеют возможность ярко представлять страдания эмиграции читателю,
закрывают значительный дефицит.
Роман Дерево Шелковица, который написан автором Тайфун Атмаджа,
является одним из произведений, который пытается выразить боль,
испытываемую турками-ахыска. В романе рассказ Шахбендера,
которому в годы изгнания исполнилось 7 лет, начинается в Грузии:
продолжается в Узбекистане, Азербайджане и Киргизии.
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В селе Маевка, где он познакомился в первый же день, а затем провел
вместе с деревом всю жизнь, в символическом фоновом режиме
рассказывается история героя, а на переднем плане романа изображена
жизнь изгнания турок-ахыска. Этот роман, рассказывающий о
печальных событиях, которые произошли во время этого изгнания
начавшихся на поезде, был написан на основе исторических фактов,
таких как другие произведения, написанные в этой теме.
В этой статье мы попытались рассказать о печальной истории турокахыска на 75-м году изгнания, основываясь на романе Дерево
Шелковица. В этом исследовании автор также отмечает, что от Китая
до Греции; от Торы до Библии во многих текстах также упоминается
символическое значение шелковицы, которая считается священным.
Ключевые слова: Турки-ахыска, изгнание, романы, литература,
дерево шелковица.

Giriş
Edebi metinler, ister kurmaca, ister bir gerçeği aktarmak, dile
getirmek için yazılmış olsun yazıldığı dönemin ruhunu yansıtırlar. O
metinler üzerinden dönemin tarihi, siyasi, iktisadi olayları yorumlanmaya,
çözülmeye çalışılır.
Sürgün ve göç kavramı insanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkmış bir
hakikattir. İlahi dinlerde insanın cennetten kovulması, dünyada belli bir süre
yaşamaya gönderilmesi “göç ve sürgün miti”ni açığa çıkarır. Türk Dil
Kurumu sözlüğü, sürgünü “Ceza olarak, oturduğu çevreden çıkarılıp başka
bir yere gönderilen kimse”1 içeriği ile açıklamaktadır. Kavram olarak göç
ise, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir
ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine
gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret gibi anlamlara gelir.2 Tanımdan da
anlaşılacağı gibi göçün temelinde mekânsal değişiklik yatmaktadır. Başta
siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere pek çok farklı sebeplerden
kaynaklanan göçün etkisini değişik alanlarda görmek mümkündür.
Nüfusun yer değiştirmesi olarak kısaca açıklanan göç, ilk kez Georg
Ravenstein tarafından 19. yüzyılda “Göç Yasaları” konulu tebliğleri
sunmasıyla bilimsel manada tartışılmaya başlanır (Abadan-Unat, 2006: 20).
1
2

https://sozluk.gov.tr/ [Erişim: 21.08.2019]
https://sozluk.gov.tr/ [Erişim: 23.08.2019].
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Sürgün eski çağlarda ve daha sonra Roma İmparatorluğu döneminden
itibaren bir ceza yöntemi olarak kullanılır, hatta sürgün cezaların en büyüğü
olan ölümle bir tutulur (Doğan, 1994: 2).
Göçün sınıflandırılmasında mekân, zaman, boyut, sebep ve yasal
durum gibi ölçütler kullanılır (Faist, 2003: 47). Gönüllü göçlerde “söz
konusu olan şey, bireysel arayışlardan kaynaklanan göçlerdir.” (Göker,
2015, 39). Yani burada kişinin kendisinin karar mekanizması durumunda
olması ve göçü gerçekleştirmesi söz konusudur (Kurt, 2016; Ön Kahveci,
2018). Gönüllü göçlere işgücü göçü ve beyin göçü örnek verilebilir
(Adıgüzel, 2011: 28).

İnsanların kendi iradesi dışında meydana gelen

zorunlu göçlerin nedeni “insanların ölüm tehlikesi, işkence görme ve
cezalandırılma korkusu, bazı şahsi hürriyetlerin sınırlandırılması ve resmi
otoritenin güç kullanması” olarak açıklanabilir (Taşdelen vd., 2000: 2).
Sürgün, göç kavramına göre daha çok insanın kendi iradesi ve talebi
dışında bir mekândan başka bir mekâna zorla gönderilmesiyle ortaya çıkar.
Daha genel bir tanımla sürgün, “Bir insanın ya da insan kümesinin sürülme,
kovulma, yurttaşlıktan çıkarılma ya da dinsel ve politik kovuşturma
nedeniyle öz yurdundan uzaklaştırma durumu” olarak tanımlanır (Kula,
2008: 433).
Sürgünün bu anlamda bir edebiyat metni içerisinde değerlendirilmesi
için sürgün edilen kişi hakkında rejim veya yönetim tarafından yeri, yurdu
değiştirilmiş olmalıdır. Bunların dışında yaşadığı mekân ve ülkede rahat
hareket etme imkânı bulamadığı, özgürlüğü sınırlandırıldığı için sürgüne
çıkmak zorunda olan insanlar ve yazarlardan da bahsedilebilir. (Özlü, 2004:
163). Başka bir bakış açısına göre ise, sürgün edebiyatına dâhil edilecek
yazar ve şâirler resmi ideoloji veya idare tarafından sürgün cezasına
çarptırılmasa da değişik sebeplerden yurdundan çıkmak zorunda bırakılması
yeterli sebep olarak görülmüştür (Doğan, 1994: 2).
Mehmet H. Doğan, insanın sürgün olarak gittiği ülkenin dilini
bilmesinin onun sadece yabancılık çekmesini engelleyeceğini, hâlbuki aynı
dili kullanmadıkları için dil sürgünlüğünün devam ettiğini söyler:
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“Ayrıca, sürgündeki insan, sürgünde olduğu ülkenin dilini hiç
yabancılık çekmeyecek kadar iyi bilse bile, bu olsa olsa kendi sürgünlüğünü
birazcık hafifletmeye yarar; dilin sürgünlüğü ise sürer gider.” (Doğan, 1994:
3).
Sürgün olayları insanlar üzerinde bir travma yaratır. Çünkü insan/lar
sahip olduğu her şeyi bir anda bıraktırılıp, ailesinden, komşularından,
akrabalarından kopartılmış, bir yaşam biçiminden, havanın kokusundan,
alıştığı evlerden, sokaklardan, caddelerden uzaklara atılmıştır (Cortazar,
1996: 22).
Kendisi de bir sürgüne maruz kalan Memleket Hikâyeleri ve Gurbet
Hikâyeleri yazarı Refik Halit Karay, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte iki
farklı dönemde iki farklı sürgünü yaşamış bir isimdir. Bu yönüyle onun bu
konuda kaleme aldığı metinler, sürgünle ilgili çizdiği tablolar önemlidir:
“Hep sürgün kelimesini kullandığıma bakmayınız. Bizim resmen
adımız, sıfat ve unvanımız mütebâid idi; hükümet hep bu tabiri kullanır,
mütebâidin arasında bulunan bilmem kimin ilk vasıtayla tahte’l-hıfz izamı
gibi tezkereler yazar ve yine o tabirle aflar, nakiller yapardı. Hangi kâtip bu
sözü bulmuştu? Bilemeyiz. Mütebâidin Osmanlıca’da uzaklaşıcı, uzaklaşan
manasına gelir ama o fiil kendi isteğiyle irâde ve ihtiyarı ile işlenmek
şartıyla. Başkasının zoruyla değil. Sanki bizleri hükümet göndermemiş,
keyfimize gittiği yahut işimize geldiği için kalmışız, kötü bir vapura
dolmuşuz, ayrıca dilimizden anlamaz Makedonyalı askerleri kaptan köşküne
dizmişiz, mavzerlerini bize çevirmelerini sıkı sıkı tembih etmişiz ve aramıza
birkaç yan kesici, sefil ve serseri ahbap katmışız, cumbur cemaat o şekilde
yaz tatiline çıkmışız.” (Karay 1990: 141).
Göçün etkisini gösterdiği alanlardan biri de kaynak olarak
toplumdan beslenen edebiyattır. Göçün yazılı ve sözlü edebiyat alanında
farklı tezahürleri ortaya çıkmıştır ve hâlâ çıkmaya devam etmektedir. Türk
edebiyat tarihinin ilk dönemlerde ortaya çıkan sözlü edebiyat geleneğinde,
göç edenin ardından ağıtlar yakılmış, türküler söylenmiş ve şiirler
okunmuştur. İnsanların ve toplumların hayatlarında bu kadar derinden
etkileyen göç, edebi sahada da etkili olmuş ve göç edebiyatının ortaya
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çıkmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyıllık
serüveninde büyük oranda yenilgilerin ve geri çekilmelerin neticesinde
özellikle Balkanlardan, Kafkaslardan ve farklı coğrafyalardan Anadolu’ya
büyük göçler gerçekleşmiştir. Daha sonra da Türkiye sınırları dışında kalan
Müslüman Türk kökenli insanlar yaşadıkları ülke içerisinde sürgüne
gönderilmişler, göçe zorlanmışlardır.
Buraya kadarki genel ifadelerden de anlaşılacağı gibi sürgün ve göç
özünde bir olumsuzluğu barındırmaktadır. Sürgün tamamen kişinin ya da
topluluğun isteği ve iradesi dışında gerçekleşirken, göçlerin bir kısmında
kişinin başta ekonomik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden
kaynaklanan ve insanın kendi isteğinin de işin içinde olduğu bir durumdur.
Bu makalenin konusu olan sürgün ve göç ise tamamen insanların
iradesi dışında kanun ve cebir zoruyla yurtlarından edinen insanların
hikâyesi konu edilmektedir.
1944 yılında bir gece yarısı ani bir kararla yerlerinden yurtlarından
edinen Kırım Tatar Türkleri gibi (Koçak-Ateş, 2019) sürgün edilenlerden
birisi de bugün Türkiye sınırları dışında kalan, ama bir nefes alıp verecek
kadar hemen sınırın diğer tarafında kalan Ahıska Türkleridir. Gürcistan
sınırları içerisindeki Ahıska bölgesinden vagonlara doldurulan ve günlerce
aç ve susuz tren vagonlarında bilmedikleri, görmedikleri başka yerlere
sürgüne gönderilen insanların kurmaca metin olarak adlandırılan romanlara
yansıyan hayatları üzerine odaklanılacaktır.
Tayfun Atmaca tarafından kaleme alınan Dut Ağacı3 romanı
merkeze Ahıska Türkleri’nin yaşadıkları sürgünü konu alan bir romandır.
Roman yazarının biyografisinden ve diğer eserlerinden de anlaşılacağı gibi4
kendisi bizzat göçü deneyimlemiş bir yazar değil, görevi icabı bulunduğu
bölgelerde göçü bizzat yaşamış, canlı tanıklar vasıtasıyla olaylara vakıf
olmuş ve bunları kayda geçirmiş bir isimdir.

3

Tayfun Atmaca, Dut Ağacı Ahıskadan Geriye Ne Kaldı?, Sinova Yay. Ankara, 2018. (Metin
içindeki alıntılar da bu baskıdan yapılmıştır.)
4
https://www.biyografya.com/biyografi/3951 (Erşim: 16.08.2019)
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Yazarın romanına ad olarak Dut Ağacı koyması dikkat çekicidir.
Üzerinde fazlaca düşünüldüğü, araştırıldığı ve romanı okuyanlar tarafından
rahatlıkla görüleceği gibi yaşanan hadiseler ve roman kahramanıyla dut
ağacı arasında bir kader birliğinin olduğu görülmektedir
Dut ağacı, eski milletlerin tarihinde, mitolojisinde, hatta kutsal
kitaplarda geçen önemli ağaç ve meyvelerden birisidir. Altay Türklerinin
“Agaş Ceste” şeklinde adlandırdığı ve evin ruhu olduğuna inandıkları dut
ağacı, Sümer mitolojisinde geçen ‘bitki tanrıçası Uttu’ya adanmıştır.
Dut; dünya üzerinde Çin ve Japon mitolojilerinden başlamak üzere
Yunan, Hawai, Kızılderili mitlerine kadar; Yezidi inanışlarından tutun
Tevrat ve İncil’de kimi ayetlerde zikredilmesine kadar çok çeşitli kültür ve
dinlerde bir şekilde yer almış ve kutsal addedilmiştir.
Yunan mitolojisinde de dut belirli bir üne sahiptir. Mitoloji
Sözlüğü’nde şair Ovidius’un ağzından aktarılan efsaneye göre dut ağacı,
Pyramus ve Thisbe isimlerindeki sevgililerin buluşma yeridir. Fakat tam
buluşacakları saatte genç kız, ağzı kanlı bir aslan görür, korkudan kaçarken
sırtındaki örtüyü düşürür ve aslan bu örtüyü parçalar. Gelen Pyramus
görünen tüm kanıtlar sevgilisinin öldüğüne işaret ettiği için kılıcını çeker,
dut ağacının yanına gider ve kılıcı göğsüne saplar. Fışkıran kanlar ağaçtaki
dutları karaya boyar.
Dut, birbirine yakın türlerin anaç bitkisidir. Çünkü Dut; aynı
zamanda üzümsü meyveler üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen ve inciri de
temsil eder. Dut ağacının tahtası sert, sıkı zerreli ve suya dayanıklıdır. En
iyi sazlar dut ağacından yapılır. Sadece meyvesi faydalı değil. Yaprağı hatta
kök kabuğu bile yıllardır Anadolu’da birçok hastalığın tedavisinde ilaç
niyetine kullanılır. Hun ve Göktürkler de dut ağacına önem vermişler, dut
ağacının liflerini kağıt yapımında ve para olarak kullanmışlardır (Ögel,
2000: 289-290).
Dut ağacı aynı zamanda “Evin ağacı olarak kabul ettiğimiz dut ağacı,
evin saadeti, mutluluğu, bekası ve bereketinin sembolüdür. Evin ruhudur.”
(Ergun, 2004: 238).
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Anadolu coğrafyasında da dut ağacıyla ilgili halk arasında epey
malzeme vardır. (Özen, 1996: 158). Dut ağacının kökünü kesenin başına
kötü şeyler geldiği kulaktan kulağa yayılmıştır. Ağaçları yaratan tanrının,
ağaçları koruyup kolladığı; başına bir şey getirenleri ise cezalandırdığı
söylenir. Halk arasında bu inanış oldukça yaygındır (Baş, 1974: 198).
Dut Ağacı Etrafında Şekillenen Hayatlar
Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce
Ahıska Türk’ü “sınır güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle sürgüne
gönderilmiştir.
Ani bir kararla topraklarından koparılan Ahıskalı Türkleri, geniş
Sovyet topraklarının dört bir tarafına dağıtılırken, üst üste bindirildikleri
trenlerde

günlerce

hatta

ayları

bulan

yolculuk

etmek

zorunda

bırakılmışlardır. O dönemin acılarını, çilesini olayları bizzat yaşamış bir
anlatıcının ağzından anlatan Tayfun Atmaca, 74 yıl sonra Dut Ağacı
romanıyla Ahıska Türklerinin bu çilesinin tekrar neşvünema bulmasına
zemin hazırlamıştır.
Romanda, sürgün yıllarında yedi yaşında olan Şahbender’in
Gürcistan’da başlayan hikâyesi; Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan da
yaşananlarla devam eder.
Roman, sürgünü yaşayan roman kişisinin yaşadıklarını sondan başa
doğru anlatarak gelişir. Eserin hemen başında anlatıcı bu romanın ilerlemiş
yaşında kaleme aldığını belli edici bir atmosfer çizer. “Bahçemde, yıllarca
varlığı ile bana arkadaş olan dut ağacı” (s.5). Ancak burada şunu da
belirtmek gerekir: Romanın tamamında sürgünün ortaya çıkışı 1944
yılından anlatıcının yaşadıklarını metne döktüğü 2000’li yıllara kadar geçen
zaman içinde anlatılanları okuyucu gerçek bir tarihi olayı okuyor gibidir.
Plisnier’in ifadesiyle, “roman kişisi yaratıldığı andan itibaren, artık
kendisinden başka birine benzemez; artık sadece kendi yazgısını izler.”
(Plisnier, 2003:65)
Ağaçların da tıpkı insan ömrü gibi ömürleri vardır. Dolayısıyla
anlatıcının sadece kendisinin değil, babasının, dedesinin büyümesine şahidi
olduğu, gölgesinde bir ömür geçirdikleri dut ağacının bahçede devrilmesi
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bir ailenin hatta Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi ve dağılmasını temsil
eder.
Anlatıcının ifadesiyle dut ağacıyla Mayevka köyüne gelinen ilk gün
tanışılmış önce üç yıl, daha sonra da on yedi yıl birlikte geçirilmiştir.
Roman, Bişkek’te Geçen Zaman (s.7), Camisaf Ağa’nın Vefatı
(s.20),

Behri’nin

Yaramazlığı

(s.33),

Kamal’ın

Kayboluşu

(s.38),

Rahşinaz’ın Hastalığı (s.50), Kamal’ın Yurda Verilmesi (s.69), Son
Vagondaki Yolculuk (s.91), Yeni Gelinin Çığlığı (s.112), Özbekistan
Yolunda (s.126) , Taşkent Günleri (s.133). Gençlik Yılları (s.145), Nezenni
Evleniyor (s.160), Yeni Gelini Ziyaret (s.202), Üniversite Yılları (s.217),
Fergana’da Yaşananlar (s.246), Azerbaycan’da Savaşı Yaşamak (s.287),
Bakü’de Bayram Var (s. 330), Bakü Yanıyor (s.342), Hocalı’da Yaşananlar
(s.373), Veda (s.411) gibi yirmi başlık altında safha safha yürür. Okuyucu
ve sürgünün safhalarını anlatması bakımından eserin başlıklara ayrılması
olumlu olarak görülebilir. Ancak roman tekniği açısından Camisaf Ağa’nın
Vefatı (s.20), Behri’nin Yaramazlığı (s.33), Kamal’ın Kayboluşu (s. 38),
Rahşinaz’ın Hastalığı (s.50), Kamal’ın Yurda Verilmesi (s.69) gibi başlıklar
yerine romanın ana safhalarını kapsayan bölüm adlarına bölünmüş şekilde
olması daha uygun olabilirdi. Zaten romanın başlarında bölümler arasında
konuların darlığı ve sayfalara bölümlerindeki azlık da dikkati çekmektedir.
Roman anlatıcının gençlik çağlarında Bişkek’te geçen hayatından
başlamaktadır. Bin ailelik Mayevka Köyü’nde hayata adımını atan anlatıcı,
hayatının son yıllarını da geçirdiği yer burasıdır. Anlatıcının hayat çizgisi
Azerbaycan’dan Özbekistan Fergana bölgesine, oradan da Bişkek Mayevka
köyüne şeklindedir.
Yazar romanda zaman zaman özetleme tekniğini kullanır ve kişileri,
olayları özetleyerek aktarır (Tekin, 2001: 230-231). Romanın esas kişisi
olan Şahbender’in ağzından bu durum şöyle aktarılır: “1944 yılında yedi
yaşında iken Ahıska’dan ayrıldım, Özbekistan’a geçtik. Orada ailemle
birlikte kırk beş sene yaşadım. 1989 yılında Fergana olayları sırasında
Özbekistan’dan ayrıldım, elli iki yaşında idim. Daha sonra Kırgızistan’a
yani şu anda bulunduğum köye geldim, üç sene kaldım. Evlendim, oğlum

445

Kamal oldu. 1992 senesinde Bişkek’ten ayrılarak Azerbaycan’a gittiğim
zaman oğlum iki yaşında idi. Bir sene de Bakü’de kaldım. 1993 senesinde
tekrar Kırgızistan’a geri döndüm. O zamandan bugüne on yedi sene geçmiş.
Şimdi yaşım yetmiş iki oldu. Oğlum Kamal da yaşıyor ise yirmi yaşı
içindedir.” (s.419).
Anlatıcıdan sonra önemli kişilerden birisi Mayevka köyüne
geldikleri zaman Şahbender’e sahip çıkan, evini ve kızını veren Camisaf
Ağa’dır. Anlatıcı köye geldikten iki gün sonra eşi Mişkinaz’ı kaybeden
Camisaf Ağa her yönüyle olgun ve romanda yeri olan kişilerden birisidir.
Romanda anlatma tekniği olarak önce bir olay, vaka söylenir sonra
onun perde gerisine ya da geriye dönüşle baştan tekrar daha geniş şekide
anlatılır. Anlatıcı tekrar Camisaf Ağa ile nasıl tanıştığını, kendisine nasıl
sahip çıktığını, kızını nasıl istediğini, isteme merasimi, örf, gelenek
eşliğinde uzun uzun anlatır. Camisaf Ağa’nın kızıyla evin bahçesindeki dut
ağacının altında köyün imamının kıydığı nikâhla evlenilir. Eşi hemen hemen
her hafta sonu “hınkal” ve “tutmaç” çorbasını yapar, yemekler dut ağacının
altında yenir (s.13-14). Ahıska Türklerinin geleneksel yemeklerinden birisi
de “yağda kızartılan yumurtaların üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt…”la
pişirilen “çılbır”dır (s. 188). Yine “tirit” önemli yemeklerdendir (s.245).
“Piti” yemeği, nohut, et, soğan, domates ve patatesten yapılır. “Çığırtma” da
önemli Ahıska yemeklerindendir. Yemekten sonra çaylar beyaz kiraz
mürebbesi ile içilir (s. 328). Ahıska Türkleri için “tarhana çorbası” önemli
bir yemektir, yiyecek malzemelerinin saklandığı kiler de aynı şekilde.
“Gözleme” ve özellikle sonbaharda köyün ormanına bırakılan peteklerden
elde edilen “bal” çok farklı ve lezzetlidir (s. 187).
Romanda zaman zaman olayların akışı da karıştırılır. Anlatıcının
tıpkı evliliğinde olduğu gibi, çocuk sahibi olma sürecinde de önce doğan
çocuktan başlanır, sonra eşinin bir gün doğacak çocuklarına ördüğü patiği
gördüğüne dönülür. “Dünya tatlısı oğlum Kamal’ın bahçemize bıraktığı
ayak izleri ise yaşama sevincim oldu” (s. 16). Bu ifadelerden birkaç paragraf
sonra eşinin bir gün “Avuçlarının arasında iki tane küçük patik tutuyordu.
Mavi iplerden örülmüştü.” gibi (s. 16). Bu kez de çocuğun adının ne olması
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gerektiği konusu açılır, kadın bekleyelim dese de anlatıcı Kamal olmasını
ister. “-Türk ve Müslümanların atası, Kamal Atatürk var ya işte, onun adı
gibi olsun. Çevik, gözü pek, düşmanlarına karşı kahraman olsun inşallah
diyerek de ekledim.” (s.18). Anlatıcının doğacak çocuğa Ahıska söyleyişiyle
ya da romanda ifade edildiği gibi Batılıların ifadesiyle Türkler için önemli
bir isim olan Mustafa Kemal’in adı olarak Kamal adını vermesi anlamlıdır.
Roman metinleri kurgusal metinlerdir. Ancak Dut Ağacı eserinde
çok sayıda tesadüf olaylar yer alır. Bunlardan birisi de Camisaf Ağa’nın
torunu Kamal doğarken ölmesidir (s. 33).
Sürgün’den Sürgüne Gönderilen Özbekistan Günleri
Özbekistan’a göçle gelen insanların buralara zaman içerisinde
alışmasının dışında bir çaresi yoktur. Bu bölümde yaşanılanlar bir
gazeteciye başından geçenlerin anlatılması şeklinde daha doğrusu geniş
kitlelerin gazete sayfalarını okuyarak hem yaşanılan acı ve sürgünü
öğrenmesi hem de tarihe kayıt düşülmesi hedeflenmiş gibidir. “Özbekistan
Yolunda” ve “Taşkent Günleri” başlığı altında ülke içinde tam bir yere
alışırken insanların nasıl tekrar sürgüne gönderildiği üzerinde durulur.
Özbekistan’da tren istasyonuna bırakıldıktan sonra askerler eşliğinde
üstü açık büyük kamyonlara bindirilen insanlar, kırsalın en uç noktasındaki
yerlere götürülürler. İlk akşam kalacakları yer spor salonlarıdır. Salonda
yanan sobanın etrafında halka şeklinde toplanırlar ve sabaha kadar öyle
kalırlar.
Anlatıcının sık sık “Biz ne suç işledik? Ne günahımız vardı?
Askerlerin dipçik darbesi altında sessizce, utançla bindirildik o tren
vagonlarına” sözlerinden yapılan zulmün hiçbir sebebe dayanmadığını
tekrar etmesi romanın yazılma ruhuna uygundur.
“Taşkent Günleri” sürgün günlerinin ilk durak yeridir (s.133).
Anlatıcı gelenlerin Ahıska’dan Taşkent’e “tamı tamına 28 günde gelmişiz.
Kader birliği yaptığımız o insanlarla birlikte bizim de kısmetimize bu yer
düşmüştü.” (s.134) diyerek belirsizliği dile getirdiklerini aktarır. Dönemin
baskıcı idaresi bir süre sonra yüzden fazla kişilik bir grubu Taşkent’in kenar
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mahallerine dağıtır. Dağıtılan yerin önceden önemli bir yer olduğunu daha
sonra fark ederler, çünkü yerleşilen alan içerisinde “Stalin Kolhozu” da
vardır. Herkesi yarısı boş, yarısı zamana yenik düşmüş yana yatmış evlere
birer ikişer yerleştirmeye başlarlar. Anlatıcı da baba ve annesiyle beraber
“çatısının yarısı uçmuş kapısı olmayan bir ev”e yerleştirilir. Rus askerler
onlarla beraber elinde sepetinden başka bir şeyi olmayan bir gelini de
onların yanına verirler (s. 135). O zaman yedi yaşında olduğunu aktaran
anlatıcı, Rus askerlerinin yanlarına elinde sımsıkı sarıldığı sepetinden başka
bir şeyi olmayan Nezenni adında bir gelinin verildiğini söyler (s.136).
Romanın esas kadın karakterlerinden birisi olan Nezenni, eşinden ve
çocuklarından ayrı bırakılan, hatta yolda gelirken doğum yaparken bebeğini
kaybedenlerin simgesidir. Çünkü yanlarına verilen bu kadının canı gibi
sarıldığı sepette yolda gelirken kaybettiği bebeğinin ölüsü vardır. Ancak
sürgünde de olsa Müslüman kimliği ile çocuğun cenazesini kaldırmak bile
zordur ve evin arka tarafına gizlice kazılan bir çukura defin işlemi
gerçekleşir (s. 142-143).
Aile fertleri Stalin Kolhozunda pamuk işlerinde çalışmaya başlar ve
bu iki yıl sürer. Bu arada şunu hatırlamak gerekir. Çarlık Rusya’dan sonra
başa gelen Sovyet yönetiminin ilk icraatlarından birisi kolhoz istemi
kurmaktır. Halkın elindeki mallar ve araziler düşük ücretlerle satın alınır ve
halk kendi sattığı yani devletin eline geçen arazilerde karın tokluğuna
çalıştırılır. Hatta Ahıska Türkleri sürgün öncesi böyle bir sistemin içerisinde
demir yolunda çalıştırılmış ve tarihin acı bir hatırası olarak onların yaptığı
demir yollarında ilk sürgüne kendileri götürülmüştür (Bozkurt, 2012: 44;
Seferov - Akış, 2008: 399).
Bünyesi zayıf olan Nezenni evde kalırken aynı zamanda evin çocuğu
olan Şahbender’e bakar. İlk başlarda mesafeli olan komşular da sürgünle
gelen ailelere yavaş yavaş alışmaya başlamıştır. Ancak Ahıska Türklerinin
ıstırabı, çilesi bitecek gibi değildir. Nitekim tam acıların yarası kapanmaya
başlamışken bu kez de Taşkent Devlet Komiserliği’nden gelen bir yazıyla
Kafkasya’dan gelen insanların bir hafta içinde başka yere taşınacakları emri
gelir. Nitekim bir hafta sonra yeni bir mekan Fergana’ya gidilir (s. 145).
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Fergana’nın Namazgah mevkisine sürgün edilen anlatıcı ve ailesi yedi
yaşında gediği bu yerden de tam kırk beş yıl kaldıktan sonra ayrılır (s.149).
Romanda anlatıcının verdiği bilgiler tarihi hakikatlere de uygundur.
Çünkü İkinci dünya savaşının hemen akabinde başlayan sürgün olayından
sonra Ahıskalı Türklerinin Fergana vadisindeki sürgün hayatları da kırk beş
yıl sürmüştür (Seferov - Akış, 2008: 401).
Sürgün ailelerin yerleşim yerleri hep şehrin kenar semtlerinde
olacağı gibi buraya gönderilen aileler de kenar semtlerde bir ev verilir.
Ancak çalışkan özelliklere sahip Ahıskalı Türkler, buraları da kısa sürede
imar eder ve yaşanacak hale getirirler. Baba bir demirci dükkânında iş
bulurken, ana da pamuk tarlalarında çalışır. “Ahıska insanı toprakla buluştu
mu sıkıntısını unutur.’ Nitekim atalarımız da ‘bir avuç altının olacağına bir
avuç toprağın olsun.’ demişler.” (s. 150) ifadesiyle bu teyit edilir.
Ahıskalılar için toprak ve hayvan sahibi olmak hayata tutunmak için
yeterlidir.
Fergana vadisi verimli tarım arazisi haricinde tarihi olaylar, isimler
ve felsefi akımlar için de önemlidir. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan
devletlerinin ortasında, Tanrı ve Pamir Dağları’nın arasında bulunan bu
vadi, tarihi kadim uygarlıklara kadar uzandığı gibi ipek yolu da bu vadiden
geçer (s.154). Nitekim burası Zerdüşlük’ün vatanı olarak kabul edildiği gibi,
Babür devletinin kurucusu Babür Şah’ın da doğum yeri olarak kabul edilir
(s.150).
Ahıska Türkleri 1944 yılında sürgüne gönderildiklerinden Rusya’da
rejim değişikliği ile ilgili olayların başladığı 1989 yılına kadar ana
yurtlarından uzak kalmışlar, kaybettikleri yakınlarını arama çabasında
bulunamamışlardır. Buraya gelen sürgün Ahıskalılara ilk başlarda yerli
insanlar tarafından mesafeli yaklaşılsa da bir süre sonra Özbek komşularla
iyi ilişkiler kurulur. Nitekim anlatıcının çocukluk arkadaşı olan Ruhişen’le
başlayan aşkı çeşitli sebeplerle evlilikle sonuçlanmaz. Bunda sürgün
esnasında aileye dahil olan Nezenni’nin Ruhişen’in yakın bir akrabası ile
evlenmesi, şiddete maruz kalarak ölmesi ve her ne kadar her ikisi de Türk
kültürü olsa da Özbek ile Ahıska kültürü arasındaki farklılıklardır.
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Romanın sadece belirli olaylara değil, çizilen belirli kişiler üzerinde
de sürgünü yaşayan çocuk, kadın, erkek, ihtiyar her yaştan insanın
deneyimini iyi şekilde çizdiği söylenebilir.
Bunların en tipik örneklerinden birisi Nezenni’dir. Eşini ve bir
çocuğunu sürgün esnasında kaybeden genç kadın, askerler tarafından bir
ailenin yanına verilmiş, yolda doğum yaparken ölen çocuğunun cesedini
günlerce torbasında taşımız bir isimdir (s.191).

Kader onu anlatıcının

ailesinin yanında huzurlu bir ortamdan, yeni bir evlilikle kendisine ait sıcak
bir hayat kurmaya sürüklemişken, daha ilk akşam yeni eşi tarafından
uğradığı şiddetle ölüme götürmüştür. Nazenni, sürgüne çıktığı gibi bir
bavulu yolda ölen bebeğini taşımış, aynı şekilde yeni evliliğe de bir bavulla
gitmiştir. Bu yönleriyle Nezenni sürgün yaşayan kadınların en canlı
örneğidir.
Romanda istitrat kabilinden araya girerek ansiklopedik bilgiler
verme ya da konuyu bir yere taşıma isteği fazladır. Bu kez de Fatih
dönemine ve ordudaki bir sınıf hakkında bilgi vermeye gelir. “O günlerde
nereden elime geçtiğini hatırlayamadığım bir kitap okuyordum. Dönem
olarak Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatıyordu. Yani İstanbul’un fethini.
Kitabın içinde yer alan bir karakter ruhuma heyecan verdi: Serdengeçtiler.
Ordu içerisinde ayrı bir birlik olan bu yiğitlerin savaş meydanındaki
duruşları dikkatimi çekti. Her zaman olduğu gibi hayal dünyam çalışmaya
başladı.”

(s.201).

Gazeteci

merak

eder

bunun

üzerine

anlatıcı

Serdengeçtilerin neden uzun saç bıraktıklarını, bunun düşmanın kendilerini
vatanları için feda eden Müslüman bu insanların derisine değil, saçına
dokunmaları için gibi aşırı yorumlar yapar.
Romanda sadece sürgün, acı ve keder değil, aşka da yer verilmiştir.
Romanın anlatıcısının çocukluktan itibaren başlayan orta öğretimde ve
üniversite yıllarında devam eden ancak son anda çeşitli sebeplerle mutlu
sonla

bitmeyen

bir

Özbek

kızı

olan

Ruhişen’le

olan

aşkıdır.

Şahbender’in/anlatıcının çocukluk arkadaşı ve aşkı Ruhişen ilkokul
yıllarında başlayan serüveni lisede de sürmüş, üniversitede de aynı şehirde
ancak farklı bölümlerde okuyarak devam etmiştir. Anlatıcının edebiyata,
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Ruhişen’in matematiğe ilgisi fazladır. Yine bu bölümde üniversitede en çok
sevdiği Rus hocası Daşa’nın anlatıcıya iyi bir yazar olması için çok okuması
gerektiğini, özellikle “toplumcu gerçekçi olan Gorki’yi okumasını salık
vermesi dikkat çekici ve bilgi yığınına dönük aktarımlardır. Maksim Gorki
için, “Toplumcu gerçekçiliğin öncülerindendir. Eserlerinde çocukluk ve
gençlik yıllarında yaşadığı yoksulluk yıllarını dile getirir. 1907 yılında
yazdığı Ana adlı romanı en başarılı yapıtıdır.” (s. 224).
Anlatıcı, üniversiteyi bitirip öğretmenliğe başlayınca Ahıskalı
gençlerin okuyup üniversite bitirmeleri ve devlet kademesinde görev
almaları için çalışır. O dönemde üniversite bitirmeyenin devlet kademesinde
iş bulma şansı yoktur. Özbekistan’ın değişik vilayetlerine sürülen Ahıskalı
aileleri ziyaret eder, onlara yardımcı olmaya çalışır. Ancak bu çalışmalar
devlet görevlilerinin dikkatini çeker ve uyarılar başlar. Bir süre sonra polis,
Ahıskalıların pazarlarda mal satmasına engel olunmaya başlar. Halbuki
tarımla uğraşan bu insanların tek geçim kaynağı tarım ürünleridir. Sebepsiz
olarak polis merkezine gençler götürülür ve aylarca tutulur, büyük paralar
karşılığı serbest bırakılır (s.244).
Sonun Başlangıcı: Fergana Olayları
Ahıska Türklerinin 1944 yılında sürgün edildikten sonra ikinci
sürgünü yaşadıkları bölge Özbekistan’ın Fergana bölgesidir. Fergana
Vadisinde Ahıska Türklerinin toplu şekilde yaşadıkları Kuvasay, Margilan
ve Taşlak bölgelerinde çıkan olaylar neticesinde yarım asra yakın kardeş
olarak yaşayan iki halk birbiriyle çatışmıştır. Güvenliği sağlamakla görevli
Sovyet güvenlik güçlerinin yeterli müdahaleyi yapmadığı olaylar kısa
sürede büyümüş ve yüzden fazla insan hayatını kaybetmiştir. 23 Mayıs – 6
Haziran 1989 yılında gerçekleşen bu olaylar neticesinde Ahıska Türkleri
ikinci kez sürgüne maruz kalmışlardır. (Bayraktar, 2013: 54; Kalkan, 1998).
Dut Ağacı’nda anlatıcı geriye dönük yaşadıklarını anlattıktan sonra
elli iki yaş dönemine gelir, romanda bahsedilen zaman ise 1989 yıllarıdır.
Anlatıcı bölgede haftalık yayınlanan Namazgâh ve çevresinde satışı bin
civarında olan ve başında bir Rus gazetecinin sorumlu olarak yer aldığı
“Lenin Yolunda” adlı gazetede çalışır. Şahbender gazetede tarihin fazla

451

bilinmeyen taraflarını ön plana çıkartan yazılar yazar (s.246). Altmış
yaşlarındaki Rus gazeteciden ilk defa duyar Fergana’da başlayan olayları.
Fergana yanıyor diye söze başlayan Boris, Özbeklerle Ahıskalılar arasında
pazarda başlayan kavganın çok büyük olaylara dönüştüğünü ve ailesini
alarak kırk beş yıldır yaşadığı bu topraklardan uzaklaşmasını ister.
Şahbender, Boris’in görevlendirmesiyle olayların yaşadığı bölgeye gazeteci
olarak gider. Taşkent’ten bölgeye giden yirmi kişilik ekip arasında yer alan
anlatıcı ilk olarak havaalanında Rus generalden gelişmeleri dinler. Olaylar
nisan ayında Özbekistan’ın Kuvazay Kasabasında pazarda başlamış, kısa
sürede yayılıp büyümüş ve Özbeklerle Ahıskalılar arasında bir savaşa
dönüşmüştür. Ölenler ya da yağmalayanlar sadece Ahıska Türkleri değil,
Özbekler de öyledir. Aslında olay büyük bir oyundan ibarettir. Çünkü asker
ve polis olaylara müdahale etmemektedir.
Romanda Ahıska Türklerinin Özbekistan’da Mesket Türkü olarak
bilindiğini, daha çok Rusların kullandığı Mesket adını, başkalarının da
kullanmaya başladığını, ancak “Ahıska ya da Mesket Türkleri ifadeleri etnik
değil coğrafi bir adlandırma” olduğu ifade edilir. (s. 267).
Gazeteci sıfatıyla bölgede yer alan Şahbender, burada gördüğü
Özbek gençlerin başlarına taktıkları şapkalar üzerinden tarihi bilgiler verir.
Geleneksel şapkaların “Hokand, Margilan, Eski Taşkent ve Semerkant
olarak çeşitli türleri” vardır. “Doppi” adı verilen bu şapkalar sadece bir
şapka değil, gerisinde çok anlamları olan bir giysidir. Şapkayı baştan
düşürmenin bile çok farklı anlamları vardır (s. 266-267). Olayların içinde
bir gazeteci olarak yer alan anlatıcı yaralanır ve yine bir tesadüf eseri,
Özbek gençleri arasında Nezenni’nin evlendiği Kalagay’ın önceki
hanımından olan oğlu Minşar ile karşılaşır. Onun sayesinde olayların
içinden kurtulup ailesinin olduğu Namazgah şehrine gelir. Memleketine
geldiği zaman anne ve babasının öldürüldüğünü öğrenir (s. 283).
Özbekistan’da yaşanan Fergana olaylarından sonra devlet Ahıska Türklerine
yeni bir göç hakkı verir. Onlar da Bişkek’e gider. Şahbender burada üç yıl
yaşar ve Azerbaycan’a döner (s.287).

452

Olaylardan Kaçarken Azerbaycan’da Savaşın İçinde Olmak
Romanda Ahıska Türklerinin sürgünden sürgüne gittikleri yerlerden
birisi de Azerbaycan’dır. Özbekistan’dan elli iki yaşında Azerbaycan’a göç
eden Şahbender, gazeteciye buradaki hayatını anlatmaya başlar (s.290).
Sovyet uçakları farklı bölgelerden Azerbaycan’a Ahıska Türklerini taşır,
bunlar arasında anlatıcı da vardır. Bakü havaalanından Sumgayıt şehrine
götürülür. Ertesi gün Sumgayıt’tan Zeynelabidin’e. Buradan Bakü’ye
giderken trende karşılaştığı Şadiman Amca ile bu kez de onların Ermenilerle
yaşadıkları sorunları konuşurlar. Roman formatından çıkıp belgelere
götüren bilgiler bu bölümde de mevcuttur. Çıkan çatışmada iki yüz on altı
Azerbaycanlının öldürülmesi, bin yüz elli dört kişinin yaralanması,
Ermenistan doğumlu mültecilerin yaklaşık iki yüz bin kişiyi bulması gibi (s.
299). Yolculukta tanışmış olduğu Şadiman Amca da zorla topraklarından
göç ettirilmiş bir Azeri’dir. Yazar daha önce Özbek gençlerinin
giysilerinden hareketle şapka hakkında geniş bilgi verdiği gibi, bu kez de
Şadiman amcanın başında bulunan sekiz köşeli şapkadan hareketle bilgiler
verir. Şapkada yer alan her köşenin farklı anlamı vardır. Bunlar,
vatanseverlik, yiğitlik, cömertlik, delikanlılık, alçakgönüllülük, dürüstlük ve
misafirperverliktir (s. 300). Yine Azerbaycan bayrağındaki üç rengin gök
mavisi Türklüğün, yeşil İslamiyet’in kırmızı ise uygarlığın rengi gibi (s.
332).
Eserde romanla hatıranın, zaman zaman ansiklopedik bilgilerin
harmanlandığı kısımlardan birisi de anlatıcının Azerbaycan’da yaşadığı
yıllara aittir. Şadıman Amca’nın Bakü’de kaldığı hayırseverliği ve
zenginliği ile meşhur Hacı Zeynelabidin Tagıyev konağı geniş olarak
tanıtılır. Tagıyev’den kalan konak, içinde beş on ailenin kalacağı büyüklükte
gösterişli, içinde çok önemli resim tablolarının olduğu bir yerdir. Evdeki
tablolar Ayvazovski’ye ait olduğu zannedilse de ev sahibi resimlerin
kendisinin yaptığını ifade eder (s.325). Konu bir ara İsmail Bey Gaspıralı’ya
gelir ve onun Kırım Tatar Türkleri için yaptığı faaliyetlere yer verilir (s.
306).
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Misafir kaldığı Bakü’deki evde dışardan gelen bir türkü sesiyle irkilir ki,
romanda tek nazımla yazılmış kısımdır:
“Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Yâri halvette gördüm
Sarılmadım doyunca” (s.323).
1989 yılı tüm Rusya içerisinde hareketlenmelerin başladığı yıldır.
Sadece Bişkek’te değil, Ermenistan Yüksek Sovyeti’nin Dağlık Karabağ
bölgesini Ermenistan’a katma kararı almasının ardından başta Bakü olmak
üzere, Azerbaycan’ın tamamında büyük olaylar başlamıştır. Yazar Azadlık
meydanından başlayarak, Dom Sovyet, yeni adıyla Hükümet Evi ve buranın
tarihi, yapan mimarlar hakkında bilgi aktarır (s.347). Anlatıcının evinde
misafir kaldığı Şadiman Amca Sovyet ordusunda generalliğe kadar
yükselmiş, Cevher Dudayev, Haydar Aliyev gibi isimlerin üçüncüsüdür. O,
evinde misafir kalan Ahıska Türkü Şahbender’in/anlatıcının orduda görev
almasını sağlar. Dolayısıyla anlatıcı Bakü’de 20 Ocak (Yanvar) olaylarını
gazeteci olarak izlemiş ve kayda almış isimdir. Lenin Meydanı ki
bağımsızlık sonrası Azatlık Meydanı adını alacaktır, tanklarla çevrilmiş
sokağa çıkan yaşlı, genç, kadın kız Azeri insanı üzerine ateş yağdırılmış
ancak sonunda Azerbaycan özgürlüğünü kazanmıştır.
Azerbaycan günlerini ikiye ayırmak gerekir: Bakü’de yaşananlar,
devamında Rusya’nın dağılma sürecinde Karabağ bölgesinin işgali. 1992
yılında işgal edilen topraklar altındaki Hocalı’da büyük katliam olur.
Anlatıcı bir Ahıska Türkü olarak bölgeye gider ve yaşananları savaşın tanığı
olarak yaşar. Bölgede yaşayan ve sonradan Ahıska Türk’ü olduğu anlaşılan
Teymur Dayı eşini ve çocuklarını Kelbeçer’e göndermiş, tek başına evinde
kalan birisidir. Onun ağzından bölgede yaşayan insanların “elli faizi”nin
Ahıska Türkü olduğunu, çoğunluğunun Fergana olaylarından sonra buraya
yerleştiğini öğreniriz (s.384). Hocalı kasabasında tahta kaşık, çatal satan bir
dükkânda çalışarak zar zor geçimini sağlayan Teymur Dayı, anlatıcıyla
beraber havaalanında yer alan cephaneliği havaya uçurmada önemli görev
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üstlenir. Bakü’ye dönen Şahbender, Şadıman Paşa’nın delaletiyle devlet
başkanı Haydar Aliyev’le görüştürülür, savaş madalyası alması sağlanır.
Devamında Bakü’de yapacağı bir şey kalmadığını Fergana faciasından
sonra binlerce Ahıska Türkü Azerbaycan ve Kırgızistan’a yerleştiğini,
hayatının geri kalan kısmını Kırgızistan’da geçirmek istediğini söyler.
Romanın sonunda dönüp dolaşıp gelinen yer Bişkek’tir yani ilk
sürgüne gelinen yer. Ahıska Türkler’nin hikâyesini anlattığı gazeteci
evinden ayrıldıktan sonra roman kahramanı uykuya dalar ve sabahın erken
saatlerinde bir gürültü ile uyanır. Bahçenin ortasında duran dut ağacı
devrilmiştir (s. 412). Dut Ağacı ile anlatıcı Mayevka köyüne geldikleri yıl
tanışmıştır. İlk önce üç yıl sonra on yedi yıl beraber zaman geçirmişlerdir.
Dut Ağacı anlatıcının hayatında ayrı bir yere sahiptir. Oğlu Kamal dut
ağacının altında büyür, Kayınbabasına kızı ile evlenmek istediğini bu ağacın
altında söyler. Eşinin hamilelik haberini bu ağacın altında alır. Son olarak
yaşadıklarını anlattığı gazeteci ile konuşmaları da bu ağacın altında
gerçekleşir.
Bundan sonra büyük olaylar Bişkek’te de başlamış ve sona yaklaşılmıştır.
İsyancılar etrafı sararken ihtiyar anlatıcı ile gazetecinin trajik hayat çizgileri
birleşir. Yirmi yaşlarında ve doğduğunda kolunda ben olan gazeteci aslında
anlatıcının oğlu Kamal’ın ta kendisidir. Anlatıcı başından geçen sürgün ve
göç hadiselerini, oğlunun doğum tarihini hesap ederek anlama zamanında
yirmi yaşından gün almış olduğundan bahseder ki bu da gerçek zaman
olarak 2010 yıllarıdır (s.419). Yağmacılar tarafından basılan evde
Şahbender/ anlatıcı ölürken, gazeteci oğlu Kamal evin arka penceresinden
kaçarak kurtulmuştur. Ona da babasından vasiyet olarak kalan üç dut
ağacının mezarları başlarına dikme görevi verilmiştir.
Sonuç
Tufan Atmaca tarafından kaleme alınan Dut Ağacı romanı 1944
yılından başlayıp 2000’li yıllara kadar süren Ahıska Türklerinin sürgün
hayatını, sürgünü bizzat deneyimleyen gazeteci Şahbender’in ağzından
aktaran bir eserdir. Romanda tarihi olayların kronolojik olarak anlatılması,
tarihi hakikatlere uymaya çalışılması, zaman zaman bir kurguya dayanan
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roman sınırlarının dışına çıksa da, Ahıska Türkerlerinin yaşadıklarını canlı
şekilde yansıttığı söylenebilir. Romanda çocuklar, kadınlar, gençler,
ihtiyarlar kısaca insanlığın yaşamak istemediği sürgünü yaşayan her
kesimden kişilere yer verilmiştir.
sürgün

Roman

tarihine

uygun

olarak

Gürcistan’ın

Ahıska

bölgesinden başlamış ve Orta Asya’nın farklı bölgelerinde gelişmiştir.
Bişkek, Taşkent, Fergana bunlar arasındadır. Yine sürgün dönüşü
Azerbaycan,

Bakü,

Sumgayt,

Zeynelabidin

gibi

yerleşim

yerleri

bunlardandır. Romanda geçen olaylarla aynı dönemde Azerbaycan ülke
toprakları içinde cereyan eden ve bir kısım toprakların ülkenin sınırları
dışında kalması sonucunu doğuran Ermenilerle yapılan Karabağ Savaşına da
yer verilmesi dikkat çekicidir. Ahıska Türkleri hem romanın ana kahramanı
hem de o bölgede yaşayan Teymur Dayı özelinde bölgenin elden çıkmaması
için büyük kahramanlık örneğinin temsilcileridir.
Dut Ağacı için teknik bakımından eleştiri babında şunlar
söylenebilir. Romanda eski hikâye ya da masalları andıracak düzeyde fazla
tesadüfe yer verilmiştir. Roman bir nevi hatıra ya da yaşanılanların röportaj
şeklinde anlatılması ve kayda geçirilmesine dayanmaktadır. Tüm olayları
anlatan Şahbender’in defalarca evinde buluşup başından geçenleri anlattığı
Rus gazeteci Aleksi Sergeyev’in romanın sonunda oğlu Kamal olduğunun
anlaşılması, oğlu Kamal doğarken kayın babası Camisaf Ağa’nın ölmesi
birkaç örnektir.
Yine romanda sıkça ansiklopedik bilgilere yer verilmesi de romanı
başka bir mecraya taşımıştır. Fergana vadisinin tarihi, isminin nereden
geldiği, değeri gibi konular. Yine Özbek şapkası hakkında kaç çeşit olduğu,
köşeli olursa ne anlama, düz olursa ne anlama geldiği gibi. Aynı şekilde
Azerbaycan bayrağında üç rengin neyi simgelediği gibi.
Bunların

dışında

bir

Ahıska

yemeği

tanıtılırken

Osmanlı

Sultanlarının da bu yemeği sevmesi, sarayda bu yemeği güzel yapanların
ödüllendirilmesi ya da bir kitap okurken konunun Osmanlı askerlerine
getirilerek saçlarını neden uzattıklarının uzun uzun anlatılması. Aynı şekilde
görülen resimlerden hareketle bu resimlerin sanatçısı hakkında nerde
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doğduğu, nerde öldüğü hangi resimleri yaptığı, hangi akımın temsilcisi
olduğu, resimlerinin Osmanlı Padişahlarına kadar hediye edildiği gibi
teorik, kuru bilgilerin aktarılması zaman zaman roman formatını aşmıştır.
Son olarak Dut Ağacı, Ahıska Türklerinin 1944 yılından başlayarak
günümüze kadar yaşadıkları sürgün olaylarını en geniş ve canlı şekilde dile
getiren romanlardan birisidir. Romanda kadın, çocuk, genç, ihtiyar her
kesimden karakterlere yer verilerek kurgulanması sürgünü yaşayan herkesi
kuşatması bakımından önemlidir. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak
kaydedilen sürgün olaylarından birisini ele alan Dut Ağacı bu konuyu
işleyen romanlar arasında yerini almıştır.
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TÜRK ROMANINDA AHISKA SÜRGÜNÜ
AHISKA EXILE IN THE TURKISH NOVEL
ССЫЛКА ТУРОК-АХЫСКА В ТУРЕЦКОМ РОМАНЕ
Damla KOTAN
Mustafa AYDEMİR
Özet
Ahıska Türkleri, bugün Gürcistan sınırları içerinde yer alan Ahıska
bölgesinde yaşamış olan bir halktır. 14 Kasım 1944 ise bu halkın kaderinin
değiştiği ve ata topraklarından ayrılmaya mecbur bırakıldığı tarihtir.
Dönemin SSCB lideri Stalin’in emriyle binlerce insan, her şeyini geride
bırakarak Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülür. Ahıska Türkleri,
hayvan taşımak için tasarlanmış vagonlara üst üste doldurularak ölüm
yolculuğuna çıkartılır. Sürgün trenindeki ağır şartlar, kötü hava koşulları ve
tıbbi herhangi bir yardımın yapılmaması sebebiyle yollarda birçok insan
yaşamını yitirir. Ahıska Türklerinden askere alınanlar, aileleri SSCB
hükümeti tarafından sürüldüğü sırada, Almanlara karşı savaşmaktadır.
SSCB hükümeti tarafından soykırım uygulanan bu halk, sürgün edildikleri
yerlerde yaşanan sefaletten, alışamadıkları doğa şartlarından dolayı kurban
vermeye devam ederler. On iki yıl boyunca sıkıyönetim uygulanan bu
halkın bir şehirden diğer bir şehire gitmesi dahi yasaklanır ve onlardan
sürekli olarak orada olduklarına dair imza vermeleri istenir. Türk romanında
Ahıska Türklerinin bu makûs talihi detaylı olmasa da ele alınır.
Çalışmamızın giriş kısmında Ahıska Türklerinin tarihte yaşadığı sürgüne
genel olarak değinildikten sonra, Ahıska Sürgünü’nün Türk romanına nasıl
yansıdığı Aşka Son Bakış, Gurbetten İniltiler, Gurbetten İniltiler 2: Yaşam
Savaşı, Gurbetten İniltiler 3: Karış Karış Fergana, Salkım Söğütlerin
Gölgesinde, Vatan Kokusu, Ahıska Sürgünü: Menemşe gibi romanlardan
hareketle verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, 1944 Sürgünü, Fergana Olayları.
Abstract
Meskhetian Turks are people who lived in the Meskhetian region, which is
located within the borders of Georgia today. November 14, 1944 is the date
when the fate of this people changed and was forced to leave the homeland.
By order of Stalin, the leader of the USSR, thousands of people left
everything behind and were deported to Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Uzbekistan. Ahıska Turks are sent to death joruney being put in the wagons
designed for carrying animals. Many people die on the road due to heavy
conditions, bad weather conditions and lack of medical aid. Those recruited
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from Meskhetian Turks are fighting against the Germans when their
families are deported by the USSR government.
These people who have been subjected to genocide by the government of
the USSR continue to die because of the misery experienced at the places
where they are deported, the natural conditions they are not familiar with.
For twelve years, even those who have been subjected to martial law are
forbidden to go from one city to another, and they are asked to sign that they
are constantly there. In the Turkish novel, the misfortune of Meskhetian
Turks is studied, though not detailed. After the exile of the Meskhetian
Turks in the history is mentioned in general in the introduction part of the
study, how Ahiska Exile is reflected in Turkish novel will be based on
npvels such as: Aşka Son Bakış, Gurbetten İniltiler, Gurbetten İniltiler 2:
Yaşam Savaşı, Gurbetten İniltiler 3: Karış Karış Fergana, Salkım Söğütlerin
Gölgesinde, Vatan Kokusu, Ahıska Sürgünü: Menemşe
Keywords: Meskhetian Turks, 1944 Exile, Fergana Events.
Резюме
Турки-ахыска – народ, проживавший в районе Ахыска, расположенном
сегодня на территории Грузии. 14 ноября 1944 года – дата, изменившая
судьбу этого народа, который был вынужден покинуть землю предков.
Тысячи людей по приказу лидера СССР Сталина, оставив всё своё
имущество, были сосланы в Казахстан, Киргизистан и Узбекистан.
Турки-ахыска были погружены в вагоны, предназначенные для
перевозки животных и отправлены в смертный путь. Много людей
умирает в пути из-за тяжёлых условий в поезде изгнания, плохой
погоды и отсутствия медицинской помощи. Солдаты турок-ахыска,
призванных в армию, воевали против немцев, в то время, как их семьи
были депортированы правительством СССР.
Этот народ, над которым был совершён геноцид со стороны
правительства СССР, продолжал нищенствовать и приносил жертвы в
изгнанных местах из-за непривычных для них природных условий.
Этим людям, жившим в осадном положении в течение двенадцати лет,
был даже запрещён переезд из одного города в другой и требовалась
постоянная подпись об их проживании там. В турецком романе, хотя и
не подробно, описывается несчастная судьба турок-ахыска. Во
введении нашего исследования после рассказа в общем о ссылке
турок-ахыска в истории, будут даны ссылки, отражённые в турецких
романах: «Aşka Son Bakış, Gurbetten İniltiler, Gurbetten İniltiler 2: Yaşam
Savaşı, Gurbetten İniltiler 3: Karış Karış Fergana, Salkım Söğütlerin
Gölgesinde, Vatan Kokusu, Ahıska Sürgünü: Menemşe».
Ключевые слова: Турки-ахыска, ссылка 1944 года, Ферганские
события
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Giriş
Ahıska Türklerinin geçmişi çok köklü bir tarihe dayanmaktadır.
Tarih boyunca birçok topluluğa ev sahipliği yapan bu bölgeye eski çağlarda
Mesketya ve dolayısıyla orada yaşayan halka da Mesketyalılar denir. Bu
kavim hakkında kesin bilgiler söz konusu değildir: “Mesk kavmi, Nuh Nebi
oğlu Yafes'in oğlu ve Oğuz'un pederi Mesek'ten gelen Masagetlere
dayanır.” (Bayramov, 2006: 3). Bölgenin Türklük tarihi ise çok eskilere
dayanır. Ahıska Türklerinin ataları olarak düşünülen Kıpçakların bölgede
yaşadığını belirten kaynaklar mevcuttur. Bölge birçok devlete ev sahipliği
yapar. Ahıska, Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Seferi sırasında Safevî
Devletinden alınarak Osmanlı Devleti’ne bağlanır. İki yüz elli yıl boyunca
Osmanlı Devletinin egemenliği altında olan bölge 1828 yılına kadar
Osmanlı Devletine bağlı bir eyalet olarak kalır. Ancak Osmanlı ve Rusya
arasındaki siyasi diplomasi sonucu bölge Rusya’ya bırakılır. Ahıska’nın
Rusların eline geçmesinin ardından yaşananlar ise çok acı bir tabloyu ortaya
çıkartır: “Daha sonra Stalin’in de desteği ile Gürcü şovenizmi güçlenerek,
Ahıska Türklerinin büyük bölümünün soyadları Gürcüceye çevrilmiştir.”
(Seferov ve Akış, 2008: 399).
Stalin Döneminde ise Ahıska Türkleri kaderlerini değiştiren 1944
Sürgünü’ne maruz kalırlar. Bu sürgünle birlikte farklı kaynaklarda sayıları
değişse de doksan bin kişi Orta Asya’ya sürgün edilir. Sürgünün 1944
yılının Kasım ayında yani kışın yapılmış olması, herhangi bir sağlık
hizmetinin sunulmamış olması, vagonun zorlu yaşam şartları ölü sayısının
artmasındaki en önemli unsurlardandır. Orta Asya’ya yapılan bu sürgün
yolculuğu bir buçuk ay sürer: “Bu dönemde Ahıska Türklerinden önemli bir
kısmı soğuk vagonlarda (20.000), Rus-Alman savaşında (25.000), hastalık
ve açlıktan (30.000) ölmüştür.” (Seferov ve Akış, 2008: 399). Sürgün
edildikten sonra Stalin’in onlara uyguladığı siyaset sonucu 1944’ten
1956’ya kadar sıkıyönetim altında yaşarlar.
Ahıska Türklerinin 1944 Sürgünü sırasında

yerleştirildikleri

Özbekistan’da takvimler 1989 yılını gösterdiğinde, kırk yılı aşkın süredir
Özbeklerle beraber yaşayan bu millet, Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde
çıkan olaylar sonucunda ikinci kez sürgüne tabi tutulurlar: “3-12 Haziran
arasında yaşanan olaylarda 51’i Ahıska Türk’ü, 38’i Özbek ve 25’i farklı
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milletlerden olmak üzere toplam 112 kişi hayatını kaybetmiştir. 1032 kişi
vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, 856 ev ve devlet binası yakılmış
ve yağmalanmıştır.” (Hasanoğlu, 2014: 11). Ahıska Türkleri 1989 yılında
yaşanan Fergana olaylarından sonra Rusya’nın farklı bölgelerine sürgün
edilirler. Bu bölgelerde yaşamaya çalışan Ahıska Türkleri insan haklarının
hiçe sayıldığı muameleler görürler. Yaşadıkları zorluklar onları hala göçe
mecbur bırakır. Ahıska Türklerinin kendi ana vatanları olarak gördükleri
Türkiye’ye olan göçleri ise hala sürmektedir. Vatansızlığı kabullenemeyen
Ahıska Türkleri, yaşamak zorunda oldukları yerleri korumak için birçok kez
canlarını feda etmişlerdir. Ahıska Sürgünü’nü ele alan romanların sayısı az
olsa da bu romanlar, ifade ettikleri anlam bakımından önemli bir yere
sahiptir.
Ahıska Türklerinin yaşadıkları dram birçok romana ilham kaynağı
olup o romanın ana konusunu oluşturmuştur. Bu romanlardan ilki Aşka Son
Bakış’tır. Romanda Ahıska’da normal bir yaşam süren iki gencin hayatlarını
birleştirmeleri ve oradaki yaşamları ele alınır; ancak 1944 sürgünü ile bu
mutlu tablo yerini karamsarlığa, ayrılığa kısacası hüzne bırakır. Hatice ve
Cemal vagon yol alırken kaçmayı planlarlar. Ama hayatın onlar için başka
planları vardır. Vagonun kolunu bırakamayan Hatice vagonda kalarak
Kazakistan’a sürgün edilir. Cemal ise vagondan kurtulsa da hayatın acı
gerçekleriyle karşı karşıya kalır. Aradan yıllar geçtikten sonra Hatice’nin
torunu Resul’ün Türkiye’ye okumak için gitmesiyle olayların seyri değişir
ve iki âşık yıllar sonra birbirlerine kavuşur; ancak bu vuslat uzun sürmez ve
Hatice Cemal’inin kollarında hayata gözlerini yumar.
Gurbetten İniltiler romanında takvimler 14 Kasım 1944 gecesini
gösterdiğinde Sovyet rejimi askerlerini kapısında bulan Ahıska Türkleri,
kendilerini köyün meydanında bulurlar. Yanlarına alacakları eşyalar için
verilen iki saatlik sürede toparlanmaya çalışan halk daha ne olduğunu
çözemeden kendilerini sürgün treninin vagonlarında bulur. Tren yol almaya
başladığında bilinmeze doğru yolculuk yapan insanlar türlü zorluklarla baş
etmek zorunda kalır. Utancından tuvalet ihtiyacını gideremeyen, yollarda
hastalık kapıp bir daha kendini toparlayamayan, açlık, susuzluk ve soğuktan
ölen binlerce insan eserde etkileyici bir şekilde karşımıza çıkar. Yaşanan
dram çarpıcı bir dille yansıtılır ve Ahıskalı Türklerin yaşattıkları
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geleneklerine de eseri yoluyla atıfta bulunur. Çaresizlik, bilinmezlik, ölüm
ve umut eserde sıklıkla yer bulan temalar arasındadır. Yazar kendi yazdığı
eser hakkındaki görüşlerini de yine aynı adlı eserinin ön sözünde şu şekilde
dile getirir: “Bir vagonda yaşanan olaylar üzerinden Ahıskalılar’ın
yurtlarından sürgün edilişinin hazin ve gerçek öyküsünü anlatmaya çaba
gösterdim.” (Ahıskalı, 2006: 7).
Gurbetten İniltiler 2: Yaşam Savaşı romanında Tufan ve ailesi 1944
Sürgünü sonucunda Özbekistan’a yollanırlar. Daha sürgünün şokunu
atlatamayan bu insanlar dinlenemeden kolhozun pamuk tarlalarında
çalıştırılmaya başlanır. Başlarındaki kolhoz reisi çok acımasız biridir.
Tufan’ın onun itibarını sarsacak hareketlerinden dolayı ve Tufan’ın annesi
Nazife Hala’ya duyduğu ilginin karşılıksız kalması sonucu bu aileye
düşman olur. Bütün bunlar yetmemiş gibi Sovyet Hükümeti bir köyden
diğerine gitmelerini dahi yasaklayan sıkıyönetim uygulamasını başlatır.
Durumu fırsat bilen kolhoz reisi Tufan’a iftira atarak sürgüne yollatır.
Nazife hala ise sadece Tufan2ı değil diğer çocuklarını da kaybeder artık tek
tesellisi savaş bittiği için dönen eşi Işık Ağabey’dir. Işık Ağabey ve Nazife
Hala, oğulları Tufan’ın döneceğini umarak yaşam mücadelesi vermeye
devam ederler.
Gurbetten İniltiler 3: Karış Karış Fergana romanında 1944 Sürgünü
sonrasında Fergana’ya yerleştirilmiş olan Cesur ve ailesi artık orada bir
düzen kurmuştur. Ancak yine de vatana dönmekten umudunu kesmeyen
Cesur ve arkadaşları geri dönmek için bazı faaliyetlerde bulunurlar. Ama bu
faaliyetleri Fergana Olaylarının patlak vermesiyle son bulur. Yıllarca kardeş
gibi yaşayan iki halk bir anda birbirine düşman kesilir. Zamanla büyüyen
kalabalık Ahıska Türklerinin evlerini yağmalamaya ve daha sonra yakmaya
başlar. Yaşlı, çocuk demeden öldürülürler, kadınlar tecavüze uğrar. Ahıska
Türkleri kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışsalar da yeterli güce ve
çoğunluğa sahip olmadıkları için mağlup olurlar. Saldırılardan kurtulabilen
Ahıska Türkleri bir yerde toplatılır ve Sovyet Rusya’nın farklı yerlerine bir
kez daha sürgüne yollanır: “Valilik binasının önünde dehşet verici bir tablo
sergileniyordu. Bir tarafta öldürülen insanları sırayla uzatmışlar. Kiminin
gözleri oyulmuş, kiminin kulakları kesilmiş. Kimisi boğazlanmış, kimisi
yanmış, kimisi baltayla parçalanmıştı.” (Ahıskalı, 2010: 231).
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Cömert ve arkadaşlarının çabaları karşılıksız kalınca çoğu aile
Kazakistan’a göç eder.
Cömert’in ailesi de göç edecekler arasındadır ve Cömert arkadaşlarını yarı
yolda bırakmanın verdiği vicdan azabıyla Kazakistan’a gider. Ahıska
Türkleri yine kurdukları düzeni bırakıp vatansız olarak bir yerlere yollanır.
Azerbaycan Ahıska Türklerini ülkesine kabul eder. Birçok Ahıska Türkü
vatanlarına daha yakın olduğu ve aynı milletten oldukları için Azerbaycan’a
gider. Cömert, artık Azerbaycan’da yaşamaya başlar. Cömert, bu
yaşadıklarını duyurmanın ancak yazıyla olabileceğini düşündüğünden bu
anlamda çalışmalar yapmak için planlar yapar.
Salkım Söğütlerin Gölgesinde romanında Ahmet Ağa ve ailesi
Ahıska’da kendi halinde yaşayan bir ailedir. Diğer halklardan olan
komşularıyla uyum içinde yaşamaktadırlar. Ancak bu durum çok uzun
sürmez. 1944 Sürgünü ile beraber ne olduklarını anlamadan kendilerini
sürgün yollarında bulurlar. Sıkıntıların üst üste gelmesine daha fazla
dayanamayan Ahmet Ağa hayata gözlerini yumar ailenin en küçük üyesi
olan Ömer’i karların üzerine uzatılmış babasından ayırmak bir hayli zor
olur. Ömer bir anda kendini büyümüş hisseder ve bir gün mutlaka geri
döneceğine dair kendine söz verir. Aradan altmış yıl geçtikten sonra Ömer,
köyüne geri döner; ancak hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çocuk olarak çıktığı
köye bir yaşlı olarak dönen Ömer, çocukluk arkadaşı Nika ile görüşür.
Ömer, kendine verdiği sözü yerine getirse bile artık köyünde kalamaz ve
oradan çocukluk arkadaşının arkasından bakışlarıyla ayrılır.
Vatan Kokusu romanında İsmail, okumak için Kazakistan’dan
Türkiye’ye gelmiş bir öğrencidir. Arkadaşı Ahmet’in de bir Ahıska Türkü
olduğunu öğrenince biraz daha yakınlaşırlar. Ahmet’in dedesinin adı da
İsmail’dir, 1944 Sürgünü sırasında annesini ve kız kardeşini kaybetmiştir.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra İsmail’in Kazakistan’da ki ninesi Leyla
rahatsızlanır. İsmail hocası Mehmet’ten izin alarak oraya gider. Mehmet
hoca izinden dönen İsmail’le sohbetleri sırasında ninesinin de sürgün
sırasında abisini ve babasını kaybettiğinin öğrenir. Önceden İsmail dedeyi
tanıdığı için iki hikâyenin benzerliğinden şüphelenir ve olaylar açığa
kavuşur. İsmail Dede, İsmail’i de yanına alarak kız kardeşinin yanına gider;
ancak kardeşi ölüm döşeğindedir. Kardeşler kavuştuktan kısa bir süre sonra
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yeniden ayrılırlar. Leyla nine torunu İsmail’e Ahıska’daki evlerini satın
almasını vasiyet eder. İsmail dede İstanbul’a döndükten sonra fenalaşır ve
torunu Ahmet’i arar. Ona Leyla Nine’nin vasiyetini yerine getirmesi için
evini satmasını söyler. Bu İsmail Dede’nin son sözleridir. Aradan uzun bir
süre geçmeden torunları dede ve ninesinin vasiyetini yerine getirip
Ahıska’da ki evi satın alırlar.
Ahıska Sürgünü: Menemşe romanında Sovyetler, Ekim Devrimi’nin
etkisini artırmak amacıyla bütün ülkeye komünizm teorisyenleri yollar. Bu
yerlerden biri de Ahıska Türklerinin yaşadığı Sahan Köyü’dür. Hükümet
işlerini daha etkili yürütebilmek amacıyla her köyden bir muhtar seçer ve bu
kişiler kendi köylülerini komünist yapmakla sorumludurlar. İsmail ailesi ile
beraber sakin bir şekilde yaşarken muhtar olmaya karar verir. Hayatı bu
kararıyla beraber bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Başlarda köyüne hizmet
için kabul ettiği görevin göründüğü gibi olmadığını anlayan İsmail, verilen
işleri yapmaz ve bunun sonucunda Tiflis’e sürgüne yollanır. Hapishanede
uzun bir süre geçirdikten sonra Beria’yı boğulmaktan kurtardığını belirten
mektubu sonucu oradan kurtulur. Ancak Beria, onu evine değil Yalta’da ki
partizan birliklerine yollamıştır. İsmail’in kabul etmekten başka çaresi
yoktur. Birliğe katılan İsmail, orada birçok başarıya imza atar ve tanıştığı bir
Rus kızla evlenir ama aklı daima geride bıraktığı eşinde ve çocuklarındadır.
Savaş sona erdikten sonra ailesinin sürgün edildiğini öğrenen İsmail onları
bulur

ve

birlikte

yaşamaya

başlarlar.

Sıkıyönetim

uygulamasının

kaldırılmasıyla önce Azerbaycan’a daha sonrada kızı Menemşe ile beraber
İstanbul’a göç ederler. İsmail artık torunları olan bir dededir ve bir hayli
yaşlanmıştır. İstanbul’da hayata gözlerini yumar.
1. Sürgün Öncesi Genel Durum
Ahıska Türkleri Osmanlı Devletinin egemenliğinden çıktıktan sonra
Rus egemenliği altında yaşamaya başlar. Önce Çarlık daha sonra Sovyet
Rusya yönetiminde yaşayan bu halk birçok sıkıntıya maruz kalmıştır.
Gurbetten İniltiler’de geçmişe dönüşler yapılıp sürgün öncesi dönemden
bahsedilir. Bolşevikler, yer sahibi olan Ahıskalı ağaları, beyleri, imamları
ve halkın içinden çıkmış aydınları işkencelere maruz bırakarak sürgüne
yollar. Halkı bilinçlendiren aydınlar, tehdit olarak görürler. Bu yüzden kendi
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ideolojilerine karşıt görüşteki aydınlar türlü işkencelere maruz bırakılır:
“Dört bir yanı çivi betondan kuyu yapıp, kara kışta içini suyla doldurup,
insanları içine atıyorlar.” (Ahıskalı, 2006: 20). Eli silah tutan herkes yaşına
dahi bakılmaksızın Almanya ile girmiş oldukları savaşa yollanır. Gerideyse
elden ayaktan düşmüş ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar ve savaşta artık bir işe
yaramayacağı düşünülerek evlerine yollanan sakat askerler kalır: “Biçarenin
babasını hoca diye 37’de sürgüne gönderdiler, kendisinin de yaşının küçük
olduğuna inanmadılar, boyuna bakıp alıp götürdüler. Dediklerine göre
sünnet yaraları tam iyileşmemişti bile.” (Ahıskalı, 2006: 13). Sistematik bir
biçimde ilk önce imamlar, daha sonra aydınlar ve en sonda da Ahıskalı
Türkler yurtlarından sürülür.
Salkım Söğütlerin Gölgesinde’de sürgün öncesi durum gerek mekân
tasvirleriyle gerek geriye dönüşlerle yansıtılmaya çalışılır. Birinci Dünya
Savaşı sonrası, Ahıska’da huzur kalmaz. İnsanlar birbirine düşer, “köyler
köylere” düşman olur. Çeteler köyleri yakıp yıkar, halka zulmeder, oradan
uzaklaştırmak ister. Ağıllar, ahırlar ateşe verilir, hayvanlar çalınır. Namaz
vaktinde camiler kurşunlanır, halkın evleri ateşe verilir. Bu durumdan
kurtulmak isteyen birçok aile Türkiye’ye kaçar: “‘Arcul köyünü, Anda
köyünü yaktılar. Ab köyü tutuşurken, gökyüzünün alevlerden nasıl kızıla
boyandığını Ahıska’dan bile görmüşler. Ahılkelek tarafında insanlara
kıymışlar.’” (Sunel, 2014: 230). Rejim karşıtı herhangi bir söylemde
bulunan ya da potansiyel olarak şüpheli görülen kişiler, geçerli bir gerekçe
gösterilmeden sürülebilir. Bu yer herkesin korkulu rüyası haline gelen
Sibirya’daki gulag kamplarıdır. Demiryolu inşaatında aylarca çalışan genç
erkekler, demiryolu inşaatı bitince huzura kavuştuklarını zannederler ancak
hepsi dinlenmelerine izin dahi verilmeden cepheye yollanır: “Çalışırken hiç
olmazsa

iki

ay

sonra

baba

ocağına

dönüp

kendi

döşeklerinde

uyuyabiliyorlardı. Ama cephede her şey başka olacaktı. Harbin ne kadar
süreceğini, ne zaman köylerine dönebileceklerini kimse bilemezdi.” (Sunel,
2014: 84).
Hükümet çocuklara konuştukları Türkçeyi unutturmaları için
öğretmenlere talimat verir. Bu durum sınırın öbür tarafındaki akrabalarından
onları koparmak amacıyla yürütülen politikadan ileri gelir. İşe öncelikle
“Ahıskalıların kimliklerindeki milliyet hanesinden Türk kelimesini”
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silmekle başlanır daha sonra da konuştukları dil değiştirilmeye çalışılır.
Müslüman olan Ahıskalı Türklerin ibadet yerleri olan camiler, kapatılarak
kolhozun ambarı olarak kullanılır. Halk ibadetlerini camide yerine
getiremez. Pencereleri tahtalarla kapatılıp çivilenen camilerin kapısına
kilitler vurulur. İçeride ibadet etmesi gereken insanların yerini saman
balyaları alır.
Ahıska Sürgünü: Menemşe, Sovyet Rusya’nın yapmaya çalıştığı her
şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya seren bir romandır. Ahıska Türkleri Köy
odalarında toplanıp, kültürlerini, dini bilgilerini geliştirirler. Aynı zamanda
camilere giderek ibadetlerini yerine getirirler. Ancak Sovyet hükümeti “Din
afyondur!” (Topçu, 2016: 28) diyerek insanların ibadetlerini yerine
getirmesine mani olur. Köy odasını da “Köy Sovyeti” olarak adlandırdıktan
sonra burada yapılan faaliyetleri durdurur (Topçu, 2016: 23). Stalin, ülkenin
her yerinde olduğu gibi Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerde de kolhoz
idareleri kurarak halkın elinden toprağını alır. Rejim karşıtı olanlar ya da
öyle görülenler sudan bahanelerle sürgüne yollanır: “Molla Memmet’le
birlikte köydeki birçok kişi ile ilgili, cami ile ve ezanla ilgili özel istihbarat
dosyaları bıraktı Vladimir.” (Topçu, 2016: 48). Sürgüne mahkûm edilenler
gittikleri yerlerde türlü işkencelere maruz kalırlar. Bu zulme daha fazla
dayanamayan insanlar onlara yüklenen suçu kabul etmek zorunda kalır.
Bunun yanında sürgün edildikleri yerlerdeki yaşam şartları da berbattır:
“Yer varsa yatacaklardı. Burada herhangi bir yatak, yorgan, yastık gibi
şeyler yoktu. Tahtaları rutubetten ıslanmış, delik deşik olmuş, sıra sıra
dizilmiş, üst üste yapılmış ranzalarda yatacaklardı.” (Topçu, 2016: 106).
2. Sürgünde Yaşanan Dramlar ve Katliamlar
Romanların ana konusunu oluşturan 1944 Sürgünü birçok yerde
geçer. Ahıska Türklerinin hayatlarının seyrini değiştiren bu olay onlarda
unutulması mümkün olmayan anılar bırakmıştır. Aşka Son Bakış’ta sürgünle
ayrılan hayatlar vardır. Ahıska Türkleri 14 Kasım 1944 gecesi gelen
kamyonların sesleriyle uyanırlar. Kamyonlardan inen Rus askerleri bütün
köy halkını meydana toplar. İnsanlar neler olduğunu anlamaya çalışırlarken,
kamyonlara silah zoruyla “Sıkış tepiş” bindirilirler. Köyde her yeri arayan
askerler, Ahıska Türklerinin hayvanlarını da kurşun sıkarlar. Sürgün
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edilecekleri tren istasyonu, Ahıska köylerinden alınıp getirilen insanlarla
doludur. İnsanlar bu kalabalıkta birbirlerini kaybederler. Vagonlara yer
kalmayacak şekilde yerleştirilen insanlar için bir aylık yolu ayakta gitmek
yaşayacakları sıkıntılar arasında en hafifidir. Sonlarının ne olacağını
bilmedikleri için bazıları trenden kaçmaya çalışır. Kaçabilenler olsa bile
kaçamayıp kendini belli edenler, darp edildikten sonra diğerleri böyle bir
duruma kalkışmasın diye vagon vagon dolaştırılır ve sonunda ölümle
cezalandırılır. Çok çileli geçen yolculukta birçok kadın, yaşlı ve çocuk
açlıktan, soğuktan ve bakımsızlıktan dolayı telef olur: “Bu soğukta zaten
ayrıca işkence yapmaya gerek yoktu. Kendi haline bıraksanız sağlıklı bir
insanın bile katlanması zor bir yolculuk geçirmişlerdi.” (Sanlı, 2003: 60).
Gurbetten İniltiler’de sürgün dramı ve yolculuk sırasında yaşananlar
çarpıcı bir şekilde dile getirilir. Askerler, “Sürgünün başlama saatini
sabaha yakın, saat üçe belirlediler.” (Ahıskalı, 2006: 32). Askerler kapıları
tekmeleyerek evlere girer. Askerler, halka iki saat içinde toplanmalarını ve
yanlarına çok fazla eşya almamalarını emreder. Sürgün edilecekleri
istasyona geldiklerinde ise Ahıska yurduna sığdırılamayan yüz binden fazla
masum insan küçücük vagonlara sığdırılır. Vagonlar bir hafta boyunca hiç
durmadan ilerler. İnsanlar zaten dar olan vagonun içine tuvalet ihtiyaçlarını
gidermek için kilim germek zorunda kalır. Hamile kadınlar yaşadıklarının
şokuyla erken doğum yapmak zorunda kalır. Herhangi bir tıbbi yardım
olmadan, soğuk bir ortamda kısacası olabilecek en uygunsuz şartlarda
çocuklarını dünyaya getirirler. Ama ne yazık ki çoğu zaman soğuktan,
bakımsızlıktan, susuzluktan, açlıktan çoğu anne ve bebek yaşamını yitirir.
Boğmaca gibi salgın hastalıklar çocuklar arasında yayılır. Hastalığı
kimseye bulaştırmamaları için ayrı bir odada bakılması gereken bu çocuklar,
tıka basa doldurulmuş vagonlarda yaşam mücadelesi verir. Hızla gelen kara
kışta hastalıkların daha çabuk ilerlemesine ve ağırlaşmasına yol açar.
Temizlenme imkânı bulamayan insanların kafalarını bitler kemirir.
Çocukların kaşınmaktan her tarafları yara bere içindedir.

Vagonların

kapıları sadece günde bir kez erkeklerin verilen yemeği almaları ve de
yaklaşan ağır soğuklarda yakacak bulmaları için açılır. Farkında olmadan
uzaklaşıp geri dönemeyenleriyse sürgün treni beklemez.
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Salkım Söğütlerin Gölgesinde’de de sürgün dramına yer verilir.
Önceden bölgede ne kadar Türk varsa belirlendiği için sürgün günü askerler
direk o evlere yollanır. Gecenin karanlığını kapı sesleri ve halkın çaresiz
bağırışları böler. Köye gelen kamyonlara, halk eşyalarıyla adeta tepilerek
doldurulur. Eşyalarının çoğu olur olmaz gerekçelerle kamyonlara alınmaz.
Kamyonetlerin kasasında tutunacak yer olmadığından sağa sola çarpan
insanlar kolunu, bacağını, kafasını kırar. Daha Ahıska’dan ayrılmadan
sürgünün ilk kurbanları verilir: “Kafasına kanlı tülbendini bastırırken dağ
köylerinden gelen bir kamyonun uçuruma yuvarlandığını, içindeki beş
aileden kurtulan olmadığını konuşuyordu insanlar.” (Sunel, 2014: 330).
Ahıska Türkleri, sürgün vagonlarına doldurulduklarında birçok sorun
da gün yüzüne çıkar. Sürgün telaşıyla yanlarına su almayı unutmuş oldukları
için susuz kalırlar. Günlerce su içemeyen hamile kadınların sütü kesilir.
Susuzluktan ve açlıktan bebekler ölür. Ahıskalı Türkler, bir daha ne zaman
duracaklarını bilmediklerinden ellerinde bulunan ne kadar kap varsa su
doldurmaları için sucu kadınlara uzatırlar. Bu su onları bir süre idare eder;
ancak kaplar önceden yağlı olduğu için kurtlar oluşur. Ancak bu kurtlu suya
dahi daha sonra muhtaç kalırlar. Çünkü içme suları soğuktan donar.
Soğuktan insanların saçları vagonlara yapışır. Bu durumdan ancak saçları
kesilerek kurtulurlar. Önceden gübre ve hayvan taşınan vagonların
kokusunu, dışkı, idrar ve ekşi ter kokusu bastırır. Bazı vagonlaraysa daha
çok insan sığsın diye asma bir kat yapılmıştır. Böyle vagonlarda insanlar
kafalarını bile yerinden oynatamaz. Birkaç gün arayla dağıtılan “soğuk
makarna, lahana haşlaması veya kara ekmek” ten oluşan yiyecekler ise bir
insanı doyuracak kadar verilmez ve daha dağıtılırken talan edilir (Sunel,
2014: 371). Gittikleri yerde öğütmek için kullanacaklarını sanıp yanlarına
aldıkları buğdaylar, darılar ve mısır koçanları da açlıktan nasibini alır ve
tükenir.
Vatan Kokusu’nda sürgün geçmişe dönüşlerle aktarılır. Ahıska
Türkleri, 14 Kasım 1944’te soğuğun adeta “insanların etini kesip
doğradığı” bir gecede Stalin’in emriyle sıcacık yuvalarından alınıp apar
topar sürgün ettirilir (Paşayeva, 2016: 12). Aynı zamanda “Bizler daha
evlerimizden çıkmadan, komşu köyde yaşayan ama Türk olmayan diğer
köylüler, kapımızın önünü çevirdiler ve bizim gözlerimizin önünde,
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evlerimizi yağmalamaya başladılar.” (Paşayeva, 2016: 19) denilerek de
yaşanan sıkıntının başka bir boyutu verilir. Günde bir defa verilen “Tatsız
tuzsuz bir kâse çorba” sadece ölümlerini geciktirmeye yarar. “Görevliler
ölenleri vagonun penceresinden aşağıya atıyorlardı.” (Paşayeva, 2016: 47)
denilmesi yaşanan dehşeti gözler önüne serer.
Sürgünü

ele

alan

romanların

sonuncusu

Ahıska

Sürgünü:

Menemşe’dir. Askerler kapıları kırarak evlere girmeye çalışır. İnsanlara
birkaç aylığına sürüldükleri söylenir ama çoğu bir daha memleketlerini
göremeden yaşamını yitirir. Ahıska Türklerini memleketlerinden ayıran
sürgün yolculuğu başladığında insanlar hayatlarının en büyük sınavlarından
biriyle karşı karşıya kalır. Vagonlar “General Serov’un hayvan vagonları”
olduğu için oturacak yer yoktur (Topçu, 2016: 177). Askerler sırayla
vagonları dolaşarak ölüleri toplarlar. Ölüler daha sonra ya toplu mezarlara
gömülür ya da gömmeden bırakıldıkları düzlükte kurda kuşa yem olurlar.
Vagondaki kötü şartlar, herhangi bir temizliğin yapılmaması insanların
bitlenmesine ve hastalanmasına yol açar. Hatta bu durum açlık ve diğer
hastalıklarla da birleşince ölüme yol açar: “Sonra Şayzer’e Yusuf’un
kafasındaki bitleri gösterdi. Hani ‘bit kaynıyordu’ derler ya işte öyle idi.
Şayzer de bitlenmişti. Onun da hali kalmamıştı. O da solmaya başlamıştı.”
(Topçu, 2016: 183). Anneler çocuklarını göz göre göre ölüme terk ederler.
Çünkü hastalananlar için hiçbir tıbbi yardım sunulmaz. İnsanların da
ellerinden bir şey gelmediği için gözlerinin önünde sevdiklerini kaybederler:
“Gidenler böyle gitti. Kefenleri yoktu. Cenazeleri kılınmadı. Böyle herhangi
bir eşya gibi bir kenara atıldılar.” (Topçu, 2016: 192).
3. Sürgün Sonrası Genel Durum
Ahıska Türkleri sürgün edildikleri yerlerde vatansızlığın acısını çok
acı tecrübelerle hissetmişlerdir. Aşka Son Bakış’ta Kazakistan’a sürgün
edilen Hatice, diğer Ahıskalı kadınlar gibi birçok sıkıntıyla baş etmek
zorunda kalır. Ülkenin çeşitli yerlerine yerleştirilen Ahıskalı kadınlar,
bilmedikleri bir yerde çocuklarını babasız hiçbir tıbbi yardım almadan ve
devletin verdiği tek odalı evlerde dünyaya getirmek zorunda kalır. Tehdit
olarak görülen Ahıskalı Türkler sürekli takip edilir ve şüpheli davranış
sergileyenlere hesap sorulur. Ahıskalı Türkler sürekli göz hapsinde ve
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özgürlükleri

kısıtlanmış

bir

halde

yaşarlar:

“Ülke,

etrafı

demir

parmaklıklarla çevrilmiş bir hapishaneden farksızdı. Ne giren çıkabiliyor,
ne de çıkan girebiliyordu. Bütün dünyaları yaşadıkları şehirden ibaretti. Bir
başka şehre gitmek bile izne tabiydi.” (Sanlı, 2003: 67). Gittikleri yerlerin
çoğunda ikinci sınıf insan muamelesi gördükleri için bir yerlere gelmeleri
oldukça zordur. Türkiye’ye kaçmayı başarabilenler orada ne iş olsa yapar ve
kimi zaman sadece karın tokluğuna çalışır. Geçim sıkıntısının yanına
ailelerinin hasreti de eklenince gurbet hayatı dayanılmaz boyutlara ulaşır
ama ellerinden bir şey gelmez. Çoğu bir kez dahi ailesini göremeden hayata
gözlerini yumar.
Gurbetten İniltiler 2: Yaşam Savaşı adından da anlaşılacağı üzere
Ahıska Türklerinin vatanlarından koparıldıktan sonra verdikleri yaşam
mücadelesini ele alır. Sürgünle vatanlarından koparılan Ahıskalı Türkler,
gönderildikleri

yerlerde de faklı köylere dağıtılarak birbirlerinden

koparılmaya çalışılır. Yerleştirildikleri kulübelerde halı olmadığı için
zemine saman sererek açığı kapatmaya çalışırlar. Yağışlardan ve
bakımsızlıktan dolayı yaşadıkları kulübelerin bazı yerleri çöker; ancak
sürekli çalışmak zorunda oldukları için tamirat işlerini yapamazlar.
Gittikleri yerlerde “Önce devlet işi sonra senin canın.” (Ahıskalı, 2007: 34)
anlayışı gereği geldikleri günün hemen ertesinde eli iş tutan her Ahıska
Türk’ü,

sabahın

ilk

ışıklarıyla

kolhoz

tarlasına

yollanır.

İşten

döndüklerindeyse tarlada verdikleri -kişi başına bir torba olan- açılmamış
pamuk kozalarını açmak zorunda kalırlar. Şafak sökmeden işe gidip
çalışmak zorunda olan insanlar, beş dakika dahi gecikse bu durum onların
on günlüğünün kesilmesine yol açar.
Hükümet nezaretinde daima gözetim altında tutulan bu insanlar, on
iki yıl boyunca olağanüstü hal içinde yaşamak zorunda kalırlar. Farklı
köylerde olan akrabalarının vefat haberlerini çeşitli zorluklarla da olsa
öğrenirler. Ancak cenazeye dahi gidip katılabilmelerinin şartı bulundukları
kolhozun yetkililerinin izin vermesine bağlıdır. Yaz gelince karınlarını
doyurmak için otlardan yararlanmak isteyen birçok Ahıska Türk’ü
bilmedikleri otları yiyip zehirlenerek ölür. Bir başka sorun da daha tam
olarak yerleşim bölgesi haline gelmemiş olan yerlerde her an karşılarına
çıkabilecek sürüngenlerdir. Bu yüzden de birçok insan zehirlenir; ancak
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herhangi bir tıbbi yardım imkânı olmamasından dolayı akreplerin, yılanların
ve çeşitli haşeratın ısırması sonucu birçok Ahıska Türk’ü yaşamını yitirir.
Gurbetten İniltiler 3: Karış Karış Fergana’da Ahıska Türklerinin
yaşadığı bir başka dram ortaya konur. Sebebi günümüzde dahi tam olarak
bilinmeyen ilk saldırılar 23 Mayıs 1989 yılında, Fergana ilinin Kuvasay
şehrinde başlar. Şiddetin dozu giderek artar. Ellerine geçirdikleri çocukları
hatta daha kundaktan çıkmamış bebekleri gözünü kırpmadan öldürürler.
Hamile olanlara, genç kızlara, kadınlara tecavüz ederler. Sokaklarda,
vahşice katledilmiş Türklerin cesetleri vardır. Korkudan kimse cesetleri
almaya kalkışamaz. 12 Haziran 1989’da, askeri poligonda bulunan on yedi
bin kişi çadır kentte yaşama tutunmaya çalışır. Haziran ayında oldukları için
sıcaklık etkisini gitgide artırır. Tıbbi yardım kısıtlı olduğu için salgın
hastalıklar artar. Olaylar başladığında vur emri verilmediğinden dolayı
saldırılar durdurulamaz ve devam eder. Haziranın on üçünde Ahıskalı
Türkler uçaklarla Rusya’ya taşınmaya başlanır. Yerel hükümet uçaklarla
taşınan halka 400 ruble verir ve bir belge imzalattırır. Belge halkın ortalık
yatıştıktan

sonra

herhangi

bir

hak

iddiasında

bulunmaması

için

hazırlanmıştır. İmzalamak istemeyenler olsa da ellerinden bir şey gelmediği
için mecburen imzalarlar. Zaten 1944 sürgünüyle dağıtılmış olan Ahıska
Türkleri, Fergana olaylarıyla birbirlerinden daha da çok koparılır. Ahıska
Türkleri ikinci kez sürülmüş olarak yıllarca sürgün hayatı yaşarlar.
Ahıska Sürgünü: Menemşe’de de yine sürgün sonrası yaşamın
izlerine rastlanır. Askerler insanlara çok acımasız davranarak vagonlardan
yaka paça çıkartıp aşağıya atarlar. Çok uzun ve zorlu geçen tren
yolculuğundan sonra ayakları şişen insanlar yürümekte dahi zorlanırlar.
Trenden indirilen insanlar temizlenmeleri için hamama götürülür: “Kadınlar
korkularından üstündekileri çıkardılar. Hamam da kadın kadına dahi olsa,
çıplak kalan nazlı Ahıskalı kadınlar, bu durumu ömürlerinde asla hayal bile
edemezlerdi. Şimdi buna mecburdular.” (Topçu, 2016: 198). Hamamdan
ayrıldıktan sonra onları bekleyen at arabalarına bindirilerek bilmedikleri
başka bir yere daha yollanırlar. Ahıska Türkleri haklarında çıkarılan
dedikodulardan dolayı önyargı ile yaklaşılan bir halk olur: “Çünkü devletin
muhtarlığa gönderdiği yazıda Ahıska’dan gelecek olan göçmenlerin
‘Yamyam’ oldukları yazılıydı.” (Topçu, 2016: 211).
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Gittikleri yerde daha üzerlerinden yorgunluklarını biraz olsun
atamadan hemen çalıştırılmaya başlarlar: “Stalin için önemli olan üretimdi.
Muhtemeldir ki Ahıska’dan sürgüne gönderdiği göçmenleri de burada
pamuk tarlalarında çalışmak için göndermişlerdi.” (Topçu, 2016: 212).
Ahıska Türkleri sıkıntı içerisinde geçen uzun yıllardan sonra “1956 yılında
Nikita Kruşçev” in başa gelmesiyle biraz rahatlarlar. Onun çıkarmış olduğu
“Serbest Dolaşma Yasası” ile istedikleri yerde yaşama hakkına sahip olurlar
(Topçu, 2016: 299). Ancak bu yerler arasında asıl vatanları Ahıska yoktur.
Ahıska Türklerinin memleketlerine dönmelerine yine izin çıkmamıştır.
Sonuç
Ahıskalı Türklerin geçmişi çok köklü bir tarihe dayanmaktadır.
Birçok topluluğa ev sahipliği yapan bu bölgeye eski çağlarda Mesketya ve
dolayısıyla orada yaşayan halka da Mesketyalılar denir. Bu kavim hakkında
kesin bilgiler söz konusu değildir. Ahıska Türkleri, ataları olarak kabul
ettikleri Kıpçaklardan sonra Selçuklu Devleti’nin, Beyliklerin, Osmanlı
Devleti’nin, Çarlık ve Sovyet Rusyası’nın ve daha sonra da Gürcistan’ın
egemenliği altında kalmışlardır. Ahıska’da Rus-Ermeni-Gürcü baskısı
altında yaşayan bu halka birçok haksızlık yapılır, dış dünyayla bağlantısı
koparılır, dini değerlerini istediği gibi yaşaması kısıtlanır, zorla Çarlık ve
Sovyet Rusyası’nın politikaları dayatılmaya çalışılır. SSCB’nin o dönemde
başkanı olan Stalin döneminde Ahıska Türkleri tarihin görmüş olduğu en acı
olaylardan birini yaşamak zorunda kalır. 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan
gecede, farklı kaynaklarda sayıları değişse de tahmini olarak doksan bin kişi
Orta Asya’ya sürgün edilir.
Sürgün yolculuğunda yaşananlar ise bu dramın başka bir boyutudur.
Sürgün kışın yapıldığı için hava çok soğuktur. Verilen yiyecekler ise
insanların karnını doyurma amaçlı değil, ölmelerine geciktirme amaçlı
verilir. Yollarda açlıktan, soğuktan bakımsızlıktan dolayı insanlar
yaşamlarını yitirir. 1944 Sürgünü sonrası on iki yıl boyunca sıkıyönetim
altında yaşayan bu halk birçok zulme maruz kalmıştır. Sürgün edildikleri
Özbekistan’ın Fergana eyaletinde 1989’da yaşanan Fergana Olaylarından
sonra bir kez daha sürgünle karşı karşıya kalırlar ve Rusya’nın farklı
bölgelerine sürgün edilirler. Ahıska Türkleri, 1944 yılında yapılan
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sürgünden sonra günümüzde dahi vatanlarına dönememişlerdir. Hala birçok
ülkede dağınık halde yaşayarak hayata tutunmaya çalışırlar. Ama birçok kez
haksızlığa, zulme maruz kalmışlardır ve bugün de bu zulüm devam
etmektedir.
Ahıska Türklerinin yaşadıkları sıkıntıları ele alan romanlardan ilki
Aşka Son Bakış’tır. Romanda Ahıska Türk’ü olan iki gencin 1944 Sürgünü
sırasında ayrı düşmesinden yola çıkılarak Ahıska halkının sürgünü ve
sürgünden sonra da devam eden acıları ve özlemleri ele alınır. Ahıska
Türklerinin yaşadığı bütün sıkıntıları bir seride ele alarak veren yazar
Mircevat Ahıskalı’dır. Ahıskalı, serinin ilk romanı olan Gurbetten
İniltiler’de 1944 Sürgünü’nü ve sürgün treninde yaşananları ele alırken,
Gurbetten İniltiler 2: Yaşam Savaşı’nda Ahıska Türklerinin 1944
Sürgünü’nden sonra, sürgün bölgelerinden biri olan Özbekistan’daki,
yaşama

tutunma

çabalarını,

yaşadıkları

zorlukları

ve

sıkıyönetim

uygulamasını anlatır. Serinin üçüncü kitabı olan Gurbetten İniltiler 3: Karış
Karış

Fergana’da

ise

Ahıska

Türklerinin

Özbekistan’a

sürgün

edilmelerinden sonraki kırk yıllık zamana ve 1989’da yaşanan Fergana
Olaylarına yer verilir.
Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı kitap, yıllardır pek de dikkat
çekmemiş bir konu olan Ahıska Türklerinin yaşamı ve sürgünü üzerine
şekillendirilir. Ahıska Türklerinin 1944 Sürgünü öncesinde nasıl bir yaşam
sürdükleri ve komşularıyla olan iletişimleri de eserin önemli konuları
arasındadır. Vatan Kokusu adlı roman Ahıska Türkleri konusunu ele alan bir
başka eserdir. Vatan Kokusu, İstanbul’a Kazakistan’dan okumaya gelen
İsmail’in dedesini bulma çabası etrafında şekillenir. Ahıska Türklerinin
sürgün dramı ve sonrasında yaşadıkları da eserin çarpıcı özelliklerindendir.
Ahıska Sürgünü: Menemşe, çalışmamızda ele alınmış olan son romandır.
Eserde, Ahıska Türklerinin 1944 Sürgünü öncesinde, sürgün sırasında,
sürgün yollarında ve sürgünden sonraki süreçte yaşamış oldukları ele alınır.
Ahıska Türklerinin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bu eserler, Ahıska
Türkleri sorununun yansıtılması için birer rehber görevi görürler. Bu eserler
Ahıska Türkleri’nin yıllardır süren sessiz çığlıklarının sesi olma görevini de
üstlenirler.
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POSOFLU ÂŞIK ZÜLALÎ İLE KOBLİYANLI ÂŞIK SEFİLÎ’NİN
ŞİİRLERİNDE VURGULADIĞI DEĞERLERİN EĞİTİM
POLİTİKASI AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE VALUES EMPHASIZED BY ÂŞIK
ZÜLALÎ OF POSOF AND ÂŞIK SEFILÎ OF KOBLIYAN IN THEIR
POETRY WITH REGARD TO EDUCATION POLICY
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В СТИХАХ
ПОСОФСКОГО АШУГА ЗЮЛАЛИ И КОБЛЫЯНСКОГО
АШУГА СЕФИЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
İkram ÇINAR *
Özet
Değerler, toplumun duyuş, davranış ve topluca hareket etmelerini sağlayan
sonuncul amacı karakterli bir toplum olmasını sağlayan kılavuzdur.
Toplumun değerleri zaman içinde oluşur ve sürekli gelişir. Bu gelişimde
düşünür, sanatçı ve aydın gibi toplum ve kanaat önderlerinin güçlü etkileri
vardır. Bu, entelektüel zümre değerleri güçlendirir.
Tarihte Atabek Yurdu olarak bilinen Ahıska, Ardahan, Artvin, Kars,
Erzurum ve Bayburt gibi yerlerde toplumun önderleri büyük ölçüde
ozanlardı. Atabek Yurdu büyük ozanlar yetiştirmiştir. Bu ozanlar halkın
bilgilenmesinde ve dünyayı tanımasında etkili olmuşlardır. Bu bildirinin
konusu, aynı zaman diliminde, birbirine yaklaşık 15 km yakınlıkta yaşayan
iki halk ozanının şiirlerinde aktardığı ve geliştirdiği değerlerdir.
Posof’un Suskap köyünde doğan Âşık Zülalî (1873-1956) ve Posof sınırına
yakın Polate köyünde doğan Âşık Sefilî’nin (1870-1937) şiirlerinden
hareketle toplumun hangi değerlerini yeniden ürettiği, hangi değer
yargılarını eklediklerini ve içinde yaşadıkları tarihe nasıl tanıklık ettikleri
incelenmiştir. Yaşadıkları dönemde Rus emperyalizminin saldırıları
sonucunda ilk gençliklerinde Rus işgalini görmüşlerdir. Sefilî olmasa bile
Zülalî bağımsız Türkiye’nin yurttaşı olarak yaşamıştır. Sefilî’nin hayatı ise
hep işgal altındaki vatanında geçmiş, 1937’de Repressia döneminde ise
öldürülmüştür.
Şiirlerinde geniş bir ilgi alanında yaratıcılık sergileseler de toplumun
kültürel devamlılığını sağlamak için millî ve dinî değerlerini vurgulayarak,
topluma yaşama sevinci ve umut aşılayarak ayakta kalmalarını
sağlamışlardır. Özellikle Âşık Zülalî’nin Ceditçilik akımının etkisiyle hem
Türk Dünyasının “Dilde, işte, fikirde birlik!” ilkesi gereği yenilikleri
topluma mal etmeye yönelik çabalar içine girdiği görülür. Âşık Sefilî işgal
altındaki bir ülkede topluma değil, daha çok erdemleri vurgulayarak
bireylere seslenmiş ve onları sağlam karakterli olmaya davet etmiştir.
Düşünürlerin görüşleri eğitim politikalarının belirlenmesinde dikkate

Dr. Kars Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
Türkiye. E-posta: ikramcinar@gmail.com
*
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alınması gereken görüşlerdir. Bildiri metninde yukarıdaki tezler örnek
metinlerle açıklanarak durum ortaya konacaktır.
Anahtar kelimeler: Halk ozanları, değerler eğitimi, Âşık Zülalî, Âşık
Sefilî, Atabek Yurdu, eğitim politikası
Abstract
Values are a guide ensuring that the ultimate aim in establishing a society’s
perceptions, behaviors and collective actions is for it to be a society that has
character. A society’s values are formed over time and develop continually.
Society and opinion leaders such as thinkers, artists and intellectuals have a
powerful impact on this development. This strengthens intellectual
community values.
In places like Ahiska, Ardahan, Artvin, Kars, Erzurum and Bayburt, which
were known historically as the Samtskhe Atabegate, the society leaders
were to a large extent the bards. The Samtskhe Atabegate produced great
bards. These bards were effective in the people’s enlightenment and
acquaintance with the world. The subject of this paper is the values
conveyed and developed in the poetry of two folk poets who lived at the
same time and at a distance of about 15 km from each other. Based on the
poems of Âşık Zülalî (1873-1956), who was born in the village of Suskap,
Posof, and Âşık Sefilî (1870-1937), who was born in the village of Polate
near to the Posof border, the societal values they regenerated, the value
judgements they added, and how they bore witness to the age in which they
lived, are examined. During the period in which they lived, they observed
the Russian invasion resulting from the attacks of Russian imperialism in
their early youth. Zülalî lived as a citizen of independent Turkey, although
Sefilî did not. Sefilî’s life was spent entirely with his homeland constantly
occupied, and in 1937, during the period of Repression, he was killed.
Although they displayed creativity over a wide field of interest in their
poems, by emphasizing the importance of national and religious values for
ensuring cultural continuity, and by instilling hope and the joy of living in
society, they enabled society to survive. In particular, it is seen that under
the influence of the Jadidist movement as well as with the “unity in
language, work and ideas!” principle of the Turkic World, Âşık Zülalî
engaged in efforts to incorporate innovations into society. In a country
under occupation, rather than addressing society, Âşık Sefilî addressed
individuals by stressing virtues and invited them to become people with
strong characters. The views of thinkers are views that need to be
considered when determining education policies. In the text of this paper,
the situation will be revealed by an explanation of the above theses with
sample texts.
Keywords: Folk poets, values education, Âşık Zülalî, Âşık Sefilî, Samtskhe
Atabegate, education policy
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Резюме
Значения или же ценности, имеющие место в литературном жанре - это
путеводитель, благодаря которому общество начинает чувствовать,
познавать этику поведения и действовать обществом сообща, в итоге
чего общество начинает приобретать своего рода характер. Эти
ценности общества формируются со временем и развиваются
систематически. Общественные деятели, такие как мыслители,
художники, артисты и интеллектуалы, оказывают сильное влияние на
их развитие. Это укрепляет ценности интеллектуальной собственности.
В Атабагкском крае, которая в историческом прошлом была
автономией и куда входили такие провинции как Ахыска, Ардаган,
Артвин, Карс, Эрзурум и Байбурт, лидерами общества этой автономии
были в основном поэты. В автономном крае Атабагов было много
великих поэтов. Эти поэты своими произведениями повлияли в
инфирмировании общественности и познания мира. В этой статье, для
определения значений или же иначе ценностей, мы воспользовались
произведениями двух поэтов, которые прожили в один период и жили
в 15 километрах друг от друга.
Стихи Ашуга Зюлали (1873–1956), родившегося в деревне Сускап
Пософского района и Ашуга Сефили (1870–1937), родившегося в
деревне Полате близко расположенный к границе Пософа, были
исследованы с целью выявления новых ценностей общественности,
ценностных суждений которые поэты добавили в свои произведения и
того, как они свидетельствуют об истории, в которой они жили. В
результате нападений русского империализма, они увидели русскую
оккупацию в период своей первоначальной молодости. Даже если не
Сефили, то Зюлали прожил как гражданин независимой Турции. А
жизнь Сефили протекала на оккупированной родине, в 1937 году же он
был убит в период репрессии.
Хотя они и показали широкий спектр творчества в своей поэзии, для
обеспечения культурной преемственности общества они, подчеркивая
свои национальные и религиозные ценности, прививая радость и
надежду на жизнь смогли дать устоять на ногах своему обществу.
Особенно под влиянием движения Джедидизма, по принципу турков
тюркского мира "Единство в языке, в деле, в идее!" заметно, что Ашуг
Зюлали приложил все усилия для того чтобы донести все новые идеи
обществу. Ашуг Сефили обращался не к обществу, которое жило в
оккупированной стране, он, подчеркивая добродеятельности, больше
всего обращался к людям в отдельности и призывал их выробатывать в
себе стойкий характер. Мнения мыслителей - это мнения, которые
следует учитывать при определении образовательной политики. В
статье разъясняя вышеупомянутые тезисы на примерах текстов тема
будет раскрыта.
Ключевые слова: Народные поэты, ценности образования, Ашуг
Зюлали, Ашуг Сефили, Атабагский автономный край, политика
образования
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Giriş
Tarihte Atabek Yurdu olarak bilinen Ahıska, Ardahan, Artvin, Kars,
Erzurum ve Bayburt gibi yerlerde (Çınar, 2015), halk ozanları toplumun
nabzını tutan ve yönlendiren kanaat önderleriydi. Bu ozanlar halkın
bilgilenmesinde ve dünyayı tanımasında etkili olmuşlardır. Halk ozanlarının
etkisi Dede Korkut geleneğinin etkisi gibidir, zira o geleneğin devamıdırlar.
Bu ozanlar kendi yaratıcılıklarının ürünü olan türkülü öyküler üretir,
yaptıkları toplantılarda bunları halka aktarırdı (Artun, 2009). Âşıkların
gerek öykülerle gerekse sazlı-sözlü toplantılarda aktardıkları bilgi ve
değerler toplumca özümsenerek insan kalitesini artırırdı. Kısacası, âşık
meclisleri bir eğitim ortamıydı. Bu ortamlarda âşıklar eğlendirirken
eğitirlerdi.
Atabek Yurdu büyük halk ozanları yetiştirmiş bir bölgedir. Bunların
başında Âşık Sümmani, Âşık Şenlik ve Âşık Zülali’yi saymak gerekir. Daha
başkaları da vardır. Büyük ölçüde sözlü gelenek sürdürüldüğü ve
okuryazarların az olduğu için türkü / şiir ve hikâyeler yazıya
aktarılamamıştır. Bu yüzden eski halk ozanlarının yapıtlarının çok azı
günümüze gelebilmiştir. Son yüzyıllarda bölgenin Osmanlı-Rusya gibi iki
büyük devletin savaş meydanı olması, büyük sosyal ve kültürel yıkımlara
yol açmıştır. Nitekim, zamanının büyük devletleri olan Osmanlı Devleti ile
Çarlık Rusya’sı arasında yapılan 1828, 1855, 1877-78 ve 1914 gibi büyük
savaşlar Atabek Yurdu’nu savaş alanı yapmıştır. Bu yıkımlar kültür ve
edebiyat çalışmalarını durdurmuş, hatta geriletmiştir. 20. yüzyıldan sonra
durum kısmen değişmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra göreli olarak
halk ozanları ve yapıtları hem kayıt altına alınmış hem de bölge dışında da
izleyici bulmuştur.
Makaleye konu olan âşıklar Posof civarının âşıklarıdır. Posof, Atabek
Yurdu’nun ilk başkentidir. 1267’de Posof’taki Cak Kalesi merkezli olarak
İlhanlı yönetiminde kurulan Ahıska Atabek Yurdu’nun merkezi Posof idi.
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Atabek Yurdu İlhanlılardan sonra yarı özerk bir beylik olarak Safevilerle de
yaşamıştır. 1578’deki

Çıldır Savaşından

sonra Omanlı

Devleti’ne

bağlanmış, merkezi Ahıska olan Çıldır Eyaleti veya Ahıska Paşalığı olarak
varlığını sürdürmüştür. Posof’taki Cak kalesinin Ahıska şehir merkezine
uzaklığı yaklaşık olarak 20 km’dir.
Gerek Atabek Yurdu gerekse Posof’ta âşıklık edebiyatının geçmişi eski
zamanlara ulaşır. Ancak okuryazarlığın azlığı ve asıl bölgede süren savaşlar,
sürgünler ve göçler yüzünden geçmişin birikimine ulaşmak hayli zor
görünüyor. Yunus Zeyrek (2013: 212-260), Posof’ta bilinen en eski şairlerin
Nebatî ve Hüdayî (17-18. yüzyıl) olduğunu yazar. Zeyrek’in tespit ettiği
belli başlı diğer âşıklar ise şunlardır: Fakirî (18,19. yy), Feryadî (1795?-?),
Süreyya, Sakıp (1736-1852), Farkî (1840-1934), Sıdkî (1815?-?), Mazlumî
(1855-1920?), Noksanî (1857-1949), Hüseyin, Güftarî, Eşref Hoca (1872?1953), Mahsunî (1867-1945), Mahsun, İlhakî (1867-1947), Mahzunî (1871?), Zülalî (1873-1956), Altunî (1874-1934), Sıdkî (1874-1935), Cevherî
(1893-1975), Hakikî (1889-1970), Müdamî (1918-1968), İkramî (19161995), Şemseddin Ataman (1913-1997), Zarrafî (1922- 1991), Ummanî
(1933-1984), Selahattin Çiftçi (1945-2009) ve Yahya Bilican (1958-).
Makaleye konu olan âşıklar Posof civarının âşıklarıdır. Posof etnografisi
üzerine önemli çalışmalar yapan Fehmi Bayraktaroğlu, Posof’un halk
şiirindeki yerini belirtmek için uzun bir şiir yazar. Bayraktaroğlu’nun (1992)
bu şiirinden birkaç kıta şöyledir:
“Gün oldu düşündüm edebî yerin
Bulunmaz benzerin, Posofum benim.
Her zaman seslenmiş, şairin senin,
Öz Türkçedir dilin, Posofum benim.
Köroğlu Destanı sende dizilmiş,
Şenlik’in hocası, sende yetişmiş,
Halk hikâyeleri sende yazılmış,
Edebî çığırsın, Posofum benim.
Nebatî-Hüdayi yaşlı şairin,
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Fakirî-Feryadî olmaz benzerin,
Süreyya-Sıdkîler vermezler yerin,
Bunlar iftiharın Posofum benim.
(…)
Yeni âşık namlı Pakizen vardır,
Hicviye dalında Ramiz’in birdir,
Şair kültüründe, İkramî pirdir,
Bunlar iftiharın, Posofum benim.”
Bu makalenin amacı, aynı zaman diliminde, Google Maps ölçümüne
göre birbirine yaklaşık 24 km yakınlıkta yaşayan iki halk ozanının
şiirlerinde geliştirdiği ve aktardığı değerleri eğitim politikası açısından
irdelemektir.

Harita 1. Âşık Zülalî ve Âşık Sefilî’nin köyleri
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Eğitim Politikası
Eğitim politikası, bir toplumun ya da eğitim kurumunun, istediği örgün
ve yaygın eğitim amaçlarına ulaşması için alacağı kararlara hukuksal bir
temel oluşturacak nitelikteki yargılarını içeren genel plandır (Bakırcıoğlu,
2016: 564). Yapıcı’ya göre ise “eğitim politikası, geçmişin izlerini taşıyan,
bugünün gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik algılamaları
bünyesinde taşıyan ulusal bir projedir (Yapıcı, 2006). Eğitim politikasının,
toplumun değerler sistemi ile değişen ekonomik ve toplumsal koşullar göz
önünde tutularak belirlenmesi gerekir. Bu nedenle eğitim politikasının
belirlenmesinde devlet kadar, ailelerle meslek kuruluşlarının; öğretmen,
yönetici ve öğrencilerin görüşleri de önem taşır (Bakırcıoğlu, 2016: 565).
Aile, öğretmen, yönetici hatta öğrenciler ise belli bir toplumun üyesi olarak
kültürel bir varlıktır. İnsanlar, kanaat önderleri, etraftaki bilge kişiler, aile
büyükleri tarafından kültürlenirler. Atabek Yurdu’nda kanaat önderleri ve
bilge kişiler büyük ölçüde halk ozanlarıdır. Aile büyükleri de onlar
tarafından yetiştirilmiş, doğrultu kazandırılmıştır. Bu yüzden âşıkların şiirsel
bir dille üretip aktardıkları düşünceler ihmal edilemeyecek derecede eğitim
içeriğine sahiptir (Çınar, 2019). Bölge âşıklarının şiirleri incelendiğinde,
onların eğitim felsefeleri anlaşılacağı gibi bu âşıkların doğrultu kazandırdığı
insanların çocuklarının eğitimi için nasıl bir eğitim anlayışı izleyeceği de
görülür.
Bu makalede, Posof’un Suskap (Şimdi Âşık Zülalî) köyünde doğan
Âşık Zülalî (1873-1956) ve Posof sınırına yakın Polate köyünde doğan Âşık
Sefilî’nin (1870-1937) şiirlerinden hareketle içinde yaşadıkları tarihe nasıl
tanıklık ettikleri ve toplumun hangi değerlerini yeniden ürettiği, hangi değer
yargılarını

ekledikleri

incelenmiştir.

Yaşadıkları

dönemde

Rusya

emperyalizminin saldırıları sonucunda ilk gençliklerinde Rusya’nın işgalini
görmüşlerdir. Rusya ile yapılan 93 Harbi (1877-1878) sonunda Osmanlı
Devleti yenilmiş ve gerek Ahıska gerekse Posof, Rusya’nın işgali altına
girmiştir. Gençlikleri bu savaş ortamı ve savaşın yol açtığı sosyal, ekonomik
ve kültürel sarsıntılar altında geçiren ozanların her ikisi de güçlü ozanlardır.
Sefilî olmasa bile Zülalî bağımsız Türkiye’nin yurttaşı olarak yaşamıştır.
Sefilî ise hayatını hep işgal altındaki vatanında geçmiş, 1937’de ise
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“Repressia” olarak bilinen zulüm döneminde akıbeti meçhul bir biçimde
kaybedilmiştir.
Âşıklar ve Eğitim
Türk tarihi, Türk eğitim sisteminin eğittiği insanların yaptığı tarihtir.
Altın sayfalar da, hezimetler de, uygarlığa katkılar da, yıkım ve sefalet de bu
eğitimin sonuçlarıdır. Eğitim kavramı, okul eğitimiyle değil, en geniş
anlamıyla kullanılmaktadır. Tarihte geriye doğru gittikçe saray okulları
(Enderun gibi) ya da Medrese ile karşılaşılır. İlk ve Orta çağ’da bütün
dünyadaki okullarda eğitim görenlerin sayısı fazla değildir. Osmanlı
Devleti’nde de öyleydi, üstelik medrese eğitiminin üst sınıfları büyük
ölçüde yabancı dillerde (Arapça, Farsça gibi) olduğu ve günümüzdekine
benzer, üretim gibi yaşamsal beceriler kazandırmadığı için çok az kişi için
gerekli yerlerdi. Ayrıca bir üniversite olarak medrese, 14. yüzyıldan sonra
giderek bilimden uzaklaşmış ve anlamını yitirmeye başlamıştı. Halk
imamlardan yararlanarak camilerde 8-10 yaşlarındaki çocuklara okuma ve
ilmihal niteliğinde temel din derslerini vererek okul sayfasını kapatıyordu.
Sonuçta, okul sistemlerinin 19. yüzyıldan önce fazlaca gelişmediği ve dar
alanda, az sayıdaki kişinin uğraşı olduğu düşünülürse, Türk toplumu
açısından eğitim, halkın kendi kendini yetiştirmesi olarak anlaşılması
gerekir.
Halkın kendi kendini yetiştirmesi, içindeki bilgelerden, başka deyişle
hikmet sahiplerinden yararlanarak olmuştur. Bu bilgeler ise büyük ölçüde
Dede Korkut geleneğini sürdüren halk ozanları, yani âşıklardır. Atabek
Yurdu bölgesinde geçmiş zamanlar için âşıkları halkın öğretmenleri olarak
tanımlamak doğru bir tanımlama olacaktır (Bkz. Artun, 2009).
Türk düşünce tarihi incelenince düşünürlerin düşüncelerini düzyazı
biçiminde değil, şiirsel bir anlatım olan mesnevi ya da âşık tarzı türkü olarak
yazdıkları görülür. Düşünceleri düz yazı halinde yazmak, herhangi birisinin
de yapabileceği iş olarak görülüp, basit bulunuyordu. Ayrıca düşünceleri
şiirsel bir üslupla aktarmak bir yandan da estetik eğitimi işlevini görüyor,
şiirin soyutladığı düşünce dinleyicilerin bilgi, akıl ve zekâ kapasitesine bağlı
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olarak herkeste yeni ufuklar açıyordu. Âşıkların yaptığı ise halk
filozofluğuydu.
Zülalî ve Sefilî
Âşık Zülalî ve Âşık Sefilî’nin birbirlerine yakın yaşlardadır. Âşık Zülalî
Posof’un

Suskap

köyünde

1873

yılında

doğmuştur.

Şekeroğulları

sülalesindendir ve asıl adı Yusuf Kökten’dir. 1956 yılında ikamet etmekte
olduğu Eskişehir’in Çifteler ilçesinde vefat etmiştir. Muhammed Sefilî ise
Ahıska’nın Kobliyan bölgesinde, Adıgün yakınlarındaki Pulate köyünde,
1870 yılında Kuşogiller sülalesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
1937’de siyasi sürgün olarak bilinmeyen bir yere gönderilmiş ve sonra
kendisinden haber alınamamıştır. O yıllardaki Stalinist terör (repressia)
mağduru bir mazlum olarak öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Hacılı, 2014:
9). Âşıkların birbirlerini tanıdıkları ve bir araya geldikleri de bilinmektedir.
Âşık Zülalî Ekim 1890’da Batum’a Kararî ile deyişmek / atışmak üzere
gittiğinde Sefilî ile de görüşmüştür. Sefilî’nin hemşerilik dayanışması
göstermiş, atışmada Zülalî’yi desteklemiştir (Zeyrek, 2004: 78-88). Yine
Zülalî’nin 1890 ve 1891 yıllarında Kobliyan köylerinde âşıklık yapıp yerel
âşıklar ile deyiştiği de biliniyor (Zeyrek, 2004: 101).
Âşıklar, destan üreten veya var olan destanları topluma yeniden
anlatarak, destanlardan kaynaklanan kültür kodlarını aktarma görevini
yerine getirmektedirler. Hacılı (2018) ve Güzeloğlu (2018: 147), Sefilî’nin
Köroğlu Destanlarının ustası olup, bildiği boyların 1929’da Bakü’de Veli
Huluflu tarafından derlendiğini kaydediyor. Âşık Zülalî’nin de Köroğlu
destanını bildiğini, hatta destanı Gürcü derlemecilere anlattığını Azerbaycan
literatüründen öğreniyoruz (Abbaslı ve Abdulla, 2005: 7).
Tolstoy, “İtiraflarım” adlı eserinde “Bizim mesleğimiz insanlığa
öğretmenlik yapmaktır.” der (Tolstoy, 2006: 12). “Biz”den kastettiği ise
genelde sanatçılar, özelde ise edebiyatçılardır. Toplumu çocukları olarak
gören bu yaklaşım toplumu yönlendirmede etkili bir yaklaşımdır. Toplumu
eleştirmek adına hırpalamak, örselemek ve aşağılamak, ona yabancı olmak
genellikle itici bir tavır, en azından etkisiz kalan bir girişimdir. Türk halk
ozanlarının topluma yaklaşımına bakınca Tolstoy’a benzer bir sorumluluk
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üstlendikleri ama daha yakın bir ilişki içinde oldukları gözlerden kaçmaz.
Türk halk ozanları halka “Baba” yakınlığında yaklaşmış, topluma yol
göstermiş, öğütler vermiştir. Toplum da zaten onlara “Baba” diye
seslenmiştir: Zülalî Baba, Sümmani Baba, Korkut Ata1 gibi. Günümüzün
toplumu hırpalayan “Aydın, muhalif olmalıdır!” tavrı bir kısım Türk
aydınının topluma yaklaşımını itici hale getirmiş ve dışlanmalarına yol
açmıştır. Bu hırpalayıcı aydınların iyi niyetli olanlarının davranışlarını
gözden geçirmek isterlerse, halk ozanlarının yaklaşım biçimlerinden
öğrenecekleri çok şey vardır.
Değerler Eğitimi
Değer sözcüğünü “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü,
bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlayan TDK (2019) Güncel
Sözlük devamla, “bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve
bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olduğunu
da kaydeder. Değerler, toplumun duyuş, davranış ve topluca hareket
etmelerini sağlayan, sonuncul amacı karakterli bir toplum elde edilmesi olan
soyut ölçü veya kılavuz çizgileridir. Toplumun değerleri zaman içinde
oluşur ve sürekli gelişir. Bu gelişimde düşünür, sanatçı ve aydın gibi toplum
ve kanaat önderlerinin güçlü etkileri vardır. Bu, entelektüel zümre değerlere
yenilerini katar, var olanları duruma göre yeniden üretir ve yorumlar.
Böylece değerlerin daha güçlü hale gelmelerini sağlarlar. Bu aydın ve
sanatçıların görüşlerini eğitim politikalarını belirleyenlerin dikkatle izlemesi
ve politika uygulamalarına katması eğitimin bireysel ve toplumsal yönünü
güçlendirir.
Değerler,

eğitim

felsefesinin

ve

eğitim

sosyolojisinin

önemli

konularındandır. Değerler, toplumun karakterli insan yetiştirmek için
belirlediği iyi-kötü, doğru-yanlış gibi olumlu ve olumsuz kavramları ahlak
ile ilişkilendirerek ortaya konmasıyla belirlenir ve bununla toplumsal dirlik
sağlanır. Çalışkanlık ve tembellik gibi. Çalışkan olmak erdemli bir
davranıştır, tembellik ise erdemsizliktir, kötü bir davranıştır ve ayıptır.
Toplum bu kavramlara değer biçerek, çalışkanlığı değerli, tembelliği ise
1

Dede Korkut, Türkmenistan başta olmak üzere Türk Dünyasında “Korkut Ata” olarak
bilinir ve bu “Korkut Baba” demektir.
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değersiz sayarak insanlara yön verir. Değerli olanları benimseyen insanların
sayısı artınca toplumsal mutabakat artar. Benzer şekilde vatansever-vatan
haini, ahlaklı-ahlaksız, eğitimli-eğitimsiz, dürüst-sahtekâr gibi değerler de
iki uçludur. İki uçlu değerlerde olumlu olanlarda mutabakat sağlanması
beklenir. Son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de değerler eğitimi
akademik alanda da önemli ilgi alanı ve araştırma konusudur (Oğuz, 2012).
Âşıklar, şiirlerinde geniş bir ilgi alanında yaratıcılık sergileseler de
toplumun kültürel devamlılığını ve dirliğini sağlamak için millî ve dinî
değerlerini vurgulayarak, topluma yaşama sevinci ve umut aşılayarak ayakta
kalmalarını sağlamışlardır. Özellikle Âşık Zülalî’nin Ceditçilik akımının
etkisiyle Türk Dünyasının “Dilde, işte, fikirde birlik!” ilkesi gereği
yenilikleri topluma mal etmeye yönelik çabalar içine girdiği görülür. Âşık
Sefilî işgal altındaki bir ülkede millî bir topluma değil, daha çok erdemleri
vurgulayarak bireylere seslenmiş ve onları sağlam karakterli insanlar
olmaya davet etmiştir.
Ceditçilik – Kadimcilik
1000’li yıllara bilimsel ve teknolojik üstünlükle giren Türk toplumları
ilerleyen zaman içinde bilimde önce yavaşladı, sonra durdu ve nihayet
gerilemeye başladılar. 1700’lü yılların sonunda bilimsel bilgi üretmek bir
yana, eski bilgileri ve bilim kültürünü bile kaybetmiş, cehalet içinde perişan
bir hale düşmüşlerdi. Bu arada başta Avrupa olmak üzere, diğer toplumlar
ise bilime önem ve öncelik vererek hızla kalkınmaya, ilerlemeye ve
güçlenmeye başladılar. Dünyada geniş alanlara yayılan ve bilimsel çöküş
yaşayan Türk toplumları topraklarına sahip çıkamadılar çünkü bilimde
ilerleyenlerin teknolojilerine sahip değillerdi. Türkler her savaşta korkunç
yenilgiler aldılar, topraklarını kaybettiler ve katliamlara maruz kaldılar.
Sürgünler ve kaç ha kaç trajedileri yaşandı. Özellikle Rusya’da ve
Balkanlarda! Rusya 19. yüzyıl içinde Asya’daki Doğu Türklüğünü Bering
Boğazı’na kadar tamamen teslim aldı. Rusya Türkistan’da neredeyse elini
kolunu sallayarak ilerlerken, karşısında kaynaklarını kullanma bilgisi
olmayan, yoksul ve cehalet içinde yaşayan, ulusal bilinci olmayan ya da çok
zayıflamış insan yığınları vardı!
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Türk Dünyasının entelektüel yönden en gelişmiş yeri Kazan
Tatarlarının yaşadığı bölgeydi. Avrupa’daki bilimsel gelişmeleri izleyen
Kazanlı aydınların Müslümanların2 hali üzerinde düşünmeleri ve cehalet
faciasını ortadan kaldırma düşünceleri yeni arayışları ortaya çıkardı. Bu
arayış Ceditçilik düşüncesine yol açtı. Ceditçilik, “yenilikçilik, yeni usul
veya yöntemleri benimsemek, gelenekten çok akılla bilimsel bilgiyi
kullanmak” anlamına geliyordu. Bu görüşün karşısında ise gelenekçilik,
eski denenmiş yöntemlerde ısrar etmek anlamında Kadimcilik yer alıyordu.
Ceditçiliğin en önemli temsilcisi Kırımlı İsmail Gaspıralı’dır (18511914). İsmail Bey, başta eğitim yöntemleri olmak üzere her işte yeni ve
bilimsel yöntemlerin kullanılmasını öneriyordu. Eğitime çok önem
veriyordu ve Türk Dünyası’nın birlik ve dayanışma içinde olmasını
istiyordu. Bu görüşlerini “Dilde, işte, fikirde birlik.” sloganı ile özetliyordu.
İsmail Gaspıralı 1901 yılında Posof, Ahıska ve Ahılkelek’i ziyaret etmiş ve
özellikle eğitim durumunu inceleyip cehalet ve sefaleti not etmişti
(Gaspıralı, 2017: 348). Anadolu başta olmak üzere Türklerin yaşadıkları her
yerde aynı cehalet ve sefalet yaşanıyordu.
Makalenin konusu iki âşıktan biri olan Âşık Zülalî’nin İsmail
Gaspıralı’nın düşünceleriyle tanıştığı hatta Ceditçi olduğu şiirlerinden
açıkça bellidir. Zülalî, kısa bir süre Bursa’da İttihat ve Terakki’nin açtığı
bilimsel eğitim yapan bir “mektep”te bilimsel eğitim (fenni terbiye) almıştır.
Âşık Zülalî, 1899-1904 yıllarında ise Azerbaycan’ın Şeki (Nuha) şehrinde
Ceditçi bir okulda bilimsel eğitim yapan (usul-ü ceditçi) bir öğretmen olarak
görev yapmıştır. Ahıska’nın önde gelen aydın ve devlet adamlarından biri
olan Ömer Faik Numanzade anılarında Âşık Zülalî’den bahseder.
Numanzade, bilimsel eğitim yapan bir okulu cehalet ve taassubun kol
gezdiği

Ahıska’da

açamayacağını

anlayınca

Azerbaycan’a

geçer.

Numanzade, anılarında Şeki’de açılan Ceditçi okullardan üçüncüsünün
Kışlak’ta açıldığı ve öğretmeninin de Ahıskalı Yusuf Efendi adında yarı
2

Rusya’da “Müslüman” adı “Türk” yerine kullanılmaktaydı. Böylelikle Rus Devletinin
duymak istemediği “Türk” ifadesinden kurtulmuş olunuyor, düşmanlığı üzerlerine
çekmiyorlardı. Ümmetçilik düşüncesi de Türklerin kendilerine “Türk” demelerinden
hoşlanmıyordu. Her kavim kendi adıyla anılıyordu. Türkler kendilerinin “Türk” olduklarını
söylediklerinde ise “kavimci” etiketiyle karşılaşıyordu. Bu yüzden “Müslüman” ya da
“İslam” kimliği kullanılmaktaydı. Kastedilen Türklüktü.
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medrese, yarı mektep görmüş bir genç olduğunu kaydetmiştir (Numanzade,
2000: 53). Sözünü ettiği Yusuf, Âşık Zülalî’dir. Numanzade bu okulların
çok başarılı olduğunu ve Türk toplumundan rağbet gördüğünü de
kaydetmektedir.
Âşık Zülalî, “esir Türk ellerine umut” ithafıyla İntibahname (Uyanış
çağrısı) başlıklı Ceditçi şiirini de Şeki’de öğretmenken yazmıştır (Kırzıoğlu,
1958: 79; Arslanoğlu, 1987: 32; Zeyrek, 1988: 181):
“Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur
Şarka, garbe yıldırımlar çakarız bir gün olur.
Kara bulutlar içinden parlayıp, şimşek atar
Gök gürülder, dolu yağar, bakarız, bir gün olur.
Kars, Batum, Kafkas Eli’nden çevrilen hisarları
Vuruban millî külünkle yıkarız bir gün olur.
Türkiya’nın güneşinden bir kıvılcım alırız
Bir cehîm olur, cihanı yakarız bir gün olur.
Anadol’dan Hind ü Çin’e geçeriz Temür gibi
Himalaya dağlarını çalkarız bir gün olur.
Dağıstan, Kırım, Kazan, İrân ü Türân, Kaşgar’ı
İttihadın zenciriyle sıkarız bir gün olur.
Türk doğarız, Türk yaşarız, Türk gezeriz her zaman
Devrilen Moskof elinden çıkarız bir gün olur.
Der Zülalî, Dicle, Fırat, Ceyhun, Araslar gibi
Cûş eder deryalara hep akarız bir gün olur.
Zülalî, bu şiirinde millî bir gurur ve özgüven içindedir ve dinleyicilerine
bu duyguyu yaşatarak kurtuluş için güç vermeye çalışmakta, yol
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göstermektedir. “İntibahname 2” adlı şiirinde de milletin kurtuluş yolunun
eğitimden geçtiğini anlatmaktadır. Eğitimdeki gerilik ve bunun sonucunda
ortaya çıkan bilimsizlik ve cehalet onu isyan ettirmektedir. Bu hususta şu
şiiri anmak gerek (Zeyrek, 1988: 182):
“…Ki, Kars’ın köylerin derler yazan yok iki satır Türkçe
Acep Türk-hattı çıktı da gezer mi şol – semavatta?3
Diğer milletlere göre ne denlü geride kaldık
Aman kardaş ne fark vardır bizim ile cemadatta?4...”
Edebiyat ve Eğitim
Âşık Zülalî birçok konuda şiir yazmıştır: Vatan, millet, din, iman, aşk,
sevda, doğal güzellikler, aile değerleri, gurbet, sıla, ana babaya saygı,
hayvanlar, bitkiler, riyakârlık, karaktersizlik, erdem ve hikmet sahibi olmak
bunların başında gelir. “Kars Elinin Şadlık Destanı”nda millî duygularını
dile getirir:
“Kars’ın kalasına astık ay yıldız
Karanlık geceler oldu güpgündüz
Düşman dayanamaz Türkoğlu Türküz
Tarihte şahittir künyalarımız.” Zülalî bu uzun şiirini şöyle sürdürür:
“Savaşa kurt gibi dalanlarız biz
Düşmana bozgunu salanlarız biz
Dünyada intikam alanlarız biz
Kalmaz ahirete davalarımız.” Bu şiirin nakaratı da ayrıca ilginçtir:
“Öyle mi Kars elinde
Çığ kopar kar selinde
Bir milyon şehit yatar
Mübarek Kars elinde.”
3
4

Semavat: Gökler
Camadat: Cansız varlıklar
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Cumhuriyet Bayramı üzerine de uzun bir şiir yazmış, şunları
söylemiştir (Zeyrek: 1988: 189):
“Bu bayramda şan verir yıldız hilal
Bu bayramdır kazandıran istiklal
Çal sazını söyle türkü ey Zülâl
Cumhuriyet Bayramı’na hazır ol.”
Her iki âşık da geçimlerini âşıklık dışında işler yaparak kazanmışlardır.
Âşık Zülalî bir yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, bir yandan da
öğretmenlik veya imamlık yapmıştır. Bu işleri devlet memuru olarak da
yapmamıştır. Geleneksel imamlar yaptıkları imamet karşılığında ücret
istemezlerdi. Namaz kıldırmak büyük sevap kazandıran dini bir hizmetti ve
karşılığında para alınmazdı. Ancak cami cemaati, imamın yaptığı dinî
görevler karşılığında “imamlık hakkı” olarak bağışlarda bulunurdu. Zira,
imamlık bir iş değil, sevabına yapılması gereken dinî bir görevdi.
Âşık Sefilî de hem köyünde ziraatla uğraşmış hem de imamlık
yapmıştır. Bazı kaynaklarda adı Molla Sefilî olarak da geçer. Sefilî’nin
mollalık yanında falcılık, cindarlık, halk hekimliği yaptığı da kaynaklarda
geçmektedir (Hacılı, 2009: 181; Hacılı, 2014). Sefilî’nin Bakülü milyoner
Zeynelabidin Tağıyev ile de yakın ilişkileri vardır. Tağıyev, Rusların yaptığı
1915 Ardahan kırgını sonrasındaki sefalette yardıma koşmuş ve binlerce
Türk’ün hayatta kalmasını sağlamıştır. Sefilî 1915 Ardahan-Kars Kırgını
Ağıtında Tağıyev’e minnettarlığını şöyle dile getirmiştir (Arslanoğlu, 1987:
51):
“Sabi, sıbyan ata ana izler
Petek yavruları gibi sızlar
Yardım, meded deyu gözler
Çöktü zulmet pus, dumana yetişti.
…
Merhamet kanidur Tağıyev Hazreti
Namıyla tutmuştur cihanı zati.
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Hak bire bin vermiş varı devleti
Buldu haxtan şöhret şana yetişti…
…
Düşkünler aldılar nimeti nani,
Merhamet eyledi keremler kani
Sağ olsun Cemiyyet vilayet xani,
Çox derd çekdux ol dermane yetişti…”
Sefilî’nin hayatı hep Rus-Gürcü hâkimiyeti altında geçmiştir. Üstelik
yaşadığı dönemde, sosyalizme rağmen hem Rus hem de Gürcü ırkçılığı
yüksek bir değer olarak görülmüş, kendinden olmayanlara zulüm saçmıştır.
Bunun en kötü sonuçlarını Türkler yaşamışlardır. Böylesi bir ortamda etnikmillî şiirlerle çıkış yapmak hayli riskli olmalıdır. “Türk” sözcüğünü
kullanmak bile büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Rusya ve çevresinde Türk
yerine “Müslüman” sözcüğü kullanılıyordu. “Türk Birliği” düşüncesi bile
“İttihad-ı İslam” adı altında dile getirilebiliyordu. Çünkü “Türk” olmak
Rusya’da “düşman” olmakla eşanlamlı gibiydi. Türkler, özellikle okuryazar
olanlar ve din görevlileri Sovyet devletinin sıkı denetimi altında
olmuşlardır. Bu ortamda bir imam da kontrol altındadır ve izlenmektedir.
İmamlar da bunu hissetmiş olmalıdır. Bu yüzden Sefilî’nin Türklüğünü öne
çıkaran bir yaklaşım sergilemesi, o yönde şiirler yazması beklenmemelidir.
Yine de Kars ve Ardahan’daki katliamı anlatan şiiri millî ve insanî
değerlerle yüklüdür. Ayrıca Kobliyan Köyleri destanında köylülerin Türkçe
konuşmamasını ayıplamaktadır:
“Yazux sene Sinis-Qorkisminda,
Namazda görmedim birini bende
Gürcice diyerler “tsıxali minda”5
Türkçe eşitmedim yüzde birinde.” (Hacılı, 2014: 44)
Gürcistan’da Türkçe sadece Türklüğe has bir özellik değildi. 6 19.
yüzyılın sonlarına kadar Türkçe Gürcistan’da lingua franca idi. Sonrasında

Gürcüce “su istiyorum”.
2018 yılında Gürcistan’da Acaralı yaşlı bir Müslümanla konuşurken, “Türkçeyi neden
öğrendiniz? diye sormuştum. Sorumu yadırgayarak baktı ve Ahıska ağzıyla, “Misliman
dilidur, ben de mislimanım, tabi ki bilecem ve konuşacam.” dedi. Türkçe, Gürcistan’da hala
Müslümanların iletişim aracı olmayı sürdürüyor.
5
6
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da Gürcistan’daki Müslümanların ortak dili olarak kaldı. Yani Sefilî’nin
Türkçe konuşmaya çağırması Türk’ün dili olduğu kadar Müslüman
dayanışmasının da dili olduğu içindir.
Sefilî, “Kobliyan Köyleri Destanı”nda Azgurlulara ve muhtemelen
Azgurlu ünlü aydın Ömer Faik Numanzade’nin aleyhine sözler sarf
etmektedir. Sefilî bilimsel gelişmelerden ve onu izleyen Müslümanlardan
tedirgin olmuş gibidir. Molla Sefilî Ceditçiliğin karşısında ve Kadimci
saflarda yer alıyor gibidir. Geleneğin sürmesi uğruna yenilik taraftarlarının
karşısında yer almaktadır. Sefilî’nin yer aldığı tarafı Türk dünyasının büyük
Ceditçisi Kırımlı İsmail Gaspıralı 1901 yılında yaptığı Posof ve Ahıska
gezisi esnasında tasvir etmiştir ve yoğun cehalet ve sefaleti gözler önüne
sermiştir (Gaspıralı, 2017: 348). Sefilî bu sefaletten rahatsız olsa bile
durumu düzeltme yolunun bilimsel eğitimden geçtiği görüşüne katılmadığı
anlaşılıyor. Öte yandan Sefilî’nin pek hazzetmediği Azgur, Ahıska’da
eğitimde nispeten ileri gitmiş ve aydın insan sayısı daha fazla olan bir
yerdir. Sefilî onlarla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Azgur ağaları palto geyinmiş
Egdurmiş papağı faytona binmiş
Eşittim ramazan üç güne enmiş
Ömer Efendi koymuş akdi peymana.” (Hacılı, 2014: 44) diyerek Ömer
Faik Numanzade ve diğer Ceditçilere karşı tavır almıştır.
Sefilî’nin dini yönden beğenmeyip afişe ettiği Adıgün civarı, Ahıska
Türklerinin uygarlığa dair gelişmelere öncülük eden bir yerdir. Hacılı (2014:
21), 1934 yılında Adıgün’de kolhoz tiyatrosu yapıldığını not etmektedir.
Memmedli ve Zeyrek (2015) ise Adıgün’de 1933-1944 yılları arasında
“Kızıl Rençper” ve “Adıgün Kolhozcusu” gazetelerinin yayınlandığını
kaydetmektedir.
Fersa köyünden sürgün edilen ve hayatını öğretmen ve gazeteci-yazar
olarak sürdüren 1932 doğumlu İbrahim Seferov, Molla Sefilî’nin “Kobliyan
Köyleri Destanı”nda mollalığını kötü biçimde kullandığını söylemiştir.
“Okuryazarı çok olan, aydınlanmış, dil bilen ve uygarlığa daha açık olan
köylerde yaşayanları dinsiz, içkici, ahlaksız olarak karalamış, cehaletin bol
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olduğu yerleri ise iyi Müslüman saymıştır, Ona göre iyi Müslüman cahil
olur!” demektedir.7
Öte yandan, Sefilî’nin Kobliyan Köyleri Destanı gibi Zülalî de
Posof’un köylerini mizahi bir dille anlatmıştır.
Ahıska’nın işgali Rusya’nın işgal ettiği yerlerdeki zulüm ve kitlesel
imha (Ardahan kırgını gibi) karşısında her iki âşık da bunu lanetleyen şiirler
yazmıştır. Ancak bir camii için yazılmış en güzel şiirlerden biri Ahıska’nın
işgalinden sonra yaşanan Ermeni terörü üzerine, Sefilî tarafından yazılan
“Camican” adlı şiirdir (Mutlu, Aliyeva Çınar ve Uravelli, 2017: 27):
“Herolilar Osmanniya kaçarlar,
Ermeniler sedirlere geçerler,
Cami avlusunda şarap içerler
Ne günden günlere kaldın, camican…”
Bazı şiirlerinde Molla Sefilî, elini dünyadan çekmiş ya da çektirilmiş
gibidir.
“Sefilî, et ibadet, gendini kurtar,
Aldanma dünyaya, günahın yeter.” (Hacılı, 2014: 44)
Sefilî, Değirmen ve Mezarlık ile yaptığı deyişmelerinde de bu dünyanın
fani, gelip geçici bir yer olarak tasvirini yapar ve insanları asıl öteki
dünyaya hazırlanmaya çağırır. İnsanın ölümlü olduğu bir gerçektir.
Zülalî’nin şiirlerinde de ölümsüzlük yoktur ama insanları bu dünyayı
sevmeye, yaşarken eser bırakmaya çağırır ve yaşamayı kötüleyerek
insanların yaşama sevincini ellerinden almaz. Sefilî diyor ki:
“Seherden oğradım mezeristana,
Elini dünyadan çekmiş yatarlar,
Kan içen böcükler taramış tene
Azrail belini bükmüş yatarlar.” (Hacılı, 2014: 32). Başka bir şiirinde
onurlu olmanın erdemine işaret eder (Hacılı, 2014: 35):
Kadir mevlam kelamında buyurmuş
7

İbrahim Seferov ile Bursa’da 12. 08.2019 tarihli görüşme kaydından.
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Pis dünyayı gözden atsan yaxşıdır.
Namerdin eline geçip kalmadan,
Deryalara düşüp batsan yaxşıdır.
…
“Der Sefilî, namus arı bilmeyen,
Ekmek tanımayan tuzu bilmeyen
İlim öğrenmeyen, yazı bilmeyen
Anlamayan dosttan düşman yaxşıdır.”

Yaxşıdır başlıklı başka bir

şiirinde de:
“Bir meclise varanda özüni ögme
Şeytana can verip yoksulu dögme
Haksıza hakk deyip düzleri egme
Deme ki dünyada zulüm yaxşıdır.”
Zülalî de insan tanıma, mertlik, gelişkin insan olmayı öne çıkarmakta,
izleyicilerine aklını kullanmayı telkin etmektedir:
… “Cahilin her va’dine kanma yalandır
Kâmilin her sözü derde devadır
Mert-yiğidin zehri derde şifadır
Namerdin bal şekerinden tıkınma.” (Zeyrek, 1988: 109). Zülalî,
Azrail’e şiir yazıp sohbet edecek kadar dine sevgiyle (korkuyla değil)
yaklaşmaktadır:
Pek de uzak değil Huda’ya varmak
Hiçtir Allah varken sana yalvarmak
Muradın verirse intikam almak
Al, yoktur kudretim halim Azrail. (Zeyrek, 1988: 129).
Sonuç
Hem Âşık Zülalî hem de Âşık Sefilî şiirlerinde gençlerin karakter
oluşumunda yararlanabilecekleri düşüncelerini şiir/türkü olarak söylemiş ve
adeta halkın öğretmeni gibi davranmışlardır. Sefilî, özgür bir toplumda
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yaşama olanağı bulamamıştır. Bu yüzden gerçek düşüncelerinin ne kadarını
şiirlerine yansıtabildiği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Ayrıca bütün şiirlerinin
elde olup olmadığı da bilinmemektedir. Eğer başka şiirleri de ortaya çıkarsa
yeni değerlendirme yapmak gerekecektir. Şiirlerinin tamamı konusundaki
kaygıyı Âşık Zülalî için de dile getirmek mümkündür. Âşık Zülalî’nin de
henüz yayınlanmamış şiirlerinin olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar
yayınlandıktan sonra resmin tamamı görüleceğinden daha verimli
değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır.
Birbiriyle neredeyse yaşıt olan ve aynı kültürün yoğurduğu bu iki halk
ozanı, farklı görüşleriyle erdemleri öne çıkarmış, toplumsal kaliteyi artırmak
için toplumun öğretmeni gibi davranmış, ürettikleri estetik ve felsefe ile
toplum kalkınmasına katkıda bulunmuşlardır. Geliştirdikleri vatan ve millet
kavramları ve güçlendirdikleri Türklük duygularının etkisini Türk İstiklal
Harbine bölgeden katılan gazi sayılarına bakarak anlamak mümkündür.
Küçük bir ilçe olan Posof’un İstiklal Madalyalı gazi sayısı 350’nin
üstündedir (Çınar, 2018).
Atabek Yurdu’nun aynı dönemde yaşayan iki önemli âşığının şiirlerinde
en belirgin özellik Ceditçi ve Kadimci çizgileridir. Zülalî’nin Ceditçi,
Sefilî’nin Kadimciliğe yakın olduğu söylenebilir. Bunun anlamı Zülalî’nin
milliyetçi, Türkçü, yenilikçi, kendi geleneksel değerlerini korurken, modern
toplumun değerlerinden de yana olduğu, Sefilî’nin ise geleneksel değerleri
derinleştirerek muhafazakârlaşmayı önerdiğidir. Demokrasi açısından
bakınca dengeli bir toplum için birbirinden farklı olan yenilikçi-gelenekçi
çerçeveli her görüş de dile getirilmesi gereken görüşlerdir.
Eldeki verilere göre iki ozan da toplumdan aldıkları empirik bilgiyi,
insanlık, yurt ve dünya meseleleri hakkında düşünmüş ve görüş geliştirerek
ilerletmiş kişilerdir. Her ikisi de karakterli insan yetiştirmeyi temel değer
olarak görmüşlerdir. Karakterli insan her davranışını ahlak ve erdem
süzgecinden geçirdikten sonra davranış sergileyen insandır. Sağlam
karakterin yanı sıra, insanların erdemli, namuslu, dürüst ve dindar kişiler
olarak yetiştirilmeleri ve öyle yaşamaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu
değerler insanı yücelterek toplumun kalitesini artıran görüş ve değerlerdir.
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Halkın içinden çıkan, onu eğiten ve yönlendiren kanaat önderi olan
sanatçıların görüşlerinin eğitim içerikleri, eğitim politikaları belirlenirken ve
politika olarak uygulanırken dikkate alınması, eğitimin doğru bir kültürel
tabana yerleşmesine ve niteliğinin yükselmesine hizmet edecektir.
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KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN SÜRGÜN VE GÖÇ: BADEM
DALINA ASILI BEBEKLER
MIGRATİON AND EXİLE THROUGHT THE EYES OF A CHİLD:
BADEM DALINA ASILI BEBEKLER
ИЗГНАНИЕ И МИГРАЦИЯ ИЗ ГЛАЗА МАЛЕНЬКОГО
МАЛЬЧИКА: “МЛАДЕНЦЫ, ВИСЯЩИЕ НА МИНДАЛЬНОЙ
ВЕТКЕ”
Sezin TÜFEKÇİ KÖROĞLU
Özet
İnsanoğlu tarihin en erken dönemlerinden bu yana kimi zaman
gönüllü, kimi zaman zorunlu olarak başka bölgelere göç etmek zorunda
kalmıştır. Ekonomik, politik, sosyo-kültürel boyutlarıyla önemli sonuçlar
doğuran bu göçler, insan ruhunda derin izler bırakmıştır. Derin izler bırakan,
yaralar açan bu göçlerin serüveni kaçınılmaz olarak en gerçekçi şekilde
edebi eserlere de yansımıştır.
Göç edebiyatının önemli yazarlarından biri, yalnız eserleriyle değil
yaşamıyla da halkının trajedisini simgeleyen Cengiz Dağcı'dır. 1919 yılında
Kırım’ın Yalta şehrinde dünyaya gelen Dağcı, İkinci Dünya Savaşı’nda
Rusların safında savaşırken Almanlara esir düşer. Almanların yenilmesiyle
esir kampından kurtularak Polonya’ya sığınan Dağcı, daha sonra Londra’ya
yerleşir ve burada 2011 yılında hayata gözlerini yumar. Ülkesinden yaklaşık
altmış yıl ayrı kalan Dağcı’nın kendi yaşamından canlı izler taşıyan
eserlerinde, Sovyet rejiminin baskılarını, Rus-Alman mücadelesi sırasında
yaşanan tehcir ve katliamları, Almanların geri çekilmelerinin ardından
yaşanan 1944 Kırım Tatarları sürgününün acılarını takip etmek mümkündür.
Onun eserleri edebi bir metin olmanın ötesinde tarihe kayıt düşen önemli
eserler olarak da zikredilmelidir.
Dağcı’nın eserleri arasında Kırım Türklerinin Trajedisini anlatan
Badem Dalına Asılı Bebekler ayrı bir yerde durmaktadır. Yapıt, tarihin en
trajik olaylarından biri olan sürgünü küçük bir çocuğun gözünden anlatır.
Küçük Haluk’un annesinin ölümü ve babasının ortadan kaybolmasıyla
başlayan, bütün köyün sürgün edilmesi ve sürgüne direnenlerin
öldürülmesiyle son bulan roman, yazarın otobiyografisinden yoğun izler
taşımakla birlikte Kırım Tatarlarının maruz kaldığı jenosit ve sürgünü kayıt
altına alırken bu olgular çerçevesinde evrensel bir dramı yansıtır.

Bu çalışmada, Badem Dalına Asılı Bebekler romanında toplu sürgün
ve göç mefhumu, bireysel, toplumsal ve evrensel boyutlardaki iz
düşümleriyle incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sürgün, Çocuk, Kırım
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Abstract
Since the early history, humankind have migrated from one region to
another, sometimes voluntarily sometimes by necessity. The migrations
causing important economical, political and socio-cultural results, has left
deep marks in mankind’s soul.The adventure of these migrations leaving
deep marks and making wounds, has inevitably reflected on the literary
works in the most realistic way.
One of the most important authors of migration literature is Cengiz
Dağcı who symbolises the tragedy of his own people not only with his
works but also with his life.
Dağcı , born in 1919 in the city of Yalta of Crimea, was taken
prisoner by German forces while fighting on side of Russian forces in
World War 2. He got out of the prisoner camp after failure of Germany and
took refuge in Poland. Later he settled in London and passed away there in
2011.
Dağcı was seperated from his country for 60 years. In his works
carrying trails of his own life, it is possible to monitor the pressure of Soviet
Regime, the emigrations and genocides during Russian- German struggle,
the sufferings with the exile of Crimean Tatars in 1944 after withdrawal of
Germany. Beyond being literary works his works should be referred to as
important studies recording history .
‘Badem Dalına Asılı Bebekler’ telling the tragedy of Crimean
Tatars, has a different place among the works of Dağcı. The book tells the
story of the exile which is one of the most tragic events through the history
through the eyes of a child. The novel begins with disappearance of little
Haluk’s father and mother ,and ends with the exile of all the villagers and
being killed of those who resisted. While recording the genocide and exile
of Crimean Tatars, the novel reflects an universal drama within the frame of
these facts. At the same time it carries intensive traces of the author’s
autobiography.
In this study mass migration and conception of migration in the
novel ‘Badem Dalına Asılı Bebekler’ will be examined in individual, social
and universal dimensions.
Key Words: Migration, exile, child, Kırım

Резюме
С самого раннего периода истории человечеству приходилось
иногда добровольно, иногда обязательно мигрировать в другие
регионы. Эти миграции, которые привели к значительным
последствиям с их экономическими, политическими, социальнокультурными аспектами, оставили глубокие следы в человеческом
духе. Приключения этих миграций, которые оставляют глубокие следы
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и причиняют повреждения, неизбежно самым реалистичным образом
отражаются в литературных произведениях.
Чингиз ДАГДЖЫ, одним из наиболее видных авторов
миграционной литературы, символизирует трагедию своего народа не
только своими работами, но и своей жизнью. Родившийся в 1919 году
в крымском городе Ялта, Дагджы попадает в плен к немцам, сражаясь
в рядах русских во время второй мировой войне. После разгрома
немцев, освободившись из лагеря пленных, Дагджы укрылся в Польше,
затем поселился в Лондоне, где и умер в 2011 году. Дагджы должен
был отдалиться от своей страны около шестидесяти лет. В
произведениях Дагджа, которые содержат живые следы своей
собственной жизни, можно проследить репрессии советского режима,
депортации и резни, произошедшие во время русско-германской
борьбы, а также страдания депортации крымских татар 1944 года после
отступления немцев. Его произведения следует также упомянуть как
важные произведения, которые вошли в историю, помимо того, что
они являются литературным текстом.
Среди его произведений, “Младенцы, Висящие На Миндальной
Ветке”, рассказывающий о трагедии крымских турок, занимает особое
место. Произведение рассказывает о изгнании, одно из самых
трагических событий в истории, глазами маленького мальчика.
Начиная со смерти матери маленького Халука и исчезновения отца,
роман заканчивается изгнанием всей деревни и убийством тех, кто
сопротивлялся изгнанию. Роман, помимо того, что несет интенсивные
следы из автобиографии писателя, отражает всеобщую драму в рамках
этих явлений при записи генозиса и изгнания крымских татар.
В этой работе в романе “Младенцы, Висящие На Миндальной
Ветке” будет изучаться массовое изгнание и миграция с помощью
следовых представлений в индивидуальном, социальном и
универсальном измерениях..
Ключевые слова: миграция, стрелять, ребенок, децимация

Giriş
Badem Dalına Asılı Bebekler, Cengiz Dağcı’nın diğer birçok eseri
gibi, belirli bir döneme tanıklık etme özelliği taşımaktadır. Roman, Kırım
Tatarlarının maruz kaldığı baskı ve bunun ardından yaşanan sürgün
hadisesinin toplumsal ve sosyal boyutlarını tarihi verilerin izdüşümünde,
gerçekle uyumlu bir zaman-mekân çerçevesinde sunmaktadır. İlk olarak
1970 yılında basılan romanın kurgusu Kırım Tatarlarının 1930’lu yıllarda
yaşadığı acı ve sürgünlere dayanır. Romanın Dağcı’nın biyografisiyle
yakından ilişkili şahıs kadrosu, olayların bireysel izlekteki izdüşümünü
verir. Bilhassa, başkahramanın küçük bir çocuk olması ve olayların onun
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algı prizmasından süzülerek okuyucuya yansıtılması, bireyin duygu ve zihin
dökümünü ön plana çıkarır. Diğer taraftan romanda Kırım Tatarları özelinde
yansıtılan baskı ve toplu sürgün hadisesi yaklaşık olarak aynı tarihlerde,
aynı coğrafyanın diğer halklarına da uygulanmış, hatta insanlık tarihi
boyunca birçok milletin kaderi olmuştur. Bu bakımdan, romanda toplumsal
ve bireysel olayların yanı sıra evrensel bir olgunun izlerini sürmek de
mümkündür.
Badem Dalına Asılı Bebekler, biyografik özellikler taşıyan bir roman olması
bakımından biyografik okumaya da uygun bir eserdir. Romanın
başkahramanı Halûk ile Dağcı’nın biyografisi arasında sıkı bir ilişki vardır.
Bu itibarla, bu çalışmada önce Dağcı’nın Kırım halkı trajedisinin simgesi
olan yaşamı ve Kırım’ın romana yansıyan dönemdeki tarihsel sürecine
kısaca değinilecek ve ardından baskı ve sürgün olaylarının Badem Dalına
Asılı Bebekler romanındaki bireysel, toplumsal ve evrensel yansımaları
çocuk kahraman Halûk’un bakış açısıyla incelenecektir.

1.

Dağcı’nın Kırım Yılları

9 Mart 1919’da Kırım’ın Gurzuf kasabasında dünyaya gelen Dağcı,
22 Eylül 2011 tarihinde Londra’da vefat etmiştir (Kocakaplan, 2012: 23). 92
yıllık ömrü, halkının trajedisini insanlığa duyurabileceği çok sayıda roman
kaleme almasına vefa etmiştir. Dağcı, romanlarında çoğunlukla, yirmi
yaşına dek yaşadığı Kırım’ın Sovyet hükümeti tarafından duçar edildiği
trajediyi konu alır. Dolayısıyla biyografik özellikli romanları, onun
çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki yaşamıyla yakından ilişkilidir.
Dağcı’nın çocukluk yılları Kırım halkının açlık, baskı ve sürgüne adım adım
yaklaştığı yıllardır. Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 18 Ekim
1921’de, Rusya’ya bağlı ve onun iş birliği yapmakla yükümlü bir bölümü
olarak kurulmuştur (Şeyma, 2017: 97). Bu tarihten itibaren Sovyet hükümeti
Kırım’daki yiyecek maddelerinin büyük bölümünü müsadere edip başka
bölgelere göndermiştir. Bu coğrafyada böylece şiddetli bir açlık felaketi baş
göstermiş, bunun etkilerini azaltmak amacıyla devlet tarafından azınlıklara
özel teşebbüs hakkı tanıyan bir ekonomi programı (NEP) uygulamaya
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konulmuştur (Kemiksiz, 2018: 44). Dağcı’nın önceleri çiftçilik daha sonra
berberlik yapan Babası Emir Hüseyin Dağcı da NEP’den faydalanarak
kardeşleriyle birlikte “Topkayacılar Şirketi”[1] adlı bir bağcılık şirketi
kurmuştur. ( Şahin, 1996: 2-8). Ancak, 1928’de Stalin’in idareyi fiilen ele
almasının ardından NEP politikasına son verilip kooperatifleşme yerine
kolektifleşmeye dönük uygulamalar gerçekleştirilir. Her türlü özel teşebbüs
ve mülkiyetin yasaklandığı bu süreçte Topkayacılar Şirketi de kapatılıp
kurucu ve ortaklar Sovyetler Birliği’nin başka bölgelerine sürülür, Emir
Hüseyin Dağcı tutuklanır (Şahin, 1996: 8-10). 1928’den itibaren giderek
artan bir şiddetle köylünün topraklarına devlet adına el konulup varlıklı
toprak sahipleri ve kooperatif/şirket üyeleri, bu uygulamaya direnenler ve
milliyetçi unsurlarla birlikte tasfiye edilmiştir. Bu tasfiyeleri, toplu
sürgünler izlemiş, çok sayıda Kırım köylüsü toplu olarak Sibirya ve
Urallar’ın işçi kamplarına sürülmüştür (Şeyma, 2017: 115-118). 1929’da
başlayan bu ilk sürgünler, 1944 yılındaki büyük sürgüne dek sürmüştür. 18
Mayıs 1944’te Kırım halkının tamamı, 2. Dünya Savaşı’nda Almanlarla
işbirliği yaparak Rusya’ya ihanet etmiş olmak suçlamasıyla topyekûn
Özbekistan topraklarına sürülmüştür( Bekiorva, 2019: 188,189). Yetişkin
erkek nüfus Sovyet ordusunda bulunduğundan, sürgüne gönderilenlerin
büyük çoğunluğunu kadın, yaşlı ve çocuklar oluşturmakla birlikte, bunların
da büyük bölümü sürgün yolculuğu sırasında hayatını kaybetmiştir (Şahin,
2015: 330-335).

1.2. Badem Dalına Asılı Bebekler’de Baskı ve Sürgünün
Panoraması
Badem Dalına Asılı Bebekler, anlatıcının çemberli sandığın dibinde
bulduğu fotoğrafa bakarak fotoğrafın içerdiği zaman ve mekâna dâhil
olmasıyla başlar. Bu zaman, anlatıcının kendi doğum zamanı olmakla
birlikte Kırım halkının topraklarından adım adım koparıldığı süreç; mekân
ise ülkedeki sosyo-politik durumun yakından etkilediği bir köy evidir. Bu
zaman ve mekân, Dağcı’nın biyografisiyle yakından ilişkili; olay örgüsünü
oluşturan olgular ise yansıttığı dönemin tarihi gerçekleriyle uyum içindedir.
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Halûk’un doğumuyla başlayan romanda, yaklaşık on dört yıllık bir zaman
dilimi çerçevesinde Kırım halkının İkinci Dünya Savaşı öncesi yaşadıkları,
yine onun zihninden, kronolojik olarak yansıtılır.
Halûk, varlıklı çiftçi bir ailenin ilk ve tek çocuğu olarak dünyaya
gelir. Babası aynı zamanda berberlik yapmakta ve kardeşleriyle birlikte
kurduğu şirketi yönetmektedir. Onlar ve akrabaları, köy insanlarıdır, ata
mirası toprakları, üzüm bağları ve tütün tarlalarıyla uğraşır, alışılmış bir
yaşam sürerler (Dağcı, 1970: 33).
Ülkenin içinde bulunduğu sosyo-politik durum, romanda ilk olarak
onun erken çocukluk dönemi arkadaşı Sevgil’in sözleriyle okuyucuya
yansır. Bu günler, Kırım’da özel mülkiyete izin verilen, kısmen de olsa
rahat bir dönemdir ancak bu dönemin sona ereceği, tüm mülkiyet
sahiplerinin mülküne el konulacağı yönündeki söylentiler toplumda hızla
yayılmaktadır. Sevgil’in sözleri, bu durumun yoksul ve öksüz küçük bir kız
çocuğunun duygu dünyasındaki yansımalarını göstermektedir. Babası evde
yokken sofada oturup yoldan geçen adamlara bakan Sevgil, Halûk’a
büyüyünce nasıl bir adamla evlenmek istediğini anlatır: “(…) kocam da
babam gibi fakir olsun isterim. Bundan böyle zengin kişi kalmayacak
dünyada. Öldürecekler işçiler tüm zenginleri... Fakirler kaloş ayakkabı
giyecekler" (Dağcı, 1970: 44).
Halûk, varlıklı bir ailenin çocuğudur ancak Sevgil’in yoksul ve
zengin halkın kaderine dair söyledikleri onu mutlu eder. “Bu iyi. İyi şeyler
söylüyor Sevgil. Sevgil de kaloş geçirecek ayağına günün birinde.” (Dağcı,
1970: 44). Üstelik Sevgil’in yakınlığını kazanmak arzusuyla, fakir bir çocuk
gibi hareket etmek ister: “Sevgil'e fakir insanlardan biri olduğumu belirtmek
istediğim için belki; pantolonumun düğmelerini çözüp onun işediği yere
işiyorum ve ayakkabılarımı ayaklarımdan çıkarıp, tıpkı Sevgil gibi, sidik
birikintisi içinde duruyorum.” (Dağcı, 1970: 45-46). Sevgil’in, işçi
devrimiyle ilgili sözleri, Halûk’u onun adına umutlandırsa da henüz dört-beş
yaşlarındaki çocuk yüreğinde bir tedirginlik de meydana getirir. Sevgil’in
sözleri onun rüyalarına girer. Halûk, hastalandığı bir gün düşünde belirsiz
bir gökyüzü altında, kaynayan cehennem kazanları, bu kazanlarda
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kaynayan kollar, bacaklar, parçalanmış gövdeler ve kafalar arasında elinde
al bayrakla Sevgil’in koştuğunu, onun ardından da sıra sıra kaloşların
geçtiğini görür. Bu ürkütücü düş manzarasında Sevgil’in elindeki, Sovyetler
Birliği’nin kızıl bayrağı olmalıdır. Dönemin ruhu, Sevgil’in şarkı olarak
söylediği marş ile de okuyucuya yansımaktadır: “Haydin, ileri çalışan halk!
Dikelim al bayrağı barikadlara..” (Dağcı, 1970: 44).
Ülke, iki dünya savaşı arasında şiddetli bir açlığa maruz kalmıştır. Lenin,
1921-1922 yılları arasında yaşanan açlığın izlerini silmek ve rejimin
istikrarını sağlamak amacıyla “Yeni Ekonomik Politika”yı uygulamaya
koyar. Kısaca NEP adıyla bilinen bu kalkınma politikası, köylünün
kooperatifler içinde toplanmasına ve özel girişime olanak tanıyan bir
programdı (Carr, 2007: 256-262). Halûk’un babası ve amcaları tarafından
kurulan Toplu Kardeşler Şirketi, NEP politikasının romandaki simgesi
gibidir. Şirket, devletin özel teşebbüsü teşvik ettiği bu ortamda gittikçe
gelişip büyür ve zamanla bünyesine aile ve akrabalar dışında başka
sermayedarlar da eklenerek “Topkaya Şirketi” adını alır (Dağcı, 1970: 67).
Şirket geliştikçe elde ettiği kârın tamamının yine başka özel yatırımlar için
sermaye olarak mı yoksa bir kısmının okul, hastane gibi sosyal kalkınma
projeleri için mi kullanılması gerektiği, ortaklar arasında ciddi bir tartışma
konusu olur. Kârın tamamının sermaye olarak kullanılması, bir kısmı
kullanılacaksa bunun da yine pekmez fabrikası gibi yeni bir ticari yatırım
için kullanılması gerektiğini savunan çoğunluğun haklılık gerekçesi de NEP
politikasıdır; sosyal kalkınma ve eğitim, ekonomik gelişmeye bağlıdır ve
devletin yerli unsurların özel teşebbüslerini teşvik eden ekonomi politikası
bu haklılığı kanıtlamaktadır. Ancak ekonomideki bütün bu iyileştirici
uygulamalara rağmen halkın rejime duyduğu güvensizlik, romanda Tomak
Amca ile temsil edilir. Şirketin ortaklarından biri ve aynı zamanda Halûk’un
amcası olan bu kişi, devletin söz konusu ekonomik uygulamalarının uzun
sürmeyeceği inancını, “Günün birinde N.E.P.'çiler gelip topunuzu atarlar!"
sözleriyle dile getirmektedir (Dağcı, 1970: 67). Bu güvensizlik, romanda
şirketin yeni sermayedarlarla büyüyüp gelişmesine rağmen, girişimcilerin
“Toplarının atılacağı” zamana dair gaipten haber verenlerin çok olmasıyla
da görünmektedir (Dağcı, 1970: 105).
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NEP devri, Kırım’da, köylerin hızla kalkındığı bir dönem olmuştur.
Bu süreçte, köylünün kendi gücüyle köylerde hastane, okul, kooperatif
kurmasına izin verilmiştir. (Dağcı, 2012: 54.) Bu uygulamaların Kırım
köylerindeki etkisi, romanda Topkaya Şirketi’nin sermayesiyle inşasına
başlanan postane, istasyon ve hastane ile görünmektedir (Dağcı, 1970: 52).
Kırım’ın bu yıllardaki siyasi durumu, romana Halûk’un yaşamında
meydana gelen küçük değişimlerle de yansır. Örneğin annesinin ölümünden
sonra babasının yeniden evleneceğini öğrenen Halûk eve yeni bir anne
geleceği haberiyle heyecanlanmıştır ancak onun bu heyecanı uzun sürmez
çünkü birkaç gün içinde bu evlilik fikri tamamen unutulur. Halûk bunu
babasının daha önemli başka mevzularla ilgilenmek durumunda kalmasına
bağlar. Köyün yakında önemli değişikliklere şahit olması beklenmektedir,
bu nedenle de babası sık sık Yalta’ya gidip gelir ve eve şehirli kılığında muhtemelen Yalta’dan- insanlar gelmeye başlar. Söz konusu önemli
gelişmeler, yakında Yalta köylerini ziyarete çıkacağı söylenen Veli
İbrahimov ile ilgilidir (Dağcı, 1970: 116). Burada adı geçen Veli
İbrahimov, Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi İcra
Komitesi başkanıdır ve 1923 yılında o dönem Kırım’ındaki bu en üst
mevkiye getirilmiştir (Gürhan, 2017: 110). Komünizme inanmasına rağmen
Kırım milliyetçisi eğilimlere sahip olan İbrahimov, Lenin’in zirai ve iktisadi
liberalleşmeyi ve sınırlandırmaların hafifletilmesini öngören iktisadi
siyasetini Kırım’da titizlikle uygulamıştır (Fisher, 2009: 197). Bu
doğrultuda, yeni kurulan köy ve çiftliklere Tatar halkını yerleştirmiş,
köylünün küçük şirketler kurmasına ve kendi olanaklarıyla köylerinde okul,
hastane, vb. kurmasına olanak tanımıştır. Bu sosyo-ekonomik siyaset her ne
kadar devlet eliyle sanayileşmeye ve köylülerin kooperatifler kurmasına
dayalı olup köylüye ekonomik özerklik tanımış olsa da halkın bu refahın
uzun sürmeyeceği yönündeki endişeleri ve gelecek kaygısı güçlü bir şekilde
devam etmektedir. Dağcı, bu durumu, yukarıda alıntılanan bölümün yanı
sıra romanın ilerleyen bölümlerinde de yansıtmıştır. Halûk’un evine şirket
mensuplarının eskisi kadar gelip gitmemesi, köylülerin bir kısmının
topraklarını ucuz fiyatlara satıp uzaklara göç etmesi, akşamları komşunun
komşuya gidip fısıltılı seslerle bir takım mevzular konuşmaları, cuma
günleri okunan dualar, bu kaygıyla ilgilidir. Halk, aralarında toplanan para
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ile yine o yılın kış mevsiminde mezarlık duvarına demir parmaklıklı bir kapı
yaptırıyor olsa da kendilerini güçsüz duyan insanların yüzlerinde
çaresizlikleri belli olmaktadır (Dağcı, 1970: 116). Nitekim zaman, halkın
romana yansıyan bu kaygılarını haklı çıkaracaktır. 1928 yılında Veli
İbrahimov milliyetçilik suçlamasıyla yargılanıp idam edilir (Tanatar, 2017:
23), milli komünizm yolunda giden Tatar münevverlerinin büyük çoğunluğu
da aynı akıbete uğrar (Fisher, 2009: 201). 1924’te Lenin’in ölümünden
sonra Stalin, Rusya’daki bütün topraklara devlet adına el koyar ve rejim için
bir tehdit olarak gördüğü çiftçinin burjuvalaşmasını önlemek için tarımı işçi
sınıfının denetimine verir (Gürhan, 2017: 117). Sovyetler Birliği ihtilal
programı, Stalin’in iktidarının ardından, bilhassa 1928 yılından sonra tam
olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu zamana kadar, Veli İbrahimov’un
Kırım’da Merkezi İcra Komitesi başkanı olduğu dönem, bir bakıma
komünizme hazırlık aşaması olmuştur. Bu süreçte Kırım Türkleri
Ruslaştırılmaya ve Kırım topraklarına Yahudi halk yerleştirilmeye çalışılır.
Hükümetin Belorusyalı 3500 Yahudi ailesi için Kırım’ın güney sahilinde
yer açılması talimatını alan İbrahimov, bu yeri temin etmek için yerli halkın
yerinden olacağı gerekçesiyle bu talimata itiraz eder, bunun sonucunda
milliyetçilikle suçlanıp tevkif edilir ve nihayetinde 9 Mayıs 1928’de kurşuna
dizilerek idam edilir ( Fisher, 2009: 201). Onun idamının ardından
Kırım’daki tüm milliyetçi kadrolar ve İbrahimov’un fikirlerine yakınlık
duyan hükümet teşkilatı tasfiye edilir, aydınlar sisteme düşman oldukları
iddiasıyla kurşuna dizilirler. 32 bin 500 Kırım Türkü’nün idam, hapis ya da
sürgüne gönderildiği bu trajedi, romanda Halûk’un babası ve yakınlarının da
akıbetini oluşturur. Baba köyü terk edip uzaklara gider ve bir daha dönmez,
onun gidişinin ertesi günü Topkaya şirketi üyelerinden biri hiçbir bilgi
verilmeden tutuklanır, şirketin başka üyeleri evini barkını bırakıp uzak
yerlere taşınır. Köyün öğretmeni altmış yaşındaki topal Refik Efendi devrim
düşmanı olduğu gerekçesiyle tevkif edilir (Dağcı, 1970: 201). Aralarında
Halûk’un babasının da bulunması muhtemel on kişi, NKDV binasının
bodrumunda kurşuna dizilir (Dağcı, 1970: 281). Evler, hatta fırın bile
müsadere edilir (Dağcı, 1970: 270). Elleri silahlı, üniformalı askerler köyde
kol gezmeye başlar (Dağcı, 1970, s. 201). Bunlar daha sonra köylerde
çadırlı kamplar kuracaklardır (Dağcı, 1970: 298). Köylerden aileler toplu
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olarak sürülmeye başlanır (Dağcı, 1970: 220). Halkın bu yıkımdan duyduğu
acı, romanda delirip üç aylık yavrusunu dereye atan bir anne ile
somutlaşmıştır (Dağcı, 1970: 238).
Geride kalanların önce eşyalarına, daha sonra ev ve topraklarına Sovyetler
Birliği tarafından el konur ve zamanla idamlar, sürgünler başlar. Tüm bu
gerçekler romana aynı sırayla yansımıştır. Günün birinde, her evin eşya
dökümünü isteyen bir kararname çıkartılır, maşadan döşeğe dek tüm
eşyanın yazılıp liste Halinde Sovyetler Birliği’ne teslim edilmesi istenir.
Köylü, Sovyetlerin nihayetinde kendi canlarını istediğini bilmektedir
(Dağcı, 1970: 170).
Halûk’un babası bir gün meşin ceketini giyer, oğlu ve onu emanet
ettiği Zöhre Hanım ile vedalaşıp gider. Babasının bu vedalaşma anında
Halûk’a söylediği sözlerde bütün Kırım halkı dile gelmiş gibidir: “…Bu
toprak bizim… Bizim olarak kalması şart... Bu toprağı kimseye veremeyiz.
Topraksız biz, biz olmaktan çıkarız. İnsanlığımız beş paralık olur... Bu
toprağın her karış yerinde bizim izlerimiz var. Ellerimiz altında yeşerdi bu
toprak… Bu toprak, topraktan öte bir şey, canımız bizim... Onlar bize kendi
insanlarını gördükleri gözlerle bakıyorlar. Tarihin en karanlık köşelerinde
buldukları yasalarla bizi idare etmek istiyorlar. Silâh ve güç onlarda. Tarihin
kapkaranlık bataklıklarından kazıp çıkardıkları yasalar altında da yaşarız.
Ama kendi topraklarımız üstünde yaşamak şartıyla. Bunu anlamalı ve
bilmeliler…”(Dağcı, 1970: 129).
Babasının giderken Halûk’a söylediği gibi “şimdiye dek” işleri iyi
yürümüş ancak artık “zaman değişmiştir”. Artık, Halûk’un evine de “yeni
zaman” hâkimdir, babası uzaklarda olacak, Halûk Zöhre ablasında kalacak
ve böylece ev, sahiplerine yuva olamayacak, boş kalacaktır. Önceleri evin
perdeleri kirlenip ağırlaşır, ahşap balkonu ve merdiveni yavaş yavaş kara
yosunlarla örtülür, içindeki tüm eşyalar başka bir eve taşınıp kapıları
mıhlanır (Dağcı, 1970: 155). Daha sonra üzüm bağıyla birlikte kiraya
verilen ev, en sonunda devlet tarafından müsadere edilir (Dağcı, 1970: 199).
Bu bakımdan vatan ile özdeşleşen evin, genel olarak Kırım coğrafyasını
temsil ettiği söylenebilir. Bu temsil, babasının Halûk’a veda ederken
söylediği sözlere de yansımıştır: “Bu ev bizim. Ata mirası toprağımız üstüne
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kuruldu. Bu toprak bizim., bizim olarak kalması şart...” (Dağcı, 1970:
128,129) ifadesinde de ev ile toprağın özdeşleştiği görülmektedir.
Sovyet rejiminin Kırım halkı üzerinde meydana getirdiği komünizm
etkisi, romana yer yer halkın kendi dîni geleneklerini sorgulaması şeklinde
yansır. Kazanski’nin fazla alkol alımından ölmesi, cenazesinin mezarlığa
gömülüp gömülmemesi gerektiği konusunda köylüler arasında tartışmalara
sebep olur. Tartışmalardan biri Halûk’un babası ile amcası arasındadır.
Daha önceleri sosyal kalkınma projeleri ve özel yatırım konusunda da
şiddetli bir tartışma yaşamış olan iki kardeş, dini ritüeller üzerine
tartıştıkları gece birbirlerini darp ederler. Kavga gürültüleriyle uyanan
Halûk, yerde kanlar içinde yatan babasının kendisinden yardım çağırmasını
istemesi üzerine karşı eve gitmek için dışarı çıkar ancak yaşananların
gerginliğini kaldıramayan küçük çocuk dışarıda letarjik bir uykuya dalar.
Halûk, uyandığında amcasının badem dalına asılı bedeniyle karşılaşır.
Kardeşlerin birinin ölümüyle sonuçlanan bu kıyasıya kavga, Kırım üzerinde
uygulanan politikaların kardeşleri dahi birbirine düşürecek denli iç
karışıklığa sebep olduğunu okuyucuya yansıtmaktadır.
Uzun süren patolojik bir uyku durumu olan Letarji, şiddetli bir stres, şok ya
da zehirlenme gibi durumlarda yaşanan bir tür bilinç bozukluğudur.
Romanda iki kardeş arasında yaşanan kavga, söz konusu dönemde Kırım’da
yerli halk arasındaki görüş ayrılıkları ve çözüm arayışlarını simgeliyor
denebilirse, romanın başkişisinin roman boyu kritik anlarda yaşadığı letarji
durumu, maruz kaldığı baskılar ve bunlar eşliğinde yaşanan iç çatışmalar
nedeniyle halkın bilincinde meydana gelen bir araz olarak yorumlanabilir.
Köy halkı da tıpkı Halûk gibi, olan bitenler karşısında neredeyse tüm yaşam
etkinlikleri durmuş durumda ve edilgen bir bekleyiş içerisindedir. Bu hal,
yalnızca insanlara değil, eşyaya da sirayet etmiştir. Evler de müsadere
edilmişliğine alışmış, boyun eğmiş, çevresiyle ilgisini tamamen kesmiştir
(Dağcı, 1970: 239).
Kardeş kavgası, kardeşlerden birinin –sosyal kalkınma projelerini
savunan Tomak amcanın- badem ağacına asılı bulunması ile sonuçlanmıştır
(Dağcı, 1970: 124). Tomak amca, fukara çocuklarının da eğitim alması ve
daha yüksek standartlarda bir yaşam sürmesini arzulayan bir karakter olarak
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tanıtılır (Dağcı, 1970: 149). O, toplumun bilgi, görgü ve düşünce sahibi
olmadığı müddetçe ferah bir yaşam süremeyeceğini hatta yaşama şansı dahi
olmayacağını ileri sürmektedir (Dağcı, 1970: 151). Tomak amcanın ölümü,
toplumsal ölçekte düşünüldüğünde, Kırım halkının eğitim, sanat, kültür gibi,
bir toplumu ileri uygarlık seviyesine taşıyan alanlardaki ihmalinin sonucu
olarak bu akıbete uğradığı şeklinde bir yoruma müsaittir.
Roman boyu karakterler, Kırım’ın içinde bulunduğu durumun
nedenlerini sorgulamaktadır. Toplumun farklı kesimindeki insanların bu
soruyu kendi algıları düzeyinde cevapladığı görünmektedir. Köylüye göre
cevap, daha çok çocuk sahibi olup toprağa daha çok insan vermemiş
olmaktır: “Bu toprağa insanı biz vermezsek, başkası gelip…”. İkinci sebep
ise toprağı terk edip gitmiş olmaktır: “ (…) Bu toprakları bırakıp gittiler de
ondan. Bu topraklar üstünde yaşatmadılar demesinler bana! Kırıp kestiler,
öldürdüler derseler, âlâ, derim. Kırıp kestiler elbet. Ama kırıp kesilenler bu
topraklarda kaldılar. Biz bu topraklar üstünde yaşadıkça insanız, oğlum.
Sağdan soldan haber geliyor gene; toprağı elimizden alacaklarmış.
Alacaklarsa canlarımızı alacaklar, toprağı değil.” (Dağcı, 1970, s. 151).
Kırım’ın neden bu drama duçar olduğuna dair köylülerin öne sürdüğü bir
diğer sebep, “kızıl” olmamaktır. Ancak bu iddianın dayanıksızlığı da yine
köylüler tarafından dile getirilmektedir. Nitekim Lenin barikatlarında
savaşmış olanlar da sürülmektedir ve “kızıl” olsalar da onları bu topraklarda
yaşatmayacakları kesindir (Dağcı, 1970: 169). Olan bitene makul bir izah
getiremeyen köylünün nihai çıkarımı “onlar bizim canlarımızı istiyorlar”
sözleriyle romana yansır (Dağcı, 1970: 171). “Bütün bunlar neden yaşandı?”
sorusuna eğitimli kesimin cevabı köylününkinden farklıdır. Doktor Z.’ye
göre Kırım, çağın ruhunu yakalamaya yardım edecek, hayatın sırlarını
gösterecek

Faustlar,

Goetheler,

Spinoza

ya

da

Shakespeare’ler

yetiştirmemiştir. Halk, toprağı üstünde yürümüş, kazmış, ekmiş ancak
düşünmemiştir. Bunun sebebi halkın hak dinine olan inancındaki arazlardır.
Halk, iman ederken diğer tüm duyguları bastırmış ve inancı üzerine
düşünmemiştir. Böylece daha nitelikli ve kuşatıcı bir iman seviyesine ve
toplumu tehlikelere karşı koruyacak olan ahlâki kaliteye ulaşamamıştır
(Dağcı, 1970: 221). Pedagoji Enstitüsü mezunu Zöhre Hanım ise bu
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yaşananları kadere bağlar: “Kimbilir… Kurbanlık diye seçti belki Tanrı
bizi.” (Dağcı, 1970: 223). Zöhre Hanım romanın başlarında ülkenin
kurtuluşunu sosyal kalkınma ve bilhassa eğitimde ararken, sona doğru
yaşananların etkisiyle değiştiği; toprağa, dolayısıyla mülkiyete sahip
olmadan eğitimin de sosyal kalkınmanın da önemli olmadığını düşünmeye
başladığı görülür(Dağcı, 1970: 203).
Tomak amcanın dalları arasında asılı bulunmasından üç gün sonra
kesilen ağacın kökünün toprakta kalması ve ilkbaharda yeni filizler vermesi
ise, tüm zorluklar ve ödenen bedellerin ardından, Kırım halkının gelecekte
aynı topraklar üzerinde yeniden kök salacağı ve güçleneceği umudu olarak
yorumlanabilir.

Nitekim

badem

ağacı/dalı

roman

boyu

Kırım’ı

simgelemektedir. Halûk’un iç dünyasında Badem ağacı ile vatan mefhumu
arasındaki özdeşlik, küçük çocuğun çizdiği resimlere yansımaktadır. Çizdiği
her resimde bir badem ağacı yer almaktadır: “Kazanski'- nın evi, ve badem
ağacı. Musluk ve badem ağacı. Pilibaşı ve badem ağacı. Turnalar, ve badem
ağacı. Üzüm bağı ve badem (…)”(Dağcı, 1970: 142). Onun resimlerinin her
biri sağ ya da sol tarafında mutlaka tepesine karakarga tünemiş bir badem
ağacıyla tamamlanır (Dağcı, 1970: 134). Her resmini -ve bir bakıma onun
anlam dünyasını- tamamlayan badem ağacının eski yerine baktığı bir sabah,
kesilen ağacın yerinde gördüğü boşluk, Halûk’un ruhunda da derin bir
boşluk yaratır. Bu boşluğun etkisiyle -tıpkı bir önceki gün onun elinden
alacağını sandığı oyuncak bebeğini hınçla masaya vurup sinir boşalması
yaşayan Aydamak gibi, o da- badem ağacı resimlerini aynı hınçla masaya
vurup dağıtır ve boğula boğula ağlamaya başlar (Dağcı, 1970: 142). Bu
tepki, -badem ağacı ile simgesi üzerinden esasında vatana dair- kaybetme
duygusunun küçük çocuğun dünyasındaki yansımasıdır. Bir süre sonra
yatışsa da düşünceleri “hala anarşi içinde”dir, yüksek bir pencereden
kendini üzüm bağına bırakıvermeyi aklından geçirdiği sırada düşündükleri,
badem ağacı ile vatan arasındaki sıkı bağı gösteren başka ifadelerdir:
“(…) eskiden badem ağacının bulunduğu yerdeki göz kamaştırıcı pırıltıya
katılır, canımı sonsuz ve sönmek bilmez bir ateşle tutuşturup yanardım
yanardım yanardım, bir aydınlık alâmeti olarak yanardım, Gülşen'in ve
ilerde Gülşenlerin doğuracakları yavrular için..” (Dağcı, 1970: 142) sözleri,
vatan uğruna feda duygusunun küçük çocuğun zihninde badem ağacı
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simgesinde nasıl somutlaştığını göstermektedir. Sinirlerinin yatışmasının
ardından Halûk hemen tekrar bir badem ağacı resmi çizer, bu kez sulu
boyaları da alıp ağacı renklendirir: “(…) badem ağacı orada olmalı. Ve
olacak. Kimse gelip kesmeyecek badem ağacını. Duracak orada (…) ölümü
ve yaşamı temsil eden bir heykel gibi duracak orada. Ve duruyor orada,
yeşil mi yeşil; gölgesinde bozkaya; bozkaya üstünde kertenkele; ve badem
ağacının dalında bir ip; ipin ucunda bir bebek(...)” (Dağcı, 1970: 144).
Badem ağacının artık yerinde olmayışı küçük kalbinde bir travmaya
dönüşen Halûk, ağacın eski yerindeki boşluğa tekrar bakınca ağlamaya
başlar ancak bu kez gözünden dökülenler kıvanç yaşlarıdır çünkü topraktan
yeşil mi yeşil badem filizleri fışkırmıştır (Dağcı, 1970: 148).
Badem ağacının dal budak sürgün veren filizleri, Kırım halkının
yaşanan bütün felaketlere rağmen beslediği yeniden diriliş umududur. Bu
umudunun romandaki simgelerinden bir diğeri de Âlim Aydamak
efsanesine yapılan göndermedir. 19. yüzyılda yaşamış olan Âlim
Azamatoğlu, cesareti ve zekâsıyla Kırım’da ün yapmış olan bir efsane
kahramanı (Özarslan, 2017: 252) olarak Kırım Tatarlarının diriliş simgesidir
(Artnur, 2012). Ölmüş olan annesi, aralarında geçen hayali bir konuşmada
Halûk’a Aydamak efsanesini anlatır ve “Sen Aydamaksın” der. Bu konuşma
her bir Kırım evladının, ülkenin yeniden dirilişinin umudu olduğunu
göstermektedir. Bunun yanı sıra romanda rastlanan Âlim, Aydamak,
Âlimcan, Âlimgir, Âlimseyit gibi çocuk isimleri de, Dağcı’nın diğer bazı
romanlarında da tüm Kırım çocuklarının birer Aydamak olduğu görüşüne
paralel olarak yeniden diriliş umudunu simgeler görünmektedir.
Efsaneye göre Aydamak, kendisinin Kahraman Aydamak olduğunu
söyleyerek köylünün malına el koyan bir hırsızın kulağını kesmiştir. O
günden sonra Kırım’da iki Aydamak vardır: Biri Âlim Aydamak, diğeri
Kulaksız Aydamak. Bu efsaneyi duyup etkilenen Halûk, Zöhre ablasına
“Ben Kulaksız mıyım?” diye sorar (Dağcı, 1970: 191). Burada, yine
toplumun o dönemdeki siyasi atmosferine gönderme yapıldığını düşünmek
mümkündür. O dönem Sovyetler Birliğinde “Kulak”, toprak sahibi burjuva
kesime verilen isimdir. 1928-1929 yılları arasında kulak sınıfı ve 1930’dan
itibaren de kolektifleştirme uygulamalarına direnen bütün köylüler tasfiye
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edilmiştir. Böylece 35-40 bin Kırım Türk köylüsü Sibirya ve Ural
dolaylarına sürülmüş ve bunların büyük bir kısmı sürgünde hayatını
kaybetmiştir (Gürhan, 2017: 118). Bu tasfiye sırasında hangi köylülerin
“kulak” olduğu keyfî olarak belirlenmiştir. Nitekim daha sonra yapılan
kontroller, “kulak” olduğu iddiasıyla sürülen birçok köylünün belirlenen
ölçülerde arazi ve hayvan sahibi olmadığını göstermiştir (Gürhan, 2017:
120). Kulak sınıfı, bu sınıfa yönelik yaptırımlar ve kimin kulak olup
olmadığı yönündeki belirsizlikler, romanda henüz dokuz- on yaşlarındaki
Halûk’un zihninde beliren bir kimlik sorunsalı olarak okuyucuya
yansımaktadır.
Sovyetler Birliği’nin köylünün topraklarına el koyarken yaptığı
“kulak” tanımlamasındaki belirsizliğinin yanı sıra, siyasi ve kültürel olarak
kendi kimliklerini korumak isteyen azınlıklara da “milliyetçi”, “devrim
düşmanı” gibi etiketlemelerle idam ve sürgün gibi ağır cezalar uygulaması,
romanda küçük çocuğun kimlik bunalımını besleyen unsurlar olarak
okuyucuya yansımaktadır: Zöhre ablasına “Ben kulaksız mıyım?” diye
soran Halûk, muhayyilesinde seslendiği yeşil üniformalı askerlere de
“Yeşilim, diyemem; karayım, diyemem; kızılım, diyemem; Halûk'um da
diyemem. Halûk kelimesi anlamsız. Ben bir Halûk'um dersem gülerler
hâlime. Ben Halûk değilim” (Dağcı, 1970: 324) diye seslenir. Roman
boyunca kimlik arayışı içinde olan küçük çocuk, Hâlide’nin onu hiç
unutmayacağını söylemesi üzerine düşünür: “Beni mi? Ben kimim?”
(Dağcı, 1970: 312). Bu soruya kendisinin roman boyu farklı cevaplar
bulduğu görünmektedir. Kertenkele, akasya, tavşan, kurbağa, göbelez,
söğüt, yoldaki bir taş ya da bir badem filizi, kendisi için yaptığı
tanımlamalardan bazılarıdır. Onun kendisiyle özdeşleştirdiği, yalnızca
bunlar değildir. Mösyö Mac Marton’un evinde bulup ceketinin içine
sakladığı çarmıha gerili İsa heykeli, bizzat Halûk’un kendisi oluverir:
“Demir çivilerle bedenimi çarmıha çivileseler bile kanım akmayacaktı
benim. İzlerim kalmayacaktı ak karlar üstüne. Kimse görmeyecekti
gözlerim içinde sönen son ışığı. Unutulacaktı çilli Tatar kızları.
Unutulacaktı badem ağacına asılı bebekler. Son çocuğunu doğurmadan taş
kesilecekti Gülşen.” (Dağcı, 1970: 210). Böylece, haksız kıyımın neden
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olduğu acılar, Halûk’un çocuk muhayyilesinde Hz. İsa’nın çilesi ile
evrenselleşir (Özher Koç, 2018: 42).
Halkın yaşadığı sürekli baskı durumu ve bunun sebep olduğu korku,
Halûk’un çocuk yüreğinde yukarıda sözü edilen kimlik sorunsalının yanı
sıra, sürekli bir izlenme zannı şeklinde de tezahür eder. Odada kimsenin
olmadığını bilmekte ve fakat birinin kendisini gözetlediği hissine
kapılmaktadır. Bu hissin verdiği gerginlikle haykırır yalnız bulunduğu
odada: “ Hey, kimsin sen! Ben suçsuzum! Devrim düşmanı değilim ben!
(…) Ben küçük bir insanım. Ellerim küçük, bacaklarım küçük, gözlerim
küçük, dudaklarım küçük, canım küçük; görmüyor musun beni? (…)
İlkbaharda ıssız bir dere kıyısında bir salkım akasyayım ben. İkindiyin eski
kuyunun çevresinde viyaklaşan bir kurbağayım ben. Yaz ortasında bozkaya
üstünde güneşlenen bir kertenkeleyim ben. Bir badem filiziyim ben.
Yamaçta salkım söğüdüm ben. Yok yok, Aydamak'ı tanımıyorum ben. (…)
teslim oluyorum. (…) Defolup gideceğim ben.” (Dağcı, 1970: 205,206)
diyerek haykırır Halûk. İlerleyen günlerde başta kendi evleri olmak üzere
köydeki diğer evlerin de müsadere edilmesi, onun çocuk yüreğindeki
kaygıları arttırır. Halûk derinden derine kaygılanmaktaysa da onun yaşadığı,
nedeni belirsiz bir kaygıdır çünkü korku dolu fısıltılarla kulağına ilişen
‘müsadere’nin ne demek olduğunu anlayamamaktadır: “Bu ev bizim evimiz
mi? Sizin sizin... Ama müsadere... Müsadere ne demek?” (Dağcı,
1970: 282). Havsalasının almadığı müsadere kelimesi onun zihninde
“müsamere” ve “müsalemet” kelimeleriyle karışır, savaşa çeyrek kala onun
muhayyilesinde

mezarlıkta

“Musa

peygamberin,

İsa

peygamberin,

Muhammed peygamberin dilinde müsalemet duaları okunur.” (Dağcı, 1970:
282). Adım adım yaklaşan savaşı tam olarak idrak edemese de tüm
benliğinde hisseden küçük çocuk, tüm savaş mağdurları gibi barış çağrısı
yapmaktadır. Bu, inançlar üstü, evrensel bir çağrıdır.
Halûk, müsaderenin ne demek olduğunu bir türlü anlayamamakta ise
de bir gün her şeyin müsadere edilmesinden korkarken Zöhre ablasının bile
müsadere edildiğini tahayyül eder: “Zöhre Hanım müsadere edilirse kilidi
neresine asarlar? Ha-ha-ha! Dudaklarına takarlar mühürlü kilidi; alnına ise
tutkalla yapıştırılmış müsadere kararı...” (Dağcı, 1970: 218). Zöhre Hanım
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Halûk’un yaşamı paylaştığı tek kişidir. Birlikte sürdürdükleri bu yaşamda
onun için abla, kuzen, anne, baba, öğretmen; köy halkı için ebe, komşu, bağ
sahibi gibi rolleri üstlenen bu kadın, onun için bir bakıma bütün Kırım
halkıdır. Tıpkı müsadere uygulaması gibi, sürgün haberlerinin yüreğine
saldığı korku da Halûk’un muhayyilesinde Zöhre Hanım ile somutlaşır:
“Sürüleceğimiz gün burnu daha da uzayacak Zöhre Hanım’ın. (…) Sonra
ölecek Zöhre Hanım. (…) Bizler, sürgün treninde, bütün gün boyunca onun
soğuk bedenine, soluk ve renksiz burnuna bakacağız. Sonra geceleyin ıssız
bir istasyon köşesinde duracak trenimiz; açılacak demir vagonlarımızın
demir kapıları ve sarıp Zöhre Hanımın soğuk bedenini Kırım'da
dokuduğumuz bir yorgana, demir yolun kıyısına bırakacağız; sonra,
vagonlarda ölümüz ve dirimiz, gene uçacak trenimiz uzağa uzağa uzağa
(…)” (Dağcı, 1970: 222).
Halûk’un korku ve hezeyanlarını besleyen unsurlar yalnızca köye
doluşan askerler, evlerin ve bağların müsadere edilişi ya da devrim düşmanı
suçlamasıyla kurşuna dizilen insanlar değildir, köyde artık büyük bir
sürgünden söz edilmektedir. Bu sürgün söylentileri, tüm halkın benliğinde
aynı korkuları uyandırır ve yaşamın akışı değişir. Civardaki okullar tatil
değilken uzak yerlerdeki öğrenciler de okullarını bırakıp ailelerinin yanına
döner, ailelerin bir kısmı topraklarını çok ucuza satıp göç ederler. Göç
edenlerden biri Halûk’un teyzesidir. Halûk, bu göçün ardından teyzesinin
çok sevdiği kızı Hâlide’yi bir daha göremeyeceğini bilmektedir, o nedenle
“Halûk, seni hiç unutmayacağım” sözünü anlamlı bulur. Birbirlerini
beklemeyecek

ancak

unutmayacaklardır

(Dağcı,

1970:

310-315).

Unutmama, göç ya da sürgüne maruz her birey/topluluk için önemli bir
olgudur. Unutmama vurgusunu Badem Dalına Asılı Bebekler’de roman
boyunca görmek mümkündür. Patateslerin büyüdüğü, maydanozların
yeşerdiği bostanlar unutulmaz. Öyle ki Kırım’ın bostanları, Babil’in
Bahçeleri gibi, aradan bin yıl geçse hatıralardan silinmeyecektir (Dağcı,
1970: 251). Hatıraları unutmamanın yolu, onları hafızada tekrar ve yeniden
üreterek kurmaktır. Romanın başında hangi mekân ve zamanda olduğu
belirtilmeyen ve fakat sandıkta bulunan fotoğrafın zaman ve mekânına
girerek bunlar doğrultusunda romanın bizzat kendisini kurgulayan anlatıcı
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gibi, Halûk da Kırım’a dair her şeyi hafızasında yeniden kuracak ve
böylece unutmayacaktır: “Unutmayacağım sizi badem ağaçları! Ben usumda
badem filizleriyle örülü bir çevre çizeceğim”. Halûk’un usundaki bu
çevrenin ‘sürgünü bin yıl süren bir Yahudi sabrıyla’ çiziliyor olması (Dağcı,
1970: 264) ve Babil Bahçeleri’nin insanlığın kolektif hafızasında hala yer
bulması gibi atıflar üzerinden Dağcı, unutma ve unutmama olgularını
evrensel bir düzleme taşımıştır.
Liderliği boyunca toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda Tatar milli
dirilişini sağlamayı amaçlayan Veli İbrahimov’un idamından yaklaşık bir yıl
sonra, onun tüm uygulamaları tersine çevrilir ve aynı yıl ilk sürgünler
başlar. (Kireççi, Tezcan, 2015: 46). Dağcı’nın hatıralarında askerlerin hiçbir
açıklama yapmaksızın insanları açık kamyonlara doldurup Yalta’ya doğru
götürdükleri ve oradan da Sibirya ve Urallara doğru sürgüne yolladıklarını
ifade ederek anlattığı bu ilk 1929 sürgünleri (Dağcı, 1998: 26), Badem
Dalına Asılı Bebekler’de Halûk’un köyündeki insanların dramları üzerinden
somutlaştırılmıştır. Bir gece, aralarında Sarı Çömez, Karanfil Nuri, Molla
İreceb, Hati Apa ve Öğretmen Hasan Cumbatov’un da olduğu büyük bir
kalabalık, elleri tüfekli askerler tarafından eşleri ve çocuklarıyla birlikte
üzeri açık bir kamyona doldurup götürülür. Direnenler askerler tarafından
darp edilmiştir. Kamyona binmeden önce bağdan bir sıkım toprak, bir asma
yaprağı koparan genç kızlar, “Eldeva toprak!” diye bağıran adamlar, ağlaşan
kadınlar ve onların eteğine yapışmış küçük ‘Âlim’lerin ağzından salkım
salkım ayrılık türküsü dökülür: “Yel esende sallanır/Ağaç dalları/Bizim için
haram oldu/Kırım yolları...” (Dağcı, 1970: 331)
Sürgüne gönderilen bu topluluk, Halûk’un havsalasında bir cenaze
alayına dönüşür: “Son dualar okundu. Cenaze alayı uzaklaştı, uzaklaştı;
açılmadı mezarlığın demir parmaklıklı kapısı” (Dağcı, 1970: 332). Kendi
mezarlıklarına gömülemeyecekleri muhtemel olan köy halkının bu durumu
ironiktir; onlar da tıpkı -içki içtiği için- mezarlığa gömülmesine izin
vermedikleri Kazanski gibi, köyün mezarlığına gömülemeyeceklerdir.
Dağcı’nın, bu ironi ile bir vatan toprağının bağrında yatmayı kimlerin nasıl
hak edeceklerine dair genel bir sorgulama yaptığı düşünülebilir. Halûk,
uzaklaşmasını

sessizce

izlediği

bu

‘cenaze

alayı’nın

ölümünü
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sorgular: “Hay, Tanrım ! Tarlaya fide eken, gebe karısının saçlarına
akdiken takan, çıkrıklı kuyu yapan, camide namaz kılan insanlar böyle mi
ölür?” (Dağcı, 1970: 329). Bu sorunun cevabı, Kırım’ın yazgısına dair
Dağcı’nın zihnindeki neden arayışının sürgün yıllarından daha gerilere
dayandığını gösterir: “Hepimiz tavşanız; biz imza atmadık Küçük Kaynarca
Antlaşması’na, yiğitçe ölmeğe yükümlü değiliz.” (Dağcı, 1970: 327).
Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesiyle başlayan Osmanlı-Rus savaşı, Küçük
Kaynarca Antlaşması (26 Temmuz 1774) ile sonuçlanmıştır. Antlaşma,
Rusya’nın talebi doğrultusunda, Kırım’a bağımsızlık tanır. Buna göre Kırım
Osmanlı Devleti’ne bağlı olmayıp müstakil bir hanlık haline gelmekte,
Tatarlara kendi hanlarını seçme hakkı tanınmaktadır1. Antlaşma, her iki
devletin de Kırım’ın iç işlerine karışmayacağı hükmündedir ancak tarih,
1783’te uluslararası hukuku çiğneyerek Kırım topraklarını ilhak eden
Rusya’nın ilerleyen zamanlarda bu topraklardan Kırım halkını toplu olarak
Orta Asya’ya sürdüğünü yazacaktır (Koçak, 2014: 1). Dağcı, sürgünü küçük
bir çocuğun dilinden anlattığı romanı Badem Dalına Asılı Bebekler’de
Kırım halkının maruz kaldığı toplu sürgünün panoramasını verir: “Biz,
evlerimizde uyuruz (…) Yeşil üniformalılar tekme ve dipçikle kapılarımızı
açarlar; gece demez, kış demez; bizi kamyonlara doldurup şehrin bir ucunda
bekleyen demirden sürgün trenlerimize götürürler.” (Dağcı, 1970: 264).
Kırım halkının tâbi tutulduğu sürgün emirleri romanda ayrıntılı bir şekilde
yer almaktadır: “ Sürgünlere ayna, iskemle, yastık, lâmba, yorgan gibi
eşyalar götürmek yasaktır (taşıt yetersiz olduğundan), sürgünlere işlemeli
havlu, işlemeli entari, işlemeli mendil, döğme düğüm, döğme sahan, nakışlı
bez, bakır bilezik gibi süslü eşyalar götürmek yasaktır (eski ve zararlı
kültüre bağlılık tehlikesi taşıdığından), sürgünlere yanlarında kafes kuşu, it,
tavşan, güvercin, kedi, keçi, koyun götürmek yasaktır (kuduz tehlikesi
mevcut olduğundan), Sürgünlere yanlarında keman, tambura, klarnet, kaval,
zurna, davul gibi çalgı âletleri götürmek yasaktır (eski ve zararlı kültüre
bağlılık tehlikesi taşıdığından) (Dağcı, 1970: 303, 304).
Köylünün kamyonlarla götürülüşünü saklandığı yerden izleyen
Halûk, bu sürgün –ona göre cenaze- alayının ardında kalanları tasvir

1

Beydilli, https://islamansiklopedisi.org.tr/kucuk-kaynarca-antlasmasi. Erişim: 10.09.2019)
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ederken, vatanından sürülen bir halkın hezeyan ve umutlarının tercümanı
oluverir: “Karaim Böreği fırında kaldı (…) tüm kapılar açık kaldı, kapanıp
açılacak, kapanıp açılacak rüzgârda” ve fakat badem ağacının toprakta
kalmış köklerinden yeni filizler fışkıracak, tüm kargalar yeminli, badem
ağacının yöresinde sessizliği hiçbir karga bozmayacaktır (Dağcı, 1970:
332).
Umut, Halûk’un dünyasında Badem Ağacı ile simgelenmiştir. Bu
ağaç bir bakıma Kırım’dır, dalına asılan bebekler Sovyet baskı ve sürgünleri
sonucu yaşama hakkı elinden alınan yeni nesiller ve badem ağacının dal
budak çoğalan filizleri ise Kırım’ın onu koruyup yüceltecek evlatlarıdır.
Ağaç kesilir, filizleri sürgün verir, tekrar kesilir, tekrar filizlenir. Başına
kargalar tünemiş olan ağacı sürgün gecesinden sonra Sarı Çömez’in yaptığı
korkuluk korur, kargalar yemin eder, “Zaman umutları yitirir. Zaman yeni
umutlar doğurur” (Dağcı, 1970: 301).
Sonuç
Badem Dalına Asılı Bebekler, Sovyetler Birliği’ne bağlı otonom bir
cumhuriyet olarak kurulmuş olan Kırım’da halkın Sovyet hükümeti
tarafından maruz bırakıldığı sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel baskıları
konu edinir. Bir gece ansızın yaşanan toplu sürgünle sona eren roman,
yaklaşık on dört yıllık bir zaman dilimini içerir. Bu zaman dilimi içerisinde
önce devlet eliyle uygulanan ve daha sonra yine devletin kararıyla son
verilen özelleştirme uygulaması, bu süreçte kurulan ve daha sonra kapatılan
şirketler, bu şirketlerin sonradan infaz edilen kurucu ve ortakları, halkın ev
ve topraklarına hatta eşyalarına dâhi el konulması anlamına gelen müsadere
uygulaması ve nihayetinde yaşanan toplu sürgünler, daha birçok trajik
detayla birlikte okuyucuya sunulur. Olaylar, romanın başkişisi, Halûk’un
bakış açısıyla aktarılır. Küçük çocuğun yaşamı Kırım halkının kaderiyle
birleşirken romanın asıl mekânı olan köy de Kırım coğrafyasının kaderini
yansıtır. Halûk’un ve yakınlarının yaşadıkları, kendi bireysel serüvenlerinin
yanı sıra o dönemin toplumsal gerçeklerini simgelemekle birlikte yaşanan
baskıların ve sürgün dramının evrensel izlekteki izdüşümünü de
yansıtmaktadır.
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AHISKA TÜRK AĞZINDA ÖZBEK TÜRKÇESİNİN İZLERİ
IMPRINTS OF UZBEK TURKIC ON THE MESKHETIAN
TURKISH DIALECT
ВЛИЯНИЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА НА ДИАЛЕКТ ТУРОКАХЫСКА
Minara ALİYEVA ÇINAR
Sevinç KARA
Özet
Ahıska ağzı, teşekkülü asırlar öncesine dayanan Anadolu ağızlarının içinde
yer alan bir ağızdır. Neredeyse iki yüzyıl öncesinde Anadolu topraklarından
koparılıp sınır ötesine terk edilen Ahıska bölgesindeki bu ağız, Anadolu
sahasından beslendiği zengin söz varlığıyla Türk’ün duygu ve düşüncelerini,
kültürünü, yaşam felsefesini, örf ve adetlerini yaşatmaya devam etmiştir.
Ahıska bölgesinden de 1944 yılında zorla koparılan Ahıskalılar konuştukları
ağzı bulundukları bölgelerde de muhafaza etmeye gayret etmişlerdir.
Böylelikle ölçünlü dilden uzak kalarak unutulmaya yüz tutmuş zenginlikleri
de saklayabilmişlerdir. Ancak bulundukları coğrafyalardaki konuşulan
başka dillerden de doğal olarak etkilenmişlerdir. Gürcü ve Rus dilinden
sadece kelime alışverişinde bulunurken, aynı dile mensup olan Kazak,
Kırgız, Özbek, Azerbaycan Türkçelerinden dil özellikleri bağlamında da
etkilendikleri söylenebilir. Özellikle 1944 yılında Özbekistan’a sürülen
Ahıskalıların ağzında kelime almanın yanı sıra gerek ses gerekse şekil
bağlamında belirgin özellikler görülmektedir.
Bu bildiride kardeş ülke Özbekistan’da doğup büyüyen ve Sovyetler
sonrasında farklı bölgelere göç eden Ahıskalıların ağzındaki Özbek
Türkçesinin izleri üzerinde durulacaktır. Tespit edilen özellikler dilbilimsel
açıdan sınıflandırılıp analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkü, Ahıska Türk ağzı, Özbek Türkçesi,
dilbilimsel etkileşim.
Abstract
The dialect of the Ahiskan Turks (Meskhetian Turks) is a local dialect of the
Anatolian dialects whose texture is rooted in past ages. Spoken in the
Ahiska region, which was cut off from the lands of Anatolia and left beyond
its borders almost two centuries ago, this dialect, with its rich vocabulary
fed by the Anatolian lands, continued to keep the Turks’ feelings, ideas,
culture, life philosophy, manners and customs alive. The Ahiskan Turks,
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who were themselves forcibly exiled from the Ahiska region in 1944, also
strove to preserve the dialect they spoke in the areas where they were
located. In this way, they were also able to conserve this richness which had
begun to be forgotten by becoming distanced from the standard language.
However, they were, naturally, also affected by other languages spoken in
the areas where they lived. Whilst only borrowing words from the Georgian
and Russian languages, it can be said that they were affected by the Kazak,
Kyrgyz, Uzbek and Azerbaijan Turkic languages, which are relatives of the
same language, in terms of linguistic characteristics as well. In the dialect of
the Ahiskans who were exiled to Uzbekistan in 1944 in particular, in
addition to the adoption of words, distinct characteristics are seen with
regard to both sound and form.
In this paper, the imprints of Uzbek Turkic on the dialect of the Ahiskans
who were born and grew up in the sister country of Uzbekistan and who
migrated to other areas following the Soviet era will be discussed. The
determined characteristics will be classified and analyzed from a linguistic
perspective.
Keywords: Ahiskan Turks, Ahiskan Turkish dialect, Uzbek Turkic,
linguistic interaction.
Резюме
Диалект турок-ахыска - это диалект, который распологает среди
анатолийских диалектов, корни которого уходят в многовековое
прошлое. Этот диалект, на котором говорили в регионе Ахыска
(Ахалцихе/Грузия), вот уже как два столетия отделенный от
Анатолийского региона и оставшийся за пределами границы,
продолжал хранить в своем диалекте тот богатый словарный запас, в
котором выражались чувства и мысли, культура, жизненная
философия, обычаи и традиции турецкого народа. Несмотря на то, что
в 1944-м году турки-ахыска в принудительном виде были выселенны
со своей исторической родины, они по прежнему старались хранить
свой разговорный диалект. Таким образом, отдолившись от своего
стандартного турецкого языка, они смогли сохранить богатсво своего
языка, который в современном турецком языке со временем стал
забываться. Но несмотря на это, на турецкий диалект турок-ахыска
повлияли языки на которых говорили в регионах их проживания.
Наряду с употребялением взаимствованных слов, перенятые с
грузинского и русского языков, а также с казахского, узбекского,
киргизского и азербайджанского языка, которые находятся в единой
системе турецкого языка, в диалект турок-ахыска вошли и
лингвистические единицы. Необходимо отметить, что в диалект турокахыска, которые были выселены в 1944-м году в Узбекистан, помимо
взаимных слов вошли лингвистические единицы фонетического и
морфологического аспекта.
В этой статье будет рассматриваться влияние узбекского языка на
диалект турок-ахыска, которые родились и выросли в выселеную в
1944-м году братскую республику Узбекистан. Выявленные нами
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лингвистические
признаки
будут
классифицированы
проанализированы лингвистическим подходом.

и

Ключевые слова: Турки-ахыска, диалект турок-ахыска, узбекский
язык, лингвистическое взаимовлияние.

Giriş:
Tarihi süreç içerisinde yeni toprakları kazanmak uğruna veya tam
tersine güçlü devletlerin uyguladığı baskılardan dolayı devletlerin bir yerden
başka bir yere göç etme vakaları yaşanmış, yaşanmaya da devam
etmektedir. Yaşanan bu göçler neticesinde insanlar yerleşim yeri olarak
seçtikleri coğrafyalarda başka uluslarla iletişim kurmak zorunda kalmış ve
daima birbirlerinin dillerinden etkilenmişlerdir. Bu etkileşim sonucunda bir
dil başka bir dile kelime vermiş, aynı şekilde kendi dillerine başka dillerden
kelimeler de taşımışlardır. Sadece bununla da kalmamışlar, alıntı veya
verinti kelimelerin dışında birtakım kalıp kelime ve ifadeler, atasözü ve
deyimler, cümle ve metin yapılanmaları da almışlardır. Hatta dillerden
morfolojik açıdan bazı ekler alarak, fonetik açıdan da bazı özellikleri
benimseyerek

kendi

dilini

daha

farklı

dilbilimsel

özelliklerle

zenginleştirmişlerdir.
İnsanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araç dil olduğu,
yeryüzünde

konuşulan

dillerin

köken

veya

yapı

bakımından

ailelere/gruplara ayrıldığı da bilinmektedir. Zira bu diller arasındaki
etkileşim sadece aynı ailede veya aynı grupta yer alan diller arasında
yaşanmamaktadır. Bir dili konuşan insanlar, bulundukları coğrafyalarda
konuşulan farklı dillerden de etkilenebilmektedir. Keza aynı dile mensup
olan lehçe/ağızlar arasındaki etkileşim de kaçınılmazdır. Bu ağızlardan biri
de dünyanın çeşitli ülkelerinde dağınık bir şekilde yaşayan Ahıska
Türklerinin konuştuğu ağızdır. Bu ağız, Ahıskalıların bulundukları
bölgelerde hem Rusça, Gürcüce, Ermenice gibi farklı dillerden hem de aynı
dile mensup olan Azerbaycan, Özbek, Kazak, Kırgız vs. lehçelerden de
etkilenmiştir.
Bu bildiride Ahıska Türklerinin konuştuğu ağzın genel durumuna
değinilecek ve kardeş ülke Özbekistan’da doğup büyüyen ve Sovyetler
sonrasında farklı bölgelere göç eden Ahıskalıların ağzındaki Özbek
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Türkçesinin izleri üzerinde durulacaktır. Tespit edilen örnekler dilbilimsel
açıdan analiz edilerek sınıflandırılacaktır.
1. Ahıska Türk lehçesinin Türk dilleri arasındaki yeri
Bilindiği gibi Ahıska Türklerinin tarihî vatanı, Kafkaslarda, şimdiki
Gürcistan Cumhuriyeti’nin güney-batısında, Anadolu’nun Ardahan iline
yakın coğrafyada bulunmaktadır. Ahıskalılar, Sovyetler Birliği zamanında
Stalin’in emriyle göçe zorlanan ve bugün Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, ABD ve diğer
ülkelerde yaşamaktadırlar.
Ahıskalı Türklerin bu kadar dağınık bir şekilde yaşamaları, şüphesiz
ki kullandıkları dilin bulunduğu bölgelerdeki konuşulan başka dil veya
lehçelerden etkilenmesine sebep olmuştur. Bulundukları coğrafî bölgeler bir
gök kuşağı kadar renkli olduğundan Ahıskalıların konuştukları lehçede de
bir o kadar çeşitlilik görülmektedir. “Ahıska lehçesi, bir ağız veya lehçe
olarak öncelikle umumî Türkçenin, daha sonra Osmanlı Türkçesinin etkisi
altında gelişmiştir. Ancak tarihî olaylar neticesinde, değişen sınırlar ve
göçler, Ahıskalıların dil haritasının değişimine sebep olmuştur.” (Aliyeva,
2013)
Ahıska bölgesi ağzı, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin
ilinin Ardanuç, Artvin Merkez, Yusufeli, Şavşat ilçeleri, Ardahan’ın Posof
yöresi ile büyük ölçüde paralel, Erzurum’un Çoruh ırmağı ve kollarındaki
yerleşim birimleri ile pek çok özellik bakımından ortak, bazı hususlarda ise
Doğu Karadeniz ağızları ile de ortaklaşan yönlere sahiptir (Karahan, 1996,
s. 43). Pek çok kaynakta boy olarak Kıpçak grubuna dâhil edilen Ahıskalı
Türklerin konuştukları dil, genel itibarıyla Oğuz etno-kültürel sistemi içinde
yer almaktadır (Aliyeva, 2014, s. 108).
Altını çizerek belirtmeliyiz ki Kıpçak Türkleri arasında yer alan
Ahıska Türklerinin, Kafkasya’da, günümüzde Gürcistan sınırları içinde
kalan Ahıska bölgesine yerleştikleri için Ahıska Türkü adını almışlardır.
Gürcistan sınırları içinde bulunan bu bölgenin coğrafi adının dışında, bu
bölgeye yerleşen Türk boylarının isimleri dışında bu coğrafyayla hiçbir
ilişkileri yoktur (Aliyeva, 2014, s. 108).
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Ahıskalı Türklerin lehçesi pek çok özellik bakımından Eski Anadolu
Türkçesi ve özellikle de Dede Korkut Kitabı’nın dili ile ortaklık gösterir
(Zeyrek, 2015, s. 19). M. Ergin, Dede Korkut Kitabı’nın XIV. yüzyıldan
itibaren Osmanlı (Batı) ve Azeri (Doğu) Oğuzcası olarak ikiye ayrılmaya
başlayan Batı Oguzcasının Doğu Oğuz yani Azeri sahasına girdiğini, Azeri
ağızları içinde de en çok Terekeme/Karapapak ağzına yakın olduğunu
söylerken (Ergin, 1997, s. 351) pek çok hususun açıklanması sırasında bu
özelliğin Terekeme ağzı ile – Ahıska bölgesini kastederek – Çinçavat
ağzında da bulunduğunu belirtir; bu iki ağzı Batı Azeri ağzı ve Dede Korkut
Türkçesinin mirasçısı olarak ifade eder (Ergin, 1997, s. 393).
Bugün değişik ülkelerde yaşayan Ahıska Türkleri, egemen olduğu
yabancı kültürün baskıcı uygulamasına karşı daima kendilerini korumaya
gayret etmişlerdir. Gerek etnik köken bakımından gerek kültür gerekse dil
bakımından kendilerine Dede Korkut ve bu bağlamda Anadolu Türkçesi
döneminden, özellikle de Doğu Anadolu ağızlarından bir miras olarak kalan
dilsel, kültürel ve aidiyet kimliklerini günümüze kadar büyük ölçüde
taşımışlardır. Ancak her ulusta görüldüğü gibi Ahıska kültüründe ve Ahıska
ağzında da başka ulusların, başka etnik grupların kültür ve dillerinden
birtakım izleri görmek mümkündür. 1944 sürgününden sonra hayatlarını
idame ettikleri Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin içinde Ahıskalıların
kültür ve dil bakımından en çok etkilendikleri Türk boylarından biri de
Özbek Türkleridir.

2. Özbekistan’a Sürgün Edilen Ahıska Türkleri
Ahıska Türkleri 1944 tarihinde sürgün edilirken Kazakistan,
Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilmişlerdir. Sürgün edilen kişi sayısı
konusunda verilen rakamlar birbiriyle örtüşmemektedir ancak elimizde
bulunan kaynaklara bakılırsa SSCB İçişleri Halk Komiserliği tarafından
verilen bilgiye göre, Gürcistan bölgesinden Orta Asya’ya 14 Kasım 1944
tarihinde sürgün edilen Türk, Kürt ve Hemşinler olmak üzere toplam 92 307
kişi iken, bu sayının içinde yer almayıp daha sonra sürgün edilen ve 1944
yılının sonunda yapılan sayıma göre genel olarak sürülenlerin 94 955 kişi
olduğu anlaşılmaktadır (Bugay ve Mamayev, 2009, s. 119).
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14 Kasım 1944 tarihinde sürgün edilen insanlardan erkeklerin sayısı
18 923, kadınlar 27 339, on altı yaşını doldurmamış çocuk sayısı ise 45
985’tir. Bu insanların büyük çoğunluğu Özbekistan’a sürgün edilmiştir.
Kazakistan’a 28 598 ve Kırgızistan’a 10 546 kişi gönderilirken Özbekistan
bölgesine yerleştirilen kişi sayısı 53 133 kişidir (Bugay ve Mamayev, 2009,
s. 119).
14 Aralık 1944 tarihinde, Gürcistan SSC’den Özbekistan’a sürgün
edilen insanların yerleştirilmesiyle ilgili Özbekistan SSC Halk İçişleri
Komiseri Vekili Meyer’in, SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân
Bölgeleri Başkanı M. Kuznetsov’a verdiği rapora göre o bölgeye 29 katar
kabul edilmiş ve gelenlerin tümü yedi bölgenin 43 ilçesine yerleştirilmişti:
Taşkent bölgesine 13 131 kişi, Semerkant bölgesine 14 964, Fergana
bölgesine 8 613, Andican bölgesine 6 881 kişi, Namangan bölgesine 4 537
kişi, Buhara bölgesine 4 446, Kaşkaderya bölgesine 641 kişidir.
Özbekistan’a yerleştirilen kişi sayısının toplamı 53 163 kişiden ibaret olup
10 813 erkek, 16 126 kadın, on altı yaşına kadar çocuk sayısı 26 223’tür. Bu
çileli ve zorlu yolculukta 293 kişi de hayatını kaybetmiştir (Bugay ve
Mamayev, 2009, s. 117).
Günümüzdeki Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin nüfus
sayımları konusunda da net bir bilgiye ulaşamadık. Fergana olaylarına kadar
Özbekistan’da ikamet eden kişi sayısı bazı kaynaklara göre 110 000 civarı
(Hasanoğlu, 2014, s. 12), bazı kaynaklara göre 120.000-140.000 (Demiray,
2012, s. 882), bazı kaynaklara göre 160.000 (Amelin, 2014, s. 112) kişidir.
Ancak literatürde Fergana olaylarından sonra Özbekistan’ı terk eden kişi
sayısı 90.000 civarında olup, kalanların sayısı da 25.000 kişi civarında
olduğu açıklanmaktadır (Hasanoğlu, 2014, s. 12).
3. Özbek Türkçesinin Ahıska ağzına etkisi
Ahıskalıların sürgün edildikleri cumhuriyetlere baktığımız zaman
Ahıska Türklerinin gerek kültür gerek gelenek-görenekler ve gerekse
konuştukları dil bakımından Kırgız ve Kazak Türklerine göre Özbek
Türkleriyle daha çok ortaklıkların olduklarını bulunduğunu görebilmekteyiz.
Kültür, gelenek-görenekleri birbirlerine yakın olan bu iki Türk boyunun
konuştukları dil şüphesiz ki genel Türk dilidir. Ancak Türk dilinin kendi
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içinde ayrıldığı alt gruplara bakıldığında Karluk grubunda yer alan Özbek
Türkçesinin, Kıpçak kökenli olmalarına rağmen, Doğu Anadolu ağızlarının
özelliklerini taşımakla birlikte dilsel açıdan Oğuz grubunda yer alan Ahıska
Türkçesinden birtakım farklı özellikleri taşıması da doğaldır. Her iki etnik
grup birbirlerine karşı kendi özelliklerini korurken yine de kırk beş yıl
boyunca aynı bölgeyi paylaşan bu iki grup arasında etkileşimin olmaması da
mümkün değildir.
Özbek Türkçesi, Türk dilinin üç büyük grubundan olan Doğu
Türkçesi (Karluk grubu) kapsamında değerlendirilmekte ve 15. yüzyılda
Çağatay sahasında gelişmeye başlayan Çağatay Türkçesinin günümüzdeki
devamı olarak kabul edilmektedir. Aynı bölgede yaşayan Kıpçak grubunun
bir temsilcisi olan Kazak Türkçesi ve Batı grubunun bir temsilcisi olan
Türkmen Türkçesinden etkilenen Özbek Türkçesi, her üç grubun
özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Bu bağlamda da kendi içinde ağızlara
ayrılmaktadır: Karluk grubunu temsil eden y’li ağızlar (Fergana vadisi,
Taşkent, Semerkand, Buhara, Sırderya vs.); Kıpçak grubunu temsil eden c’li
ağızlar (Kaşkaderya, Surhenderya, Semerkand, Cizzah, Nevai, Buhara vs.)
ve Oğuz grubunu oluşturan ağızlar (Harezm’e yakın bölgeler ve
Türkmenistan’ın Taşoğuz bölgesinde konuşulan Özbek Türkçesi) (Buran ve
Alkaya, 2009, s. 153).
Ahıskalıların sürgün edildikten sonra yerleştirildikleri yerler, Özbek
Türkçesinin ilk iki ağzın konuşulduğu bölgelerin içerisinde yer almaktadır.
Yaşadıkları bu bölgelerde Özbek Türkçesinden etkilenme durumları
yerleşim yerine göre de farklılık göstermektedir. Etkilenme oranının yüksek
oldukları yerler Fergana, Nemengan, Semerkand, Taşkent illeridir.
Etkilenme oranına bakılmaksızın genel anlamda dilsel bakımından
Ahıskalıların Özbek Türkçesinden aldıklarını şöyle değerlendirebiliriz1:
a. Ses bilgisi (fonetik) bakımından;
Etkileşim açısından bu iki lehçe arasındaki farklı özellikler ve
alıntılanma durumu şöyledir:

1

Gramer ile ilgili açıklamalar, Volkan Coşkun’un Özbek Türkçesi grameri adlı eserinden
ve Minara Aliyeva’nın “Türkiye Türkçesi ağız haritasında Ahıskalı Türklerin yeri ve önemi
üzerine” (2014) adlı bildirisinden faydalanılmıştır.
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Ahıska ağzında ölçünlü Türkiye Türkçesinde görülen a, e, ı, i, u, ü,
o, ö ana ünlülerin dışında ayrıca á, ė, ó, ú ünlüleri de kullanılmaktadır. Bu
ünlülerden “á” ünlüsü, a ile e arasında orta damak, “ė” ünlüsü, e ile i
arasında dar ve kapalı bir ünlü, “ó” ünlüsü, o ile ö arasında bir ünlü ve “ú”
ünlüsü ise u ile ü arasında bir ünlüdür.
Özbek Türkçesinde ise ölçünlü Türkiye Türkçesinde görülen ana
ünlülerin dışında ayrıca ä, å ünlüleri de bulunmaktadır. Bu ünlülerden ä
ünlüsü, a ile e arasında bir ses olup ölçünlü Türkiye Türkçesinden daha açık
ve geniş telaffuz edilir. Diğer tüm lehçelerden farklı olarak kullanılan å
ünlüsü ise uzun telaffuz edilen geniş, çok açık ve yuvarlak bir a sesidir.
Ayrıca Özbek Türkçesinde kullanılan yarı dar, ince e ünlüsü, Türkiye
Türkçesindeki e’den daha dar olup i’ye yakın olarak telaffuz edilmektedir.
Özbekistan’da doğup orada yaşayan ve farklı zamanlarda ülkeden
ayrılan, günümüzde Türkiye, Ukrayna, Kırgızistan, Rusya Federasyonu,
Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan gibi ülkelerde yaşayan Ahıska
Türkleriyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilere dayanarak
Ahıska ağzında olmayıp ancak Özbek Türkçesinden etkilenerek bu lehçede
kullanılan bazı ünlülerin Özbek Türkleri gibi telaffuz edildikleri tespit
edilmiştir. Bu ünlülerin kullanımına dair örnekler şöyledir:
ä: Özb. äkä > Ahs. äkä “ağabey, büyük erkek kardeş; saygıyla yaşça
büyük olanlara hitaben kullanılan söz”, Özb. mehmån > Ahs. mehmän
“misafir”, Özb. håna > Ahs. hanä “oda”, Özb. håhla- > Ahs. hählä“istemek”, Özb. payt >Ahs. päyt “zaman”,
å: Özb. Özb. båşḳar- > Ahs. båşkar- “yönetmek, idare etmek”, Özb.
åpa > Ahs. åpa “abla; saygıyla yaşça büyük olan kadınlara hitaben söylenen
söz, hanım”, Özb. håtin > Ahs. håtın “hatun, kadın, eş” vs.
Öte yandan Özbek Türkçesinde kullanılan bazı kelimeler Ahıska
ağzına taşınırken Ahıska ağzındaki fonetik özelliklerine göre kullanıldıkları
da gözlemlenmiştir. Örneğin,
å>a değişiminde; Özb. åķla- > Ahs. aḫla- “boyamak”, Özb. ortåķ >
ortaḫ “arkadaş; ortak”, Özb. arzån >Ahs. arzan “ucuz”, Özb. åçar > Ahs.
açar “tarlada arık açmak için kullanılan bir çeşit alet”, Özb. alåçi > Ahs.
alaçı “başarılı (öğrenci için söylenmektedir)”, Özb. hånä > Ahs. hana
“oda”, Özb. såmsa > Ahs. samsa “bir çeşit börek”, Özb. åpa > Ahs. apa
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“abla, yaşça büyük kadınlara saygıyla söylenen bir söz”, Özb. båşķar- >
Ahs. başķar- “yönetmek, idare etmek”, Özb. mehmån > Ahs. mėhman
“misafir”; Özb. ķulåķ sål- > Ahs. ḳulaḫ sal- “nasihati dinlemek, öğüt
almak”, Özb. piyålä > Ahs. pïyala “Orta Asya’da çay içmek için kullanılan
küçük kâse, piyale”, Özb. åşḳåzån > Ahs. aşḳazan “mide” vs.
å>á değişiminde; Özb. savdå > Ahs. savdá “satıcılık, alıp satma” vs.
å>ä değişiminde: Özb. tål > Ahs. täl “dal”, Özb. såy > Ahs. säy
“dere” vs.
ö>o değişiminde: Özb. köçe > Ahs. koça “sokak”, Özb. öçir- > Ahs.
oçur- “silmek” vs.
ü>u değişiminde: Özb. burül- > Ahs. burul- “dönmek (araba için
geçerli)” vs.
ä>ė değişiminde: Özb. dalä > Ahs. dėlė “tarla” vs.
a>ė değişiminde: Özb. dalä > Ahs. dėlė “tarla” vs.
Ünlü uyumları bakımından gerek Ahıska Ağzında gerekse Özbek
Türkçesinde, özellikle de ikincisinde, hem kalınlık-incelik hem de düzlükyuvarlaklık uyumunun sağlam olmadığı görülmektedir. Ahıska ağzında
Özbek Türkçesinde görülmeyip en belirgin karakteristik özelliği olan
i’leşme olayı büyük ünlü uyumunu bozan özelliklerinden biridir. Ahıska
ağzında i’leşme özelliğinden dolayı kelime sonundaki ünlü daima i
olmalıdır. Fakat bu özelliği korumakla beraber Özbek Türkçesinden Ahıska
ağzına geçen bazı kelimelerde i’leşmenin olmadığı, Özbek Türkçesindeki
şekliyle kullanıldığı gözlemlenmiştir. Örneğin, Özb. boptı >Ahs. boptı
“tamam”, Özb. boldı > Ahs. boldı “oldu” vs.
Ahıska ağzında ölçünlü Türkiye Türkçesinde görülen b, c, d, f, g, ğ,
h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z ana ünsüzlerin dışında ayrıca č, ġ, ḫ, ḳ, ṗ, ṭ,
ḫ ünsüzleri de kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde ise ölçünlü Türkiye
Türkçesinde kullanılan ünsüzlerinin yanı sıra ḫ, q, ng ve Rusçadan gelen ts
ünsüzleridir. Ünsüzler bakımından Ahıska ağzında pek kullanılmayan ng
sesi Özbek Türkçesinden etkilenen Ahıskalıların ağzında bazı kelimelerde
kendini belli etmektedir. Mesela, Farsçadan Özbek Türkçesine geçen
duräng (Far. du+rang) “berabere, beraberlik” kelimesi, Ahıska ağzında
olduğu gibi kullanılmaktadır. Ayrıca Ahıska ağzında tespit edilen ng sesli
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bir başka örnek ise, Özbek Türkçesinde kullanılan täng “denk, eş, aynı”
kelimesidir.
Ahıska ağzında görülen bir diğer karakteristik olay, ḳ ünsüzünün
sızıcılaşması

olayıdır.

Pek

çok

kelimede

ḳ

ünsüzü

ḫ

ünsüzüne

dönüşmektedir. Bu olay Özbek Türkçesinden alınan bazı kelimelerde de
görülmektedir. Örneğin, Özb. ḳızıḳ > Ahs. ḳızıḫ “garip”, Özb. ortåḳ > Ahs.
ortaḫ “ortak; arkadaş”, Özb. åḳla- > Ahs. aḫla- “boyamak” vs.
b. Şekil bilgisi (morfoloji) bakımından;
Ahıska ağzında ve Özbek Türkçesinde kullanılan çekim ekleri büyük
ölçüde aynıdır. Diğer lehçelerde görüldüğü gibi ekler kadrosu da oldukça
zengindir. Sekiz, dört, iki ve tek şekilli ekler de şüphesiz ki mevcuttur.
Fakat Türkiye Türkçesiyle kıyasladığımızda bu iki lehçede, özellikle de
Özbek Türkçesinde çeşitli dilsel sebeplerden dolayı eklerin bir kısmı tek
şekillidir. Bu da, yukarıda söz ettiğimiz gibi, büyük ünlü uyumunu bozan
önemli sebeplerden biridir. Derlenen metinlerde Özbek Türkçesinde
kullanılan tek şekilli eklere Ahıska ağzında pek rastlanmadı. Ancak bu
eklerin kullanımı da Ahıska ağzında muhtemeldir. Araştırılacaktır. Biz
burada tespit ettiğimiz fiilimsi eklerden birkaçına değineceğiz.
Ahıska ağzında kullanılan pek çok zarf-fiil, sıfat-fiil ve isim-fiil
ekleri Özbek Türkçesinde de aynı şekilde kullanılmaktadır. Ancak her
lehçede ayrı ayrı kullanılan fiilimsi eklerden bazıları da kendi lehçesine
hastır. Metinlerden hareketle Ahıska ağzında kullanılmayan ancak Özbek
Türkçesinden geçen zarf-fiil ekleri mevcuttur. Örneğin Ahıska ağzında (X)p ekinin işlekliği genel anlamda azdır. Özbek Türkçesinin tesiriyle bu ek
Özbekistan’da yaşayan Ahıskalıların dilinde işlekliği kazanmış ve
Türkiye’ye göç eden Ahıskalıların diline Türkiye Türkçesinin etkisiyle de
iyice yerleşmiştir. Mesela, bu ekin anlamını vermek için Ahıska ağzında
kullanılması gereken “Moskva’ya gėtmiş gelmiş.” veya “Moskva’ya gėtti de
geldi.”

cümleleri

artık

“Moskva’ya

gėdip

gelmiş.”

şeklinde

kullanılmaktadır. Burada örnekler daha da çoğaltılabilir. Metinlerde tespit
ettiğimiz bazı örnekler şöyledir: Özb. oḳı-p ayt- > Ahs. oḫu-p söyle“okuyup söylemek”, Özb. yåz-ıb kel- > Ahs. yaz-ıp gel- “yazıp gelmek”,
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Özb. ål-ıb ket- > Ahs. al-ıp get- “alıp gitmek”, Özb. öçir-ib kel- > Ahs. öçirip gel- “kapatıp gelmek” vs.
Özbek Türkçesinden Ahıska ağzına geçen bir başka zarf-fiil eki de mäy ekidir. “-madan/-meden” anlamını veren bu ek, Ahıska ağzında tespit
ettiğimiz örneklerde şöyle kullanılmaktadır: Özb. de-mäy > Ahs. de-mäy
“demeden”, Özb. bol-mäy > Ahs. ol-may “olmadan”, Özb. ayt-mäy > Ahs.
ayt-mäy “söylemeden” (Ahıska ağzında “söylemeden” anlamında hem aytmäy hem de söyle-mäy kalıpları kullanılmaktadır), Özb. çıḳ-mäy > Ahs.
çıḫ-mäy “çıkmadan”, Özb. ye-mäy > Ahs. ye-mäy “yemeden” vs.
Çekim ekleri açısından Ahıska ağzında görülmeyen ancak Özbek
Türkçesinin etkisiyle kullanıma giren ekler az da olsa mevcuttur. Bunlardan
birincisi yönelme durumu eki -gä’dir. İsim çekim eklerinden genel anlamda
-a/-e yönelme ekini kullanan Ahıskalıların ağzında seyrek de olsa -gä
şeklinde kullanımları da mevcuttur. Örneğin, Özb. åpa-m-gä > Ahs. apa-mga “ablama”, Özb. baci-m-gä > Ahs. baci-m-gä “ablama, büyük kız
kardeşime” vs.
Özbek Türkçesinde birinci tipteki gelecek zamanın hikâyesi -måḳçı
eki ve e- ek fiille kurulmaktadır. Bu kalıp Ahıska ağzında da ayni şekilde
kullanılmaktadır. Örneğin, Özbek Türkçesinde 1. tekil şahıs için gelecek
zamanın hikâyesi kel-måqçi e-di-m “gelecektim” çekimi, Ahıska ağzında
gel-maḫçi-y-i-dim “gelecektim” şeklinde kullanılmaktadır. Ahıska ağzında
sadece kel- fiili çekiminde değil diğer fiillerde de bu çekim görülmektedir.
Bir diğer etkileşim gelecek zamanın üçüncü tekil şahıs olumsuz
çekiminde görülmektedir. Özbek Türkçesinde gelecek zamanın üçüncü
şahıs olumsuz çekimi fiil kök + mä + y + di şeklindedir. Aynı kalıp Ahıska
ağzında yapılan çekimlerde de karşımıza çıkmıştır. Örneğin, Özb. ål-mä-ydi > Ahs. al-mä-y-dı “almayacak”, Özb. bit-mä-y-di > Ahs. bit-mä-y-di
“bitmeyecek”, Özb. bol-mä-y-di > Ahs. ol-mä-y-di “olmayacak” vs.
c. Anlam bilgisi (semantik) bakımından;
Ahıska ağzının söz varlığında Anadolu sahasının, özellikle de Dede
Korkut Hikâyelerinde kullanılan kelime kadrosunun hemen hemen tümü
günümüze kadar kendini korumuştur. Asırlarca Gürcülerle komşu olarak
yaşadıklarından dolayı dillerine pek çok Gürcü kökenli ve Gürcü diline
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nispeten az da olsa Ermeni kökenli kelimeler girmiştir. Ahıskalılar, 1944
tarihinde Orta Asya’nın değişik bölgelerinde yaşamını sürdürmeye
başlayınca dillerine hem yerel halkın kullandığı kelimeler hem de ortak dilin
Rusça olması sebebiyle dillerine Rusça kelime yerleşmiştir. Ahıskalılara
uygulanan sıkıyönetimin kaldırılmasıyla halkın, Ahıska’ya dönüşe izin
verilmediğinden dolayı, ana vatanlarına yakın olmak düşüncesiyle Kafkasya
bölgesine taşınmasıyla dillerine doğal olarak o bölgede konuşulan dillerden
de kelimeler girmiştir. Son zamanlarda Türkiye’ye yoğun göç nedeniyle
aynı dili konuşmalarından dolayı ölçünlü Türkiye Türkçesinden de yoğun
bir şekilde hem kelimeler hem de dilsel açıdan birtakım kalıp ve özellikler
girmeye başlamıştır.
Orta Asya’da yaşayan Ahıskalıların aldığı kelimelerin durumuna
bakılırsa Kırgızistan ve Kazakistan’da yaşayan Ahıskalıların diline sınırlı
sayıda kelimelerin girdiğini görmekteyiz. Ancak Özbekistan’da yaşayan
veya yaşamış olan Ahıskalıların dilinde hem kelimeler hem kelime grupları
hem deyimler hem kalıp ifadeler hem atasözlerinin kullanımlarına da
fazlasıyla rastlanmıştır. Bu kelime ve kalıp sözler şöyledir:


Alıntı Kelime: Özbek Türkçesinden Ahıska ağzına geçen
kelimeler daha çok kültürel ve sosyal hayatta kullanılan
kelimelerdir. Bu kelimeler akrabalık adları, ziraat ile ilgili
adlar, bitki adları, bazı zarflar, fiiller, ünlemler vs. gibidir:
Özb. paḫta > Ahs. paḫta “pamuk”, Özb. lab > Ahs. lab
“dudak”, Özb. tuhum > Ahs. tuhum “yumurta”, Özb. burçäk
> Ahs. burçäk “köşe”, Özb. köriçek > Ahs. köriçek
“apandisit”, Özb. doppi > Ahs. doppi “geleneksel Özbek
başlığı”, Özb. çapan “> Ahs. çapan “geleneksel erkek veya
kadın Özbek kaftanı”, Özb. çegärä > Ahs. çėgärä “sınır,
hudut”, Özb. böri > Ahs. böri “kurt”, Özb. burül- > Ahs.
burul- “dönmek (araba için geçerli)”, Özb. tiyin > Ahs. tiyin
“kuruş, madeni para”, Özb. måş > Ahs. maş “mercimek”,
Özb. ḳalampir > Ahs. ḳalampir “biber”, Özb. mänä > Ahs.
mene “aha, işte”, Özb. ķuda > Ahs. ḳuda “dünür, kaynanakaynata”, Özb. durräng > Ahs. dureng “eşit, aynı”, Özb. rosa
> Ahs. rasa “çok”, Özb. çapḳı > Ahs. çapḳi “küçük çapa”,
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Özb. ketmån > Özb. ketman “çapa”, Özb. åçar > Ahs. açar
“tarlada arık açmak için kullanılan alet”, Özb. ätälä > Ahs.
ätälä “1. ineğin doğurduktan sonraki ilk sütü; 2. yal, hayvan
için yem; 3. karmakarışık”, Özb. bor > Ahs. bor “tebeşir”,
Özb. ciyen > Ahs. ciyen “yeğen; kuzen”, Özb. camåa > Ahs.
camaa “spor alanında takım”, Özb. ķayçı > Ahs. ḳayçi
“makas”, Özb. serfarzand > Ahs. sėrferzent “çok çocuklu”,
Özb. farzand > Ahs. ferzent “çocuk”, Özb. båḫça > Ahs.
baḫça “kreş, çocuk bahçesi”, Özb. ḫop > Ahs. ḫop “tamam,
peki”, Özb. mäyli > Ahs. mäyli “tamam, peki, makul”, Özb.
bütünläy > Ahs. bütülley “tamamen”, Özb. çalği- > Ahs.
çalğı- “dikkati dağılmak” vs.


Kelime Grupları: Kök halinde olan fiiller dışında birleşik
fiillerin de Özbek Türkçesinden alındığı görülmektedir. Bu
birleşik fiiller genel Türkçede olduğu gibi iki kalıpta olup her
iki türdeki birleşik fiillerden oluşmaktadır: a. Bir isim ve
yardımcı fiilden oluşan birleşik fillere tespit edilen örnekler
Özb. hafa bol- > Ahs. hapa ol- “üzülmek”, Özb. ḫursänd bol> Ahs. ḫursend ol- “mutlu olmak”, Tasvir fillerinden tespit
edilen fiiller ise Özb. toḫtap ḳål- > toḫtap ḳal- “duraklamak,
kalakalmak”, Özb. yetip kel- > Ahs. yetip gel- “yetişmek,
zamanında gelmek”, Özb. bilip ver- > Ahs. bilip vėr“öğrenmek, akıl almak”, Özb. körib tani- > Ahs. görüp tanı“tanımak”, Özb. däb kit- > Ahs. deyip git- “söylemek, demek”,
Özb. ergaştirip kel- > Ahs. ergeşturup gel- “kendisiyle birlikte
getirmek”, Özb. sas-ib ket- > Ahs. ses-ip gėt- “kokup gitti, çok
koktu”, Özb. aç-ib ket- > Ahs. aç-ıp gėt- “kokuşmak, çok
kokmak” vs. Birleşik fiillerin dışında kelime grubu halinde
Ahıska ağzına Özbek Türkçesinden geçen ikileme örneklerine
de rastladık: Özb. uruğ aymåğ > Ahs. uruğ aymağ “akrabalar”,
Özb. båla çaka > Ahs. bala çaka “çoluk çocuk” (Buhara ve
Semerkant bölgeleri) vs.
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Deyimler: Özb. rasimġa düş- > Ahs. sürete düş- “fotoğraf
çektirmek”, Özb. uruğ tüş- > Ahs. uruğ düş- “akraba olmak”,
Özb. sayrġa çiķ- > Ahs. seyra çıḫ- “gezmeye çıkmak,
yürüyüşe çıkmak, gezmek, dolaşmak”, Özb. hörlik kel- > Ahs.
ḫorluḫ gel- “kötü hissetmek”, Özb. mehri kel- > Ahs. mehri
gel- “acımak”, Özb. ķıyå båķ- > Ahs. ķiyä baḫ- “göz ucuyla
bakmak”, Özb. dost tütün- > Ahs. dost tutun- “dost olmak”,
Özb. yuragim tåvånımgä tüşti > Ahs. yüregim tabanıma düşti
“Yüreğim ağzıma geldi, korktum.” vs.



Kalıp Sözler ve İfadeler: Her dilde, her lehçede, her ağızda
kendine has kalıplaşmış dil birimleri vardır. Tespit ettiğimiz
bu kalıp sözler, iki kelimenin bir araya gelmesiyle
beklendiğinden farklı yeni bir anlam oluşturan sözlerdir.
Örneğin, Özb. åğiz åçår > Ahs. ağiz açar “Ramazan ayında
sahur kelimesinin karşılığı olarak kullanılan bir kalıp ifade”,
Özb. åğiz yapar > Ahs. ağiz yapar “Ramazan ayında iftar
kelimesinin karşılığı olarak kullanılan bir kalıp ifade”, Özb.
äpil täpil > Ahs. epil tepil “alelacele, birdenbire, aniden” vs.
Kalıp ifadeler ise, genellikle iyi dileklerde bulunurken veya
aksine kargışlarken, nasihat verirken, değişik duyguları ifade
ederken kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde kullanılan bu
kalıp

ifadelerden

bazıları

Ahıskalılar

tarafından

da

benimsenmiş ve konuşmalarında zaman zaman karşımıza
çıkmaktadır: Özb. yayrab yaşab ketişsin > Ahs. yayrab yaşab
gitsinler “Mutlu mesut yaşasınlar!”, Özb. båşing tåştan bölsin
> Ahs. başın taştan olsun “Dert gam görme, bela geldiğinde
de sabırlı ol!”, Özb. bårgan cåyingda tåştäy ķåt > Ahs.
gėttuğun yėrde taş kimi ḳal “Düğün gününde gelin için
söylenen bir söz; gittiği yerde mutlu mesut olmasını ve
sıkıntısız yaşaması için, sağlam durması anlamında iyi niyetle
söylenen bir söz”, Özb. åltin båşing åmån bölsin > Ahs. altın
başın åmån bolsın “Başına dert gelmesin!”, Özb. ķatårımızdan
kam bolmäy > Ahs. ķatarımızdan käm olmastan “hepimiz bir
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arada olalım anlamında iyi niyetle söylenen bir çeşit söz”,
Özb. başarang ḳurusun > Ahs. beşeren ḳurusun “‘defol,
gözüme gözükme’ anlamında kullanılan bir söz”, Özb.
åğzingdan ḳån kelsin > Ahs. ağzından ḳan gelsin “Ağzından
kan gelsin, ölesin”, Özb. ḳurup ket! > Ahs. kurip get! “Defol!,
Yok ol!” vs.


Atasözleri: Yeryüzündeki bütün milletlerin atalardan gelme
öğüt verici sözler vardır. Türk Dünyasında da pek çok
atasözleri kullanılmaktadır. Bu atasözlerinin büyük bir kısmı
ortaktır ve her bir lehçede dilsel açıdan kendine has
versiyonuyla kullanılır. Bazı atasözleri de bir lehçede
kullanılırken

bir

diğerinde

de

unutulmuş

veya

kullanılmamaktadır. Burada biz Ahıska ağzında kullanılmayan
veya Ahıska ağzında da kullanılan ancak versiyon olarak
Özbek Türkçesindeki şekliyle alınarak kullanıma giren
atasözlerine örnek vereceğiz: Özb. Ḳalġan işgä ḳår yåğar >
Ahs. Ḳalan işe ḳar yağar “Her şeyi zamanında yapmak gerekir
anlamında bir söz, bugünkü işini yarına bırakma”, Özb. Bir
kişigä ḳırḳ hunar åz > Ahs. Bir kişiye ḳırḫ hüner azdur “Bir
insan ne kadar çok şey öğrenirse iyidir.” vs.
Sonuç:
Diller arası etkileşim sürecinde ilk etapta ve genel anlamda kelime
alışverişi görülmektedir. Orta Asya’ya sürgün edilen ve yıllarca gerek başka
toplumlarla gerekse diğer Türk dilli halklarla bir arada yaşamını sürdüren
Ahıskalıların diline bu bölgede yaşayan diğer Türk etnik boylara nazaran
Özbek Türklerinden aldığı kelimelerin sayısı hayli fazladır. Alınan bu
kelimeler daha çok kültürel ve sosyal hayatta kullanılan sözcükler ve
kalıplardır. Alınan kelimeler arasında daha çok akrabalık adları; ziraat,
hayvancılık ile ilgili adlar, yemek kültürüyle ilgili adlar, basit ve birleşik
fiiller, bazı zarflar ve ünlemler gibi sözcükler yer almaktadır. Ayrıca Özbek
Türkçesinde kullanılan kalıp sözler ve ifadeler, deyimler, atasözleri, kelime
grupları da Ahıska ağzında yoğun olarak kullanılmaktadır.
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Ses bilgisi açısından Özbek Türkçesinden Ahıska lehçesine giren
kelimelerde ünlü ve ünsüz değişimlerinin görüldüğü tespit edilmiştir. Ancak
alınan kelimelerde Ahıska lehçesinin dil özelliklerine göre gerek ünlü
gerekse ünsüz değişimleri yapılırken bazı kalıplarda Ahıska ağzında
kullanılmayan, Özbek Türkçesine has olan å sesinin yer aldığı örnekler de
mevcuttur. Ahıska ağzının karakteristik özelliklerinden biri olan i’leşme
olayı korunmaktadır fakat bazı örneklerde Özbek Türkçesinde olduğu gibi
kullanıldığı görülmektedir.
Şekil bilgisi açısından Ahıska ağzında kullanılmayan, Özbek
Türkçesinden alınan isim ve fiil çekimindeki kalıplar görülmüştür. Bu
çekimler isim çekiminde yönelme eki -ge’nin kullanıldığı ve fiil çekiminde
1. tipteki gelecek zamanın hikâyesi ile gelecek zamanın üçüncü teklik şahıs
olumsuz çekiminin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Ahıska ağzında
kullanılmayan bazı zarf-fiilleri de bulunmaktadır.
Sonuç olarak, Özbek Türkleriyle uzun yıllar bir arada yaşayan
Ahıska Türklerinin dilinde tespit ettiğimiz ve edemediğimiz pek çok özellik
bulunmaktadır.

Bu

etkileşimin

daha

derinlemesine

incelenmesi

kaçınılmazdır. Elbette ki sadece Özbek Türkçesinden etkileşimin üzerinde
değil, diğer Türk lehçeleri ve farklı milletlere mensup olan insanların
dilinden etkileşimlerin üzerinde de ayrı ayrı durmak gerekir. Bu kadar geniş
bir coğrafyaya yayılmış olan Ahıska Türklerinin ağzında farklı bölgelerde
farklı etnik gruplardan etkilenme sonucunda oldukça renkli bir etkileşim
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla günümüzde Ahıska ağzını, bulundukları
bölgelere göre ayrı ayrı ele almak ve dilbilimsel açıdan incelemek gerekir.
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FIRAT SUNEL’İN SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ADLI
ESERİNDE RESMEDİLEN BİR DRAM: AHISKA TÜRKLERİ’NİN
SÜRGÜNÜ
A DEPICTED TRAGEDY IN THE NOVEL OF FIRAT SUNEL
CALLED SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE (IN THE SHADE
OF WEEPING WILLOWS): THE EXILE OF AHISKA TURKS
ДРАМА, ИЗОБРАЖЕННАЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ФИРАТА
СУНЕЛЯ «В ТЕНИ ПЛАЧУЩИХ ИВ»:ДЕПОРТАЦИЯ ТУРОКАХЫСКА
Necmiye Ayşim PARLAKYILDIZ*
Özet
Edebî eserlerin genellikle gerçek hayattan alınan ya da gerçeğe uygun bir
şekilde kurgulanmış eserler olarak tanımlanmasına uygun düşen pek çok
eserden biri olan, Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı eseri
yazarın ilk romanıdır. Yazar bu ilk romanını T.C. Dışişleri Bakanlığı
Gürcistan Başkonsolosu iken kaleme almıştır.
1930’lu yıllar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ilk zamanlarda
oldukça idealist bir yapı arz eden uluslara yönelik politikasının yerini
gittikçe Rus milliyetçiliğine bıraktığı yıllar olarak bilinir. Yine bu dönem,
halkın her tabakasından ve her meslek grubundan insanın baskı altına alınıp
çalışma kamplarına sürüldüğü, bazılarının buralarda öldürüldüğü, açlık ve
sefaletle baş başa bırakılarak ölüme veya insan onurundan tamamen uzak
bir yaşama terk edildiği bir dönem olarak da bilinir. Marksist-Leninist
ideolojinin sıkı bir uygulayıcısı olarak 1922-1953 yılları arasında önce
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri görevini yürütmüş,
sonrasında ise S.S.C.B. lideri konumuna gelmiş olan Josef Stalin’in (18791953) 1930-1950 yılları arasında uygulanan yanlış politikalar yüzünden
ülkede yaşayan, başta Rus vatandaşları olmak üzere, onlarla birlikte bütün
azınlıkların ve bilhassa Ahıska Türkleri’nin her türlü olumsuz ve zor şartlar
altında yaşamalarına neden oluşunu ve Sibirya’ya sürgüne gönderilişini
Fırat Sunel Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı ilk romanında oldukça
ayrıntılı ve çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Yaşanılan bu acıların
sonucunda oluşan olumsuz Stalin algısı ile haksızlıklara maruz kalan
insanların belleklerinde ve genel olarak ise insanlığın ortak hafızasında söz
konusu bu acıların ne şekilde yer aldığı Fırat Sunel’in bu romanında gayet
açık bir şekilde görülmektedir. Kısacası söz konusu eser, yukarıda sözü
edilen yıllarda yaşanmış olan ve hafızalarda insanlığın trajik dönemi olarak
kalan bu dönemi çok iyi bir şekilde özetler durumdadır. Fırat Sunel bu ilk
romanıyla bizlere tarihsel bir gerçekliği, acı ve unutulması imkânsız bir
gerçekliği yani 1944 yılında, Ahıska Türkleri’nin hiçbir gerekçe olmaksızın
yaşadıkları yerlerden koparılarak sürgün edilişlerini ve bu sürgün sırasında
yaşanan acıları insanlığa bir kere daha anlatarak bu insanlık dışı olayın
unutulmamasını ve insanlığın ortak hafızasında her daim canlı bir şekilde
*

Doktor, T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Doktora
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yer almasını sağlama konusunda oldukça başarılı olmuştur. Bu bildiri,
Ahıska Türkleri’nin 1944 yılında sürgün edilişlerinin edebî bir eserde nasıl
ve ne şekilde yansıtıldığını Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı
eseri üzerinden araştırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, 1944 Sürgünü, Fırat Sunel, Salkım
Söğütlerin Gölgesinde, edebî eser.
Abstract
The novel of Salkım Söğütlerin Gölgesinde (In The Shade Of Weeping
Willows) which is one of the several literary works that are generally true to
life or that are realistically fictionalized is the first novel of the author, Fırat
Sunel. The author had written his first novel when he was the Consul
General of The Ministry of Foreign Affairs of Turkish Republic in Georgia.
1930s are known as the years that the policy of Union of Soviet Socialist
Republics which is implemented towards the nations and which firstly has
quite idealist structure gives gradually place to Russian nationalism. This
period is also known a period that people from all strata are sent to the
labour camps by being tyrranized over, that some of them are killed in these
camps, and that they are left for dead by living in hungriness and misery, or
that they are exposed to a life incompatible with human dignity. In his first
novel called Salkım Söğütlerin Gölgesinde (In The Shade Of Weeping
Willows), Fırat Sunel both quite detailedly and strikingly reveals that Josef
Stalin (1879-1953) who firstly is secretary-general of Communist Party of
Soviet Union between the years of 1922 and 1953 and then who becomes
USSR (Union of Soviet Socialist Republics) leader by strictly implementing
Marxist-Leninist ideology, has caused all minorities together with Russian
citizens and especially Ahıska Turks to live in hard conditions and under
adverse circumstances, and has exiled them to Siberia due to the fact that he
has implemented wrong policies between the years of 1930 and 1950. In this
novel of Fırat Sunel, it is clearly seen the unfavourable Stalin perception
arised from the griefs in question and, how the pains take place in the
memories of people who are subject of injustices and generally, in the
collective memory of the humanity. In brief, this novel splendidly
summarizes the period occured in the above-mentioned years and, the
tragical period of humanity imprinted on the memories. With his first novel,
Fırat Sunel has depicted the historicity, a hard and unforgettable reality, in
other words, the reality that in 1944, Ahıska Turks had been exiled without
any justification and, the griefs happened during this exile. Hence, he has
quite achieved to ensure that this inhuman fact is kept in mind and that it
always takes place in the collective memory of the humanity. Through the
novel called Salkım Söğütlerin Gölgesinde (In The Shade Of Weeping
Willows) of Fırat Sunel, this paper aims to investigate how and in what way
Ahıska Turks’ exile in 1944 is narrated in a literary work.
Key Words: Ahıska Turks, Exile in 1944, Fırat Sunel, Salkım Söğütlerin
Gölgesinde (In The Shade Of Weeping Willows), literary work.
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Резюме
Роман Salkım Söğütlerin Gölgesinde (В тени плачущих ив) является
первым романом Фирата Сунеля и относится к тем литературным
произведениям, которые основаны на реальных событиях или
выдуманы. Автор написал свой первый роман, когда был Генеральным
консулом Министерства иностранных дел Турецкой Республики в
Грузии.
1930-е годы известны как годы, когда политика Союза Советских
Социалистических Республик, проводимая в отношении наций и
имеющая вполне идеалистическую структуру, постепенно уступает
место русскому национализму. Этот период также известен как
период, в течение которого люди всех слоев подвергались
притеснениям и были депортированы в трудовые лагеря; некоторые из
них были убиты в этих местах, оставлены наедине с голодом и
нищетой и их жизни были лишены сознания собственного
достоинства. В романе «Salkım Söğütlerin Gölgesinde» («В тени
плачущих ив») Фират Сунел подробно и интересно рассказывает о том,
что Иосиф Сталин (1879-1953), будучи неукоснительным практиком
марксистско-ленинской идеологии, сначала занимал пост генерального
секретаря Коммунистической партии Советского Союза в 1922-1953
годы, а затем – пост Лидера СССР, и заставлял все национальные
меньшинства, особенно турок-ахыска, жить в тяжелых и
неблагоприятных условиях, и даже депортировал их в Сибирь. В
произведении Фирата Сунеля ясно видно, как эти страдания
освежаются в памяти людей, подвергшихся несправедливости, и в
памяти человечества в целом. Вкратце, рассматриваемая работа
суммирует тот период, который прошел в вышеупомянутые годы, и
остается трагическим периодом для человечества. В этом романе
писателю удается изобразить ту жесткую и незабываемую
историческую реальность 1944 года, изгнание турок-ахыска со своих
мест без всякого оправдания, страдания, пережитые во время этой
ссылки, о которых человечество не должно забывать.
Данная статья направлена на изучение того, каким образом изгнание
турок-ахыска в 1944 году отражено в литературном произведении на
примере романа Фирата Сунеля «Salkım Söğütlerin Gölgesinde» («В
тени плачущих ив»).
Ключевые слова: турок-ахыска, изгнание в 1944 году, Фират Сунел,
Salkım Söğütlerin Gölgesinde (В тени плачущих ив), литературное
произведение.

Giriş
Bu bildiri metninin amacı; 1930-1950 yılları arasındaki yirmi yıllık
süre zarfında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yaşayan halkların
yaşadıkları yerlerden koparılarak ülkenin başka bölgelerine sürülüşleri
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sırasında yaşanan acıları insanlığa bir kere daha anlatarak bu acı dönemin
unutulmamasını ve insanlığın ortak hafızasında her daim canlı bir şekilde
yer almasını sağlamak konusunda yazarın ve eserinin işlevinin neler
olduğunu ortaya çıkarmaktır. Söz konusu çalışmada toplumbilimsel
inceleme yöntemi ağırlık kazanmaktadır.
1. Fırat Sunel ve Romanı Hakkında Ön Bilgiler
Fırat Sunel, 1966 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğmuştur.
İzmir’de, İstanbul’da ve Almanya’nın Ruhr kentinde eğitim görmüş ve
diplomatlık mesleğini tercih ederek kariyerini bu yönde geliştirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na girdikten sonra, merkez
görevlerinin yanı sıra Bangkok Büyükelçiliği, Bonn Büyükelçiliği, Essen
Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Yazarın, Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanını bu dönemde kaleme
aldığı bilinmektedir. Bundan başka, 2009-2013 yılları arasında Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Düsseldorf Başkonsolosu sıfatıyla görev
yaptıktan sonra, 2013 yılında Eritre Devleti nezdinde Türkiye’nin ilk
büyükelçisi olarak atanmıştır. Sonrasında Asmara Büyükelçiliği görevini 15
Kasım 2016 tarihinde tamamlamış ve hemen akabinde ise yine aynı
bakanlıkta Birinci Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başlamıştır.
Fırat Sunel, Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı eserinde, o
dönemlerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içerisinde yer
alan Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nde yaşayan farklı etnik gruplara ait
halkların, Stalin döneminde yaşatılan baskı ve kolhozlaştırma sürecinden
sonraki durumları ile bilhassa bölgede yaşayan Türkler’in Sibirya’daki
Gulag adı verilen çalışma kamplarına sürgün edilişini ele almaktadır. Bu
dönemde insanlığın kelimenin tam anlamıyla her türlü acıyı derinden
tattığını yazan Sunel, okurlarına farklı etnik gruptan olan halkların ve
Türkler’in Çarlık Rusyası’ndan beri uzun seneler boyunca Ruslar’ın
anlamsız yaptırımlarına karşı nasıl mücadele verdiğini oldukça başarılı bir
olay örgüsüyle anlatmıştır. Yazarın bu romanı yazarlık hayatının ilk
romanıdır. Söz konusu roman, yazarının da belirttiği üzere Gürcistan’ın
başkenti Tiflis’te Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde
bulunduğu ortamdan ve burada tanıştığı insanların geçmişte yaşadıkları acı
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dolu günlerden etkilenmesi sonucunda kaleme alınmıştır. Bununla birlikte,
‘314 Film Yapım’ adlı film şirketi tarafından yapımcılığını Özge
Efendioğlu, Ali Can Yaraş ve Kürşat Atlıoğlu’nun, yönetmenliğini ise
Mehmet Ada Öztekin ve Ümit Gürer’in üstlendiği TRT 1 Kanalı için
hazırlanmış olan ve 15 Aralık 2015 tarihinde gösterime giren ‘Büyük Sürgün
Kafkasya’ adlı dört bölümlük televizyon dizisinin aynı yapımcılar tarafından
kaleme alınan senaryosu da, Gürsel Balcı’nın Sınırdaki Sır ve Fırat Sunel’in
Salkım

Söğütlerin

Gölgesinde

adlı

romanlarından

esinlenilerek

oluşturulmuştur. ‘Büyük Sürgün Kafkasya’ adlı bu dört bölümlük televizyon
dizisi 1944 yılında Stalin’in emriyle sürgün edilen Ahıska Türkleri’nin trajik
hikâyesini anlatmaktadır. Yazarın bu ilk romanı ile ilgili olarak son bir
gelişme ise şudur: Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı bu roman anadilimiz
Türkçe’nin yanı sıra üç dilde daha hayat bulmuştur. Söz konusu roman
Azerbaycan Türkçesi’ne, Arnavut diline ve Gürcü diline de çevirilmiştir.

2.

Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanında Resmedilen Bir

Dram: Ahıska Türkleri’nin Sürgünü
Tzvetan Todorov için edebiyat yapıtı ‘bir şey’in ifadesidir (Todorov,
2008, s. 36). Dolayısıyla bildiri metnine kaynak oluşturan eserin yazarı Fırat
Sunel, romanında ele aldığı tarihsel dönemde yaşanmış olan olumsuzlukları
yazar olma sorumluluğunun kendisine yüklediği görev çerçevesinde,
eserinde yeniden kurgulayarak bu olumsuzlukların toplumun ortak
belleğinde her daim canlı tutulmasına bilinçli veya bilinçsiz olarak katkıda
bulunmuştur. Kısacası Todorov’un da belirttiği gibi ‘bir şey’in ifadesini
gerçekleştirmiştir. Yeryüzünde yaşanmış olan acılardan biri de maalesef
sürgün edilme (sürgün) olayıdır. ‘Sürgün’ kavramını Julio Cortazar şöyle
açıklamaktadır: Bana göre sürgün demek; baskı, zorbalık, çoğu kez de
şiddet demektir. Sürgün kişi bir yerden dışarı atılmış kişi demektir
(Cortazar, 1996, s. 22). Cortazar’ın bu görüşleri sürgün ve benzer durumları
yaşamış olan insanların ruhsal ve psikolojik durumlarını gayet güzel bir
şekilde özetlemektedir. Bununla birlikte, S.S.C.B.’de 1930-50 yılları
arasında yaşanmış olan sürgün olaylarının tarihsel arka planına bakmakta
yarar vardır: Sovyetler Birliği’nde 1930 ila 1950 yılları arasında birçok halk,
topluluk

ve

kişi

bulundukları

yerlerden

sürülerek

ülkenin

başka
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bölgelerinde, zor şartlarda yaşamaya mecbur edilmişlerdir. Bu sürgünler, ilk
defa, 1 Şubat 1931 tarihinde S.S.C.B. Merkez İdare Komitesi ve Yüksek
Sovyet Prezidyumu (YSP) tarafından çıkarılan kararname ile toprak sahibi
zengin köylülere uygulanmıştır. 1931’den 1933’e kadar toplam olarak
1.317.000 kişi bulundukları yerden çıkarılmıştır. İkinci Dünya Savaşı
sırasında ve sonrasında Sovyet devletinin izlediği sürgün politikası
sonucunda, toplam olarak 3.332.580 kişi yaşadığı topraklardan çıkarılmıştır
(Buran, 2016, s. 59).
Görüldüğü üzere, Stalin’in iktidarı döneminde gerçekleştirilmiş olan
sürgünler önce, Stalin’in 1931 yılında almış olduğu bir karar dâhilinde,
kulakların ellerindeki tahıl ürünleriyle birlikte aynı zamanda topraklarını da
devlet egemenliği altına aldırması yani kolhozlaştırma politikasını
uygulaması ve bu politikaya karşı çıkanları ise çalışma kamplarına
gönderilmek üzere sürgüne yollaması ile başlamıştır. Kararın alındığı yıldan
itibaren üç yıl içerisinde yani 1933 yılına kadar olan zaman diliminde
önemli sayıda insan yerinden edilmiştir. Bununla birlikte, insanlar bu
olaylardan altı yıl sonra, hatırlanacağı üzere II. Dünya Savaşı 1939 yılında
başlamıştı, yeni bir sürgün politikasıyla karşılaşmış ve öz yurtlarından
koparılarak hayatlarının geri kalan kısmını ülkenin sanayileşmesi adına ucuz
emek gücü adı altında çalışma kamplarında harcamışlardır. Üstelik bu
dönemde gerçekleştirilen sürgünler sadece Türkler ile sınırlı kalmamış,
ülkede yaşayan diğer etnik gruplar da bu sürgün politikasından payını
almıştır: Almanlar’ın II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet topraklarında
ilerlemeye başlamasıyla birlikte, Alman kökenli insanların yaşadığı Volga
Özerk Cumhuriyeti kaldırılmış, burada yaşayan Almanlar’ın büyük bir
kısmı Naziler ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle, Sibirya’ya ve Kazakistan’a
sürülmüşlerdir. 1942’de Leningrad ve çevresinde yaşayan Finliler, 19431944 yıllarında Çeçen, İnguş, Karaçay-Balkarlar, Kuzey Kafkasya’dan;
Kırım Tatarları, Bulgarlar, Yunanlılar ve Ermeniler Kırım’dan; Türk
(Ahıskalılar), Kürt, Hemşil ve Azeriler Gürcistan’dan; Kalmuklar da kendi
ülkelerinden

sürülmüşlerdir.

Sürgüne

gönderilenlerin

hemen

hepsi

Almanlar’la işbirliği yapmakla, Ahıskalılar ise bir suç bulunamayınca Türk
istihbaratına bilgi vermekle suçlanmışlardır. Sürgüne gönderilenlere çok
kötü davranan Rus yönetimi, belirlenen özel bölgelere yerleştirdiği bu
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insanların

bu bölgelerden ayrılmalarını

da

yasaklamıştır. Sürgüne

gönderilen insanların önemli bir kısmı hastalık, açlık ve kötü muamele
sebebiyle yollarda ölmüştür (Buran, 2016, s. 60-61).
Görülmektedir ki sürgünler sırasında insanlar her türlü acımasızlıkla
karşılaşmış ve bu sürgün yolculuğu onlar için ölüm yolculuğuyla eş değer
olmuştur. Bu acı dolu durum Gaston Bachelard’ın şu cümleleriyle
özetlenecek olursa; Ölüm bir yolculuktur ve yolculuk da bir ölümdür.
Gitmek, ölmek, ölmek biraz... (Bachelard, 2006, s. 88) Sürgün demek
evinden ve öz yurdundan kopmak demektir. Yine Bachelard’ın da ifade
ettiği gibi: Ev olmasa insan dağılmış bir varlık olurdu (Bachelard, 2008, s.
41). Gerçekten onun bu görüşü, en temel anlamda yerinden edilmek olarak
adlandırabileceğimiz bu sürgün eyleminin bize çağrıştırdıklarıyla daha da
farklı bir anlam kazanmaktadır.
Fırat Sunel Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanının ‘Son
Sabah’ adlı bölümünde, Ahmet Ağa’nın ve ailesinin sürgüne gönderilişini
hazırlayan süreci oldukça trajik bir şekilde resmeder okuyucusuna: Zifiri
karanlıkta kapı yıkılacak gibi tekmeleniyordu. Kapıyı döven ses kâh Rusça,
kâh Gürcüce «Açın kapıyı!» diye bağırıyordu. «Hayırdır inşallah!» dediler
korkuyla. Ama pek hayır gibi değildi sabahın bu köründe. Kapıyı açarken
«Mehmet’imden, Cemil’imden bir kötü haber olmasa» diye iç geçirmişti.
Askerin bakışlarıyla Ahmet Ağa bu düşüncelerden çabucak sıyrıldı.
Oğlunun ölüm haberini hiçbir asker bu bakışlarla söylemezdi. Zaten
pohoronkayı böyle zifiri karanlıkta, kapıları yıkarak getirip vermezlerdi.
Fakat kötü bir şeyler olduğu, olacağı belliydi. Herkesin kâbusu Sibirya’daki
gulag kamplarını düşündü bu sefer. Sabahın köründe askerler olsa olsa onu
gulaga götürmek için gelmiş olmalıydılar. Sanki gulaga gideceği kendisine
tebliğ edilmiş gibi içinden savunmasını yapmaya başladı. Hiçbir suçu
olmadığını söyleyecekti daha kimse sormadan. İki yetişkin oğlunun harpte
olduğunu, Sovyetler için savaştıklarını anlatacaktı. Hatta gerekirse Ömer’i
işaret edip, devletimize bir asker daha yetiştiriyorum diyecekti. Gulaga
gitmemek için, ocakları sönmesin, ailesi sahipsiz kalmasın diye ne gerekirse
hepsini söyleyecekti. Gerekirse diz çöküp yalvaracaktı. Kötü bir şey
yapmadığını, hiçbir suç işlemediğini biliyordu ama buna bir de askerleri
inandırmak lâzımdı (Sunel, 2011, s. 292-293).
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Yukarıdaki alıntıda Ahmet Ağa’nın bu sıradışı olay karşısında
yapmış olduğu iç monologda suçsuzluğunu kanıtlamak adına oğullarının II.
Dünya Savaşı sırasında S.S.C.B. için Almanlar’a karşı savaştığını söylemeyi
istemesi bize bu bölgede yaşayan farklı etnik gruptan olan halkların da
ülkelerini düşmandan kurtarmak adına bir savunma içerisinde olduğunu
göstermektedir. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki alıntıda yer alan bilgiler
kayda değerdir:
Kırım Türkleri’nde olduğu gibi, Ahıskalılar sürgüne gönderilirken
de, sürgüne giden ailelerin çocukları, Sovyet ordusunda Almanlar’a karşı
cephede, en ön saflarda çarpışıyor, kahramanlıklar gösteriyor ve madalyalar
alıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı boyunca 1939-1945 yılları arasında 40.000
Ahıskalı genç Sovyet ordusunda savaşmış, bunlardan 20’si Sovyetler
Birliği’nin en büyük ödülü olan ‘Sovyetler Birliği Kahramanı’ ve ‘Şöhret
Madalyası’nın bütün derecelerine layık görülmüşlerdir. Sovyetler Birliği’ni
kendi ülkeleri kabul eden bu gençlerin bir bölümü savaşta ölmüştür.
Madalyalarını ailelerine göstermek üzere evlerine dönenler ise ailelerini
bulamamış ve nedensiz göçün acı gerçekleriyle karşı karşıya kalmışlardır
(Buran, 2016, s. 134-135).
Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı romanın ‘Son Sabah’ adlı
bölümünde, Ahıska bölgesinde yer alan Orsep Köyü’nde ve eş zamanlı
olarak diğer köylerde de vuku bulan askerlerin yaptığı bu zorbalık hiçbir
gerekçe sunulmaksızın devam eder ve bu davranış tamamen insanlık dışı bir
davranış olarak değerlendirilmektedir: Ömerler’in köyünde olduğu gibi,
Nikalar’ın köyünde de insanları hiçbir açıklama yapmadan bir araya
topladılar. O sabah, Orsep ve Hevot gibi iki yüzden fazla köyde insanlar
kapıları yumruklanarak uyandılar (Sunel, 2011, s. 300).
Sunel’in romanının ‘Son Sabah’ adlı yine aynı bölümünde Orsep
Köyü’ndeki bu sıradışı sabah saatlerinde önemli olaylar cereyan ederken
köyün öğretmeni Vitali Aramyan ise her şeyden habersiz uyumaktadır:
Köyde kıyamet kopar, kapılar dövülür, askerler bağırır, çocuklar
ağlaşırken, Vitali Efendi sanki ölüm uykusuna yatmış gibi derin bir
uykudaydı. Bir gece evvel geç vakte kadar içmişti. Güneşin ışıkları odasına
girmeye başladığında gözlerini araladı. Puslu bir ışık camdan içeri
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süzülmeye çalışıyordu. Kışın bu camlar hep böyle puslu olurdu. Hemen
kalkamadı. Stalin’in duvardaki fotoğrafına takıldı gözleri. Sert ama şefkatli
bir baba gibi gülümsüyordu. «Günaydın Yoldaş!» dedi Stalin’in resmine.
«Zaferler senin olsun, ordun muzaffer olsun!» Neşeyle güldü. «Sana da
günaydın Lenin Yoldaş!» Bir süre öyle yattı. Ne kadar sessiz bir gün
olduğunu düşündü. Ne insan, ne hayvan sesi geliyordu dışarıdan.
Pantolonunu, ceketini giydi. Gümüş renkli Lenin Nişanı’nı sevgiyle okşadı.
Dışarı çıkıp, okulun kapısının önüne çömelerek bir sigara sarmaya başladı.
Vitali Efendi sigarasını keyifle tüttürürken, evlere bakınarak yürüyen iki
asker gördü. Askerler onu görünce sert adımlarla ona doğru geldiler. Bu
köylere öyle pek asker gelmezdi. Askerler okula yaklaşırken gözlerini
merakla açıp ayağa kalktı. Daha esmer olanı, Vitali Efendi’nin açık kumral
uzun saçlarına bakıp «Bu Türk değil!» dedi Gürcüce. «Kesin Rus» dedi
öbürü. «Okulun öğretmeni olmalı» (Sunel, 2011, s. 296-297).
Yukarıdaki bu alıntıda yer alan son cümlelerdeki «Bu Türk değil!»,
«Kesin Rus», «Okulun öğretmeni olmalı.» ifadelerinden de kolaylıkla
anlaşılacağı üzere, Orsep Köyü’nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen
bu zorbalık niteliğindeki olayın nedeni belli olmaktadır. Bunun üzerine
konakladığı okul lojmanından ayrılıp Orsep Köyü’ne doğru yola çıkan
öğretmen Vitali Efendi her şeyden habersiz bir biçimde yürürken köye
yaklaştığında içler acısı manzara ile karşılaşır. Askerlerin kumandanına
orada neler olup bittiğini sorar ve acı gerçeği ondan duyar:
«Selâm Yoldaş Aramyan. Emir aldık. Bütün herkesi Ahıska’ya tren
istasyonuna götüreceğiz. Sürgün var!» «Herkesi mi? Koca bir köyün hepsini
mi götüreceksiniz?» «Bütün bu rayonlarda yaşayan Türkler’in hepsini!»
Vitali Efendi’nin gözleri karardı. Türkler demek zaten neredeyse herkes
demekti. Ahıska’nın, Aspinza’nın, Adıgön’ün bütün köylerinde hep Türkler
yaşardı. Onları sürgün etmek bütün bu bölgeyi boşaltmak demekti. Ve
kumandan bu insanların hepsinin yaşadıkları bu topraklardan kopartılacağını
söylüyordu. «Neden Yoldaş kumandan? Neden sürgün ediliyorlar?»
«Nedenini ben bilemem Yoldaş. Benim görevim bu insanları Ahıska’ya,
istasyona kadar götürüp teslim etmek. Gerisini bilemem!» «Sibirya’ya mı
sürgün ediliyorlar?» «Herhalde öyledir. Bilemem!» «Geri dönecekler mi?»
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«Bilmiyorum Yoldaş.» Vitali öğretmenin dizleri tutmuyordu artık. Olduğu
yere çöktü (Sunel, 2011, s. 301-302).
Bu sırada görevli askerlerin köylüleri topladığı çayırlık alana
N.K.V.D. ajanı Zaza Zurabişvili gelir. Öğretmen Vitali Efendi ona neler
olduğunu sorar. Aralarında şöyle bir diyalog geçer:
«Yoldaş Zurabişvili, neler oluyor? Bana söyleyebilir misiniz?»
Zaza’nın gözleri Lenin Nişanı’nda sabitlendi. «Sürgün! Sürgün ediliyorlar!
Emir geldi!» Emrin kimden geldiğini sormadı Vitali Efendi. Bu kadar köyde
yaşayan onbinlerce insanın sürgün kararını bir kişi alabilirdi: Yosif
Cugaşvili, yani Stalin... Bu kararı uygulanması için emir vermeye yetkili
olan da yine bir tek kişi vardı. O da Lavrenti Beria’ydı. Zaza’nın büyük
patronu, Sovyetler Birliği İçişleri Komiseri. «Neden?» diye sorabildi inler
gibi. «Bu insanlar halk düşmanları!» diye cevapladı Zaza. Vitali Efendi’nin
gözleri büyüdü. «Ellerine bir fırsat geçse Almanlarla bir olup bizi keserler.
Hepsi Türkiye’nin ajanıdır bunların. Türkiye de baş düşmanımız
Almanya’nın can dostudur!» «Bu insanların çoğunun oğulları Sovyet
ordusunda Almanlar’a karşı savaşırken can verdi. Birçoğu hâlâ cepheden
dönmedi» diye cevap verdi Vitali Efendi. Bunu söyleyebilecek cesaretini
kalbinin üzerindeki gümüş madalyadan alıyordu. Ama bu madalyanın ona
sağlayabileceği korumanın da sınırsız olmadığını iyi biliyordu. Kızıl
Ordu’nun komutanı Troçki’nin bile hayatı bir hain olarak son bulurken, eski
Bolşevik Vitali Aramyan’ı gümüş bir madalya nasıl kurtarırdı? «25 yıl için
sürülüyorlarmış diye duydum!» dedi Zaza (Sunel, 2011, s. 303-304).
Sovyet

yönetiminin

Ahıska’da

yaşayan

Türkler’in

sürgüne

gönderilmeleri için yukarıdaki alıntıda dile getirilen uydurma bahanesine
ilişkin şu bilgiler kayda değerdir:
Ahıska Türkleri de ‘repressiya’ kurbanı olmuş ve bugünkü
Gürcistan’ın

Ahıska,

Aspinza,

Adıgün,

Ahılkale

ve

Ninotsminda

şehirlerinin bulunduğu topraklardan alınarak 1944 yılının Kasım ayında
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan başta olmak üzere çeşitli bölgelere
sürülmüşlerdir. Ahıska Türkleri’nden önce Volga Almanları, Kırım
Tatarları, Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kumuklar da
vatanlarından

sürülmüşlerdir.

Fakat

Ahıska

Türkleri’nin

sürülmesi
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diğerlerinden oldukça farklı nitelik arz etmektedir. Diğer halklar
‘Almanlar’la işbirliği’ yapmakla suçlanırken Ahıska Türkleri için sürgün
kararından da anlaşıldığı üzere böyle bir suçlama bulunmamaktadır (Buran,
2016, s. 132).
Bu arada yazar, bu sürgüne gönderiliş olayını bizlere romanının yine
‘Son Sabah’ adlı aynı bölümünde Ahmet Ağa’nın en küçük oğlu Ömer’in
bakış açısıyla aktararak küçük bir çocuğun bu durum karşısındaki duygusal
durumunu ve hayâl dünyasını oldukça etkileyici bir biçimde sunmaktadır:
«Sürgün!» demişti sırtlan bakışlı kara adam. 25 yıl demişti. Çocuk
kafasıyla anlamaya çalıştı. O yaştaki bir çocuk için 25 yılı anlamak kolay
değildi. Sürgünün ise çok kötü bir şey olduğunu gayet iyi biliyordu. Eskiden
her sürgün haberi geldiğinde, annesi ile babası «Vah vah!» diye dizlerini
döverlerdi. Sürgün kötüydü, çünkü oraya giden insanları bir daha
görmedikleri için çok özlerlerdi. Küçük avuçlarını dizlerinin üzerinde açıp
çekinerek dua etti. Avuçlarını iyice açıp ellerini kaldırmadı, kimse görsün
istemiyordu. «Allah’ım inşallah Nikalar da gelir sürgüne!» dedi içinden.
Sonra bildiği birkaç duayı okudu. Küçükken dedesinin öğrettiği, her akşam
yatarken oku dediği duayı tekrar etti üç kere. Nikalar da gelirse, işte o
zaman ne kadar güzel olurdu. Sürgün gidecekleri yerde yine bir dere
bulurlar, salkım söğütlerin gölgesinde yüzerler, balık tutarlardı (Sunel,
2011, s. 304-305).
Görüldüğü üzere, küçük Ömer bu anlamsız olaya kendince bir anlam
yüklemeye çalışmaktadır. Onun bu çabası ise maalesef olumlu anlamda
karşılığını bulamayacaktır. Kısacası, sürgün olayı her yaştan insan grubu
için büyük bir drama dönüşerek, çoluk-çocuk herkesin belleğinde kötü bir
eylem olarak yerini alacaktır.
Vitali Aramyan, sürgüne gönderilecek olan köylülerin toplandığı
çayırlık alandan ayrılıp çalıştığı okulun lojmanına gider. Burada derin
düşüncelere dalıp geçmişine döner, yaşadığı o eski günler ile bugün
yaşananlar arasında bir muhasebe yapar. Bu sırada, Rusya’da Bolşevik
Devrimi sonrasında çıkan İç Savaş’ta öldürdüğü mavi gözlü Kızıl Ordu

546

askeri

aklına

gelir.

Vitali

Aramyan

Ahıska’ya

öğretmen

olarak

görevlendirilip gelmesinden önce yaşamının kimi dönemlerinde öldürmüş
olduğu bu askerin hayaletiyle yaşamış ve bu öldürme olayı onda oldukça
travmatik bir etki yaratmıştır. Şimdi ise bu hayalet ile birlikte gün içerisinde
yaşanan sürgün olayını ve yaşanan haksızlıkları sorgulamaktadır:
Puslu bir Kasım gününün ardından dağ köyüne ayaz çökmeye
başlamıştı. Hayatında hiç olmadığı kadar yalnızdı. Karyolasının altından bir
şişe votka çıkarıp yatağına uzandı. Alacakaranlıkta mavi gözlü hayalet de
geldi ve yatağın ucuna ilişti. Hiçbir şey konuşmadan duvardaki Lenin’in ve
Stalin’in resimlerine baktılar birlikte. Lenin’den sonra kahraman önderleri
Stalin’e neredeyse tapıyordu Vitali. Stalin ki Nemçugaların belası, halkı
sömürenlerin korkulu rüyası, savaş kahramanı ve adaletin uzun eliydi. «Köy
neden

bomboş?»

diye

sordu

hayalet.

«Gittiler.

Hepsi

sürgüne

gönderildiler...» «Neden?» Zaza’nın söyledikleri çalındı kulağına. «Halk
düşmanları» demişti sürülen köylüler için. «Bilmiyorum» diye cevap verdi
hayalete. «Kim emretmiş sürgün edilmelerini?» Titrek işaret parmağını
Stalin’in resmine doğrulttu. Artık Stalin’in resmi gülümsemiyordu.
Kaşlarını çatmış, yüzüne uğursuz bir gölge düşmüştü. Hayaletin sorusunu
bu kez Vitali tekrarladı: «Neden?» Yıllardır bir arada yaşadığı bu insanların
sürgüne gitmesi için bir neden bulamadı. Onları en iyi o tanıyordu.
Stalin’den de Beria’dan da, Beria’nın Ahıska’ya uzanmış uşağı İgor’dan ve
Zaza’dan iyi tanıyordu. Bu insanların hiçbir suçu olmadığını iyi biliyordu
(Sunel, 2011, s. 304-305).
Alıntıda resmedilen tablodan anlaşıldığı üzere, öğretmen Vitali
Aramyan da Orsep Köyü’nde ve diğer köylerde yaşayan Türkler’in sürgüne
gönderilmiş olmaları için hiçbir suçlarının olmadığını bilmektedir. Şimdi ise
herkes ‘nedensiz’ bir ayrılış, bir yerinden ediliş ve bir sürgün olgusunun ne
anlama geldiğini merak etmektedir. Lavrenti Beria’nın Stalin’e sunduğu 24
Temmuz 1944 tarihli raporda Ahıska’da yaşayan Türkler’in sürgüne
gönderiliş kararı açıklanmaktadır: S.S.C.B. sınırının Gürcistan kısmında
sınır güvenliği temin etmek amacı ile Ahıska, Adıgün, Aspinza, Ahılkelek
ve Bogdanovka ilçeleri ile Acaristan Özer S.S.C.’ye bağlı köylerden Türk,
Kürt, Hemşin olmak üzere 16.700 hanenin Kazakistan, Özbekistan ve
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Kırgızistan S.S.C.’ye gönderilmesi uygun görülmektedir (Buntürk, 2007, s.
208). Görüldüğü üzere, bu kararda, Kafkasya’nın bu bölgesindeki yerleşim
yerlerinde yaşayan ve sözü edilen etnik kimliklere sahip olan insanların Orta
Asya’daki ülkelere paylaştırılmış bir biçimde sürgün edileceği resmî olarak
açıklanmıştır.
Sunel romanının ‘Mahşer Yeri’ adlı bölümünde Orsep Köyü’nden
sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri’nin Ahıska Bölgesi’ne varışlarını
betimlerken, Stalin’in bu insanları oldukça acımasız ve ne kadar insanlık
dışı bir şekilde sürdüğünü bize, Ahmet Ağa’nın küçük oğlu Ömer’in
gözünden şöyle aktarmaktadır: Ahıska’ya yaklaştıkça, yürüyen sefil insanlar
gördüler. Tüfekli askerlerin arasında, sırtlarında çuval, yorgan ve döşekler,
yüzlerinde matem karanlığıyla, yanlarından geçen kamyonlara kaçamak
bakışlar atarak toz duman içinde yürüyorlardı. Genç kadınlar bebeklerini
sarıp sarmalamışlar sırtlarında taşıyorlardı. Bazıları yürüyemeyecek kadar
ihtiyar ve hasta ninelerini, dedelerini sırtlarına almışlar, dermansız ayakları
üzerinde durmaya gayret ederek, tökezleyerek yürümeye çalışıyorlardı.
Bunlar Ahıska civarındaki köylerde yaşayanlardı ve şehre daha yakın
oldukları için yaya olarak yollara sürülmüşlerdi (Sunel, 2011, s. 329).
Yine Sunel romanının ‘Mahşer Yeri’ adlı bölümünde sürgün
yolculuğunu betimlerken, köyden sürgüne gönderilen insanların Stalin’in
memleketi olan Gori’ye geldiklerinde, ülkede yaşayan diğer bütün insanlar
gibi inandıkları ve kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri liderleri
Stalin hakkındaki görüşlerini Esma ananın gözünden şöyle aktarmaktadır:
«Stalin’in haberi var mı ki bizim böyle sürgün edildiğimizden?» diye
sordu Esma ana safça. Kuş uçsa Stalin’in haberi olmaz mıydı? Böylesine
büyük bir sürgünün ancak Stalin’in emriyle gerçekleştirilebileceğini hepsi
biliyordu. Stalin Sovyetler’in ve bütün halkların kahramanıydı. İnsanüstü
güçleri olan bir liderdi, hepsinin koruyucusuydu onlar için. Böyle bir liderin
nasıl onları sürgün ettirdiğini anlayamıyorlar, yakıştıramıyorlardı. Harbe
gönderdikleri oğullarını emanet ettikleri bir babaydı o. Hayal kırıklığı

548

içindeydiler ama biraz saygıdan, daha çok korkudan hiç kimse ağzını açıp
Stalin hakkında tek bir söz etmedi (Sunel, 2011, s. 332-333).
Bütün bu alıntılardan anlaşıldığı üzere, çok temel anlamda ‘yerinden
edilmek’ olarak tanımlanan sürgün eyleminin, aslında, Stalin döneminde
ülkenin sanayileşip gelişmesi adına sırf ucuz emek gücü olarak görülen
insanların telef edilişiyle eşdeğer olduğu ve bu eylemin aynı zamanda üstü
kapalı bir biçimde de olsa ülkedeki farklı etnik gruptan insanlara yapılan bir
ayrımcılık olduğu kesindir. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki alıntıda yer alan
bilgiler önem arz etmektedir: Uydurma suçlar isnat edilerek vatanlarından
sürülenler, yıllar sonra bu sürgünün gerçek anlamını kavramışlardır. Gürcü
olan Stalin, bu sürgünlerle, aslında Gürcistan’da gizli bir etnik temizlik
yapmıştı. Nitekim, Gürcistan’da Gürcü olmayan Müslüman halkların
tamamına yakını bu sürgüne dahil edilmişlerdir (Buran, 2016, s. 135).
Oldukça insanlık dışı koşullarda ve hayvan vagonlarına bindirilerek,
aç-susuz, yarı çıplak bir vaziyette sürgüne gönderilen Türkler’in yaşadıkları
acıları anlatması bakımından Sunel’in romanının ‘Yaşamak İçin’ adlı
bölümünde yer alan bu sürgün yolculuğundan içler acısı bir sahne oldukça
dikkat çekicidir: Ahmet Ağa’nın en küçük oğlu Ömer bu sürgün
yolculuğunda trenin su almak için verdiği mola sırasında Sabaçka adını
verdikleri köydeki köpeğe benzettiği bir köpeği görünce çok şaşırır ve
onunla oynamaya başlar. Bu arada köpekle oyun oynamaya daldığı için
vagona taşıması gereken suyu unutur ve trenin hareket edip gittiğinin bile
farkında değildir. Sonrasında yaşanan sahne ise bu sürgün yolculuğunun aile
bireylerini birbirinden nasıl koparttığını göstermesi bakımından oldukça
önemlidir:
«Sabaçka! Sen buraya kadar bizi mi takip ettin?» Köpek Ömer’in
elini yaladı. Ömer suyu da treni de unutup aslında Sabaçka’ya hiç
benzemeyen köpekle oynamaya başladı. Kendini oyuna o kadar kaptırmıştı
ki, ne uzakta gıcırtıyla dönen vagonların tekerleklerini, ne de Ahmet
Ağa’nın canhıraş çığlıklarını duydu. Trenin hareket ettiğini görünce hayal
dünyasından sıyrılıp koşmaya başladı. Küçük köpek hâlâ oyun oynadığını
sanıp bacaklarına dolanınca yere kapaklandı. Sonra da ağlayarak yerinden
kalktı trene doğru koşmaya devam etti. Ömer hızlanmakta olan trenin
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arkasından koşarken birden ayakları yerden kesildi. Kendini iri yarı bir Rus
askerin omzunda buldu. Asker eliyle Ömer’i sıkıca kavramış, bir at gibi
soluyarak trenin arkasından koşup yakalamaya çalışıyordu. Son anda en
arkadaki

vagonun içine Ömer’i

iteleyebildi.

Çocuk geride kalan

kurtarıcısına minnetle bakarken, kırmızı güleç yüzlü Rus ona buruk bir
tebessümle el sallıyordu. Üç gün sonra durduklarında Ömer kendi vagonuna
geçebildi. O üç gün boyunca Ahmet Ağa erimiş, küçücük kalmıştı. Oğluna
sarılırken sessizce gözyaşı döktü. Ömer kadar şanslı olmayan onlarca insan,
arkadan gelen başka sürgün trenleriyle yolculuklarına devam ediyorlardı.
Fakat, her biri başka bir yere giden bu trenler onları ailelerine
kavuşturmayacaktı. Orta Asya’nın bozkırlarında bu şekilde ailelerinden
kopan onlarca insan bir daha sevdiklerinin nerede olduğunu bilmeden
yaşamaya çalışacaklardı (Sunel, 2011, s. 372-373).
Alıntıdan da kolaylıkla anlaşılacağı gibi, bu sürgün yolculuğu
akrabaları, aileleri, hatta tek tek olmak üzere bütün aile bireylerini
birbirinden

kopartmıştır.

Parçalanmış

hayatlar,

ölüm,

yıkım

ve

sonuçsuzluk... İşte böylesi acılar insanların ömrü boyunca yaşamlarından
silemeyecekleri kötü birer anı olarak var olmuş ve bundan sonra da var
olacaktır maalesef.
Ahmet Ağa bu sürgün yolculuğunda rahatsızlanarak hastalanır ve
sonunda ölür. Romanın ‘Boş Mezar’ adlı bölümünde yazar bizi sözcüklere
sığamayacak kadar duygu yüklü, bir sahneyle karşı karşıya bırakmaktadır:
Kara tren, bozkırlardan sonra dağları da geçti ve küçük bir
istasyonda durdu. İstasyonun önünde sıra sıra at arabaları ve kamyonlar
bekliyordu. Yolculuklarının artık bittiğini anladılar. Trenden inenler
battaniyelere ve kilimlere sararak gizledikleri ölülerini de indirdiler. Yolda
can veren otuz bin insandan hiç olmazsa bazılarının mezarları olacaktı.
Ömer yolculuğun sonuna yaklaştıklarını bilseydi babasının ölüsünü gizler,
karlar üzerinde kurda kuşa yem olmasına izin vermezdi. Burada diğer
cenazelerle birlikte indirir, gidecekleri yerin mezarlığına kendi elleriyle
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gömerdi. Bunları düşünüp kahroldu ve babasını o kadar kolay bıraktığı için
kendini suçladı. Bilemezdi ki... (Sunel, 2011, s. 386-387).
Sunel romanın ‘Boş Mezar’ adlı yine aynı bölümünde sürgün
yolculuğunun son aşamasını resmetmektedir. Ömer, sağ kalan aile bireyleri
ve Esma ana ile birlikte bir at arabasına bindirilerek geçici olarak
konaklayacakları eve doğru yol alır. Geldikleri yer Fergana Vadisi’dir.
Ömer ve ailesi kış boyunca geçici olarak kalacakları bu evin avlusunda
kendileri için hazırlanmış olan toprak eve yerleşir. Ertesi gün Ömer, yeni
geldikleri bu köyün mezarlığında babası için temsilî bir mezar yapmaya
karar verir. Gayet severek giydiği paltosunu da beraberinde mezarlığa
götürür ve onu babası için yaptığı temsilî mezara gömer: Babası, dedelerinin
yanında yatmıyordu. «Ama ben döneceğim!» diye bağırdı. «Ben kendi
köyümde öleceğim ve beni oraya gömecekler!» (Sunel, 2011, s. 392). Fırat
Sunel, romanının yine romanıyla aynı adı taşıyan ‘Salkım Söğütlerin
Gölgesinde’ adlı son bölümünde ise, Ömer’i yetmiş küsur yaşlarına gelmiş
haliyle çocukluğunun geçtiği topraklara tekrar geri gönderir. Ömer çok
heyecanlı ve mutludur ancak geçmişte yaşadıkları Orsep Köyü yok
olmuştur. Artık yaşlı bir adam olan Ömer’in çocukluğunun geçtiği
Ahıska’nın Orsep Köyü’nü arayıp bulamamasını yazar Sunel gayet
etkileyici bir biçimde kurgulamıştır. Okuyucu bu sahnede kendisini Ömer’in
yerine koyup adeta onunla özdeşleşmekte ve hüzünlenmektedir.
Stalin’in ölümünden sonra diğer Türk boyları gibi sürgün edilen
Ahıska Türkleri’nin de eski topraklarına dönüş haklarının olup olmadığı
konusunda ise Zeyrek’in yaptığı açıklamalar şu şekildedir: 1953’te Stalin’in
ölümünden sonra Sovyetler Birliği’nde kısmî bir rahatlama hissedildi.
K.P.’nin XX. Kongresi’nden sonra Stalin’in sürgün ettiği Karaçay, Balkar,
Çeçen, İnguş ve Kalmuk gibi Kafkasya halkları ana yurtlarına dönme izni
aldılar. Ama Kırım Türkleri ile Ahıska Türkleri’ne dönüş izni çıkmadı.
Üstelik bunların eski vatanlarını ziyaret etmeleri de yasaklandı (Zeyrek,
2008, 69). Geç mişini geride bırakmak zorunda bırakılmak gerçekten çok
acıdır ve insanın kimliğini ortadan kaldırmakla eşdeğerdir. Ömer gibi şanslı
olan kimi sürgün mağdurları ata yurtlarının şimdiki durumunu merak edip
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bu toprakları tekrar ziyaret edebilmiş ise de artık eski mekânlarından hiç bir
iz ile karşılaşamamış olmanın acısını ve hüznünü de en doruk noktada
yaşamaktadırlar.
Sonuç
Fırat Sunel söz konusu romanında, Ahıska Türkleri’nin sürgün
yolculuğunu hangi şartlar altında yaptıklarını bize her ne kadar kurgulanmış
olaylar şeklinde de olsa oldukça gerçekçi bir şekilde aktarmıştır. Bundan
başka,

1930-1950

yılları

arasında

S.S.C.B.’nde

yaşayan

halkların

yaşadıkları yerlerden koparılarak ülkenin başka bölgelerine oldukça zor ve
insanlık dışı şartlar altında sürgüne gönderilmeleri sırasında yaşanan acıları
insanlığa bir kere daha anlatmak ve bu acı dönemin insanlığın ortak
hafızasında her daim canlı bir şekilde yer almasını sağlamak konusunda
oldukça başarılı olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte, hiçbir şekilde geçerli bir suç ile suçlanmadıkları
halde sürgün edilmiş olan Ahıska Türkleri’nin dramını en iyi anlayanlar hiç
kuşkusuz yine aile geçmişinde sürgün hikâyeleri olan insanlar olacaktır.
Çünkü sürgün hangi coğrafyada ve hangi dönemde yaşanmış olursa olsun
mutlaka benzer nitelikler taşır ve doğası gereği aynı acıları ve korkuları
içerisinde

barındırır.

Bugün

bu

sürgün

olaylarının

gerçekleştiği

coğrafyalardaki ülkelerin yöneticileri bu insanlara büyük bir özür borçlu
olmakla beraber, aynı zamanda bu insanların haklarını da teslim etmeyi
bilmelidirler.
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EDEBİYAT AD BİLİMİ BAĞLAMINDA MİRCEVAT
AHISKALI’NIN ROMANLARINDA GEÇEN KİŞİ ADLARI
THE PERSONAL NAMES IN THE NOVELS OF MIRCEVAT
AHISKALI IN TERMS OF LITERARY ONOMASTICS
ИМЕНА ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНАХ МИРДЖЕВАТA
АХЫСКАЛЫ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОНОМАСТИКИ
İbrahim Kubilay ŞİMŞEK*
Erol SAKALLI*
Özet
Ahıska Türklerinin milli şairi Mircevat Ahıskalı, şairliğinin yanında aynı
zamanda usta bir romancı ve hikâyecidir. Hem şiirlerinde hem de roman ve
hikâyelerinde Ahıska Türklerinin yaşadıklarını gerçekçi bir şekilde işleyen
Ahıskalı’nın temel konusu gurbet ve vatansızlıktır. Pek çok şiir kitabı,
inceleme, araştırma yayınları ve hikâyeleri bulunan Mircevat Ahıskalı’nın
yayınlanmış dört romanı bulunmaktadır. Bu romanlardan Gurbetten İniltiler
nehir romandır ve üç kitaptan oluşur. Birinci roman Gurbetten İniltiler
Sürgün, ikincisi Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı ve üçüncüsü ise
Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana başlıklarını taşımaktadırlar. Tarihî
roman olarak değerlendirilen bu romanların dışında yazarın bir de Ben Ana
Katiliyim adını taşıyan bir romanı vardır.
Adları inceleyen bilim dalı, onomastik ya da ad bilimi olarak adlandırılır ve
bu bilim dalının da pek çok alt dalı bulunmaktadır. Yer adlarını inceleyen
toponimi, özel adları inceleyen antroponimi, dağ adlarını inceleyen oronimi
ve diğerleri. Edebiyat ad bilimi ise (literary onomastics), edebî ad bilim ya
da yazın ad bilimi gibi çeşitli adlarla anılan bilim dalıdır. Şiir, hikâye, roman
gibi edebiyat ürünlerinde yer alan kişi adlarını, yer adlarını ve diğer adları
inceleyen bir daldır.
Biz bu bildirimizde, Mircevat Ahıskalı’nın yayımlanmış dört romanında
geçen kişi adlarını edebiyat ad bilimi kuramları çerçevesinde inceleyecek,
romanlarda geçen kişi adlarının eserlere yaptığı katkılardan bahsedeceğiz.
Böylece, Mircevat Ahıskalı’nın romanları hem edebiyat kuramları hem de
dil bilimi kuramları açısından incelenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mircevat Ahıskalı, Ahıska Edebiyatı, Ad Bilimi,
Edebiyat Ad Bilimi, Roman.
Abstract
Mircevat Ahıskalı, the national poet of the Ahıska Turks, is an eminent
novelist and story writer as well as being a poet. The main theme of
*
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Mircevat Ahıskalı, who writes about what the Ahıska Turks experienced in
a realistic way, is statelessness and living on a foreign land. Mircevat
Ahıskalı has four novels published besides his a number of poetry and
research books. One of these novels. Gurbetten İniltiler is a river novel and
is consisted of three books. The first one is Gurbetten İniltiler Sürgün, the
second one is Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı and the third one is
Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana. These novels are historical
novels and the author has another novel, Ben Ana Katiliyim.
The field that studies names is called onomastics, which has some subfields. Toponymy, for example, studies place names. Anthroponymy studies
proper names, oronymy studies the names of mountains, etc. Literary
onomastics studies the personal names, place names and the other names in
literary works such as poems, stories, novels, etc.
In this paper, the personal names in the novels of Mircevat Ahıskalı will be
examined within the framework of literary onomastic the ories and the
contribution of these names to the plot will be studied. Thus, the novels of
Mircevat Ahıskalı will be studied in terms of both literary and linguistic
theories.
Keywords: Mircevat Ahıskalı, Ahıska literature, Onomastics, Literary
onomastics, Novel.
Резюме
Мирджеват Ахыскалы национальный поэт турок-ахыска, является
выдающимся романистом, писателем а также поэтом. Основная тема
Мирджевата Ахыскалы о том, что пережили турки-ахыска, реалии без
гражданственности и жизни на чужбине. У Мирджевата Ахыскалы
есть четыре опубликованных романа, а также ряд книг по поэзии и
исследованиям. Один из таких романов. «Gurbetten İniltiler» бытописательский роман, состоящий из трех книг. Первая – «Gurbetten
İniltiler Sürgün», вторая – «Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı» и третья –
«Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana». Данное произведение,
являясь бытописательским романом повествует об истории, о жизни
турок-ахыска, Кроме данного произведения Мирджеват Ахыскалы
является автором еще одного романа «Ben Ana Katiliyim».
Ономастика раздел языкознания, изучающая любые собственные
имена, историю их возникновения и трансформации, по
функциональности эта область науки имеет свои разветвления.
Направление, изучающее имена географических объектов это
Топонимика, Имена собственные Антропонимика, имена Гор и горной
местности Оронимика. Научное направление, изучающая имена
литературных произведений (Литературная Ономастика) анализирует
приведенные имена в таких направлениях как поэзия, проза, романы и
т.д.
Мы в данной статье будем рассматревать личности имен приведенных
в романах Мирджевата Ахыскалы, в рамках литературных
ономастических теорий будем рассказывать о героях и о внесённом
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ихвкладе. Таким образом, романы Мирджевата Ахыскалы будут
изучаться с точки зрения как литературных так и лингвистических
теориях.
Ключевые слова: Мирджеват Ахыскалы, литература турок-ахыска,
Ономастика, Литературная ономастика, Роман.
0. Giriş
Adları inceleyen bilim dalı, onomastik ya da ad bilimi olarak
adlandırılır ve bu bilim dalının da pek çok alt dalı bulunmaktadır. Yer
adlarını inceleyen toponimi, özel adları inceleyen antroponimi, dağ adlarını
inceleyen oronimi ve diğerleri. Edebiyat ad bilimi ise (literary onomastics),
edebî ad bilim ya da yazın ad bilimi gibi çeşitli adlarla anılan bir bilim
dalıdır. Şiir, hikâye, roman gibi edebiyat ürünlerinde yer alan kişi adlarını,
yer adlarını ve diğer adları inceleyen bir daldır.
Edebiyat ad bilimi bir tür edebi eleştiridir ancak diğer eleştiri
yöntemlerinden farklı olarak edebi üründeki sadece adları, farklı şekillerde
ele alır. Eleştirmenin yapması gereken edebi üründeki adları bulup
listelemekten çok daha ötesi olmalıdır. Bu aşamada önemli olan, kullanılan
adların romanın, hikâyenin ya da başka metnin konusuna ve olay örgüsüne
olan katkısının ele alınmasıdır. Yazarın kullandığı adlar rastgele seçilmiş
adlar mıdır, yoksa belli bir amaca mı hizmet etmektedirler? Bu adlar
kahramanlar, tipler, yerler hakkında okura neler hatırlatmaktadır ya da
okurda ne gibi duygular uyandırmaktadır? Bu adlar öykünün devamı için
birer ipucu niteliği taşımakta mıdırlar? gibi soruların cevapları edebiyat ad
biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır. Bu sorulara verilecek cevaplar,
metnin daha iyi kavranmasını, daha iyi incelenmesini ve belki de en
önemlisi yazarın, yazarlık kalitesini gösterecek cevaplar olacaktır.
Günay Karaağaç’a göre “Eskiden varlık ile varlığın adı arasındaki
ilişkiyi araştırmayı bildiren ad bilimi terimi, günümüzde, dil birimlerinin
özel ad kullanımları ile özel adların verilme geleneklerini araştırma
çalışmalarının adı olmuştur” (Karaağaç, 2013, s. 42).
Grace Alvarez-Altman, A Methodology to Literary Onomastics: An
Analytical Guide for Studying Names in Literature adlı çalışmasında, edebi
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ürünlerde kullanılan adların genel olarak üç temel açıdan incelenebileceğini
belirtir ve bunları
1. Ad aileleri veya sınıfları
2. Yazarların adlandırmada kullandıkları teknikler
3. Tipolojiler veya adların işlevleri
olarak sınıflandırır.
Alvarez-Altman, bu çalışmasında, ad ailelerini 1) anonymical
(anonim), 2) diacnitic (diaknitik, niteleyici), 3) chimerical (hayali,
uydurma), 4) mythological (mitolojik), 5) biblical (mukaddes kitaba ait), 6)
etymological (etimolojik), 7) etymological - multilingual (etimolojik – çok
dilli), 8) nationalidentity (milli kimlik), 9) toponymical(toponimik, yer
adlarıyla ilgili), 10) paronomasic (ses benzeşmeleri ile ilgili), 11) historical
(tarihi) ve 12) hagiographic (azizlerin ve evliyaların adları) olmak üzere on
iki gruba ayırır.
Doğan Aksan da ad ailelerini benzer bir şekilde sınıflandırır.
Aksan’a göre “Ad bilimi genellikle her dilde özel ad sayılan öğeler üzerinde
duran ve özel adları kökenbilgisi, tarihsel gelişme yönünden ve çeşitli dil ve
kültür sorunları açısından inceleyen bilimdir. Yer adları üzerinde duran dalı
(yeradıbilim, toponymie ya da toponomastique) olduğu gibi, kişi adları,
coğrafya adları üzerinde çalışan dalları da vardır” (Aksan, 2003, s. 32).
Alvarez-Altman,

yazarların

kullandığı

teknikleri

1)

polyanthroponimical (çoklu kişi adları), 2) synechdochic (kapsamlamalı, dar
anlamdaki bir sözcüğün geniş anlamda kullanılması), 3) evocative
(çağrıştırıcı), 4) name symbolism – perspectivistic (ad simgeciliği – bakış
açısıcılık), 5) alienative (ötekileştirici, yabancılaştırıcı) ve 6) encantatory
(büyülü) olmak üzere altı gruba ayırır.
Alvarez-Altman, tipolojileri ise 1) redende namen (konuşan adlar),
2) relevance in form in poetry (şiirsel yapıya uyumluluk) ve 3) relevance to
ontology&cosmology (ontoloji ve kozmolojiye uyumluluk) olmak üzere üç
gruba ayırır (Altman, 1981). Yazarın bu çalışmasında yaptığı sınıflandırma,
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bu konu hakkında genel bir değerlendirme yapması ve hemen hemen bütün
edebi eserlerde görülebilecek adları sınıflandırması açısından önemlidir.
1. Mircevat Ahıskalı
Ahıska Türklerinin milli şairi Mircevat Ahıskalı, şairliğinin yanı sıra
aynı zamanda usta bir romancı ve hikâyecidir. Hem şiirlerinde hem de
roman ve hikâyelerinde Ahıska Türklerinin yaşadıklarını gerçekçi bir
şekilde işleyen Ahıskalı’nın temel konusu gurbet ve vatansızlıktır.
15 Ağustos 1960’ta Özbekistan’da dünyaya gözlerini açan Mircevat
Ahıskalı’nın nüfusta kayıtlı adı Cevat Türkoğlu’dur. Türkiye’ye geldiğinde
kaydını yaptırırken isminin önündeki “Mir” kelimesinin zor telaffuz
edildiğini gören yazar ismini sadece Cevat olarak, soyadını da tam Türkçe
ifadeyle “Türkoğlu” olarak yazdırmıştır. Çünkü o, Türk oğludur, ataları
Türk’tür ve kendisi de Türk’tür. Mircevat Ahıskalı’nın bu yaklaşımı, aslında
Ahıska Türklerince kabul edilmeyen ama bazı kesimlerin Ahıska
Türklerinin kökeniyle ilgili olarak iddia ettiği “Müslümanlaşmış Gürcü”
tabirine karşı bir tepkidir (Sakallı, 2016, s. 40).
İlk şiirlerini lise yıllarında yazmaya başlayan Ahıskalı, uzun müddet
şiirlerinde “Gizliddin” mahlasını kullanmıştır. Bunun sebebi hem yazarın
utangaçlığı hem de Sovyet döneminin baskı politikalarıdır. Ne var ki,
Azerbaycan’da ilk şiirleri yayınlanacak olan şair, burada “Ahıskalı” mahlası
ile şiirlerini yayınlatır. Çünkü artık herkesin Ahıska adını duymasının vakti
gelmiştir. Ahıska, Ahıska Türkleri, yaşanılanlar ve Ahıska edebiyatı artık
Mircevat Ahıskalı ile daha çok bilinir olmuştur. Ahıska Türklerini ve
Ahıska Türk Edebiyatı’nı tüm dünyaya tanıtmak ve zenginleştirmek isteyen
Mircevat Ahıskalı, şiirlerinin, romanlarının ve hikâyelerinin yanında çeşitli
araştırma ve incelemeler de kaleme almıştır. O, özellikle de diğer
edebiyatlarda pek de yoğun olarak işlenmeyen tür ve şekillerde eserler
vererek Ahıska edebiyatını zirveye çıkarma gayretindedir. Bunun için şairin
akrostiş şiirlerinin de özellikle incelenmesi gerekmektedir. Onun akrostiş
şiirleri “şiir içinde şiir” olarak adlandırılabilecek, birden fazla şekilde
okunabilen, bölünüp parçalanabilen ve farklı şekillerde okunabilen şiirlerdir
(Sakallı, 2016; Sakallı, 2017).
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Mircevat Ahıskalı’nın yayınlanmış dört romanı bulunmaktadır. Bu
romanlardan Gurbetten İniltiler nehir romandır ve üç kitaptan oluşur.
Birinci roman Gurbetten İniltiler Sürgün, ikincisi Gurbetten İniltiler 2
Yaşam Savaşı üçüncüsü ise Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana
başlıklarını taşımaktadırlar. Tarihî roman olarak değerlendirilen bu
romanların dışında yazarın bir de Ben Ana Katiliyim adını taşıyan bir romanı
vardır.
Gurbetten İniltiler Sürgün romanı, Ahıska Türklerinin Ahıska’dan
sürgün edildikleri günden başlayıp tren yolculuğu sırasında geçirdikleri zor
günlerin anlatıldığı romandır. Yazar bu romanda özellikle tren yolculuğu
sırasında yaşananları ustaca ele alarak okura o günleri tekrar yaşatmaktadır.

Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı romanı ise tren yolculuğunun
hemen ardından başlayan süreci, yani Ahıska Türklerinin Özbekistan’a
ulaşıp oradaki yeni hayata tutunma çabalarını ve karşı karşıya kaldıkları
zorlukları ele alır.
Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana romanı ise 1989’da
Özbekistan’ın Fergana bölgesinde meydana gelen Ahıska Türklerine karşı
yapılan saldırıları ele alır.
Ben Ana Katiliyim adlı romanında ise yazar, küçük yaşta annesi
öldürülen bir Ahıska Türkünün parçalanmış ailesini ve kardeşlerin birbirini
bulma çabasını anlatır.
2. Romanlardaki Kişi Adları
Edebi eserlerde yer alan kişi adları kimi zaman rastgele seçilmiş olsa
da “Bu adlar çoğunlukla hayalidir ve edebi eserlerde sanatçının vermek
istediği bazı mesajlar yüklenirler” (Şahin, 2015, s. 33). Bu ad seçme
tekniklerinin de genel olarak yukarıda bahsedildiği gibi olduğu görülür.
Mircevat Ahıskalı’nın romanlarında geçen kişi adları da belirli işlevleri
yerine getiren adlardır. Kimi adlar anonimdir. Yani kişiyi belirli bir yere
koymadan sıradan tipler olduğunu gösterirken kimi adlar da taşıdıkları özel
anlamlarla ya da yapılarla okura çeşitli ipuçları vermektedir.
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Ahıskalı’nın romanlarında geçen adlardan biri “Ahmet”tir. Ahmet
emmi olarak geçen ad, anonim bir addır. Ne karaktere ne de romana özel bir
anlam yükler. Ancak bu adın, özellikle Ahıska Türkleri için, önemi Türk
toplumunda yaygın olarak kullanılan bir ad olmasıdır. Yaşlı bir erkeğin
adının Ahmet olması bu adın, bu toplumda uzun geçmişe ve geleneğe sahip
olduğunu gösterir ki bu da Ahıska Türklerinin geçmişi ve tarihi açısından
önem arz etmektedir. Mircevat Ahıskalı’nın romanlarında karşılaştığımız
anonim adlardan bazıları da şunlardır: “Emine”, “Emrah”, “Osman”, “Ali”,
“Mahmut”,“Gülbeyaz”, “Hatice” ve“Enver”.
Niteleyici adlara baktığımızda ise romanlarda geçen bir diğer ad da
“Aslan”dır. Türk ad verme geleneklerinde aslan, kaplan, doğan gibi güçlü
hayvan adlarının kişi adı olarak verilmesi yaygın görülen bir eğilimdir.
Ancak, bu romandaki Aslan adının okura verdiği mesaj, Aslan emminin
güçlü bir pehlivan olması yanında toplumda sözü geçen, saygı duyulan,
yapılan haksızlıklara karşı susmayan ve korkusuzca düzeni ve siyasileri
eleştiren biri olmasıdır. Bu ad, onun fikirlerinin toplum tarafından da
benimsendiğini

gösterir. Yukarıda bahsettiğimiz Aslan karakterinin

özellikleri kitapta da açıkça vurgulanmıştır:
“…Muallim, Aslan emminin ne kadar mert, sözünü esirgemeyen,
gözüne şiş soksan gözünü kırpmayanlardan olduğunu biliyordu. Ama bu
yaşlı başına da kötü bir iş gelmesini istemediğinden Aslan emmiyi
sakinleştirmeye çalışıyordu…” (Gis, 2006, s.18).
“Asya” ise bir diğer kişi adıdır. Asya halanın adı olan bu ad, eski
dünyanın – ve aynı zamanda yeni dünyanın da – en büyük toprak parçasının
adıdır. Bu ad, okurda vakar, güç, yıllara meydan okuma, kucaklayıcı olma
gibi hisler uyandırmaktadır. Nitekim Asya hala karakteri de bu özelliklere
sahip bir kadındır. Yaşadığı onca olumsuzluğa, sıkıntıya rağmen dimdik
ayakta kalmış; ailesinin tek hayatta kalan bireyi olan torununa sahip
çıkabilmiştir.
“…Ama hiçbirinin derdi Asya halanın derdine denk olamazdı.
Savaşın ilk günlerinde eşi, birinciler sırasında seferber oldu, beş ay önce
oğlu gitti geçen ay ikisinden de kara haber aldı. Sürgünün dokuzuncu günü
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evimin erkeği dediği on iki yaşındaki oğlu istasyonların birinde kayboldu.
Oğul ayrılığının ateşi daha sönmeden, on yedi yaşındaki kızı Yıldız’la gelini
Züleyha’yı aynı günde kaybetti. Oğlundan emanet olarak bir haftalık erkek
çocuğu kaldı…” (Gis, 2006, s.117-118).
“Bedrettin”de ana karakterlerden birisidir. Olgun bir karakter
olmasının yanı sıra birlik ve beraberlik duygusunu insanlara aşılamaya
çalışır. Bedrettin, adının kelime anlamı ışıktır. Dolayısıyla Ahıskalı’nın
romanındaki Bedrettin de tıpkı geceleyin ışık veren bir dolunay gibi
insanlara yol gösterici bir karakterdir.
“…Bedrettin her zaman olduğu gibi yine yaşına göre değil,
büyüklere has bir tarzda konuştu: Memlekette savaş var arkadaş, insanların
gecesi gündüzü yoktur. Öyle bir durumdayız ki yaşlısıyla genciyle, kadınıyla
erkeğiyle ve çocuğuyla hep bir yumruk olmalıyız. Şu an herkesin aklına,
fikrine ihtiyaç duyulur…”(Bak, 2012, s. 60).
“Derviş” adının kelime anlamı alçak gönüllü, yüreği yufka ve sözü
geçen demektir. Romanda geçen Derviş karakteri de tüm bu özelliklere
sahip biridir. O da alçak gönüllü ve yufka yüreklidir. Romanda kardeşi
Osman’ın şu sözleri dervişin kişiliğini göstermesi açısından önemlidir:
“…Siz Derviş ağabeyimin öyle sert görünümüne bakmayın, yüreği
çok yufkadır. Karınca değil, zararlı haşaratları bile incitmez…” (Bak, 2012,
s. 9).
“Hayriye” adı da yine kelime anlamıyla eşdeğerdir. Yani bu ad da
sahibini nitelemektedir. Hayırsever anlamına gelen bu adın sahibi Hayriye
teyze de “…çok hayırsever, iyi niyetli, çok dindar, insanlara her türlü
yardımda bulunan elinden gelen her konuda ihtiyaçlarını karşılamak için
her zaman hazır olan bir insandı. Köylüler ona “yetimler anası” lakabını
takmışlardı…”(Gis, 2006, s. 89).
“Tufan”

ve

“Güneş”

karakterleri

de

adlarının

anlamlarını

kişiliklerinde taşımaktadırlar. Bu iki karakter, Gurbetten İniltiler 2 Yaşam
Savaşı ve Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana romanlarında ana
karakterlerdendir. Birbirlerine âşıklardır ama bu imkânsız bir aşktır. Çünkü
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sürgün bu âşıklara da engel olmuştur. Sürgünden sonra da verdikleri yaşam
mücadelesi kavuşmalarını imkânsız kılmıştır. Bu aşkın imkânsız olduğu, bu
iki karakterin adları vasıtasıyla açıkça ifade edilmiştir. Romandaki şu
diyalog bunu desteklemektedir:
“… —Biliyor musun, senin adın Tufan benimse Güneş.
—Eee, ne varmış bunda?
—Ne olacak canım, tufanla güneşin bir arada olması nerede
görülmüş. Bunların ikisi de tabiatın bir parçası. Tufan olan yerde güneş,
güneş olan yerde ise tufan olmaz, doğanın kanunu böyle…”(Giy, 2007, s.
44).
“Kahharbay” adının anlamı her şeyi istediği gibi yapacak surette
galip ve hâkim olandır. Kahharbay da öyledir. Kolhoz reisidir ve rejimin en
büyük destekçisidir. Onun bulunduğu bölgeye sürgün edilmiş Ahıskalılara
ikinci bir darbe de ondan gelmiştir. Bölgede yaşayan Ahıskalılara türlü
eziyetler etmiştir. “Çünkü reis yıllardır bu insanlara kendi kibir
penceresinden bakıp hor, hakir görmüş, sert davranmış ve her fırsatta küçük
düşür”müştür (Giy, 2007, s. 89).
“Cömert” eli açık demektir. Fakat roman kahramanı Cömert’in eli
açıklığı sadece maddi değildir. O çevresindekilere elinden geldiğince
yardım eder. Hiçbir şey esirgememeye çalışır. Fakat onun asıl cömertliği
manevi cömertliktir. Türk tarihi, Türk kültürü, Türk edebiyatı ve dini
konulara hâkim olan cömert tüm bu bilgisini diğer insanlarla paylaşıp onlara
yol gösterici olmuştur. Onun asıl cömertliği budur. Cömert’in arkadaşı
İkram ile olan sohbeti de Cömert’in bilgisini kanıtlar niteliktedir:
“…— Sen üniversite mezunusun değil mi?
— Evet.
— Bunun dışında kendini her yönlü iyi yetiştirmişin, genel kültürün
iyi. Kısacası senin bu ilminle insan çok daha farklı yerlerde olabilirdi…”
(Gik, 2010, s. 55).
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“Taşdemir”, adının anlamı gibi taş ve demir gibi sağlam bir
karakterdir.

Korkusuz

bir

pehlivandır,

komite

başkanlığı

görevini

yapmaktadır. Merttir ve inatçıdır.
“…Arkadaşlar

bizim

tavsiyemiz

bu

başkanlık

görevine

Taşdemir ağabeyi getirmek. Bilirsiniz Taşdemir ağabey merttir, inattır,
Şahan gibiler ne kadar üzerine gitseler, bu o kadar işine sarılır…” (Gik,
2010, s. 36).
Yukarıda bahsedilen adların her biri niteleyici addır. Çünkü her bir
ad sahibinin karakterini nitelemektedir. Ancak niteleyici adlar dışında diğer
türler de Ahıskalı’nın romanlarında bulunmaktadır.
“Hasan” ve “Hüseyin” adları da dini özelliği olan adlardır. Yazar bu
adları kullanarak Ehl-i beyt’i okuyucuya hatırlatmıştır. Dolasıyla bu adlar
aynı zamanda tarihi adlardır. Tarihi adlara bir diğer örnek de romanda geçen
“Asya” halanın ikiz çocuklarının adları olan “Sultan” ve “Süleyman”dır.
Romanlarda yer alan “İskender”, “Eflatun” ve “Şehriyar” gibi adlar da tarihi
adlara örnek verilebilir. Bu adlar vasıtasıyla yazar hem tarih bilgisini ortaya
koyar hem de okuyucu da bir tarih bilinci oluşturur. Aslında tarihi adlar,
tarihte yer edinmiş şahsiyetlerin adları oldukları için çok daha kapsayıcı bir
ad grubudur. Pek çok hükümdar, yönetici, dini, edebi ve felsefi şahsiyetlerin
adları da bu grupta doğal olarak yer almaktadır. Ancak adların daha iyi
analiz edilebilmesi için bu şahsiyetlerin adları ayrı bir grup olarak ele
alınmaktadır. Evliya ya da aziz adları da bu biçimde ele alınabilecek
adlardır. Ahıskalı’nın romanlarında bu tür adlara örnek olarak da “Yunus”
adı verilebilir.
3. Sonuç
Mircevat Ahıskalı, Ahıska Türklerinin milli şairidir ve kendini
Ahıska edebiyatını geliştirmeye adamıştır. Şiirlerinde epik ve didaktik
unsurların yanında çok daha yeni ve dünya edebiyatında eşi olmayan biçim
özellikleri kullanan şairin, romanları da aynı derecede başarılıdır.
Ahıskalı’nın Türk tarihi ve kültürü hakkındaki bilgisi onun romanlarına da
yansımıştır. Bu geniş bakış açısı, onun romanlarındaki kişi adlarında da
kendini göstermektedir. Yazarın roman kahramanları için seçtiği adlar,
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edebiyat ad bilimi kuramları açısından incelendiğinde geniş bir çeşitliliğe
sahip olduğu kolayca görülebilir.
Mircevat Ahıskalı’nın romanlarındaki kişi adları çoğunlukla
niteleyici adlardır. Bu da yazarın yaratıcılığını ve bilgi birikimini göstermesi
açısından önemlidir. Zira romanlardaki bir karakterin sadece adı bile okura
o karakterle ilgili pek çok bilgi vermektedir.
Niteleyici adların yanında anonim adlar da yazarın gerçekçi bakış
açısını ortaya koymaları yönünden önemlidir. Çünkü yazar, Ahıska Türk
toplumunun yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmektedir
ve bu toplumdaki yaygın kişi adlarını eserlerinde de kullanarak daha
gerçekçi bir kurgu ortaya koymaktadır.
Tarihi, mitolojik, dini vb. gibi adlar ise Ahıskalı’nın bilgi birikimini
ortaya koymaktadır. Yazar, sadece Ahıska Türklerini değil bütün Türk
dünyasını çok iyi bilmektedir ve bu da onun kullandığı kişi adlarındaki
çeşitliliği ve zenginliği açıklamaktadır.
Edebi eserlerde kullanılan kişi adları hem yazarın bakış açısını hem
de yazarın bilgi birikimini ortaya koyması bakımından son derece
önemlidir. Mircevat Ahıskalı’nın romanlarındaki kişi adları da Ahıskalı’nın
güçlü edebi yönünü ortaya koymaktadır ve Ahıskalı’nın, Ahıska Türklerinin
milli şairi ve edebiyatçısı unvanını taşımasını haklı çıkarmaktadır.
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AHISKA TÜRK AĞZINDA DEYİMLER
IDIOMS IN THE AHISKAN TURKS DIALECT
ИДИОМЫ В ДИАЛЕКТЕ ТУРОК-АХЫСКА
Minara ALİYEVA ÇINAR
Özet
Her dilde, gerçek anlamlarından az çok kaymış olan kalıplaşmış söz
öbekleri vardır. Bu söz öbeklerine deyim adı verilir. Bir dilde kullanılan
deyimler, tıpkı atasözleri gibi, o dilin ifade gücünü, işlenmişlik düzeyini ve
söz varlığının zenginliğini gösterir. Deyimler, gerek sözlü gerekse yazılı
olsun, anlatımda bazı kavram, duygu ve düşünceleri mecaz yoluyla daha
etkili bir biçimde ifade etme özelliğini kazanır. Pratik zekâ ürünü olan ve
çekici bir anlatım özelliği taşıyan bu kalıp sözler, her dilde, her lehçede, her
ağızda bulunur ve kendine özgü birer kültür taşıyıcısı olarak nesilden nesile
aktarılır.
Türk dili deyimler bakımından çok zengin bir dildir. Geniş bir coğrafyaya
yayılmış olan Türk diline ait deyimler, bugün yaşayan gerek Türk
lehçelerinde gerekse ağızlarda fonetik, morfolojik, semantik, sentaks
bakımından hem ortak hem de değişikliğe uğramış biçimleriyle
yaşamaktadırlar. Anadolu Türkçesinin bir parçası olan Ahıska ağzında
kullanılan deyimler de, yeri geldikçe Türkiye Türkçesinde kullanılan
deyimlere paralellik göstermekte, yeri geldikçe de kendine özgü kalıplarıyla
kullanılmaktadır. Her dilde olduğu gibi Ahıska deyimleri, Ahıska kültürünü,
Ahıska Türklerinin yaşayış biçimlerini, geleneklerini, törelerini ve dünyayı
anlamlandırış biçimlerini yansıtmaktadırlar.
Ahıska ağzında kullanılan bu deyimlerin dilbilimsel açıdan çalışılmadığı
gözlemlenmiştir. Bu bildiride gerek Ahıska ağzıyla kaleme alınmış
metinlerden gerekse sözlü aktarmalardan derleme yöntemiyle tespit edilen
deyimler hem biçimsel hem de anlamsal açıdan irdelenecek ve ölçünlü
Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılarak ortak ve farklı yönleri üzerinde
durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türk ağzı, deyimler, derleme.
Abstract
In every language, there are stereotyped phrases whose words have more or
less deviated from their literal meanings. These phrases are known as
idioms. Just like proverbs, the idioms used in a language reveal the power of
expression of that language, its level of processability, and the richness of
its vocabulary. Idioms, whether verbal or written, have the property to
express certain concepts, feelings and ideas more effectively in a figurative
way. These formulaic expressions, which are a product of practical
intelligence and have the feature of attractive wording, are found in every
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language, every dialect and every local dialect, and are transferred from
generation to generation, each as a distinctive culture-bearer.
The Turkish language is a very rich language with regard to idioms. Idioms
belonging to the Turkish language, which has spread over a wide area, live
on in both dialects and local dialects that still exist today, in both common
forms and forms that have undergone changes phonetically,
morphologically, semantically and syntactically. Idioms used in the Ahiskan
Turks (Meskhetian Turks) dialect, which belongs to Anatolian Turkish, have
parallels with idioms used in the Turkish of Turkey when the occasion
arises, yet are also used with their own distinctive stereotypes when
appropriate. As in all languages, Ahiskan Turks idioms reflect Ahiskan
Turks culture and the Ahiskan Turks ways of living, traditions, customs and
ways of making sense of the world.
It is seen that these idioms used in the Ahiskan Turks dialect have not been
studied from a linguistic perspective. In this paper, idioms in the Ahiskan
Turks dialect identified by compilation from written texts written as well as
from oral transfers will be examined in terms of both form and meaning,
and, by comparing them with the standard Turkish of Turkey, their common
and distinct aspects will be discussed.
Keywords: Ahiskan Turkisch dialect, idioms, compilation.
Резюме
В каждом языке существуют словосочетания, которые более или менее
изменили свое истинное значение. Эти словосочетания в современном
литературном языке называются идиомами. Идиомы, используемые в
каком либо языке, также как и пословицы, показывают силу
выражения, уровень употребления языка и богатство его словарного
запаса.
Идиомы, будь они употреблены в устной или же письменной форме, в
случае выражения некоторых понятий, чувст и мыслей, имеют силу
выражения в митофорической форме. Эти словосочетания,
являющиеся продуктом практического разума и обладающие
привлекательной повествовательной особенностью, встречаются в
любом языке, диалекте, в говоре и передаются из поколения в
поколение как уникальные носители культуры.
Турецкий язык является очень богатым языком в области
употребления идиом. Идиомы турецкого языка, на котором говорят
довольно на обширной географической территории, как и в турецких
диалектах так и в их говорах, широко употребляются как и в
аналогичных формах так и в формах с изменениями фонетического,
морфологического, семантического и синтаксического строя. Идиомы
в диалекте турок-ахыска, который входит в состав анатолийских
диалектов, временами употребляется также как и в турецком языке,
временами употребляется своего рода с диалектыми отличительными
формами. Как и в любом языке, идиомы диалекта турок-ахыска

566

отражают культуру,
мировозрение.

образ

жизни,

традиции,

обычаи

и

их

Идиомы, используемые в диалекте турок-ахыска, как было нами
замечено, не изучались с лингвистической точки зрения. В этой статье
будут рассматриватся идиомы выявленные с текстов письменного
вида, написанные диалектом турок-ахыска, и их устной речи, взятая
нами методом компеляции устной передачи, а также они будут
сопоставленны с идиомами современного турецкого языка, в итоге
чего мы попытаемся определить общие и отличительные
лингвистические признаки этих словосочетаний.
Ключевые слова: Диалект турок-ахыска, идиомы, сборник.

Giriş:
Dil, bir milleti millet yapan en önemli unsur; bir milletin kültürünün
temel taşıdır. Dil, bir milletin ana yurdudur, vatanıdır. Bir millet, tarihini,
kültürünü, gelenek ve göreneklerini ancak dil aracılığıyla koruyabilir, en iyi
eğitimini de ana diliyle gerçekleştirir. Dil, “her yönüyle bir ulusun
kültürünün aynasıdır; insanın ve uygarlığın en önemli belirtisi ve aracıdır.”
(Aksan, 1990, s. 13)
Zengin bir söz varlığına sahip olan Türkçe, Türk milletinin en
kıymetli hazinesidir. Yeryüzündeki dillerin söz hazinelerine bakılırsa
dilimizde söz varlığını oluşturan kelimelerin yanı sıra bu kelimelerle
şekillenen atasözleri, ikilemeler, kalıp ifadeler ve diğer anlatım biçimleri
fazlasıyla yer almaktadır. Bu anlatım biçimlerinin arasında ifadeye katmış
olduğu canlılık, akıcılık ve zenginlik bakımından deyimlerin de apayrı bir
yeri vardır.
Bir dilin söz varlığı içerisinde yer alan deyimler, o dili kullanan
insanların maddî ve manevî kültürlerini, yaşam biçimlerini yansıtan önemli
unsurlardır. Eski dönemlerde “ıstılah” veya tabir olarak adlandırılan
deyimler, kısa ve özlü anlatım biçimleridir. Bu yapılar, anlatım derinliğine
ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılırlar ve kullanıldıklarında anlatıma
canlılık, derinlik ve söyleyiş güzelliği katarlar.
Deyimler üzerine yapılmış pek çok tanım mevcuttur. Bu tanımlardan
bazıları şöyledir:
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Türkçe Sözlük (2005, s. 517)’te deyimler, “genellikle gerçek
anlamlarından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz
öbeği, tabir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Türkçe deyim ve atasözleri üzerinde kapsamlı çalışmaya sahip olan
Ömer Asım Aksoy (1998, s. 52)’a göre deyimler, “bir kavramı, bir
durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve
çoğunun gerçek anlamlarından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük
topluluğu ya da tümce”dir.
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş (1981: s. 706) adlı eserinde
deyimler “asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren
kalıplaşmış sözlerdir; bu sözler duygu ve düşüncelerimizi, başka bir
söyleyişle, dikkati çekecek bir ifade ile komprime halinde anlatan isim, sıfat,
zarf, basit fiil ve birleşik fiil görünüşlü… gramer şekilleridir.” der.
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü (1992: s. 43)’nde
deyimi “gerçek anlamdan farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım
özelliğine sahip olan kelime öbeği” olarak tanımlarken, Ahmet Buran ise
Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü (2015: s. 97)’nde deyimi “en az iki
kelimeden oluşan ve gerçek anlamlarının dışında ifade ettikleri yeni ve özel
anlamları bir kurala bağlanamayan kalıplaşmış sözleridir” şeklinde
açıklamaktadır.
Ali Püsküllüoğlu (2006: s. 7)’nun deyimler üzerine tanımı sözlük
anlamıyla “anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından
ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil ögesi,
kalıplaşmış sözcük topluluğu” şeklindedir. Muhittin Bilgin (2006: s. 57)
Anlamdan Anlatıma Türkçemiz adlı eserinde deyimleri “çekici, çarpıcı
yoğun bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek anlamından ayrı bir
anlamı bulunan kalıplaşmış söz öbekleri” olarak değerlendirmektedir.
Emin Özdemir, Açıklamalı-Örnekli Deyimler Sözlüğü (2000: s.
5)’nde deyimler için “bir kavramı, bir düşünceyi, bir olayı az sözle
belirtmek ve daha etkili kılmak için başvurulan anlatım yollarından biri”,
“birden çok sözcüğün, çoğu kez kendi anlamlarından ayrı bir anlam
belirtmek üzere bir araya gelip kalıplaşan biçim” oldukları açıklamasında
bulunur.
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Sabahat Emir, Örnekleriyle Açıklamalı Deyimler Sözlüğü (1979: s.
7)’nde deyimlerle ilgili şu bilgiyi aktarmaktadır: “Deyim, birden fazla
kelimenin meydana getirdiği anlamlardır: Bir hükmün ifadesi, his veya özel
bir fikrin tercümesidir. Deyimlerin ana unsuru bir hal ifade etmektedir;
bunlarda genellikle hüküm bulunmaz. En belirli özellikleri, bir şey veya bir
olayın tasviridir.”
Bu tanımlar doğrultusunda denilebilir ki bir terim olarak deyim,
“Türkçe söz varlığı içinde önemli bir yere sahip olan; bir kavramı, bir
düşünceyi, bir olayı az sözle ve etkili bir biçimde karşılayan; en az iki
sözcükten kurulan; konuşmada ve yazıda anlatım gücünü arttıran, gerçek
anlamlarından ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan; dilbilimsel açıdan belli
bir kurala bağlı olarak bağlanamayan kalıplaşmış söz öbekleridir.”
1. Deyimlerin genel sınıflandırılması
Bütün dillerde deyimler mevcuttur. Yukarıda da belirtildiği gibi
Türkçe de deyimler bakımından çok zengin bir dildir. Türkçenin söz
varlığında yer alan bu deyimler de farklı açılardan değerlendirilmektedir.
Türkiye’de mevcut olan alan yazına göre deyimler; köken bakımından,
dilbilimsel kuruluş biçimleri bakımından, kavram bakımından, özel
nitelikleri/yan özellikleri bakımından, kullandıkları saha bakımından, anlam
bakımından,

temel

duygu

bakımından,

şekil

bakımından

vs.

sınıflandırılmaktadır. (bk. Sinan, 2015; Gönen, 2008, Sevindirici, 2012;
Yalçın ve Çalışır, 2012; Özden, 2016; Yenen Avcı, 2015 vs.)
Söz konusu olan bu araştırmalarda;
1. Köken bakımından deyimler: a. Türkçe sözcüklerden oluşanlar;
b. Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklerden oluşanlar; c. Kökeni bilinmeyen
sözcüklerden oluşanlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Özden, 2016, s. 111113).
2. Dilbilimsel kuruluş biçimleri bakımından deyimler: a. Cümle
biçiminde olanlar; b. Sonları bir mastarla bitenler; c. Kuruluşu birleşik
sözcüklere benzeyenler olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Sevindirici, 2012, s.
38; Yalçın ve Çalışır, 2012, s. 137-138).
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3. Kavram bakımından deyimler: a. Mecazlı deyimler; b. Hem
mecaz hem kendi anlamında kullanılan deyimler; c. Mecazsız deyimler
olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Sevindirici, 2012, s. 40-42).
4. Özel nitelikleri/yan özellikleri bakımından deyimler: a.
Karşılıklı konuşma biçiminde olanlar; b. Öykücülük biçiminde olanlar; c.
İki yargılı olanlar; ç. Kimi deyimler âdetleri, inanışları, gelenekleri
bildirenler; d. Özel biçimlerde kurulmuş olanlar; e. Eksiltili anlatım
biçiminde olanlar; f. İkileme kalıbında olanlar; g. Kaynağı bilinenler gibi
alt gruplara ayrılmaktadırlar (Sevindirici, 2012, s. 43-47).
5. Kullandıkları saha bakımından deyimler: a. Yerel olanlar; b.
Bölgesel olanlar; c. Ulusal olanlar; ç. Uluslararası bilinen deyimler olmak
üzere dörde ayrılmaktadırlar (Sevindirici, 2012, s. 51-53).
6. Temel duygu bakımından deyimler: a. Deyimlerde geçen
olumlu duygular; b. Deyimlerde geçen olumsuz duygular olmak üzere iki
açıdan değerlendirilmektedirler (Yenen Avcı, s. 1004-1016).
7. Şekil bakımından deyimler: a. Mensur haldeki deyimler; b.
Manzum haldeki deyimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar (Gönen, 2008,
s. 210-213) vs.
2. Deyimler ile atasözleri arasındaki farklı ve ortak özellikleri
Deyimler, tıpkı atasözleri gibi millî ve toplumsal tecrübeye dayalı
sözlerdir. Deyimlerle atasözleri çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır.
Yazında atasözlerinden deyimleri ayıran özellikler şöyle verilmektedir:
- Deyimler yargı bildirmez; bir durumu, olayı veya varlığı tasvir
etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla yararlanılan kalıplaşmış söz
gruplarıdır. Atasözleri ise bir gözlem ve tecrübenin neticesinde ortaya
çıkmış ve herkesçe benimsenen bir yargıyı dile getirir.
- Deyimler, atasözleri gibi kalıplaşmış sözlerdir. Yapısında yer alan
“kelimelerde” ufak bir değişme dahi yapılamamaktadır. Biçimleri bozulmaz,
sözcükleri değiştirilmez.
- Atasözleri nasihat vermek, ders alınmasını sağlamak için kullanılır.
Deyimlerde bu özellik görülmez.
- Deyimler kısa ve özlüdür. Tıpkı atasözlerinde olduğu gibi
deyimlerde de az sözle çok şey anlatılmak istenir.
- Deyimler en az iki “kelime” sözcükle kurulurlar.
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- Deyimler genel kural özelliği gösteren söz değildir. Türkçede
deyimler sözcük öbeği ya da tümce durumunda olurlar. Ancak bu
deyimlerin çoğu mastar halindedir ve fiil çekimine girerler.
- Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin
gerçek anlamından başkadır.
- Bazı atasözlerimiz hem deyim hem de atasözü özelliği gösterir.
- Bir dua ya da ilençteki kalıplaşmış söz topluluğu, onun deyim
sayılmasına elverişli bir anlatım güzelliği ve çekiciliği taşıyorsa deyim
sayılabilir.
- Atasözlerinde olduğu gibi deyimlerin de birer hikâyesi vardır. Kimi
deyimlerin doğuş nedenleri bir olay ya da bir hikâyeye dayanır (Saraçbaşı
ve Minnetoğlu, 2002, s. 7-8; Sakaoğlu ve Alptekin, 2006; Sinan, 2015, s.
27-28).
3. Ahıska Türklerinde deyimler
Türk dili, bir başka deyişle Türk Dünyası deyimler bakımından çok
zengin bir dildir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk diline ait
deyimler, bugün yaşayan gerek Türk lehçelerinde gerekse ağızlarda fonetik,
morfolojik, semantik, sentaks bakımından hem ortak hem de değişikliğe
uğramış biçimleriyle yaşamaktadırlar. Çünkü Türkçenin söz varlığında yer
alan deyimler de diğer söz öbekleri gibi Türk toplulukları arasında yüzyıllar
boyunca

ortaklaşa

kullanılmış,

lehçeler

arasında

kültür

birliğini

oluşturmuştur. Keza Türkçe deyimler, Türk halkının binlerce senelik yaşam
felsefesinin birer ürünü olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar da ulaşıla
gelmiştir. Şüphesiz ki Türk halkı bu kalıpları farklı coğrafyalarda sözlü veya
yazılı gelenekte yaşatarak nesilden nesile aktarabilmiş, yaşanmış olumlu
veya olumsuz olay ya da durum karşısında gelenek ve görenek yoluyla elde
edilmiş normlarını ve birikimlerini bilinçli olarak devam ettirmiştir.
Doğan Aksan’ın da dediği gibi “Deyimler, bir dili konuşan toplumun
dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek, görenek ve
inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları, kısacası, maddi ve manevi
kültürünü yansıtan, o toplumun düşünme biçimini, hatta nükte ve buluşlarını
ortaya koyan önemli olan sözlerdir.” (Aksan, 2011a, s. 91)
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Diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Ahıska Türklerinin ağzında
da deyimlerin apayrı bir yeri vardır. Onların söz varlığında da genel
Türkçede kullanılan deyimlerin çoğu kullanılmaktadır. Diğer dillerde
olduğu gibi söz konusu olan ağızda kullanılan deyimler de dilde anlatım
gücünü arttırmak için dilin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan söz
öbekleridir. Ahıska ağzında sözlü olarak nesilden nesile aktarılan bu kalıp
ifadeler aracılığıyla Ahıska Türklerinin sosyal ve kültürel kimlikleri
hakkındaki ipuçlarını görmek mümkündür. Dile kıvraklık kazandıran bu
kalıp ifadelerde Ahıska Türklerinin dünya görüşünü, yaşam algılayışını da
görebilmekteyiz.
Ahıska Türklerinin ağzında kullanılan deyimler, sadece söz varlığını
ve kültürünü zenginleştiren unsurlar değildir. Deyimler, bir halkın diğer
sözlü ürünleri gibi (atasözleri, masallar, maniler, bilmeceler, hikâyeler vs.)
aynı zamanda çocuk eğitiminde kullanılan önemli araçlardan biridir. Bir
toplumun hem dünya görüşü ve ideolojisini hem de değerler sistemi
hakkında bilgi veren kalıplar olduğundan eğitim amaçlı olarak kullanılmaya
elverişli söz öbekleridir (Çınar, 2019, s. 38). Örneğin, “arḫa arḫaya
vėrmaḫ” deyimi işbirliği ve dayanışma ile bir şeyleri başarmaya bir
çağrıdır;

“Erinduğundan ite tayi diyėr.” deyimi ile üşengeçlik ve

tembelliğin insanı ne kadar kötü bir duruma düşürebileceğini ifade etmekte
ve bunu olumsuz bir ölçüt olarak belirlemektedir. Bunu duyan çocuklar
bunun ne kadar kötü ve istenmeyen bir durum olduğunu anlayıp tersi
duruma yani çalışmaya yönelirler. Bu deyim standart bir işlev görmektedir.
4. Ahıska ağzında kullanılan deyimlerin sınıflandırılması
Anadolu Türkçesinin bir parçası olan Ahıska ağzında kullanılan
deyimlerin bir kısmı, Türkiye Türkçesinde kullanılan deyimlere paralellik
göstermekte, bazıları ise kendine özgü kalıplarıyla kullanılmaktadır. Ahıska
ağzında

kullanılan

bu

deyimlerin

dilbilimsel

açıdan

çalışılmadığı

gözlemlenmiştir. Bu bildiride gerek Ahıska ağzıyla kaleme alınmış
metinlerden gerekse sözlü aktarımlardan derleme yöntemiyle tespit edilen
deyimler hem biçimsel hem de anlamsal açıdan irdelenecektir.
Ahıska Türklerinin konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan
deyimlere bazı örnekler:
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4.1. Köken bakımından deyimler
4.1.1. Türkçe kökenli sözcüklerden oluşan deyimler: ac gözli,
ağzi açuḫ, ağzi ḳara, başgöz etmaḫ, ağzi bozuḫ, ağzi boş, alni açuḫ, ana
baba güni, arasi açuḫ, ayaği ağır, ayaği yüngül, bėli ḳırıḫ, bėş ḳardaş, dil
bėzėgi, dil dibėgi, dünki çocuḫ, göti poḫli, gözüm üste, ḳapısi açuḫ, ḳara yol,
söz birlügi, yağli ḳuyruḫ, yüz görümi, ḳulaḫ asmaḫ, ḳulaḫ vėrmaḫ, başi
ḳarışmaḫ, başıni bağlamaḫ, baş vėrmaḫ, bėli açılmaḫ, bėl vėrmaḫ, bėl
bağlamaḫ, bėlini ḳırmaḫ, bėli ḳırılmaḫ, göz degmaḫ, göze batmaḫ, gözi
ḳaralamaḫ, gözi toymamaḫ, göziynen otarmaḫ vs.
4.1.2. Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklerden oluşan deyimler:
baban/anan reemet, çift yüreg, iki canni, mektep görmiş, meşe adami, yüregi
temüz, edet çıḫarmaḫ, evezi çıḫmaḫ, fikir vėrmaḫ, adam ėtmaḫ, adam
otarmaḫ, adam ḳullanmaḫ, bazar açmaḫ, bazarluği görmaḫ, and içmaḫ,
andıra ḳalmaḫ, ḫarab olmaḫ, ḫėrsi çıḫmaḫ, ḫėrsi savumaḫ, ḫėrsi oturmaḫ,
hasiyeti ḳurumaḫ, hayif olmaḫ, hoşbėş ėtmaḫ, imani gevremaḫ, ḳısmet
açmaḫ, rüvesine girmaḫ, rüvesi çıḫmaḫ, zafli vurmaḫ, ḳurban olmaḫ, para
tökmaḫ, can atmaḫ, cehennem olmaḫ, aḫli kesmaḫ, aḫline yazmaḫ, ataş
almaḫ, avaraluḫ ėtmaḫ vs.
4.1.3. Yabancı Kökenli Sözcüklerden Oluşan Deyimler: aḫır
nefes…
4.1.4. Kökeni Bilinmeyen Sözcüklerle Kurulan Deyimler: eterem
peterem söylemaḫ, zug almaḫ, zug oturtmaḫ vs.
4.2. Söz dizimi ve şekil bilgisi bakımından deyimler
4.2.1. Kalıp kelime grubu halindeki deyimler
Ac gözli, açuḫ yürekli, ağzi açuḫ, ağzi bozuḫ, ağzi boş, ağzi kėşli,
ağzi üşük, aḫır nefes, alni açuḫ, ana baba güni, arasi açuḫ, ayaği ağır,
ayaği yüngül, baban/anan reemet, bėli ḳırıḫ, bėş ḳardaş, çift yüreg, dil
bezegi, dil dibegi, dünki çocuḫ, göti poḫli, gözüm üste, iki canni, ḳapısi
açuḫ, ḳara yol, mektep görmiş, meşe adami, söz birlügi, yağli ḳuyruḫ, yüregi
temüz, yüz görümi, yıḫıḫ evin direği, ana baba güni vs.
4.2.2. İsim ve yardımcı fiilden oluşan deyimler
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Acıği savumaḫ, acından ölmaḫ, acısi çıḫmaḫ, ac ḳalmaḫ, açuḫ
söylemaḫ, ad çekmaḫ, adi batmaḫ, adi çıḫmaḫ, adi ḳaynamaḫ, adiynen
yaşamaḫ, ağaluḫ ėtmaḫ, ağır ėşitmaḫ, ağır olmaḫ, ağır söylemaḫ, ağız
aramaḫ, ağrısi tutmaḫ, ağzına baḫmaḫ, ağzına düşmaḫ, ağzıni bozmaḫ,
ağzıni toplamaḫ, ağzıni yummaḫ, ağzi oynamaḫ, aḫşam ėtmaḫ, aḫ çekmaḫ,
anasıni ağladmaḫ, araba tutmaḫ, arḫadan söylemaḫ, ayaḫ açmaḫ, ayaḫ
basmaḫ, ayaği düşmaḫ, ayaği bağlamaḫ, bacasi tütmaḫ, bacasi tütmemaḫ,
başgöz ėtmaḫ, bėş bėş olmaḫ, bėşigini yügürmah, bėyni sıçramaḫ, boyun
olmaḫ, boşa gėtmaḫ, bögrüne basmaḫ, burni şişmaḫ, çarçur ėtmaḫ, çırağ
ėtmaḫ, dėrin gėtmah, dili kesmaḫ, dişeri çıḫmaḫ, diz dövmaḫ, ėl çekmaḫ,
gelin almaḫ, gelin ėtmaḫ, gorbagor olmaḫ, goruna siçmaḫ, göbeg düşmaḫ,
gün görmaḫ, güne düşmah, gününi göstermaḫ, kakallari tökülmaḫ, ḳana
bulanmaḫ, ḳarmaḳarışuḫ olmaḫ, karni gėtmaḫ, ḳarnına degmaḫ, kapiya
çıḫmaḫ, ḳıçlari kesilmaḫ, ḳıçlari ḳırılmaḫ, ḳol çekmaḫ, ḳoynuna girmaḫ,
ḳuşaḫ açmaḫ, ḳuyruḫ sallamaḫ, pal ėtmaḫ, pızığa tutulmaḫ, poḫ ėtmaḫ,
sıfati tökülmaḫ, söz atmaḫ, su tökünmaḫ, südi vurmaḫ, tara çıḫmaḫ, tara
düşmaḫ, tuş gelmaḫ, üstüni örtmaḫ, vaḫti olmamaḫ, vėran ḳalmaḫ, yaride
ḳalmaḫ, yazuği gelmaḫ, yol tutmaḫ, yola gėtmaḫ, yola gėtmamaḫ, yola
vurmaḫ, yoldan çıḫarmaḫ, yüregi ḳarışmaḫ, yüregi yanmaḫ vs.
4.2.3. Üç ve daha fazla kelimeden oluşan deyimler
adami bir kaşuh suda boğmah, ağız ağıza vėrmaḫ, ağız tadiynen
yapmaḫ, ağzından çorba töküliyer, ağzından pal aḫmaḫ, ağzıni piçaḫ
açmamaḫ, ağzının pergeri yoḫ, ağzının içine girmaḫ, ağzının suyi aḫmaḫ,
ağzi açuḫ ḳalmaḫ, ağzi burni tökülmaḫ, ağzi ḫėyra açmaḫ, ağzi süt ḳoḫmaḫ,
aḫlıni başına toplamaḫ, aḫlıni ḳaçurmaḫ, aḫli başḫa yėrde olmaḫ, aḫli
başına gelmaḫ, aḫli poḫuna ḳarışmaḫ, arḫa arḫaya vėrmaḫ, ata babadan
görmaḫ, ay bacayi aşmah, aylım baylım olmaḫ, baltayi taşa vurmah, başına
yağli yuḫa sarmaḫ, başıni ḳara yėre soḫmaḫ, başi göge degmaḫ, baş göz
ėtmaḫ, bėş bėş açılmaḫ, bėş bėş olmaḫ, benden bėş bėter, bir baltaya sap
olmamah, bir düzüm eze kalmah, bir yastuğa baş ḳoymaḫ, boş çuval tik
turmaḫ, boyni bükük olmah, bulutdan nem kapmah, burnundan ḳıl
aldurmamah, burnuni sıḫsan cani çıḫmaḫ, burni tikine gėtmaḫ, çaruği ters
gėydurmaḫ, dermansız derde oğramah, dibine dari ekmah, dili ḳarnına
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düşmaḫ, dili tamağına yapuşmaḫ, elli altıya vėrmaḫ, eski şehere teze nırh
ḳoymah, fėriştağin oğli olmaḫ, gendi kölgesinden ḳorḫmaḫ, götüne ḳınayi
çalmaḫ, göz aydınluği vėrmaḫ, gözi kör olmaḫ, gözi yol çekmaḫ, gün göbege
vurmaḫ, güvenduğum tağlara ḳar yağmaḫ, iki dere arasında ḳalmaḫ, ipe un
sarmaḫ, ḳarni arḫasına yapuşmaḫ, ḳaşuğinen vėrip sapinen göz
çiḫartmaḫ/ḳaşuğinen vėrip sapliynen almaḫ, köti sözi ḳulaḫ ardi ėtmaḫ, mat
mat baḫmaḫ, nalına mıḫına vurmaḫ, ne güne düşmaḫ, piçaḫ gemüge
tayanmaḫ, pireye göre yorğan yaḫmaḫ, pisige et ismarlamaḫ, saman
altindan su götürmaḫ, söz sözi açmaḫ, suya götürüp susuz getürmaḫ, suyi
görmezden paçalari çemlemaḫ, tağdan gelip bağdakini ḳovmaḫ, taş atıp ėli
yormaḫ, tavşana kaç, taziye tut demaḫ, tavuḫlari tara düzmaḫ, ter ḳana
batmaḫ, teze edet çıḫartmaḫ, topal ėşeginen kervana ḳatılmaḫ, toyunda
harbulinen su taşımaḫ/toyunda süzeginen su taşimaḫ, tütüni tepesinden
çıḫmaḫ, ununi ėlemaḫ, ėlegini asmaḫ, yalani cėfinde taşımaḫ, yere baḫan
yüreg yaḫan, yėrin dibine girmaḫ, yeyilmemiş aşa duva ėtmaḫ, yuḫliyan
yilanın ḳuyruğuna basmaḫ, yumurtadan yüng ḳırḫmaḫ, yüregi ağzına
gelmaḫ vs.
4.2.4. Cümle kalıbında olan deyimler: Aciynan tiplax ḳudurğan
olur. Ac avi oynamaz. Ağır ol ki batman gelesin. Ağanin mali gėder,
hizmetkarın cani. Atın ölümi arpadan olsun. Ayıdan da korḫ, poḫundan da.
Ayın on beşi ḳarannuḫ, on beşi aydınluḫtur. Az işten çoḫ iş çıḫar. Baş
nėreye gėderse ḳıç da oraya gėder. Bėterin bėteri vardur. Bir alaca domuzi
esküktür. Bir ḳolda iki ḳarpuz saḫlamaḫ olmaz. Bir tana bir naḫırın adıni
poḫ ėder. Bu savuhta it bėla ḳapiya atılmaz. Canan girėm. Düşman gözi kör
olsun. Ėl var ėlden üstün olur. Ėşşegi satdım, "hoşt" demaḫtan ḳurtuldum.
Ėşşek Hacc’a gėtmiş gelmiş, gene ėşşek. Fėriştağın gelsin! Fes düşti, ḳotur
göründi. Gadan alėm! Gėc olsun, güc olmasın. Gögde direk yoḫ. Gözi
ancaḫ topraḫ toyurur. Gözüme düşsen silmem. Gülegen tarla gelegen olur.
Gülmiyene gün baḫmaz. Hastaya nar sorulur mi? Her taraḫta bėzi var.
Hėrsin çıḫmiş, savuḫ su iç. İncir ağacından düşen sahatlanur. İnek öldi, hab
kesildi. İstiyenin bir yüzi, vermiyenin iki yüzi ḳara. İt ėvin ḳulağidür.
Ḳaburğalari sayıliyer. Ḳaraynan da morinen. Ḳaş ḳoyacağıdim göz
çıḫarttım. Köti söz saḫabınındür. Küçük kövün böyük ağasi. Kürdi eve
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almamişler, tüfegi nėrden asėm dėmiş. Neelet sene ḳor şėytan. Para parayi
çeker. Para vėren altun bulsun. Sen bene vay vėr. Söylerim ama baş
getürenin hoşuna gėtmez. Söz sözi açti, söz de geldi götümi açti. Su içende
yılan bile toḫunmaz. Şip ėtmiş, burnundan düşmiş. Tağdan gelmiş,
bağdakini ḳoviyėr. Taş attin de ḳolun mi yoruldi? Toy yalağıninen it
tavlanmaz. Vėrip de köti olacağına vėrmeyip köti ol. Veteni sevmaḫ
imandandur, vay ona ki, içinde olmiya. Yağmasa da gürliyėr.
4.3. Özel nitelikleri/yan özellikleri bakımından deyimler
4.3.1. Öykücülük biçiminde olanlar: Kör köre “çitti” dėmese bağri
çatlar. Pisik ulaşamaduği ete “Püff, ne köti ḳoḫiyer.” dėmiş. Zengin kaftan
gėyse, "hėyirli olsun" diyarlar, yohsul gėyse, "nėrden buldun" diyarlar.
Gelin ata binmiş, “Ya ḳısmet.” dėmiş. Arsızın yüzüne işemişler, demiş ki ne
sicaḫ yağmur yağıyėr. vs.
4.3.2. İki yargılı olanlar: Adı Ali’nin, tadı Vėli’nin. Ağzi var, dili
yoḫ. Sen biliyėrsin bir iki, eller bilür bin iki. Yol bir, maslahat iki. Aci
işletme, toḫi tepretme. Aḫşam aḫora, gündüz naḫıra. Al kapida, sat kapida;
işin yoḫsa yat ḳapide. vs.
4.3.3. Kimi deyimler âdetleri, inanışları, gelenekleri bildirenler:
lades tutuşmaḫ, yüz görümlügi, gelinluḫ almaḫ, gelinluḫ ėtmaḫ, “Biz geldüh
gelini görmeye, gelin gėtdi tezek yığmaya”. “Gelin hali götürür; gendi
serer, gendi oturur.” Gelin inek sağamaz, aḫor egridür diyar. vs.
4.3.4. Eksiltili anlatım biçiminde olanlar: Gah nalına gah mıhına
(… vurmaḫ), Etmek ėlden, su gölden (… gelür), Sabah naḫıra aḫşam aḫora
(.. gėden kimisin), Kırḫ gün günahkar, bir gün töbekar (… olur), Aḫşamın
heyrindense sabaḫın şerri (…ėydür) vs.
4.3.5. Dua/kargış/iyi dilek biçiminde olanlar: Ataşın alėm!, Allah
vėrsin!, Topraḫ başşan! (kargış), Zuḫḫum ḳarnan! (kargış), Vėran ḳalasın!
(kargış), Yarıda ḳalasın! (kargış), Ḳadan alem!, Ḳara yola gėdesin!
(kargış), Muradın ḳaraya dönsün! (kargış), Su kimi eziz ol! vs.
4.4. Şekil bakımından deyimler.
4.4.1. Mensur halde olanlar: Aḫılli sayi sayanaçan, deli körpüyi
gėçer. Alışmiş, ḳudurmişten bėtardur. Allaḫ sağ gözi sol göze möhteç
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ėtmesin. Azan ḳuşun ömri azdur. Başına vur, elinden etmegini al. Daha
köpride delügi görmemiş. Dünya yansa, bir horum oti yanmaz. Düşenin yari
olmaz. Çıra dibine ışıḫ vėrmez. Çocuği işe yolla, sen de arḫasından gėt.
Misefir misefiri hazėtmez, ev sahabi hiç birini. Pal dėmeynen ağız tatli
olmaz. Padişahım sen toğri ol, egri belasıni bulur. vs.
4.4.2. Manzum halde olanlar: Ahi gėtmiş, vahi ḳalmiş. Armut piş,
ağzıma düş. Buyurun misafirler, tavranın bizimkiler. Komşide bişer, bize de
düşer. Saçi uzun ahli kısa. Vėrduğun bir yumurta, öldürdün dürte dürte.
Yoḫari tüfürsen buyuḫ aşaği tüfürsen saḫal. Vurdum tuymaz, dürttüm
oyanmaz. Hem çiçi hem pepe. Gėyduği ipek, yėduği kepek. At kaçti, torba
düşti. Anan yaḫşi, baban yaḫşi. Görmemiş görmiş, derdinden ölmiş. vs.
Sonuç
Türk Dünyasında olduğu gibi Ahıska ağzı deyimleri, yüksek ifade
gücünü, işlenmişlik düzeyini ve söz varlığının zenginliğini gösteren,
binlerce yıllık hayat tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkan kalıp
ifadelerdir. Bu deyimler yaşanılan coğrafya, cağ ve sosyal hayattaki anlayış
ve gelişmelere paralel olarak çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Ahıska
Türkleri, kökeninin tarihe dayandığı bu kalıplaşmış yapıları sözlü olarak
nesilden nesile devrederek, günümüze kadar ulaştırarak kendi kültürünün
zengin kaynaklarını, hazinesini korumayı başarmıştır. Çünkü bu topluluk,
yaşanan, daha doğrusu mahkûm edilen sürgünlere, baskılara, asimilasyon
politikasına rağmen Türk kimliğinin kaybedilmemesi için dile sahip
çıkılması, dilin yaşatılması gerektiğini iyi bilirdi. Kendi diline sahip
çıkamayan milletlerin, millî duygularını da zaman içinde kaybetmiş
olabileceklerini de iyi bilirlerdi; tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini
ancak ve ancak dil aracılığıyla koruyabileceklerinin farkındaydılar.
Ahıska Türkleri deyimlerin yol göstericiliğinden daima yararlanmış
ve geleceklerini bu doğrultuda düzenlemişlerdir. Bu kalıp ifadelerin
unutulmaması ve yeni nesillere daha sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için
ivedilikle derlenmesi, onları bilimsel açıdan değerlendirerek yazıya
dökülmesi gerekmektedir.
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TÜRK TOPLUMUNUN KÜLTÜREL DEĞERİ OLAN DİL
LANGUAGE AS THE CULTURAL VALUE OF THE TURKISH
PEOPLE
ЯЗЫК КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ТУРЕЦКОГО НАРОДА
Afida USMANOVA*
Özet
Diller de ölebilir. Son taşıyıcısıyla ortadan kayboluyorlar ve bu politik,
sosyo-dilbilimsel,
ekonomik,
tarihsel,
bilgilendirici
faktörlerden
kaynaklanıyor. En köklü dil bile Latince ya da eski Yunancada olduğu gibi
yok olabilir. Şu anda, basitliğe olan eğilim artıyor ve birçok dilde muazzam
değişiklikler var: mümkün olduğunca basitleştiriliyorlar. Dilbilimciler için,
bir dili terk etmenin basitleştirmekten daha kolay olduğu, herkes için daha
gerekli, kullanışlı ve anlaşılır bir şeyle değiştirildiği zaman endişe verici bir
durumdur.İnsanların ayrılmaz bir parçası olan dil, kültür, tarih, gelenek ve
görenekler yaratır. Dili koruyarak, ulusun kaybolmasına izin vermiyoruz.
Herhangi bir dilin kaybı, belirli bir çevreye özgü olan öz-bilinçliliğin kaybı,
bir kısmının insanlık tarafından kaybıdır.
Anahtar kelimeler: ahıska Türkleri, nesli tükenmekte olan diller, iki
dillilik, dilin korunması
Abstract
Languages can die too. They disappear with its last carrier, and this is due to
political, sociolinguistic, economic, historical, informational factors. Even
the most deeply rooted language can disappear, as happened with Latin or
ancient Greek. Currently, the tendency toward simplicity is growing, and
many languages are undergoing tremendous changes: they are simplified as
much as possible. For linguists, it is an alarming situation when it is easier
to abandon a language than to simplify it, replacing it with more necessary,
convenient and understandable for everyone. Being an integral part of the
people, the language creates culture, history, traditions and customs.
Preserving the language, we do not allow the nation to disappear. The loss
of any language is the loss of self-consciousness, unique to a certain
environment, the loss of part of oneself by humanity.
Keywords: Ahiska-Turks, endangered languages, bilingualism, language
preservation
Резюме
Языки тоже могут умирать. Они исчезают вместе с последним его
носителем,
и
обусловлено
это
политическими,
социолингвистическими,
экономическими,
историческими,
информационными факторами. Исчезнуть может даже самый глубоко
искоренившийся язык, как это произошло с латинским или
древнегреческим. В настоящее время возрастает тенденция к простоте,
и многие языки претерпевают колоссальные изменения: они
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упрощаются насколько это возможно. Для лингвистов является
тревожной ситуация, когда проще отказаться от языка, чем упростить
его, заменив его более нужным, удобным и понятным для всех.
Являясь неотъемлемой частью народа, язык создает культуру,
историю, традиции и обычаи. Сохраняя язык, мы не даем нации
исчезнуть. Потеря любого языка – это утрата самосознания,
уникального для определенной среды, утрата человечеством части
себя.
Ключевые слова: турки- ахыска, исчезающие языки, билингвизм,
сохранение языка
Введение
Язык является основной частью культурного наследия
носителей этого языка и поэтому его исчезновение — это не только
потеря для говорящих на нем людей, но также потеря для всего
человечества.
Языки, которые сейчас используются, могут исчезнуть в
ближайшее время из-за вымирания населения или смены им основного
языка. В многоязычных странах предпочтение отдаётся языкам
основного населения, что приводит к вымиранию языков
национальных меньшинств.
Потеря языка порождает глубочайшее безмолвие. Директор
Института языков, находящихся под угрозой исчезновения, доктор
Грегори Андерсон, так описывает это безмолвие: «Вы общаетесь в
ваших мыслях со своими предками, но они не говорили по-английски.
Это создает разрыв в вашей истории».
Значимость языка в сохранении и развитии этнической
культуры сложно преувеличить. Этническое единство создается
благодаря языку, язык также обеспечивает социальное взаимодействие
и отношения между членами этноса, принадлежащими к различным
группам и слоям. Поскольку язык обладает способностью
удовлетворять культурные и коммуникативные потребности всей
этнической группы на любом из этапов развития, то каждый член
общности, независимо от того, к какому слою он принадлежит,
воспринимает язык как достояние, отличающее его от других. В силу
высокой функциональной значимости языка как элемента культуры, он
выступает важнейшим символом этнической общности, играет роль
статусного определителя.
1. Ахыска-турки
Ахалцихские турки, с древних времен заселявшие исторические
области Грузии Месхети и Джавахети, являются тюркской
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этнографической группой, говорящей на обогатившемся местными
заимствованиями восточно-анатолийском диалекте турецкого языка.
Краткий обзор истории раннего появления тюрок на Кавказе и
топонимики Грузии и, в первую очередь, Ахыске, показывает, что еще
во II-VIII вв. здесь, в особенности на юге и востоке Грузии, оседали
многочисленные тюркские племена, которым удалось в VII-VIII вв.
даже контролировать весь регион. Об их роли и многочисленности
свидетельствует и факт распространения “хазарского”, т.е. тюркского,
языка среди населения Грузии в этот период.
В XVI в. некоторая часть местного грузинского населения, (в
первую очередь, представители знати), приняла ислам и отчасти
отуречилась. Тюpкизация грузин в Ахыске явно не носила массовый
характер, хотя незначительная часть грузинского этноса вошла в
состав турок-ахыска. Но основу ахыскинского этноса, все же,
составили тюркские племена и народы, что оседали на юго-востоке
Грузии начиная со II-III вв.
В XIII веке на этой территории возникло княжество СамцхеСаатабаго (атабекство Самцхе), а в XVI веке была создана
административная единица в составе османского султаната Ахыскинский пашалык. В 1828 году в результате русско-турецкой
войны Ахыскинский пашалык перестал существовать, а часть его
территории вошла в состав Российской империи. Так начался новый
этап в истории ахалцихских турок.
С начала XIX в. в жизни народов Южного Кавказа происходят
новые, кардинальные политические и этнические перемены, связанные
с экспансией Российской империи. В 1801 г. большая часть Грузии
оказалась под ее властью. В 1828 г. началась война России с Турцией и
вскоре, 15 августа 1829 г., русские войска штурмом захватили г.
Ахыска (Ахалцих) и с этого дня открылась новая трагическая страница
в жизни мусульман, теперь уже Ахалцихского уезда.
Началось переселение турок. С этого времени в Ахыске
большинство мусульман, в основном турки, проживало в сельских
районах.
В начале XX века усиливается культурное и экономическое
развитие ахалцихских турок, формируются новые культурнопросветительские центры, растут национальные кадры, открываются
технические и педагогические школы, курсы политпросвещения.
Омар Фа-иг Неманзаде, Осман Сервер бей, Ахмед Пепинов,
Ма-мед Зеки Дурсунзаде, Мамед Али бей, Афзал бей, Ма-мед
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Шейхзаде играли видную роль в общественной жиз-ни Закавказья.
Газеты и журналы, выходившие в Грузии на турецком языке, в том
числе "Адыгюн колхозчусу"(1931), "Гызыл ренджбер" (1933),
издававшиеся в Ады-гюне, "Коммунист" (1930) - в Ахалцихе, "Багбан",
"Сосиализм кянди" (1940) - в Аспиндзе, играли прогрессивную роль в
общественной жизни турок.
В
20-30
годы
открываются
кружки
театральной
самодеятельности. В 1934 г. при содействии Тбилисского
азербайджанского театра начал функционировать Адыгюнский
колхозно-совхозный театр под руководством Ибрагима Исфаханлы
(Аббас Гаджиев.
На сегодняшний день родной язык ахыска-турок подвергается
постепенному ослаблению и, в конечном счете, может быть разрушен.
Ахыска-турки пытаются защитить свою идентичность в разных
регионах, но поскольку новые поколения вынуждены изучать язык
доминирующей культуры и поскольку они не могут иметь свой
собственный письменный язык, их родной язык может исчезнуть.
2. Процесс исчезновения языков
Процесс исчезновения языка происходит спонтанно. Прежде
всего, исчезают языки народов, которые насчитывают по нескольку
сотен человек. Половина языков мира полностью исчезли за последние
пятьсот лет. Остальные, скорее всего, и это очень ожидаемо —
исчезнут в ближайший век.
И не стоит думать, что это невозможно, потому как есть опыт
исчезновения самых глубоко укоренившихся языков: латинский,
древнегреческий, иврит, — это только самые известные и самые
мощные, на которых говорило полмира. Если молодежь переходит на
другой язык, родной язык умирает вместе со старшим поколением.
Из 5000 существующих языков на планете на сегодняшний
день, на 100 из них приходится 90% говорящих. То есть 4900 языков
используют лишь 10% населения Земли. Эти 10% — те люди, которые
живут в самых уникальных уголках планеты. Угроза для их языка —
это угроза и для биологических видов: если язык теряется, теряются и
экологические знания, которые каталогизированы на этом языке.
Когда теряется язык — теряются его уникальные
неэкономические части. Теряется способность самосознания, которая
была уникальной для этой среды. Человечество теряет часть себя.
Причины умирания языков можно разделить на три основные
группы: физические причины, экономические причины, и социально-

582

политические причины. Умиранию языков может способствовать
только одна из этих причин, любые две, или все три. Существуют
языки, которые выживают, несмотря на наличие всех этих причин,
например, еврейский, и есть языки, которые становятся уязвимыми
уже после наступления только одной из этих причин.
По словам Клода Ажежа, французского лингвиста, жестокой
смертью языка являются стихийные бедствия, геноцид или эпидемия.
Тогда наступает массовое вымирание всех говорящих без какой-либо
возможности передать этот язык кому-либо в будущем.
Ликвидация носителей языков, конечно, является социальной
катастрофой, и встает вопрос о жизнеспособности языка на данном
этапе. Даже если выживают некоторые из говорящих, то язык начинает
существовать только как память о той боли и печали, которая связана с
утратой культуры. Если люди оказываются в угнетении или опасности,
языковое сообщество может неожиданно отказаться от родного языка
для того, чтобы выжить.
Язык может также исчезнуть в результате миграции его
носителей в другие страны. Люди часто принимают язык места
иммиграции, потому что это дает возможность работать и
интегрироваться в общество.
Многие из лингвистов занимаются просветительской
деятельностью относительно исчезающих языков. Одним из самых
известных является К. Дэвид Харрисон, который неустанно
информирует общественность об исчезающих языках и призывает
срочно остановить умирание языков. По его словам, каждый язык
содержит особые знания о мире, которые мы не сможем понять или
объяснить без знания уникальных свойств этого языка.
Система определения уровня угрозы исчезновению языков,
которая, пожалуй, является самой новой и самой краткой, создана
Крауссом (2008). В этой системе, как и в большинстве других,
естественная передача языка детям является очень важной и значимой
для оценки будущего потенциала языка.
3. Что делать, чтобы сохранить язык
Престиж языка зависит от трех основных факторов —
поддержки со стороны правительства, отношение общества к языку, и,
самое главное, отношение детей к языку. Поэтому, для того, чтобы
сохранить родной язык, ахыска-турки должны не забывать о
следующем:
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1) Учить детей турецкому языку с раннего возраста и
разговаривать на нем дома. Если не развивать устный
компонент языка, можно утратить навыки понимания и
восприятия информации, а затем и вовсе отказаться от
родного языка.
2) Прививать любовь к турецкому языку и культуре. Если
ребенок любит культуру своего народа, он также любит
говорить на родном языке.
3) Рассказывать детям об истории ахыска-турок и посещать
исторически памятные места. Когда человек видит и
понимает, что в этом месте когда-то произошло важное
событие, он становится ближе к своему народу, а,
соответственно, ближе и к языку.
4) Создавать литературу на турецком языке: писать стихи,
рассказы, повести, романы… Передавая литературу, старшее
поколение тем самым напоминает молодому о важности
языка.
5) Установить собственный письменный язык. Чтобы создавать
литературу, нужно сначала создать и утвердить
письменность.
6) Присутствовать в теле- и радиопрограммах, в СМИ.
Заключение
Потеря родного языка для ахыска-турок – это утрата
самосознания, и утрата не только для нации, но и для всего
человечества. Сохраняя язык, мы, в первую очередь, сохраняем
культуру и историю народа.
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AHISKALI TÜRK’LERDE EL SANATI
APPLIED ART OF TURKISH AHISKA
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРОК-АХЫСКА
Sevil PİRİYEVA KARAMAN *
Özet
Makalede Ahıskalı Türk’lerin kadim devirlerden beri medeniyetine,
kültürüne özelliklede el sanatına özellikle dikkat etmeleri konusu kaleme
alınacaktır. Aynı zamanda bu halkın sürgün sonrası yaşadıkları gurbet
ülkelerde de sosyal, medeni-etnik özellikleri dil, ahlak, folklor, müzik, aile
ve bir çok değerlerini korumaları anlatılacaktır. Ahıskalı Türk’lerin
manevi dünyası ve medeniyetinin bir parçası olan manilerinde,
oyunlarında kısacası folklorunda ifade edilmektedir. Onların yaşlı nesli
sürgün sonrası aynen ana vatanında yaptıkları el sanatları yanısıra ustalık,
ressamlık, şairlik gibi çalışmalarını gurbet ülkelerde de devam ettirmesi
konusuna özellikle yer verilecektir. Bu halkın medeni hayatının çeşitli
alanları sürgün zamanı olumsuz etkilere maruz kalsa da, tamamile mahv
edilmemiştir. Manevi değerlere olan ihtiyac halkın medeni hafızasında
ebedi olarak kök salmıştır. Aynı zamanda Ahıskalıların sürgün olundukları
ülkelerdeki yerli halkların maişet ve medeni hayatının milli esasını kuran,
hayatın sınavlarından çıkmış örf adetlerinden etkilenmeleri konusu
araştırılıp yazılacaktır.
Yeni kalkınmaya başlayan bu halk maişet, medeni ortamda eski emek
alışkanlıklarını ve geleneksel yöresel değerlerle bağlı düşünce tarzını
koruya bilmeleri de özellikle anlatılması gereken konuların yanında yer
alacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahıskalı Türk, gurbet, sanat, folklor, etkileşim
Abstract
This article discusses handicrafts that have been developed since ancient
times and made by Akhyska-Turks. It also speaks about the living
conditions of foreigners living after the displacement of the
population. They will explore their social, cultural and ethnic peculiarities
such as language, spiritual wealth, folklore, music, lifestyle and many
values that have survived to this day. It is possible to see the spiritual
wealth of the Akhyska-Turks in their national songs, which are part of the
culture, in brief, in folklore. Special attention will be paid to their
continued involvement in handicrafts, artists, poetry and other work in
their homeland, even after their deportation. It was not entirely eliminated
even though the other aspects of the cultural life of the population were in
the process of being deported. The need for spiritual values has left a mark
on the memory of the people. It is also investigated that the AkhyskaTurks were influenced by the traditions of the life-style tradition that
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formed the national basis of the living and cultural life of the local peoples
in the lands deported and voluntary.
This new nation was able to survive in the modern world, preserving the
way of thinking about traditional values. This issue will also be closely
related to topics that need to be highlighted.
Keywords: Akhyska-Turks, foreign country, art, folklore, impression
Резюме
Данная статья будет о том, как турки-ахыска издревле уделяли особое
внимание своей культуре, в частности прикладному искусству. Будет
описан быт этого народа после переселения на чужую землю.
Предполагается исследование сохраненных ими социальных,
культурно-этнических особенностей, языка, духовного богатства,
фольклора, музыки и множество других ценностей. Духовное
богатство турок-ахыска можно увидеть в национальных песнях,
танцах, одним словом в фольклоре народа, которые являются
составляющей частью их культуры. Особое место будет уделено тому
факту, что турки-ахыска смогли сохранить на чужой земле свои
ремесла: плотничество, изобразительное искусство, поэзия и др.,
которыми они занимались до переселения. Некоторые направления
традиционной культуры данного народа хоть и были подвержены
негативным обстоятельствам, но всё же не исчезли полностью.
Потребность в духовных ценностях сохраняется в памяти народа
испокон веков. Также в работе будут исследованы взаимовлияния
прошедших испытание традиций и обычай турок-ахыска с
традициями и обычаями народов, на чьи земли они были
мигрированы.
Турки-ахыска, которые начали вновь заявлять о себе, смогли
сохранить и защитить свой традиционный образ жизни, способ
мышления, отношение к традиционным ценностям в цивилизованном
современном обществе. Этот вопрос займет свое место наряду с
актуальными и важными проблемами науки.
Ключевые слова: турки-ахыска, чужбина, искусство, фольклор,
взаимодействие.
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Giriş
Ahıskalı Türk’ler çok büyük zorluklarla karşılaşmışlar. Ve bunlardan
en ağrılı ve acısı XX yüz yılda yaşanmış. Bu halk halen sürgün hayatını
yaşamaktadırlar. Kendilerinin iradesi dışında bir topraktan diğerine
atıldılar. Ve bu göç zamanı çok kayıpları oldu. Bunların Vatan feryatlarını
duyan ve işiten yoktur. Dayanılmaz yaşam koşullarıyla var olmakla
direnen Ahıskalı Türk’ler tarihi el sanatının bazılarını ve geleneklerini
genç nesle aşılamakla kaderin darbelerine dayanabildiklerini kanıtladı.
(Zeyrek, 2001). Ahıskalı Türk’lerin dirençli, cesur ve mert nitelikleri,
sürgün edilme zamanlarında, yabancı topraklarda ve büyük sıkıntılı
dönemlerinde de korunmuştur. Cesur Türk halkı sürgün sırasında bile
ezilmemek

için

direniyordu.

Hatta

yeni

nesli

vatansever

ruhta

terbiyelemeyi bile unutmamışlardı. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı
sırasında erkekler savaşırken, kadınlar çocukları ile birlikte, anavatanlarını
korumalarına yardımcı olmak için Ahıska’dan Borcom'a kadar demiryolu
inşasında çalıştılar. Neyazık ki, bunu yaparken, 1944'te

yaptıkları

demiryoluyla ilk kez anavatanlarından sürüleceklerinin farkında değillerdi.
(Piriyev, vd., 2001: 15-16). Sürgün ve acımasız göç döneminde, bu
insanların dirençlilikleri gerçekten de büyük bir kahramanlık ve cesaret
olduğu düşünülmelidir.
1.El Sanatı
Ahıskalı Türk’lerin el sanatı Kuzeydoğu Anadolu sanatlarıya
benzerliği hemen hemen aynıdır. Halk arasında eskiden olduğu gibi
şimdilerde de el sanatına çok önem verilmektedir. El sanatı geçmişden
günümüze kadar korunmakta ve değer verilmektedır. (Hacılı, 1992:53-55)
Göründüğü gibi, Ahıskalı Türk’ler bir asırda üç kez sürgün hayatı yaşadılar.
Bunun neticesinde bazı el sanatları örnekleri unutulmuş ve bazıları da
unutulmak üzeredir. Onu yeniden oluşturmak ve yaşatmak ilk once bilim
insanlarının kutsal borcudur. Çünkü el sanatları, kuşaktan kuşağa ve
köklerin derinliklerine dönüştürülmüş olan milletimizin mirasıdır. Halk
bilgeleri "Bir insana bir sanat da azdır" demiş. Her milletin kendine özgü bir
sanatı vardır. Sanat, insanın bütünlüğünü, inancını, ahlaki değerlerini,
estetik duygularını ve hedeflerin belirlenmesini etkiler.
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Ahıskalıların

sürgün

olunduğu

ister

Kazakistan,

Özbekistan,

Kırgızistan ve ister Azerbaycan olsun bu Türk devletleri dünyadaki birçok
ülke gibi, en eski polietnik devletlerden biridir. Sadece coğrafi konumu ve
zenginliği ile değil aynı zamanda ulusal kompozisyonun çeşitliliği ile de
ayırt ediliyor. Burada yaşayan, tarihin farklı aşamalarında bu bölgeye göç
eden veya yeniden yerleştirilen ve her zaman evlerini yapan birçok azınlık
ve etnik grup var. Onlardan biri de

acımasızca sürgüne maruz kalan

Ahıskalı Türk’lerdir. Neticede Ahıskalı Türk’ler 10 ayrı ülkede
yaşamaktadır.

Örneğin,

Türkiye,

Azerbaycan,

KKTC,

Kazakistan,

Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve ABD’de yaşamını
sürdürmektedir. Bazı durumlarda, burada yaşayan etnik gruplar barış
içinde benimsemiş ve yerli halklarla karışmıştır. (Piriyev vd., 2018: 1011).
Ahıskalı Türk’ler eski zamanlardan beri yerel kültüre, sanata önem
vermiştir. Çağdaş dünyadaki sosyal, kültürel ve etnik kimliklerini sanat,
dil, etik, folklor, ve diğer değerleri ile koruyorlar. Bu halkın manevi
dünyası, kültürünün bir parçası olan yöresel türküler ve rakslarda da ifade
ediliyor. Onların, kültürel değerlerini kitlelere aktarmanın yanı sıra,
yaşadığı ülkelerdeki halkın kendilerine olan saygısını sevgisini hem
bilimsel açıdan hem de sosyal medyada görmek mümkündür. Renkli ulusal
kültürü yüzyıllar boyunca korunmuştur, çünkü bu tarihsel bir olgudur.
Halkın teşvik ettiği kültürel değerlerden biri, bu halkın eski yöresel
giysileridir. Bu giysiler

zevklerine göre ve

yaşadığı bölgenin iklim

şartlarına uygun olmasıdır.
1.1. Sanat ve Kültür
Ahıskalı Türk’lerin yaşamı, el sanatı ve kültürü, etnografik
yönleriyle ilgili bilimsel çalışma ve inceleme konusunda kaynak bulmak
büyük zordur. Aslına bakarsak, bu millet yıllarca vatanından uzakta yaşasa
bile ulusal hislerini, duygularını, geçim kaynaklarını ve ulusal kültürünü
koruyarak genç nesle aktardı. Onların, ikamet ettikleri ülkelerdeki yaşam
geleneklerini de öğrenmekte bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu halk
yaşadığı ülkelerdeki Türk halkların yerel bazı el sanatlarını, medeniyetini,
geleneklerini de benimsemişler. Ortaya çıkan kültürel ve etnokültürel
ortamda Ahıskalılar eski çalışma alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve

589
geleneksel ulusal değerlerini koruyabildiler. Bu halkın en çok becerdikleri
el sanatları: dokumacılık, terzilik ve ustalık olmuştur.
2. Dokumacılık Tezgahı
XX yüz yılın başlarında Azğurda, Valede açılan dokumacılık
tezgahları yeni ipek, satin, atlas vs. kumaşların üretimine imkan yaratmıştı.
Bu da geleneksel giyim tarzlarında değişikler yaratmış. Kadınlar uzun,
düz, ensiz giysilere geçiyor. Ahıskalıların giyim çeşitleri geleneksel Türk
Kafkas giyim tipolojisine dahil olmakla günlük hayatının vazgeçilmeyecek
bir parçası olmuştur. XIX. yüz yılın ortalarında Azerbaycan’da ve
Gürcistan’da özel görevli olan A. D. Andronikov çalışmalarında yazıyor
ki, Ahıskalı Türk’lerin giysilerinin motifleri ve modelleri Azerbaycan
Türk’lerinin giysilerine çok benzemektedir. (Andronikov, 1894). Fakat
burada unutulmaması gereken önemli hususlardan biri bu halk her zaman
Azerbaycan’dan alışveriş yapmış ve giysilerini de Azerbaycan’dan
aldırtmışlar. Şeki ipek fabrikasından çıkan renkli, al kumaş ve beyaz,
kırmızı “kelağayı”ları her bir Ahıskalı ailesi için önem taşımaktadır.
Özellikle beyaz veya kırmızı “kelağayı”yı günümüzde de aileye gelen yeni
gelinin başına örterler.
Ahıskalı kadınlar çeşitli nakışlarla süslenmiş kırmızı şalvarla gök
renkli önlük giyer, gümüş kemer takarlardı. Onların zengin etnografik
medeniyetinin nümunesi olan yöresel giysilerinin renginden, kadınların
evli veya dul, kızların genç veya çocuk olmasını bilmek mümkündür.
(Piriyeva, 2005:168).
2.1. Mendil Dokumacılığı
Genç kadınlar arasındaki yöresel el sanatlarından biri de mendil
dokumacılığıdır. Ahıskalı Türk’lerde şöyle bir atasözü var “Erkek doğarsa
at biner kız doğarsa mendil örür”. Mendil örmek halkımızın gelişmiş el
sanatının bir çeşidi olarak maziden gelen hazinedir. Bu halkta mendil örme
veya mendil süsleme en önemli geleneklerden biri sayılmaktadır. Mendil
örmek için kullanılan eşyalar, renkli ipek ipi, iğne, tığ, kumaş, makas,
yüksük, yuvarlak veya köşeli ayraç ve kasnak olmazsa olmazdandır.
Ahıskalılarda mendil örmenin çeşitleri vardır. Örneğin "çapraz bağ",
"kayak", “çember” gibi eski antik türleridir. Boncuklu mendilin kenarını
işlemek genellikle genç kızlara mahsustur. Kızlar gelin giderken diğer
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çeyizlerinin yanısıra 2 çift boncuklu mendil götürüyor. Mendilin bir çiftini
kendisi için ve diğer çiftini eşi için.

Resim 1. (Kazakistan Çimkent ili. Ahıskalı İbrahim Türki’nin ev müzesindeki
bulunan mendil örgüsü)

2.2 Çarık
El sanatına mahsus olan çarık Ahıskalılar arasında çok yaygındır.
Bu sanatı sürgünün ilk yıllarında gurbet ülkelerde de devam ettirdiler.
Ancak, daha sonra modernleşme sürecinde git gide unutulmaya başlayan el
sanatı türlerinden biridir. Çarık dikme sanatı için ilk önce hayvan derisini
elde işlemiş ve daha sonra çarık dikmişler. Genel olarak çarık iyi işlenmiş
hayvan gönünden hazırlanıyor. Ve üzerinde isteğe göre çeşitli renkli veya
boncuklu süslemeler yapılıyor. İnsan hayatında çarık sağlık açısından da
önem taşımıştır. Çarığın üzerindeki süslemeler ne kadar anlamlı ve güzel
olursa bir o kadar değerli olmuştur.
2.3. Yöresel Kıyafetler
Kadın giysilerinden biri de yöresel olarak bazı yerde “Katha” bazı
yerde “çembere” diye isimlendirdikleri baş giysisidir. Katha en çok
gelinlerin ve kadınların kullandığı baş giyim çeşitidir. Çembere Ahıska’da
iklimin

şartlarına

göre

soğuktan,

hastalıktan

korunmak

amaçlı

kullanılmıştır. İklimin sert olduğundan dolayı kadınlar kafalarına soğuk
geçmemesi için genellikle katha giyiyor, onun üzerinden de tafşal,
«ehram» diye adlandırdıkları beyaz yazma örtünüyorlar. Gelinler altın
pullarla süslenmiş katha, leçek, al-kırmızı renkli beli büzmeli, atlas
kumaştan dikilmiş gaftan ve uzun tumanı tercih ediyor. Ayaklarına yünden
örülmüş çorap giyor. Genellikle çorap çeşitli nakış ve motiflerle
süsleniyor. Motifleri kuş, çiçek, hayvan ve insan figürlü ağırlıklı ve
nakışlar ise koç boynuzu, geometrik figürler, çiçekler ağırlıklı olmaktadır.
Ahıskanın iklimi kışta çok sert olduğu için çoraba ağırlık veriliyordu.
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Elbiseleri ise koyu yeşil, koyu kırmızı bazen de sarı renkli yakası düğmeli,
beli büzmeli gaftandan ibarettir. Giyim örneklerinde bilindiği gibi 19.
yüzyılın başlarına kadar düğme yerine kendi elleriyle iple örüp hazırladığı
düğüm olduğu bilinmektedir. Hem kadın hem erkek bellerine kurşak
bağlar. Kurşak bazen yünden örülüyor veya kumaştan dikiliyor. Önlük
Ahıskalılarda en çok giyilen giysi kabul ediliyor ve önlüğün kenarları
yöresel işlemeli oluyor. Bu giysilerin tümünde el süslemeleri mevcuttur.
Ahıskalı Türk’lerin erkek giysileri de halkın günlük yaşamını, giyim
medeniyetini temsil ediyor. Erkek giysileri esasen şunlardan ibarettir:
Yakası kaytanla bağlanan arhalık, şalvar, çuha, yapıncı, kürk, gömlek,
kayış (deri), ipek, yün, gümüş tokalı kemer bağlar, başlarına deri papah,
dolama, yünden örülmüş papah, fes giyerler. Fese bazen ak, kırmızı veya
yeşil kumaş sararlar. Ancak bunlar tarihen, zaman-zaman tekamül sürecini
geçmiştir. Ve bu giysileri el yapımı nakışlarla süslenmiştir. Hatta yaşlı
neslin el değnekleri bile işlemeli olmuş. (Piriyeva, 2005:168).
3.Terzilik
El sanatlarından biri olan terzilik te mevcut halkın arasında geniş
yayılmış sanat türüdür. Terzilik sanatı konusunda kıyafetler ve evde
kullanılan örtü tasarımlarını hatırlatmak yeterlidir. Aynı zamanda perdeleri
veya giysileri süsleme sanatı da ayrıca gelişmiştir. Onu tığla veya iğneyle
ince ipek iplerden örmüşler. Hatta masa, raf örtülerindeki nakış eski süsleme
çeşitlerinin ana tiplerinden olmuş. Bu tür örtüleri önce dikiş makinesinde
diker daha sonra üzerinde tığla veya sade iğne ile örgü örerek süslemek, tüm
Türk soylu halkları için ortak bir sanattır. Kendi zevklerine uygun diktikleri
masa örtüsünü süsleme de halk arasında yaygın bir sanat türüdür. Çünkü
orada çeşitli motiflerle, nakışlarla süslemeler yapılıyor. O süslemelerin
temeli çapraz dikiş, dikey dikiş, yuvarlak dikiş, dörtken dikiş olmaktadır.
3.1 Dikiş Ürünlerinde Motifler
Kadınların diktikleri ürünlerinde işledikleri motifler eski dönemlerden
beri geleneksel bir sanat olarak kabul edilmektedir. Genellikle insanlar
ördüğü motiflere halkın yaşam tarzını, ruh halini yansıtmıştır. Örneğin
motifler ağırlıklı olarak: kuşlar, çiçekler, ağaçlar, hayvan ve insan
figürlerinden oluşturulmuştur. Süsleme kalıpları, en eski zamanlardan beri
dekorasyonun temelini oluşturmuştur. Bu ifade, çeşitli süs eşyalarına çizilen
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nakışları boyama türlerinde istifade edildiği için ortalama verilen bir
isimdir. Bu nedenle, süsleme genellikle bir ifade olarak adlandırılıyor. Eski
çağlarda Ahıskalılarda motiflerin anlamı yönden esas dört çeşidi olmuştur.
Kumaş üzerindeki süsleme sanatı yaygın kullanılan dekoratif bir sanat
türüdür ve uzun bir tarihe sahiptir. Günümüzde bilimsel ve teknik gelişim
tarihinde kumaş üzerindeki süsleme sanatı unutulmamış, geçmişte
olduğundan da ünlü olmuştur. El işi, sabır ve zevk gerektiren yaratıcı bir
faaliyettir.
Ahıskalı Türk’lerde motifler anlamına göre bir kaç çeşide
bölünmektedir.
İlk önce, avcılıkla meşgul oldukları için, hayvan figürleri;
İkincisi, günlük hayatındaki yaşam tarzını yansıtan çiçek, ağaç,
bitkiler;
Üçüncüsü, sevdiği insanları veya hayatını kaybeden yakınlarını
anımsatan insan figürleri;
Dördüncüsü, dünyanın yönünü belirten geometrik figürler olmuştur.

Resim 2. (Çıldır Eşmepınar (Purut) köyünde yaşayan 1945 doğumlu Ahıska
kökenli Ceyran Vural’ın ördüğü halı)

Daha sonra sürgün edildiği gurbet ülkelerdeki yerli halkın el
sanatlarındaki bazı özellikleri de benimsemeleridir. Geometrik figürler
Ahıskalılarda mutfak eşyası, kıyafet süslemelerinde geniş kullanılmış, çok
incelikle ve ustalıkla işlenmiştir. El sanatlarında kullandığı aletler ise bıçak,
makas, tığ, iğne, balta ağırlıklı olmasıdır. İnsanların özellikleri, yaşam tarzı
süsleme biçiminde açıkça tanınıyor. Bu halkın günümüze kadar ulaşan
süslemeleri, motifleri zengin bir miras, tükenmez bir hazinedir. Resim: 1, 3,
7 ve 8’de gösterilen sanat örnekleri Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı
Türk’lerin Ahıska’dan getirdiği eşyalarının orijinalidir ve bazıları da
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Vatanda kullandıkları eşyalarına benzeterek sürgün sonrası yaptıklarıdır. Bu
eşyalar Ahıskalı Türk yazar, şair İbrahim Türki’nin müze gibi koruduğu
evinde bulunmaktadır. El sanatındaki her bir süslemenin anlamı vardır.
3.2. ”Keste”

Resim 3. (Kazakistan Çimkent ili. Ahıskalı İbrahim Türki’nin ev müzesinden)

“Keste” kelimesi Kazak Türk’lerine ait bir kelimedir. Bu ismi
Ahıskalılar Kazak Türk’lerinden almıştır. Ancak “keste” işlemesi Ahıskalı
Türk’lerin kendilerine özgü bir sanat türüdür. Keste denilen, genellikle
beyaz kumaş üzerinde çeşitli yün, ipek iplikler ve boncuklarla nakışlar
iğneyle işleniyor. Ve daha sonra bunu masa örtüsü, perde nevresim takımı,
sandık örtüsü olarak kullanılmaktadır. Hatta bu tür kumaşta dokunan
motifler bir süs olarak genç kız odası, oturma veya misafir odasının
duvarlarına asılması ailenin kültürünün özelliklerini yansıtıyor. Bu tür
kumaş süslemeleri giyim, ev eşyaları ve dekoratif panelleri dekore etmek
için kullanılmıştır. Bu işlemeler günümüzde çok ender de olsa bazı ailelerin
duvarlarında yer almaktadır. El sanatlarının özellikleri şekillerin ve
süslemelerin bütünleşmesini sağlamaktadır. Çünkü el sanatı günlük
yaşamda kullanılan her bir ürünün zevkle yapılması nedeniyle çok
önemlidir. İster motif, ister dekoratif desen olsun halkın en çok kullanılan
eşyalarında - ev yapımı, mobilya, sandık, mücevher, halı, kilim, heybe,
terlik, sepet, tabak ve giysilerde çeşitli şekillerde geliştiriliyor ve dokuma,
dikişlerde kullanılıyor.
Örneğin, bir hayvan boynuzu veya kemiğinden, demir alet ve ahşap
ürünlerde genellikle "gül" süsü görülmektedir. Bu ifade türü, farklı uyum
içinde değişen ve süslemenin merkezine ve kenarına uygulanan mutluluk
remzini belirtiyor. Süslemenin kesiminde, ortadaki çizginin uçları kuş
gagasına benzetilerek işleniyor. Bir halka veya "menteşeli" bir parsel olarak
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"Kuş

Gözlemciliği",

halk

arasında

bir

görev

ifade

etmektedir.

Süslemelerdeki kuş imajı, halkın anlayışındaki özgürlüğün, barışın
sembolüdür. Kuş motifleri arasında kuş gagasına benzetilerek çizgiler ve
geometrik figürler oluşturulmuştur. Kuş remzi özellikle güvercin figürü
dostluğun, özgürlüğün simgesini ve aynı zamanda postacı görevini de
anımsatmaktadır. Aynı zamanda kırlangıç, bülbül gibi kuşların da resmi
işlemede en sevilen motiflerden sayılıyor.
Üçgen figürlü motifler, üç gül, üç yaprak, üçgen nazardan koruma
anlamını taşımaktadır. Kısacası üçgen figür bir muska anlamında
kullanılmış. Üçgen figürlerine genellikle tüm Türk halkların el sanatında
rastlamak mümkündür. Bu tür süslemelerde sadece insanlar için değil
hayvanların da nazardan korunmasını ifade eden halk arasında yaygın
inançtır. Süslemedeki geometrik figürlerden üçgen şekli nazar boncuğu
anlamını taşıyan bu figür o kadar çok yaygın ki onu “çorap”, “halı”,
“cicim”, “heybe”, “kemik”, “ahşap”, “zerger” eşyalarının tümünde
rastlamak mümkündür.
Gül, çiçek, motifleri mendil, yazma, yatak örtüsü, masa örtüsü,
önlüklerde ve çorap örgülerinde çok kullanmışlar.
Nakış, genellikle Ahıskalılar ailesinde kumaş üzerine, renkli iplikler
ya da sırma kullanarak elle yapılan işleme türüdür. Onlar özellikle ev
yapımında, tavana ve duvara asılacak ahşaplarla nakışlar yapmışlar.
Genellikle ahşaptan yapılan mutfak eşyalarında ve şahısların üzerinde
desenlere rastlamak mümkündür. Mutfak eşyalarında desenler ağırlıklı
olarak çiziklerle belirtilmektedir. Bu tür süslemeler görsel bir etki yaratmak
gereğiyle yapılıyor. El yapımında süs desenlerinde insanın ruh hali ve duygu
derinliğinin olduğunu da yansıtıyor.
Türk halklarında aşkını da derdini de kilime işleme geleneği vardır.
Buna örnek olarak Fatih Kısaparmak’ın Kilim türküsüdür.
Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur
Kilimin dilinden ancak anlayan okur …
Geleneksel Ahıskalı Türk kültüründe gençlere refah, zihniyet, ahlak,
insanlık, hayırseverlik, nezaket ve öğretme duygularını nakışlar aracılığıyla
iletiyorlardı. Halı örgüsünde en çok rastladığımız nakışlar kuş tüyü, lale,
çiçek ağırlıklıdır. Bu tür nakışlar yolun açık olmasını ifade ediyor. Yöresel
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nakışların çağdaş zaman taleplerini karşılayan ve daha fazla gelişmeleri
veçeşitli alanlarda uygulanmaları temelinde bunların tarihini incelemek
gerekmektedir. Ayrıca, oldukça kısa zamanda yaşlı nesil arasında bilimsel
araştırma yapılıp onlardan konuyla ilgili ayrıntıların öğrenilmesi gerekiyor.
Eski çağlarda kesin anlam ifade eden desen, nakışlar son zamanları süs
sembolü haline geldi. Bununla birlikte, bazı süsleme modellerinin orijinal
anlamı kalmıştır. Örneğin, koç boynuzu nakışı çağımızda da bolluk,
bereketin sembolü olarak bilinmektedir. Dört yapraklı çiçek, dünyanın dört
yönünün uyumunu ifade eder. Ahıskalıların el sanatında nakışlar, desenler
ve kullandıkları renklere önem veriliyor. Çünkü her bir rengin anlamı
farklıdır.
Örneğin, Mavi- sema, açıklık, ferahlık; Kırmızı -ateş, sıcaklık, neşe,
mutluluk; Beyaz - gerçek, dostluk, pak; Sarı – ayrılık; Siyah –hüzün, kayıp;
Yeşil – cennet, bahar ve genç anlamındadır.
Çiçek süslemelerinde bile, halkın bilgeliği görülebiliyor: “Çiçek ve
çiçekler”in birleşmesi halkın birlik beraberliği anlamına geliyor. Yaşamanın
uzun ömürlü olmasını, temizliği ifade eden "Su deseni" Ahıskalılarda eski
çağlardan beri vardır. Örgülerdeki ve diğer işlemelerdeki "dağ” desenleri
sonsuzluğun ve güçlülüğün sembolüdür. Her süslemedeki ifade sadece bir
isim değil, aynı zamanda desenler aracılığıyla gizli sırları bile örmek
mümkün olmuştur.
"Yazma" – örneğinin kenarına “muska”, “gül”, “su” desenleri yapılıp
pembe, yeşil, mavi, kırmızı renklerle dokunulmaktadır. Bu durum yeni
gelen geline ana vatanın çiçekleri gibi güzel, durmadan akan su gibi ömrün
uzun olsun, halkına helal hizmet et anlamını ifade ediyor. Bir atasözünde
"Sanatın kaynağı insanlardadır" denildiği gibi sanat çeşitleri halkta çoktur,
halkla birlikte yaşıyor ve yaşayacaktır. Bu tür yaşamlardan biri, yöresel süs
eşyalarının eğitimsel anlamını keşfedebilmek, öğrenmek ve yayınlamak için
yollar araştırmaktır - ve her zaman yapılacak çok iş vardır. Farklı ipliklerden
yapılmış, boncuklarla süslenmiş, kurdele ile desenlenmiş çapraz dikiş ve
baskı nakışı çeşitli renkli ipek iplerle işleniyor. Bunların her birinin yapılışı
farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Her bir dikişin, dikiliş teknolojisi ve
anlamı farklıdır. Örneğin: Güneş, yıldız, dalga desenli nakışlar; Hayvan
figürlü süsleme, hayvan vücudu, iz, avcılıkla ilişkin nakışlar; Kuş figürlü
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nakışlar; Toprak, su, bitki örtüsü, çiçekler ve yaprak desenli nakışlar;
Geometrik şekillerle dekoratif nakışlar. El sanatlarındaki desenler, nakışlar,
motiflerin anlamını okuyabilmek ayrı bir sanattır.
4. Eğitim ve Sanat
Yaşamın iki zenginliği var: Eğitim ve Sanat. Sanattan bahsederken,
her şeyden önce halkımızın geleneksel el sanatının olduğu düşünülmektedir.
Elbette, bu anlaşılabilir bir durumdur. Halkımızın el sanatları milli
eserlerimizin en yüksek biçimidir. Ahıskalı Türk’lerde "Sanat tükenmez bir
besindir, tükenmez bir zenginliktir" diye atasözü var. El sanatı ile meşgul
olan insanlara verilen adlar:
1) Terzi -Yöresel kıyafet ve günlük yaşamda kullanılacak eşyaları
diken;
2) Demirci -Demir eritme veya demiri işleyen;
3) Marangoz -Ahşapla meşgul olan;
4) Zerger -Altın, gümüş işlemeleri yapan;
5) Halıcı – halı, kilim dokuyucu olarak bilinmektedir.
Ahıskalı Türk’ler vatana yakındır diye 1956 yıllarında ilk kez
Azerbaycan'a kendi istekleriyle Özbekistandan’dan, Kırgızistan’dan,
Kazakistan’dan göç etmişlerdir. Onların kamusal ve kültürel yaşamında
aktif olan insanlar, kültürlerini geliştirerek kimliklerini korumaya
çalışmışlar.
Sürgün sonrası hayatının sonuna dek Azerbaycan’ın Haçmaz
bölgesi, Müşkür köyünde yaşamış olan, 1907 yılında Aspinza'nın
(Aspinca) Niyala köyünde doğan Şuşa Mamoyeva bize evinde bulunan
eski tirme’sini gösterip şöyle dedi: “Böyle bir gelinlik çeyizim sürgün
olunduğumuzda Aspinza bölgesindeki Niyala köyünde kaldı. Kazakistan'ın
Almatı bölgesine sürgün edildikten sonra, Ahıska’da evimde kalan
tirmenin aynısını üç yılda ellerimle ördüm.
O benim sahip olduğum her şeyden daha farklı daha değerlidir.
Çünkü aynı bu renkte bu desenlerde olan tirmeyi bana anneannem çeyiz
olarak verdi. Ona ise, anası vermiş». (Piriyeva, 2005:162-163). Burada
anlatıldığı gibi, Ahıskalı Türk’lerin kültürel yaşamının çeşitli alanları
sürgün edilmeleri sırasında yabancı etkilere maruz kalsa da, ahlaki
değerlere duyulan ihtiyacın tamamen ortadan kaldırılmadığı ve insanların
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kültürel ihtiyaçlarının sonsuza dek kültürel hafızasına kök saldığı
anlaşılmaktadır. El sanatı tarihi bir gelenektir. Onun benzersiz bir gelişme
ve bir büyüme yolu var. Bu yol antik tarih ile başlar. Bu durum çok ender
de olsa Ahıskalı Türkün evinde en değerli eşyalar sırasında bulunan
sürgün zamanı Vatandan getirdiği veya orada gördüğünün aynısını
yapması sonucunda keşfedilen antik kültür örnekleri ile kanıtlanabilir.
4.1. Halı Sanatı
“Araş” dergisinde M. Aliyeva’nın yayınladığı halı örnekleri konulu
makalesinde “Bütün Türk’lerde görüldüğü gibi gerek halının elverişliliği,
gerek kullanılışlığı gerekse uygunluğu bakımından Ahıska Türk’lerinin
kültüründe halı en önemli, bir bakıma lider konumunda olan unsur olarak
görülmektedir... Bu açıdan 1944 yılına kadar Gürcistan’da Ahıska,
Ahılkelek, Aspinza, Adıgen ve Bogdanovka vilayetlerinin oluşturduğu
Ahıska Bölgesinde yaşayan Ahıska Türk’leri halının bütün cinslerine sahip
olmuşlardır. Ancak 1944 sürgününden sonra Ahıska Türk’lerinin halı
dokuma üretimi bu dönemde tamamıyla durdurulmuştur. Çünkü ana
yurtlarından habersizce, gece yarısı, birkaç saat içerisinde zorla
vagonlara doldurulan halkın tüm yaşam biçimleri, tüm kazanımları,
yıllarca çalışıp didinerek biriktirdikleri her şey, en önemlisi de zengin halı
örnekleri ellerinden alındı ve bu halk eli boş Orta Asya bozkırlarına
sürüldü”. Fakat güçlü hafızaya sahip bu halk sürgün olunduğu ülkelerde
Ahıska’da bıraktıkları halılarının aynısını örmeye başladılar. Ahıska’da
evinde bulunduğu halıların üzerindeki nakışlarını, motiflerini yeni yaşayış
yerlerinde halıya dokumaya başladılar” (Aliyeva, 2012) diyerek belirttiği
gibi Şuşa Mamoyeva’nın tirmesi ve diğer Ahıskalı ninelerin örgülerindeki
nakışların, motiflerin Ahıska’daki benzerinin yapılması sanata verilen
değeri ve sanatın yaşatılması açısından çok önemlidir.
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Resim 4. (Aspinza, Tazeköyde 1910 doğumlu (1890 ... -20 Şubat 1986) Sayat
Kemalkızı Piriyeva’nın el örgüsü halı)

Resimdeki halı sanatı Ahıskalı Kemal kızı Sayat ninenin 1960’lı
yıllarda gelinleri ve kızlarıyla birlikte ördüğü halıdır. Çünkü Ahıska’da
ailesinde gördükleri halılara benzeterek motiflerini de aynen örmüşler. Bu
halı

Vatanda

bırakıp

gittikleri

halıların

motiflerine

benzetilerek

örülmüştür. Buna benzer halıyı günümüzde bir çok Ahıskalı ailesinde
görmek mümkündür. Hatta Türkistan’daki Ahmet Yesevi Türbesine bir
Ahıskalı ailesinin armağan ettiği halı örneği orada bulunan diğer Türk
halklarının

halısının

yanında

bulunması

dostluğu,

birliği,

tarihi

yaşatmasının ifadesidir.

Resim 5.(A.Yesevi Türbesinde Ahıskalı Türk’lesine ait halı)

XIX. yüz yıllara kadar, yünün siyah, beyaz olarak doğal halini
kullanmışlar. Örnek, Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi Suat Vural
hocanın Çıldır Eşmepınar (Purut) köyündeki baba evinde bulunan halıdır.
Bu halıyı örmekte Suat Vuralı’ın 1945 doğumlu annesi Ceyran Vural nine
doğal renkli yünleri seçmiş. Ceyran nine bu el işini Aytu isimli torununa
çeyiz olarak saklamış ve böylece el sanatını gelecek kuşağa aktararak bu
sanatın yaşatılmasını sağlamıştır. Bu halı örgüsünde doğal siyah, beyaz,
gri, kahve renkli yünlerle örülmesi ayrıca bir güzelliğiyle insanı ister
istemez büyülüyor ve maziye götürüyor.
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Resim 6. (Çıldır Eşmepınar (Purut) köyünde yaşayan 1945 doğumlu Ceyran
Vural’ın ördüğü halı)

Daha sonraları yünü çeşitli renklere boyamışlar. Yünü hem günlük
yaşamda hem de süs olarak kullanmışlar. Yeri geldiğinde yünden kumaş
bile örmüşler. Burada halk arasında söylenen “İnce yoğun biriymiş, yazık
ömrüm çürümüş” sözünün hikayesini hatırlatmak yeterlidir. (Piriyev vd.,
2016: 2019-2020). Yünden üretilen ürünler konusunda Ahıska’da
hayvancılığın gelişmiş olmasıda etkin olmuştur. Ve insanlar birçok günlük
kullanımları için el örgülerine ve halıcılığa önem vermiştir. Ahıska’daki
halıcılık tezgahları buna bir delildir. Yün, Ahıskalıların yaşamında önemli
bir rol oynamıştır ve bunun tarihinin binlerce yıl önceye dayandığı
bilinmektedir. Onlarda en meşhur giysi olan “kürk” koyun derisinden
yapılmıştır. Aynı zamanda hayvancılıkta, tarımda kullanılan, ipler keçi
yününden, at kuyruğundan örülmüştür. El sanatlarında yün kullanımı
ağırlıklı ve değerlidir. Bu tür özellikler hem süs için hem doğal niteliklerine
ve günlük yaşamın yararlarına ve faydalarına göre yapılmıştır. Ahıskalı
Türk’lerde yünden örülen çorap, halı maziden beri ünlü olmuştur.
5.Ustalık Sanatı
Ahıskalılarda ustalık dede babalardan kalan sanat türüdür. Bu halkta
mevcut olan bir çok el sanatı var. Onlar: Ahşap ürünleri; Zerger; Deri
işleme; Kemik, boynuz işleme; Yün işleme ve Terziliktir.
5.1.Ahşap Eşyasları
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Resim 7. (Ahıskalı Türk ailesinin 1910 yılında Vatanda yaptıkları sandığı
Kazakistan’ın Çimkent iline sürgün olunduğunda leriyle götürmüş. Ve sürgün sonrası 1960
yılında Vatanda kullandıkları sandığa benzeterek leri yaptığı sandık örneği. İbrahim
Türki’nin ev müzesinden).

Halk arasında “El sanatı - gizemli sanat”tır diye atasözü vardır.
Ahıskalılar diğer el sanatlarının yanısıra ahşap işleme becerisine de sahiptir.
Ahşap işlemede ilk önce ev, mutfak eşyalarını yapmakta ustalıkları eşsiz,
benzersizdir. Bunu ev yapımında ve birçok mutfak eşyasında görmek
mümkündür. Bu halkta ahşap işleme, ilk önce günlük yaşamlarının
ihtiyacını gidermek içindir. İkincisi de süslemeler için önemli rol
oynamaktadır. Evin kapısındaki motifler, evdeki raf yapımında, mutfak
eşyalarında ahşap en çok kullanılan malzemedir. Aynı zamanda atalarımız
ağacı kutsal saymış ve yetişmiş ağacın gereksiz yere kesilmesine karşı
olmuşlardır. Doğayı ve ekolojik dengeyi korumaya da öncelik vermişlerdir.
Ağaca giden yollar ağaçların özelliklerini ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden
halkımız ağacın farklı niteliklerini takdir ediyor ve insanların günlük
yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli ürünler üretiyorlar ve “Atadan mal
değil dal kalsın” veya “İmkan bul bağ dik” demişler. Bazen de ince
cubuklarla sepet, güveç örmüşler. Bu ördükleri eşyalarda kuru bakla
türlerini saklamak için ihtiyaclarını gidermiş. Ağaçları oyarak motifler
oluşturmuşlar. Genellikle ağaç oymadaki

motiflere kapılarda, çatı

örtülerinin kenarlarında ve teknelerde rastlamak mümkündür.
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Resim 8. (Kazakistan Çimkent ili. Ahıskalı Türk ailesinin sürgün olunduğunda
leriyle götürdüğü beşiği. İbrahim Türki’nin ev müzesinden)

Ahşap ustaları ahşap işlemede eşsizdir ve her ağacın özelliklerini de
çok iyi bilmesi yaptığı eşyanın uzun ömürlülüğünü sağlamıştır.
5.2 Demir Eşyaları
Ahıskalılarda el sanatında en çok kullanılan ahşap eşyası yanısıra
demircilikte yaygın türdür. Demir ustaları demir işlemede ağırlıklı olarak
çekiç, eğe, makas kullanmışlar. Günlük yaşam tarzındaki ihtiyaçlarını
gidermek için demirciliğe çok önem vermişler. Örneğin, Nal, demir kapı,
soba, boru, sandık, tarım aleti vs. aletleri yapmışlar. Ve bu eşyaların üzerine
dinine, yöresine uygun olarak süsleme yapmışlar. Bu sanat türünü sürgün
sonrası da devam ettirmişlerdir.

Resim 9. (Azerbaycan Haçmaz ilçesi Yenihayat köyünde yaşayan, 5 Şubat 1942
tarihli Ahıska Şurdo köyü doğumlu, demir ustası Kerim Memmedov)

5.3.Zerger Eşyaları
Mücevherat da çok eski bir sanat çeşididir. Ahıskalı Türk’lerde olduğu
gibi altın ve gümüş takılarla meşgul olanlar için kullanılan zerger ismi tüm
Türk

dünyasının

ortak

dilidir.

Altın,

gümüş

Ahıska’da

kolayca

bulunamadığından, Ahıskalı kuyumcular sık sık Azerbaycan’a veya Tiflis’e
gidip oradan satın almışlar. Bu halk arasında zerger sanatını bilmişler fakat
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altını, gümüşü kendileri üretemediğinden onu komşu devletlerden satın
almakla ihtiyaçlarını gidermişler.
Gümüş saçbağı Ahıskalı kadınlar arasında yaygındır. Saç bağı kadın
takılarında en sık kullanılan süs olmuştur. Anlama göre onun ağırlığı
nedeniyle saçların uzun olmasına etkisi olduğu düşünülüyor. Saçbağını
bazen de zenginliğin işareti olarak kabul etmişler. Ahıskalılarda saç bağını
kızlar ve gelinler çok kullanmışlar. Rahmetli babaannem Kemalkızı Sayat
1980 yıllarına kadar üzeri tuğla desenli saçbağını kullandığına şahidim.
Saçbağının bir çok çeşitleri olmuştur. Örneğin, taşlı, örgülü, saat bağı,
mercanlı, pullu, tuğlalı vs. Bilezik, künye, yüzük de bu halkın önem verdiği
el sanatı türüdür. Genellikle Türk’lerin medeniyetinin çeşitli dallarında
olduğu gibi, Ahıskalılar içerisinde de yaşlı kadınlar adeta desenli ziynet
eşyalarını gelinlerine miras olarak hediye ediyorlar. (Hacılı. 1992:53-54).
5.4. El Değirmeni Sanatı
El değirmeni de el sanatının bir türüdür. Günümüzde ender bulunan
el değirmeni Ahıska’da hemen hemen her ailede vardır. El değirmeninde
geçimlerini sağlamak için tarım ürünlerini üğütmüşlerdir. 2005 yılında
Araştırma yaptığımız dönemde Azerbaycan’ın Haçmaz ilçesi Zaliyevka
köyünde yaşayan 1940 yılında Ahıska’nın Ogora köyü doğumlu Azizhanım
Lezgiyeva’nın el değirmeni ilgi çekiciydi.

Resim 10. (Haçmaz ilçesi Zaliyevka köyünde yaşayan 1940 Ahıskanın Ogora
köyü doğumlu Azizhanım Lezgiyeva’nın el değirmeni)

Kısacası el sanatları dünya halklarının tarihi gelişiminin, yaşamının
ve estetik zevkinin silinmeyecek kanıtı olduğu gibi Ahıskalılarda da
önemlidir. Halkın kültürü geliştikçe kullandıkları eşyası ve onun kalitesine
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olan güçlü talep ile daha çekici ve daha şık olmalarını istiyorlar. Halk el
sanatlarının zengin mirasını toplayarak ve sıralayarak, tasarım, verimlilik ve
üreme süreci devam edecektir. Buna kanıt, bazı modern ev mobilyalarında,
giyim tasarımında rastlanıyor.
Günümüzde el sanatları ürünleri ev içinde, giyim kuşamda,
dekorasyon başlığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Eski bir gelenek olan
sanat, insanların hayatı ve yaşamları ile birlikte gelişiyor ve kuşaktan kuşağa
aktarılıyor. Sanatla meşgul olanlar usta olarak isimlendiriliyor. El sanatı
ustaları,

doğanın

en

güzel

görünümlerini

sanatlarında

sıklıkla

kullanmışlardır. Ayrıca, uygulama teknolojisine de özellikler uyguluyor.
Örneğin, motiflerde genellikle insanların yaşam tarzı yansıtılmaktadır. Bunu
yaparken de ipek iplerini, boncuk ve renkli taşları hatta sedef
kullanmışlardır. Maziden bu yana Ahıskalı Türk’lerin el sanatçıları halkın
geleneksel mirasını korumaktadırlar. El sanatlarından biri de kumaş üzerine
işlemedir. Bu tür süslemeler genellikle masa örtüsü, duvara asmak, sandık
örtüsü ve yatak örtüsü olarak kullanılmıştır. Bazen de zevke ve imkana göre
çeşitli boncuklar ve altın iplerle işlemişler. Sadece giysiler değil aynı
zamanda çeşitli hediyelik eşyalarda da süs kullanılması sanatın gelişmesine
işarettir.
Sonuç
Ahıskalılarda el

sanatları sanatsal

anlamı ile halkın asırlık

geleneklerinden geçen asil bir hazinedir. Şimdi bu tür el sanatlarını kim
yapacak veya kim yapıyor sorusu ortaya çıkmaktadır, Bu hazine
kaybedilmeden, yetişmekte olan neslin daha fazla faydalanmasını ve
öğrenmesini sağlamak gerekmektedir.
Halk arasında kaybolmak üzere olan el sanatlarının eşsiz işçilik
eserlerinin, antik mirasın, dönüşümünü yaşatmak ve sürdürmek bilim
insanlarının görevidir. Yeni fikirlerle ve yeni sistemlerle çalışmanın temeli
budur. El sanatları, çeşitli bilimlerin gelişmesinden ortaya çıkmış bir sanat
eseridir. Gençlerin yaratıcılığa olan isteklerini ve kendini geliştirme konusu
teşvik edilmelidir ki, el sanatı geliştirilsin ve yaşatılsın. Bunun için en
öncelikli yapılması gereken gençlerin sanata olan sevgisini artırmak veya
geliştirmektir. Gençlerle birlikte çalışmanın gerekliliğinin yanı sıra
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bazılarında bu görevi benzersiz bir şekilde yapabilme yeteneklerinin
olmasını fark edip, onu sürdürmek için destek olunması önemlidir.
El sanatı kültürel mirastır. Ahıskalı Türk’lerde dekoratif uygulama
sanatının sadece ev içi kullanımda değil, aynı zamanda yaşadığı ülkelerin
ekonomisine de katkı sağladığını ve sağlayacağını söylemek mümkündür.
Örneğin 1990 yıllarında Azerbaycan’da meydana gelen Karabağ olayları
sırasında savaştaki askerlere yardım için en çok gönderilen Ahıskalı
kadınların ördüğü çorap, eldiven, eşarp, yelekler oldu. Kayıp olmak üzere
olan ana mirasını korumak ve geliştirmek ve geleceğe aktarma yükümlülüğü
her bir Ahıskalının borcudur. “Çalış ben için, öğren kendin için” veya
“Sanatına hor bakan boynuna torba takar”-diye Ahıskalı Türk’ler arasında
atasözü var. Yeni teknolojilerin kullanımıyla modern bir sanat yaratmak, bir
el sanatını oluşturmak ve dede ninelerimizin geleneğini yeni nesle aşılamak
kutsal borcumuzdur.
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BEYİN GÖÇÜ BAĞLAMINDA AHISKALI AYDINLARIN
AZERBAYCAN’A GÖÇÜ
THE MIGRATION OF AHISKA İNTELECTUALLS TO
AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF BRAIN DRAİN
МИГРАЦИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛОВ ТУРОК-АХЫСКА В
АЗЕРБАЙДЖАН В КОНТЕКСТЕ УТЕЧКИ МОЗГОВ.
Murad KHASHİMOV*
Murad AGHAYEV**
Özet
Beyin göçü kavramı göç alanıyla ilgili yapılan çalışmalarda önemli bir yere
sahiptir. Bu kavramın ilk örnekleri eski çağlarda görülmüş olsa da
araştırmalara kaynak sunması 19’cu yüzyıla denk gelmektedir. 20’ci
yüzyılda ise bu kavram artık tamamen etkisini göstermeye başlamıştır. Bu
bağlamda 1960’lı yıllarda bu kavram ilk olarak İngiltere’den Kuzey
Amerika’ya giden eğitimli bilim insanlar için kullanılmıştır.
Birçok ilgili uzman tarafından bu kavramın isim ve içerik tartışması halen
devam etmektedir. Bu kavrama yönelik “beyin akımı”, “yeteneklerin göçü”
gibi çeşitli isimler verilirken, günümüzde beyin göçü ismi daha fazla kabul
görmektedir. Genel anlamda bir ülkenin beşerî sermayesini uluslararası göç
sayesinde kaybetmesini ifade eden beyin göçünün tanım tartışması
güncelliğini korumaktadır. Bir kısım akademisyen ve araştırmacı bu
kavramda kayıp vurgusu yaparken, diğer kısın bu göç türüne tabi tutulan
insanların yeteneklerine dikkat çekmektedir.
Bu kavramla ilgili bir diğer tartışma beyin göçü unsurlarının ne olacağı
konusundadır. Genel çerçeveyle bazı unsurlarda uzlaşma sağlanmıştır. Bu
şartlar arasında göç eden kişilerin yüksek nitelikli ve uzman konumda
olması, göç edenlerin anavatana belirli bir süre dönmemiş olması, göç
edenlerin göç ettiği ülkeye çok yönlü bir katkıda bulunması gibi şartlar
sayılabilir.
Bu çalışmada beyin göçü kavramını olay örnek üzerinden değerlendirmeye
çalışacağız. Çalışmanın örneğini çeşitli nedenlerden dolayı Ahıska
topraklarından Azerbaycan’a göç eden Ahıskalı aydınlar oluşturacaktır.
Ayrıca çalışmanın tutarlılığı açısından İngilizce, Türkçe, Rusça ve
Azerbaycan’ca yazılmış kaynaklarından yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Azerbaycan, Beyin Göçü, Aydın, Bilim.
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Abstract
The concept of brain drain has an important place in the studies carried out
in the field of migration. Although the first examples of this concept have
been seen in ancient times, it was the 19th century to provide resources for
research. In the 20th century, this concept began to show its full effect. In
this context, this concept was first used in the 1960s for educated scientists
from England to North America.
The name and content of this concept is still being discussed by many
interested experts. While various names such as “brain current” and
“migration of talents” are given to this concept, the name of brain drain is
more accepted today. In general, the definition of brain drain, which states
that a country loses its human capital through international migration,
remains up-to-date. While some academics and researchers emphasize loss
in this concept, the other part draws attention to the abilities of people who
are subjected to this type of migration.
Another discussion of this concept is about what the elements of brain drain
will be. In the general framework, some elements have been compromised.
These conditions include the fact that the immigrants are highly qualified
and specialized, that the immigrants have not returned to their homeland for
a certain period of time, and that the immigrants make a multifaceted
contribution to the country of migration.
In this study, we will try to evaluate the concept of brain drain through case
study. The example of the study will be the Ahiska intellectuals who have
migrated from Azerbaijan to Azerbaijan for various reasons. In addition,
sources of English, Turkish, Russian and Azerbaijani written will be used
for the consistency of the study.
Keywords: Ahıska, Azebaijan, Brain Drain, İntelectuall, Science.
Резюме
Концепция утечки мозгов занимает важное место в исследованиях,
проводимых в области миграции. Хотя первые примеры этой
концепции были замечены в древние времена, обеспечивать ресурсы
для исследований началось в 19 веке. В 20-м веке эта концепция
начала демонстрировать свой полный эффект. В этом контексте эта
концепция была впервые использована в 1960-х годах для
образованных ученых, которые из Англии в Северную Америку для
образования.
Название и содержание этой концепции все еще обсуждается многими
заинтересованными экспертами. В то время как различные названия,
такие как “мозговой поток”, и “миграция талантов”, даны этой
концепции, но название утечка мозгов сегодня более приемлемо. В
целом, определение утечки мозгов, которое гласит, что страна теряет
свой человеческий капитал в результате международной миграции,
остается актуальным. В то время как некоторые ученые и
исследователи подчеркивают потерю в этой концепции, другая часть
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привлекает внимание к способностям людей, которые подвергаются
этому типу миграции.
Другое обсуждение этой концепции о том, какими будут элементы
утечки мозгов. В общих рамках некоторые элементы были
скомпрометированы. Эти условия включают в себя тот факт, что
иммигранты
являются
высококвалифицированными
и
специализированными, что иммигранты не возвращаются на свою
родину в течение определенного периода времени и что иммигранты
вносят многогранный вклад в страну миграции.
В этом исследовании мы попытаемся оценить концепцию утечки
мозгов с помощью тематического исследования. Примером
исследования будут ахыскинские интеллектуалы, которые по разным
причинам мигрировали из земель Ахыски в Азербайджан. Кроме того,
для согласованности исследования будут использованы письменные
источники на английском, турецком, русском и азербайджанском
языках.
Ключевые слова: Ахыска, Азебайджан, Утечка мозгов, Интеллектуал,
Наука.

Giriş
Göçler toplumsal değişimlerin en güçlü unsuru olarak (Karpat. 2010:
9), dünya tarihini derinden etkilemiştir. Her ne kadar göreceli uzak
coğrafyalara göç etmek ve sınırları aşmak insanlığın tarihi kadar eski sayılsa
da bugünkü anlamda üzerinde durduğumuz uluslararası göç ancak 19 yüzyıl
içinde olgunlaşan bir olgu olmuştur (İçduygu, Erder, & Gençkaya, 2014:
13).
Göç olgusu üzerine yapılan sosyal, politik, coğrafi ve iktisadi
çalışmalar, her alanda olduğu gibi bu anlama sürecine kavramlarla ve
kavramlar arası ilişkiler üzerinden kuramlarla bir çerçeve veyahut rota
kazandırmak istemiştir. Buna bağlı olarak, çeşitli etmenler nedeniyle
uluslararası göçler tek bir analiz birimine bağlı olarak anlaşılmamaktadır
(Cizreli, 2015: 31).
Pek çok bilim dalı göçün farklı yönlerini kendi ilgilendiği kapsam
boyutunda incelemişlerdir. Birçok çalışmaya konu olan göç, genellikle tarih,
iktisat ve sosyoloji ve buna benzer alanların içinde incelenmiştir. Örneğin,
beşerî coğrafya açısından göç kavramı yalnızca mekânsal değişiklikler
olarak ele alınmamış, aynı zamanda deniz aşırı göçlerin yanında ülke içinde
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de tüm insan hareketlerinin bu kapsamda değerlendirilmiştir (Pazarcık,
2010: 2; Yücel Yönlü, 2018: 7). Bakıldığında insan ve insana dair olan
hemen her şeyi etkileme potansiyeline sahip bir olgu olan göç tarihin hemen
her döneminde farklı yönleriyle ele alınması gereken bir süreci ortaya
çıkarmıştır (Borjas, 1994: 1714).
Görüldüğü üzere göçün belirleyici öğesi insandır. İnsanlar, bireysel
veya kitlesel bir biçimde, zorunlu veya gönüllü olarak, yaşadıkları yerin
idari sınırından ayrılarak, başka bir idari sınırdaki yerleşim yerine, çeşitli
sosyal sonuçlar doğuracak biçimde göç etmektedir. Göç insanların sosyal,
ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı coğrafi olarak yer
değiştirmesi biçiminde tanımlanabilir. İnsanlar bazen çalışmak, iş aramak ve
daha konforlu bir hayat sürebilmek için gönüllü olarak doğup büyüdükleri
yerlerden ayrılırken bazen de savaşlar, baskılar, sürgünler veya doğal afetler
gibi zorunlu sebeplerle yaşadıkları yerlerden göç etmektedir (Adıgüzel,
2019: 1).
Konuyla bağlantılı olarak, insan hareketleri göç kavramının
merkezinde yer aldığından, özellikle son zamanlarda insan niteliklerini
yansıtan beyin göçü gibi göç türleri ortaya çıkmıştır. Bu anlamda beyin
göçü kavramı insanı öğesini dikkate alarak hareket eden bir göç türüdür.
Çalışmada beyin göçü kavramını daha iyi anlamak adına bu kavram
örnek olay üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Örnek olay vakasını
Ahıskalı aydınlar oluşturacak ve onların zamanında belirli sebepler
çerçevesinde Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri göç sürecine bakılacaktır.
İlk olarak beyin göçü kavramının tanımı, şartları ve özellikleri
hakkında açıklama yaptıktan sonra, örnek olay içerisine yerleştirilen
aydınların hayatları yakından incelenecektir. Akabinde beyin göçü Ahıskalı
aydınların yaptığı göç hareketine olan uygunluğu sorgulanacaktır. Ayrıca
çalışmamızın tutarlı bir biçimde gelişmesi içinde Türkçe, Rusça, İngilizce
ve Azerbaycan’ca yazılmış kaynaklar kullanılacaktır.
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1. Beyin Göçü Kavramı Hakkında Genel Bilgiler
Beyin

göçü

kavramı,

göç

olgusunun

özel

bir

boyutunu

oluşturmaktadır. Beyin göçü son yüzyılın dikkati çeken gelişmelerinden
birisidir. Konu o derece ilgi çekici hale gelmiştir ki, literatürde "Beyin Göçü
Ekonomisi", "Beyin Göçü Sosyolojisi" adını taşıyan eserlere artık rastlanır
olmuştur (Erkal, 1980: 73; Durmaz, 2018: 53). Beyin göçüne konu olanların
vasıf, nitelik ve amaçlarına, beyin göçünü alan ve veren ülkeler açısından
önemine, neden ve sonuçlarına, beyin göçünün yönü ve göçenlerin ev sahibi
ülkede kalma süresine göre, yer yer örtüşen ve yer yer farklı yönlerden
yaklaşıp birçok tanımın yapıldığı görülmektedir (Durmaz, 2018: 55).
Dilimize beyin göçü olarak çevrilmiş olan “brain drain” kavramı,
beşerî sermayenin tek yönlü hareketliliğini ifade etmektedir. Kavramda
geçen “brain” kelimesi; potansiyel varlık olarak insanın beceri, yetkinlik ve
öz nitelik özelliklerine vurgu yapmaktadır. Drain ise; normal olan ya da
istenilen düzeyden daha yüksek çıkışı temsil eden bir dışa akışa karşılık
gelmektedir. Aynı zamanda beyin göçünün tanımlanmasına ve türlerine
ilişkin çeşitli kavramlardan söz edilmektedir. Bunlar daha önce bahsedilen
beyin göçü kavramının yanı sıra sırasıyla beyin değişimi, beyin çöplüğü,
beyin taşkını, beyin ihracı, beyin bankası, beyin dolaşımı, beyin
küreselleşmesi ve gizli beyin göçü olmak üzere sıklıkla karşılaşılan
kavramlardır (Arslan , 2016: 52-54). Ek olarak, beyin göçü kavramı ilgili
literatürde “yeteneklerin göçü” olarak ta ifade edildiği görülmektedir
(Freitas, Levatino , & Pécoud, 2012: 1).
Genel çerçeveyle beyin göçünü eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin
menşe ülkelerinden diğer bir ülkeye, menşe ülkenin beceri kaynaklarında
azalmayla sonuçlanacak şekilde göç etmesi olarak tanımlayabiliriz
(Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2013: 14).
Daha önce değinildiği gibi çalışmanın temel odak noktasını –
Ahıskalı aydınlar oluşturacaktır. Göç Ahıska Türklerinin bugünkü
durumunu şekillendiren temel unsurdur, bu nedenle bu konuda yapılan
araştırmalar kayda değer bir nitelik taşımaktadır. Ahıska Türkleri konusu
uzun yıllar boyunca birçok tarihçi tarafından çalışılmasına rağmen, bu
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konuda yapılan sosyolojik ve antropolojik araştırmalar çok sınırlı kalmıştır
(Aydıngün & Aydıngün, 2014: XIV). Ahıskalı aydınların beyin göçü
kavramı üzerinden incelenmesi olayı ilgili literatür açısından önemli bir
noktaya temas etmiş olacaktır. Fakat bu durumu aydınlatılması için beyin
göçü kavramına dair bilgileri tartışmaya açarak, çalışmamız için bir
çerçevenin yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde, çalışma eksik kalacak ve
tutarsız bir nitelik kazanacaktır.
Beyin göçü ile ilgili ilk tartışma noktası, beyin göçü kavramının
ortaya

çıkış

tarihi

ile

alakalıdır.

Günümüzde

göç

kavramının

şekillenmesinde küreselleşmenin etkisi olduğu aşikâr bir durum (AbadanUnat, 2017: 5)küreselleşme aynı şekilde beyin göçünün şekillenmesinde
büyük rol oynamıştır. Göçler küreselleşme sayesinde hızlandırıcı bir etkiye
sahip oldu ve bununla beraber küreselleşmeyle yaygınlaşan ve kolaylaşan iş
takipleri ve küresel iş fırsatları, emekli göçleri, öne çıkan eğitim fırsatları ve
insanların birbirleri ile olan etkileşimlerini hızlandırıp, yoğunlaştıran her
türden yurt dışı seyahatler başta diaspora olmak üzere göç alanını
ilgilendiren konularda kaçınılmaz bir değişime yol açtı. Söz edilen bu
değişim küreselleşmenin tetiklediği fırsatlara bağlı olarak şekillenmektedir
(Adıgüzel, 2019: 2; Ulusoy, 2017: 144).
İnsanlığın gelişmesine paralel şekilde 1990’lı yıllarla özellikle
küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte ar-ge faaliyetleri, üretim
ve tüketimde yüksek teknolojiye geçilmesi beşerî sermayenin ve entelektüel
bilginin giderek daha fazla ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle
özellikle gelişmiş ülkeler yüksek vasıflı insan ihtiyacını karşılamak için
beyin göçü olarak adlandırılan göç türüne yönelmişlerdir. Beyin göçü
fenomeni esasen yüksek teknoloji, kaliteli ve yaygın eğitim olanakları,
gelişmiş sivil vatandaşlık ve kültürel hayatın bulunduğu ülkelerin ihtiyacı
olan yüksek vasıflı insan ihtiyacını karşılayarak toplumsal gelişmeyi sürekli
kılmaya yönelik bir stratejisinin sonucudur (Ulusoy, 2016: 284).
İlk tartışma noktası beyin göçü kavramının ortaya çıkış tarihidir,
daha doğrusu geriye uygulanıp uygulanmayacağıdır. Davenport’a göre ilk
defa English Royal Society tarafından oluşturulan kavram bilim adamı ve
teknoloji uzmanlarının 1950’ler ve 1960’ların ilk yıllarından başlayarak
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ABD ve Kanada’ya gerçekleştirdikleri işgücü hareketliliğini anlatmak için
kullanılmıştır. Zamanla güneyden kuzey ülkelerine yönelen bir seyir haline
gelen beyin göçü 1960 ve 1970’li yıllarda göç veren kaynak ülkelerde çeşitli
tartışmalara yol açmıştır (Davenport, 2004: 618; Giannoccolo, 2009: 5;
Cervantes & Guellec, 2002). İlgili literatürde beyin göçü ortaya çıkışı olarak
yukarıda aktarılan tarihler kabul edilmektedir. Fakat Ahıskalı aydınların
Azerbaycan’a yapılan göçü daha önceki tarihlerde gerçekleştirildiği için bu
durumu daha ayrıntılı işlenilmesi gerekmektedir.
Nasıl ki göç hareketlerin mazisi insanlık tarihi kadar eskiye
uzanıyorsa aynı şekilde küreselleşmeyle vuku bulan beyin göçüde bir o
kadar eski maziye sahiptir (Kurtuluş, 1999: 1). Durmaz’a göre beyin
göçünün ilk örneklerine eski toplumlarda rastlanılmış, fakat araştırmalara
konu olmaya başlaması ve yaygınlaşması 19. Yüzyılda sanayi devriminden
sonraki dönemlere uzanmaktadır. 20. Yüzyıla gelindiğinde ise beyin göçü
genel göç olgusunun en önemli boyutlarından birisi haline gelmiştir
(Durmaz, 2018: 53). Buna binaen Dedijer’e göre tarihte beyin göçünün daha
erken örnekleri varlığını hissettirmektedir. Ona göre Antik Çağ’da
dönemlerin merkezleri olan Atina’da, İskenderiye’de ve buna benzer
yerlerde çok sayıda dışardan gelen öğrenci ve araştırmacı bulunuyordu.
Ayrıca 12-16 yüzyılları arasında Avrupa’da kurulan üniversiteler dışardan
gelenlere çeşitli fırsatlar sunup, kendi lehlerine dönecek şekilde dışardan
kayda değer boyutta bir beyin göçü sağlıyorlardı (Dedijer, 1968: 9-17).
Verilen bilgiler ışığında beyin göçü ortaya çıkış süreci eski tarihlere kadar
gittiğini, sadece literatürde yaygınlaşması daha modern dönemlere denk
geldiği anlaşılmaktadır.
Beyin göçü ile ilgili ikinci tartışma noktası, beyin göçünün ortaya
çıkış nedenlerini kapsamaktadır. Beyin göçü nedenleri kaynak – hedef ülke
ilişkisinde şekillenmekte ve sonuçlanmaktadır. Kaynak ülke açısından beyin
göçü ani bir kayıp olarak nitelendirirken, hedef ülke açısından bu durum bir
kazanç niteliğindedir (Chand, 2008: 2). Günümüzde her bir devlet için
eğitim ve bilim, devletin hem iç hem de dış gelişim düzeyini ve halkın
refahını belirleyen stratejik olarak önemli bir endüstridir. Bu nedenle beyin
göçü veren ülkeler geleceğini zor duruma bırakmaktadır (Осипова, 2012: 1)
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Mevcut literatür göç etme kararının hem yurt içinden hem de yurt
dışından gelen çeşitli faktörler arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğunu
belirtmektedir. Beyin göçüne neden olan faktörler literatürde itici ve çekici
faktörler olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Kaynak ülkeyi ilgilendiren
itici faktörler, göç veren ülkelerdeki birtakım olumsuzluklar sebebiyle
insanların göç etmesidir. Hedef ülkeyi ilgilendirilen çekici faktörler ise göç
alan ülkelerin insanları çeşitli nedenlerle cezbetmesine ve o ülkede yaşamını
devam ettirmesine yol açmaktadır (Aksoy & Gürsoy, 2018: 62).
Peki beyin göçünü tetikleyen itici ve çekici nedenler tam olarak
nedir? Arslan’a göre kaynak ve hedef ülkeye itici ve çekici beyin göçü
nedenleri şunladır:
Kaynak ülkeye göre itici nedenler:


Ülkeler Arasındaki Kalkınma Farklılıkları;



Politik İstikrarsızlıklar;



İşsizlik Sarmalı;



Araştırma Faaliyetlerine Yönelik Sorunlar (Arslan,

2016: 57-62).
Hedef ülkeye göre çekici nedenler:


Hukuki Düzenlemeler ve Değişen Göç Politikaları;



Nitelikli İşgücü Talebi;



Bilgi Ekonomisi ve Küreselleşen Eğitim Piyasası;



Değişen İşgücü Piyasası ve İstihdam Kanallarının

Uluslarasallaşması;


Kariyer Geliştirme Olanakları;



Düşük Gelir Düzeyine Karşılık Yüksek Gelir Elde

Etme Olanağı (Arslan, 2016: 72-62).
Beyin göçünün itici ve çekici nedenlerine bakıldığında, ilgili
nedenlerin ağırlıklı olarak yine modern döneme ve küreselleşmeye göre
şekillendiği görülmektedir. Yukarıda beyin göçünü ortaya çıkışı çok eski
zamanlara kadar dayadığı ifade edilmişti, bu nedenle, mantıken, beyin
göçünü tetikleyen nedenlerinde benzer bir süreç içerisinde gelişmesi
gerekmektedir. Küreselleşmeden etkilenerek beyin göçünde gönüllü bir göç
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süreci ön plana çıkmaktadır. Fakat eski zamanları denk aldığımızda, bu
zamanların çok sakin geçmediği ve savaş gibi çeşitli problemlerle dolu
olduğu görülmektedir. Bu nedenle beyin göçü nedenlerinde gönüllülük esası
yanı sıra zorunluluğunda etki etme ihtimali bulunmaktadır. Metin’e göre
beyin göçü ekonomik nedenler dışında politik, dini ve diğer nedenlerle de
gerçekleşmektedir (Митин, 2011: 42). Yukarıda itici nedenler arasında
politik nedenler yazılmış olsa da uluslararası konjektürün sürekli olarak
değiştiğini varsayarsak, bu nedenlerin zamana bağlı değişebileceği, eski
dönemlerdeki politik nedenlerle modern dönemdeki politik nedenler
arasında bir farklılığın ortaya çıkabileceği ve buna göre beyin göçünü
etkileyen politik nedenlerine ilgili dönem şartlarının yansıyabileceği
söylenebilir. Kısaca değerlendirecek olursak, özellikle küreselleşmeyle
birlikte şekil alan beyin göçü gönüllülük esası dışında zorunluluk esasına
göre de işlemektedir.
Beyin göçü ile ilgili üçüncü tartışma noktası, beyin göçü kimleri
kapsadığı ile ilgilidir. Kurtuluş’a göre beyin göçü denilince yüksek seviyede
eğitim görmüş insan gücünün ülkeler arasındaki hareketi anlaşılmaktadır
(Kurtuluş, 1999: xv). Fakat birçok yazarın görüşüne göre beyin göçünü
yalnızca iş gücü veya lisans ve lisansüstü eğitim odaklı olarak düşünmek
doğru değildir. Beyin göçünün kapsamı yüksek öğrenim yapmamış ancak
meslek içerisinde yetişmiş, mesleki deneyimi, bilgisi ve becerisi yüksek, bir
mevki sahibi insanlar olabileceği gibi, sanatçılar ve düşün/aydın insanlar da
bu kavramın içinde değerlendirilmektedir (Ulusoy, 2016: 287; Kurtuluş,
1999: xv; Chaichian, 2011: 20; Митин, 2011: 42). Bakıldığında, beyin göçü
kavramına yüksek eğitim almış kişiler dışında sanatçılar ve aydınlar gibi
kişilerde tabi olabilmektedir.
Beyin göçü ile ilgili dördüncü tartışma noktası, beyin göçünün
coğrafya olan ilişkisinde yatmaktadır. Erkal’a göre beyin göçü, göç alan ve
veren ülkeler açısından sosyal ve ekonomik neticeler doğurmakta ve
gelişmişlik düzeyine göre hareket etmektedir. Ona göre beyin göçü göç
veren ve göç alan ülkeler açısından bu şekilde bir seyir izlemektedir:


Az gelişmiş ülkeler - gelişmiş ülkeler;



Gelişmekte olan ülkeler - gelişmiş ülkeler;
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Yukarıda

Gelişmiş ülkeler - gelişmiş ülkeler (Erkal, 1980: 75).
beyin

göçünün

zorunluluk

esasına

göre

de

şekillenebileceği altı çizilmişti. Bu durumu göz önünde bulundurarak, beyin
göçünü gerçekleştiği coğrafyaların gelişmişliği tek başına açıklama için
yeterli olmadığı söylenebilir. Buna göre beyin göçü yapan kişiler sadece
sadece ekonomik gelişmiş ülkelere göç etmemekte, bu durum zorunlu göç
söz konusu olduğunda değişebilmektedir. Daha doğrusu zorunlu göç eden
kişiler her zaman ekonomik gelişmişliği düşünememekte, daha çok güvende
hissedebileceği coğrafyalara göç edebilmektedirler.
Sonuç olarak baktığımızda, beyin göçü 4 temel nokta üzerinden
tartışıldı. Bu tartışma noktaları sayesinde beyin göçü ile ilgili bazı sonuçlar
elde edildi. Bunları kısaca özetleyecek olursak:
1) Beyin göçü ilgili literatürde 1950’lerden sonra ortaya çıkmasına
rağmen, bu kavram daha önceki zamanlara uygulanabilmektedir;
2) Beyin göçü sadece gönüllük esasına göre değil, aynı zamanda
zorunluluk esasına göre gerçekleşebilmektedir;
3) Beyin göçü kapsamında sadece yüksek eğitimli kişiler dışında
sanatçı, aydın ve buna benzer kişilerde olabilmektedir;
4) Beyin göçü yapılan coğrafyalarda sadece gelişmişlik olgusu değil,
bunun yanı sıra zorunlu sebeplere bağlı bir anlayışta ön plana
çıkabilmektedir.
Son olarak, bu kapsamda beyin göçüyle ilgili netleştirmelerden sonra
bir göçün beyin göçü olarak sayılabilmesi için hangi özellikler önemli
olduğuna bakılacaktır.
Durmaz’a

(2018:

56)

göre

3

temel

beyin

göçü

özelliği

bulunmaktadır:
1.

Göç eden kişiler, yüksek nitelikli, profesyonel, uzman

sayılabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.
2. Göç eden kişiler, göç sebepleri ne olursa olsun, belli bir süre
anavatana dönmemiş olması gerekmektedir.
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3. Göç eden kişiler, gittiği ülkelerde çalışıp üretimde bulunulması,
kültürel ve bilimsel katkıda bulunması gerekmektedir.
Sıralanan özellikler Ahıskalı aydınları temel alan çalışmada dikkate
alınacaktır. Sürecin devamında Ahıskalı aydınlar hakkında detaylı bilgi
verdikten sonra onların beyin göçüne olan uygunluğu analiz edilecektir.
Detaylı bir analize geçmeden önce Ahıska Türklerinin Azerbaycan devleti
olan ilişkilerine kısaca değinilecektir.
2. Ahıska Türkleri ve Azerbaycan
Ahıska Türklerinin gerek son sürgün ve esaret yılları ve gerekse
daha önceleri Azerbaycan'la sıkı münasebetleri olmuştur. Bunun sebebini
sadece coğrafî yakınlıkta aramak yanlış olur. Öyle anlaşılıyor ki, coğrafî
yakınlıktan öte, millî değerlerin farkına vararak onlarla aydınlanma ve bu
ortak değerlere sahip olan insanlarla kültürel yakınlık tesis etme de önemli
bir faktördür (Zeyrek, 2001: 116). Bilindiği üzere, eski zamanlardan beri
Ahıska Türkleri ve Azerbaycanlılar arasında sosyal, politik, ekonomik ve
kültürel ilişkiler mevcuttu. 1829'da Rusya ile Türkiye arasında Edirne
anlaşmasının imzalanmasının ardından, Türkiye ile Ahıska arasındaki
mevcut ilişkiler ciddi şekilde kısıtlanmış oldu. Bu nedenle Ahıska Türkleri,
etnik kültür geleneklerini korumak ve Türk dünyasıyla bağlantılarını
kaybetmemek için komşuları olan Azerbaycanlılarla iletişim kurmayı tercih
etmişlerdir (Piriyeva, 2005: 15). Bu bağlamda Hacılı’nın yaptığı bir
tanımlamaya göre Ahıska Türkleri, Türkiye ve Azerbaycan Türkleri
arasında duran özüne mahsus bir etnografik bir gruptur (Hacılı, 2009: 3).
Zeyrek’e göre Ahıska-Azerbaycan ilişkileri üç safhaya ayırabilir:
1. 1828 Rus işgalinden sonra, Ahıskalı aydınların Azerbaycan’a
yönelerek orada eğitim ve basın hayatında önemli roller almaları;
2. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Rusların Ardahan ve Kars
civarında gerçekleştirdikleri halk katliamında, Azerbaycan’daki Ahıskalı
aydınların da girişimiyle Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriye’sinin
unutulmaz insanî yardımları;
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3. Stalin rejimi tarafından yurdundan sürülen Ahıska Türkleri
üzerindeki sıkıyönetim rejimi kalkınca, Azerbaycan Hükümeti’nin onları
ülkeye kabulü (Zeyrek, 2001: 116).
Çalışmamızda konu edilen mesele Ahıskalı aydınlardır. Bilindiği
gibi bu aydınların Azerbaycan bilim ve medeniyetinin, eğitim ve sanatın
gelişimine büyük katkıları olmuştur (Buntürk, 2007: 63).
3. Ahıska’da Bilim-Kültür ve Ahıskalı Aydınlar
9 Ağustos 1578’de gerçekleşen Çıldır Savaşı sonucunda Osmanlı’ya
katılan Ahıska şehri, Şark Serdarı Lala Mustafa Paşa’nın 1578’de tahriri
sonucunda Çıldır Eyaleti’nin merkezi haline gelmişti. Buna binaen ilgili
eyalete bazen Ahıska eyaleti bile denilmiştir. Osmanlı dönemi idare
sistemine göre köylerin birleşmesiyle “nahiyeler”, nahiyelerin birleşmesiyle
“kazalar”, kazaların birleşmesiyle “sancaklar”, sancakların birleşmesiyle de
“eyaletler” oluşmaktaydı. Bu bağlamda Osmanlı’ya katılan Ahıska, ilgili
idare sistemine göre “sancak” olmuştu ve Ahıska Sancağı gibi isimle
anılmıştır. Sancak, sonradan “coğrafî” ve “idarî” açıdan belli bir bölgeyi
ifade ettiğinden, çalışmada Ahıska bir bölge olarak ele alınmıştır. Bu husus
çalışma açısından büyük önem arz etmekte, çünkü belirli dönemde yapılan
anlaşmalarla Ahıska’nın coğrafi sınırları değişikliğe tabi tutulmuştur
(Kirzioğlu, 1998: 386; Kirzioğlu, 2013: 16; Dedeoğlu, 2018: 265; Emecen,
2019).
Ahıska, 250 yıl boyunca Anadolu’nun en kuzeydoğu bölgesi olarak
çok şenlenmiş; birçok aydın ve şairler yetiştirmiştir. Ahıska, ekseriyeti
Müslüman Türk olan 50 bin nüfuslu, zengin ve tabii güzellikleriyle meşhur
bir yerdi. Üç katı suru, kudretli bir iç kalesiyle birlikte her evi adeta bir kale
niteliğindeydi. Doğu Türkiye’nin Erzurum ve Trabzon’dan sonra gelen en
önemli noktalar arasında sayılıyordu. Ahıska bölgesinde birçok mimari yapı
icra edilmişti. Örnek vermek gerekirse, Ahıska Atabeklerinden Hacı Ahmed
Paşa, selâtin camileri örneğinde Ahıska’da 1570’te büyük bir sanat eseri
olan Ahmediye Medresesi ile güneydeki Köroğlu Dağı’ndan gelen
Tekepatlatan adlı güzel soğuk suyun aktığı çeşmeleri yaptırmıştı. Hacı
Ahmed’in torunlarından Atabekli Küçük İshak Paşa’nın, Ahmediyeleri

617

yapan Ahıskalı ustalara 1775-1784’te yaptırdığı Doğubayazıt’taki İshakpaşa
Camii ve Sarayı, Külliyesi, bize Ahıskalı Türk mimarların ne üstün ve
Selçuklu üslûbuna bağlı ustalar olduğunu göstermektedir (Zeyrek, 2006: 19;
Kirzioğlu, 2013: 16).
Bütün Kafkasların ve Osmanlı Devleti'nin her yerinde bilinen
Ahmediye camisi ve medresesi, Azgur'daki Ulu Cami, diğer dini
merkezleriyle tanınan Ahıska, ulema ve evliyalar yurdu olmuştur. Ahıska
ayrıca kendi bölgesinde ilahiyat, felsefe, ilmin, medeniyetin yükselmesine
şahit olmuştur. 19. yüzyıla kadar yükselmeye devam eden Ahıska, 50.000
binlik nüfusuyla dönemin önemli kültür merkezlerinden birisi haline
gelmişti (Hacılı, 2014: 6).
Ahıska, Osmanlı Devleti zamanında bir eyalet merkezi olduğu gibi
aynı zamanda bir bilim ve kültür merkeziydi. Osmanlı asırlarında Ahıska
medreselerinin o coğrafyada şöhreti vardı. Bu medreselerden birçok din
alimi ve hoca yetişmişti. Bu alimlerin birçoğu Ahıska’dan çıkmış, Kars,
Erzurum ve İstanbul’a giderek, bu şehirlerin ilim aleminde hatırı sayılır yer
tutmuşlar, önemli mevkilere gelmişlerdi. Ahıskalı birçok önemli şahsiyet,
Osmanlı asker ve sivil bürokrasisinde yer almış, birçok vali, beylerbeyi,
serasker hatta kaptanıderya gibi devlet statülerine sahip olmuşlardır (Zeyrek,
2006: 34-35; Şahin, Akalatun, & Orhan, 2017: 23).
20. yüzyılın 20-30'larında, Ahıskalı aydınlar sayesinde Ahıska
Türklerinin kültürel ve ekonomik gelişimi yoğunlaştı, yeni kültürel ve
eğitim merkezleri kuruldu, ulusal kadrolar büyütüldü, teknik ve pedagojik
okullar açıldı ve genel olarak Ahıska bölgesinin gelişmişliği artmıştı
(Аккиева, 2016: 16). Bu aydınlar arasında Ömer Faik Nemanzade
(Numanzade), Osman Server Atabek, Ahmed Bey Pepinov, Mamed Zeki
Dursunzade, Mamed Ali Bey, Afzal Bey, Mehmed Seyhzade ve bunun gibi
birçok isim bulunuyordu. Bu isimler Transkafkasya bölgesinin kamusal
hayatında önemli roller oynamışlardı. Onların faaliyetleri ve çıkardıkları
gazete ve dergiler Ahıska Türkleri için büyük önem taşımaktaydı (Гаджиев,
2007: 9; Akbaba, 2018: 22).
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Daha önce Ahıskalı aydınların ve genel olarak Ahıska’nın
gelişiminde Azerbaycan’ın rolü ve yeri paha biçilmez bir nitelik taşıdığı
söylenmişti. Bu anlamda hem Gürcistan’a hem de Azerbaycan’da yaşayan
fikir ve düşünce insanları Ahıska Türklerine çeşitli yardımlarda bulunmuştu
(Piriyeva, 2005: 15). Yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan yardımıyla
Ahıska’da Azerbaycan dilinde okullar açılmıştı. Azerbaycan dilinde
gazeteler yayınlanmış, tiyatro oyunları icra edilmiş ve lise mezunları
Bakü’de yüksek tahsillerine devam edebilmişlerdi (Erten, 2014: 55).
Ahıska Türkleri kültür, eğitim ve basın alanlarında hazine niteliğinde
çalışmalar yapmışlardır. Basın alanında Ahıska Türkleri tarafından
çıkartılan gazete sayılarında ilgili dönemde Ahıska ilçelerinin sosyoekonomik durumu, tarımcılık, ziraat gelişimi, aile-geçim meseleleri, yer
adları, eğitim-öğretim sorunları, kültür, öncül şahsiyetler ve buna benzer
konular mevcuttu. Gazetelerde ayrıca edebiyat, folklor konuları da kaleme
alınmıştı. Bu gazetelerin sayfalarında Gürcü edebiyatından Şota Rustaveli,
İlia Çavçadze, Akaki Sereteli ve başkalarının, Azerbaycan edebiyatından
Nizami Genceli, Mirza Feteli Ahundzade, Mirza Elekber Sabir, Samed
Vurgun, Suleyman Rüstem, Mehmed Rahim, Resül Rıza, Mirza Bala
Mehmetzade ve başkalarının, Rus edebiyatından Aleksandr Puşkin ve
başkalarının şiirleri ve diğer edebi ürünlerinin yanı sıra, Ahıska
Türklerinden olan edebiyat deyimlerine de yer verilmiştir. Yayınlanan
gazetelerin dili Azerbaycan Türkçesiydi (Memmedli & Zeyrek , 2015: 408415).
20. yüzyılın 20-30 yıllarında amatör tiyatro kursları açılmıştı. 1934
yılında, Tiflis Azerbaycan Tiyatrosu'nun yardımıyla, İbrahim İsfahanlı
yönetiminde, “Adıgön Tiyatrosu” faaliyete başladı (Гаджиев, 2007: 9). Ek
bilgi olarak, Adığön Tiyatrosunun koyduğu “Altın Kaya” oyunu zamanın en
popüler performanslarından biri olmuş ve şöhret kazanmıştır (Piriyeva,
2005: 15).
Aktarılan bilgiler yorumlandığında, Azerbaycan’ın Ahıska Türkleri
ve Ahıska ile ilgili tutumunun ne kadar değerli olduğu görülmektedir. Bir
hususa ayrıca değinilmesi gerekmektedir, bu husus Azerbaycan dili ile
alakalı olacaktır. Ahıska’daki eğitim, kültür, basın kurumlarının faaliyetleri
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Azerbaycan dili üzerinden yapıldığı görülmektedir. İlgili dönemin
zorluklarına rağmen Azerbaycan dili bölgedeki etnik grupların iletişiminde
aracı bir dil olarak hizmet vermiştir ve özünde bölgenin tüm etnik grupların
arasındaki ilişkilerin ana yoluydu (Шахбазов, 2016: 159). Sonuç olarak,
Azerbaycan Ahıska Türkleri için eğitimden kültüre, sosyal hayattan basına
kadar birçok alanda yardımcı olarak, her zaman onların yanlarında olmuştur.
4. 19. Yüzyıl Sonu – 20. Yüzyıl Başında Ahıska ve
Azerbaycan’da Sosyo-Ekonomik Durum
Ahıskalı aydınların Azerbaycan’da aktif olduğu dönemler genellikle
19. yüzyılın sonunu – 20. yüzyılın başını kapsamaktadır. Çalışmayı daha
anlaşılır kırmak için bu dönemlerdeki Ahıska’daki ve Azerbaycan’da
gelişen ortamları hakkında kısaca bilgi verilecektir. İlgili dönem genel
olarak Ahıska bölgesi için sancılı bir dönem niteliği taşıdı. Belirtilen zaman
boyunca yaşanan olaylar neticesinde bölgenin etnik yapısı ciddi bir
değişime tabi tutuldu ve birçok insan yaşadıkları yerlerini terk ederek, göç
etmek zorunda kalmışlardı. 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve
akabinde imzalanan Edirne Antlaşması, 1853-1856 yılında yaşanan Kırım
Şavaşı, 1877-1878 yılarındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve ardından imzalanan
Brest-Litovsk Antlaşması, 1. Dünya Savaşı, 1917-1920 yılları arasında
gerçekleşen siyasi olaylar, 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması vb.
olaylar neticesinde Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türklerinin kaderi belirlenmiş
oldu. Bu yaşanan olaylara bağlı olarak, çok sayıda insan yaşadıkları
yerlerinden farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Göçleri tetikleyen bir
başka sebep ise bölgeye ve özellikle de boşaltılan yerlere Ermenilerin
yerleştirilmesiydi Örnek vermek gerekirse, genel olarak 1828-1829 yılları
arasında Kafkasya’ya İran’dan 41.245, Erzurum’dan 21.150, toplamda
Doğu Anadolu’dan yaklaşık 100.000 Ermeni göç etmiş, Ahıska bölgesine
ise 1828-1831 yılları içerisinde 30.000 Ermeni yerleşmiştir. 1828-1829
yıllarında Ahıska’nın nüfusu 100.000’den 45.000 - 50.000 bine kadar,
1887’de ise nüfus 13.265’e kadar inmişti (Юнусов, 2019; Günay, 2012:
125; Beydilli, 1988: 406-407; Zeyrek, 2001: 18). 16. Yüzyılın ikinci
yarısından itibaren cereyan ettiği Osmanlı-Rus mücadelesi sonucunda
Güney Kafkasya bölgesinde sınırların değişimi meselesi ortaya çıktı.
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Halihazırdaki Türkiye-Gürcistan sınırı, 16 Mart 1921 tarihli Moskova
Antlaşmasıyla belirlenmiş ve sınırlar içerisinde yer alan Ahıska Bölgesi bu
tarihten sonra kesin olarak ilgili sınırların dışında kalmıştır (Askarova,
2006: 151; Zeyrek, 2006: 7). Bakıldığında, genel çerçeveyle 19. yüzyıl
boyunca ve 20. yüzyılın başlarında yaşananlar Ahıska Bölgesi ve Ahıska
Türkleri için hayati bir nitelik taşımaktadır. Aynı zamanda bu tarih birçok
insanın yurtlarına terk etmek zorunda bırakmıştır. Bu bağlamda göç edenler
arasında Ahıskalı aydınlarda yer almaktaydı. Yukarıda da belirtiğimiz gibi
Ahıskalı aydınlar 1828 tarihinden sonra Azerbaycan’a yönelerek orada
eğitim ve basın hayatında önemli roller almaya başlamışlardı.
Ahıska Bölgesinde belirlenen dönemlerdeki durumu inceledikten
sonra, aynı dönemlerde Azerbaycan’a yaşananlara bakmakta fayda
bulunmaktadır. Azerbaycan’da aydınların gelişimi için 19. yüzyılın sonu 20.
yüzyılın başı önemli bir zaman aralığını teşkil etmektedir. İlgili zaman
aralığında aydınların gelişmesinde çeşitli nedenler vardı. Bu nedenler
arasında ilki siyasi nedenlerdir. Bu dönemde 19. yüzyılın başlarında
Kafkaslar, Rusya ile İran arasında tam bir hâkimiyet mücadelesine sahne
olmuştur. Rusya ile

İran arasında 1804’de başlayan Azerbaycan

coğrafyasına hâkim olma mücadelesini Rusya kazanmış, sırasıyla 12 Ekim
1813 tarihinde imzalanan Gülistan Antlaşması ve 10 Şubat 1828 yılında
imzalan

Turkmençay

Antlaşmasıyla

Rusya

bu

hakimiyetini

sağlamlaştırmıştır (Yeşilot, 2008: 188-189). 19. yüzyılın sonlarıyla, 20.
yüzyılın ilk yıllarında filizlenmeye başlayan görüşler dünyanın her yerinde
kendisini hissettirdi. Buna bağlı olarak, gelişen bu ideoloji neticesinde Rus
Çarlığında 1905 yılında bir ihtilal yaşandı. İhtilalin sağladığı küçük hürriyet
ortamı, Azerbaycan’da birçok alanda gelişmelere aracılık etti. Bunun
sonucunda Bakü’de kurulan Tagiyev Tiyatrosu, Müslüman Kadınlar Birliği,
Müslüman çocuklara mahsus Saadet Mektebi, Neşr-i Maarif Cemiyeti, hep
bu devrin kıymetli eserleridir. Ayrıca bu dönemde birçok yazar ve aydın
Celil Mehmetkuluzade’nin yayın hayatına dahil ettiği “Molla Nasreddin
Mecmuası” etrafında toplanmışlardı. İlaveten, 1905-1917 yılları arasında
Azerbaycan tiyatrosunu da gelişme göstermiştir. Bestekar Üzeyir Hacibeyli
1907 yılında Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun hikayesini besteleyerek, sahneye
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koydu. Ayrıca çok kısa bir vakitte bütün Kafkasya, İran, Türkiye, Türkistan,
Kırım ve Balkan sahnelerinde başarıyla temsil olunan “Arşın Mal Alan”
opereti ve diğer eserler hayata geçirildi (Gömeç, 2018: 54).
Gelişimi

sağlayan

ikinci

önemli

nedenler

sosyo-ekonomik

nedenlerdi. Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’nün kentsel gelişimini
etkileyen

en

önemli

olaylardan

birisi,

dünyanın

petrol

üretim

merkezlerinden birisi hâline gelmesidir. Petrolün Bakü’de yüzyıllardan beri
üretiliyor olmasına rağmen, on dokuzuncu yüzyılda sanayide yakıt olarak
kullanımı çok büyük oranda artmıştır. Petrol endüstrisinin büyümesi başka
sektörlerin de gelişmesine yol açarken, aynı zamanda kentsel gelişimin de
önünü açmıştır (Ataşer & Sayfutdinova, 2014: 271). 19. yüzyılın sonunda
petrol endüstrisindeki hızlı gelişim, ortak şirketlerin kurulması, endüstri ve
bankacılık sermayelerinin birleşmesi, Azerbaycan ekonomisinde gözle
görülür bir canlanma meydana getirmişti. Azerbaycan’daki sosyal yapıda
meydana gelen bu hızlı değişim; zenginler, kiralık işçiler ve hizmet sınıfı
gibi yeni grupların oluşmasını sağladı. Bu dönemde, petrolden kazanılan
paranın önemli bir bölümü yerli zenginler tarafından eğitim, tiyatro, basın,
edebiyat, hayır cemiyetleri ve şehrin yeniden yapılanması gibi milli kültürü
finanse etmek için kullanılmıştır. Bu hayırsever zenginler arasında Hacı
Zeynelabidin

Tagiyev,

Musa Nagiyev, Murtaza Muhrarov, Şemsi

Abdullayev gibi önemli isimler yer alıyordu (Yeşilot, 2015: 58-60).
Ülkenin özellikle petrolün ortaya çıkmasıyla gelişen sosyal ve
ekonomik kalkınma Azerbaycan’daki eğitimli halkın bilimsel, edebi ve
felsefi çıkarlarını büyük ölçüde yeniledi ve genişletti. Eğitim, tiyatro vb.
alanlarda ortaya çıkan çeşitli okullar entelektüel kesiminin yenilenmesine ve
yeni, modern aydınların ortaya çıkmasına katkıda bulundu (AMEA
A.Bakıhanov Adına Tarıx Instıtutu, 2007: 366). Ortaya çıkan bu aydınlar
grubu, onu ilk olarak Avrupa entelektüel değerlerinin iletilmesi için bir
kanal haline getiren ve zaman içinde Azerbaycan toplumundaki değişimin
ana ajanı yapan bir dizi inancı, tavrı ve görüşü paylaşmaktaydı
(Swietochowski, 1985: 23). Bakıldığında Azerbaycan’da yaşanan ekonomik
ve sosyal kalkınmanın getirdiği imkanlar ülkede aydın kesimin oluşmasında
büyük rol oynamıştır.
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Aydınlar oluşmasında yardımcı olan üçüncü temel neden hem iç hem
de dış haliyle göçtü. Sosyo-ekonomik gelişmişliğin getirdiği imkanlar
özellikle Bakü merkezli hem iç hem de dış göçe sebep verdi.
Azerbaycan’da kent yaşamının canlanmasıyla, kentlere olan göçler artmaya
başlamıştır. Bu göçler genellikle Bakü, Gence, Şamahi, Nahçivan, Ordubat
ve Kuba gibi şehirlere yapılmaktaydı. Göç edenlerin büyük kısmı sanatkar
ve tüccar olmakla birlikte ekincilik ve bağcılık gibi meslekleri yapan
kişilerde onların arasında yer almaktaydı (Yeşilot, 2015: 61). Aktarılan
bilgilere bakıldığında, ilgili yıllarda Azerbaycan’da isçi göçleri yanı sıra
beyin göçü gibi göç türlerin cereyan ettiği söylenebilir.
Durumu daha anlaşılık kılmak için, yaşanan göçleri Bakü üzerinden
detaylı bir biçimde incelenecektir. İlgili dönemlerde Bakü şehrinin nüfüs
verilerine bakıldığında göçün etkisi iyi bir şekilde anlaşılabilir. Buna binaen,
Bakü şehrinin 1897 yılındaki toplam nüfusu 111.904’dü, bunların arasında
40.148’i Azerbaycan Türkü iken, geriye kalan 71.756 kişi diğer etnik
toplulukları kapsamaktaydı. Devamında toplam nüfus 155.876 iken,
aralarından 44.257’i Azerbaycan Türkü, 111.619 kişi diğer etnik
toplulukları içermekteydi. Son olarak 1913 yılında Bakü’de yapılan nüfus
sayımına göre toplam nüfus 214.672 iken, aralarından 45.962’i Azerbaycan
Türkü, 168.710 ise diğer etnik topluluklara mensup olan kişilerdi. Diğer
etnik topluluk göçmenleri arasında İran Vatandaşları, Ruslar, Ermeniler,
Yahudiler, Almanlar ve Gürcüler sayı olarak daha fazlaydı (Altstadt, 1992:
32). Veriler incelendiğinde ilgili yıllarda hem iç göçün hem de dış göçün
etkisi iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Bakü’de yaşanan bu demografik
değişime rağmen, Bakü gün geçtikçe gelişmekteydi. Şehire hem Şuşa,
Gence, Tiflis vb. yerlerden gelen insanlar haricinde farklı etnik topluluklara
mensup göçmenler de gelmekteydi. Gelenlerin her biri Bakü’nün gelişmesi
için belirli katkılar sağlamaktaydılar (Altstadt, 1992: 32).
Sonuç olarak bakıldığında, 19. yüzyılın sonu – 20. yüzyılın başında
Ahıska ve Azerbaycan’daki mevcut durumun açıklanması Ahıskalı
aydınların Azerbaycan’a gerçekleştirdiği göç sürecini anlamak adına yararlı
bir bilgi oluşturacaktır. Şimdi ise Ahıskalı aydınları daha yakından analiz
ederek, yapılan çalışmayı nihai hale getirilmeye çalışılacaktır.

623

5. Ahıskalı

Aydınların

Azerbaycan’a

Göçü

ve Oradaki

Faaliyetleri
Bu başlık adı altında farklı bir boyut olarak, Ahıskalı aydınların
Azerbaycan’a göç süreçleri ve onların bu ülkede yaptıkları faaliyetler
incelenecektir. Meselenin daha iyi anlaşılması için çalışmayı örnek olaylar
üzerinden, bazı Ahıskalı aydınlara daha detaylı bakılacak, kendileri
hakkında bazı bilgiler verilecektir. Ahıska ve Ahıska Türkleri hakkında
yapılan çalışmalarda Azerbaycan konusu fazla işlenmediğinden, ilgili
çalışma ilgili literatüre bir katkı mahiyetinde olacaktır. Buna bağlı olarak,
Ahıskalıların dar günlerinde de Azerbaycan'ı gördüğümüz gibi, aynı şekilde
Azerbaycan'ın eğitim, basın ve idare hayatında Ahıskalı aydınları
görmekteyiz (Zeyrek, 2001: 116).
Ahıskalı aydınların birçoğu Türkiye’de eğitim görmüş, Tiflis ve
Azerbaycan’ın farklı şehirlerinde faaliyet göstermişler. Bu şehirler arasında
Bakü, Şamahı, Şeki, Gence gibi şehirler ön plana çıkmaktadır. Genel
çerçeveyle Ahıskalı aydınların Azerbaycan’ın gelişimine çok yönlü katkı
sağladığı söylenebilir (Qurbanov,1990: 193). Ahıskalı aydınların fedakarlığı
sayesinde Azerbaycan’da yeni tip “usul-I cedid” mektepleri açılmış,
Bakü’de ilk kız lisesi faaliyete geçmiştir (Buntürk, 2007: 63-64).
19. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyılın çeşitli devirlerine dek
Ahıskalıların tanınmış aydınları Ömer Faik Nemanzade, Ahmedbey
Pepinov, Fürget Hanım Hocazade, Şefika Hanım Şeyhzade-Efendizade,
Bağış

Hanım

Memmedzade,

Profesör

Fuad

Efendiyev,

Profesör

Abdurrahman Gülehmedov, Profesör Halid Gülehmedov, Sosyalist Emeği
Kehramanlari Mövlüd Bayraqdarov, Abuzer Bayraqdarov, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Emektar sanatçısı Sevda Ahmet kızı Neymanzade,
Ahıska’ya dönüş sürecinde en aktif isimle olan Enver Odabaşev, Yusuf
Serverov ve birçok isim daha Azerbaycan’da belirli dönemlerde
yaşamışlardır. Bu şahsiyetler Ahıska vatan toprağı olarak görmeleri yanı
sıra, aynı zamanda Azerbaycan’ı da kendilerine vatanı saymışlardır. Onlar
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Azerbaycan cumhuriyetin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında etkin
görev yaparak, Azerbaycan gelişiminde önemli roller üstlenmişlerdir
(Piriyeva, 2005: 10; Babayev, 2016: 501; Buntürk, 2007: 64).
Azerbaycan bilim ve medeniyetinde birçok Ahıskalı aydın
görülmektedir. Çalışmada bu isimlerin sadece bazıları ele alınarak, bilgiler
aktarılacaktır. Akabinde aydınları profili çizildikten sonra, onların beyin
göçü kavramına olan uygunluğu analiz edilecektir. Ele alacığımız isimler
Ömer

Faik

Nemanzade(Numanzade),

Ahmet

Cevdet

Bey

Pepinov(Bibinoğlu), Şefika Şeyhzade-Efendizade ve Ailesi, Aşık Zülali ve
Aşık Sefili olacaklardır.
5.1. Ömer Faik Nemanzade(Numanzade)
Ahıskalı Ömer Faik Nemanzade (1872-1937), daha çok gazeteci
olarak bilinmektedir. Fakat o aynı zamanda edebî kişiliği de olan bir
yazardır (Memmedli, 2011: 38).
Ömer

Faik

Numanzade

1872‟de

Çarlık

Rusya‟sına

bağlı

Gürcistan‟ın Ahıska kazasının Azgur köyünde orta halli bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelmiştir. Nemanzade ilköğretimini doğduğu köyün mahalle
mektebinde medrese eğitimi şeklinde almıştır. Ahıska ve Borçalı
bölgelerinde

eskilerden

beri

Müslüman

mektepleri

faaliyetlerini

sürdürmüştü. Bu mekteplerin öoğu yerel mescitlerin veya toplumun yaptığı
yardımlarla faaliyet göstermişti. Mescit mekteplerinin mualimleri özel
ruhani tahsilli olmuşlardı ve onlarla yerli molalar ilgilenmişlerdi.
Mekteplerde Kuran-ı Kerim dersleri, Arap alfabesi, Fars ve Arap dilinin dil
bilgisinin ana kurallarını, edebiyatını öğretmişlerdi. Ömer Faik bey böyle bir
mahalle mektebinde eğitim almıştı. Mahalle mektebinde birkaç yıl
okuduktan sonra, yeni açılan ve Rusça eğitim veren resmi Rus okuluna
devam etmiş, ayrıca bir Ermeni keşişten bir süre Rusça dersleri almıştır. Bu
okulda daha fazla kalmamış ve babasının karşı koymasına rağmen, oğlunun
din adamı olmasını çok isteyen annesinin ısrarı üzerine tahsil için İstanbul‟a
gönderilmiştir (Kemaloğlu, 2015: 10; Gocaeva, 2015: 422).
Annesi ısrarı üzerine dayısı ile İstanbul’a gelen Ömer Faik bey,
1882’de Fatih Medresesine kabul edilmiş, oradan Darrüşşafakaya geçmiştir.
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Okulda Fransızca öğrenmiş, 1891 yılında Galata postanesiinde çalışmaya
başlamıştır. O burada Avrupa'daki demokratik düşünceli Türk göçmenlerin
ruh halini ve Türkçe İngilizce konuşan şairlerin sanatsal yaratıcılığını
hakkında çıkan yazıları çeşitli gazete ve dergilerini okumaktaydı. İlerleyen
dönemlerde memleketine dönen Ömer Faik bey, Ahıska genelinde varolan
duruma üzülmüştür. Buna istinaden yenilikçi fikirkere sahip olan
Nemanzade, eskiye dayalı yaşam biçimini değiştirmek, kültür ve eğitim
alanında çalışmak, toplumsal yenileşmeye ön ayak için Azgur’da yeni tip bir
okul açmak istemiştir, fakat dönemin şartları üzerine bu isteği reddedilmiş,
bunun sonucunda 1894 yılında Azerbaycan’a göç etmiştir (Buntürk, 2007:
65-66; Piriyev & Piriyeva, 2017: 112).
1894 yılında Azerbaycan’ın Şeki şehirine öğretmen olarak davet
edilen Nemanzade, Şeki’nin toplumsal ve medini hayatına iştirak etmiştir.
Nemanzade, Şeki’de yeni açılmış olan usul -I cedid mektebinde ders
vermiştir, ardından Şamahı ve Gence şehirlerinde öğretmenlik yapmaya
devam etmiştir. Bu tür okullar, 19. yüzyılın 80’li yıllarından itibaren Türk
aydınlar tarafından ilk olarak Şeki’de, akabinde ise Bakü, Nahçivan, Şuşa,
Şamahı gibi şehirlerde açılmmıştı (Qurbanov, 2006: 5-6; Suleymanlı, 2006:
70). 1902 Şamahı depreminden sonra memleketine döndü ve 1903 yılında
Tiflis’e gelerek Şarkı Rus, Hayat ve İrşad gazetlerinde yazarlığa başladı.
Daha

sonra

İsmail

Gaspıralı’nın

Kırım-Bahçesaray’da

yayımladığı

Tercüman gazetesinin yazarlarından biri olmuştur. Tiflis’te Şarkî-Rus
gazetesinin

redaksiyonunda

faaliyet

göstermiş,

kalem

dostu,

ünlü

Azerbaycan yazarı Mirza Celil Memmedguluzade’yle birlikte Gayret
matbaasında Molla Nasreddin dergisinin yayımında öncülük etmiştir. 1917
yılında öğretmenlik yapmış olan Nemanzade, yine dönemin şartlarından
dolayı tekrar Azerbaycan’a gitmek zorunda kalmıştı. 1919 yılında Bakü’ye
gelen Ömer Faik bey, çeşitli müffetişlik görevlerinde bulunmuştur (Zeyrek,
2006: 282; Memmedli, 2011: 38; Юнусов, 2019). Devamında 1917
ihtilalinden sonra Gürcistan bağımsızlığını ilan etmiş ve bölgede yaşayan
Türk ve Müslüman halk üzerinde baskı kurmuştur. Ahıska Türkleri,
bağımsızlık için 29 Ekim 1918 tarihinde Ahıska Hükümet-i Muvakkatası’nı
kurmuştur ve başkan olarak da Ömer Faik Bey seçilmiştir. Bu hükümetin
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amacı Osmanlı Devleti’ne ilhak olmaktır fakat başarılı olunamamıştır ve
Ömer Faik Bey Gürcü hükümeti tarafından hapse atılmıştır. Hapis
hayatından sonra Azerbaycan’a geçmiş ve burada yayın hayatına devam
etmiştir. Ömer Faik Bey’in Azerbaycan’da kaldığı yıllarda Gürcistan’da
Sovyet hâkimiyeti başlamıştır ve kendisi Gürcistan İnkilâp Komitesinin
üyesi olmuştur daha sonra 1921 yılında bu komiteye bağlı oluşturulan
Müslüman Ahalisi Şurası’na başkan olarak seçildi. Buradaki görevinden
dolayı Ahıska ve çevresini gezerek halkın ne kadar zor durumda olduğunu
nasıl bir baskıya maruz kaldığını raporlar halinde sunmuştur. 1922 yılında
komitedeki görevinden uzaklaştırılıp Tiflis’de yayınlanan “Yeni Fikir”
gazetesinde yazmaya başlamıştır. 1924 yılında Azerbaycan’a gidip Gence
Ziraat Teknik Okulu’nda müdürlük görevine başlamış 1927 yılına kadar
devam etmiştir. Aynı yıl devlet işlerinden emekliye ayrılmıştır. Emekliye
ayrıldıktan sonra da faaliyetlerine devam etmiştir (Akbaba, 2018: 23).
Sonuç olarak bakıldığında, Ömer Faik Nemanzade Azerbaycan milli
matbuatında önemli yere sahip olan önemli alimlerden birisidir. Nemanzade
Azerbaycan halkın toplumsal hayatını yakından etkilemiş, aynı zamanda
mili şuurun uyanmasına ve formalaşmasına katkıda bulunmuştur. Bu
sebeple, o Azerbaycan tarihinde kayda değer bir konuma sahiptir
(Qurbanov, 2006: 4).

5.2. Ahmet Cevdet Bey Pepinov(Bibinoğlu)
Pepinov (Bibinoğlu) Ahmet Cevdet Bey, Ömer Faik Beyin kız
kardeşinin oğludur. Ahıska’nın Abastuman nahiyesinin Balacur köyünden
yetişmiş bir Türk aydınıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda
büyük rol oynayan Pepinov, Tiflis Gimnazyum’dan mezun olduktan sonra,
Moskova Üniversitesi'nde hukuk ve ekonomi okudu, ayrıca "Açık Söz"
gazetesinde çeşitli makaleler yayınladı. Kafkasya, Ahıska ve Ardahan’da
yaşanan sıkıntılarda ilgili bölge halklarının yaralarını sarmaya çalışan Bakü
İslâm Cemiyeti Hayriye Cemiyeti'nin üyesi olarak hayırlı faaliyetlerde
bulunmuş; Millî Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de (1918-1920) Emek ve
Ekincilik Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.
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Azerbaycan’da ilk üniversitenin açılmasında ve öğrencilere bursların
sağlanmasında önemli rol oynamıştır (Zeyrek, 2006: 35; Hacılı, 2018b: 24;
Назарли, 2008: 180). Bakü İslâm Cemiyeti Hayriye Cemiyeti Azerbaycan
yanı sıra Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türklerinin zor gününde yanında
olmuştur. Ahmet Cevdet Bey diğer önemli Ahıskalı aydın olan Osman
Server Atabekle birlikte Cemiyet bünyesinde çalışmalar yürütmüştür.
Cemiyet Azgur, Ahılkelek, Ahıska, Hırtıs ve Koblıyan’da birer kendi
şubelerini açmıştır (Aslan, 2000: 204, 220).
5.3. Şefika Şeyhzade-Efendizade ve Ailesi
Şefika Hanım ve onun aile fertleri, Azerbaycan’da aydınlanmanın ilk
temsilcilerindendir. Bununla ilgili olarak Azerbaycan basınında sayısız yazı
bulunmaktadır (Zeyrek, 2001: 116-117).
Şefika Şeyhzade-Efendizade, 1882 yılında Tiflis vilâyetine bağlı
Ahıska kazasının Azğur köyünde doğmuştu. Bellidir ki, tarih boyu Türklerin
meskeni, vatanı olmuş Ahıska bölgesinde ünlü yerleşim yerlerinden biri de
Azğur’dur. Bu köy ve onun yöresi kültür, eğitim, edebiyat, bilim
hazinemize Şefika Hanımla birlikte, ünlü gazeteci ve toplumcu Ömer Faik
Nemanzade’yi, 1918-1920 yılları Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin
kurucularından Ahmet Cevdet Pepinovları da vermiştir. İlköğrenimini ailede
kendi babasından alan Şefika Hanım,

gözünü hayata açtığında kitaplar

arasında büyümüş, Arapça ve Farsça öğrenmiş ve ayrıca Avrupa ve Rus
kültürüne ait bilgiler de almıştı. 14 yaşından itibaren sevdiği öğretmenlik
mesleğiyle meşgul olmuş, çeşitli okullarda çalışmıştı (Memmedli &
Gocaeva-Memmedova, 2012: 13).
Kız ve kadınların eğitimi ilgili dönemde önemsenen konular arasında
yer almaktaydı. Bu bağlamda bu konuda önemli çabaları sarf edenler
arasında Hacı Zeynelabidin Tagiyev ismi ön plana çıkmaktaydı. Tagiyev’in
maddi desteğiyle Bakü’de ilk Rus Müslüman Kadın Okulu faaliyete
başlamıştı. Daha sonra Yelizavetpol, Ağdaş, Kazak, Şamahı, Gökçay ve
diğer şehirlerde de kız mektepleri açılmıştı. Bu okullarda Azerbaycan’ın
önde gelen kadın eğitimcileri ders vermekteydi (Suleymanlı, 2006: 71). Bu
okullarda ders verenler arasında – Şefika Hanımda yer almaktaydı. Rus
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Müslüman Kadın Okulu okulun açılmasında önemli rol oynamış olan
toplumsalcı Neriman Nerimanov, Şefika Hanımın babasına mektup yazarak,
kızını bu okula göndermesini rica etmişti. Babası da, Şefika Hanım da bu
davetten memnun kalarak, adı geçen okula geldikten sonra Türk dili 1 ve
edebiyatı dersleri vermişti. Ayrıca Şefika Hanım burada öğretmenliğin
yanında, tiyatro ve basınla da ilgilenmişti (Vəliyev, 2018).
Şefika

Şeyhzade-Efendizade’nin

öğretmenlik

biyografisini

bakıldığın geniş bir yelpaze söz konusudur:


1896-1901,

Dârü’s-süeda

1901-1910,

Birinci

Mektebi

kız

sınıfı/Şeki;


Rus-Müslüman

Mektebi/Bakü;


1910-1920,

İkinci

Rus-Tatar(Türk)

Kız

Mektebi/Bakü;


1915-1916,

İki

senelik

pedagojik

kurslar/Bakü;


1910-1926, Dârü’l-muallimat (Yüksek Kız

Muallim Mektebi)/Bakü;


1923-1927, Azerbaycan Parti ve Sovyet

Okulu/Bakü;


1

1924-1929, Cahilliği lağvetme kursları/Bakü.

Buradaki Türk Dili’nden kasıt Azerbaycan Dili veya Azerbaycan Türkçesi’dir. Şefika
Hanım başta “Azerbaycan” isimli A.H.C.’nin resmi gazetesi ve diğer dergi ve gazetelerde
yayınladığı makaleleri Azerbaycan Dili/Azerbaycan Türkçesi’nde yazmıştır. Ayrıca 1918
yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinin 27 Haziran
1918 yılında kabul ettiği kanunla devlet dili Türk dili ilan edilmiştir. Kanunda geçen Türk
Dili’nden kasıt Azerbaycan Dili/Azerbaycan Türkçesi’dir. Azerbaycan Dili’yle ilgili bir
diğer görüş bu dilin Azerbaycan Türkçesi olarak isimlendirilmesi yönündedir. Bazı
akademisyen ve araştırmacılara göre böyle bir ifadenin kullanılması yanlıştır ve
kendiliğinde çelişkilere neden olmaktadır. Ancak Azerbaycan Türkçesi’nde hazırlanan ilk
Kur’ân-ı Kerîm tercüme-tefsiri olarak tarihe geçen ve 1904-1906 yılları arasında üç cilt
halinde yayımlanan “Keşfü’l-Hakâyık” tefsirinin iç kapak sayfasında eserin yayım dilinin
Azerbaycan Türkçesi olduğu belirtilmiştir. Bu da yukarıda zikredilen iddianın asılsız ve
temelsiz olduğunu somut bir şekilde ispat etmektedir. Netice itibariyle buradaki Türk
Dili’nden kasıt Azerbaycan Dili/Azerbaycan Türkçesi’dir. Daha fazla bilgi için bk.: Bakuvi,
Mir Məhəmməd Kərim Mir Cəfər, (1904-1906), Kəşfü’l-Həqayiq an Nukəti’l-Ayati vədDəqayiq, Tiflis, Kaspi Qəzetinin Buxariyyə Mətbəəsi; Vəliyeva, Mədinə, Əhmədova,
Zəminə, Hüseynova, Aytən, (2018), Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 (Bibliyoqrafiya),
Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, s. 30, 41; Məmmədova, Səadət, (2018), “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Təhsil Siyasəti”, Strateji Təhsil, sayı: 1-2 (23-24), s. 294, 302.
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Görüldüğü üzere, daha 1896 yılında 14 yaşındayken Azerbaycan’ın
Şeki şehrinde özel kız okulunda ders vermeye başlayan Şefika Hanım, daha
birçok okulda ders vermiştir ve bununla da o, bütün Azerbaycan’da kadınlar
arasında ilk öğretmen olma şerefine nail olmuştu (Memmedli & GocaevaMemmedova, 2012: 14).
Öğretmenliği yanı sıra basın konusunda uzman çalışmalar yapan
Şefika Hanım, özellikle kadınlar eğitimi gibi konulara ağırlık vermiştir. O
yazarlık faaliyetine ise 1903’te “Şarki Rus” gazetesinde başlamıştır. Daha
sonra “Debistan”, “Mektebi”, “Fukara Füyuzatı”, “Dirlik” dergileri ve
“Açık

söz”

gazetesinde

terbiye

konusuna

hasredilmiş

makaleleri

yayınlanmıştır, ayrıca 1914’te “İki Yetim” adlı kitabı basılmıştır. 1923’te
“Şark Kadını” dergisinde “Bedi edebiyat” şubesinin müdürü olmuştur. Bu
yazılarında, Şefika Hanım dönemin sosyo-politik yaşamı, kadın konusu,
okuma yazma bilmeme, mülteci sorunları, çocukların eğitimi ve okul
eğitimi vb. gibi meselelere değinmekteydi. Öte yandan, bu meselelerin
çözümü için dönemin entelektüellerini ve eğitimcilerini bir araya getirerek,
bunların üstesinden gelmenin yollarını aramaktaydı (Kırım Haber Ajansı,
2017; Qulueva, 2019).
Buna bağlı olarak, ilk kadın öğretmen, ilk kadın eğitimci-pedagog,
ilk kadın gazeteci, ilk kadın yazar gibi unvanlara sahip olan Ahıskalı Şefika
Şeyhzade-Efendizade’nin adı ve faaliyeti, günümüzde Azerbaycan’da ve
bütün

Türk

dünyasında

ihtiramla,

Ahıskalılar

tarafından

övünçle

anılmaktadır (Memmedli & Gocaeva-Memmedova, 2012: 16).
Şefika Hanım’ın aile üyelerini gözden geçirecek olursak, onun aile
fertlerinin aynı şekilde Azerbaycan’ın tarihinde önemli yerlere sahip olduğu
söylenebilir.
Şefika Şeyhzade-Efendizade’nin babası Mehmet Şeyhzade’nin
Azerbaycan eğitim hayatında, çok önemli yeri bulunmaktadır. Şeyhzade
Azerbaycan'da kız okulları açmış ve öğretmenlik yapmıştır (Zeyrek, 2001:
117). Mehmet Şeyhzade dönemin ileri gelen aydınlarından, otoriteli din
yöneticilerinden, pedagoglarındandı. Basın organlarında geniş faaliyet
göstermiş, Azerbaycan’da Usul-i Cedit okullarının açılmasında, halk
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eğitiminin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştı. Kızları Şefika ile Saide’ye
de ders verip, öğretmen olarak yetiştirmişti. Şeyhzade, Azerbaycan’ın güzel
köşelerinden biri olan Şeki şehrinde “Dârüssüeda/Mutlular Evi” adlı
mektebinde ders vermiştir (Memmedli & Gocaeva-Memmedova, 2012: 13).
Zamanında Türkiye’de eğitim almış olan Mehmet Bey, birçok Ahıskalı
aydının yetişmesinde büyük rol oynamıştır, fakat onun hayatı ve faaliyetleri
yeterince araştırılmamıştır. Ek bilgi olarak, Ömer Faik Nemanzade de
hayatının bir döneminde onunla birlikte çalışmış, onun deneyimlerinden
yararlanmıştır (Buntürk, 2007: 65).
Şefika Şeyhzade-Efendizade’nin en büyük eseri oğullarıdır, meşhur
cerrah Fuad Efendiyev ve büyük gazeteci-mütercim Âdil Efendiyev’dir
(Zeyrek, 2001: 117; Buntürk, 2007: 65).
Bilim adamı-cerrah, Tıp Bilimleri Doktoru, Profesör, Onurlu Bilim
Adamı, Azerbaycan'ın Onurlu Doktoru, Azerbaycan Bilimler Akademisi
Sorumlu Üyesi olan Fuad Efendiyev, 23 Şubat 1909'da Bakü'de doğdu.
1927-1932 yılları arasında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'nde eğitimini
tamamlayan Efendiyev, tıp alanında birçok araştırma ve bilimsel yazılar
geliştimiştir. Azerbaycan tıbbına büyük katkıları olan Efedniyev, zamanında
milletvekili olarak görev yapmış ve birçok madalya ve ödül almıştır. Ayrıca
Bakü'de bulunan 4 numaralı hastane onun adını taşımaktadır (Ənbiya Oğlu,
2002: 40). Adil Efendiyev, 30 Ekim 1907’de dünyaya geldi ve ilk ve orta
eğitimini burada tamamladı. 1929 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Şark Fakültesinin Dilcilik bölümünden mezun olan Efendiyev, 1925-1939
yılları arasında Azerbaycan Devlet Neşriyatında çeşitli görevlerde bulundu
ve daha sonra 1954-1964 yılları arasında Azerneşr’in müdürlüğünü yürüttü.
Yine birçok farklı önemli yerlerde görev alan Efemdiyev, Puşkin’in
eserlerini Azerbaycan Türkçesine tercüme eden ilk kişidir. İlk şiirlerini 1920
yılında Adil Necdet mahlasıyla neşreden Adil Bey, Sovyetler Birliği
döneminde altı kez milletvekili seçilmişti (Gasimov, 2017: 86; Azerbaycan
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2019).
Durum incelendiğinde, hem Şefika Şeyhzade-Efendizade hem de
onun aile fertlerinin Azerbaycan için önemli katkıları olduğu görülmüştür.
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5.4. Aşık Zülali
Kuzeydoğu Anadolu’daki aşıklık sanat geleneği, aynı derecede
Ahıska’da da gelişmiştir. Bunlardan eserleri günümüze kadar gelen birçok
aşık mevcut (Zeyrek, 2006: 35). Bunlardan birileri ise, çalışmada
incelemeye tabi tutulan Aşık Zülali ve Aşık Sefili’idir.
Büyük Osmanlı Devleti’nin en doğu ucunda, ücra bir yer olan
Posof’un Suskap (şimdi Aşıkzülali) dünyaya gelen Zülali, sadece bir aşık
değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir halk önderi ve halk şiirinin çok
önemli şahsiyetlerinden birisiydi (Zeyrek, 2006: 120; Zeyrek, 2004: 1).
Şairin memleketi olan Posof yanı sıra Ardahan ve Artvin, en son
olarak 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması’yla Türkiye’ye katılırken,
Batum ve Ahıska Türkiye sınırları dışında kalmıştır. Eskiden Posof,
Ahıska’ya bağlı bir sancaktı ve 1828 Osmanlı-Rus savaşını müteakip
Ahıska Ruslara bırakılınca, eyalet merkezi Oltu’ya taşındı. Bu sırada Posof,
Erzurum vilâyetinin Oltu Sancağına bağlı Ardahan kazasının bir
nahiyesiydi. Buna bağlı olarak, Zülali aynı zamanda bir Erzurumlu olarak
dünyaya geldiği söylenebilir (Zeyrek, 2015: 17; Köken, 2017: 37).
Aşık Zülali’nin Azerbaycan’la tanışması zamanında Kırım’ın
Bahçesaray İsmail Gaspıralı tarafından neşredilen Tercüman gazetesi
sayesinde olmuştu. Bu gazeteye dömenin eğitim şartlarını anlatan bazı
manzümeler göndererek, ilgi çekici nitelik kazandırdı. Bunun üzerine Tiflis
kadısı, Posof Beyine bir mektup yazarak Zülali’yi öğretmen olarak
görevlendirmek istediğini yazdı. Bu davet üzerine Tiflis’e giden Zülali,
Azerbayan’ın Şeki şehrinde öğretmenliğe başladı (Zeyrek, 2006: 124).
1899'da Azerbaycan'a giden Posoflu okumuş aydın halk şairi Aşık
Zülali, Şeki’de Usul-i Cedîd öğretmeni olarak 4 sene görev yapmıştır. Orada
yazdığı şiirlerle öğrencilerinde milli duyguların uyanmasına yardımcı
olmuştur. O devrin siyasî durumu göz önüne alınırsa, bu hizmetin ne kadar
önemli ve cesurane bir iş olduğu daha iyi anlaşılmaktadır (Zeyrek, 2001:
116). Diğer yandan, Zülali Tercüman ve bazı gazetelere daha muhabirlik
yapıyordu. Ünlü zengin Hacı Zeynelabidin Tagiyev’ın tertip ettiği öğretmen
kongrelerine giderek, çeşitli konuşma ve görüşmeler yapmaktaydı. Ayrıca
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Zülali, Ahıskalı Ömer Faik Nemanzade ve Alaaddin Efendi gibi kişilerin
yardımıyla Türk çocukları için Bakü’de bastırılan “Müslüman Çocuğun
Kitabı” adlı ikili eserin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır (Zeyrek, 2006:
124).
Görüldüğü gibi, Aşık Zülali’nin Azerbaycan’da bulunduğu sürede
ülke için diğer aydınlar kadar büyük katlıları olmuştur.
5.5. Aşık Sefili
En kadim zamanlarından veri şair-sanat yurdu, üstat sanatkarların
vatanı olan Ahıska, Aşık Şefili yanı sıra birçok aydın kişiyi ortaya
çıkarmıştır. 1870’de dünyaya gelen Aşık Şefili, Ahıska Koblıyan/Adigön
bölgesinin Pulate köyünden olup Kuşogiller’den Yusuf’un oğludur. Adığön
içinde bulunduğu bölgeye Kobilyan denildiğinden, kendisi Kobilyanlı Aşık
Sefili olarak tanınmıştır (Hacılı, 2014: 5-7, 66; Zeyrek, 2001: 120).
Kobilyanlı Aşık Sefili, Ahıska Türklerinin etnik medeniyetinde ve
milli kimlik şuurunda mühim yer tutan üstat sanatkarlarından biridir.
Sefili’nin şair ve alim olarak yetişmesinde aile muhiti de büyük rol oynamış,
onun uyruğu Kuşolar, Koblıyan’ın seçkin nesillerinden biri olarak
bilinmiştir. Aydın ve açık fikirli insan olan babası Yusuf, küçük yaşlarda şiir
yazan oğlu Sefili’ye ilk bilgileri vermiştir. Aşık’ın amcası Molla Maksud,
yörenin tanınmış hocalarındandı, o da onun yetişmesine tesir etmiştir. Böyle
münevver bir çevrede büyüyen Sefili, çocukluğundan itibaren birçok bilgi
kazanmıştır (Hacılı, 2018a: 16-17).
Sefili’nin şöhreti Ahıska dışında Azerbaycan’da da geçerliydi, o iyi
bir hikayeci olup Köroğlu Destanları ustasıydı. Ünlü Azerbaycanlı
zenginlerden Tagiyev’in konağına davet edilen Sefili, Bakü kültür çevreleri
tarafından iyi bir şekilde tanınmıştır. 1929 yılında Azerbaycan’da Veli
Huluflu’nun neşrettiği Köroğlu Destanlarının bir kısmı ondan derlenmiştir.
Tiflis Şark Araştırmaları Enstitüsünde de Sefili’den derlemiş bazı ürünlerin
oldığu söylenmektedir (Hacılı, 2018b: 18; Zeyrek, 2006: 104).
Aktarılan bilgiler bakıldığında, Aşık Sefili’nin de aynı şekilde
Azerbaycan için önemli ve kayda değer çalışmaları olmuştur.
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Sonuç
Beyin göçü kavramı genel olarak bakıldığında modern dönemin
kavramı olduğu göze çarpmaktadır. Çalışmanın odak noktasını oluşturan
Ahıskalı aydınlar’ın aktif olduğu dönem ise daha önceki zamanlara tekabül
etmektedir. İki kavramının örtüşüp örtüşmediğini ve neden-sonuç ilişkisinin
sağlanıp sağlanmadığını çalışmanın sonuç kısmında değerlendirilecektir.
Bunun içinde yukarıda beyin göçü kavramına yönelik yapılan kapsam
tartışması üzerine gidilecektir ve son olarak beyin göçünün şartlarının
Ahıskalı aydınlara uygun olup olmadığına bakılacaktır.
Tartışma sonucunda ortaya çıkan noktalar şunlardı:
1) Beyin göçü ilgili literatürde 1950’lerden sonra ortaya çıkmasına
rağmen, bu kavram daha önceki zamanlara uygulanabilmektedir;
2) Beyin göçü sadece gönüllük esasına göre değil, aynı zamanda
zorunluluk esasına göre gerçekleşebilmektedir;
3) Beyin göçü kapsamında sadece yüksek eğitimli kişiler dışında
sanatçı, aydın ve buna benzer kişilerde olabilmektedir;
4) Beyin göçü yapılan coğrafyalarda sadece gelişmişlik olgusu değil,
bunun yanı sıra zorunlu sebeplere bağlı bir anlayışta ön plana
çıkabilmektedir.
Bu noktalara kısaca değinildiğinde ve genel olarak Ahıskalı
aydınlara uyarlandığında kayda değer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ahıskalı
aydınları bu noktalara göre değerlendirirsek gerekirse, Ahıskalı aydınlar
Azerbaycan’a göç süreci ve yaptıkları faaliyetler 19. yüzyılın sonu 20.
yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Onların göçleri bazen gönüllülük,
bazen de zorunluluk esasına göre yapılmıştı. Ahıskalı aydınlar arasında
eğitimli kişiler yanı sıra aşıklar gibi sanatkâr kişiliklerde yer almaktaydı.
Göçlerin yapıldığı coğrafyaya yönelik gelişmişlik şartları ilgili dönemde her
zaman geçerli değildi, aydınların yaptığı göçler zorunlu sebeplerle de
olduğu için kendilerine hem coğrafik hem de manevi bağlara sahip olduğu
yakın ülke olan Azerbaycan’a göç etmişlerdir yani gelişmişlik olgusu beyin
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göçünde her zaman geçerli değildir. Kısacası Ahıskalı aydınların hayatları
ve beyin göçünün tartışıldığı içeriği göz önüne alındığında, aydınların beyin
göçü kapsamına girebildiği görülmektedir.
Şimdi beyin göçünün gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için,
beyin göçü özelliklerine tekrar bakmakta fayda vardır, bu özellikler tek tek
Ahıskalı aydınları için uygunluğu sorgulanacaktır.
Beyin göçü ilk özelliği şu şekildeydi - göç eden kişiler, yüksek
nitelikli, profesyonel, uzman sayılabilecek niteliklere sahip olması
gerekmektedir. Ahıskalı aydınlara bakıldığında bu özelliğine uydukları
söylenebilir, çünkü hepsi belirli eğitimlerden geçerek, belirli alanlarda
uzmanlaşmışlardı.
Beyin göçü ikinci özelliği şu şekildeydi - göç eden kişiler, göç
sebepleri ne olursa olsun, belli bir süre anavatana dönmemiş olması
gerekmektedir. Ahıskalı aydınlar Azerbaycan’a göç ettiklerinde, ülke
sınırları içerisinde kalmışlardır.
Beyin göçü üçüncü özelliği şu şekildeydi - göç eden kişiler, gittiği
ülkelerde çalışıp üretimde bulunulması, kültürel ve bilimsel katkıda
bulunması gerekmektedir. Aktarılan bilgilere göre Ahıskalı aydınların
Azerbaycan’a çok önemli katkıları olduğu aşikârdır.
Sonuç olarak bakıldığında, Ahıskalı aydınların Azerbaycan’a göç
etmesi ve orada çeşitli faaliyetler yürütmesi beyin göçü kavramıyla
örtüştüğü söylenebilir.
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AHISKA TÜRKLERİ AZERBAYCAN’DA
AHİSKA TURKS İN AZERBAİJAN
ТУРКИ-АХЫСКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Asif HACILI
Özet
Bildiride Ahıskalı Türklerin Azerbaycan ile tarihi irtibatları anlatılmış,
sürgün sonrası Azerbaycan’a yerleşen Ahıskalıların tarihi, coğrafiyası,
sosyo-medeni durumu incelenmiştir. Ahıskalı Türklerin Azerbaycan
toplumuna uyumu, ülkenin ictimâi-medenî, iktisadi, siyasi hayatındaki aktif
durumu araştırılmıştır. Ahıskalı Türklerin Azerbaycan’da tesis ettiği ictimâi,
medenî, edebî birliklerinin faaliyeti şerh edilmiştir. Ayrıca Azerbaycan’da
yaşayan şair və yazıcılarının faaliyeti incelenmiş, onların eserlerinin içeriği
ve edebî özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Tükler, Azerbaycan, deportasiya, inteqrasiya,
etnik medeniyet, sürgün edebiyatı.
Abstract
The report examined the historical ties of the Akhaltsikhe Turks with
Azerbaijan, affected the history, geography, socio-cultural aspects of their
resettlement in Azerbaijan. The integration of Akhaltsikhe Turks into
Azerbaijani society, their active participation in the socio-cultural,
economic, political life of the country are studied. The activities of public,
cultural, literary Turks created in Azerbaijan were commented. The work of
the poets and writers of the Akhaltsikhe Turks living in Azerbaijan, the
ideological-substantive and artistic features of their works are considered.
Keywords: Akhaltsikhe Turks, Azerbaijan, deportation, ethnic culture,
eviction literature.
Pезюме
В сообщении рассмотрены исторические связи ахалцихских турок с
Азербайджаном, затронуты история, география, социально-культурные
аспекты их расселения в Азербайджане. Изучены интеграция
ахалцихских турок в азербайджанское общество, их активное участие
в общественно-культурной, экономической, политической жизни
страны. Прокомментирована деятельность общественных, культурных,
литературных турок, созданных в Азербайджане. Рассмотрены
творчество поэтов и писателей ахалцихских турок, проживающих в
Азербайджане,
идейно-содержательные
и
художественные
особенности их произведений.
Ключевые слова: Ахалцихские турки, Азербайджан, депортация,
этническая культура, выселенческая литература
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Tarixi vətənlərindən sürgün edilmələrindən artıq 75 il keçmiş Ahıska
türkləri Azərbaycana toplum halında 1958-ci ildən başlayaraq köç etsələr
də, onların Azərbaycan türkləri ilə əlaqələrinin tarixi qədim və zəngindir.
Ahıska türkləri tarix boyu Borçalı, Tiflis, Qazax, Gəncə, Şəki, Ağbaba,
Göyçə, Qarabağ və digər bölgələrin türk mədəni mühiti ilə əlaqəli olmuş,
Borçalı ilə birlikdə Anadolu və Qafqazı, Osmanlı və Azərbaycan türklüyünü
birləşdirən bir həlqə rolunu oynamışlar. Azərbaycan etnik və milli şüurunda
hələ “kitabi-Dədə Qorqud” dövrlərindən Ahıska ortaq mədəni tipologiyaya
malik bölgə kimi qavranılmışdır.
19-cu yüzilin əvvəllərindən Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalından
sonra çar hakimiyyəti tərəfindən Ahıska və Azərbaycan türklərinin böyük
qismi doğma yurdlarından köçürülmüş, onlara qarşı assimilyasiya və terror,
etnosit və soyqırım siyasəti aparılmış, mədəni-dini mərkəzlərin əksəri
dağıdılmışdır. Lakin bu dövrlərdə da xalqın türklük şüuru və milli birliyi
sarsılmamışdır.

Azərbaycan və Ahıska türklərinin milli kimlik şüuru,

mədəni varlığı və birliyi ən ağır irtica dövrlərində də sönməmişdir.
“Əkinçi”dən başlamış “Molla Nəsrəddin”ə qədər həmişə Azərbaycan
mətbuatında Ahıska mühüm türk mədəni mərkəzi kimi xatırlanmışdır. Hələ
1836-cı ildə Qazan universitetində çıxışında Mirzə Kazım bəy əsas yerli dil
kimi türk dili tədrisinin vacib olduğu məntəqələr arasında Tiflis, Qazax,
Gəncə, Şuşa, Şamaxı, Quba, Dərbənd, Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Lənkəranla
yanaşı Ahıskanın da adını xüsusi qeyd etmiş (Казем-бек Мирза, 1985: 346)
və 1900-cü ildən Ahıska və Axırkələkdə Azərbaycan pedaqoqlarının köməyi
ilə ilk müasir dünyəvi məktəblər açılmışdır.
20-ci yüzilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan və Ahıskada milli
şüur və mədəni tərəqqi, birlik və həmrəylik güclənmişdir. Ömər Faiq
Nemanzadə, Osman Sərvər bəy, Əhməd bəy Pepinov, Məmməd Zəki
Dursunzadə, Məhəmməd Əli bəy, Afzal bəy, Məhəmməd Şeyxzadə kimi
şəxsiyyətlər

artıq

yalnız

Ahıskanın

deyil,

bütövlükdə

Qafqazın,

Azərbaycanın ictimai həyatında böyük rol oynamışlar.
Keçən yüzilin 20-30-cu illərində Azərbaycan və Ahıska arasında
əlaqələr xüsusilə genişlənmişdir. Bu dövrdə Azərbaycandan Ahıskaya bir
çox müəllim, sənətçi, qəzetəçi və inzibati işçilər gəlir. Onların yardımı ilə
maarif-mədəniyyət ocaqları açılır, milli kadrlar yetişir, milli mətbuat və teatr
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yaranır. Adıgündə «Adıgün kolxozçusu» (1931), «Qızıl rəncbər» (1933),
Ahıskada «Kommunist» (1930), Aspindzada «Bağban» (1933), «Sosializm
kəndi» (1940) kimi mətbuat orqanları çıxır. Azərbaycan ziyalılarının iştirakı
ilə 1920-30-cu illərdə Ahıskada həvəskar teatr dərnəkləri yaranır, nəhayət,
Tiflis Azərbaycan Dram Teatrının köməyi ilə 1934-cü ildə böyük sənətkar
İbrahim İsfahanlının başçılıq etdiyi Adıgün Səyyar Kolxoz-Sovxoz teatrı
fəaliyyətə başlayır, “Tiflis Azərbaycan teatrından Adıgün türk teatrına
...tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanan sənətkarlar... göndərilir” (Hacıyev,
2006: 22). Ahıskanın yerli ziyalılardan isə Ömər Mamaxov, Ramiz bəy
Qaplanov kimi aktyorlar bu teatrda çalışır (Hacılı, 2009: 66).
Lakin 1944-cü il sürgünü bu əlaqələri qırır, 1956-cı ilə qədər
ahıskalılar Orta Asiya və Qazaxıstanda xüsusi komendant rejimində qapalı
şəkildə yaşayır və 1958-ci ilə qədər ümumən Qafqazdan, o cümlədən
Azərbaycandan təcrid olunurlar.
Bu əzablı sürgün illəri də türklərin milli ruhunu əzə bilmir. Elə ilk
günlərdən türk vətənpərvərləri Vətən uğrunda mübarizəyə başlayırlar. 1956cı ildə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin fərmanı ilə Ahıska türkləri
komendant rejimindən və yerlərini dəyişməklə bağlı məhdudiyyətlərdən
azad edilir. Lakin bu fərmanda ahıskalıların Gürcüstana köçməsi yasaqlanır,
onlara dəymiş maddi zərərin ödənməsi nəzərdə tutulmur. Ahıska türkləri
sovet hakimiyyəti dövründə vətənə dönüş haqqını ala bilmirlər.
Azərbaycanla tarixi əlaqələr Ahıska türklərinin 1958-ci ildə
Azərbaycana köçü başladıqdan sonra bərpa olunur. Ahıska türklərinin ilk
kiçik dəstəsi Azərbaycana 1958-ci ildə gəlir və Saatlı, Xaçmaz rayonlarında
yerləşdirilir. Həmin il Mövlud Bayraqdarovun rəhbərliyi ilə Saatlıda
ahıskalıların «Adıgün» kolxozu yaradılır. «Adıgün» kolxozu üçün əkin
torpaqları, hər bir ailəyə həyətyanı sahə ayrılır. Ev tikmək və mal-qara
almaq üçün maliyyə vəsaiti, inşaat materialları verilir. Sonradan
ahıskalıların Azərbaycanda digər kolxoz və sovxozları yaradılır və həmişə
respublikanın qabaqcıl təsərrüfatlarından olur.
1958-ci ildən 80-ci illərin sonlarına qədər 50 mindən çox Ahıska
türkü Azərbaycanın

əsasən Mil-Muğan, Quba-Xaçmaz və digər

bölgələrində məskunlaşmışdır. 1989-cu il Fərqanə hadisələrindən sonra
qaçqınların böyük hissəsi, 40 mindən çox Ahıska türkü də Azərbaycana
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köçmüş, ahıskalıların ənənəvi olaraq yerləşdiyi bölgələrdə, eləcə də Bakı,
Gəncə, Mingəçevir, Şamaxı, Qazax, Ağsu, Qəbələ, Əsgəran, Xocalı və digər
ərazilərdə yerləşmişlər.
1989-cu il Fərqanə hadisələrindən sonra qaçqınların böyük hissəsi,
40 mindən çox Ahıska türkü də Azərbaycana köçmüş, ahıskalıların ənənəvi
olaraq yerləşdiyi bölgələrdə, eləcə də Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Şamaxı,
Qazax, Ağsu, Qəbələ, Əsgəran, Xocalı və digər ərazilərdə yerləşmişlər.
Sürgün dövründə milli hüquqlarından məhrum olunmuş Ahıska
türklərinin Azərbaycana köçməsi bu xalqın taleyində bütövlükdə müsbət rol
oynamış, onlar mahiyyətcə eyni etnik-mədəni və dil mühitində öz milli
varlıqlarını və mədəniyyətlərini qorumaq, ictimai həyatda fəal iştirak, əminamanlıq şəraitində yaşamaq imkanı əldə etmişlər.
Həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev 1973-cü
ildə Saatlının Varxan kəndində ahıskalılarla görüşdən sonra onların xahişi
ilə Ahıska türkləri gənclərinin Azərbaycan ali məktəblərinə müstəsna hal
kimi müsabiqədənkənar qəbul edilmələri barədə sərəncam vermiş və bu
sərəncam Ahıska türklərinin maariflənməsində, sosial-mədəni tərəqqisində
misilsiz rol oynamışdır. Bu sərəncamdan sonra ahıskalıların ali savadlı
gəncləri yetişir, onlar inzibati vəzifələrdə, sənaye, elm və təhsil
müəssisələrində təmsil olunmağa başlayırlar. Bu gün də Azərbaycanın
dövlət rəhbərliyi və ictimaiyyəti Ahıska türklərinə qayğı və dəstək göstərir,
Azərbaycanda keçirilən bir çox beynəlxalq tədbirlərdə Ahıska türklərinin
məsələləri müzakirə olunur, ahıskalıların ictimai təşkilatlarının, mədənimaarif qurumlarının fəaliyyəti üçün şərait yaradılmışdır.
Ahıska türkləri də bütün bu dövrlərdə Azərbaycanın inkişafına
böyük töhfələr vermiş və bu gün də verməkdədirlər, “müxtəlif dövrlərdə
Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri istər respublikanın təsərrüfat, istərsə
də mədəni həyatında yaxından iştirak edir, öz qüvvə və bacarıqlarını
əsirgəmirlər” (Piriyeva, 2005: 36).
Sürgündən sonra Azərbaycanda məskunlaşmış Ahıska türkləri
cəmiyyətə ahəngdar inteqrasiya etmiş və Respublikanın ictimai, mədəni,
iqtisadi, siyasi həyatında fəal iştirak etmişlər. Ahıskalı ziyalılardan Şəfiqə
xanım Əfəndizadə, Fuad Əfəndiyev, Mövlud Bayraqdarov, Abüzər
Bayraqdarov, Rasim Bayraqdarov, Bəkir Mamoyev Azərbaycanın müasir
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tarixində iz qoymuş şəxsiyyətlər olmuşlar.
Ahıska türkləri Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə, Qarabağ savaşında da fəal
iştirak etmiş və bu gün də edirlər. Bu döyüşlərdə 81 nəfər Ahıska türkü
şəhid olmuş, bir çox ahıskalı gənc hərbi şücaətinə görə dövlət tərəfindən
mükafatlandırılmış, İskəndər Aznavur Azərbaycanın Milli Qəhrəman adına
layiq görülmüşdür (İşık, 2018). Onlarla türk, dinc sakinlər erməni silahlı
qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi soyqırımının qurbanı olmuşlar (Hacılı,
2009: 81).
Azərbaycanda Ahıska türkləri eyni köklü, eyni dil və mentalitetə,
mədəniyyət və əxlaqa sahib xalqın əhatəsində olduqlarından, hələ sovet
dövründən başlayaraq, dil, adət, ənənə, mədəniyyətlərini qorumağa, ictimai
dərnəklər, mətbuat orqanı yaratmağa, doğma dildə təhsil almağa imkan
qazanmışlar.
Azərbaycanda Ahıska türklərinin milli-mədəni və ictimai həyatı
zəngin olmuşdur, burada ahıskalıların ictimai birlikləri, «Ahıska mədəniyyət
mərkəzi», müxtəlif özfəaliyyət qrupları, o cümlədən «Adıgün» musiqi
kollektivi, «Ümid» ansamblı, digər ictimai, mədəni qurumlar fəaliyyət
göstərir.
Azərbaycanda Ahıska türklərinin şifahi və yazılı bədii yaradıcılığı da
inkişaf etmiş və hazırda bir çox şair və yazıçı ədəbi yaradıcılıqla məşğul
olur. Azərbaycan ədəbi mühiti ilə sıx əlaqədə inkişaf edən Ahıska yazıçı və
şairlərinin bir neçə nümayəndəsi Azərbaycan Yazarlar Birliyinin üzvüdür,
eyni zamanda Saatlı rayonda Azərbaycanda Yaşayan Ahıska Türkləri
Yazarlar Birliyi (ATYB) uğurla fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda

Ahıska

türklərinin

ədəbiyyatı

özünəməxsus

xüsusiyyətlər qazanmışdır. Bir çox ənənəvi folklor janrları yeni məzmun,
obraz və süjetlər, üslubi vasitələrlə zənginləşmiş, eyni zamanda “vətən
ağıtları”, “söyləmələr”, ”deyimlər”, “səyahətnamələr” kimi klassik janrlar
müasir tarixi hadisələri ifadə etmişdir. Eləcə də Ahıska ədəbi-bədii
ənənəsində ilk dəfə məhz Azərbaycanda roman, povest, hekayə, poema,
memuar, sərbəst şeir kimi yeni janrlar meydana çıxmışdır.
Ahıska türk yazıçı və şairlərinin yaradıcılığında doğma yurd, vətən
həsrəti motivləri ilə yanaşı, Azərbaycan mövzusu, Qarabağ motivləri,
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erməni təcavüzü mühüm yer tutur. Bir çox Ahıskalı ədiblər əsərlərində
müasir Azərbaycan həqiqətlərini tərənnüm edir. Bütövlükdə, Ahıska
türklərinin Azərbaycanda inkişaf edən folkloru və yazılı ədəbiyyatı bu
xalqın milli və vətəndaş kimliyi şüurunda mühüm rol oynayan amildir.
Azərbaycanda Ahıska türklərinin ədəbi yaradıcılığına geniş imkanlar
yaranmış və əsl dirçəliş mərhələsini yaşamışdır. Son dövrlərdə intensiv
inkişaf

edən Ahıska türk ədəbiyyatının bir çox nümayəndələri

Azərbaycanda yaşayıb fəaliyyət göstərir. Hazırda Türkiyəyə köçmüş və ya
orada ali təhsil almış Ahıskalı elm, təhsil, mədəniyyət nümayəndələrinin bir
çoxu da Azərbaycanda yetişmiş və ədəbi yaradıcılığa başlamışlar.
Azərbaycanda yaşayan Ahıskalı yazarların böyük əksəriyyəti Saatlı
rayonunda yaradılmış Ahiska Türkləri Yazarlar Birliyində birləşmişdir. Bu
Birlik 2001-ci ildə Azərbaycanın Saatlı rayonunda Cabir Xalidov, Həmdi
Yitgün Qomorolu (Eyvazov), Mirzə Misliyev, Güləhməd Şahin, Abamüslim
Arifov kimi ziyalılardan ibarət təşəbbüs qrupu tərəfindən yaradılmışdır.
Birliyin birinci sədri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ilk Ahıskalı üzvü, şair
və nasir Şahismayıl Adıgünlü seçilmiş, ziyalı Abamüslim Arifov isə Birliyin
icraçı rəhbəri təyin edilmişdir. Abamüslim Arifov 2002-ci ildə Türkiyəyə
köçdükdən sonra, Şahismayıl Adıgünlü də şəxsi istəyi ilə sədrlikdən istefa
vermişdir. 2002-ci il 28 sentyabrda Birliyin geniş iclasında Saatlıda Şirinbek
köyündə müəllim işləyən ziyalı Fəzli Səddi oğlu Əşrəfov yeni sədr seçilir.
2018-ci ildə Fəzli Əşrəfovun Türkiyəyə köçməsi ilə Birliyə şair, mədəniyyət
işçisi və pedaqoq Həmdi Yitgün sədrlik etmiş və hazırda Birliyin sədri
görkəmli şair, filoloq Cabir Xaliddir (bax: Hacılı, 2019: 13-15).
Yarandığı dövrdən ATYB müxtəlif istiqamətlərdə geniş fəaliyyət
göstərmiş, Ahıskalı yazarlar Azərbaycan ədəbi mühiti, ictimai təşkilatları və
ziyalıları ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Ahiska Türkləri Yazarlar Birliyinin
Respublika

səviyyəsində

aparılan

fəaliyyətinin

əsas

istiqamətləri

aşağıdakılardır: Ahıska türk şairlərinin, folklor bilicilərinin yubileylərinin
təşkili; yazarların əsərlərinin müzakirəsi və kitablarının təqdimatı;
ağsaqqallarla, qaçqın və köçkünlərlə, ziyalılarla, ədiblərlə, məktəb şagirdləri
və müəllimləri ilə, universitetlərin tələbələri və müəllimləri ilə görüşlər;
Azərbaycanın Ahıska türkləri yaşayan rayonlarına səfərlər və sairə.
Birlik üzvlərinin el ağsaqqalları, folklor biliciləri Zanavlı Molla
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Əhməd

Bayraqdarov,

Qomorolu

Şahmərdan

Mehdioğlu,

Xerolu

Cəməsəddin Əhmədovla görüşləri, Azərbaycan Universitetində (2018-ci
ildə) və Bakı Slavyan Universitetində (2015-ci ildə) universitet əməkdaşları
və tələbələrlə keçirdikləri görüşlər, Müzeyfə Qoca Adıgünlünün yubiley
tədbiri, Cabir Xalidin, Həmdi Yitgünün şeir kitablarının təqdimatı xüsusilə
yaddaqalan və dəyərli olmuşdur.
Birliyin əsas nailiyyəti öz ətrafında Ahıska yazarlarını və
ədəbiyyatsevərləri

bir

araya

gətirməsi,

Ahıska

ədəbi

prosesini

canlandırmasıdır. Ahıska Türkləri Yazarlar Birliyi öz ətrafında Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində yaşayan Cabir Xalid, Şahismayıl Adıgünlü, Nurəddin
Sasıyev, Fəzli Əşrəfov, Həmdi Yitgün Qomorolu (Eyvazov), Güləhməd
Şahin, Mirzə Misliyev, Şahismayıl Adıgünlü, Zeynul Yektay, Müzeyfə Qoca
Adigünlü (Poladov), Şəmşi Şimşəkoğlu, Mirzə Misliyev, İlim Şahzadayev
(Səfil), Təzəgül Cövdətqızı (Cavadova), İlyas Xəlil, Mehyar Küskün
(Əhmədoğlu), Xeyransa Mirzəyeva, Müsəddin, Sabircan Cəlilov, Əhməd
İzzətgil, Məhəmməd Paşaliyev, Adəm Ahıskalı kimi bir çox şair, nasir,
ədəbiyyatçı və ziyalıları toplamışdır.
Bu yazarlardan Cabir Xalid, Şahismayıl Adıgünlü, Həmdi Eyvazov,
Təzəgül Cövdətqızı, Nurəddin Sasıyev, Şəmşi Şimşəkoğlu, Sabircan
Cəlilov, Adəm Ahıskalı həm də Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvləridir.
Ahıska Türkləri Yazarlar Birliyinin fəallarından Cabir Xalid, Nurədin
Sasıyev, Şahismayıl Adıgünlü, Zeynul Yektayi, Həmdi Yitgün, Təzəgül
Cavadova

(Cövdətqızı),

Güləhməd

Şahin,

Şəmşi

Şimşəkoğlu

və

başqalarının Azərbaycanda və Türkiyədə kitabları nəşr olunmuşdur. Bu
kitabların bir çoxunun nəşr edilməsində, ümumən Ahıska türklərinin mədəni
həyatında Ahıska Türkləri Yazarlar Birliyinin yaradıcılarından və fəal
üzvlərindən olan fədakar ziyalı, folklor və ədəbiyyat bilicisi, türk sevdalısı,
Vətən mücahidi Mirzə Misliyevin cəfakeş əməyini xüsusi qeyd etməliyik.
Ahıska türklərinin sürgündən sonrakı həyatlarında milli folklor və
ədəbiyyat müstəsna rol oynayır. Ahıska elinin qəriblik həyatında folklor və
ədəbiyyat milli varlığı, etnik yaddaşı qoruyan ən önəmli qüvvədir.
Azərbaycanda yaşayan Ahıska Türklərinin Yazarlar Birliyində toplanmış
bütün bu şair və nasirlər, ziyalılar soydaşlarının istək və duyğularını, milli
ideallarını ifadə edir, xalqın milli kimlik şüurunda, mədəniyyətində mühüm
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rol oynayırlar. Onların yaradıcılığı poetik xüsusiyyətlərinə görə də
zəngindir və ənənəvi bədii formalarla yanaşı, roman, hekayə, povest,
memuar, publisistika, sərbəst şeir kimi yeni janrları, romantik, realist,
modernist üslubları, Ahıska şivəsinin çağdaş özəlliklərini əhatə edir.
Ahıska türklərinin Azərbaycan mühitində qorunmuş və inkişaf edən
mədəni irsi, folklor və ədəbiyyatı, sürgündən sonrakı dövrdə yaranmış
sənət nümunələri, janr formaları sistemli tədqiq olunmamışdır. Ahıska
türklərinin

sürgün

dövründə

milli

kimlik

şüurunu,

etnik

özünəməxsusluğunu qoruyan əsas amil məhz folklor və ədəbiyyat
olduğundan bu istiqamətdə tədqiqatların mühüm rolu aydınlaşar.
Azərbaycanda Ahıska türkləri eyni mənşəli qohum xalqla və tolerant
mühitlə əhatə olunduqlarından onların xalq yaradıcılığı, etnik mədəniyyəti
xüsusi inkişaf etmiş, yeni məzmun və forma xüsusiyyətləri ilə
zənginləşmiş, funksional fəallıq qazanmışdır. Lakin bütün bu amillərə
baxmayaraq, Ahıska türklərinin sürgün dövrü mədəniyyəti, Azərbaycanda
və eləcə də Orta Asiyada, digər məkanlarda yerli cəmiyyətlərə
inteqrasiyaları, etnik mədəniyyətlərinin səciyyəsi və özünəməxsusluğu
haqqında sistemli fundamental tədqiqatlar aparılmamış, yetərli çöl
materialları toplanmamışdır.
Ahıska türklərinin Azərbaycandakı etnik-mədəni həyatının mühüm
bir xüsusiyyəti bu xalqın milli kimlik şüurunda Ana Vətən Ahıska
idealının, türk və Qafqaz birliyi ideyasının, eləcə də, Azərbaycan, Türkiyə
və Gürcüstan qardaşlığının həlledici amil olması ilə bağlıdır. Ahıska
türklərinin Azərbaycanda qorunub inkişaf edən etnik mədəniyyətinin
öyrənilməsi bu baxımdan türkoloji və qafqazşünaslıq baxımından böyük
əhəmiyyəti olan mühüm metodoloji, tarixi, kulturoloji, sosioloji, filoloji,
linqvistik məsələ kimi aktuallaşır.
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ETNİK GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA ABD’DE YAŞAYAN
AHISKA TÜRKLERİ*
THE AHISKA TURKS IN THE USA IN TERMS OF ETHNIC
ENTREPRENEURSHIP
ТУРКИ-АХЫСКА В США В УСЛОВИЯХ ЭТНИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI**
Özet
Göçmenler ekonomik büyüme ve yenilik için oldukça önemli ve yüksek
girişimci özelliklerine sahip bireyler olarak algılanmaktadır. Bu durum
birçok gelişmiş ülkenin göçmen politikalarına yansımakta ve pek çok
gelişmiş ülke göçmen girişimcileri kendi ülkelerine çekmek için özel vize
ve giriş koşulları hazırlamaktadır. Bu çalışmada bilinenin aksine girişimci
olmak için kendi ülkesini terk eden kişileri değil de çeşitli ayrımcılıklara ve
sıkıntılara birden fazla kez maruz kalan ve önce anavatanından Özbekistan’a
daha sonra Rusya’ya ve nihayetinde 2004 yılı itibariyle Amerika Birleşik
Devletlerine göç eden Ahıska Türklerinin iş yaşamı hakkında bilgi
verilecektir. ABD’ye göç eden Ahıska Türklerinin, hayatlarını devam
ettirmek ve ailesinin geçimini sağlamak için önce ücretli işlerde çalışarak
para kazanmalarının daha sonra ise çoğunun fırsatları fark ederek kendi
işlerini kurma süreçlerinin aktarıldığı bu çalışmada, ana hatlarıyla Ahıska
Türklerinin girişimcilik sürecine değinilmiş ve girişimcilik deneyimleri ile
elde ettikleri başarılar sosyal ağlar teorisi bağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Etnik Girişimcilik, Girişimcilik,
Sosyal Ağlar Teorisi.
Abstract
Immigrants are regarded as individuals who have the characteristics of
entrepreneurs and so are essential for economic growth and innovation. This
could be seen in the immigration policies of many developed countries as
they offer special visa and entry conditions to attract such individuals.
People who leave their home countries to be entrepreneurs in a new country
will not be the topic of this paper. On the contrary, the work life of the
Ahiska Turks, who were exposed to discrimination for a few times and
immigrated to Uzbekistan from their homeland, then to Russia from
Uzbekistan, and finally to the United States of America in 2004, will be
examined. The Ahiska Turks in the US firstly started to work as workers to
survive and to make their living. Then, most of them recognized the
opportunities and started their own ventures. In this paper, the
*

Bu çalışma ABD University of Texas at Dallas’ta doktora sonrası araştırma çalışması
esnasında üretilmiştir. Doktora sonrası araştırma çalışmamı yürütebilmem için beni davet
eden Prof. Dr. Hasan Pirkul’a teşekkür ederim.
**

Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi, sibel.ozafsarlioglu@usak.edu.tr

652

entrepreneurship process of the Ahiska Turks was studied broadly and their
success during this process as well as their experiences were evaluated in
terms of social network theory.
Keywords: Ahiska Turks, Ethnic entrepreneurship, Entrepreneurship,
Social Network Theory.
Резюме
Иммигранты рассматриваются как лица, обладающие высокими
предпринимательскими качествами и, следовательно, имеющие важное
влияние для экономического роста и инноваций. И этот эффект чётко
прослеживается в миграционной политике многих развитых стран,
поскольку эти страны предоставляют специальные визы и условия
въезда для привлечения данной категории лиц. Люди, которые
покидают свои страны, чтобы стать предпринимателями в новой
стране, не будут темой данной статьи. Напротив, будет изучена
трудовая жизнь турок-ахыска, которые несколько раз подвергались
дискриминации и иммигрировали со своей родины в Узбекистан, затем
из Узбекистана в Россию и, наконец в 2004 году Соединенные Штаты
Америки. В начальной стадии постмиграционной жизни турок-ахыска
в США для поддержания семейных трат представители народа начали
трудиться в низко оплачиваемых профессиях. Затем большинство из
них осознав возможности основали свои собственные предприятия. В
данной статье процесс предпринимательской деятельности турокахыска и их успех в этом процессе был широко изучен, а также была
произведена оценка их роли с точки зрения теория социальных сетей.
Ключевые Слова: aхыские турки, этническое предпринимательство,
Предпринимательство, теория социальных сетей.
1.Giriş
İletişim ve ulaşımda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin katkısıyla,
günümüzde etnik girişimcilik oldukça yaygın bir olgu haline gelmiştir.
Etnik girişimciler bugün pek çok gelişmiş ülkenin ekonomisinde vardır ve
bu ekonomilere büyük katkı sağlamaktadırlar. ABD’de yaşayan girişimci
Ahıska Türkleri de etnik girişimciler olarak adlandırılmaktadır. Zira kendi
ülkesi ya da anavatanı dışında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kişiler
genellikle etnik girişimci olarak adlandırılmaktadır. On yılı aşkın bir süredir
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri, hayatlarını devam ettirmek ve ailesinin
geçimini sağlamak için önce ücretli işlerde çalışarak para kazanmış, daha
sonrada bulundukları çevreyi, ekonomik koşulları ve piyasayı tanıdıkça
fırsatları tanıyarak kendi işlerini kurmaya karar vermiştir.
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Göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'nde firma mülkiyetinde çeşitli yollar
alabilir. Yetenekli birçok göçmen, ücretli bir işte çalışmak için ABD’ye
gelip birkaç yıl sonra şirketlerini kurarken, daha azı ülkeye bir işletme
açmak amacıyla gelirler (Kerr ve Kerr, 2016: 6). Kauffman Vakfı’nın 2009
yılında

hazırladığı

rapora

göre

ABD’deki

göçmenlerin

doğuştan

Amerikalılara oranla daha yüksek girişimci aktivite oranlarına sahip olma
eğiliminde oldukları görülmüştür (Chand ve Ghorbani, 2011: 595). ABD,
Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya da dâhil olmak üzere birçok gelişmiş
ülkede etnik azınlıkların yerli vatandaşlara nazaran işletme sahibi olma
oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Lofstrom,
2002; Clark ve Drinkwater, 2000). ABD’de mühendislik ve teknoloji
şirketlerinin %25’inin etnik girişimciler tarafından kurulduğu ve etnik
girişimciler tarafından kurulan şirketlerin neredeyse %80’inin yazılım ve
inovasyon/üretimle ilgili hizmetlerden oluştuğu (Wadhwa, Saxenian,
Rissing ve Gereffi, 2007) düşünüldüğünde, etnik girişimcilerin gelecekte
ülke ekonomisi üzerinde daha büyük rol oynayacağı söylenebilir (Fregetto,
2004: 165).
Bu çalışmada girişimcilik bileşenleri ve etnik girişimcilik hakkında temel
bilgiler aktarıldıktan sonra alana uygulamalı olarak katkıda bulunmak için
saha çalışması yapılmıştır. Saha çalışmasında ABD Ohio eyaleti, Dayton
şehrinde yaşayan girişimci Ahıska Türklerinin girişimcilik süreçlerine
değinilmiş ve elde ettikleri başarı etnik girişimcilik kuramları bağlamında
incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Şubat-Mayıs 2019 döneminde
Dayton’da yapılan saha çalışmasında elde edilmiştir. Yapılan saha
çalışmasında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği
kullanılmış ve girişimci olan 20 Ahıska Türk’ü ile derinlemesine görüşme
gerçekleştirilerek, girişimcilerin karakteristik özellikleri ve girişimcilik
deneyimleri aktarılmıştır. Görüşmelerde girişimcilere aşağıdaki araştırma
soruları sorulmuştur: Girişimci olma ve ekonomik pazara girme
nedenleriniz nelerdi? İş kurma kararını nasıl aldınız? İş kurma ve geliştirme
sürecinde sizi kimler destekledi? İşletmenizi başarılı yapan faktörler
nelerdi?
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2. Girişimcilik ve etnik girişimcilik
Shane ve Venkataraman (2000: 217) girişimciliği “kârlı fırsatların
keşfi ve kullanımıyla” ilgili bir alan olarak tanımlamaktadır. İşletme
biliminde girişimcilik faaliyeti üretim faktörlerini bir araya getirerek mal
veya hizmet üreten ve karşılığında da kâr elde etme amacı güden kişiler
tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak tanımlanır. Girişimcilikle ilgili
yapılan ilk bilimsel tanım, İrlanda asıllı Parisli bir ekonomist olan Richard
Cantillon’a aittir (Hisrich, 1992: 7). Cantillon, girişimcinin sistem içerisinde
merkezi bir rolü olduğunu belirtmiş, girişimcinin ekonomideki mübadele
sürecinden sorumlu olduğunu ve girişimcinin arz talep dengesinin dışında
farklı bir talep yaratmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir. Bu nedenle
“girişimci” yenilikçi olarak adlandırılmamaktadır (Güney, 2008: 3-4;
İrengün, 2014: 4). Buna karşılık Schumpeter (2000) ise girişimcinin risk
üstlenmenin yanı sıra yenilikler yapan ve buna liderlik eden kişi olması
gerektiğini ifade etmektedir.
Girişimciliği kâr/kazanç güdüsü ile açıklayan işletme ve iktisat kuramları
dışında psikolojik ve sosyolojik kuramlar, girişimcilik ve girişimci bireyi
açıklarken ekonomik faktörler dışındaki motivasyon araçlarına da vurgu
yapmışlardır. Etnik azınlıkların motivasyon seviyelerinin yüksek olması
nedeniyle, girişimcilik faaliyetlerine yerli halktan daha fazla eğilimli
olmaları beklenebilir (Clark ve Drinkwater, 2000: 607). Psikolojik ve
sosyolojik disiplinler, bazı bireylerin diğerlerine göre niçin daha fazla
girişimci

oldukları

gerçeğini,

farklı

şekillerde

açıklamışlardır.

Bu

yaklaşımlar girişimciliğin bir kişilik özelliği olduğu aynı zamanda sosyokültürel koşulların da etkili olduğuna vurguda bulunmuşlardır. Sosyolojik
bağlamda girişimcilik, toplumsal koşulların etkilediği ve şekillendirdiği bir
faaliyet olarak görülürken psikolojik bağlamda girişimcilik, ekonomik değer
üretmeye

dönük

tercihlerin

yöneldiği

tutum

ve

davranışlara

odaklanmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007: 103-105).
Girişimcilik eğilimi çekici ve itici faktörlerle de açıklanmaktadır (Clark ve
Drinkwater, 2000; Aytaç ve İlhan, 2007). Benzer durum etnik azınlıkların
girişimci olma davranışında da görülmektedir. Buna göre çekici faktörler
gidilen ülkenin ekonomik, sosyal ve kurumsal özellikleri itibariyle
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girişimciliği çekici hale getirirken, itici faktörler etnik azınlıkların
ekonomiye dâhil olma sürecindeki sınırlı imkânlar nedeniyle girişimciliği
zorunlu kılmaktadır (Atsan, 2017: 5). Bununla birlikte ev sahibi ülkenin
etnik girişimlerin oluşmasını kolaylaştıran veya zorlaştıran kurumsal
destekler de etnik azınlıkların girişimcilik kararını etkilemektedir (Atsan,
2017: 6). Örneğin istihdamın yetersiz olması ve işsizlik gibi olumsuz
faktörler (Iyer ve Shapiro, 1999) göçmenleri kendi işlerini kurmaya iten
faktörler olarak gösterilebilir. Clark ve Drinkwater (2000: 604) işgücü
pazarındaki zorluklar ve ayrımcılığın etnik azınlıklara kendi işlerini kurma
noktasında itici bir güç oluşturacağını, etnik yerleşim bölgelerinin varlığı,
ailevi bağlar ve ortak dil sayesinde gayri resmî finansal kaynaklara ve
işgücüne erişimin ise çekici bir güç oluşturacağını belirtmektedir.
1880’den beri Amerika Birleşik Devletlerinde, II. Dünya Savaşından sonra
ise Avrupa’nın birçok ülkesinde azınlıkların sayısında artışlar yaşanmıştır
(Volery, 2007: 31). Kendi ülkesinden ev sahibi ülkeye göç eden kişiler
zamanla bulundukları ülkelere uyum sağlayarak ve başka faktörlerin de
etkisiyle, kendilerine ait işler kurmaya ve bu işlerde başarılı olmaya
başlamışlardır. Bir işi başlatma veya kendi işinin sahibi olma anlamına da
gelen girişimcilik başka ülkeye göç edenler tarafından gerçekleştirildiğinde
göçmen girişimciliği olarak adlandırılmaktadır (Chand ve Ghorbani, 2011:
594). Girişimcilik literatüründe etnik veya göçmen girişimcilik; yabancı
girişimciler, göçmen girişimciler, etnik girişimciler ya da azınlık
girişimciler gibi farklı adlarla tanımlanmıştır. Bu çalışmada ev sahibi ülkede
kendi işlerini başlatan yabancı girişimciler için etnik girişimcilik kavramı
kullanılacaktır. Butler ve Greene (1997)’e göre etnik girişimciler, ev sahibi
ülkeye vardıktan sonra o ülkedeki diğer göçmenlerle ve ortak kökene sahip
olduğu kimselerle kişisel bağlantılarını kullanarak kendi işlerini kuran
kişilerdir. Waldinger ve arkadaşları (1990: 3) ise etnik girişimciliği, ortak
ulusal arka plan ve göç deneyimlerini paylaşan insanlar arasında kurulan bir
dizi bağlantı ve etkileşim kalıpları olarak tanımlamaktadır.
Etnik girişimcilik, göçmenlerin ekonomik gelişiminde sıklıkla önemli bir
faktör olarak tanımlanmaktadır (Sanders ve Nee, 1996). Etnik kişiler
tarafından kurulan işletmelerin açılış süreci ve çalıştırılması genellikle
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duygusal zorluklar içermekle birlikte, nispeten düşük gelir için uzun saatler
boyunca çalışmayı gerektirse de göçmen topluluklarının ilerlemesi için
önemli olduğu görülmektedir (Waldinger, 1986). Bir işe başlamak
girişimsel ve ekonomik bir eylemdir aynı zamanda gelir elde etmek ve kendi
işinin sahibi olmak için bir araçtır. Bununla birlikte, göçmen topluluklarında
bir işletme kurma süreci, yeni girişimin sermayesinin nasıl temin edileceği
(kendi, aileden, diğer etnik akrabalardan, resmi kurumlardan vb.) kimlerin
çalıştırılacağı (aile üyeleri, etnik akrabalar veya yabancılar) ve ne kadar
etnik olacağı ile ne kadar süreceği gibi önemli sosyal boyutlara sahiptir
(Chand ve Ghorbani, 2011: 595).
Teorik ve uygulamalı literatür genellikle sosyal ağların girişimcilerin
ekonomik performansı üzerinde güçlü ve önemli bir olumlu etkisi olduğunu
göstermektedir (Berrou ve Combarnous, 2012: 5). Kerr ve Mandorff (2015),
etnik

kişilerin

sosyal

gruplarında

sağlam

bir

şekilde

ağ kurma

davranışlarından yararlandıklarını ve bunun etnik girişimcilere iş yaptıkları
sektörde karşılaştırmalı avantajlar sağladığını ifade etmektedir. Aile
ilişkilerinin sıkı olması bireylere kendi işini açıp açmama kararında önemli
bir rol oynamaktadır. Çünkü bunun bireye gayri resmi ve güvenilir işgücünü
daha ucuz bir kaynaktan temin edebileceği düşünülür. Bu durum sadece
etnik azınlıklar için değil, tüm potansiyel girişimciler için geçerlidir.
Bununla birlikte, bazı azınlıkların yakın aile-akraba bağlarına ve büyük
ailelere sahip olması onlara potansiyel işçi havuzu gibi önemli bir avantaj
sağlayabilir (Clark ve Drinkwater, 2000: 608). Güçlü bağlar daha kolay
ulaşılabilir ve daha güvenilirdir. Ayrıca etnik sosyal gruplar içinde
kaynakların (işgücü, maddi ve manevi kaynaklar) aktarılmasında daha hızlı
seferber edilebileceğinden girişimciler için daha faydalı olabilir (Berrou ve
Combarnous, 2012: 7).
Etnik girişimcilerin kendi işini kurmasında ve yürütmesinde bireysel,
örgütsel ve ülke bazında birtakım çıktılara sahip olduğu görülmektedir. İtici
ve çekici faktörler etnik girişimcilere kendi işini kurmada, bireysel seviyede
iş olanakları ve ekonomik kazanç sağlayabilir. Örgütsel seviyedeki sonuçlar,
etnik işletmelerin ölçeği, kapsamı ve yapısal faktörleri ile daha fazla
ilgilidir. Etnik gruplar arasındaki dayanışma, güven ve ortak tarihi paylaşma
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ise ülke düzeyindeki sonuçları şekillendirmektedir (İlhan-Nas, Şahin ve
Çilingir, 2011: 620). Bu faktörler etnik girişimcilerin kendi işini kurmadan
önce ve kurduktan sonra aralarındaki etkileşimi açıklamaya yardımcı
olmaktadır.
3. Araştırma metodu
3.1. Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Sınırlılıkları
Etnik girişimcilik üzerine uzun yıllar boyunca geniş bir araştırma
alanı geliştirilmiştir (Fairlie ve Lofstrom, 2013: 1). Bu nedenle çalışma da
etnik girişimcilik konularına ve yapılan saha çalışmasının bulgularına
dayanarak literatüre uygulamalı olarak katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yapılan saha çalışmasında girişimci Ahıska Türklerinden edinilen veriler
neticesinde etnik girişimcilerin ekonomiye katkısı, girişimcilik farklılıkları
ve girişimcilik başarısında etkili olan faktörler ele alınmıştır.
Çalışmanın evrenini ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton’da yaşayan
girişimci Ahıska Türkleri oluşturmaktadır. Bu bölgenin seçilmesinin sebebi
ise Dayton’ın ABD’deki Ahıska Türklerinin en yoğun olarak yaşadığı bölge
olmasıdır. İlk olarak, Dayton’daki Ahıska Türk-Amerikan Toplum Merkezi
(Ahıska

Turkish

American

Community

Center)

Başkanı

İslam

Shakhbandarov ile görüşülmüş, çalışma sahası hakkında detaylı olarak ilk
bilgi kendisinden alınmış ve uygulamanın yapılması konusunda izin ve
yardım istenmiştir. Dayton’daki girişimci Ahıska Türklerinin çoğunluğunun
başta lojistik (taşımacılık) sektöründe olmak üzere çeşitli sektörlerde aktif
olduğu görülmüştür. Bu kapsamda çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan
girişimcilerle görüşülerek mevcut sektörü seçme nedeni, kendi işini kurma
ve geliştirme süreci, motivasyon araçları ve girişimcilik deneyimleri
hakkında ayrıntılı bilgi toplanarak sonuçlar sosyal ağ teorisi bağlamında
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve saha çalışması 05
Şubat-02 Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilmiştir. Nihayetinde 20
girişimci iş insanı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler
randevu alınarak girişimcilerin işyerinde gerçekleştirilmiş ve gönüllülük
kapsamında girişimcinin rızası alınarak sesli kayıt edilmiştir. Görüşmelerde
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yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış sorular ve gözlem gibi nitel veriler
kullanılmıştır. Girişimcilerle yapılan görüşmeler 30 dakika ile 3 saat
arasında sürmüş ve iş saatleri içerisinde yapılmıştır.
Daha büyük bir örneklem çerçevesi oluşturmak daha maliyetli olacağından
çalışmanın belirli bir bölgede yapılmasına karar verilmiştir. Neticede
çalışmanın sadece Dayton’da faaliyette bulunan 20 girişimci ile yapılması,
çalışmanın sonucunun genellenebilirliği bakımından bir sınırlılığını
oluşturmaktadır. Ancak bu bölgede faaliyette bulunan girişimciler hakkında
genel profilin tanımlanabilmesi ve girişimcilik süreçleri hakkında fikir
vermesinin önemli olacağı düşünülmüştür.
3.2. Girişimcilere ve İşletmelerine İlişkin Genel Özellikler
Tablo 1’de görüşme yapılan girişimcilere ait genel özellikler sunulmaktadır.
Tablo 1. Görüşme Yapılan Girişimcilerin Genel Özellikleri
Cinsiyet

Medeni Durum
Kurduğunuz kaçıncı işletme

Yaş Aralığı

Yapılan

görüşmelerde

Erkek

16

Kadın

4

Evli

20

Bekar

0

İlk

18

İkinci

2

20-30 yaş

6

31-40 yaş

9

40+

5

girişimcilerin

çoğunluğunun

erkek

olduğu

görülmektedir. Bu durum sektör bağlamında örneklemdeki katılımcıların
büyük bir çoğunluğunun lojistik sektöründe yer almasından kaynaklanabilir.
Bununla birlikte katılımcıların hepsinin evli ve çoğunluğunun da genç
girişimcilerden oluştuğu ve ilk kez işletme kurduğu görülmektedir. Yaş
aralığına bakıldığında ise 40 yaş ve altı kişilerin daha fazla olduğu
görülmektedir. Bu durum işletmelerin genç girişimci ağırlıklı olduğunu
göstermektedir.
Tablo 2. Girişimcilerin Eğitim Seviyeleri ile Yaş Aralığı Arasındaki Karşılaştırma
Sonuçları
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Eğitim Bilgileri
Lise ve dengi

Meslek YO (3yıl)

Üniversite

20-30 yaş

4

-

2

31-40 yaş

4

5

-

40+

3

1

1

Toplam

11

6

3

Tablo 2 görüşmeye katılanların çoğunluğunun lise ve dengi okullardan
mezun olduğunu gösterir. Bunun temel nedeni bu kişilerin Amerika’daki iş
fırsatlarını değerlendirmek için biran evvel iş hayatına atılarak kendi işinin
patronu olma, bağımsız olma ve yüksek gelir elde etme arzuları olabilir. Bu
durum aynı zamanda Ahıska Türklerinin birlik içinde yaşamaları ve
kalabalık ailelerden oluşmaları nedeniyle, çalışma yaşında olanların
kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını devam ettirmek ve ailesinin geçimini
sağlamak için eğitimden önce para kazanmalarının daha zaruri olduğunu
göstermektedir. Ancak yapılan görüşmelerde girişimci Ahıska Türklerinin,
kendi çocukları için temel eğitimin yanı sıra geleceğe ilişkin üniversite
eğitimlerine de çocuklarını hazırladıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 3’te görüşme yapılan girişimcilerin işletmelerine ilişkin bazı
özellikler sunulmuştur.
Tablo 3. Girişimcilerin İşletmelerine İlişkin Özellikler

Sektör

Aktif

Sermaye /

Ort. Yıllık

Çalışan

yıl

Dolar

Gelir

Sayısı

Oto İç Tasarım

6

30.000

70.000

3

Araç

7

10.000

100.000

2

Muhasebe

5

10.000

Belirtilmemiş

1

Giyim Mağazası

4

10.000

70.000

4

Giyim Mağazası

Yeni

150.000

-

2

Lojistik

11

15.000

2.500.000

20

Lojistik

10

250.000*

2.000.000

15

Lokanta

3

57.000

128.000

3

Lojistik

10

20.000

1.500.000

15

Tamir-

Bakım
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Lojistik

5

60.000

400.000

3

Lojistik

3

70.000

400.000

3

Lojistik

7

30.000

220.000

3

Lojistik

8

45.000

280.000

3

Lojistik

5

30.000

150.000

2

Lojistik

5

190.000*

400.000

3

Lojistik

5

30.000

160.000

2

Lojistik

7

45.000

150.000

3

Lojistik

5

160.000*

186.000

2

Lojistik

9

60.000

Belirtilmemiş

17

Lojistik

7

30.000

Belirtilmemiş

6

* Girişimciler sermaye olarak belirtilen rakamın çoğunu krediden temin ettiğini
ifade etmiştir.

Dayton’daki girişimci Ahıska Türklerinin işletmelerinin aktif olduğu süre
arttıkça hem çalışan sayısının hem de ortalama yıllık gelirlerinin arttığı
görülmektedir. Çalışan sayısına bakıldığında işletmelerin mikro ve küçük
ölçekli işletmeler olduğu ancak nispeten daha uzun süre aktif olan
işletmelerin çalışan sayılarının diğerlerine nazaran daha fazla olduğu
görülmektedir. Bu durum işletmelerin yıllık ortalama gelirleri üzerinde de
etkilidir. Yani aktif çalışma süresi daha fazla olan işletmelerin yıllık
ortalama gelirlerinin de daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine tabloda
görüldüğü

üzere

işletmelerin

sermaye

gereksinimleri

de

farklılık

göstermektedir. Bunun nedeni her işletmenin kuruluş tarihindeki sermaye
değerinin farklı olması ve nispeten daha yeni işletmelerin sermaye ihtiyacı
olduğunda kredi kuruluşlarından kredi çekebilecek duruma gelmiş
olmalarıdır.
3.3. Derinlemesine Görüşmeler
Amerika’ya göç eden Ahıska Türkleri bu ülkeye geldikleri ilk
yıllarda daha çok ailesinin geçimini sağlamak için başkasının işinde
çalışmış, ancak daha sonra çoğu ailesinin ve yakın çevresinin maddi veya
manevi desteğiyle kendi işini kurmaya karar vermiştir. Bu kişiler başkasının
işinde çalışırken işletmenin sermayesini biriktirmiştir. İşletme kurmak için
gerekli olan sermayenin eksik kalan kısmını ise ailesinin desteğiyle veya
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finans kuruluşlarından çektiği krediyle tamamlamıştır. Bu anlamda
Amerika’ya göç eden Ahıska Türklerinin kurmuş olduğu şirketler aile
şirketi statüsündedir. Aile işletmeleri, aile içinden en az bir girişimcinin işi
başlatıp zamanla ailenin çoğunluğunun işin içinde yer aldığı bir yapıya
sahiptir. Dolayısıyla girişimci Ahıska Türklerinin kurmuş oldukları
şirketlerin çoğunluğu aile işletmelerinden oluşmaktadır. Bu durumu işletme
sahibi Şamil Aslanov şu şekilde yorumlamıştır: Lojistik şirketini başta
babam açmıştı sonrasında bana devretti al sen yönet dedi. Başta başkasına
çalışıyordum böylece işi öğrenmiştim, artık kendi işimi yönetiyorum. Başka
bir girişimci Eldar Khalilov ise şunları söyledi: 5 yıldır lojistik
sektöründeyim, başlarda babamla beraber 1 yıl akrabamızın işinde
çalışıyorduk, işin nasıl yürüdüğünü, kâğıt işlerini, vergi gibi doküman
işlerini amcaoğlum öğretti sonra kendi şirketimi açtım. Başlarda babamla
ikimiz çalışıyorduk ama 2 yıldır kardeşim mal buluyor ve tedarikçilerle
görüşüyor, babamla ben tır kullanıyoruz. Aile şirketi bizimki, birlikte
yönetiyoruz.
Girişimcinin bildiği işi yapması kendi işini kurmasında teşvik eden bir
durum olmaktadır. Özellikle teknik beceri gerektiren bir iş ise bu durum
girişimci için daha önemli hal almaktadır. Ancak bildiği işi açabilmek için
bile başlangıç sermayesi ve işin yürütülmesinde aile üyelerinin desteği
önemli olmaktadır. Bu durumu araç tamir ve bakım işi yapan girişimci Alim
Shakirjan şu şekilde vurgulamıştır: Ben Özbekistan’da araç tamir işini
öğrenmiştim orada arabaları tamir ediyordum. Sonrasında oğlumla kendi
işimizi açmaya karar verdik. Burayı biriktirdiğimiz parayla, birazda kredi
çekerek satın aldık. Eğer bu işin nasıl yapıldığını bilmeseydim usta
çalıştırsaydım ben kazanamazdım. Araba iç tasarım üzerine işletmesi olan
bir başka girişimci Şahmurat Sadıkov ise şunları söyledi: 1986’dan beri bu
işi yapıyorum. Önce Özbekistan’da, sonra Rusya’da şimdide Amerika’da.
Buraya gelince başlarda oğullarımla hep beraber başkalarına çalıştık,
böylelikle biriktirdik ilk sermayemizi.
Ekonomik ilişkilerdeki başarı sosyal ağların başarısına bağlıdır. Girişimci
için ailenin ve akrabaların desteği kendi işini açmada öncelik taşımakla
birlikte, özellikle etnik bir mal veya hizmetle ilgili işlerde sosyal çevrenin
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beklentisi ve desteği daha da önemli olmaktadır. Bu durumu giyim ve ev
tekstili üzerine işletmesi olan girişimci Gulchekra Mamadova şu şekilde
ifade etmektedir: Bize Amerikalıların giydiği kıyafetler olmuyordu, hem
kültürümüze hem de tarzımıza uymuyor. Bende her Türkiye’ye geldiğimde
kıyafetler getiriyordum, bizim milletten herkes kendi içinde talep ediyordu.
Kardeşim bir gün dedi ki kendi işini açsana. Biraz biriktirdiğimiz paramız
vardı üstünü bankadan kredi çektik dükkânı satın aldık. Sonrasında şirketi
açtık, şu an 4 yıldır aktif. İlk başlarda günlük giyim ağırlıklı mal satıyorduk,
talep olunca şimdi özel günler için kıyafetler, ev tekstili ve düğün kıyafetleri
de satıyoruz. Lokantası olan bir diğer girişimci Zöhre Salamova ise şunları
söyledi: Bizim Ahıskalıların mutfak kültürü Amerikalılardan çok farklı,
bizim özel yemeklerimiz var. Burada bizim milletimizden olanlar kendi
kültürüne özgü yemekler yemek istiyor özellikle de çalışanlar ve öğle
yemeğini dışarda yiyenler. Sadece öğle yemeği için değil, özel günlerde ve
kalabalık toplantılarda da kültürümüzdeki yemeklere ihtiyaç oluyordu. Bir
gün eşimle düşündük bizde kendi kültürümüzün yemeklerini sunabileceğimiz
bir yer açalım dedik. Biriktirdiğimiz parayla kendi işimizi kurduk.
Girişimcilerin kendi işini kurma aşamasında aile bağlarının önemli bir rol
oynadığı bilinmektedir. Bununla birlikte işle ilgili konularda bilgi
alışverişinde bulunma ve işle ilgili fikirlerin paylaşılması noktasında
arkadaşlık bağlarının da önemli olduğu söylenebilir. Giyim mağazası olan
girişimci Maral Abbasova bu hususta şunları ifade etti: Kendi işimi eşimin
ve ailelerimizin maddi ve manevi desteğiyle kurdum. Ben üniversitede sağlık
hizmetleri bölümünü okudum. Dolayısıyla işletmenin yönetimi konusundaki
teknik bilgilerim az olsa da kendi işimi yapma cesaretim her zaman vardı.
İşle ilgili teknik konularda en büyük desteği arkadaşımdan gördüm. O
üniversiteden işletme bölümünü bitirmişti. İşletme ile ilgili bilgileri onun
sayesinde öğrendim, bana hep yardım etti, ona çok şey borçluyum.
Pek çok girişimciyi girişimciliğe motive eden unsurlar arasında daha fazla
ekonomik kazanç, kendi işinin patronu olma, bağımsız ve özgür olma,
başkasından emir almama ve sosyal statü gibi özellikler vardır. Girişimciler
için bu ekonomik olan ve olmayan motivasyon araçları oldukça önemlidir.
Kendi işini yapma niyetinde olan kişilerin bu özelliklerden etkilendiği ve
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sermayesini edindikten sonra kendi işletmesini kurmaya daha yatkın olduğu
söylenebilir. Görüşmelerde lojistik sektöründe çalışan girişimcilerden
bazıları, kendi işini açma sebebi olarak şunları ifade etmiştir. Muhammed
Ismaylov: Ekonomik olarak daha fazla gelir getirdiği için lojistik işine
girdim. Başkasına çalışsam bu kadar kazanamazdım. Kendi işimde daha
serbestim ve özgürüm. Murat Shakbandarov: Bu işi kurmadan önce 5 yıl
Fedex’te şoför olarak çalıştım. Sonrasında kendi işim olsun artık dedim.
Kendi işini kendin kontrol ediyorsun, ayrıca özgür oluyorsun. Şevket
Şadımanov: Rusya’dan Amerika’ya ilk geldiğimde başkalarının yanında
fabrikada ve inşaatta çalıştım. Sonradan arkadaşlarım dedi ki tır şoförü
olursan fabrikada 1 ayda aldığın aylığı, tırda 1 haftada alıyorsun. Önce
ehliyetimi aldım başkasına çalıştım, böylece işi öğrendim. Sonrada kendi
şirketimi açtım. Kadir Shakmandarov: Kimseden emir almama ve özgür
olma isteğim kendi işimin olmasının en önemli nedeni. Ayrıca ben 5-6 yıl
okusam da şu an kazandığım parayı kazanamazdım. Yasin Aliyev: Önceden
Fedex’de şoförlük yapıyordum. Daha fazla kazanmak için kendi işimi
kurmaya karar verdim. Kendi işini yapmak özgürlüktür, kimseden emir
almıyorsun. Muhasebe alanında üniversitede eğitim görüp başkasının
yanında çalışırken sonrasında kendi işini açmaya karar veren girişimci
Nargiza Kuchiyeva ise şunları ifade etti: Başkasının yanında muhasebe
işlerini yapıyordum ancak hamilelik dönemim ikiz bebek beklediğim için
sıkıntılıydı. Bu yüzden patronumdan devamlı izin almak durumunda
kalıyordum ve bana zorluk çıkarıyorlardı. Bu yüzden oradan çıkıp kendi
işimi kurmaya karar verdim.
Kendi işini kurmaya karar veren bireyler için sermaye temini ve ihtiyaç
halinde yeterli kredinin elde edilmesi oldukça önemlidir. Yapılan
görüşmelerde,

girişimcilerin

sermaye

ihtiyacını

öncelikle

kişisel

kaynaklardan temin ettikleri, kişisel kaynakların yeterli olmadığı noktada ise
aileden yardım aldıkları görülmüştür. Ancak sermayenin aile içi kaynaklarla
karşılanamadığı durumlarda, kendi işini kurmak isteyen bireyler için banka
kredileri önemli bir finans kaynağı haline gelmiştir. Lojistik sektöründe
işletmesi olan girişimci Kemal Shakmandarov şunları ifade etmiştir: Bu işi
amcalarımdan öğrendik ve abimle beraber açtık şirketimizi. Aile şirketi
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bizimkisi.

Bir

sorun

olduğunda

amcalarımla

görüşürüm.

Biz

işi

kurduğumuzda sıfır tır aldık bu yüzden daha fazla sermayeye ihtiyacımız
oldu ve sermayenin çoğunu kredi çektim ama nerdeyse bitti borcum. Bir
diğer girişimci Ruslan Chakhalidze ise; Buraya ilk geldiğimde Rusların
şirketinde şoför olarak çalıştım, böylelikle biriktiğim param vardı ve işimi
kurdum. Ama işimi büyütmek için bankadan kredi de çektim dedi.
Yapılan görüşmeler neticesinde Dayton’da yaşayan girişimci Ahıska
Türklerinin çoğunun lojistik sektöründe aktif olduğu görülmüştür. Bunun
başlıca nedeni ise lojistik pazarının çok büyük olması ve Dayton’un konumu
nedeniyle iyi iş yapabilmeleridir. Bu konuda girişimci İslam Shakbandarov
şunları aktardı: Bizim için en kolay iş lojistik sektörüne girmekti, çünkü dil
bilmiyorduk, tır şoförlüğü içinde dil gerekmiyordu. Bizden önce gelen Rus
ve Özbeklerle Rusça bildiğimiz için konuşuyorduk. Onlara burada ne iş
yapalım diye sorduk. Onlarda lojistik sektörünün burada iyi kazanç
sağlayan bir iş olduğunu söyledi. Çünkü Dayton taşımacılık için önemli bir
noktada bulunuyor. Hatta farklı eyalette lojistik sektöründe faaliyette
bulunan girişimci İlham Abbasov, hem konumu hem de Ahıska Türklerinin
yoğun olduğu yer olmasından dolayı Dayton’a taşınmış ve konumun
önemini şu şekilde ifade etmiştir: Atlanta’da tır işi bu kadar popüler değil,
orada sadece araba nakliyesi daha popüler. Çünkü orada araba fabrikası
var. Biz ise flatbed denilen üstü açık tırlarda demir, makine, traktör, forklift
gibi mallar taşıyoruz. Bu yüzden Atlanta’dan Dayton’a taşındık. Çünkü
buradan bizim çalıştığımız bölgelere daha fazla yük gidiyor.
Etnik girişimciler için aile bağlarının ve akrabalık ilişkilerinin sıkı olması,
kendi işlerini kurma sürecinde maddi ve manevi desteğin yanı sıra işle ilgili
konularda işin yürütülmesi sürecine ve işi bilenlerin bilmeyenleri
yönlendirmesine de yarar sağlayabilir. Ayrıca Amerika pazarının oldukça
geniş, büyük ve talepkâr olması, kendi işini yapmak isteyen kişilerin benzer
sektörde

faaliyette

bulunanları

rakip

olarak

görmemesine

imkân

tanımaktadır. Bununla ilgili girişimci İsmet Shakmandarov şunları aktarıyor:
Kendi milletimden olan bir arkadaşımın tavsiyesi ile lojistik işine girdim ve
daha sonra abimle beraber kendi işimizi kurduk. Sonra da işimizi
geliştirmek daha kolay olur diye amcaoğullarıyla birlik olduk. Şimdi
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herkesin kendi yeri oldu ama bilgi alışverişimiz hala devam ediyor. Bu işte o
kadar büyük bir pazar var ki herkese yetiyor, bu işi yapan biri, yapmak
isteyen başka birini rakip olarak görmüyor ya da tehdit oluşturmuyor. Etnik
girişimciler arasında karşılıklı güven ve yardımlaşma duygusu ağır
basmaktadır.

Bu

hususta

girişimciler

şunları

aktarmaktadır.

Yusuf

Akhmedov: Birlikte olduğumuz için büyüdük bu işte. Birbirimize hep yardım
ettik. Kendi işimizi kurduğumuzda kardeşimin arkadaşının yanına gittim
nasıl oluyor bu işler dedim, gel kardeşim işlerin nasıl yürüdüğünü
göstereyim sana dedi. O’da Ahıska Türk’üydü, karşılığını da istemedi.
İsmail Abbasov: Başkasının yanında bu işi yapıyordum. Amcaoğlum kendi
işini kursana dedi, bana işi, bilgiyi ne varsa öğretti, nerde ne yapılacağını
anlattı. Ayrıca kendi milletimden arkadaşlarımda hep yardımcı oldu.
4. Sonuç ve tartışma
Lofstrom (2002) yaptığı çalışmada, ABD’de yaklaşık 25 yıl sonra
göçmenler tarafından kurulan işletmelerin sayısının ve elde edilen kazancın
ABD’nin yerli vatandaşları tarafından kurulmuş olan işletme sayısına ve
kazancına eşit olacağını öngörmekteydi. Nitekim günümüzde Amerika’daki
işletmelerin yaklaşık %25’inin göçmenler tarafından kurulduğu ve bu oranın
California ve New York gibi eyaletlerde %40’a ulaştığı (Kerr ve Kerr, 2018:
2) düşünüldüğünde bu öngörünün gerçekleştiği ve göçmenler tarafından
kurulan işletmelerin hem bireysel ve örgütsel hem de ülke bazında katkı
sağlamaya devam edeceği açıktır.
Göçmen topluluklar arasında yeni girişimlerin oluşumunda sosyal
sermayenin varlığı ve kullanımının önemli etkileri vardır. Mevcut çalışmada
da elde edilen bulgular, etnik girişimciliğin oluşumunda bireylerin kişilik
özellikleri ve girişimcilik eğilimleri gibi psikolojik ve davranışsal
faktörlerin yanı sıra sosyal sermaye ve sosyal ağ yapılarının da girişimcilik
oluşumunda ve yönetiminde çeşitli sonuçlara sahip olduğu görülmüştür.
Buna göre girişimci Ahıska Türklerinin kendi işlerine sahip olmada daha
fazla ekonomik kazanç, özgür olma, bağımsız olma ve başarma arzusu gibi
yüksek girişimci kişilik özelliklerinin ve girişimciliğe motive eden
unsurların yanında; aile ve akrabalık bağlarının kuvvetli olmasının hem
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kendi işlerini kurma sürecinde hem de işlerinin yürütülmesinde fayda
sağladığını ortaya koymaktadır.
Literatürde hem bir iş kurmak hem de gereken sermayeye ulaşmak için
güçlü bağların (özellikle aile ve akraba ilişkilerinin) rolü yaygın olarak
gösterilmiştir. Örneklem kapsamındaki girişimcilere ait işletmelerin
hepsinin aile şirketi statüsünde olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aile
bağlarının sıkı ve kuvvetli olmasından ileri gelebilir. Ayrıca başlangıç
sermayesinin önce kişisel kaynaklardan daha sonra da aileden temin
edildiği, sermaye temininde kişisel ve aile kaynakları olarak tanımlanabilen
iç kaynakların önemli ve öncelikli olduğu söylenebilir. Girişimciler için aile
desteğinin yanında sosyal çevrenin desteği de önemlidir. Girişimci Ahıska
Türklerinin iş ilişkilerinde başta aile olmak üzere arkadaş çevresi, müşteri
ve tedarikçilerle olan sosyal ağların önemli olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada girişimci Ahıska Türklerinin bir iş girişiminde bulunmasında
girişimci kişilik özelliklerinin ve sosyal ağ teorisinin etkili olduğu
görülmektedir. Literatürde etnik girişimcilik kavramını etkileyen farklı
yaklaşımlar ve değişkenler mevcuttur: etnik yerleşim bölgeleri, dezavantaj
teorisi, kültürel yaklaşım, kaynaklara dayalı yaklaşım ve iç içe (karma)
gömülülük teorisi gibi (İlhan-Nas vd., 2011: 617). Bu nedenle, etnik
girişimcilerin ve girişimci Ahıska Türklerinin iş dünyasındaki başarı
faktörleri bu farklı yaklaşımların durumu ve seviyeleri dikkate alınarak
incelenebilir. Ayrıca etnik girişimcilerin ve girişimci Ahıska Türklerinin iş
kurma sürecinde ve işlerinin yürütülmesinde yerel ve kurumsal anlamda
karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi de
önerilmektedir.

Teşekkür: Bu çalışmanın yürütülmesinde Dayton’daki Ahıska TürkAmerikan Toplum Merkezi (Ahıska Turkish American Community Center)
Başkanı Islam Shakhbandarov’a ve merkezin idari müdürü Sarvar
Ismaylov’a her zaman destek oldukları için; Islam Shakhbandarov, Şamil
Aslanov, Eldar Khalilov, Alim Shakirjan, Şahmurat Sadıkov, Gulchekra
Mamadova, Zöhre Salamova, Maral Abbasova, Muhammed Ismaylov,
Şevket Şadımanov, Murat Shakbandarov, Kadir Shakmandarov, Nargiza
Kuchiyeva, Ruslan Chakhalidze, Kemal Shakmandarov, İlham Abbasov,
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Yasin Aliyev, Yusuf Akhmedov, İsmail Abbasov ve Ismet Shakhbandarov’a
ise değerli görüşlerini benimle paylaştıkları için teşekkür ederim.
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DİLSEL VE KÜLTÜREL UYUM AÇISINDAN ABD’DE YAŞAYAN
AHISKA TÜRKLERİ
THE AHISKA TURKS IN THE USA IN TERMS OF LINGUISTIC
AND CULTURAL INTEGRATION
ТУРКИ-АХЫСКИ В США В УСЛОВИЯХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
И КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Erol SAKALLI*
Özet
Bugün dünyanın pek çok farklı ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin
önemli bir bölümü de ABD’de yaşamaktadır. Yaklaşık on üç yıl öce
Amerika’ya gelen Ahıska Türkleri, bu süreçte büyük başarılara imza atmış,
ekonomik yönden çok ileri seviyelere ulaşmışlardır. Bu ekonomik başarılar,
sosyokültürel başarılarla da desteklenmiştir. Farklı bir çevrede yaşamaya
başlayan herkes gibi Ahıska Türkleri de ABD’deki yaşam tarzına hem
kültürel açıdan hem de dil açısından uyum sağlamışlardır. Her biri zaten
Türk dilinin kimi lehçelerini çok iyi konuşabilen ve Rusçaya da hâkim olan
Ahıska Türkleri, burada da İngilizceyi öğrenmişlerdir ve bu dili günlük
yaşamlarında kullanabilmektedirler. Aynı şekilde, ABD’deki kültür
ortamına da alışan Ahıska Türkleri, kültürlenme boyutlarından uyum ve
entegrasyon boyutu içinde yer almaktadırlar. Ahıska Türklerinin bu uyum
süreci hem iki dillilik hem de iki kültürlülük bağlamında incelenmiştir.
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleriyle yapılan saha çalışmasında nitel
araştırma yöntemlerinden mülakat ve gözlem kullanılmış, elde edilen veriler
iki dillilik ve iki kültürlülük kuramlarıyla açıklanmıştır.
Bu bildirimizde ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin Türkçe-İngilizce iki
dillilik özellikleri ve Türk-Amerikan iki kültürlülük özellikleri üzerinde
durulacak, yaşadıkları ülkenin diline ve kültürüne uyum sürecinde kendi dil
ve kültürlerine de sahip çıkmak için uyguladıkları stratejilere değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, ABD, İki Dillilik, İki Kültürlülük,
Kültürlenme, Uyum
Abstract
An important population of the Ahıska Turks living in different parts of the
World today, live in the USA. Having come to the US approximately some
13 years ago, the Ahıska Turks have made a good progress during this
period and especially economically they have advanced a lot. Their
economic success has been accompanied by their socio-cultural success.
Like any one living in a different environment, the Ahıska Turks have been
able to adjust to the life in the US linguistically and culturally alike. Most
Ahıska Turks can already speak some dialects of Turkic and most can also
use Russian, and as such they have learned English in the US and they can
use it easily in their daily lives. Similarly, they have learned the American
culture and they are in the integration category of acculturation. The
*
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integration process of the Ahıska Turks has been examined in terms of
bilingualism and biculturalism/ acculturation. During the field study
conducted with the Ahıska Turks in the US, qualitative techniques interview
and observation were employed. The data obtained have been studied within
the framework of bilingualism and acculturation theories.
In this paper, the focus will be on Turkish- English bilingualism and
Turkish-American acculturation of the Ahıska Turks in the US. Besides, the
strategies taken by the Ahıska Turks to maintain their own linguistic and
cultural heritage will also be examined.
Keywords: Ahıska (Meskhetian) Turks, USA, Bilingualism, Biculturalism,
Acculturation, Integration
Резюме
Значительная часть турок-ахыска, живущих сегодня в разных частях
света, проживает в США. Прибыв в США примерно 13 лет назад,
турки-ахыска добились значительных успехов в этот период, и
особенно в экономическом плане. Их экономический успех
сопровождался их социокультурным успехом. Как и любой человек,
живущий в другой среде, турки-ахыска смогли приспособиться к
жизни в США с лингвистической и культурной точки зрения.
Большинство турок-ахыска уже владеющие диалектом тюркского
языка, а также большинство свободноговорящие на русском языке с
легкостью выучили английский в США и могут легко использовать его
в своей повседневной жизни. Точно так же изучив американскую
культуру они находятся в интеграционной стадии к культуре. Процесс
интеграции турок-ахыска был рассмотрен с точки зрения билингвизма
и бикультурализма. Во время социалогических исследований,
проведенного с турками-ахыска в США, и интервью и наблюдения как
качественная методика. Полученные данные были изучены в рамках
теорий билингвизма и культурной интеграции. В этой статье основное
внимание будет уделено турецко-английскому билингвизму и туркоамериканской культурной интеграции турок-ахыска в США. Кроме
того, будут рассмотрены стратегии, принятые турками-ахыска для
сохранения своего лингвистического и культурного наследия.
Ключевые Слова: турки-ахыски (месхетинцы), США, билингвизм,
бикультурализм, аккультурация, интеграция.
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Giriş
Ahıska Türkleri bugünkü Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska
bölgesinden

adlarını

almaktadırlar.

1829

yılına

kadar

Osmanlı

hâkimiyetinde kalan bölge, bu tarihte imzalanan Edirne Anlaşmasıyla
Ruslara bırakılmış ancak buradaki Türk nüfusu 1944 yılına kadar buradaki
varlığını sürdürmüştür. 1944 yılının 14 Kasım gecesi bölgedeki tüm Türkler
Stalin’in emriyle sürgüne gönderilmiş, bölge Türklerden temizlenmek
istenmiştir. Sürgünle ilgili pek çok araştırma ve çalışma yapılmış, bu
çalışmalarda sürgünün sebebiyle ilgili çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Bu
görüşler içinde Khazanov’un (1992:3) ileri sürdüğü, Stalin’in Türkiye’yi
işgal etmeyi planlaması ve dolayısıyla Türkiye-Rusya sınırında yer alan bu
bölgeyi Türklerden arındırmak istemesi görüşü oldukça kabul edilebilir
görünmektedir. Sayısı yüz binleri bulan Türk bir gecede yük vagonlarına
doldurulmuş ve bilmedikleri yerlere doğru yola çıkmışlardır. Bu uzun ve
zorlu tren yolculuğunda binlerce Türk hayatını kaybetmiş, aileler dağılmış,
büyük trajediler yaşanmıştır.
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilen Ahıska Türkleri
buralarda kendilerini bekleyen zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamışlar,
aradan geçen yıllardan sonra maddi ve manevi olarak ilerlemişlerdir. Ne var
ki, 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana bölgesinde yaşanan olaylar, bu
bölgedeki Ahıska Türklerini bu toprakları terk etmeye zorlamış, Ahıska
Türklerinin bir kısmı Azerbaycan’a bir kısmı ise Sovyetler Birliği’nin başka
bölgelerine göç etmişlerdir. Dönemin yönetimi tarafından alınan kararlara
göre “göç ettirilenlerin yerleştirildikleri yerlere uyumlarını kolaylaştıracak
ve kayıplarını telafi edecek önlemlerin alınması öngörülmüştür” (Aydıngün
ve Aydıngün 2014:104). Fakat Krasnodar Kray bölgesinde yerleşen Ahıska
Türkleri, uyumlarını kolaylaştıracak önlemler bir yana pek çok zorlukla
karşılaşmışlardır. Vatandaşlık, oturma izni, çalışma izni gibi belgeleri
verilmeyen Ahıska Türkleri neticede eğitim, sağlık hizmetlerine erişim gibi
en temel haklardan mahrum bırakılmışlardır (Aydıngün vd. 2006;
Koriouchkin 2009; Kolukırık 2011; Sakallı 2016; Kurt ve Açıkgöz 2017).
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2004 yılı Şubat ayında, Uluslararası Göç Örgütü tarafından yürütülen bir
programla Ahıska Türklerinin ABD’ye yerleşmeleri sağlanmış ve sonraki
dönemde binlerce Ahıska Türkü Amerika’ya

yerleşmiştir. Ahıska

Türklerinin ABD’ye kabul edilmesiyle ilgili tutanaklar bu süreçte alınması
planlanan Ahıska Türkü sayısı ve nedenleriyle ilgili bilgiler içermektedir
(state.gov). Bugün Amerika’da 30 eyalette 10.000’den fazla Ahıska Türkü
yaşamaktadır.
On yılı aşkın bir süredir Amerika’da yaşayan Ahıska Türklerinin hem dilsel
hem de kültürel ve sosyal yönden Amerika’daki yaşam tarzına uyum
sağladıkları görülmektedir. Ahıska Türkleri için dilleri Türkçe, kimliklerinin
bir parçasıdır. Ahıska Türkleri dillerine sahip çıkarak asimile olmaktan,
benliklerini unutmaktan kurtulduklarının bilincindedir. Dolayısıyla, dilleri
ve kültürleri onlar için son derece önemlidir. Ama Ahıska Türkleri
yaşadıkları çevreye kolayca uyum sağlamayı ve bu sayede hayatta kalmayı
da öğrenmişlerdir. Bu da bazı gelenek ve göreneklerde değişikliklere yol
açmıştır. Örneğin eskiden dünürlüğe gitme ya da Ahıska kültüründeki
tabiriyle elçi gitme Cuma günleri ve kız evinin istediği kadar yapılırken, bu
gelenek ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri arasında Pazar günleri yapılır
olmuş ve bir defa elçi gitmek yeterli görülmeye başlanmıştır (Sakallı vd.
2016: 236). Yani, Ahıska Türkleri sosyo-kültürel anlamda Amerikan yaşam
tarzına uyum sağlamışlar, kültürlenme sürecinde iki kültürlü olmuşlardır.
ABD’deki yaşama uyumun bir yanı da Ahıska Türklerinin İngilizce
öğrenmeleri ve iki dilli olmalarıdır. Kendi aralarında Türkçe konuşmayı
tercih eden Ahıska Türkleri iş, okul ve sosyal yaşamda İngilizceyi
kullanabilmektedir. İki dillilik Ahıska Türkleri için yeni bir kavram değildir.
Pek çok Ahıska Türkü, Türkiye Türkçesinin yanında daha önce yaşadıkları
ülkelerdeki Türk lehçesine ya da lehçelerine de hâkimdir ve yine pek çoğu
Rusça da bilmektedir. Bu çalışmada ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin
uyumu iki dillilik ve iki kültürlülük bağlamında incelenecektir.
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İki Dillilik
İki dillilik konusunda en temel ayrım bireysel iki dillilik ve
toplumsal iki dilliliktir. Bireysel iki dillilik bireyin iki farklı dili ve/veya
lehçeyi kullanabilmesi olarak tanımlanırken, toplumsal iki dillilik ise bir
toplumda aynı anda iki ayrı dilin kullanımına işaret eder. Dolayısıyla,
Hamers ve Blanc (2000) bireysel iki dillilik için bilinguality ve toplumsal
iki dillilik için bilingualism (6) terimlerini kullanmayı tercih ederken, Baker
(2001) bireysel iki dillilik için individual bilingualism ve toplumsal iki
dillilik için ise societal bilingualism (2) terimlerini tercih eder. Ancak bu
kavramlar da iki dilliliğin ne olduğu hususundaki tartışmaları sona
erdirmekten uzaktır. Çünkü iki dillilik kavramı için bazen birbirine çok
yakın bazen de birbirinden çok uzak tanımlar ortaya konmaktadır.
Bloomfield (1933: 56)’in “iki dilin ana dili seviyesinde kullanılması” olarak
tanımladığı iki dillilik, farklı araştırmacılar tarafından türlerine, işlevlerine
ya da iki dilin edinilme süreçlerine vurgu yapılarak farklı biçimlerde de
adlandırılmıştır. Bloomfield’in yukarıda verilen tanımı pek çok araştırmacı
tarafından eleştirilmiş, ‘ana dili seviyesinde’ ifadesinin muğlaklığına ve pek
çok iki dilli insanı kapsayıcı olmadığına işaret edilmiştir. Buna karşılık,
Haugen (1953: 7) iki dilli bireyleri, “akıcı bir biçimde bir dile hâkim ve aynı
zamanda bir başka dilde anlamlı tam ifadeler üretebilen kişiler” olarak
tanımlamaktadır. Grosjean ise iki dilliliği, çok daha genelleyici ve kapsayıcı
bir biçimde “iki dilliler, günlük hayatlarında iki veya daha fazla dil (lehçe)
kullanan kişilerdir” (2010: 4) diyerek tanımlamaktadır.
Literatürde kimi zaman farklı adlandırmalar kullanılsa da bazı iki dillilik
türleri şunlardır:
Erken iki dillilik (ascribed/early): bireyin sahip olduğu iki dili de erken
yaşta/yetişkinlikten önce öğrenmesi.
Geç iki dillilik (achieved/late): bireyin sahip olduğu iki dilden ikincisini geç
yaşta/yetişkinlikten sonra öğrenmesi.
Dengeli iki dillilik (ambilingual/balanced/symmetrical/equi lingual): bireyin
sahip olduğu her iki dili de eşit derecede kullanabilmesi.
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Baskın iki dillilik (dominant): bireyin sahip olduğu iki dilden birinde daha
yetkin olması ya da bir dili daha çok kullanabilmesi.
Edilgen iki dillilik (passive/receptive/semi): bireyin iki dilden birini ya da
her ikisini de yazılı ya da sözlü olarak anlayabilmesi ama konuşup
yazamaması.
Üretici iki dillilik (productive): bireyin iki dili yalnızca anlayabilmesinden
ziyade her iki dilde de konuşup yazabilmesi.
Doğal iki dillilik (primary/natural): bireyin her iki dilde de özel bir eğitim
almamış olması ve muhtemelen her iki dilde de çeviri yapamaması.
Ekleyici iki dillilik (additive): bireyin her iki dilinin birbirini tamamlayıcı ve
zenginleştirici olması.
Eksiltici iki dillilik (subtractive): bireyin ilk dilinin eksilmesi ya da
kaybedilmesi suretiyle ikinci dilde yetkinleşmesi.
Sıralı iki dillilik (sequential/successive): bireyin ikinci dilini, ilk dilinin
gelişiminden sonra edinmesi.
Eş zamanlı iki dillilik (simultaneous): bireyin her iki dili birlikte edinmesi…
(Wei 2005; Baker 2001; Bican vd. 2018; Karahan 2005; Butler vd. 2004;
Liddicoat 1991; Moradi 2014).
Kültürleşme / İki Kültürlülük
Kültürleşme (acculturation), farklı kültürlere sahip birey gruplarının
ilk elden sürekli temas ettiğinde ve sonrasında her iki grubun ya da sadece
birinin orijinal kültürel düzeninde meydana gelen değişikliklerle sonuçlanan
süreci kapsar (Redfield et al. 1936:149). Yani, yeni bir kültürle temas eden
bir grubun hem bu yeni gruptan etkilenmesi hem de bu grubu etkilemesi
olarak da tanımlanabilecek kültürleşme (acculturation), özellikle yeni bir
yere göç eden göçmenler arasında oldukça yaygın görülen bir durumdur.
Bireysel ve toplumsal anlamda farklılıklar gösterebilen kültürleşme, Berry
(1992) tarafından kültürleşme tercihleri olarak adlandırılan dört kategoriye
ayrılmaktadır: asimilasyon, bütünleşme (integration), ayrılma/ayrı tutma
(seperation/segregation) ve uca kayma (marginalization).
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Asimilasyon, bireyin kendi kültürel kimliğini bırakıp daha büyük
olan kültürel yapıya kaymasıdır.
Bütünleşme ise, bireyin kendi kültürel kimliğini koruyarak mevcut
baskın kültürle de bütünleşmesidir. Bu süreç uyum olarak da
adlandırılabilir.
Daha büyük olan toplumla önemli ölçüde herhangi bir ilişki
olmaması durumunda ise ayrılma veya ayrı tutma tercihleri ortaya
çıkabilir. Eğer bu durum baskın olan kültür tarafından dayatılan bir
durumsa ayrı tutma, kültürleşme sürecindeki azınlık kültür
tarafından istenen ve büyük kültürden uzak kalarak kendi kültürünün
yaşanması durumunda ise ayrılma olarak adlandırılır.
Uca kayma ise bireyin ya da toplumun hem kendi kültüründen hem
de baskın olan kültürden uzaklaşmasıdır.
Her bireyin ya da toplumun kültürleşme düzeyi ya da Berry’nin yukarıda
verilen

sınıflandırmasına

göstermektedir.

Bu

göre

değişikliklerin

kültürleşme
temelinde

tercihi

değişiklikler

bireylerin

tutumları

gelmektedir. Eğer birey kendi kültürüne karşı olumsuz ve yeni ya da baskın
kültüre karşı olumlu bir tutum içindeyse, asimilasyon meydana gelecektir.
Aynı şekilde, birey hem kendi kültürünü devam ettirmeyi hem de diğer
kültürle etkileşim içinde olmayı tercih ederse ortaya çıkacak durum
bütünleşme olacaktır. Dolayısıyla, bireylerin tutumu kültürleşme sürecinde
oldukça önemlidir.
Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme (mülakat) ve
gözlem kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler ABD Ohio eyaleti,
Dayton şehrinde yaşayan Ahıska Türkleriyle yapılan görüşmeler ve
özellikle mülakat yapmanın mümkün ya da uygun olmadığı küçük çocuklar
için gözlem yoluyla elde edilmiştir.
Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi başkanı Sayın İslam Şahbandarov
ile görüşülmüş, kendisi yapılacak çalışma hakkında bilgilendirilmiştir. Bir
merkez çalışanı ile birlikte, önceden randevu almak suretiyle ailelerle ve
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bireylerle görüşülmüş, kendilerine ABD’ye göç süreçleri ve burada
geçirdikleri süredeki yaşadıkları dilsel ve sosyokültürel değişimlerle ilgili
sorular sorulmuştur. Tüm bu görüşmelerde bireyler çalışmanın ve
görüşmenin amacı hakkında bilgilendirilmiş ve görüşmeler katılımcıların
rızaları alınarak yapılmıştır. Öte yandan, küçük yaştaki çocukların dil
kullanımlarını ve sosyokültürel davranışlarını inceleyebilmek için ise
çocuklar, hiçbir müdahalede bulunulmadan sadece gözlemlenmiştir. Yine
aynı şekilde, bu gözlemler için ebeveynler bilgilendirilmiş ve rızaları
alınmıştır.

Çocuklar

yaşıtlarıyla

bir

arada

oldukları

ortamlarda

gözlemlenmişlerdir. İki defa Merkez’deki Kuran kursunda gözlemlenen
çocuklar, bunun dışında düğün, bayramlaşma gibi toplu etkinliklerde de
gözlemlenmiş ve onların dil kullanımı hakkında notlar alınmıştır.
Çocukların dil kullanımı ve sosyokültürel davranışları hakkında ayrıca
ebeveynlere de çeşitli sorular sorulmuştur.
Sonuç
Yeni bir dil ve kültür ortamında yaşamaya başlayan her bir göçmen
birey gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaya başlayan Ahıska
Türkleri de hem iki dillilik hem de iki kültürlülük yönünden değişimler
yaşamışlardır. Amerika’daki yaşamları öncesinde de zaten iki dilli olan
Ahıska Türkleri- Ahıska Türklerinin neredeyse tamamı daha önce
yaşadıkları ülke(ler)in dilini öğrenmişlerdir. Dolayısıyla bu bireyler
Özbekçe, Kırgızca gibi Türk lehçelerine ve Rusçaya hâkimdirler- burada da
İngilizceyi öğrenmişler ve yeni bir iki/çok dillilik sürecine girmişlerdir.
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri arasındaki Türkçe-İngilizce iki dillilik
düzeyleri yaşa göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Amerika’da
doğan ve burada eğitim hayatına başlayan ve devam eden genç Ahıskalılar
arasında baskın dil İngilizcedir. Gözlemlerde elde edilen verilere göre, okul
çağındaki çocukların neredeyse tamamı kendi aralarında İngilizce
kullanmayı tercih etmektedirler. Burada en önemli etken elbette bu
bireylerin çoğunun ya ABD’de doğmuş olması ya da çok küçük yaşlarda
buraya gelmiş olması, yani çok küçük yaşlarda İngilizceye maruz kalmaları
ve neticesinde burada eğitim almalarıdır. Ahıska Türklerinin tamamının ilk
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dili ya da anadili Türkçedir ama bireylerin çoğunluk dilinin kullanıldığı
yerde geçirdikleri sürenin baskın dil üzerinde bir etkisinin olduğu açıktır.
Çünkü bireylerin dile maruz kalma oranı yaşadıkları yerde geçirdikleri
süreyle paralel olarak artacaktır. Özellikle de iş ve okul ortamında geçirilen
süre çoğunluk diline maruz kalma süresini arttırdığı için burada çalışmanın
ve eğitimin etkisi oldukça yüksektir. Öte yandan, 30’lu, 40’lı yaşlarda
ABD’ye gelen ve burada yaşamaya başlayan bireyler arasında baskın dil ise
Türkçedir. Bu da şaşırtıcı değildir çünkü bu bireylerin neredeyse hiçbiri
İngilizce eğitim almamış, sadece birkaç aylık dil eğitiminden sonra hepsi
çalışmaya başlamıştır. Bu da onların İngilizceye maruz kalma oranlarını
oldukça

azaltmıştır.

kullanabilmekte

Bu

ancak

üst

bireyler

günlük

düzey dil

yaşamlarında

kullanımı

gereken

İngilizceyi
yerlerde

çocuklarından ya da torunlarından destek almaktadırlar. Görüşmelerde pek
çok katılımcı, daha iyi düzeyde İngilizce bilmenin gerekliliğine vurgu
yapmış ancak belirli bir yaştan sonra dil ediniminin zorluğundan da
bahsetmişlerdir. Ancak, iki dilli bireylerin genel özelliklerinden biri olan
kod karıştırımı Ahıska Türkleri arasında- yaş farkı gözetmeksizin- yaygın
bir durumdur. “Baskın ve temel bir kodun kullanılması sırasında
konuşucunun ikinci bir kodu kullanması durumu” (İmer, Kocama, Özsoy
2011:178) olan kod karıştırımı, Ahıska Türkleri arasında özellikle Türkçe
cümlelerin içinde İngilizce sözcük kullanımı olarak görülmektedir.
Dolayısıyla /mandey arabanın inşurınsını yapdıraca:m/ şeklinde bir cümle
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri arasında son derece sıradan bir cümledir.
İngilizceyi kullanabilme düzeyleri Ahıska Türklerinin İngilizce ve Türkçeye
karşı tutumunu da etkilemektedir. Türkçe bütün Ahıska Türkleri için onların
kimliklerini koruyan bir değerdir. Yaşadıkları farklı coğrafyalarda farklı
diller öğrenen veya öğrenmek zorunda kalan Ahıska Türkleri, dil
öğrenmenin önemli olduğunun bilincindedirler ve İngilizce öğrenmenin de
onlar için ne kadar gerekli olduğunun farkındadırlar. Bundan dolayı
İngilizceye karşı olumlu bir tutumları vardır ve yeni neslin İngilizceyi iyi
kullanabilmelerinden memnuniyet duymaktadırlar.
Kültürleşme açısından ise Ahıska Türklerinin yine neredeyse tamamı kendi
kültürünü yaşatmayı ve aynı zamanda Amerikan kültürüne de uyum
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sağlamayı başarmıştır. Yani Berry (1992)’nin kültürleşme kategorilerindeki
uyum, bütünleşme (entegrasyon) sınıfındadır. Ahıska Türkleri hem kendi
kültürlerini korumayı başarmışlar hem de ABD’deki kültüre uyum
sağlamışladır. Ancak görüştüğümüz kimi anneler bazen zor durumlarda
kalabildiklerini belirtmişlerdir. Örneğin, Cadılar bayramı, Paskalya gibi
günlerde evlerini süslemek isteyen ve neden süslemediklerini soran
çocuklara anneleri bunların Türk geleneklerini olmadığını, kendilerinin
Türk ve Müslüman olduğunu dolayısıyla bu tür adetlerin onlarda
bulunmadığını anlatamaya çalıştıklarını ve özellikle Ramazan ya da Kurban
bayramlarında evlerini süslediklerini söylemişlerdir. Öte taraftan, okul
arkadaşlarıyla birlikte kutlanan büyük doğum günü partileri, tüm ailenin ya
da akrabaların bir araya gelerek yaptıkları Amerikan tarzı büyük mangal
partileri de artık olağanlaşmıştır.
Yaşadıkları yere entegre olmaktan gurur duyan Ahıska Türkleri uyum ile
asimilasyon arasındaki ince çizginin de farkındadırlar. Onlara göre, uyum
sağlamak ne kadar önemliyse kendi dilini ve kültürünü kaybetmeden
yaşamak da o kadar önemlidir. Kendi kültürlerini yaşatmayı kendilerinin bir
görevi olarak gören Ahıska Türkleri, ABD’de çok önemli işler
başarmışlardır. Örneğin, Ahıska Türklerinin kendilerine ait bir Müslüman
mezarlığı vardır. Sürekli bir araya gelebildikleri, dini ve milli özel günlerini
kutlayabildikleri Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi, burada yaşayan
Ahıska Türkleri için önemli bir yerdir. Ahıska Türkleri özellikle Ramazan
iftarlarında ve düğünlerde bir araya gelerek geleneksel yemeklerini
pişirmeye devam etmektedirler. Ancak, kimi zaman eve pizza ya da
hamburger sipariş etmek de normal bir durumdur.
Öte yandan, Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı özellikle genç yaştaki
bireylerin ileride Türkçeyi unutup tamamıyla İngilizce kullanmaya
başlamalarından, kendi kültürlerini unutup tamamıyla Amerikan tarzı bir
yaşamı tercih etmelerinden endişe etmektedirler. Bundan dolayı, çalışmada
da görüldüğü üzere aile üyeleri arasında kullanılan tek dil Türkçedir ve aile
büyükleri çocuklar kendi aralarında bile İngilizce kullandıkları zaman onları
uyarıp Türkçe konuşmalarını istemektedirler. Evlerin tamamında neredeyse
sadece Türk televizyon kanalları izlenmekte, bunun da çocukların Türkçe
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gelişimine katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Ahıska Türklerinin bu
endişesi yerinde bir endişedir. Uyum sağlamak ve İngilizceyi iyi kullanmak
burada yaşayan Ahıska Türkleri için gereklidir ancak bu, yeni neslin
Türkçeyi ve Türklüğü unutması anlamına gelmemelidir. Bunun için
şimdiden bazı önlemlerin de alınması şarttır.
Her şeyden önce, Türklerin yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde okul
programlarına seçmeli de olsa Türkçe dersleri eklenmesi konusunda
girişimlerde bulunmalıdır. Bunun yanı sıra, çocuklar için okul dışında Türk
dili ve Türk kültürüne yönelik dersler ve eğitimler sağlanmalıdır. Bu
eğitimlerde Türkçe derslerinin yanında halk oyunları, geleneksel Türk
sanatları gibi dersler de verilmeli böylece çocukların kendi gelenek, kültür
ve tarihlerini öğrenebilecekleri ve neticesinde bunlarla gurur duymalarını
sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Dahası, sadece Türkçe dersleri
değil aynı zamanda matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi dersler
de Türkçe olarak verilmelidir. Çalışmaya katılan pek çok Ahıska Türkü de
bu yönde taleplerini dile getirmişlerdir. Pek çoğu daha önce hiç Türkiye’de
bulunmamış çocuklara yönelik hem Türkçe düzeylerini arttırabilecekleri
hem de Türkiye’yi daha iyi tanıyabilecekleri kamplar ve geziler
düzenlenmeli, bu etkinlikler ücretsiz ya da mümkün olduğu kadar düşük
ücretli

olmalıdır.

Genel

ağın

ve

televizyonun

yaygın

etkisinden

faydalanılmalı, bu çocukların ilgisini çekebilecek popüler diziler, filmler ve
çizgi filmler üretilmeli ve bunlar vasıtasıyla bu çocukların ilgisi Türkçeye
çekilmelidir (Sakallı 2014). Nitekim yine katılımcı ebeveynlerin pek çoğu
çocuklarına Türkçe izletebilecekleri çok fazla yayın olmadığından şikâyet
etmektedirler. Son olarak da, Türk ve dünya edebiyatının klasik eserleri bu
çocuklara yönelik sade ve basit bir dille yeniden yazılmalı, hem basılı
biçimde hem de e-kitap biçimde yayınlanan bu eserlere çocukların kolayca
erişimi sağlanmalıdır. Özellikle, İngilizcesi de bulunan kitapların Türkçe
olarak bu çocuklara sunulması, İngilizcesiyle Türkçesini birlikte okuma
olanağı verecek ve çocuklar böylece İngilizce üzerinden Türkçeyi pratik
yapabileceklerdir. Katılımcı ebeveynlerden biri bunu yaptıklarını ve çok
yararlı olduğunu gördüklerini söylemiştir.
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Bu çalışma, ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri arasında iki dillilik ve iki
kültürlülük üzerine yapılan bir çalışmadır. Benzer çalışmalar diğer ülkelerde
yaşayan Ahıska Türkleri arasında da yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırılarak
farklı ülkelerde yaşayan Ahıska Türkleri için dil ve kültür bağlamında hem
Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlere uyumunu sağlayacak hem de onların
kendi dil ve kültürlerini korumalarını sağlayacak yeni projeler üretilebilir.
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AHISKALI TÜRKLERİN GÜNEY KAZAKİSTAN’A ZORLA
SÜRGÜN EDİLMESİ
FORCED RELOCATION OF TURKS -AHİSKA FOR FHE
SOUTHERN REGION OF KAZAKHSTAN
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ТУРОК-АХЫСКА НА
ТЕРРИТОРИЮ ЮЖНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА
Almira İBAŞOVA*
Özet
Ahıskalı Türkler son derecede trajik kader yaşayan halklardan birdir. Bu
halk Gürcistan sınır içindeki Ahıska bölgesinin yerli halkıdır. Onlar 1944
sürgününe kadar Ahıska, Aspinza, Adıgün, Ahırkelek ve Bogdanovka
ilçelerinde yaşıyorlardı.
İ.V.Stalin’in emriyle Türkler zorla Orta Asya ve Kazakistan’a sürgün
edildiler. Bu halkın sürgün edilmesi konusunda karar 1944 yılın Temmuz
ayının sonunda verilmiştir. Resmi kayıtlara göre Ahıska’dan 120 bin Türk
resmi kayıt dışındaki sayıya göre 200 bin insan sürgüne gönderildi.
Ahıskalıların hafızasında unutulmayacak en ağır iki tarih ebediyen
kalacaktır. Bu tarih:
1. Ana vatanı Ahıska’dan sürgün edildiği 15 Kasım 1944 tarihi;
2. 1989 yılındaki Fergana olaylarında yaşadıkları.
Bu makalede Ahıskalı Türklerin suçsuz yere sürgünde yaşadıkları büyük
çaplı trajik olayın sonuçlarının yanı sıra, kitlesel siyasi baskı yıllarında
Kazakistan’a sürgün edilmelerini de araştırıp yazılacaktır.
Özellikle de Kazakistan'ın güney bölgesinde yerleştirilen Ahıskalı Türklerin
tarihi üzerine yapılan çalışmalara özel bir yer verilecektir.
Onların yerleştirildiği ilk günlerde yaşadıkları sıkıntı ve mahrumiyetler, tüm
özel yerleşimcilerin özellikleri ve savaş sonrası ulusal ekonomiyi
canlandırma konusunda Kazakistan’ın yerel halkına yardım etmeleri
konusundaki muazzam cesaretlilikleri konusu ele alınacaktır.
Ayrıca Kazakistan'ın güneyine sürgün edilen Ahıskalı Türkler konusundaki
arşiv verilerinden örnekler verilecek.
Anahtar kelimeler: Güney Kazakistan, Ahıska, Türk, Sürgün, istatistik,
tarih.

*

Проф. Др. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,
almira_i@mail.ru
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Abstract
Turks - Ahiska are relatively few people with extremely tragic fate.
Indigenous people of Georgia, they lived in the South of the country in three
areas of Ahiska (meskhetiya) – Akhaltsikhe, adigen, Aspindz, and partly in
Javakheti (Akhalkalaki district).
By order of Stalin Turks - Ahiskawere forcibly relocated to Central Asia.
The decision on deportation of Turks-Ahiska was taken in the end of July
1944. In total, according to official data, 120 thousand people were
deported, according to unofficial data, the number of people exceeded 200
thousand.
In the history of the people will remain two unforgettable dates that will be
in the memory of Turks -Ahiska forever:
1) resettlement from the Motherland (Ahiska) in 15 november 1944;
2) resettlement from Uzbekistan in 1989, in connection with the conflict in
the Fergana valley.
This article will consider the history of the Turks of Ahiska, as well as their
deportation to Kazakhstan in the years of mass political repression, as well
as the consequences of this large-scale tragic event.
A special place will be given to the study of the history of the deported
people resettled in the southern region of Kazakhstan.
About the first days of their arrival, about the burdens and hardships
characteristic of all special settlers, and about their great perseverance to
help local residents of Kazakhstan in the restoration of the post-war
economy.
Moreover examples from archival data of immigrants to the southern region
of Kazakhstan will be given.
Today Turks - Ahiska in Kazakhstan live in virtually all regions and regions
and the population of Turks - Ahiska in Kazakhstan exceeds 200 thousand
people.
Ethnic and cultural associations of Turks –Ahiska were established in all
regions and major cities of the country.
Keywords: Southern Kazakhstan, Ahiska, Turks, deportation, history,
statistics.
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Резюме
Tурки-Ахыска
сравнительно
немногочисленный
народ
с
исключительно трагической судьбой. Коренные жители Грузии, они
жили на юге страны в трех районах Ахыски – Ахалцихском,
Адигенском, Аспиндзском, а также в Ахалкалакском районе.
По приказу И.В. Сталина турки-Ахыска были насильственно
переселены в Среднюю Азию. Решение о депортации было принято в
конце июля 1944 года. Всего, по официальным данным депортировали
120 тыс. человек, по неофициальным количество людей превышало
200 тысяч.
В истории народа останутся двенезабываемыедаты, которые будут в
памяти турков- Ахыска вечно:
1) переселение с родины (Ахыска) в 15 ноябре 1944 году;
2) переселение с Узбекистана в 1989 году, в связи погромом в
Ферганской долине.
В данной статье будет рассмотрена история возникновения турков Ахыска, а также их депортация в Казахстан в годы массовых
политических
репрессий,
а
также
последствий
этого
крупномасштабного трагического события.
Особое место будет уделено изучению истории депортированного
народа, переселенных в южный регион Казахстана. О первых дняхих
прибытия, о тяготах и лишениях, характерные для всех
спецпереселенцев, и обогромном их упорствепомогать местными
жителям Казахстана при восстановлении послевоенного народного
хозяйства.
А также будут приведены примеры из архивных данных переселенцев
в южный регион Казахстана.
Ключевые слова: Южный Казахстан, Ахыска, турки, депортация,
история, статистика.

Введение
Объективное, всестороннее исследование истории депортации в
Казахстан народов в годы массовых политических репрессий, как
непосредственно

самого

процесса,

а

также

последствий

этого

крупномасштабного трагического события, является одной из важнейших
задач современной исторической науки.
Изучение истории депортированных народов Казахстана важно
не только с точки зрения самопознания этими народами своего прошлого,
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но и для исследования огромной по своему размаху и последствиям,
страницы истории Казахстана, какой является переселенческое движение,
объектом которого был Казахстан.
Значимость изучаемой проблемы обусловливается необходимостью
заполнения «белых пятен» в истории Казахстана. История депортации
народов в республику раскрывает такие стороны истории Казахстана, как
изменение

этнодемографической

ситуации,

возникновение

и

функционирование «лагерной экономики», создание лагерей - Карлага,
Степлага, Алжира и другие, куда стекались представители всех
депортированных народов. Исходя из вышеизложенного, необходимо
подчеркнуть,

что

изучение

истории

депортации

народов

как

в

отдельности, так и комплексно является актуальной проблемой.
Значимость темы заключается и в том, что сквозь призму ее изучения
представляется
республике

в

экономической
Объективное
консолидации

возможность
целом,
и

анализа

а

также

культурной

исследование

и

жизни

этой

казахстанского

исторических

процессов

в

общественно-политической,
депортированных

проблемы

общества

будет
и

народов.

способствовать

укреплению

основ

общенационального единства.
Казахстан

–

государство

многонациональное

и

много

конфессиональное, в настоящее время, переживающее решающий этап
реформирования всей социально-экономической структуры. Для нас
сохранение межэтнического согласия, создание в обществе атмосферы
диалога и взаимопонимания важнейшая составляющая гражданского
мира и политической стабильности. Полиэтнический и поликультурный
Казахстан рассматривает единство и согласие как необходимую ценность,
обогащающую спектр возможностей для устойчивого развития страны,
ускоренной системной модернизации. Казахстан сохранил характер
дружелюбия и активного сотрудничества многочисленных этносов.
Республика обрела уникальный опыт межэтнического согласия и мирного
сосуществования народов.
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1.История депортации народов в Казахстан
Изучение

истории

депортации

народов

на

территорию

Казахстана накануне и в период Великой Отечественной войны началось
только в конце 80-годов XX века. До этого на эту тему не говорили. Даже
выход Указа Президиума Верховного Совета СССР 1957 года о
восстановлении года ликвидированных в годы войны автономных
республик и областей не давал права исследователям обращаться к этой
«деликатной»

теме.

Попытки

недоступность

архивных

исследования

материалов,

наталкивались

первичных

документов,

на
на

основании которых предпринималось выселение. Сегодня благодаря
демократизации появились публикации, посвященные столь важной
проблеме. Тем не менее, до сих пор нет сводного, обобщающего
исторического труда на эту тему.
Без постижения прошлого не будет стабильного настоящего и
достойного будущего. В этом контексте особенно актуально изучение
страниц

«забытой» истории,

которые

связаны

с

межэтническим

взаимодействием в Казахстане. Названный в свое время частью «тюрьмы
народов», а затем «лабораторией дружбы народов», Казахстан испытал
все коллизии подобных превращений и несет в своем прошлом и
настоящем уникальный опыт совместного проживания и деятельности
более

130 представителей этносов.

Изучение

социально-культурного

развития диаспор способствует более полному воссозданию истории
Казахстана. На это акцентирует внимание первый президент Казахстана
Н.А.Назарбаев, обращаясь к ученым сферы общественных наук:
«…Проблемы межнациональных отношений могут и должны стать
ключевыми в ваших сегодняшних исследованиях» (Назарбаев, 1995, с.5079). В этой связи проблема изучения процесса формирования социальнокультурного развития диаспор имеет важное значение.
В республике в годы усиления социальной поляризации и
межэтнической напряженности со стороны молодого государства были
созданы институциональные и правовые возможности для развития
диаспор: был принят ряд законов, в частности «О гражданстве», «Об
иммиграции», а также были созданы государственные институты, как
Координационный совет по реализации государственной программы
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развития казахского и других национальных языков, департамент по
миграции при Министерстве труда (ныне Агентство по миграции и
демографии), Национальный совет по государственной политике при
Президенте, Государственная терминологическая комиссия при Кабинете
Министров.
1 апреля 1995 г. Указом Президента РК был образован
Государственный комитет по национальностям. В работу Госкомнаца
вошло налаживание контактов со всеми национально-культурными
центрами,

а

также

с

политическими

партиями,

общественными

движениями, которые зарегистрированы в республике. Религиозная
ситуация в нашем государстве во многом определяется спецификой
полиэтнической структуры населения. С обретением независимости
Казахстана

начали

государственной

определяться

конфессиональной

новые
политики.

направления
В

январе

новой
1992 г.

Верховный Совет Казахстана принял Закон «О свободе вероисповедания
и религиозных объединениях». Этот Закон, действующий в настоящее
время, является основополагающим юридическим документом.
Цель написания статьи – изучение вопроса о
переселениетурков-ахыска на территорию южного региона казахстана.
Эта цель определяет следующие задачи:
− дать историографический анализ проблемы депортации турков-ахыска
в южный регион Казахстана;
− исследовать причины, сущность, характер депортации;
− проследить, как проходило расселение депортированного народа на
территорию южного региона Казахстана;
− показать последствия депортации турков-ахыска в южный регион
Казахстана как для них самих, так и для всего казахстанского общества.
Объектом исследования является насильственное переселение турокахыска на территорию южного региона казахстана.
Предмет исследования – южный регион Казахстана, как объект
переселения депортированных турок-ахыска.
Имеются очень моного исследований, а также богатый
архивный материал истории народов,депортированных в 30-40-е годы
(Некрич Александр, 1978, с.189-200), (Земсков Виктор, 1991, с.32-

688

36),(Бугай Николай, 2009, с.223-300). Эта актуальная проблематика
получила

отражение

в

исследованиях

казахстанских

ученых

(Алдажуманов Кайдар, 1997, с.157-200), (Хасанаев Марат, 1997,с. 2834),(Кульбаев Талгат, 2001, с. 157-235), (Романов Юрий, 1998, с. 255300),(Козыбаев Манаш, 1991, с.237-241), (Баймаханов Мурат, 1998, с.97180), (Хегай Алексей, 1996, с.60-65), (Жангуттин Бауржан, 2001, с. 59-65),
в

которых

содержится

оценка

депортации

как

преступления

тоталитарного режима.
Итак, несмотря на актуальность, теоретическую и практическую
значимость данной проблемы, можно констатировать, что вопрос
изучения истории депортации народовтурок-ахыска на территорию
Казахстана накануне и в период Великой Отечественной войны пока не
получил комплексного, объективного освещения по республике и ее
регионам.

В

частности,

малоисследованными

остаются

вопросы

размещения депортированных народов в Казахстане, их хозяйственного
устройства,

трудоиспользования

и

последствий

насильственного

переселения как для них самих, так и для казахстанского общества.
В ходе исследования проблемы использовались принципы
историзма, научной объективности, целостности. Следуя принципу
историзма

как

универсальному

методу

исторического

познания,

попытались изложить материал в хронологической последовательности,
сопоставляя отдельные периоды жизни депортированных народовтурокахыска на территории южного региона Казахстана в тесной связи с
политикой, осуществляемой государством по отношению к ним.
Объективный критерий изучения этой проблемы заложен в исторических
фактах и исторических источниках (Вестник АН КазССР, 1990, №5, с.1518).
Научная новизна, практическая значимость данной статьи
заключается в том, что в работе предпринимается попытка исследования
истории депортации турок-ахыска в южный регион Казахстана.
1.1. История турок-ахыска
Ахыска турки – сравнительно немногочисленный народ с
исключительно трагической судьбой. Коренные жители Грузии, они жили
на юге страны в трех районах Ахыски (Месхетии) - Ахалцихском,
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Адигенском,

Аспиндзском,

-

а

также

частично

в

Джавахетии

(Ахалкалакский район).
История турецкого народа поражает воображение своими
грандиозными событиями, со смешением многих народностей, культур,
языков. Великие византийские, просвещенные арабские и воинствующие
тюркские предки, собранные воедино в едином турецком народе,
образуют в совокупности второй Вавилон.
История турок-ахыска началась с периода расселения тюркских
племён на территории Кавказского региона. Населяли юго-западные
регионы современной Грузии. Известно, что ещё во II веке на северном
Кавказе появились тюркоязычные племена, прибывшие сюда из
Центральной Азии под общим именем «Гунны».
Месхетинский район Грузии в ХVІ веке был завоеван Турцией и
заселен турками, которые жили здесь до 1944 года. Сами
турки Месхетинский район называют Ахалцихским и не приемлют
название «Месхетия». В 1829 году с приходом сюда русских турки
перешли в Российское подданство.
В

1928–1937

годы

турки-месхетинцы

подвергались

преследованиям – их принуждали менять национальность и брать
грузинские фамилии. Ахыска-турки были против всего этого, несмотря на
все угрозы турки-месхетинцы не сломились,

они хотели сохранить

национальный дух и порядки обычаев.
По приказу И.В. Сталина турки-ахыска были наслильственно
переселены в Среднюю Азию. Решение о депортации турок-месхетинцев
(турок-ахыска) было принято в конце июля 1944 года. По постановлению
ГКО СССР № 6279 от 31 июля 1944 года было принято решение о
выселении турок-месхетинцев из Грузии в Казахстан, Киргизию и
Узбекистан.

Государственный

комитет

обороны

принял

тогда

постановление о переселении в республики Средней Азии (Казахстан,
Узбекистан, Киргизия) турок, курдов и хемшилов из приграничной
полосы Грузинской ССР "в связи с тем, что значительная часть населения
была связана с жителями приграничных районов Турции родственными
отношениями и проявляла эмиграционные настроения, по обвинению в
пособничестве врагам, занятиях контрабандой и служению для турецких
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разведывательных органов источником вербовки шпионских элементов и
насаждения бандитских групп".
Их депортировали в три дня - с 15 по 17 ноября 1944 года .
Депортация продолжалась всего три дня, причем на сборы в каждом
селении отводилось только по два часа.
2.

Документальный рассказ

В Казахстан

привезли 6309 турецких семей, это 27 833

человека, которые были заселены на територии пяти областей: Алмаатинской,

Джамбульской,

Талдыкурганской,

Туркестанской

и

Кызылординской.
Мамедова Эльвина, студентка 3 курса Международного
казахско-турецкого университета имени Ясауи,делится невыдуманной
историей своей дедушки, депортированного в южный регион
Казахстана.
«Наши корни идут с Турции города Эрзурум который
неподалёку находится от границы Грузии наш самый давний предок дед
Хамит он жил в в городе Караязы и в поисках работы в желание большего
достатка он со своей семьёй на лошади переезжает в Грузию
Ахалкалакский район город Хавет который находится очень близко к
границе Турции. Дед увеличил прибыль,они начали жить очень хорошо,
и были очень престижной семьёй которая имела высокий авторитет, на то
время считались самой богатой семьёй района, семья росла, имели
пастбище, занимались пчеловолством, земледелием, скотоводством,
сельским хозяйством на протяжении 100-150 лет жили в спокойствие и
достатке до прихода Советского союза. Далее могу рассказать про своего
пра-пра дедушку Сулеймана он на данный момент похоронен в Турции
городе Чилдыр, жил он также в Хавете но по причине сватовства своему
старшему сыну поехал в Чилдыр и там заболел и там погиб. На то время
границы не было из-за этого спокойно могли ездить туда и обратно, по
рассказам дедушки город в котором жили то есть Хавет находился так
близко к Турции что когда приходило время пяти кратный молитвы они
без усердий слышали звук Азана
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В 1935-37 года до переселения собрали все паспорта и метарки ахыска
турков и записали азербайджанами, это было провокацией против турков
якобы это не турки, а азербайджани входили в СССР.
Мой дед Амир Мамедов окончил университет в Тбилиси и был
педагогом в годы проживания в Хавете был учителем и сел советом также
в селе Давния был председателем махаганды. Когда 1935-37 годах меняли
паспорта он сказал что его паспорт утерян, и получил новый паспорт где
вписано была национальность Азербайджанец, а его настоящий по сей
день имеется у дедушки где написано что он турок.
Началось переселение 1943 первыми были чеченцы, далее в
1944 году в покрове ночи к каждому дому подошли по 2-3 солдата и
сказали опустошить дома в течении 2 часов, им сказали что они должны
покинуть дома , но это на время 2- месяца что там будет проходить
военная подготовка, многие семья не знали что им делать как они
покинут родину, свои дома, скот, но русские, грузины, армяни знали
ранее об этом и известили местный народ и некоторые семья были
готовы, они взяли с собой еды, семена растений и многое другое что им
может пригодится в чужой стране, их начали заполнять в товарные
вагоны и в течении 29-30 дней длился их путь который причинил им
много горя дети и старики умерали от холода, голода поезда не
останавливались, для освобождения вагонов от трупа поезда замедлялись
открывались двери трупы людей выкидывали и продолжали путь в
Среднюю Азию точнее в Казахстан, в Кыргызтан и в Узбекистан. Мой
пра дедушка Амир с женой и с детьми остановился в Арысе, а его братья
и сестра поселились в Илиновку на данный момент поселок Керейит,
переселенные народы находились в 12 летнем комендантском часе, им не
разрешалось без разрешения власти покидать их местность, что бы
поехать куда-либо они брали разрешение у Сельского Совета или же у
военных на покидания села на день или несколько часов, также должны
были отмечаться при выходе так и о приходе. Мой пра дед Амир узнает
что его родные находятся в Керейите и в покрове ночи сбегает с Арыся с
детьми, жена его была тяжело больна и была похоронена в Арысе. Здесь
в Южном регионе Казахстана казахи приняли их очень тепло, каждой
казахской семье полагалось по одной турецкой семьи, как говорил дед
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казахи были очень гостепримным народам они делили с нами еду, одежду
и жилье.
1956

после

смерти

Сталина,

Хрущев

дал

приказ

все

переселенцы могут вернуться на родину. Весь кавказский народ чеченцы,
болгары, карачайцы, татары и многие другие смогли вернуться себе на
родину, но только Ахалкалакские турки не смогли вернуться так как
грузины и армяни захватили эти местности и уже построили свою
бытовую жизнь. 1958 мои предки переезжают в Азербайджан, на то время
Гейдар Алиев очень поддерживал Ахыска турков, но они не смогли жить
в спокойствие проблемы с армянами заставили их вернуться в Казахстан.
Здесь мой дед также продолжал заниматься

своим любимым делом

пчеловодством он снабжает мёдом не только свою семью, но также весь
посёлок. Как я говорила ранее при переселении люди перевезли семена
разных овощей и фруктов, каждый народ внёс частичку своей культуры в
Казахстан, таким образом плодородная земля Казахстана обагатела
разной растительностью.
Также многие наши родные остановились в селе Калинин.
Казахский народ помог им приобрести дома, они протянули руку помощи
моему народу.”

693

3.

Перепись турецкого народа в Казахстане

Из 27 833 турков, переехавших в Казахстан в годы войны, по
переписи 1959 года в Казахстане остались 9 916 человек. Спустя 11 лет, в
1970 году, в Казахстане проживали уже 18 397 турков, из этого видно, что
с 60-х годов турки решили обосноваться в Казахстане, турецкие семьи
того времени насчитывали по 6-8 детей. По материалам переписи 1979
года численность турков в Казахстане составляла 25 820 человек,
увеличившись за 9 лет на 40 %. Этот показатель ниже предыдушего
периода переписи. Это можно обьяснить тем, что в этот период было
меньше турок детородного возраста, так как в период депортации в
Казахстан была очень большая смертность. По некоторым сведениям по
дороге погибло несколько тысяч человек, а в первые шесть месяцев
проживания в новых условиях в Казахстане и Узбекистане умерли 37
тысяч турков, 17 тысяч из которых дети и подростки. Периодом, когда
эти 17 тысяч детей и подростков могли бы увидеть своих внуков, и были
70-е годы. Второй причиной сокращения роста численности турков стал
переезд этнических турков за пределы Казахстана, в основном, в
Азербайджан.
По переписи 1989 года в Казахстане проживали 49 567
представителей турецкого народа. Из этого видно, что турки в основном
закрыли тему переезда и начали глубоко пускать корни в казахскую
землю.
В 1999-2009 годы численность турков возросла на 28 % и составила 97
015 человек. В 1959 году турки составляли 0,1% населения республики, а
к 1 января 2014 года составляли 0,6 % населения.
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Стремление государства в укреплении межнационального
согласия

и

развития

национально-культурных

потребностей

всех

национальностей, проживающих в республике, выразилось в создании
Ассамблеи народов Казахстана. В 2007 г. Ассамблея народов Казахстана
получила конституционный статус и право избирать депутатов Мажилиса
Парламента РК. В 2008 г. был подписан закон «Об Ассамблее народа
Казахстана». Он стал признанием огромных заслуг Ассамблеи в
сохранении мира и согласия в Казахстане.
Краеугольным камнем в национальной политике любого
государства

являются межэтнические

несвоевременном

реагировании

противоречия,

могут

которые,

перерости в

при

открытые

конфликты. Основнойзадачей национальной
политики государства является «сглаживание»

таких

углов,

путем

решения ряда задач, которые вели бы общество на созидание и
консолидацию, а не на разрушение. В этом немаловажную роль играют
этнокультурные центры.
В Туркестанской области проживают представители 108
этносов. На территории области действуют 20 областных этнокультурных
объединений и 51 их филиала в городах и районах. Этнокультурные
центры принимают участие во всех значимых мероприятиях, проводимых
в области. Для всех этнокультурных центров созданы условия для
сохранения и развития своего языка, культуры и традиций.
На территории Казахстана живут 180 тысяч туркахыска, из
40232проживают на территории южного региона

Казахстана, в 12

районах Туркестанской области.
В 1998 году,вТуркестанской области, был создан областной турецкий
культурный центр. Деятельность культурного центра направлена на
возрождение культуры, языка, обычаев и традиций турецкого этноса. В
настоящее время работают 7 филиалов областного турецкого культурного
центра. При областном центре создано молодежное крыло и совет
старейшин.Все турки области свободно говорят на казахском языке и
почти все турецкие дети обучаются в казахских школах. Поступившие в
высшие учебные заведение тоже обучаются в казахских группах. Центр
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ежегодно

проводит

мероприятия,

направленные

на

сохранение

стабильности и дружбы между народами Казахстана.
Турецкая

диаспора

имеет

возможность

развивать

свою

культуру, изучать язык, обычаи и традиции. В центре открыты курсы
турецкого языка. Посещают их не только представители турецкого
народа, но и других национальностей. Словом, представители турецкой
диаспоры получают

все больше возможностей для возрождения

национальной культуры и языка, возрастает этническое самосознание, а
главное – казахстанские турки почувствовали себя равными среди равных
в нашей общей многонациональной семье.
С 2000 года выходит Международная газета «AhıskaАхыска» на трех языках: турецком, казахском и русском, она является
печатным изданием Турецкого этнокультурного центра в Казахстане и
выходит под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. «Ahıska-Ахыска»
распространяется не только во всех городах Казахстана, но и в Турции,
Азербайджане, России, Украине, Америке, Узбекистане, Кыргызстане,
Грузии.Газету

читают

самые

разные

слои

населения.

«Ахыска»

пользуется популярностью у представителей власти страны, посольств и
консульств, а также у различных диаспор республики и иностранцев.
Главным редактором по южному региону Казахстана является Рейхан
Алайбекова учитель первой категории, преподает историю Казахстана,
всемирную историю и основу права.
В Туркестанской области существует футбольная команда
«Карасу-Ахыска», основателями которой являются молодежь поселка
Карасу, капитан команды Алисултан Чучуладзе. Команда показывает
хорошие показатели по области и республике.
Заключение
Процесс демократизации и открытости казахстанского общества
позволили национальному общественному объединению турок поднять
этнокультурное развитие своего народа на качественно новый уровень.
На сегодняшний день туркахыска, проживающие в южном регионе
Казахстана, заняты в разных секторах экономики и вносят весомый вклад
в развитие Казахстана. Есть среди них бизнесмены, преподаватели,
писатели, спортсмены, например Хаммет Рустем – борец греко-римского
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стиля,

неоднократный

чемпион

Турции,

победитель

турнира

«VehbiEmreGoldenGrandPrix», многократный призер Европы. Выступает
за сборную Турции. Хаммет Рустем родился Туркестанской области в
Сайрамском районе с.Карасу, 2003 году стал чемпионом РК, 2004 году
чемпионом спартакиады РК, многократный победитель турниров, мастер
спорта.
История свидетельствует, что казахская земля стала родным
домом для представителей многих народов, которые в силу различных
причин оказались на ее территории. Великий казахский народ приютил
многих из них, а плодородная земля вскормила их. На современном этапе
национальные культурные центры достойно занимают свою нишу в
обществе. Все диаспоры, проживающие в Казахстане вносят свою
весомую лепту в процветание независимого Казахстана.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR AHISKA TÜRKLERİ’NİN
KAZAKİSTAN’DAKİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
HISTORY AND CULTURE OF AHISKA TURKS IN
KAZAKHSTAN: PAST AND PRESENT
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ТУРОК-АХЫСКА В КАЗАХСТАНЕ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Gülcemal JORAYEVA*
Özet
Kazakistan’da yaşayan birçok Türk kökenli olan halklardan biri Ahıska
Türkleridir. Günümüze kadar Kazakistan’da yaşayan Türkler 1944’te
Gürcistan’dan sürgün edildı. Gürcistan’a dönmek için imkanı olmayan
Türkler birçok ülkelere dağıldı. Genellikle, Kazakistan’ın Ahıska
Türkleri’nden bahsederken, Türkiye’nin yerli sakinleri anlamına gelir, ancak
sınır dışı edilen Türklere, Ahıska Türkleri kelimelerini kullanılmaktadır.
1944’te sürgün edilmeden önce Türkler, Gürcistan’ın güneyinde, yani
Türkiye ile sınır topraklarında yaşadılar ve barış içinde çalıştılar. Ancak
talihsizlik bu insanlara 14 Kasım 1944’te soğuk vagonlara yüklenip
bilinmeyen yabancı topraklara götürüldü. Hayatta kalmak, kalanları
korumak için Türkler milletlerini gizlemek zorunda kaldılar. 1989’a kadar
bu halk hakkında yazılması ve bahsedilmesi yasaklanmıştı. Kökenleri
konusunda da birtakım tartışmalar ortaya çıkmaktadır ve sonrasında bu
mesele siyasileştirilmiştir. Rusya İmparatorluğunun 19. ve 20. Yüzyılın baş
dönemine ait kayıtlı belgeler ile kaynaklarda “Müslümanlar” ve “Türkler”
kelimeleri sıkı bir şekilde kullanılmıştır, bazı zamanlarda “GürcüMüslümanlar” olarak algılanmıştır. Sovyet döneminde ise Ahıska Türkleri
sürgün edilmeden 1944’te kadar “Türkler” veya “Azeriler” olarak
adlandırılmıştır. Ahıska Türkleri’nin anavatanlarına dönüş hareketinin
ortaya çıkışıyla bağlantılı olarak, 1970’lerde ve 1980’lerde kökenleri
konusunda iki ilmi versiyon ortaya çıktı. Birincisi Gürcülerin kökenlerini
belirler ve Gürcü bilim adamlarının araştırmalarına dayanır. Bu teoriye
göre, 1578’de tarihi Gürcistan’ın Ahıska bölgesi Osmanlı Türkleri
tarafından fethedilmiş ve sonuç olarak, yerel halk İslam’ı benimsemiş,
Gürcistan kimliğinden çıkarak kaybetmiştir. Bu bakış açısını
destekleyenlerin etkisiyle, 1980’li yılların sonundan itibaren, özellikle
Fergana olaylarından sonra, ilmi çalışmalarda yeni terimler popüler hale
geldi - “Ahıska Türkleri”.
Anahtar kelimeler: Ahıska Türkleri, Sürgün, Ahıskalar, Diaspora, Kültür,
Türkçe.
Abstract
One of the many Turkic groups living in Kazakhstan are the Ahiska-Turks.
The Turkish ethnic group currently living in Kazakhstan was deported from
Georgia in 1944. Not being able to return to their homeland in Georgia, the
Turks were scattered in many countries. Usually, speaking of Ahiska, the
Turks of Kazakhstan, one implies the indigenous people of Turkey, but the
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deported Turks are mentioned as Ahiska Turks. Before the deportation of
1944, the Turks lived and worked in the south of Georgia - on the border
with Turkey. But the misfortune befell this people on November 14, 1944,
when they were loaded into cold cars and taken to unknown lands. In order
to survive, to preserve all that remained, the Turks had to conceal their
nationality. It was forbidden to write and mention these people until 1989.
There is no clarity in the question of their origin, which contributed to the
emergence of sharp discussions, which then took a political character. In the
sources and documents of the Russian Empire of the XIX - early XX
centuries, the terms “Muslims” and “Turks”, sometimes “Sunni Georgians”
prevail. In Soviet times, before the deportation of 1944, these people were
called as “Turks” or “Azeris”. In connection with the emergence of the
movement of the Ahiska Turks for returning to their homeland, in the 7080s. two polar positions appeared on the question of their origin. The first
one determines their Georgian origin and is based on the research of
Georgian scientists. According to this theory, the historic Georgian region
of Meskhetia in 1578 was conquered by the Ottoman Turks, and as a result,
the local population adopted Islam, was made Turkish and lost Georgian
identity. Under the influence of supporters of this point of view, from the
end of the 80s, especially after the Fergana events, new terms became
widespread in the literature - “Meskhetian Turks”.
Keywords: Ahiska-Turk, deportation, diaspora, culture, Turkish language.
Резюме
Одной из многочисленных тюркских групп, проживающих в
Казахстане, являются турки-ахыска. Турецкая этническая группа,
проживающая в настоящий период в Казахстане, была депортирована
из Грузии в 1944г. Не имея возможности вернуться к себе на родину в
Грузию, турки оказались разбросанными по многим странам. Обычно,
говоря о ахыска турках Казахстана, подразумевают коренных жителей
Турции, но к депортированным туркам используют словосочетания
турки-ахыска. До депортации 1944 года турки мирно жили и трудились
на юге Грузии - на самой границе с Турцией. Но несчастье постигло
этот народ 14 ноября 1944 года, когда их погрузили в холодные вагоны
и увезли в неведомые края. Чтобы выжить, сохранить все, что
оставалось, турки вынуждены были скрывать свою национальность.
Об этом народе вплоть до 1989 г. было запрещено писать и упоминать.
Нет ясности и в вопросе об их происхождении, что способствовало
возникновению острых дискуссий, которые приняли затем
политический характер. В источниках и документах Российской
империи XIX-начала XX вв. преобладают термины “мусульмане” и
“турки”, иногда “грузины-сунниты”. В советское время этот народ до
депортации 1944 г. именовали “турками” или “азербайджанцами». В
связи с возникновением движения ахыскинских турок за возвращение
на родину, в 70-80-х гг. появились две полярные позиции по вопросу
об их происхождении. Первая определяет их грузинское
происхождение и основывается на исследованиях грузинских ученых.
Согласно этой теории, историческая грузинская область Месхетия в
1578 г. была завоевана османскими турками, и в результате местное
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население приняло ислам, было отуречено и утратило грузинское
самосознание. Под влиянием сторонников этой точки зрения с конца
80-х гг., особенно после ферганских событий, в литературе получили
распространение новые термины - “турки-ахыска”.
Ключевые слова: турок-ахыска, депортация, дисапора, культура,
турецкий язык.
Введение
В

Казахстане

турецкая

диаспора

представлена

двумя

субэтническими группами – турки-ахыска и причерноморскими
турками. «Турецкий народ, - пишет Д.Е. Еремеев, - как и почти все
другие народы, не произошел от какого-то одного, например
тюркского народа или племени, а сложился из многочисленных
этнических компонентов. Это были различные тюркские племена огузы, туркмены, а также в меньшей степени, западные огузы,
печенеги, кипчаки, армяне, курды, лазы, грузины и другие» (Еремеев
1982, c.249). Турки-кочевники, переходя к оседлости и контактируя с
местным оседлым населением, ассимилировали часть его в отношении
языка, но сами переняли у него много навыков хозяйственнокультурного типа. Победившем же в процессе этногенеза языком
оказался турецкий, хотя он и подвергся сильному влиянию местных
диалектов. Это произошло главным образом потому, что тюрки в XII XV

веках,

а

позднее

XV-XVI

веках

составили

наиболее

многочисленную и господствующую политически общность (тюркиэтнолингвистическую, а турки уже - этническую) в Анатолии.
1. Политические и экономические трудности
Политический хаос и экономические трудности больно ударили
по этому немногочисленному народу, рассеянному по многим
республикам бывшего СССР. Возникли серьезные проблемы с
налаживанием контактов различных общин турок друг с другом. Даже
численность турков-ахыска на сегодня точно не известна. По данным
ряда исследователей, к началу 1998 г. на территории бывшего СССР
проживало 320-380 тыс. турок-ахыска. При этом расселены они
следующим образом: в Азербайджане - 100-135 тыс. чел.; в России 65-70 тыс.; в Казахстане - 90-105 тыс.; в Кыргызстане - 30-35 тыс.; в
Узбекистане - 10-15 тыс.; на Украине - 7-10 тыс. Незначительное их
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количество проживает и в других республиках бывшего СССР
(Курдаев, 1996, c.3).
В Казахстане по перепеси населения 2009 г. проживает 97000
ахыска-турков, однако специальных исследований по субэтническим
группам турков, по вариантам турецкого языка за пределами Труции
не проводилось (Смаилова, 2010, c.36).
2. Языковая политика
Язык

любого

народа

хранит

увлекательную

повесть

многовековых усилий людей познать, осмыслить и подчинить себе
окружающую их действительность (Копыленко, 1995, c.19). Отсюда
исходит важность этнолингвистики в исследовании того или иного
этноса. Этнолингвистику изучали различные ученые и лингвисты,
такие как Б.Л. Уорф «Language, Thought, and Reality», В.ф. Гумбольдт
«О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное
развитие человечества», Н.И. Толстой «Некоторые проблемы и
перспективы славянской и общей этнолингвистики», А.Т. Кайдаров
«Этнолингвистика», М.М.Копыленко «Основы этнолингвистики» и
другие.

Отметим,

«этнолингвистика».

что

Б.Л.Уорфу

Этнолингвистика

языкознании, изучающее язык

принадлежит
-

это

термин

направление

в его отношении

в

к культуре,

взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических
факторов функционировании и эволюции языка. В более широком
понимании

этнолингвистика

рассматривается

как

комплексная

дисциплина с помощью лингвистических методов «план содержания
культуры» народной психологии и мифологии независимо от способов
их формального представления (слово, предмет, обряд). Однако
некоторые ученые полагают, что этнолингвистика - пограничная
дисциплина,

возникшая

на

стыке

языкознания,

этнографии

и

социологии.
В.ф.Гумбольдт считает, что язык уникален по своей основе и
национален по различным способам выражения. Основываясь на его
учении, можно утверждать, что исследование языков мира, помимо их
фонетической стороны, это и есть этнолингвистика (Гумбольдт, 1984,
c.47).

Академик

Н.И.Толстой

трактует

этнолингвистику

как
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интердисциплинарное направление, изучающее язык и культуру
целостно,

подчеркивает

необходимость

«параллельного,

точнее

единовременного и единосущного рассмотрения развития носителей,
процессов дивергенции и конвергенции языка и этноса, проблем
диалектного членения языка и географического членения этноса»
(Толстой, 1982, c.399). Акад. А.Т.Кайдаров подчеркивает важность
кумулятивной функции языка, благодаря которой от предков к
потомкам передается драгоценное наследие народа. Благородная
миссия этнолингвистики состоит в том, чтобы наилучшим образом
использовать это свойство языка, распознать в нем и правильно
истолковать былые события в жизни этноса, его обычаи, традиции,
миропонимание

(Кайдаров,

1985:19).

Выявляется

и

тщательно

исследуется все то в языке, в чем нашли отражение жизнь,
современное бытие и история этноса, его материальная и духовная
культура. Этносы отличаются друг от друга прежде всего культурой в
самом широком смысле этого слова. Данное понятие включает не
только литературу, искусство, религию, но и национальную кухню,
организацию жилого пространства, нормы поведения, т. е форму
приветствия, правила вежливости и т.п. Для языка отдельных групп
населения характерны диалекты и говоры. В разных частях территории
расселения народа наблюдаются и различия в культуре.
3. Материальная культура турок-ахыска
К материальной культуре относятся особенности жилья (изба,
юрта) и его внутреннее устройства, убранства, одежда, обувь и
украшения.

Образ

жизни

народа,

его

традиционные

занятия,

человеческие взаимоотношения, народные обычаи и обряды, а также и
традиционная кухня. Кухня турков-ахыска Казахстана очень богата и
разнообразна. В ней из мясных блюд наибольшей популярностью
пользуются шашлыки. К мясу подают салат из помидоров, огурцов,
репчатого лука. Помимо мясных и рыбных блюд много разнообразных
голубцов: долма из капустных и виноградных листьев, фасоль в
стручках. Йогурт, айран, чокалек, каймак, брынза собственного
приготовления, занимают большое место в жизни турок. Турки, как и
жители других теплых стран и горных регионов мира, добавляют в
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пищу большое количество острой приправы - уксус, лук, перец.
Одежда у турок-ахыска современная: обычные пиджаки, брюки,
рубашки. Некоторые пожилые люди носят чалмы и фески. Основные
головные уборы - кепки, шляпы, береты. В женской одежде
национальные особенности сохранились лучше: шальи, скромные
длинные и закрытые платья. Женщины выходят на улицу (даже летом)
в

длинных

платьях

или

пыльниках,

скрывающую

фигуру.

Национальный женский костюм сохранился в основном в сельской
местности, он популярен среди крестьянок. Это ярких расцветок
платки, длинные широкие платья.
4.Традиции и обычаи
У турков-ахыска имеются различные обряды, связанные с тем
или иным событием, свадьбой, рождением ребенка, обрезание и т.д.
Национальный

колорит

турецкой

свадьбы

придают

то,

что

родственники невесты, по обычаю, делают вид, что не хотят отдавать
им

девушку,

требуют

выкуп.

Выплатив

назначенную

сумму,

свадебный картеж отъезжает, увозя невесту в дом жениха, при этом
соседи стараются этому помешать - задерживают машины, ставя
поперек дороги преграду, просят в виде выкупа деньги. Свадьба
проходит тихо, нет публичных поцелуев жениха и невесты. С невестой
имеет право танцевать только жених (Курдаев, 1996, c.35-40).
Обрезание по-турецки - сюннет. Совершают обрезание мальчику в
возрасте 7-12 лет. Это большой семейный праздник. Родители, гости
дарят мальчику подарки. В обряде обрезания обязательно участвует
мужчина, его называют «кирва», обязанность которого опекать до
совершеннолетия молодого мусульманина, наставлять на «путь
истинный».
5. Турецкая диаспора
Особенность

национального

характера

турецкой

диаспоры

состоит в их вежливости, гостеприимстве, прямодушии. Турецкое
гостеприимство известно многим, особенно щедрость простых людей,
которые ни за что не отпустят гостя без угощения, хотя бы чашки чая,
будь он для них совершенно посторонний человек. У турков-ахыска
нет чрезмерной веселости, говорливости, жестикуляции, темперамент
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турка сдерживают и догматы ислама, глубоко укоренившиеся в
сознании и привычках старшего поколения. В распределении
моральных ценностей у турок на первом месте идут храбрость, любовь
к родине, привязанность к семье и близким. Само слово «тюрк»
означает «сильный, крепкий. По-турецки «тюрк» имеет значение
«турок», как

представитель

турецкого этноса и

«тюрк», как

представитель этно-языковой общности тюркских народов. Для
духовной и культурной жизни каждой нации, проживающей в той или
иной стране, нужны три основных условия: мир, согласие и
созидательный труд. Без этого немыслимы ни демократические
преобразования,

ни

культура,

ни

прогресс,

ни

стабилизация

экономики. Это непосредственно касается и турецкой диаспоры. В
феврале 1991 года на учредительной конференции в столице
Казахстана был создан Республиканский турецкий Национальный
культурный центр. Филиалы которого находятся в Шымкенте и
Жамбыле. Главное, что предусматривается Уставом центра - это
дружба и согласие всех народов, проживающих на территории
независимого Казахстана. Активисты этого центра не забывают о
традициях, обычаях, культуре, а также о проблемах турецкой
диаспоры. Кроме того, представители турецкой диаспоры активно
участвуют и в политической жизни Казахстана, поддерживая курс
реформ и преобразований (Курдаев, 1996, c.3-6). Первой страной кто
буквально в течение получаса признал независимость Казахстана была
Турция. Первым главой иностранного государства стал Президент
Турции Тургут Озал. И следуя завету Ататюрка предложил помощь.
Переживавшая глубокий экономический кризис Турция взяла кредит
на Западе и передала его своим тюркским братьям в качестве
невозвратной помощи. Зато сегодня уже сами турки смотрят с
надеждой на Казахстан, который видится им тем самым мостом,
который соединит тюркский мир духовно и на основе общего
происхождения.
Заключение
Республика Казахстан – страна с шестнадцатимиллионным
населением,

занимающая

значительную

часть

территории
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Евразийского

континента,

в

которой

проживают

референтные

носители 126 языков разных генетических семей и типологических
характеристик. Среди разных этнических групп, проживающих на
данный момент в нашей стране, доминирующее большинство
представлено представителями разных тюркских этносов, говорящих
на языках всех групп тюркской семьи. Если весь тюркский мир
объединяет

более

евразийского

40

этносов,

пространства,

то

проживающих
в

современном

на

территории

Казахстане,

в

соответствие с данными переписи населения за 2009 г., проживает 25
тюркских этносов (Юсупов, 2014, c.78). Казахстан является регионом,
где в данный момент происходит процесс взаимовлияния тюркских
языков, принадлежащих к различным группам тюркских языков
(кыпчакской,

карлукской,

огузской,

саяно-алтайской

семьи.

В

Казахстане также живут носители двух наиболее архаичных тюркских
языков (чувашский и якутский). Таким образом, казахстанский
тюркский лингвистический ландшафт представляет интересный объект
для

социолингвистического

и

лингвокультурологического

исследований.
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KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKALI TÜRKLERİN TARİHİNDEN
(ÇİMKENT BÖLGESİ MATERYALLERİNDEN)
FROM THE HISTORY OF AKHYSKA TURKS LIVING IN
KAZAKHSTAN (BASED ON MATERIALS OF THE CITY OF
SHYMKENT)
ИЗ ИСТОРИИ ТУРОК-АХЫСКА, ПРОЖИВАЮЩИХ В
КАЗАХСТАНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДА ШЫМКЕНТА)
Gülnar NURBETOVA*
Özet
Bu makalede Ahıskalı Türklerin Kazakistan’a sürgün tarihi ve ağırlıklı
olarak Çimkent bölgesine yerleştirilme konusu araştırılacaktır. Aynı
zamanda Kazakistan’ın güneyinde yerleşen Çim şehrinin Kaytpas-I köyünde
yaşayan Ahıskalı Türklerin emeklerinden anlatılacaktır. Günümüzde Çim
ilinin Kaytpas-I küçük yerleşim köyünün güney bölgesinde yerleşen derin
vadinin Kazak Türkçesinde “Albastı say” diye isimlendirilen «Cinnet
vadisi» konusunda malumatlar da verilecektir. “Cinnet vadisinin” yeri
Bolşeviklerin “halk düşmanlarını” cezalandırma yerine dönüştürülmesi
konusunda konular ele alınacaktır. Bu konular Ahıskalı Türklerin yaşlı nesli
ile emek gazilerinin hayatından ve hatıralarına dayanarak yazılacaktır. 1944
yılın güz mevsiminde sürgün edilip, Kazakistan’ın Çimkent bölgesine
yerleşen Ahıskalı Türklerin yaşadıkları zorluklar ve Kazak halkının onlara
gösterdikleri hayırseverlikleri de kaleme alınacaktır. “Kaytpas-I köyünde
Ahıskalı Türklerin başladığı emek yolu, yerli Kazak halkı ile yakın sosyal,
kültürel ilişkileri de anlatılacaktır. Bu köyde bulunan “Hasret” müzesi
tarihinden de örnekler gösterilecektir. Esasen “Kaytpas-I köyündeki
Ahıskalı Türklerin emek yolundaki başarıları yazılacaktır. Çimkent
bölgesinde kök salan
Ahıskalı Türklerin ailelerinin Kazak aileleri ile çok iyi anlaşarak arkadaşlık
kurup beraber işbirliği yapmaları konusu da anlatılması gereken önemli
konulardan biri olacaktır. Çimkent ilinde 1944 yılından beri yaşayan
Ahıskalı Türkler arasından çıkan şairler, bilim adamları ile öğretmenlerin
çalışmaları da araştırılacaktır. Sovyet hükümeti döneminde Kaytpas-I
köyünde en fazla 40 aile yaşıyordu. Onların yaşayış evlerin çatısı “şiferle”
değil sadece çim toprakla örtülmüştü. Ancak son dönemlerde bu insanların
çalışkanlık ve becerileri sayesinde çatıları “şifer”le yapıldı. 1960.yıllara
kadar Kaytpas-I köyünde yerli halk içecek suyunu yaz mevsiminde arıktan,
kış mevsiminde köyün ortasında bulunan yalnız bir küçücük göle
yağmurdan, kardan biriken sudan istifade etmişler. Günümüzdeki bağımsız
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin temsilcilerinden Kazakistan
*

Проф.Док. Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави,
Казахстан/Туркестан, gulnarturkestan@gmail.com
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cumhuriyetinin Kazakistan halk Asambleyasında görev yapan Ahıskalı Türk
akademisyen var. O kazak memleketinin asil vatansever vatandaşı
olduğundan gururla bahis etmek mümkündür. Bu insan iki halkın kültürünü,
sosyo-politik faaliyetlerini manevi değerleriyle birlikte sürdürmesi
Anahtar kelimeler: Güney bölgesi, hikaye, hatıralar, şairler, dostluk
Abstract
In this article narrated the history of the deportation of Akhyska Turks to
Kazakhstan, the process of their deployment in the territory of the city of
Shymkent. The labor route of the Akhyska Turks living in the Kaitpas area
within the city of Shymkent, located in the south of Kazakhstan, is explored.
At present, information is being provided on renaming a deep ravine located
in the present small microdistrict of Kaitpas-1 of the city of Shymkent to
«Hecks foss». The problems of reshaping the «Hecks foss» to the place of
execution of “enemies of the people” by the Bolsheviks are considered.
Memories of the life course of the elders and labor veterans among the
Akhyska Turks are narrated. The problems and difficulties of Ahyska Turks
deported in the autumn of 1944 and arrived in the city of Shymkent are
investigated. The labor routes of Ahyska Turks in the village "Kaytpas-1"
are studied, as well as close social and cultural ties established with local
Kazakhs. There are excerpts of memories from the history of the Memorial
Museum of Grief. The achievements of the Akhyska Turks on the working
way in the village “Kaytpas” are mainly studied. The events, created on the
basis of unity and friendship of the families of the Akhyska Turks with the
families of the Kazakhs, raising more than one generation in the city of
Shymkent are investigated. Discusses the conversations and memories of
writers, public figures and teachers, employees of education, who came out
of Ahyska Turks living in Shymkent since 1944. During the years of Soviet
rule, about 40 families lived in the village of Kaytpas. Their homes were not
covered with slate. Only in subsequent years, the roof of their houses was
equipped with slate. Until the 1960s, local residents of the village Kaytpas
took drinking water in the summer from channels, and in winter from a
single well. At present, among the Akhyska Turks living in Kazakhstan,
there are public figures active in the office of the Assembly of the People of
Kazakhstan of the Republic of Kazakhstan. We can proudly say that they, as
noble patriots, live in this city. Having reunited culture, politics, spiritual
values of both nations, they continue to carry out their social and political
activities.
Keywords: southern edge, conversation, memories, writers, friendship
Резюме
В данной статье изучается история депортации турок-ахыска в
Казахстан, процесс их размещения на территории города Шымкент.
Исследуется трудовой путь турок-ахыска, проживающих в местности
Кайтпас в пределах города Шымкент, расположенного на юге
Казахстана. В настоящее время приводятся сведения о переименовании
глубокого оврага, расположенного в нынешнем малом микрорайоне
Кайтпас-1 города Шымкент на «Чертов ров». Рассматриваются
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проблемы о переформировании «Чертова рва» на место казни «врагов
народа» большевиками. Повествуются воспоминания о жизненном
пути старейшин и ветеранов труда среди турок-ахыска. Исследуются
проблемы и трудности турок-ахыска депортированных осенью 1944
года и прибывших в город Шымкент. Изучаются трудовые пути турокахыска в населенном пункте «Кайтпас-1», а также тесные социальные,
культурные связи, установленные с местными казахами. Приводятся
отрывки воспоминаний из истории музея «Мемориал скорби». В
основном изучаются достижения турок-ахыска на трудовм пути в селе
«Кайтпас». Исследуются события, созданные на основе единства и
дружбы семей турок-ахыска с семьями казахов, воспитывающие не
одно поколение в городе Шымкент. Рассматриваются беседы и
воспоминания писателей, общественных деятелей и учителей,
служащих сферы образования, вышедших из турок-ахыска,
проживающих с 1944 года в городе Шымкент. В годы советской власти
в селе Кайтпас проживало около 40 семей. Их дома не были покрыты
шифером. Только в последующие годы крыша их домов была
оснащена шифером. До 1960-х годов местные жители села Кайтпас
питьевую воду летом брали из арыков, а зимой из единственного
колодца. В настоящее время среди турок-ахыска, проживающих в
Казахстане существуют и активно работают общественные деятели в
аппарате Ассамблеи народа Казахстана Республики Казахстан. С
гордостью можем сказать, что они как благородные патриоты живут в
данном городе. Они воссоединив культуру, политику, духовные
ценности обеих народов, продолжают осуществлять свою
общественно-политическую деятельность.
Ключевые слова: южный край, беседа, воспоминания, писатели,
дружба

Введение
В данной статье изучается история депортации турок-ахыска в
Казахстан, процесс их размещения на территории города Шымкент.
Исследуется трудовой путь турок-ахыска, проживающих в местности
Кайтпас в пределах города Шымкент, расположенного на юге
Казахстана.
Теперь мы хотели бы ознакомить с краткой историей города
Шымкент. Ученые рассматривают различные исторические источники
о Шымкенте и значение названия города объясняют как «город с
садами», «озелененный город», «город среди дерна». Например,
относительно дерна название города трактуется таким образом:
Слово Шымкент состоит из тюркского «Чим» и иранского слов
«Кент», а также означает город, поселение. А в других трактовках
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значение названия города с согдийского (иранского) слова «чиминьчемень», следовательно означает луговая, цветущая долина, а к этим
словам добавили слово кент, что означает «зеленый (цветущий) город»
(Пириев А., 2003, с.24-25).
Можно

было

бы

приводить

очень

много

примеров

о

формировании основания города. Мы раскрывая тему нашей научной
работы, будем рассматривать историю размещения турок-ахыска на
территории города Шымкента и их дальнейшей судьбе за пределами
их исторической родины.
1. Краткая история города Шымкент и пребывания турки
ахыска
1.1. Трудовая жизнь в Кайтпасе
В настоящее время приводятся сведения о переименовании
глубокого оврага, расположенного в нынешнем малом микрорайоне
Кайтпас-1 города Шымкент на новое название «Дьявольское ущелье».
Рассматриваются проблемы о использовании «Дьявольского ущелья»
как место казни «врагов народа» большевиками. Повествуются
воспоминания о жизненном пути старейшин и ветеранов труда среди
турок-ахыска. Исследуются проблемы и трудности турок-ахыска,
депортированных осенью 1944 года и прибывших в город Шымкент.
Турки-ахыски аксакалы Османов Даштан, Османов Рамазан,
Курбанов Гаман, депортированные осенью 1944 года из Ахыска,
вспоминают о периодах своей трудовой жизни в колхозе «Кайтпас» в
годы войны, и о том, как они были под строгим наблюдением и
контролем со стороны органов внутренних дел. Они работали на
тракторах, распахивая и обрабатывая землю. Вместе с коренными
жителями трудились на общественной основе, тем самым становились
уважаемыми в коллективе за трудовые залуги. С тех трудных 40-х
годов по настоящее время аксакалы Рустем Аллазов, Кираз Каманов и
умершие Байрам Пириев, Пилош Алиев и другие говорили: «Мы
всегда благодарны нашей второй родине и казахскому народу». В
нынешнем поселении «Кайтпас» турки-ахыски проживают свыше в
100 домах и безмерно счастливы. Ныне умершие аксакалы Азадов
Жалалы, Гасымов Рухсат, Гасанов Садыр в молодости учились в
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казахских школах, получили высшее образование, а также трудились
во благо своей второй родины, жили дружно и благополучно.
Аллахверди Олмесхан вспоминает: «В 60-е годы вместе с
учащимися прогуливаясь по местности, так называемого «Дьявольское
ущелье», я осознавал значение и сущность пещер, землянок, часто
вспоминал

и

мысленно

областного

акимата

представлял

открыли

увиденное.

мемориал

«Қасірет»

По

решению

(«Мемориал

скорби»). Общество стало относиться с уважением к этому комплексу,
к месту казни невинных жертв репрессий, невинно депортированных
людей» (Пириев А., 2003, с.36).
Ежегодно 31 мая отмечается день памяти одной из самых
трагических страниц истории Казахстана - массовых политических
репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов
человек. Именно, каждый год 31 мая у «Мемориала Скорби»,
расположенного в местности, ранее называемого «Дьявольское
ущелье», собираются люди, чтобы преподнести дань памяти погибшим
невинным жертвам репрессий и голода.
В память о многочисленных жертвах в нашей стране проводится
множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются
цветы на мемориалы, публикуются новые данные. Мы делаем это не
только из уважения к памяти жертв репрессий и голода, но и для того
чтобы те страшные дни никогда не повоторились снова.
В направлении между селом Карабулак и городом Шымкент
находится село Сикым. Этот аул расположен недалеко от аула
Кайтпас. В этом ауле живут турки, депортированные в 1944 году.
Среди них жил человек по имени Ахмет. Куда бы он ни направлялся
всегда при себе имел топор. Однажды когда он направлялся в
Карабулак под дождем увидел край кувшина, когда-то зарытого под
землей. Вытащил топор и стал копать землю возле края кувшина.
Высвободив кувшин из земли, увидел внутри кувшина серебряные
монеты.
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1.2. Дружественные отношения между казахами и ахыска
турками в послевоенный период
В дни голода 1946-го года он в Карабулаке променял эти
серебряные монеты на 15 кг кукурузы и 5 кг проса. И после этого
тайна обнаруженных серебряных монет так и осталась неразгаданной,
так как никто не мог в тот момент установить их происхождение,
время их отливки, есть ли взаимосвязь с когда-то исчезнувшим
городом. В 300 метрах от этого исторического города находится старое
кладбище. В данном кладбище находится мавзолей муллы Жуаси Бап.
Согласно фактам краеведческого музея в Сайраме, Жуаси - он был
одним из людей, прибывших из Аравии для распространения ислама в
776 году.
Мавзолей Жуаси Бап состоит из двух отдельных комнат. С
годами этот мавзолей обновляется и реставрируется (Пириев А.Г.,
2018, с.66-67).
Жуаси

являлся

не

только

одним

из

проповедников

и

распространителей ислама, но и наряду человеком, научившим
местных жителей оседлости. Доказательством этому факту является
сохранившееся место арыка Жуасбапа. Это человек, прорывший арык
для воды, начиная от реки Белые воды (Ақсу), протекающей в северовосточной части от данной местности. До сегодняшних дней
сохранившееся место арыка свидетельствует о том, что здесь
развивалось земледелие и садоводство.
Изучаются трудовые пути турок-ахыска в населенном пункте
«Кайтпас-1»,

а

также

тесные

социальные,

культурные

связи,

установленные с местными казахами.
Приводятся

отрывки

воспоминаний

из

истории

музея

«Мемориал скорби». В основном изучаются достижения турок-ахыска
на трудовом пути в селе «Кайтпас». Исследуются события, созданные
на основе единства и дружбы семей турок-ахыска с семьями казахов,
воспитывающие не одно поколение в городе Шымкент.
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2. Социальная жизнь ахыска турков на юге Казахстана
2.1. Трудности и преграды адаптации ахыска турков в
городе Шымкент
В селе Кайтпас до 1960-х годов проблема питьевой воды
решалась таким образом: в летнее время воду пили из арыка, а в
зимние дни воду брали из единственного колодца на весь аул. Зимой
поверхность воды в колодце покрывалась льдом. С помощью топора и
железного кола над поверхностью льда делали ледяные отверстия,
следовательно оттуда брали воду. И жители этого аула брали воду из
этого колодца, и скот поили из этого же колодца. Были очень трудные
времена. Несмотря на эти очень тяжелые будние дни люди не унывали,
продолжая жить и в радости, и в печали. С приближением весны вода в
колодце исчезала. Воду в арыках в ноябре загораживали в виде
самодельных мини-дамб, а в мае месяце люди убирали эти
загрождения. А до этого времени питьевую воду найти - являлась
актуальной проблемой жителей всего аула.
Бывали дни, когда воды вовсе негде было найти, жители
приносили снег с мест, остававшихся в тени от солнца возле аула.
Проблема питьевой воды оставалась неразрешенной до 1965 года. В
ауле не было телефонных линий, а о существовании телефонного
аппарата говорить было не о чем. При необходимости телефонных
услуг жители аула ездили в городской центр. Электрической энергии
вовсе не было. В каждом доме если существовала лампа, то
пользовались ею. Некоторые жители вовсе обходились без лампы, так
как ее не могли приобрести, следовательно приходилось оставаться в
темноте.
«Чистую питьевую воду мы увидели в 1964 году. Вырыли
колодец, поставили мотор. Каждый день в определенное время
слышался звук мотора, где с помощью насоса сливали воду. В летнее
время как только был слышен шум мотора жители выходили из домов,
наполняли бидоны водой и на повозках с запряженными ослами
развозили по домам воду в бидонах. В зимнее время у каждой семьи
имелись сани, на которых возили емкости с водой. Бывали моменты,
когда мотор заглушался и выходил из строя, то с помощью
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руководителей совхоза заполняли цистерну водой, тем самым трактор
развозил воду каждому дому. Кто успел взять воду, тот успел, а кто не
успел, тому приходилось ждать развозки воды в течении следующего
дня.
В ауле «Кайтпас» клуба вовсе не было. В 1970-е годы под
руководством Боранова Жуара жители села разобрав кирпичи старого
дома, построили здание, состоящее из двух комнат. Это здание
послужило для размещения и функционирования школы.
Тем временем кино смотрели в кошарах или иногда на свежем
воздухе. Также в ауле не было медпункта. Мечеть, сохранившуюся в
30-х годах использовали в качестве школы (Онгарбаев Б., 1988, с.15).
В

данной

воспоминания
служащих

научной

писателей,

сферы

работе

рассматриваются

общественных

образования,

деятелей

вышедших

из

беседы
и

и

учителей,

турок-ахыска,

проживающих с 1944 года в городе Шымкент.
В годы советской власти в селе Кайтпас проживало около 40
семей. Их дома не были покрыты шифером. Только в последующие
годы крыша их домов была оснащена шифером. До 1960-х годов
местные жители села Кайтпас питьевую воду летом брали из арыков, а
зимой из единственного колодца.
В 1960-е годы в центре аула была построена школа для
начальных классов, которая состояла из двух комнат. В ней учились 40
учащихся. Данная школа в 1968 году была переоформлена в 8-летнюю
школу.
В настоящее время в течении 50 лет появилось новое поколение.
Аул Кайтпас вошел в черты города Шымкент. По архитектурному
плану данный аул был преобразован в микрорайон Кайтпас-1. Здесь же
за эти годы были

построены такие достопримечательности, как

Зоопарк; детская железная дорога; Дендропарк; Ипподром; Озеро;
вместо ресторана «Кайнар» ныне действует гостиничный комплекс;
Спортивный стадион; две больших мечети; Мемориал скорби;
Карьерный

камнеобрабатывающий

завод;

Тассайский

оздоровительный комплекс; две большие среднеобразовательные
школы; больница; детские сады и т.д. и т.п.
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В реальности в ауле Кайтпас дружно бок о бок жили и работали
представители двух тюркоязычных народов: первые - местные жители
- казахи, вторые – турки-ахыска. Традиции обоих народов слилилсь
воедино. В настоящее время не различить эти две народности. Туркиахыска в совершенстве владеют казахским языком. В школах дети
ахыска сидят за одной партой с казахскими ребятами. Работают
вместе. Среди них необходимо отметить ученого по специальности
Казахский язык и литература Курбанова Агапаша. Такие как Гасанов
Рухсат владеют казахским языком лучше даже родного языка.
2.2. Ахыска турки и новый «отчий дом»
В те далекие 1944-1950-е годы в одном доме казахи жили с
ахыскинскими турками. Хотя посуда была у каждого по отдельности,
но котел был единый. Казахи и турки ели вместе за одним столом.
Наверное поэтому, дети, выросшие в местности Кайтпас никогда не
забывали своего отчего крова. Один из них Аллазов Арыстан, ныне
проживающий в городе Алматы, ежегодно приезжает один раз в
Кайтпас и в здешней мечети организовывает поминальный стол, читая
молитву в честь умерших предков.
История не прощает забвения реальных событий. Турки-ахыска
были депортированы 15 ноября 1944 года в Казахстан. В тот момент
Аллахверди Пириеву было 8 лет, когда он вместе с остальными
турками-ахыска приехал в Казахстан. До последних дней жизни
А.Пириев всегда вспоминал как тогда их встретили казахи с
добродушием. Этот тяжкий момент жизни он запечатлел в своих
книгах (Пириев А.Г., 2018, с.78).
Аллахверди Пириев пишет в своих воспоминаниях: «Это был
день холодной осени. Земля уже давно замерзла. Белый снег с каждым
днем начиная с вершин высоких гор, пробрался до низин местности.
Последний месяц осени. В ауле стало увеличиваться количество
военных людей в форме и шапке с красной звездой. Некоторые из них
стали

устанавливать

телефонный

столб и

подводить

к нему

телефонные линии, а другие стали очищать от огромных камней
единственную дорогу, ведущую к аулу. В эти дни начиная с октября
месяца строго запрещали впускать кого-либо в наш аул или выпускать
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кого-либо из аула. Таким образом, прервалась связь народа друг с
другом. Даже с наступлением сумерок запрещалось выходить из
собственного дома и вовсе заходить к соседям. В случае выхода за
пределы дома турок-ахыска мог подвергнуться строгому наказанию.
Из-за страха дети скорчившись в углу, не могли выйти из дома. 15
ноября 1944 года вечером по одному из каждого дома приглашали на
собрание в сельскую контору. Тогда мне было всего навсего 8 лет.
Произошедшие события до сих пор в моей памяти. Приглашенные в
сельскую

контору

наружу.Солдаты

люди

без

разрешения

не

могли

выйти

тщетно охраняли контору. Перед наступлением

рассвета в 5 часов утра майор в мундире сказал: «Здесь будет военный
маневр. В целях сохранения людей в целости и невредимости мы вас
переселяем временно на 1-2 недели в другое безопасное место. Для
подготовки предоставляется 2 часа. Возьмите с собой только
необходимое:

белье

и

еду-провизию».

Удивленные

люди

не

осмелились спросить даже о своих нажитых имуществах. Таким
образом, в 6 часов утра каждому было разрешено разойтись по домам.
Люди, вышедшие из конторы испугались, увидев множество машин
студебекеров, солдат с автоматами в руках. Перед каждым домом
стояла машина студебекер и по 2-3 русских солдата. Солдаты кричали
«быстро-быстро», указывая автоматами, пугали детей. Пожилые людистарцы хоть и брали с собой небольшой скарб, некоторые матери
разбудив полусонных детей, взяв за руки полуодетых детей, покидали
свой теплый кров. И постельное белье с собой не смогли взять.
Следовательно, из 5 районов, как Аспинза, Адыгун, Ахыска,
Ахыркелек, Богдановка (Кожабей) 219 аулов были освобождены от
турков в течении 2 часов. По указанию одного из руководителей
правительства

Л.Берии,

А.Микояна

были

подписаны

указы

И.Сталиным, в результате которого 219 аулов, свыше 126 тысяч
человек проливая слезы, оставили свои родные края» (Пириев А.Г.,
2018, с.81-82).
15 ноября 1944 года началась депортация мусульман Ахыски,
которая завершилась в январе 1945 г. При этом, хотя из 220 сел
планировалось выселить 86 тысяч мусульман, на самом деле было
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депортировано

96,367

человек;

из

них

15,432

человек

(16%

выселенных) умерло в пути и в первые месяцы жительства на новых
местах. А накануне смерти Сталина в январе 1953 года, по данным
МВД СССР, в Средней Азии числилось 86,663 депортированных из
Грузии, из них турок - 66,823 человек, курдов - 8,843 человек и
хемшинов 13,997 человек (Бугай Н.Ф., 1994, с.38-45).
В 1956 году турок-ахыска освободили от комендантского
режима, но не реабилитировали и они не имели права возвращаться в
родные места. Но тогда же у них появилась иная возможность: 31
октября 1957 года вышел указ Президиума ВС СССР о реабилитации
азербайджанцев, переселенных в 1944 году из Грузии. Правда,
возвращаться в родные места им запрещалось, но разрешалось
переехать на постоянное жительство в Азербайджан. Судя по
документам МВД СССР, в 1949 году при проведении учета
спецпоселенцев из Грузии 24,304 турка назвали себя или были
зарегистрированы как азербайджанцы. Таким образом, начиная с 1957
года 25-27 тысяч турок смогли переехать в Азербайджан в качестве
азербайджанцев. Началась долгая борьба турок-ахыска за свои права и
возвращение на родину. Наконец, 9 января 1974 года власти СССР
издали указ о формальном праве турок на местожительство в любом
районе СССР. Но тут на пути турок-ахыска преградой стала позиция
руководства Грузии. Власти Грузии, хоть и неофициально, но
условием возвращения на родину поставило признание турками
грузинского происхождения и соответственно смену фамилий (Панеш
Э.Х., 1991, с.215). Практически грузинское руководство выступало за
ассимиляцию турок. Одновременно с этого времени в Грузии начало
формироваться мнение о том, что турки - это на самом деле принявшие
ислам и отуреченные грузины.
В 1969 году около 400 семей турок нелегально переехало в
Гальский район Грузии из Азербайджана, но эта попытка оказалась
неудачной и под давлением грузинских властей они были вынуждены
покинуть страну. Наконец, некоторая часть турок-ахыска, не выдержав
долгой разлуки с родиной, согласилась с негласными условиями
руководства Грузии. В 70-е годы, и в особенности в 1984-1986 годы, в
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качестве уже грузин-мусульман они переселились в Грузию. К
середине 80-х годов их количество достигло 1211 человек (186 семей).
Но даже их, принявших выдвинутые условия, власти Грузии опасались
и потому расселили не в Ахыске, а по многим районам Западной
Грузии, откуда их, в свою очередь, выживало местное руководство. К
началу 90-х годов в этих местах осталось всего 35 семей, остальные
покинули Грузию.
Мы рассматривали политическую сторону позиции тогдашнего
руководства государства. В результате жестоких помыслов против
всего народа страдают однозначно люди. В годы войны 42 тысячи
турок-ахыска были мобилизованы на войну защищать родину. Из них
26 тысяч стали жертвами Великой Отечественной войны, 26 тысч
семей остались бег главы семейства, дети остались сиротами. Во время
защиты родины 8 турок-ахыска были удостоены звания Героя
Советского Союза. Несмотря ни на что депортация турок-ахыска была
реализована фактически.
Таким образом, при поездке до места назначения среди
депортированных турков около 17 тысяч человек погибли из-за голода
и холода. Они находясь в грузовых вагонах не могли выйти в сортир
по нужде, ни умыться. Целые сутки они не ели горячую еду, не пили
горячую воду. Умерших сбрасывали из вагона, если поезд нигде не
останавливался. Тех, кто оставался в живых в восточном направлении
отправляли в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.
Из воспоминаний Аллахверди Пириева мы приводим примеры:
«Нас высадили в местности Кызылсай, расположенного в восточной
части города Шымкент. От вокзала до места назначения - колхоза
имени Сталина нас привезли на повозках. Преждевременно из местных
жителей объединив две семьи, располагали в один дом. Нас до
максимальной вместимости размещали в заброшенных домах, клубах,
складах, банях. Нас 5 семей: Гусейн аксакал - 5 человек; Гулистан апа 7 человек; Нанаханым апа - 4 человека; Махмут ага - 5 человек
разместили в доме размером в длину 5 метров, в ширину - 4 метра.
Негде яблоку упасть. Каждая семья разместилась в разных уголках
дома. Дыхание 23 человек обогревало дом не отапливая печку, но в
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доме был дефицит кислорода. Если открываешь дверь, то не замечаешь
как пробирался в дом холодный ветер. В тот же день два местных
аксакала открыв дверь, увидели эту ситуацию. Тут же они подали
каждому из нас по печенью. Этому угощению радовались такие дети,
как я. Местные жители переживая тяжесть военных лет, сохранив свои
традиции, освободили свои дома для депортированных людей.
Делились своей последней едой. Казахи для топки приносили
высохший кизяк, для трапезы - горячий бульон в ведрах. Мы, аксакалы
говорим нашим детям, будущему поколению, чтобы не повторились те
тяжкие дни. Такую долю судьбы моего народа я не желаю ни одному
народу на земле» (Пириев А.Г., 2018, с.70-71).
Заключение
После

обретения

Казахстаном

своей

государственной

независимости, произошли значительные изменения не только в
жизнедеятельности нашего общества, но и в национальной политике
страны. Государственная политика Республики Казахстан направлена
на защиту интересов всех граждан страны, независимо от этнической
принадлежности. Конституция Республики Казахстан, несмотря на
национальность, расу, язык наших граждан, признала равенство всех
граждан. Законы о языках, общственных объединениях, образовании,
культуре сыграли важную роль для этнокультурного возрождения,
культурно-просветительского и духовного развития, решения других
вопросов. Ключевым институтом стабильности общественного и
межэтнического
Ассамблея

согласия,

народа

единства

Казахстана.

народа

Новаторская

Казахстана

стала

деятельность

и

предпринятые меры Первого Президента Казахстана, привели к
достижению

межэтнического

согласия,

к

высокой

культуре

межэтнических отношений.
В настоящее время среди турок-ахыска, проживающих в
Казахстане существуют и активно работают общественные деятели в
аппарате Ассамблеи народа Казахстана Республики Казахстан, такие
как Аскер Пириев. С гордостью можем сказать, что они как
благородные патриоты живут в данном городе. Они воссоединив
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культуру, политику, духовные ценности обеих народов, продолжают
осуществлять свою общественно-политическую деятельность.
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KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNİN GELENEKSEL
KÜLTÜRÜ
TRADITIONAL CULTURE OF AHISKA TURKS OF KAZAKHSTAN
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ТУРОК-АХЫСКА КАЗАХСТАНА
Jazira SAYIN*
Özet
Kazakistan topraklarında tarih boyunca farklı milletler yaşamışlardır. Bu
halkların buraya göç etmeleri farklı sebeplerle yüzlerce yıl önce başlamıştır.
17. yüzyıllardan 18. yüzyıllara kadar Çarlık Rusyası'nın politikalarıyla Tatarlar,
Başkurtlar ve kaçak Rus köylüleri Kazak bozkırlarını doldurmaya başladı. 20.
yüzyılın başında Stolypin politikası, Gagavuz, Moldovaların Kazakistan’ın
Kuzey ve Doğu bölgelerine yerleşmesine sebep oldu. Sovyet Birliği sınırının
kurulmasıyla meydana gelen Sovyetler'in yeni politikası ile diğer Sovyetler
Cumhuriyetlerindeki gibi Kazakistan'da göç yoğunlaşmaya başladı. İkinci
Dünya Savaşı sırasında Kafkasya ve Volga bölgesi halklarının birçoğu,
arasında Ahıska Türkleri de var, zorla sürülerek Kazakistan'a toplu göç yapıldı.
Bu çalışmanın amacı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası haline
gelen 1944’te Kazakistan’a sürgün edilen Ahıska Türklerinin geleneksel
kültürünü incelemektir. Makalede Kazakistan’daki Ahıska Türkleri
Diasporasının ortaya çıkış tarihi, son 75 yılda olan demografik durumdaki
değişimleri, yaşam tarzı, aile ilişkileri, gelenekleri, vb. incelenmiştir.
Hedefimize ulaşmak için, “Sovyet sonrası Kazakistan'da Türk Halklarının
Dilleri ve Kültürlerinin Etkileşimi” projesinin alanında Kazakistan'da yaşayan
Ahıska Türklerinin temsilcilerinden toplanan anketler, statistik belgeler,
yaptığımız ses kayıtları, etnografik gözlem vb. yöntemler elde edilmiştir.
Ayrıca Kazakistan Türklerinin temsilcilerinden olan Almatı bölgesi Turgen
köyünde yaşayan Sabir İsmailov’un (Sİ – 65 yaş) ve Almatı şehrinde yaşayan
Zarina Abbasova’nın (ZA – 30 yaş) konuşmaları incelenmiştir. Tüm
materyaller
https://tyurki.weebly.com/
projenin
web
sitesinde
yayınlanmaktadır. Proje, Volkswagen Vakfı'nın (Almanya) hibe desteği ile
gerçekleştirildi. Proje başkanları, Berlin Serbest Üniversitesi ve Frankfurt
Üniversitesi profesörü I.Nevskaya, Berlin Serbest Üniversitesi profesörü
K.Schönig,
L.Gumilyov
Avrasya
Milli
Üniversitesi
profesörleri
N.Shaimerdinova, S.Tazhibaeva. Projeye ayrıca Almanya ve Kazakistan
öğrencileri gönüllüler olarak katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürgün, Kazakistan, Ahıska Türkleri, Kültür, Gelenek.
Abstract
The Republic of Kazakhstan has been historically been multinational,
migration of many peoples to the country, including Turkic, begins from
*

PhD, L.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, zhazirasaiyn@gmail.com
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ancient times. From XVII – XVIII centuries in connection with the policy of
tsarist Russia Kazakh steppe began to settle Tatars, Bashkirs, escaped Russian
serfs. Stolypin policy at the beginning of the XX century was the reason for the
resettlement of Gagauz, Moldovans in the Northern and Eastern regions. With
the establishment of the Soviet border migration processes in Kazakhstan, as in
other Soviet republics, intensified in connection with the new policy of the
Soviets. Mass migration to Kazakhstan occurred during the great Patriotic war,
when many peoples of the Caucasus and the Volga region were forcibly
deported to the country, including the Turks of Ahyska.
The purpose of this analysis is to study the traditional culture of the Turkish
Diaspora of Ahyska, which was deported to Kazakhstan in 1944. The article
deals with the history of the Diaspora of Ahyska in Kazakhstan, changes in the
demographic situation over the past 75 years, lifestyle, family relations,
traditions, etc. To achieve our goal, we used statistical data, audio recordings,
the results of questionnaires collected from the representatives of the Turks of
Ahyska living in Kazakhstan in the field research in the framework of the
international project "Interaction of languages and cultures of the Turkic
peoples in post-Soviet Kazakhstan". All material is placed on the website of the
specified project https://tyurki.weebly.com/. The project was implemented with
grant support from the Volkswagen Foundation (Germany). Project managers
were associate Professor of the Free University of Berlin and the University of
Frankfurt I.Nevskaya, professor of Berlin Free University K.Sheng, professors
N.Shaimerdinova and S.Tazhibaeva from L.Gumilev ENU. Also, students and
undergraduates from Germany and Kazakhstan took part in the project as
volunteers.
Keywords: Exile, Kazakhstan, Akhysk's Turks, Culture, Tradition.
Резюме
Республика Казахстан исторически всегда была многонациональной,
миграция многих народов в страну, в т.ч. тюркских, начинается с давних
времен. С XVII – XVIII веков в связи с политикой царской России
казахскую степь начали заселять татары, башкиры, беглые русские
крепостные крестьяне. Столыпинская политика в начале XX века стала
причиной переселения гагаузов, молдаван в северные и восточные
регионы. С установлением границы Советской власти миграционные
процессы в Казахстан, как и в другие Республики Советов,
активизировались в связи с новой политикой Советов. Массовая
миграция в Казахстан произошла в годы Великой Отечественной войны,
когда многие народы Кавказа, Поволжья были насильственно
депортированы в страну, среди которых были и турки-ахыска.
Целью данного исследования являяется изучение традиционной культуры
турецкой диаспоры ахыска, которая была депортирована в Казахстан в
1944 г. В статье рассмотрены вопросы по истории становления диаспоры
ахыска в Казахстане, изменению демографической ситуации в течение
последних 75 лет, образу жизни, семейным отношениям, традициям и т.д.
Для достижения нашей цели были использованы статистические данные,
аудиозаписи, результаты анкет, собранные у представителей турок-
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ахыска, проживающих в Казахстане в полевых исследованиях в рамках
международного проекта "Взаимодействие языков и культур тюркских
народов в постсоветском Казахстане". Весь материал размещен на сайте
указанного проекта https://tyurki.weebly.com/. Проект выполнялся при
грантовой поддержке фонда «Фольксваген» (Германия)). Руководителями
проекта были ассоциированный профессор Берлинского Свободного
университета и Франкфуртского университета И.А. Невская, профессор
Берлинского Свободного университета К. Шёниг, профессоры ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева Н.Г. Шаймердинова, С.Ж. Тажибаева. Также в проекте
принимали участие волонтеры из числа студентов, магистрантов из
Германии и Казахстана.
Ключевые слова: депортация, Казахстан, турки-ахыска, культура,
традиции.

Giriş
Her gün küresel değişimler yaşanan modern dünyadaki küreselleşme
süreçleri etkisinden meydana gelen çeşitli sorunlar, geleneksel kültürün
anlaşılması ve incelenmesine neden olur.
Devletlerin ekonomilerinin, bilgi ve kültürlerinin birleşmesinden
dünya halklarının kaderlerini ortak bir kader haline getirilmesi beklenecekti.
Ancak, beklenen insan birliği yoktur. Birçok ülkede iç savaşlar sürmektedir,
milyonlarca masum insan hayatını kurtarmak için çıkış yolları aramaktadır.
Kazakistan da, bu dünyanın bir parçası olarak, küreselleşme sürecinde
büyük değişime uğramaktadır. Cumhuriyetimizin politikası sayesinde,
ülkemizde istikrar, samimiyet ve hoşgörüye dayalı bir atmosfer var. Bizim
görevimiz bu atmosferi korumak ve bir sonraki nesle aktarmaktır. Bunun
için biz Cumhuriyetimizin geniş topraklarında yaşayan ve geleneksel
kültürünü korumak isteyen her milleti iyi tanımamız gerek.
Geleneksel kültür herhangi bir toplumun temelidir. Geleneksellik temelinde
sosyal ilişkilerinin normları (aile, toplum, emek, kuşaklararası, cinsiyet ve
yaş) oluşup gelişir, çeşitli ilişkiler ve etnik bütünlük ve dünya arasındaki
iletişim düzenli bir şekilde gerçekleşir. Bu düşünceyle, biz "temel anlamını
bu güne kadar koruyan geleneksel halk kültürü, milletin tarihsel yolunun
ifade edildiği etnik deneyiminin en önemli özelliklerini içermekte" (Savina,
2009, 109) olduğunu söyleyebiliriz.
Tarihten görüyoruz ki halk geleneklerinin unutulması, etnik ve
kültürel bağlarının çakışmasına (ilk olarak nesiller arasında), milli
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bağışıklığının kayıp olmasına ve toplumun etnik doğasına aykırı yabancı
anomalilerin oluşumuna yol açmaktadır.
Bu bağlamda, çektiği tüm zorluklara rağmen silinmeyen, umudunu, dinini,
dilini, kültürünü kaybetmeyen, tersine yolundaki zorlukları geleceğe inanç,
büyük emek ve hayat sevgisiyle keşfederek Kazakistan’ın önemli bir parçası
haline gelen son yıllarda kendilerini Ahıska olarak tanıtan etnik grubu
üzerine bir çalışma yapmaya çalıştık.
1. Kazakistan’daki Ahıska’lı Türkelerin diasporasının oluşması
Ahıska Türklerinin kökeni sorusu üzerine hiçbir netlik yoktur.
Bunun için daha sonra siyasi bir karakter üstlenen hararetli tartışmalar
ortaya çıkmıştır. Rus imparatorluğunun XIX - XX yüzyılın başındaki
belgeler ve kaynaklarda daha fazla "Müslüman" ve "Türkler", bazen "Sünni
Gürcüler" terimlerine rastlanır. Sovyet döneminde, 1944 yılına kadar bu
insanlar "Türkler" veya "Azeriler" diye adlandırıldı ve sonra Orta Asya'da
belgelerde "Türkler" veya "Azeriler" olarak kaydedildi. 1970-1980 yılları
Ahıskalı Türklerin vatanlarına dönüş hareketi başlayınca onların kökeni
hakkında oluşan sorular üzerine iki türlü görüş ortaya çıktı.
Bir görüş onların Gürcü kökenli olduğunu tanımlar ve Gürcü bilim
adamlarının çalışmalarına dayanmaktadır. Bu teoriye göre, 1578 yılında
Gürcü bölgesi Meshet Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiş, ve bunun
sonucunda yerel nüfus İslam'ı kabul etmiş, sonra Türkleşmiş ve Gürcü
kimliğini kaybetmiş. Bu görüşün destekçilerinin etkisi altında 1980. yılların
sonundan itibaren, özellikle Fergana olaylarından sonra edebiyatta yeni
terimler -

"Meshetintskiye Turki" (месхетинские турки) ve "Turki-

Meshetintsı" (туpки-месхетинцы) kullanılmaya başlandı.
İkinci görüş açısına göre onlar Türk kökenli ve gerçek adı –
"Ahıskinskiye Turki" (ахыскинские турки). Bugün bu görüş, Ahıska
Türklerinin büyük çoğunluğu arasındaki ortak bakış olmaktadır (Yunusov,
1999).
Ahıska Türkleri son derece trajik kaderleri ile nispeten küçük bir ulustur.
Onlar, tarih sürecinde iki kere vatanlarından yoksun bırakılmışlardır. İlk kez
19. yüzyılın 20. yıllarında Rus İmparatorluğu, Rus-Türk savaşındaki
zaferinden sonra Osmanlı İmparatorluğunun bölgesi olan Ahıska paşalığını
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kendi topraklarına ilhak ettikten sonra gerçekleşmiştir. Onun neticesinde
Ahıska paşalığı Gürcistan’ın tarihi bölgeleri - Mesheti ve Javaheti’nın bir
parçası haline geldi. İkinci kez, 1944 yılı Kasım ayında Sovyet politikasının
sonucunda Gürcüstan’ın 220 köyünden 120 bin kişi (onların arasında
Ahıska Türkleri, Hemşinler, Kürtler var) zorla Kazakistan’ın beş bölgesine:
Almatı, Cambıl, Taldıkurgan, Güney Kazakistan ve Kızılorda; Kırgızistan’a
ve Özbekistan’a sürgün edildikten sonra Ahıska Türkleri vatanlarıyla uzun
bir zaman için vedalaşmak zorunda kaldı.
Bunu Ahıska’lılar hiçbir zaman unutamazlar. Onlarla sohbet
ettiğimiz zaman kendi gözleriyle görmeseler de babalarından, dedelerinden
dydukları bu olayı hemen anlatmaya başlarlar:
Sİ: (00:16) Bizim semya anam babam qırh dördünci yili Ahıska’dan
buriya

Qazaqstan’a

geçürdiler.

Türkleri,

tatarlari,

çeçenleri

oki

departiravat’ ediydiler. O uahıtta bizim semya geldi buriya Qazahsatan’a.
Em birinciden bu Qazaqstan’da sağolsunlar qazaq miletini bizim
aʁaylarımız bizim mileti bile bir çoh sicah yürekten qarşilediler, evler
verdiler, yanına aldiler, yetimler var idi çünki ne içün, bizim böyüklerimiz
kimki on sekiz yaşından yuqariydi äskere götürdüler qırq birinci-qırq ikinci
yillerde, qırq törtte de bizleri sürdiler ordan. Buriya geldi sora babam
äskerde idi, qırq beşinci yilde qava qurtılanda äskerden geldi, qırq yeddinci
yilde de ben doʁuldum bu dünyaya geldim.
ZA: (13:03) Abam söylürdü qazaqlar olmasa… abam er zaman diyer
ki qazaqların üreğine göre Allatala bile böyük yer veripti. Çünki bilirsiz ele
olur ki apam dedi qırq dörtinci yili bura gelende eşkim onara el atmadı.
Birce qazaqlar bir lohma etpeyini de vere, bir kese ayranı da verirdiler, ne
olmasa da iç zaman demedi ki ayağını çek ele olmadı er zaman yardım
eledirler.
Kazak Sovyet Cumhuriyeti’nin İlim Akademisi Tarih Enstitüsü’nün
Baş Araştırmacısı V.N. Zemkov’un 1990 yılında “Sosyalojik araştırmaları”
dergisindeki makalesinde gösterdiği verilere göre 1944 yılında Gürcü
Sovyet Cumhuriyeti’nden Orta Asya'ya sürgün edilenen halkın toplam
sayısı 94.955 kişidir. Bunlardan Kazakistan’a – 29.497, Özbekistan'a –
42.618, Kırgızistan'a 9.811 insan göç edildi.
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1959 yılında yapılan Kazakistan nüfus sayımına göre Kazakistan'a
sürgün edilen 29.497 Türkten sadece 9.916 kişi hayatta kalmıştı. 11 yıl
sonra, 1970. yılında 18.377 Türk yaşıyordu, bu, Türklerin 60. yıllarından
sonra Kazakistan'da yerleşmeye karar verdiğini gösteriyor, o zaman her
Türk ailesinde 6-8 çocuktan olurmuş. 1979 nüfus sayımı malzemelerine
göre Kazakistan'da Türklerin sayısı 25.718 kişi olduğunu, bunun da
Türkler’in 9 yıllık sürede artış oranının yüzde 40 olduğunu göstermekte.
Ama bu rakam, önceki bir nüfus sayımı göstergesinden daha düşüktür.
Bunun nedeni, bu dönemde doğurma çağındaki Türkler az sayıda oldu,
çünkü sürgün döneminde çocuk ölümü çok yüksek ve yaygındı. Bazı
verilere göre sürgünde binlerce kişi yolda ölmüş. Kazakistan ve
Uzbekistan’a yerleştikten sonra ise 6 ay içinde daha 37 bin Türk hayatını
kaybetmiş. Onlardan 17 bini çocuk idi. Bu 17 bin çocuk büyüyüp de
torunlarını görebilecek zaman tam 70. yılları olacaktı. O yıllarda Türklerin
Azerbaycan’a göç etmesi de Kazakistan’daki Türk sayısının azalmasının
daha bir sebebi olabilir.
1989 nüfüs sayımı verilerine gore Kazakistan’da Türk halkının
49.219 temsilcisi yaşamıştır. Buna göre Türklerin göç konusunu kapatıp
kazak topraklarında derin kök salmaya başladıklarını görmekteyiz.
1999-2009 yılları arasında Türklerin sayısı % 28’e artarak 97.015
kişiye ulaşmıştır (1 tablo (Nevskaya, 2014)).
1959 yılı Türkler Kazakistan nüfüsünün % 0,1-i oluşturdu. 1 Ocak 2014
verilerine göre Kazakistan’da 104.792 Türk yaşamakta ve bu, tüm nüfüs
sayısının % 0,6 oluşturmaktadır.

Ama resmi olmayan kaynaklara göre

Türklerin sayısı 200.000 kişi civarında olduğu da söylenmektedir.
Tablo 1. Kazakistan’da Yaşayan 26 Türk Etnik Gruplarının Nüfüs Sayısı
1970

1979

1989

1999

13.026.274

14.709.508

16.222.324

14.981.281

16.009.597

1. Kazkhs

4.228.367

5.282.481

6.486.029

8.011.452

10.096.763

2. Azerbaijans

57.607

73.240

88.887

78.325

85.292

3. Altays

575

630

675

462

221

Total population

2009

in RK
Nationalities:
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4. Balkars

2.714

2.258

2.926

2.079

1.798

5. Baškirs

21.500

32.577

41.060

23.247

17.263

6. Chakasses

401

475

575

355

223

7. Čuvašes

22.871

22.310

21.717

11.864

7.301

8. Dolgans

17

18

56

25

3

9. Gagauses

772

752

953

678

493

10. Jakuts

175

438

303

115

119

11. Karaims

50

33

33

28

231

12. Karakalpaks

463

620

1.357

1.497

2.828

13.Karačais

2.447

2.082

2.038

1.400

995

14. Kirgizes

9.612

9.352

13.718

10.925

23.274

15. Krimčaks

42

87

61

20

35

16. Kumyks

554

873

1.700

643

481

17. Nogais

155

236

539

350

276

18. Tatars

286.878

314.065

322.338

249.052

204.229

19. Krim-Tatars

2.023

834

3.125

1.007

1.532

20. Šors

215

381

382

212

96

21.Tofalars

6

14

0

29

0

22. Tuwinians

85

182

129

35

37

23.Türks

18.377

25.718

49.219

78.711

97.015

24. Turkmens

3.265

2.241

3.716

1.733

2.234

25. Uzbeks

216.258

262.960

330.417

370.765

456.997

26. Uighurs

120.622

147.676

181.155

210.377

224.713

2.

Ahıskalı Türk’lerin Kazakistan’ın sosyal ve yaşamındaki

rolü
Sovyet ideolojisinin etkisi altında, Sovyetler Birliği topraklarında
yaşayan yüzlerce etnik grubun, Türkler de dahil olmak üzere, geleneksel
kültürleri kısmen veya tamamen tahrip edildi. Etnik gruplar, geleneksel
hayat tarzı ile bağları kopmaya, kültürlerinde büyük değişikliğe yol açan
tarihi deneyime tabi tutuldular. Manevi hazineleri kısmen reddedildi, ulusal
kullanımdan silindi.
Eski Sovyet Birliği Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını aldıktan sonra
kaybolan milli değerlerin geri dönüşü ile ilgili bir sorun meydana geldi. Bu
bağlamda, Kazakistan’da yaşayan tüm etnik grupların manevi kültürünün
geliştirilmesine yönelik hızla hareket yapılmaya başladı.
Böylece Almatı'da Şubat 1991 yılında Ahıska Türklerinin Toplumsal Birliği
"Türkler" adıyla Türk Kültür Merkezi kuruldu. Şimdi faaliyetini sürdüren

727

"Ahıska" Türk etno-kültür merkezi, birkaç kez adını değiştiren, yukarıda adı
geçen kuruluşun halefidir. Düzenli dikey Cumhuriyet toplumunun bölgesel,
şehir ve ilçe şubeleri ve Türk diasporası yoğun yaşadığı yerleşim
noktalarının temsilcileri ile ilişkiler yapısı kurulmuştur.
Şu anda, Kültür Merkezinin sekiz bölgesel (Almatı, Güney Kazakistan,
Akmola, Zhambyl, Kyzylorda, Karaganda, Mangystau, Doğu Kazakistan), 7
kentsel ve on üç ilçe şubeleri faaliyet göstermektedir. Her yerde oylama ile
seçilen Diaspora Temsilcileri Konseyi vardır. Konsey içinde yürütme
komitesi ve çeşitli alanlarda çalışan 10 komite seçilmiştir: eğitim, kültür,
spor, Gençlik Komitesi, Kadınlar kurumu, hukuki sosyal koruma Komitesi,
Din İşleri Komitesi, Yaşlılar Konseyi, girişimciler ve iş adamları Derneği,
dış ekonomi ve kültürel İlişkiler komitesi.
Almatı’da Türk Kültür Merkezinde "Ahıska kadını" Derneği faaliyet
göstermektedir.
24 Mart 1995’te Kazakistan'da etnik arası ilişkileri korumak ve daha
güçlendirmek amacıyla Türk etno-kültür merkezi de dahil olmak üzere 40
ulusal kültür merkezinden oluşan Kazakistan Halkları Meclisi kuruldu.
2000 yılından bu yana, Halk Meclisi himayesinde Kazakistan’daki
Türk etno-kültür merkezi tarafından "Ahıska"

uluslararası gazetesi

yayınlanmaktadır. Gazete üç dilde yayınlanır: Türkçe, Kazakça ve Rusça.
"Ahıska" gazetesi Kazakistan'ın tüm bölgelerine

ulaşılmaktadır, aynı

zamanda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, ABD, Özbekistan,
Kırgızistan, Gürcistan’a da dağılmakta. Gazeteyi nüfusun en farklı kesimleri
okuyor.
"Ahıska" gazetesi devlet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği,
Almatı Türkiye Cumhuriyeti Konsolusluk temsilcileri ve Kazakistan’da
yaşayan başka da diasporalar arasında popülerdir. Gazetenin ana görevi
Kazakistan halkları arasında sevgi ve saygı çerçevesinde uyumlu ve dostça
komşuluk koşullarını yaratmaktır.
Insanların manevi gelişmesinde ulusal tiyatro önemli rol oynadığı
bilinmektedir. Bu sebeple Güney Kazakistan bölgesinde "Miko" Türk
komedi tiyatrosu açılmıştır.
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"Borç" adlı uzun metrajlı bir film ve SSN - Turkiye TV Kampanyasi ve
Kazakistan Cumhurbaşkanı TV Kampanyası tarafından Ahıska’lı Türklerin
geçmişi, hayatı, gelenek-görenekleri hakkında belgesel filmleri çekildi.
Genç ve yetişkin ekipleri arasında Güreşten yıllık turnuvalar, futbol
şampiyonaları; bölgesel ve yöresel kültürel festivaller organize edilmekte.
Gördüğümüz gibi, bugün Türk diasporası Kazakistan'ın sosyal ve kültürel
hayatına aktif katılmakta. Bu, şüphesiz Kazakistan Cumhuriyeti'nde etnik
ilişkilerinin gelişmesine sebep olacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel
yaşamın her alanına Türklerin aktif katılımını teşvik edecek.

3.

Ahıska’lı Türkelrin geleneksel kültürü

Ahıska Türkleri ilk olarak tarım toplumundan geldiklerinden, ve
Kazakistan’da da çoğunlukla kırsal yerlerde yerleştiklerinden dolayı
tarımsal işlerle: tohumculuk, sebze üretimi, meyve üretimi, endüstri bitki
ekimi; yanı sıra çiftçilik ile de uğraşmaktadır: koyun, keçi, sığır yetiştirme
gibi.
Kazakistan Ahıskalı Türklerinden Sabır Isamailoglu ve Zarina
Abbasova ile yaptığımız konuşmadan da görebiliriz:
Sİ: (10:16) Yaşayış bile şükür Allağa bile ey olirher adama burda
yaşiyan adamlara topraq verildi, herkes gendi bahşasında çalışiir, kimisi
tahıl ekir, kimisi meyva ekir, kimisi hiyardur, pamidordur, bela bir hayatta
bu işi düzeldiir, oʁul uşaʁını hayiriir.
ZA: (02:08) İndi anam atam yaşiir köyde. Köyde de bile bir küçih
köydü. İnek bahiirlär, mal mul bahiirlär, qoyun. Onan sora ona günnü
görürler. Onnan günü görürler, süt satıyler bazara gidip, süt satiyler,
peyndir satiyrler, qaymah ne bile işta anam da neyde iştiir, atama yardım
idir. Atam özü çobandır.
Sovyet döneminde Türklerin Yüksek eğitim alma hakları ihlal
edilmiştir. Bu nedenle o yıllarda kamu kurumlarında çalışanlar arasında
Türkler az idi, onlar da Azerbaycan olarak kaydedilenlerdendir.
Sİ: (05:13) Evelden oqımaq çoh çetin meseleydi. Biraz natsıonal’nı
vopros idi. Eger türk yazılıysen instituta düşmaq çetin mesele idi. Ona sebep
çoʁu bizim türkler de azerbaydjan yazıliirdi. Biz dört qardaşuh dört
qardaştan ikisi azerbaydjandur yazıli ikisi türk. Bennen de kuçuh qardaşım
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azerbaydjan yazılidur. Ben institutu qurtardım girdim. Kuçuk qardaşım
milisiya şkola milisiyayi qurtardi, şeyde ministerstvo vnutrennih del işledi,
odan p’ensiyaa çıhtı o da.
Sİ: (03:47) Yigirmi sekkiz yil burda işledim, çaliştım. Buranın bu
bala baqşasıni, mektebini, yoluni, suyuni, bol’nitsasini (hastane) hep
buranın bükül yapan inciner (mühendis) adam benim.
Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılması ile Türkler artık milliyete
dayalı ayrımcılığı hissetmemekte. Gençler sadece Kazakistan'da değil aynı
zamanda yurt dışında da eğitimi serbest görebilir. Türk Hükümeti desteği ile
15-20 Türk gençleri her yıl Türkiye Üniversitelerine gönderilmekte.
Sİ: (04:49) A şindi şükür Allağa bizim çal çocuʁumuz Turkiya’da da
oqiyir, German’yada da oqiyir, Astana’da oqiyir Evraziyski institutta,
Nazarbayev, Demirel şeysinde de oqiyir.
ZA: (00:28) Onan sora Qazaq-Turk Universitesine düştüm,
Turkistan’da oqıdım Himya-Biologiya Fakultesini bitirdim, özim meelimim.
Birinci branşım meelim. Beş yil oqudum.
Sİ: (09:26) Padişahımız şeyden de provitel’stvo yada şehirden
akimlere de zadanıya (ödev) veriir ki ceillere kvartira (daire), evler verin,
podyomnı (göç etmek için verilen para) verin, küve gitsinler ki kövin
camaatına bahsınlar, çükü ne içun bu kövde bizim ihtiyarlar aʁa tatemiz
oturiir, hep bu kolhozda çalıştiler, qoca aldiler, pensiyaya çıhtıler. Naahıt ki
bunlara därmen lazım, dohtor lazım, dohtorlarımız yoʁidi. Şindi şükür
Allağa geldiler, işliirler,teze bol’nitsa (hastane) yaptuh, bala bahşasını
yaptuh, a şindi uce çocuhlar bala bahşasına gidiirler.
Bugün sadece Kazakistan’da değil, Yurt dışında da tanılan birçok
Ahıska Türklerinin temsilcileri var. Onlar: halk şairleri Ali Paşa Veysaloğlu,
Garayev Kamal,

yazarlar Cengiz Badalov, yazar, pedagok, Allahverdi

Piriyev, şarkıcı-aşug Ahmetov Maulet, tiyatro ve sinema oyuncusu
Afrasoğlu Mikael, profesyonel futbolcu - "Kayrat" futbol kulübünün temel
yapısının oyuncusu

Ali Aliyev, tıp bilimleri doçenti Tofik Kurdayev,

kimyasal bilimleri doktoru Alibek Karimov.
Kazakistan’ın etno-linguistik durumundan söz edersek, "Kazakistan
Halklarının Dilleri" toplum-dilbilimsel rehberinde 126 dilden oluşan liste
sunulmuştur. Bu diller statüsü,

Kazakistan’daki ve halkların ana
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ülkesindeki dağılımına göre: 1) Devlet (Kazak) dili 2) Rus dili 3)
Diasporaların ekzojen ve endojen dilleri 4) Göçmen dilleri gibi gruplara
sınıflandırılmıştır (Suleymenova, 2007).
Ahıska Türkçesi, bir diaspora dili olarak üçüncü gruba aittir. Ahıska
diasporasının 1989 yılında ana dilini bilmekten güçlü bir göstergisi vardı: %
96.4. Bu, Ahıska Türklerinin çoğu kırsal kesimde izole yaşayıp, ana dilini
aile ve yakınları ile, aynı zamanda komşuları ve diğer yurttaşları ile
iletişimde kullanma fırsatı olduğundan kaynaklanmaktadır. İkinci sebep Cavaheti doğumlu kendi dil ve ulusal zihniyeti kutsal tutan eski nesil çok
sayıda hala yaşıyordu.
Kentte durum biraz başka idi, çok uluslu yapısı ile farklı kentsel
gerçekliklerden dolayı ana dilini geliştirmek için imkansızdı.
1999 yılında, Türkler arasında ana dil yeterliliğinin göstergesi azaldı. Ana
dil sahibi olanlar % 87.7 idi (Statisticheskiy sbornik, 2000). Oysa Türkler,
Kazakistan'da yaşayan halkların içinde ana dili bilgisinde Özbek
diasporasından sonra ikinci sırada yer almaktaydı.
Şu anda, Türk çocukları kendi ana dilini öğrenmek için tüm koşullara
sahiptirler. Kazakistan'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından
öğrencilere Türkçe ders kitapları, öğretmenlere ise öğretim kılavuzları
dağıtılmaktadır.

Periyodik olarak, Türk dili öğretmenleri Türkiye

Cumhuriyeti ev sahipliği ve desteğiyle staj yapmaya gitmekteler.
Türklerin çoğu, kendi ana dilleri ile birlikte Rus ve Kazak dillerini
de konuşabilmekteler.
Sİ: (12:46) Qazah mektebinin içinde gruppa gruppa türk dilini
ohidiirler. Sovremennı (modern), çünki ne içun, bizim ahıskanın literaturası
(edebiyat) yohtur bile bir pis’mennosti (yazısı) yohtur. Ben de ohudım misal
rus dilinde ohudum, a türk latinde yaziir kitabı, nauçnı (ilim) literaturası.
Oni qazi qazaq mekteplerin içinde gruppa

spetsial’nı (özel) şey diir

kazahsko-turetski, turetsko-kazahski diirler onda oqiirler.
ZA: (11:04) Qızım menim bizim dilimizi biliir. Men isterim ki bizim
dilimizi bilsin ama yazılıp ta pasaportunda alman ile ne yazılı ama men
bilirim uşahtiler o milletten de asıl milleti anası. ... Ama men isterim ki
qızım çansı çoh olacaq, naprimer-mesele alman yazılı, babasının terefini
bilsin istirim. Ama üyde menimen bolsa beraber üz dilimizde söylür. Ama

731

omasına opasına gider zaman orda sadece rusça söylürler. ...ne olmasa da
inşallah geleceğinde çoh dil bilse. Qazaqtarda jaqsı maqal var: Özge tildin
barın bil, öz tilindi qurmette. Qızım qazaq mektebine gidiir. Çünki biz
yaşiyriq qazaqların arasında özimiz qazaqşa temiz biliriz.
Yukarıdaki

Ahıska Türklerinin konuşmalarından onların

dış

etkenlere hızla uyum sağlayabileceklerini görmekteyiz.
3.1 Ahıskalı Türklerin ailesi
Kazakistan Türklerinin arasında ailelerinin en çok yayılan türü çekirdek aile türüdür. Bu tip aileler sadece Türklerde değil, aynı zamanda
Kazaklar, Rus, Tatarlar, Almanlar, Ukraynalılar ve diğerleri arasında da
yaygındır. İkinci sırada - üç kuşaklı aileler.
Daha önce söylediğimiz gibi kırsal kesimde yaşayan aile üyelerinin çok
sayıda olmasından Türklerin pozitif büyüme dinamikleri var. Kalabalık
aileler, Ahıska Türklerinin yaşam biçiminin özelliklerinden biri. Her ailenin
en az üç ya da dört çocuğu vardır, ancak on iki çocuğa kadar ailelere de
rastlanabilir. 1979, 1989 ve 2009 istatistiklerine göre Türk aile üyelerinin
ortalama sayısı 5,5-5,4-5,3 kişidir (Statisticheskiy sbornik 2009).
Sİ: (02:36) Beş tane qızımız var. Beşi de şükür Allağa köçmiştürler.
Semyaları var, çocuhlari var. Bizim de bizim kempirinen on tane torunumuz
var, vobşe on dört torunumuz var, üç tane çöbere diirler /nemene, nemere/
çöberelerimiz var, şükür Allağa yaşiyruh.
ZA: (03:22) … biz hep qız uşaʁı, biz yeddi qızıh atamda....
Ahıska Türkleri geleneksel babaerkil yapıda aile kurmakta, yani ev
sahibi ve ailenin en önemli kişisi - babadır (erkektir). Tüm ev işleri erkek ve
kadınların yaş özelliklerine bakarak aile üyeleri arasında dağıtılır.
Erkeklerin rolü fiziksel gücü gerektiren işlerde: çiftçilik, hayvancılık vb.
ağır işlerde artmaktadır.
Birçok Doğu ülkeleri gibi Türkler, akrabalarla iletişimi en önemli
yere koymakta. Akrabalar baba tarafı, anne tarafı ve eş tarafı olmak üzere
üç kola ayrılır. Aile ilişkisi ardından komşuları arasındaki ilişki önemlidir.
Türklerin çoğu kendi akrabalarıyla komşudur. Ve son olarak, iletişimde
üçüncü bir yere arkadaş ve tanıdıklar sahip olmaktadır.

732

Ahıska Türk ailelerinde çok sıcak ve olumlu bir atmosfer
gözükmekte - tüm aile üyeleri birbirleri ile arkadaşlık, karşılıklı anlayış
içinde yaşamakta; karşılıklı yardım, yaşlılara saygı, çocuklara büyük bir
sevgi hissedilir. Bu nitelikler İslam dini ile çocukluktan telkin edilir.
Bazen iki evli kardeş aileleriyle aynı çatı altında yaşayan durumlara
rastlanır. Çocuklar maaşlarını babasına verir. Böylece büyük ağabeyi için
yeni bir ev satın almak ya da inşa etmek için para biriktirir.
Ahıska Türkleri çok misafirperver insanlardır. Eve gelen herbir
kişini ekmek tattırmadan çıkarmaz, yani yemek sofrasında yemeden
içirmeden kimseyi bırakmazlar. Davetliler ise en üst düzeyde ağırlanır:
birkaç sıcak yemek pişirilir, çeşitli salatalar, tatlılar hazırlanır, çerezler
konulur. Türk, Kazak, Rus mutfağının çeşitli yemeklerini sofrada
görebiliriz.
ZA: (07:51) Qonaqlar gelende sen qonaqları güdürsen. Bir lohma
etpeyini, bir lohma çöreğini verersen, ili olmasın ki qonaq sene gelsin sen
etpeyini vermiir öyle olmas. Gidende de ob’azatel’no (mutlaka) çay
qoyuruh, yemek pişiririh. Bizde qonaq bir lohma etmesiz bir piyala çayını
içmemiş gitmiir. Bizim türk mileti bizim ahıska türkleri çoh bile qonah seven
qonah yaqşı gören insanlar, çoh iştiyen insanlar.
Ahıska

Türkleri

ulusal

gelenek

kültürünü

korumaktadır.

Geleneklerinin temeli İslam'a dayanır. Başka da Türk halkları gibi Ahıska
Türklerinin gelenekleri doğumdan itibaren yaşam boyunca sürer. Doğum,
sunnet, evlenme, ölüm vb.
Sİ: (14:24) Biz gendi ata dedemizin qalan tetrip terbiyeyi her bip işi
günü bugüne çan sahlamişuh i (ve) bunnan da güveni diyerum ki gene bire
bir oni nasi dirler üskeklediruh ? (14:40) qaldıruruh unutmazuh.
Sİ: (15:10) Toylar ediirler böük sünnet toyları ediirler, gelinner
misal üşün çocuh olanda Quran ohudiirler, yaşit olanda Quran ohudiirler
ihtiyarlari cehilleri. Bu her her tärtip terbiyesi her bir şariätin näki
eskilerden var oni sahlamişuh. İhtiyarlardan da razi olsun bu zamana
getüren, şindi bundan önde gerek biz götüreh bu ädetlerimizi.
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3.2 Doğum
İlk çocuğun doğumu Türk ailesi içinde mutlu bir olaydır, özellikle
çocuk erkek olursa. Çocuğun annesi hemen aile içinde daha yüksek bir statü
kazanır. O eşi ve akrabaları tarafından onur ve saygı görür. Annesi ve
çocuğunun hastaneden çıkması bayram atmosferinde gerçekleşir.
Sİ: (17:17) A şindi roddomdan (doğum hastanesi) limuzinen
hastaneye gidiirler, ilesi varki daci muzikaynen çıʁardiirler yıʁlıyirler. On
on beş adam yirmi adam gidiirler çıʁariirler geturiirler. O nedür evelden
sükütte vozmocnost‘ (imkan) yoʁidi ile çıʁardi geturiirdiler.
Türk halkların birçoğu çocuğu kırk güne kadar bebeğe nazar
değmemesi için kimseye göstermezler. Kırkından çıkarıldıktan sonra bebek
doğa üstü güçlerin etkisinden kurtulacakmış.
Almatı şehrinde ve bazı bölgelerinde yaşayan türkler de kazaklar da
bahsettiğimiz "kırkından çıkarma" geleneğine önem vermiyorlar. Böylece,
bugünlerde anne ve çocuk hastaneden taburcu olduktan sonra yakınları
hemen yeni doğan bebeğe ziyarete geliyorlar: çocuğa hediye, para
veriyorlar.
Kırk güne kadar çocuğu göstermeyecek misiniz?
Sİ: (17:00) Pokazıvayem (gösteririz). Mocet (belki) Kafkazda
göstermezdiler, a şini gösteriirler, ya çocuh bir afta olmaz gösteriirler.
Güneyde Çimkent şehrinde ise Türkler çocuğun kırk gününü kutlarlar. Bu
olayı büyük bir bayram içinde kutlayan Kazak nüfusü bu bölgede hakimdir.
ZA: (06:27) Biz çoh ädetimiz gösteririh meselä uşaʁ doʁan zaman,
doʁlanda, bu dünyaya gelende uşaʁın qırqınçi güni qırqını çıhadiirler
qulaʁına ezan oqunur buʁda sayıliir o ep misilmanlarda olmalı.
Çocuk adını aile içinde saygın, onurlu bir adam koyar. Genellikle
Peygamberlerin isimleri, kutsal kişilerin isimleri verilir: Resul, Ekber,
Muhammed, Ahmed, İbrahim, Veysel, Ramza, vb. Bazı isimler ünlü
şahsiyetler, şairler, düşünürlerin isimleridir: Vahar, Asya, Ispendiyar,
Gülbahar, Edlar, Çiçek, Cihanger Kemal, Muzaffar, Gülhanım vb. Bununla
beraber bazı isimler bebeğin saçının, gözünün rengini, benler varlığını
gösterir. Bazen Doğu halklar kızlar isimlerindeki gibi Türk kız isimlerinde
de değerli metallerin (Altın, Gümüş), taşların (Gauhar, Meruert), ve gök
cisimlerinin (Yıldız, Ay) adlarını karşılayabiliriz (İbraşeva, 2010: 19).
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Çocuk doğumunda anne annesinin özel bir rolü var, o ilk torununa
beşik veya yatak ve döşemelerini getirir. Çocuk bu dünyaya gelince anne
annesi hazırlıkları başlar: yorgan, yastık, yatağa gerek olduğu tüm eşyaları
satın alır veya diker, diktirir.
Sİ: (18:40) Vs’o şto neobhodimo (tüm gerek olduğu şey)
kol’askasıdur (çocuk arabası), urbasıdur, nedir ona komplektler onnarı hep
ana terefi, qız terefi getürir…
"Kırkından çıkarma" geleneği gibi "Beşiğe koymak" geleneği de
bugün aynı durumda. Almatı bölgesinde beşiği hiç kullanmamaktayken
Güney Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkl ve Kazak halklarında beşik,
hayatın, geleneğin ve eğitimin bir parçası olmakla nesilden nesile miras olup
geçen çok değerli, kutsal ailelik bir eşyadır.
Sİ: (17:51) A şindi kol’äska (çocuk arabası) var. Beşiğe…evelden
baʁliirdiler sıqiirdiler çocuʁi ki çocuh oynamasın diye, a şindi yohtur.
Beşik, onu kullanan Ahıska ailelerine 4-5 kata kadar hizmet edebilir. Eski
günlerde beşik ne kadar eski olursa o kadar değerli ve asil sayılırdı. Bunun
için beşik tek bir çocuğa değil, ailenin tüm çocuklarına ait olurdu. Beşik
kimseye verilmezdi ve uzun zaman saklanırdı.
3.3 Sünnet
Doğumdan sonra erkek çocuğunun hayatında önemli bir olay –
sünnettir.
Sunnet - bu Ahıska Türklerinde çok geniş bir şekilde kutlanan Müsülman
geleneğidir. Kazaklarda "Qız Uzatu" (Kız evlendirmek) ve "Kelin Tüsürü"
(Gelin Getirmek) geleneklerine dikkat çekildiği gibi Ahıska Türkleri
"Sunnet’e" fazla önem vermekte.
Doğumdan sonra çocuğun akraba ya da ebeveyin arkadaşlarından
biri çocuğun kirvesi ben olacağım diye inisiyatif alır. Kirva çocuğun hayatı
boyunca tüm önemli olaylara katılır. Çocuk sunnet yaşına (3-5 yaş)
geldiğinde kirvesi ona hediyeleri, tamamen gerek giysiler, misafirler için
tatlılar satın alır. Evlilik sırasında da, kirve eşi çocuğa yenge olur ve gelin
karşılamakta önemli bir rol oynar. Çocuk kirvesina ve yengesine yegen
olur. Kirve ailesi yegeninin ailesiyle akraba haline gelir. İki ailenin
çocukları bir birleriyle evlenemezler.
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Sİ: (22:22) O gün camaat yıʁlanda misali yahi kafede olur, bir iki üç
yüz adam orda açiirler bu çamadanı aridiirler ki bah bu kirva oʁlanın
babasına buni buni işleri aldi. Bu çocuʁa da gendi yegen diirler. Yegene de
bah bu boca budur budur almiş, vilosipet (biseklet) almiş, urba almiş,
kostüm almiş misal diyah. Oniki açiirler o çamadani de taʁdiirler tatlısını
sigaretidür, zacigalkasidür (çakmak), tatlısidür erbir şe polnı (dolu)
çamodan (bavul) onun yengelerine, herkeşe taʁdiirler zalda (salon)
oturanlara. Onan sora işte bunnar dost oliirler, onase ete kirvanın qızin
alamassın kirvanın oʁluna qızin veremessin akraba oliir. A şindi taze
variant çıqmış ta, para veriirler gendin al çocuʁa. Bin dolar veriir anasına
babasına çocuʁa geydir.
3.4 Düğün
Ahıska Türklerinin Düğün geleneği: kız isteme, söz kesіmі (sözlü
anlaşma), nişan değişmek, kesіm kesmek (son anlaşma), kına gecesi,
maslihat (gelinin damadın evine taşınması), gelin getirmek, duvak açımı
(gelin yüzünü açmak), enişteliye gitmek (damadın geleneği), ayak döndü
(dünürlerin birbirlerini davet etmeleri) gibi gruplara ayırılmaktadır
(İbraşeva, 2010, 22).
1999 yılın verilerine göre 20-24 yaş aralığında aileye sahip olan Türk
delikanlıların oranı - % 31,0, genç kızların oranı - % 66,7; 25-29 yaşta
delikanlılar - %69,6, kızlar - % 79,3 (Statisticheskiy sbornik, 2009). Burdan
erkek çocuklarının kızlardan daha geç evlendiğini görmekteyiz. Bunun
sebebi erkekler orta okulu bitirdikten (18 yaşta) sonra orduda görev
yapmaları gerek. Bazıları ise ailesine yardım etmek veye hayatını
geçindirmek için işe girip çalışmaya başlıyorlar. Bu da geç evlenmenin
sebebi olabilir.
Şimdi genç nesil kendine eş seçmekte, evlenmekte daha serbesttir, onlar
kendi geleceği için tek başına karar verme özgürlüğe sahiptir. Eski
günlerdeki gibi sadece akraba ve komşularla değil aile ve akraba dışı
toplumlarla da ilişki kurmak imkanı vardır. Onların başka millet
temsilcilerinden de arkadaşları, dostları, gerekirse eşleri de var.
ZA: (00:44) Qızım adı Dominik. İşte familiyası Kel‘. Menim qocam
almandı. Ärim alman.
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Türk aileleri iyi bir derecede sağlamdır. Boşanma konusu çok kapalı
konulardandır. 1999’da Kazakistan Ahıska Türklerin içinde boşanan aileler
oranı - %2,9 (Statisticheskiy sbornik 2009). Bu ülkedeki başka etnik gruplar
arasında en düşük göstergidir.
3.5 Cenaze
Türk Diasporasının cenaze töreni İslam dini’ne uygun geçer. İnasan
öldükten sonra ilk olarak onun yakınlarına olüm haberi verilmelidir. Eğer
ailesi bu ölümden habersiz olursa bu iş akrabalarının büyüklerine bırakılır.
Onlar birkaç kişi olarak ölen insanın ailesine gidip uygun bir dille kara
haberi iletir.
Başka birçok Türk Halklarında gibi Ahıska Türklerinde de insan
öldüğü gün veya yarınki sabah toprağa verilir. Kazaklar ise çoğunda insanı
öldükten sonra üçüncü gün gömerler. Bunu uzaktaki akrabaların gelip
ölüyle vedalaşmasına zaman vermek için yapılır diye anlatılmaktadır.
Türklerde de Kazaklarda da öleni yıkama ve kefenleme geleneği var.
Yıkamaya en yakın saygılı insanlar girer. Kefen dikecek özel bir kadınlar
olur.
ZA: (19:36) Menim nenem … rehmete gidene kefin pişirdi. Kogda
umiral çelovek ona yemu vs’u odejdu şila, kupala. İ эto peredalos‘ moyey
materi (öleni yıkardı ona giyim dikerdi, bu da anneme geçti) İstemirdi onu
… anam iç istemezdi ama arhasına, duşuna girdi ki, ruyasına girdi sen
almalısın bu işi. Menim anam aldı. Anam dir ki indi inşalla sen de büyüsen,
men derim ki men istemirim bu işi görmeyi. Ama bilirim ki bu lazım işte.
Türk kadınları mezara gitmezler. Evde üç gün yemek pişirilmez, yiyecekler
komşular tarafından getirilir. Ölümün arkasından sesle ağlamayı uygun
görmezler, çünkü ölüm Allah’ın takdiri ve ona saygı gösterirler. Kazakların
çoğunda insan öldüğü gün evinin kapısı açık olur, evde yemek pişirilip,
gelen gidene büyük bir sofra hazırlanır. Ölümü arkasından ağıt söyleme
geleneği de hala yaşamaktadır.
Ahıska Türklerinde ölümün yedinci, kırkıncı, elli ikinci günlerinde
ve bir yılı geçtiğinde merasim düzenlenir. Kazaklarda buna benzer, ama elli
ikinci gün yerine yüzüncü gün yapılır.
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Sonuç
Ana Yurdundan

zorla uzaklaştırılıp Kazakistan’a sürgün edilen

Ahıska Türklerinin hayatı, tarihi açıdan tabiki zor bir hayat, zor bir kaderdir.
Ama araştırma sonucunda görüyoruz ki Ahıska Türkleri Vatanından ayrılsa
da dilini korumuş, yerinden ayrılsa da dinini korumuş, milli kimliğinden
ayrılsa da hayata karşı sevgiyi kaybetmemiş ruhu yüksek, kalbi geniş,
konuksever bir halktır.
Bu halka ev sahipliği yapmaktan ve onlarla beraber sevgi ve saygı
içinde yaşamaktan gurur duymaktayız.
Almatı bölgesinin Turgen köyünde tanıştığımız birçok Ahıska
ailesine teşekkürlerimizi dile getirmeyi uygun buluyoruz.
Bu

yerde

de

Sabır

Ismailovun

ve

Zarina

Abbasovanın

konuşmalarında kullandığı birkaç atasözlerini getirelim. Biliyoruz ki
atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, kültür yapısını yansıtır. Belki tam
bu sözler Ahıska Türklerine güçlendirmede, hayatı devam etmede yardım
etmektedir:
ZA: (18:23) Menim anam çoh meselleri bilir. Bişey olsa her zaman
meseleyi getirir…
Ayaʁın yansa geri çek. Sahla samanı gelir zamanı. Ölme eşeğim ölme yaz
geler yönce biter.
Sİ: (06:15) Birlik bolʁan jerde tirlik var.
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KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ'NDE AHISKALI TÜRKLER’İN
HAKLARININ KORUNMASINDAKİ YASAL MEKANİZMALAR.
LEGAL MECHANISMS TO ENSURE THE RIGHTS OF
MESKHETIAN TURKS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ТУРОК –
МЕСХЕТИНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.
Svetlana BAIMOLDINA*
Özet
Bu yazıda yazar, eski SSCB ülkelerinde, şimdi BDT, Özbekistan,
Kazakistan, Azerbaycan ve diğer ülkelerdeki Ahıska Türklerinin ikamet
etme özellikleriyle ilgili sorunları ortaya koymaktadır. Ahıska Türkleri (özad: Türk, Ahıska Türkleri, aynı zamanda Türkiler, Akhiska, Akhiska
Türkleri, Javakha Türkleri, Akhaltsikhe Türkleri, Akhaltsikhe Türkleri,
Kafkas Türkleri). Güney Ahıska bölgesinden köken alan bir Türk grubu.
Georgia. Ahıska Türkleri, Türk dilinin kuzeydoğu Anadolu lehçelerinden
birini konuşur. Temelde, Ahıska Türkleri, İslam dinini tanıyan Sünni
Müslümanlar (Hanefi mezhebi). Bu makalede yazar ayrıca, Ahıska
Türklerinin ikamet ve sayılarını, tarihi vatanlarını, Ahıska Türklerinin
konuştuğu dili, kısa bir tarihçesini, sınırdışı edilme koşullarını, Ahıska
Türklerinin yeniden yapılandırılması ve Sovyet sonrası döneminin
sorunlarını anlatıyor.
Abstract
In this article, the author reveals issues related to the peculiarities of the
residence of Meskhetian Turks in the countries of the former USSR, now
the CIS, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan and others. Meskhetian Turks
(self-name: Turk, Turk. Ahıska Türkleri, also have the names Turks,
Akhiska, Akhiska Turks, Javakha Turks, Akhaltsikhe Turks, Akhaltsikhe
Turks, Caucasian Turks) - a sub-ethnic group of Turks originating in the
South Meskhetian region Georgia. Meskhetian Turks speak one of the
northeast Anatolian dialects of the Turkish language. Basically, Meskhetian
Turks profess the religion of Islam, are Sunni Muslims (Hanafi madhhab).
In this article, the author also describes the residence and number of
Meskhetian Turks, their historical homeland, the language spoken by the
Meskhetian Turks, a brief history, conditions of deportation, the problems of
experiencing the restructuring and post-Soviet period of the Meskhetian
Turks.
Резюме
В данной статье автор раскрывает вопросы, связанные с
особенностями проживания турок-месхетинцев на территории стран
бывшего СССР, ныне СНГ, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана и
других. Турки-месхетинцы (самоназвание: тюрк, тур. Ahıska Türkleri,
*
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имеют также названия турки, ахыска, турки-ахыска, турки-джавахцы,
ахалцихские турки, ахалцихские тюрки, кавказские турки) —
субэтническая группа турок, происходящая из области Месхетия на
юго-Западе Грузии. Турки-месхетинцы говорят на одном из северовосточно-анатолийских диалектов турецкого языка. В основном,
турки-месхетинцы
исповедуют
религию
ислам,
являются
мусульманами-суннитами (ханафитский мазхаб). В данной статье
автор также описывает проживание и численность
турковмесхетинцев, историческую родину, язык, на котором говорят туркимесхетинцы, краткую историю, условия депортации, проблемы
переживания перестройки и постсоветского периода ахыских турковмесхетинцев.
Введение
После обретения государственной независимости в Республике
Казахстан

были

приняты

ряд

нормативно-правовых

актов,

регулирующих общественные отношения в сфере гражданских прав
лиц,

проживающих

в

Казахстане.

В

частности,

Конституция

Республики Казахстан, гарантирующая основные права граждан,
проживающих в Казахстане. В настоящее время в Казахстане
проживает более 140 наций, в том числе и турки-месхетинцы, которые
обладают

всеми

правами,

гарантированными

Конституцией

Республики Казахстан.
В п.2, ст. 12 Конституции Республики Казахстан указано, что
«права и свободы человека принадлежат каждому от рождения,
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание
и применение законов и иных нормативных правовых актов». Это
означает, что все граждане Республики Казахстан, в том числе и туркимесхетинцы, обретают права и свободы сразу после его рождения,
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание
и применение законов и иных нормативных правовых актов
(Конституция РК, 1995).
Рассмотрим более подробно образ жизни турок-месхетинцев в
Республике Казахстан. Исторически турки-месхетинцы проживали на
территории Грузии, в трех административных районах Грузии —
Адигенский, Ахалцихский и Аспиндзский, которые

входят в край

Самцхе-Джавахети, а также сопредельным районам современной
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Турции.

Некоторое количество турков-месхетинцев

проживает на

востоке Аджарии и северо-востоке современной Турции.
Современные турки-месхетинцы говорят на одном из восточноанатолийских

диалектов

турецкого

языка.

Некоторые

учёные

специалисты языковеды-тюркологи считают, что существует особый
язык месхетинских турков, который
продолжением

старотурецкого

является непосредственным

языка,

на

котором

говорило

тюркоязычное население Анатолии в средние века. В настоящее время
до 85 % турок-месхетинцев свободно владеют русским языком.
Согласно Европейскому центру по вопросам меньшинств (2011)
в мире 60-70% турков месхетинцев (ахыска и хемшилли) проживают в
Казахстане, что составляет 105000 тысяч человек, из них 20995 тысяч
человек являются реидентами Южно-Казахстанской области. В
Алматы проживают 5194 человека, где еще при СССР была создана
первая Республиканская общественная организация – культурный
центр «Туркия» (www.ahiska-gazeta).
Основной задачей центра является способствование тесному
сближению двух братских народов – казахского и турецкого,
всестороннему

взаимному

обогощению

народов

Казахстана,

улучшению межнациональных отношений, подготовке национальных
кадров (педагогов, литераторов, работников культуры и духовества),
посредством обучения турецкой молодежи в учебных заведениях
Казахстана и Турции. Для улучшения межэтнических отношений в
1995 в марте месяце была создана «Ассамблея Народов Казахстана».
«Общество турок-ахыска Казахтана» (ОТАК) имеет свои
региональные филиалы и молодежные организации. ОТАК является
преемницей Турецкого культурного центра (ТКЦ), переименованного в
1996 году. В настоящее время ОТАК имеет официальный статус и
четкую иерархическую структуру. Филиалы ОТАК существуют почти
в каждом районе трех южных областей, где проживают туркимесхетинцы

(ахыска).

Формально

ОТАК

существует

за

счет

добровольных пожертвований, но все информанты признают, что 90%
бюджета

составляют

личные

Хусамова (www.ahiska-gazeta).

средства

председателя

Зиятдина
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В начале 1990-х гг. ТКЦ старался активно участвовать в
установлении деловых и культурных связей между Казахстаном и
Турцией. Организации удавалось получать финансирование от обоих
правительств. Примечательно, что лидеры ТКЦ участвовали в турецкоказахстанских саммитах в 1991 и 1993 годах. Турецкие организации
также привлекали ТКЦ в качестве партнера в нескольких проектах,
включая обучение турецкому языку и сооружение мечетей и
культурных центров (www.ahiska-gazeta).
В анкетировании, проводимого в рамках международного
проекта приняли участие 206 человек представителей турецкого
этноса, из них мужчин - 143 человека (69,4%) и 63 (30,6%) – женщины.
Семьи 40 (19,4%) респондентов были депортированы в 1944 году в
Казахстан, 49 (23,8%) участвовавших в анкетировании респондентов
родились в Казахстане (см. www.tyurki.weebly.com).
Во время обработки данных мы столкнулись с рядом проблем,
одна из которых касается вопросов идентификации респондентов по
паспорту и их самоидентификации. Так 195 респондентов (94,7%) из
206 опрошенных в графе национальность в паспорте указали себя
турками, по 2 человека (1,9%) имеют запись в графе национальность турки-хемшили и турки-месхетинцы, по 1-му человеку (0,5%) имеют
запись - узбек, русский и караим; у 4-х (1,9%) – нет данных
(www.tyurki.weebly.com. Анализ данных показал, что представители
турецкого этноса были записаны турками, турками месхетинцами,
хемшилли, узбеками, азербайджанцами. Что же касается вопросов,
касающихся этнического самоопределения, то здесь наблюдается
диспропорция в количестве респондентов, записанных турками по
паспорту и идентифицирующих себя турками. 251 респондент
идентифицирует себя турком, что на 45 человек больше чем
записанных турками по паспорту. Это объясняется тем фактом, что в
силу различных причин, представители турецкого этноса были
зарегистрированы в паспортах разными национальностями.
В браке турки предпочитают жениться и выходить замуж за
представителей

своей

этнической

группы,

но

встечаются

и

преставители других национальностей. Анализ проведенного опроса
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показал

следующее:

у

174

респондентов

(94,7%)

национальности являются турками; у 23 (11,2%)

отцы

по

– турками-

месхетинцами; 2 (1%) – турками-хемшилли и по 1-му (0,5%) – казахом
и азербайджанцем, у 4-х (1,9%) – нет данных. Национальность же
матерей

респондентов

представлена

9-ю

национальностями.

Национальность матерей у 159 респондентов (77,2%) турчанки, матери
2 (1%) респондентов записаны в паспорте как турки-хемшилли, туркилазы, у 11 (5,3%) – казашки; 9 (4,4%) – азербайджанки; матери 6 (2,9%)
респондентов русские; 4-х (0,5%) – уйгурки; по 3 человека (3,2%)
имеют матерей узбечек и киргизок; по 2 (1%) – чеченками, курдами, у
2-х (1%) – нет данных.
Таким

образом,

анкетировании,

респондентов,

национальность

представителями
национальность

у

своей
матери

по

этнической
представлена

участвовавших

линии

отца

группы
как

–

в

определена
турками,

а

представительницами

различных тюркских этинических групп (азербайджанки, казашки,
узбечки, киргизки), так и других этносов (русские, курды, чеченки).
В турецких смешанных семьях главенствующее положение в
семье

занимает

мужчина.

В

этническом

самоопределении

доминирующим маркером независимо от этноса является отцовская
линия,

поэтому

национальность

детей

определяется

по

национальности отца.
В межэтнических браках мужчины-турки могут брать в жены, а
также женщины могут выходить замуж за представителей других
этносов. Однако, как показывает анализ, представители турецкой
этнической группы, как правило, заключают браки между собой,
сохраняя тем самым язык, традиции и самобытную культуру своего
этноса.
Во втором поколении, когда один из супругов является
представителем не турецкой национальности, выявилось следующее:
49% детей (101) записаны турками; 3 детей (1,5%) - казахами, 1
ребенок (1%) – хемшили и у 100 (48,5%) респондентов - нет данных.
Анализ исследования показывает, что турки месхетинцы
(ахыска) и турки хемшили за семьдесят лет проживания на территории
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Казахстана идентифицируют себя турками и относят себя к одной
этической группе. Этому, по нашему мнению, способствует ряд
факторов:
- укрупнение этноса за счет объединения, и, как следствие,
повышение его жизнеспособности на другой территории;
- приобретение исторической этнической родины в лице
Турецкой Республики вместо Грузии, где испокон веков проживали
турки ахыска и турки хемшилли;
- создание условий для сохранения этнической культуры, языка
и т.д.;
- перспектива эмиграции молодого поколения в Турцию.
Большое внимание в анкете уделено языковому блоку.
Взаимосвязь языка и этнической идентичности - одна из основных
проблем психологического изучения этнического сознания. В процессе
межэтнического

взаимодействия

этническая

идентичность

конструируется на основе представлений, образующих систему
этнодифференцирующих признаков, в качестве которых может
выступать не только язык, но и другие ценности, нормы, историческая
память, религия, представление о родной земле, национальный
характер,

народное

творчество.

символом

этнической

Но

идентичности

самым

распространенным

признается

язык

с

его

эмоциональным потенциалом.
Выявленные
важность

языка

в

ходе

как

исследования

основного

факты

элемента

подтверждают

принадлежности

к

определенному этносу.
Турецкая семья в своем кругу с родственниками общается на
родном языке (ахыска, хемшилли, терекеме). Степень использования
родного языка снижается с каждым новым поколением. Наличие в
семье трех поколений создает условия для сохранения родного языка.
Однако общественные изменения, происходящие в современном
казахстанском обществе, институты образования требуют знания и
других

языков:

казахского

(государственного),

(межэтнического общения), английского (международного).

русского
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Все, привлеченные к анкетированию респондентов, считают
важным знание родного языка, однако с сожалением признают, что с
уходом старшего поколения знание родного языка и его роль в семье
ослабевает. Родной язык знает очень хорошо только старшее
поколение, хороший разговорный язык у среднего поколения. Молодое
поколение являются полиязычными и использует для общения
турецкий, русский, казахский, русский и турецкий, русский и
казахский языки.
Анализ

языкового

блока

показал,

что

для

турков

доминирующим языком для общения с представителями других
национальностей является русский язык (cм.www.tyurki.weebly.com).
Представители турецкого этноса определяющим фактором
называют общность со своей этнической и религиозной группой. 169
респондентов

(82%)

придерживаются

ислама,

3-е

(1,5%)

-

агностицизма, а у 34-х опрошенных (16,5%) – нет данных).
Доминирующее число казахстанских турков, участвовавших в
анкетировании считает, что между казахами и другими этническими
группами, проживающими в Казахстане, нет никакой напряженности,
носящей системный характер. За семьдесят лет, прошедшие со
времени депортации, турки успешно интегрировались в местное
сообщество, среднее и молодое поколение считают Казахстан своей
родиной, чувствуют себя здесь безопасно и комфортно.
В современное время изменился социальный статус турков.
Анализ данных анкетирования показал, что представители турецкого
этноса в настоящее время являются: преподавателями - 22 человека
(16,5%); рабочими - 38 человек (18,4%); работниками сферы
обслуживания 22 человека (10,7%); госслужащими - 6 человек (2,9%);
16 человек

(7,8%),

участвовавших

в анкетировании

являются

безработными; 47 человек (22,8%) вовлечены в другие виды
деятельности, у 8-х (3,9%) – нет данных.
Анализ проведенного исследования показывает, что среди
представителей

турецкой

этнической

группы,

проживающих

в

Казахстане, произошли изменения, охватывающие разные аспекты
жизнедеятельности этноса. Значительные изменения произошли в
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сфере

использования

родного

языка.

Родной

язык

постоянно

используется лишь старшим поколением турок, в то время как у
молодого поколения доминирует русско-турецкий, казахско-турецкий
билингвизм.
Интересным

фактом,

заслуживающим

специального

исследования, является расширение функций современного турецкого
языка Турецкой Республики в среде казахстанских турок, вместо
доминантных русского и казахского языков. Представители молодого
поколения турецкой этнической группы предпочитают вместо родного
языка

(ахыска,

терекеме,

хемшилли)

использовать

лексику

и

грамматические формы современного турецкого языка. Одной из
причин

является

расширение

возможностей

использования

информационных технологий, доступа к Интернет ресурсам на
современном турецком языке. Освоению молодым поколением
казахстанских турок турецкого языка способствуют и доступ к
программам

спутникового

телевидения,

просмотр

популярных

сериалов, передач на турецком языке, а также выезд на работу в
Турцию (Невская И.А., 2017, с.248-252).
Таким образом, современные турки-месхетинцы, или ахыские
турки в Казахстане активно интегрируют в современное пространство,
свободно адаптируются в обществе, обладают и пользуются всеми
правами, наделенными Конституцией Республики Казахстан.
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турецкого

языка

и

создание

электронной

базы

социолингвистических исследований – Түрк әлемі және халықаралық
байланыстар: Тарих, Тұлға, Келешек – Халық-аралық ғылыми
теоретикалық конференция материалдары – Астана, 2017
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KADERİNİ KAZAKİSTAN’LA BAĞLAYAN AHISKALI TÜRKLER
(TÜRKİSTAN VİLAYETİNDEN ALINAN BELGELER ÜZERE)
AHYSKA TURKS CONNECTING THEIR FATE WITH
KAZAKHSTAN (BASED ON THE MATERİALS OF TURKİSTAN )
ТУРКИ-АХЫСКА СВЯЗЫВАЮТ СВОЮ СУДЬБУ С
КАЗАХСТАНОМ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДА ТУРКЕСТАНА)
Zabirash ADİLBEKOVA*
Özet
Kazakistan Orta Asya memleketleri içinde çok milletli memlekettir.
Günümüzde Kazakistan’da 130’dan fazla ulus birlik beraberlik ile
dostçasına yaşamaktadırlar. Cumhuriyetimizin Güney bölgesi çeşitli halklar
temsilcilerine en çok kucak açan ersitesibölgedir.
Halklar laboratuvarına dönüşen Kazakistan’da çeşitli halkların temsilcileri
bir ananın evladı gibi birlik beraberlik içinde kendi derneklerini kurmuşlar.
Bu vatanda kendilerinin örf adetleri ile kültürünü koruyup, çocuklarını
büyüten, birçok tarihi olayları yaşayan, yaşam çabasını, rızık, nasibini
Kazakistan’dan bulan halk temsilcilerinden biri de Ahıskalı Türkleridir.
Onların Türkistan vilayetinde 250 den fazla ailesi yaşamaktadır ve burada
Etnik Kültür Merkezleri bulunmaktadır. Makalede özellikle bu konulara
ağırlık verilecektir.
31 Temmuz 1944 tarihinde KSCB Savunma Komitesinin No 6279 kararıyla
Gürcistan’dan Ahıskalı Türklerin Orta Asya ile Kazakistan’a göç ettirilmesi
konusunda ferman çıktı. Kazakistan’a 1936-1957 yıllarda alman, Polonyalı,
Koreli, Kuzey Kafkasyalı halkların temsilcileri ile diğer halklar sürgün
edilmiştir.
1956.yıl 28 Nisan tarihinde KSCB Yüksek Kurul Başkanlığının No 135/142
Ahıskalı Türklerin rezervasyon hayatından kurtarılması konusunda ferman
çıkardı.
Kaynaklara zengin Kazak topraklarında yaşam tarzını sürdüren halkların ilk
hayali memleketin barış ve dostluğunu korumak ise ikincisi de atalarımız
insanlığın hepsini sev kardeşim diye vasiyet ettiği gibi Türkistan
vilayetindeki Ahıskalı Türkler birlik ve beraberliği amaç edinmektedir.
Türk dünyasının evladı yüce Gültekin “Barışçıl memlekete sulh ve tokluk
nasiptir” dediği gibi, onlar bugün de halkımızın geleceği için
Anahtar kelimeler: Kazakistan, Güney, Türkistan, diaspora, Ahıskalı
Türkler.

*

К.и.н., проф., Международный казахско-турецкий университет им. К. А. Ясави,
Zabirash_kz@ mail.ru
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Abstract
Kazakhstan is a multinational state within the Central Asian States. Today
more than 130 nations and nationalities live in Kazakhstan. The southern
regions of the Republic are the most populated regions of different
nationalities.
In Kazakhstan, which has become a nation-wide laboratory, representatives
of different diasporas live in peace and harmony as children of one mother.
One of these representatives is Ahyska Turks who preserves their traditions
and culture in this homeland, has grown up with many children,
experienced a lot of historical events, and found the source of life and
pleasure in Kazakhstan. There are 250 families in Turkistan and mostly
engaged in agriculture. Their ethno-cultural center is functioning. The
article deals with these issues in detail.
On July 31, 1944 the decree on resettlement of Turks from Georgia to
Central Asia and Kazakhstan was issued by the resolution of the USSR
defense Committee №6279.
In 1936-1957 representatives of
German, Polish, Korean, North Caucasian peoples and other nationalities
were moved and resettled in Kazakhstan.
April 28, 1956 the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR №135/142 was issued on the release of Ahyska Turks from the
commandant's regime.
The main dream of the growing population of Kazakhistan is to preserve the
peace and friendship of the people, and to say that all of humanity is a
loving brother, therefore Ahyska Turks in Turkistan have the goal of unity
and peace.
As the great Turkic figure Kultegin noted that there is peace
and tranquility in a friendly country, today they work for the future of our
country and participate in the development of our country.
Keywords: Kazakhstan, South, Turkistan, Diaspora, Ahyska Turks.
Резюме
Казахстан является многонациональным государством Центральной
Азии. В настоящее время в Казахстане более 130 наций живут в
дружбе с единством. Южный регион нашей республики является
наиболее населенными регионами разных национальностей.
Представители различных диаспоры в Казахстане, которые
превратились в лабораторию народов, создали свои ассоциации в
единстве. На этой родине они сохраняют свою культуру с обычаями,
воспитывают своих детей. Одним из представителей народа является –
турки-ахыска. В городе Туркестане живет более 250 семей туркиахыска, и здесь находятся этно- культурный центр. В статье будет
уделяться особое внимание этим вопросам.
31 июля 1944 года постановлением Комитета Обороны СССР №6279
был издан указ о переселении турков из Грузии в Среднюю Азию и
Казахстан. В 1936-1957 годах в Казахстан были переселены
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представители немецких, польских, корейских, северо-кавказских
народов и другие национальности.
28 апреля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
№135/142 об освобождении турков ахыска от комендантского режима.
Сегодня они работают за будущее нашей страны.
Ключевые слова: Казахстан, Юг, Туркестан, ассоциация, турки
ахыскалы.
Введеные
Казахстан

является

многонациональным

государством

Центральной Азии. В настоящее время в Казахстане более 130 наций
живут в дружбе с единством. Южный регион нашей республики
является наиболее населенными регионами разных национальностей.
Представители различных диаспоры в Казахстане, которые
превратились в лабораторию народов, создали свои ассоциации в
единстве. На этой родине они сохраняют свою культуру с обычаями,
воспитывают своих детей. Одним из представителей народа является турки ахыскалы.
Ахыскинские турки - сравнительно немногочисленный народ с
исключительно трагической судьбой. Коренные жители Грузии, они
жили на юге страны в трех районах Ахыски (Месхетии) Ахалцихском, Адигенском, Аспиндзском, - а также частично в
Джавахетии

(Ахалкалакский

район).

В

1944

г.

они

были

депортированы со своей исторической родины в республики Средней
Азии (Юнусов., httrs// e-history.kz ).
1. Из историй турков ахыскалы
31 июля 1944 года постановлением Государственного Комитета
Обороны СССР №6279 совершенно секретно был издан указ о
переселении турков из Грузии в Среднюю Азию и Казахстан.

В

1936-1957 годах в Казахстан были переселены представители
немецких, польских, корейских, северо-кавказских народов и другие
национальности.
15 ноября 1944 г. началась депортация мусульман Ахыски,
которая завершилась в январе 1945 г. При этом, хотя из 220 сел
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планировалось выселить 86 тыс. мусульман, на самом деле было
депортировано 96,367 чел.; из них 15,432 чел. (16% выселенных)
умерло в пути и в первые месяцы жительства на новых местах. А
накануне смерти Сталина в январе 1953 г., по данным МВД СССР, в
Средней Азии числилось 86,663 депортированных из Грузии, из них
турок - 66,823 чел., курдов - 8,843 чел. и хемшинов 13,997 чел. ( Бугай,
1994, с.24.).
После ХХ сьезда КПСС, 28 апреля 1956 года был издан Указ
Президиума

Верховного

Совета

СССР

№135/142

снявщий

с

ахалцихских турок ограничения по спецпоселению и освободивший их
от

комендантского

режима

(Гаджиев,

2007,

с.10).

Но

не

реабилитировали и они не имели права возвращаться в родные места.
В ноябре 1944 года насильственно эвакуированной с берегов
Черного моря Грузии тысячи турки, благодаря гостеприимству и
братской помощи и милосердию казахского народа, продолжили свое
существование,

росли

и

развивались.

Председатель

тюркского

культурного центра «Ахыска» в Казахстане Зияддин Исюмханович
Касанов выразила свою благодарность казахскому народу.
В феврале 1991 года был создан, Турецкий культурный центр в
городе Алматы, в 1996 году изменен Общество турков Республики
Казахстан.

Филиалы

Казахстана

общества,

принимает

открытых

активное

в

участие

в

областных, районных и сельских мероприятиях.
уделяют

особое

воспитанию

внимание

подрастающего

ведению
поколения

районах

республиканских,
Филиалы общества

здорового
в

южного

духе

образа

жизни,

толерантности,

нравственности.
2. Турки ахыскалы в городе Туркестане
Город

Туркестан-центр

Туркестанской

области.

Здесь

расположен мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави и Международный
казахско-турецкий университет им Х.А.Ясави. Турки ахыскалы
расселились в западной части города (турецкий поселок). В городе
Туркестане живет более 250 семей турки ахыскалы, депортированные
из Грузии (село Мияла Аспендинский район). По статистике
численность турок на сегодняшный день 1803 человек. Из них 803-
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мужчин, 1000- женщин. Сейчас живет их третье и четвертое
поколение. Дети учиться на русских и казахских школах. В настоящее
время есть пожилые люди, которые видели трудности когда то (6
мужчин, 9 женщин). Они Медедов Паша, Абибов Мамед, Аржуманов
Яила, Раджабов Ильми, Османов Исмихан, Юсупов Абдулла, Азизова
Гульжаухар, Даврышева Джейран, Мамадова Рабия, Юсупова Лала
и.т.д.
Здесь проживающие турки в основном, мусульманы, которые
сохранили свое этническое самосознание, а у себя дома или во
взаимных дружеских обхождениях беседуют по-турецкий. Браки с
другими национальностями очень редко.
Обряды

ахалцихских

турок

в

целом

соответствуют

местным

типологии, например:

№

Народные обряды

На казахском языке

1

шарбат ичмах

Тәтті шай (после свадьбы)

2

маслахат аши

Мәслихат асы

№

Названия дней недели

На казахском языке

1

чершенбе, першенбе, джума,

сәрсенбі, бейсенбі, жұма

В социальной жизни ахалцихских турок особое место
занимают такие праздники Рамазан, Курбан, Новруз, как у нас
Рамазан, Құрбан айт, Наурыз .
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Внешный вид

Внутренный вид

Рисунок 1. Мечеть Куддыс

После

обретения

Казахстаном

суверенитета

началось

строительство мечети и сдано в эксплуатацию в 1993 году.
Строительство и ремонт мечети проводится населением за счет
собственных средств. Вместимость 200 человек. Мечеть называется
Куддыс. Имам Зейнолла Юсупов. 1947 года рождения. Образование
среднее. Окончил Туркестанский индустриальный техникум.
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Рисунок 2. Ахыскинские аксакали

В 1999 году был официально зарегистрирован и открыт
турецкий этно-культурный центр. В центре работает 20 человек по
разным направлением, например культура, спорт, религия, женский
комитет и.т.д. Основными целями и задачами этнокультурного центра
являются установление благоприятных межэтнических отношений в
республике и проведение различных культурных мероприятий,
организуемых центром. Встречи со знаменитостями, национальные
праздники, а также знакомство с языком, культурой, традициями,
стихами

других

народов.

При

центре

есть

ансамбль

Чечак.

Председатель центра Медедов Усеин Паша оглы. Образование
среднее. Окончил кооперативный техникум.

Заключение
Турецкий этно- культурный

Центр в городе Туркестане

ориентировал свою деятельность на повышение уровня культуры,
сохранение традиций и национального сознания и повышение уровня
образования своей нации. Центр решает вопросы, возникающие в
диаспоре, представляет интересы турков в государственных и
общественных объединениях Республики Казахстан .
Сегодня они работают за будущее нашей страны.
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ЧТЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ ПЕРЕВОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ТУРКОВ АХЫСКА.
AHISKALI TÜRKLERİN EDEBİYATI, TARİHİ VE TANINMIŞ
EDEBİYATÇILARININ KAZAK DİLİNDEKİ ÇEVİRİLERİNİN
KÜTÜPHANELERDE OKUTULMASI
READING OF THE AHISKA TURK’S LITERARY, HISTORICAL,
EDUCATIONAL LITERATURE IN KAZAKH LANGUAGE IN THE
LIBRARIES
Roza TUKENOVA SATKZI *
Özet
Makalede İkinci Dünya Savaşının olumsuz durumlarından biri de
Kazakistan memleketine sürgün edilen bir çok halklar ve topluluklar
olmasından yazılacaktır. Onların içinde ne yazık ki, Ahıskalı Türkler de var.
Ahıskalı Türkler Kazakistan’ın güney bölgesinde Almatı, Çimkent, Taraz,
Kentau, Jetisay illerinin etrafındaki köylere yerleştirildi. Bu halk yerli
Kazak halkı ile kısa bir zamanda iyi anlaşıp, beraber yaşamlarını
sürdürmektedirler. Sürgün edilen halkların birinci nesli Sovyet döneminde
eğitimini Rus dilinde alsalar bile, Kazakistan müstakil olduktan sonra
dünyaya gelen ikinci nesil Kazak dilinde eğitim veren okullarda eğitim
almaktadırlar. Sürgüne maruz kalan halkların ve toplulukların kendi ana
dilini koruma meselesi ve yerli halklara Ahıskalı Türklerin tarihini,
kültürünü, folklorunu, örf âdetini anlatan Türkiye Türkçesinden çeviri
yapılmış edebiyatlara ihtiyaçlar duyulmaktadır. Esasen de, bedii, tarih ve
tanınmış edebiyatların okunmasına ihtiyaç ve talep var.
Türk dünyasının Atası Mustafa Kemal Atatürk’ün “Edebiyat-İnsan ile
toplumu, toplumun şimdiki durumu ile geleceğini koruyan ve her bir dalın
esasında eğitim veren başlı araçtır” dediği gibi bu makalede de özellikle
Ahıskalı Türkleri içeren eserlerin diğer dillere çeviri yapılması konusu
olunacaktır. Özellikle de Kazak Türkçesine.
Bu makalede halklar ve topluluklar dostluğunu güçlendirip ve birleştirecek
çevirmen, tercüman uzmanların çalışması gereken konular anlatılacaktır.
Her iki dildeki bedii çevirinin dönemin esas problemleri ile başarıları ve
çeviri yapılmış eserlerin kütüphanelerde yer alması ve okunması konusunda
da anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: Kazakistan, Ahıskalı Türk, sürgün, tercümanlar, çeviri
eser, kütüphane.

*
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2365@mail.ru

755
Summary
Many people were deported to Kazakhstan as a result of the Second world
war, Turks of Ahiska were among them. Ahiska Turks inhabiting the
southern regions of Kazakhstan, in the vicinity of Almaty, Shymkent, Taraz,
Kentau, Zhetysay closely communicate with the local Kazakh people. The
first descendants of the resettled people in the Soviet era were taught in
Russian, and after gaining the sovereignty of Kazakhstan, the descendants
of the deported Turks of Ahiska are taught in Kazakh schools. In order to
preserve the native language of the deported peoples and promote the
history, culture and traditions of the Turks of Ahiska, artistic, historical and
educational literature is in demand .
In the book "Message" the wise leader of the Turks Ataturk said: literature
is the main tool that protects the individual and society, the current state and
prospects of society and instructs on the basis of each industry."
The article highlights the current problems and achievements of bilingual
literary translation of translators ' works and reading translation books in
libraries.
Key words: Kazakhstan, Turks of Ahiska, deportation, translators,
translation literature, literary translation, library, reading.
Резюме
В результате Второй мировой войны многие народы, депортированы в
Казахстан, среди них имеются тюрки Ахыска. Турки Ахыска
населявшие южные регионы Казахстана, в окрестностях городов
Алматы, Чимкент, Тараз, Кентау, Жетысай тесно общаются с местным
казахским народом. Первые потомки переселенных народов в
советскую эпоху обучались на русском языке, а после обретения
суверенитета Казахстана потомки депортированных турков Ахыска
обучаются в казахских школах. С целью сохранения своего родного
языка депортированных народов и пропаганды истории, культуры,
традиций турков Ахыска востребована художественная, историческая,
познавательная литература .
В книге «Послание» мудрый лидер турков Ататюрк сказал: литература
– главный инструмент, который защищает человека и общество".
В статье освещаются актуальные проблемы и достижения
двухъязычного художественного перевода трудов переводчиков и
чтение переводных книг в библиотеках.
Ключевые слова: Казахстан, турки Ахыска, депортация, переводчики,
переводческая литература, художественный перевод, библиотека,
чтение.

Введение
Республика Казахстан – страна с восемнадцатимиллионным
населением,

занимающая

Евразийского

континента,

значительную
в

которой

часть

территории

проживают

референтные
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носители 126 языков разных генетических семей и типологических
характеристик. Среди разных этнических групп, проживающих на
данный момент в нашей стране, доминирующее большинство
представлено представителями разных тюркских этносов, говорящих
на языках всех групп тюркской семьи. Если весь тюркский мир
объединяет

более

евразийского

40

этносов,

пространства,

то

проживающих
в

на

современном

территории

Казахстане,

в

соответствие с данными переписи населения за 2009 г., проживает 32
тюркских этноса. (Smailova, 2010, с.297)
Казахстан является регионом, где в данный момент происходит
процесс

взаимовлияния

тюркских

языков,

принадлежащих

к

различным группам тюркских языков (кыпчакской, карлукской,
огузской, саяно-алтайской семьи). В Казахстане также живут носители
двух наиболее архаичных тюркских языков (чувашский и якутский).
Таким образом, казахстанский тюркский литературный ландшафт
представляет

интересный

объект

для

социологического

и

культурологического исследований. (Solonets, 2013, с. 305).
На

протяжении

существования

независимого

Казахстана

сохранение стабильности в обществе, сохранение содружества между
различными этническими группами стало одним из основных
направлений внутренней политики нашего государства,
В основном законе страны – Конституции Республики
Казахстан, вне зависимости от национальности и религиозной
принадлежности, четко закреплено такое положение: «Каждый имеет
право на пользование родным языком и культурой, на свободный
выбор языка общения, воспитания и творчества». (Aldajumanov, 1998,
с.254)
В информационном пространстве страны на многих языках
издаются газеты, журналы, книги, работают национальные программы
радио

и

телевидения.

В

Казахстане

действуют

национальные

культурные центры, библиотеки, проводятся различные мероприятия,
т.е созданы равные возможности для развития родного языка,
культуры, обычаев и традиций.
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В 1995 году по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева
был создан уникальный общественный институт «Ассамблея народов
Казахстана», призванный оказывать содействие в регулировании и
поддержании межнационального мира и стабильности в республике.
(Solonets, 2013, с.305).
Одной из многочисленных тюркских групп, проживающих в
Казахстане, являются турки ахыска. Для Турков Ахыска, испытавших
на себе трагическую депортацию в 1944 году, Казахстан стал новой,
обретенной родиной. Истинной родиной, которая раскрыла широкие
возможности для возрождения национальной самобытности, для
участия во всех сферах экономической, политической, социальной и
культурной жизни. Государство создало условия для успешной
интеграции турков Ахыска. (3, 1987, с.18)
Представители турецкой этнической группы проживают в
настоящее время в южных регионах Казахстана: в Алматинской,
Жамбылской и Туркестанской областях.
Следует особо подчеркнуть, что отрыв от основного турецкого
этнического массива, после закрытия границ в 20-е годы прошлого
столетия и депортация в 1944г. привели, в частности, к консервации
языка и определенных элементов традиционной турецкой культуры.
Язык казахстанских турков сохранился в той форме, в которой он
существовал до кемалистской реформы в Турецкой Республике.
(Bugay, 1994, с.68).
Первые потомки переселенных народов в советскую эпоху
обучались на русском языке, а после обретения суверенитета
Казахстана потомки депортированных турков Ахыска обучаются в
казахских школах. С целью сохранения своего родного языка
депортированных народов и пропаганды истории, культуры, традиций
турков

Ахыска

востребована

художественная,

историческая,

познавательная литература.
Все
Казахстане,

варианты
являются

турецкого

языка,

бесписьменными

функционирующего
и

находятся

на

в

грани

исчезновения. Чтобы сохранить язык и культуру проживающих
этносов разработаны специальные программы и проекты. С 2015-2017
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г. проводится научное исследование по теме «Тюркский мир
Казахстана: варианты языка, культурные архетипы, идентификация
турецкой диаспоры», финансируемое Министерством образования и
науки Республики Казахстан (Osman, 2011, с. 480)
Как мы все помним, в 1989 году в Ферганской долине
Узбекистана были спровоцированы кровавые погромы, главными
жертвами которых стали жившие здесь турки - переселенцы из Грузии.
После трагедии в Фергане национальное движение ахалцихских турков
заметно активизировалось. Под его давлением в 1988 г. в Москве была
создана комиссия, которая подготовила официальный отчет о
положении в ахалцихском регионе. Большая часть беженцев из
Узбекистана - около 40 тыс., также нашли приют в нашей стране.
О народе турках Ахыска вплоть до 1989 г. было запрещено
писать и упоминать. В эпоху Советов из-за политических взглядов того
времени, было опасно даже называть нацию турков. Только после
приобретения независимости республиками бывшего союза открылись
истинные страницы истории. Истоки народа – история турков стала
изучаться и пропагандироваться будущему поколению. Так, из-за
политической
тюркского

идеологии “красных” литература, общая для всего
мира раннее

не было известна или же неверно

истолковывалась. (3, 1987, с.18).
Общее культурное достояние, памятники древнетюркской
литературы - орхонские письменности, «Культегин», «Билгекаган»,
«Тоныкок», "Коркыт" (VIII в.) и "Огуз-нама" (IX в.), литература
древнего времени VII-XIV вв. памятники истории - сочинения про
первые-тюркские ру-племена, в советское время не изучались и не
пропагандировались. Не изучались и восточные мировые классики и
представители литературы древнего времени великие мыслители
тюркского мира - Мухаммед Хорезми, Абу Насыр Ал-Фараби, Абу
Райхан ал-Бируни, Махмуд Кашкари, Кожа Ахмет Йасауи, Сулеймен
Бакыргани, Жусип Баласагуни (X-XII вв.), Основы древней литературы
периода развития на кипчакском языке (ХІІІ-ХVI вв.): "Кодекс
куманикус", "Махаббатнама»", Жусип-Зылиха", "Гүлстан", "Домбаул"
и

многие

другие

классические,

фольклорные

произведения

в
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настоящее время пользуются большим спросом в библиотеках,
составляют

преимушественную

часть

достижений

издательской

продукции. (Tajibayeva, 2015, с.250).
Одной из первых, кто заговорил о турках Ахыска в эпоху
наступления оттепели после строжайщего запрета Советской власти,
на сбор научных сведений о их истории, культуре, литературе была
Пириева Севиль. В

2006 году в институте Истории имени А.А

Бакыханова Азербайджанской Национальной Научной Академии она
защитила кандидатскую диссертацию на тему “История социальнокультурной жизни турков Ахыска”. (Piriyeva, 2005, с. 260).
Севиль Пириева уроженка г. Шымкент, селения Кайтпас. Она и
ее отец - заслуженный учитель, обшественный деятель Аллахверди
Пириев внесли огромный вклад в деле широкой пропаганды в
Казахстане культуры, истории турков Ахыска. С.Пириева – истинный
патриот, осветивший трагическую историю своей нации, его культуру
и обычаи в 9 книгах, 1 монографии, 1 энциклопедии, свыше 50-ти
научных статьях, а также дающая правдивую информацию на
многочисленных международных конференциях.
Отец Севиль Пириевой Аллахверди Пириев - Заслуженный
учитель, обшественный деятель, автор многих книг, статей на
казахском и на азербайджанском языках об истории, культуре Турков
Ахыска. Он родился в 1934-м году в селе Гюндере Аспиндзинского
района Ахысского региона республики Грузия в простой семье. В
1944-м году, когда учился во 2-м классе, вместе со всеми
односельчанами был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Он
много раз выступал о депортации на международных конференциях,
курултаях из разных трибун. Педагог с большим именем Аллахверди
агай 1960 г. внедрил инструментальный метод обучения предмета –
казахского языка с применением самодельного инструмента «Тапқыш»
(аналог современной умной доски).
Аллахверди Пириев написал книгу «Елу жылда –ел жаңа
/Қайтпас ауылының тарихынан». В ней рассказывается история села
Кайтпас-1, расположенного на окраине города Шымкент, в котором
проживают турки Ахыска, заселенные в 1944 году. Автор с огромной
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любовью и благодарностью вспоминает прожитые годы в дружбе и
согласии с местным населением – казахским народом одной семьей.
Книга издана после его смерти в городе Шымкент издательством
«Aлем» в 2018 году. Администрации обшеобразовательных школ №53,
78 города Шымкент организовали с родственниками авторов и с
учениками масштабную презентацию данной книги.
В своем произведении “Түрік әлемі және ата жұртым Ахысқа”
(Турецкий мир и родина моя Аhıska), 2001 года издания, автор пишет:
«При всей общей трагичности и сложности судьбы один из тюркских
народов, судьба которого сложилась особенно трагично, это Ахыска
туркляри». Вначале нация преследовалась за фамилии, с 1928 года
началась принудительная грузинизация тюркских имен и фамилий,
затем маленький народ, численность которого не превышала в те
времена 150 тыс человек, отдал 40 тысяч своих сыновей в Великой
Отечественной

войне.

Это

огромные

жертвы

для

столь

малочисленного народа. Затем в "благодарность" за доблестный труд и
героизм на фронте, последовала Сталинская репрессия 1944 года, и в
результате

народ

лишен

своей

исторической

Родины.

Депортированные Ахыска турки (те кто доехал, ибо в дороге погибло
17 тысяч человек из 115 тысяч) были рассредоточены по отдельным
посёлкам в различных областях Узбекистана, Казахстана и Киргизии
без права изменения места жительства как "спец. переселенцы".
Автор А.Пириев в книге “Ахысқалық түріктер жер аударылуда”
(Переселенцы турки Ахыска) 2003 года издания, пишет о Ферганских
событиях и его последствиях. В 1989 году страшные погромы в
Ферганской области заставили несчастный народ-беженец опять
тронуться с насиженных мест. Их переселяли куда угодно: в
Азербайджан, в Краснодарский край, Северный Кавказ, но только не
на историческую Родину. В Краснодарском крае местное казачье
население очень плохо приняло вынужденных переселенцев и в
результате

постоянных,

кровавых

столкновений,

тюрки

стали

эммигрировать в разные города России, а позже в Турцию и США.
(Piriyev, 2018, с. 316).
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В 2006 году в свет вышла книга А.Пириева “Түріксіз қалған
Ахыскам” (Родина без родных жителей). Автор в своем поэтическом
сборнике пишет о своей тоске по родине. Перед смертью, в 2016 г.
А.Пириев написал книгу “Аталардан қалған алтын қазына” (Золотое
наследство предков). Книга о социально-культурной жизни турков
Ахыска, в ней описываются их культура, обычаи и традиции. Книга
написана в назидание потомкам с целью передачи им сведений о
турках Ахыска.
Одной из-самых известных личностей из турков Ахыска,
проживающих в Казахстане, является бывший депутат Мажилиса
Аслы Алиевна Осман, родившаяся 13 августа 1941 года, в Ахалкалаки,
Грузинской ССР. Она— казахский известный общественный деятель,
который активно участвует в развитии казахского языка и его
продвижении как государственного языка, кандидат филологических
наук, профессор, член-корреспондент НАН РК (с 1973 г). Заслуженный
деятель Казахстана (2014 г.), Кавалер Орденов «Парасат» и «Достык» 2
степени, председатель Ассоциации государственного языка. Аслы
Осман является автором многих научных книг и словарей на казахском
языке.

В

прессе

переводческих

было

статей.

опубликовано

Автор

книги

более

200

научных

и

«Семантика-стилистическая

служба глаголов синонимов казахского языка» (1991г), «Казахскотурецко-русский

разговорник»

(1994г)

и.др.

Она

также

была

редактором одного из десяти томов «Пояснительного словаря
казахского языка» (1974—1986г.г). Имеет более 300 научных статей,
переводов с других языков. В данное время в массовых библиотеках
популярна

книга Осман А. А. “Тіл тәуелсіздігі – ел болашағы”

(Независимый язык – будущее страны), изданная в городе Алматы
издательством «Өлке», (2011г). (Osman, 2011, с.480).
Одним из активных, читаемых авторов южного региона
является поэт, публицист, общественный деятель Хукиев Ибрахим
(Ибрахим Турки) он родился

в 1952 году в Узбекистане

Самаркандской области, Хатырчинском районе. В 1979 году окончил
Государсвенный педагогический институт им.Х.Алимжанова, в городе
Карши. В 1980 году переехал в Сайрамский район Южно-Казахстанкой
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области (ЮКО) и начал работать учителем в школе им.Чапаева
с.Акбай, где за короткое время прошел путь от учителя до заместителя
директора. В 1991 году начал работать заведующим отдела в
областной газете «Жанубий Козогистон». На сегодняшний день в этой
же газете занимает должность корреспондента по Сайрамскому району
Туркестанской области. Где бы не работал Ибрахим Турки будь то в
Узбекистане, будь то в Казахстане и даже в Турции, его произведения
воспринимаются с любовью и с теплотой. Он является почетным
гражданином

Сайрамского

деятельности

Ибрахим

района.

Турки

Помимо

занимается

журналистской

исследовательской

деятельностью в сфере истории и культуры Тюркоязычного народа. В
своем доме он организовал историческо-познавательный музей.
Хранит

ценные

экспонаты,

бытовые

и

исторические

вещи,

рассказывающие о своем родном народе. Самым ценным экспонатом в
музее является старая рукописная книга отца Ибрагим бея, написанная
арабским алфавитом. Среди его трудов можно отметить такие работы
как «Антология жизни и быта, истории и литературы Турков Ахыска»,
«Энциклопедия истории, религии и быта Турков Ахыска», «Монолог о
родине», «Прекрасные судьбы», «Юсуф саремий», «Туркестан – земля
Туран», «Коган», «Тураннама», которые знакомы читателям на
казахском, узбекском, азербайджанском и русском языках. Его
произведения

были

театрализованы

в

Областном

узбекском

драматическом театре. Его труды и творчество были обобщены и
распространены

в областном краеведческом музее, библиотеках и

учебных заведениях южного региона. Ибрахим Турки - редактор и
основатель газет «Ахыска», «Имандылық». Обладатель номинации
«Алтын қауырсын». Неоднократно награжден грамотами большой и
малой Ассамблеи народов Казахстана и Министерства образования и
науки Республики Казахстан. Награжден стипендией акима ЮКО.
Принимает активное участие в развитии культуры, литературы и
истории общества. Он – один из основателей Республиканского
конкурса

«Назм

юлдузлари»

(звезды

поэзии),

проводимых

Республиканской ассоциацией «Достық». В 2004 году экранизировали
исторический фильм «Судьба» и «Турки Ахыска», поставленный по
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драматическому произведению Ибрахима Турки, который показал
трагическую историю своего народа. И.Турки в творческом тандеме
тесно общался с мировым писателем Чингизом Айтматовым и
поддерживает дружескую связь с казахстанским поэтом и писателем,
политическим деятелем Мухтаром Шахановым. (Turki, 2014, с. 200).
Энциклопедии Ахыска, подготовленная Ибрагимом Тюрки и
Севиль Пириевой в 2009 году в городе Шымкент выпущена
издательством «Кітап ЖШС». Энциклопедия написана турецким
алфавитом. В этой книге излагаются краткая история турков Ахыска,
культура, религия, семейные и бытовые условия жизни, традиционные
мероприятия, которые передаются из поколения в поколение. (Piriyeva,
2005, 260).
Книги Чингиза Бадалова «Все о турках Ахыска» на турецком
языке выпушена издательством «Ғасыр» в городе Шымкент в 2004
году. В книге расказывается история турков Ахыска с 1829 г., насильно
перевезенных в восточные районы СССР (1944 г.), из-за чего погибли
многие турки Ахыска и борьба населения за выживание и
несправедливость, предъявленная при перестройке советского периода
(1989 г.), конфликтные случаи Ферганы (1989г.)., изучает переселение
народов в Центральную часть России. (Badalov, 2004, с.248).
Ибрашевой

Шарой

Онгаркызы

-

ученым-исследователем,

изучающей жизнь о турков Ахыска в Казахстане, написана монография
“Қазақстандағы ахыска түріктері” (Турки Ахыска в Казахстане). В
данной монографии подробно изучены сведения о трагической судьбе
турков

ахыска,

подвергшихся

преследованию

тоталитарного

советского режима, колониальной царской России, а также случаи
1944

года,

проблемы

нации

турков

Ахыска,

подвергшейся

насильственной депортации в Казахстан. В книге рассмотрен
демографический рост турков ахыска в Республике Казахстан,
особенности роста и регионального расположения, языковая среда,
современные условия, рождение и воспитание ребенка, традиционные
обряды.

Книга

основана

на

конкретных

исторических

этнографических, этносоциологических фактах и аргументах. (İbraşеva,
2012, с.120).
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Авторы Тажибаева С.Ж., Невская И.А.

выпустили учебное

пособие "Турецкий мир Казахстана. Варианты турецкого языка".
Учебное пособие посвящено исследованию вариантов языка турецкой
диаспоры Казахстана. Учебное пособие состоит из двух разделов, в
которых дается обзор исследований истории, культуры турков Ахыска,
хемшили депортированных в Казахстан в 1944г., освещаются
актуальные

вопросы

корпусной

лингвистики,

принципы

документирования исчезающих языков. Составной частью учебного
пособия

являются

турецкого

языка,

транскрипции
собранных

исследований.

Издание

докторантов,

преподавателей,

корпуса

во

текстовых

время

расчитано

на

вариантов

проведения

студентов,

исследователей,

полевых

магистрантов,
занимающихся

изучением проблем современной тюркологии. (Tajibayeva, 2015, с.
250).
Из года в год развивают свои таланты поэты, писатели, певцы,
ашуги, артисты танцевальные группы и другие представители
культуры. Писателями издаются книги о жизни турецкого этноса.
Пишутся стихи, которые публикуются в газете «Ахыска» и в средствах
массовой информации Казахстана. Музыкальные ансамбли и сольные
музыканты участвуют во всех конкурсах и фестивалях, проводимых в
городах Республики, а также принимают активное участие во всех
праздичных мероприятиях.
Чтобы

поддержать

субэтнических

групп,

сохранность

языка

и

проживающих в Казахстане,

культуры
библиотеки

республиканского маштаба и библиотеки южного региона проводят
различные
музыкальные

культурно-массовые
программы

с

мероприятия,
участием

литературно

мастеров

искусств

–
и

литературоведов турков Ахыска, тематические вечера на различные
темы, например «Судьбы турков Ахыска», с участием историков,
краеведов. Обзорная лекция была прочитана председателем турецкого
этнокультурного

центра

«Ахыска»

города

Нур-Султана,

зам

председателя Ассамблеи народов Казахстана Аскером Пириевым, на
тему: «История турков Ахыска» в Национальной библиотеке. В
библиотеке Сайрамского района Туркестанской области работает
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литературно-поэтический

клуб,

возглавляемый

общественным

деятелем, поэтом Ибрахим Турки.
В школьных библиотеках, где обучаются дети турецкой
национальности,

регулярно

проводятся

встречи

с

поэтами,

литературоведами и общественными деятелями.
В

рамках

программы

«Неделя

детской

книги» ведутся

ознакомительные мероприятия, и чтения поэтических произведений,
фольклорных и классических художественных книг турецких авторов.
Международная газета «Ahıska-Ахыска» является печатным
изданием Турецкого этнокультурного центра в Казахстане и выходит
под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Газета выходит с 2000 года
на трех языках: турецком, казахском и русском. «Ahıska-Ахыска»
распространяется не только во всех городах Казахстана, но и в Турции,
Азербайджане, России, Украине, Америке, Узбекистане, Кыргызстане,
Грузии. Газету читают самые разные слои населения. «Ахыска»
пользуется популярностью у представителей власти страны, посольств
и консульств, а также у различных диаспор республики и иностранцев.
С приобретением Казахстаном независимости турки

ахыска

перестали ощущать на себе дискриминацию по национальному
признаку. Сегодня широкому кругу людей, не только в нашей
Республике, но и за ее пределами, известны имена таких людей:
народных поэтов Али Паша Вейсал-оглы, Караева Камала, писателя
Чингиза Бадалова, певца – ашуга Ахметова Маулета, артиста театра и
кино – Афрасоглы Микаеля; кандидата медицинских наук Курдаева
Тофика Ашимовича, имеющего более пятидесяти тезисов и научных
статей, Каримова Алибека Ниязовича – профессора, кандидата
химических наук. Им опубликовано более ста тезисов и научных
статей, в том числе пять учебников и учебных пособий по химическим
наукам. В настоящее время Алибек Ниязович работает в должности
проректора института иностранных языков и деловой карьеры в городе
Алматы. Профессиональный футболист – игрок основного состава
футбольного клуба «Кайрат» – Алиев Али и мастер спорта
международного класса, многократный призер чемпионатов мира по
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армресслингу ІІ- кратный чемпион Азии – Хасанов Жанали гордость
Казахстанского спорта.
Ежегодно проводится турнир по национальному виду спорта
борьбе «Гюреш», чемпионаты по футболу среди юношеских и
взрослых команд. Организуются республиканские, областные и
региональные фестивали культуры. (13).
В своей книге «Послание» мудрый лидер турков Ататюрк
сказал: “Литература – главный инструмент, который защищает
человека и общество, современное состояние и перспективы общества
и наставляет на основе каждой отрасли". «Переводческая литература –
художественный инструмент познания мира". Но несмотря на все
достижения есть актуальные проблемы нехватки в библиотеках
достижения двухъязычного художественного перевода трудов.
В процессе подготовки данной работы я встречалась с
представителями общественной организации турков Ахыска в г.
Шымкент и Ассоциации “турков Ахыска” в Сайрамском районе,
местными жителями и учениками. В ходе беседы выяснилось , что их
очень волнует сохранность родного языка для будущего поколения и
необходимость проведения в этом направлении комплексных работ.
Для этого, прежде всего необходимо, чтобы книги, изданные на
родном языке, поступали в

библиотеки и были доступны для

учащихся. Это их пожелание, которое они просили передать.
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ULUSAL BİLİNCİ KORUYARAK: BİR AİLENİN KADERİ
ÜZERİNDE HALKIN SÜRGÜN TARİHİ
PRESERVING NATIONAL IDENTITY: THE HISTORY OF
PEOPLE DEPORTATION THROUGH THE FATE OF ONE
FAMILY
СОХРАНЯЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ
ДЕПОРТАЦИИ НАРОДА ЧЕРЕЗ СУДЬБУ ОДНОЙ СЕМЬИ
Elena SPINOVA *

Özet
Makalenin yazarı “Ulusal Bilinci Koruyarak: Bir ailenin kaderi üzerinde
halkın sürgün tarihi” Ahıska Türk’lerinin 1944'te Gürcistan SSR'sinden
Kazak SSR'sine sürülme tarihini analiz etmeye çalıştı. Bütün bir ulusun
trajik kaderi, 1911. yılda doğan Taştemirov Alişan ailesinin sürgün tarihi
makalede inceleniyor. Taştemirov Alişan, 1937. Yılda Gürcistan SSR’nin
Ahırkelek bölgesindeki Samshe köyünden SSCB Silahlı Kuvvetlerine
alındı. Halkının birçok oğlu gibi, Haziran 1941'den Mayıs 1945'e kadar 885
Mayın Alayının içeriğinde olarak İkinci Dünya Savaşı alanlarında
kahramanca savaştı, yaralandı ve Lenin madalyasıyla ödüllendirildi. Ne
yazık ki, Sovyet hükümeti bu başarıyı takdir etmedi ve Türk’lerin diğer
aileleri ile birlikte - Taştemirov Alişan’ın 1922.yılda Ahırkelek’te doğan
karısı Taştemirov’a Gülzade’yi de Kazakistan'a sürdü.
Savaştan sonra, Taştemirov Alişan ailesi ile torunları ve büyük torunlarının
bugüne kadar yaşadığı Güney Kazakistan bölgesinin Tülkübas ilçesi KızılAsker'in kollektif köyünde 1945 yılında buluştu.
Taştemirov ailesi diger Ahıskalı aileler gibi 1956'da beraat kazandı ancak
bugüne kadar sürgün edildikleri toprağa geri dönmeyi başaramayan Ahıskalı
Türk’lerin trajik yaşamının canlı bir örneğidir.
Günümüzde Kazakistan topraklarında yaşayan, milli kimliğini ve kültürünü
koruyan Ahıska Türk’lerinin ilk büyük Diasporası faaliyet göstermektedir.
Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkistan vilayeti Tülkübas ilçesinin ve
Çimkent ili arşivinden alınan materyallere dayanarak Ahıska Türk’lerinin
Kazakistan'a sürgün edilme tarihine genel bir bakış konusu kaleme
alınacaktır
Anahtar kelimeler: Ahıskalı Türk, sürgün, Kazakistan, arşiv, aile.
*

Çimkent/Kazakistan. Mesleki Lise No 1, Mastr, Tarih öğretmeni, araştırmacı, e-mail:
stl0519@mail.ru
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Summary
Author of the article “Preserving national self-awareness: the history of
national deportation through the story of one family” tried to analyze the
history of deportation of Meskhetian Turks from Georgian SSR to Kazakh
SSR in 1944. The tragic destiny of the whole nation is traced in this article
through the story of Tashtemirov Alshan, born in 1911, and his family.
In 1937 Tashtemirov Alshan, who lived in Samtske village, Alakhkalak
district of the Georgian SSR, was called to the armed forces of the USSR.
From June 1941 to May 1945, just like many sons of his nation, he has been
bravely fighting in the fields of the Great Patriotic War as part of the 885
mortar regiment. During the war, he got injured and received an award after.
Unfortunately, the Soviet authorities did not appreciate the feat of the other
Meskhetian Turk families. Even Tashtemirov’s wife Tashtemirova Kulzad,
born in 1922, was deported to Kazakhstan. After winning the war,
Tashtemirov Alshan reunited with his family on Kyzyl-Asker collective
farm located in the Tyulkubas district of South Kazakhstan region. Till these
days his grandchildren and great-grandchildren live there. The fate of the
Tashtimirov’s family is a vivid example of the tragic life of the Meskhetian
Turks who were freed from relocations in 1956, but have not managed to
return to their homeland until today. Nowadays, the first Diaspora of
Meskhetian Turks lives on the territory of Kazakhstan preserving its
national identity. Based on the materials from the archives of Shymkent
city, Republic of Kazakhstan and the archives of Tulkubas region,
Turkestan, the article provides an overview of the history of deportation of
Meskhetian Turks to Kazakhstan.
Key words: Turkish Ahyskа, deportation, Kazakhstan, archive, family.
Аннотация
Автор статьи «Сохраняя национальное самосознание: история
депортации народа через историю одной семьи» предпринял попытку
анализа истории депортации турков-ахыска в 1944 году из
Грузинской ССР в Казахскую ССР. Трагическая судьба целого
народа прослежена в статье через историю семьи Таштемирова
Алшана 1911года рождения. Таштемиров Алшан призван был в
Вооруженные силы СССР
в 1937 году
из
села Самцхе
Алахкалакского района Грузинской ССР. Он как и многие сыны
своего народа героически сражался на полях ВОВ с июня 1941 по май
1945 в составе 885 минометного полка, был ранен, награжден
Орденом Ленина. К сожалению, советская власть не оценила подвига
и среди других семей турков- ахыска жена Таштемирова Алшана
Таштемирова Кульзада 1922года рождения была депортирована в
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Казахстан. После Победы Таштемиров Алшан воссоединился со
своей семьей в колхозе Кызыл-Аскер Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской области, где до сегодняшнего дня проживают
его внуки и правнуки. Судьба семьи Таштемировых это яркий образец
трагической
жизни
турков-ахыска,
освобожденных
от
спецпереселения в 1956 году, но не сумевших до сегодняшнего дня
вернуться на землю с которой были депортированы. В настоящее
время на территории Казахстана проживает, сохраняя
свое
национальное самосознание, первая по численности
диаспора
турков-ахыска.
В статье на основе материалов фондов архива
г.Шымкента РК, архива Тюлькубасского района Туркестанской
области дан обзор истории депортации турков-ахыска в Казахстан.
Ключевые слова: Турок Ахыска, депортация, Казахстан, архив, семья

В книге

Первого

Президента

РК

Н.А. Назарбаева «В потоке

истории» сказано: «Я категорически не согласен с известным
положением о том, что история учит только тому, что она ничему не
учит. История действительно не учит тех, кто относится к ней как к
собранию мифов» (Назарбаев Н. А., 1999:15). Нельзя не согласиться с
данным мнением. Ведь история это сама человеческая жизнь, взятая
во времени, т.е. как уже состоявшаяся. Она предпосылка жизни
будущей. Поэтому выявление специфики
закономерностей
особенности

объективно

современности,

помогает
но

и

её
не

обусловленных
только

осмыслить

осознать

возможности

дальнейшего развития общества. Главной производительной силой
общества является население. Характеристика состава населения это
путь к определению особенностей и перспектив любого государства.
На территории Казахстана всегда существовали и взаимодействовали
разные этносы. Каждый из них имеет свои корни, свою историю. В
данной статье автор через историю семьи Таштемирова Алшана,
1911

года

рождения,

проследит

трагическую

судьбу

депортированного в 1944 году в Казахстан народа турок – ахыска.
Статья

написана

на основе

материалов фондов Туркестанского

областного государственного архива города Шымкента РК, архива
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Тюлькубасского района Туркестанской области РК и личного архива
семьи Таштемирова Алшана .
Таштемиров

Алшан

родился в 1911 году

в селе

Эринжа

Алахкалакского района на территории Грузии, которая входила в то
время в состав Российской империи. С 1922 года село, в котором жила
семья Таштемирова Алшана, стало составной частью Закавказской
Федерации в составе СССР. В своем родном селе Алшан закончил 4
класса. Родственники Алшана занимались сельским хозяйством, имели
большой и хорошо возделанный участок земли. Вместе с другим
турецким населением Грузинской ССР они пережили все тяготы
коллективизации. В 1937 году Таштемиров Алшан из села Самцхе
Алахкалакского

района

Вооруженные силы

Грузинской

ССР

был

призван

в

СССР (документ 1, личный архив семьи

Таштемировых). В его военном билете в графе «социальный статус»
числится «колхозник». Накануне призыва

Таштемиров

Алшан

женился на девушки из своего родного села Таштемировой Кульзаде
Шахвалет

кзы

1922года рождения.

Таштемиров

Алшан,

как и

многие сыны своего народа, героически сражался на полях ВОВ с
июня 1941 по май 1945 в составе 885 минометного полка

в звании

старшего сержанта, был ранен, награжден Орденом Ленина.
сожалению, советская власть не оценила подвига
семей турков- ахыска семья

К

и среди других

Таштемирова Алшана подверглась

в

1944году депортации. В Казахстан привезли 6309 турецких семей, это
27 833 человека, которые были заселены на територии пяти областей:
Алма-атинской,

Джамбульской,

Казахстанской и Кызылординской.

Талдыкурганской,

Южно-
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Документ 1.Военный билет.

Всего на территорию Южно-Казахстанской области
ноября 1944года было размещено 2280 семей

Каз ССР

депортированных

с
из

Грузинской ССР. Это 10258 человек. Из них трудоспособными
признано было 3тыс человек (ТОГА г.Шымкента, 2), таким образом
1/3 часть депортированных были старики и дети. В Тюлькубасский
район для проживания было отправлено
Грузинской ССР.

Жене

928 переселенцев из

Таштемирова Алшана Таштемировой

Кульзаде был определен для проживания колхоз

Кызыл-Аскер

Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (документ 3).
В таблице из фонда 121 Туркестанского

государственного архива

(документ 2) наглядно видно распределение переселенцев по
районам Южно-Казахстанской области.

9

Людям не предоставили

возможности поселиться компактно в одном районе, что ещё больше
усложнило судьбу депортированных.
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Документ 2. Архивная справка.

Документ 3. Архивная справка.
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Властям области необходимо было обеспечить депортированных
людей жильем, продовольствием, предметами первой необходимости.
В фондах Туркестанского областного государственного архива
имеются документы,

по которым четко видно, что

помощь

переселенцам была оказана с учетом военного времени. Так расселяли
семьи

переселенцев

из

Грузинской

ССР

(как

и

другие

депортированные народы) в общежитиях и бараках, подселяли в дома
местного населения («на уплотнении»), в закрепленных домах. В
документе указано, что в начале 1945 года
строительство

переселенцев

в

на жилищное

Южно-Казахстанской

области

выделено 10456рублей, но до апреля месяца 1945года «они (деньги) не
используются в силу того, что бригады не созданы, транспорт не
закреплен и ещё не приступили к заготовке местных стройматериалов»
(ТОГА г.Шымкента, 3).

«Переселенцы продолжают проживать в

непригодных землянках…., что и послужило вспышке сыпного тифа»
(ТОГА г.Шымкента, 4).

Кроме того в данном архивном документе

сказано, что в особо тяжелых условиях оказались переселенцы ряда
районов Южно-Казахстанской области. Среди таких районов значится
Тюлькубасский, где проживала на тот момент жена Таштемирова
Ашлана.
В справке «О хозяйственном и трудовом устройстве переселенцев
размещенных в Южно-Казахстанской области на 10.05.1945года»
имеются следующие факты:
-плохо обстоит дело с приемом переселенцев в колхозы;
-«при

проверке

ряда

районов

установлено,

что

фонды

для

переселенцев расходуются не по прямому назначению: зерно мешают с
фуражным овсом, землей. В силу этих безобразных фактов имеет
место рост остронуждающихся и истощенных, смертность за 4 месяца
текущего года 2917человек из 54828человек переселенцев из Грузии и
Северного Кавказа»;
- «описаны случаи нечеловеческого отношения к переселенцам со
стороны руководящих организаций» (ТОГА г.Шымкента, 5).
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Следующий по хронологии событий документ, касающийся
жизни

переселенцев из

Грузии

турков-ахысков

в Южно-

Казахстанской области, датируется октябрем-ноябрем 1945года. В нем
указано, что переселенцам из Грузии и Северного Кавказа по плану
должно быть передано 4736 центнеров живого веса скота. План к
октябрю 1945года выполнен на 56%, то есть передано 2695центнера.
«Начать немедленную выдачу скота по плану», - говорится в справке
от заместителя Исполкома областного совета депутатов трудящихся
(ТОГА г.Шымкента, 6). Интересным, на наш взгляд, является
объяснение

властями причины отставания по плану выдачи скота

переселенцам в личное пользование: «По Тюлькубасскому району
выдано 531центнер осталось 235 центнера. Скот на базе есть в
достаточном количестве, но выдача проводится слабо

в следствии

плохой явки получателей» (ТОГА г. Шымкента, 7). Воспоминания
Таштемировой Кульзаде из личного архива семьи проливают свет на
данный факт: «Мы все ждали конца войны и верили, что после
Победы вернемся домой». Эти трогательные слова
представительниц
подтверждаются
«Продовольственное

депортированного
строчками

из

обеспечение

одной из

этноса турков –ахыска
официального

спецпереселенцев

документа
на

июнь

1946года» : «Переселенцы поняли, что мечта о возвращении на Кавказ
является неосуществимой и начали обосновываться по месту оного
поселения» (ТОГА г.Шымкента, 8). В этом же документе указано, что
нуждающимися к июню 1946года остались только те семьи
переселенцев (в том числе из Грузии) «у которых имеется по одному
человеку трудоспособных или вовсе не имеется трудоспособных».
Вопрос обеспечения скотом переселенцев как видно из архивных
документов активно решался, но «районные земельные отделы,
колхозы и совхозы не определили для переселенцев участков для
сенокошения. Такое положение приведет к тому, что с наступлением
зимы они вынуждены будут скот убивать на мясо или продавать».
В спецсообщении
области

Управления НКВД по Южно-Казахстанской

от декабря 1945 года сказано, что бригады по проверке
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хозяйственно-трудового устройства спецпереселенцев с Северного
Кавказа и Грузии установили по Тюлькубасскому району следующее:
- из 1030 семей 83 проживают в непригодных для зимы условиях;
- из 1205 трудоспособных

работает 1177, «28 не работает из-за

временной нетрудоспособности (отсутствия обуви и одежды)»;
- «1291человек не имеет продуктов питания до нового урожая и без гос
помощи прожить не смогут»;
- «выявлено 37 человек беспризорных детей, 13 переданы в детдом, 3
сбежали к родственникам , 28 еще не устроены» (ТОГА г. Шымкента,
9). Данные сложности в жизни депортированных народов, в том числе
турков-ахысков

усугублялись отсутствием мужчин, которые в

большинстве своем еще не были к декабрю 1945года демобилизованы
из рядов Советской Армии.
В 1947 году

Таштемиров

Алшан

был демобилизован из

Советской Армии и воссоединился со своей семьей в колхозе КызылАскер Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Его
возвращение

совпало

депортированных

с

моментом

турков-ахыска.

В

активного
личном

обустройства
архиве

семьи

Таштемировых есть запись воспоминаний прадеда: «Сельхозбанк дал
нам ссуду и мы начали строить свой домик. Да небольшой, но наш.
Жить на подселении уже было сложно, ведь у нас появились дети». В
архивном документе, датированном апрелем 1952 года под грифом
«Секретно»

председателям

исполкомов райсоветов депутатов

трудящихся

указано: «Сумма выделенная на выдачу денежных

пособий остронуждающимся переселенцам

строго лимитирована,

поэтому при составлении списков вносить только действительно
нуждающихся» (ТОГА г.Шымкента, 10). Примечательно, что в справке
из Управления делами Совета Министров КазССР указаны суммы,
выделенные из союзного бюджета для пособий спецпереселенцев
разных этносов. В частности, для пособий спецпереселенцам из Грузии
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за 1952год перечислено было 171800 рублей, которые израсходованы
были на помощь остронуждающимся.
На основании приказа МВД СССР № 00144 от 29 апреля 1956 года
семья Таштемирова Ашлана вместе с другими депортированными в
1944году народами была освобождена от спецпереселения. За 12 лет
жизни в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области у семьи
Таштемировых «появились не только дети (Кушкун оглы 1947 года
рождения, Кульзамира оглы 1950 года рождения), дом и хозяйство,
но и друзья», так записано в воспоминаниях их личного архива. 1956
годом

датируется

Ходатайство Председателя исполкома Южно-

Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся Успанова К.
Председателю Совета Министров КазССР Кунаеву Д., в котором
озвучено

основание

Сельхозбанку

для

выданных

списания
на

задолженности
хозяйственное

спецпереселенцев (ТОГА г.Шымкента, 11).
удовлетворено.

В

частности

29

по

ссудам

устройство

Ходатайство было

хозяйств

спецпереселенцев

Тюлькубасского района поучили списание задолженности по ссудам
Сельхозбанку на общую сумму 63366руб (ТОГА г.Шымкента, 12).
Сведений

о

отсутствуют.

списании
Дети

задолженности

семьи

Таштемировых

Таштемирова Алшана продолжали

жить в

Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области, они завели
семьи, работали в колхозе.
В 1970 году в Казахстане проживали 18 397 турков, из этого видно,
что с 60-х годов турки решили обосноваться в Казахстане, турецкие
семьи того времени насчитывали по 6-8 детей. По материалам
переписи 1979 года численность турков в Казахстане составляла 25 820
человек. Несмотря на высокую

рождаемость

турецкой диаспоры был не высоким, так как

рост численности
стал

происходить

переезд этнических турков за пределы Казахстана, в основном, в
Азербайджан. По переписи 1989 года в Казахстане проживали 49 567
представителей турецкого народа. Из этого видно, что турки в
основном закрыли тему переезда и начали глубоко пускать корни в
казахскую землю. Семья Таштемировых продолжила жить в колхозе
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Кызыл-Аскер Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области
и после обретения Казахстаном независимости. В 1999-2009 годы
численность турков возросла на 28 %, в Казахстане проживало 97 015
человек

данной диаспоры. В 1959 году турки составляли 0,1%

населения республики, а к 1 января 2014 года составляли 0,6 %
населения. После распада СССР в Турции в 1992 году был принят
специальный закон, позволявший туркам-ахыска переселяться в эту
страну. Первоначально при содействии турецкого правительства 130
семей поселились в городе Игдыр. Стоит отметить, что на данный
момент в Турции проживает вторая в мире по численности после
Казахстана диаспора турков - ахыска. Грузия в 2007 году приняла
законопроект «О репатриации лиц, насильно переселенных властями
СССР из Грузии в 40-х годах ХХ века», но он не устраивает ахыска
тем, что в нем не прописан механизм возвращения утерянной ими
собственности и их статуса как отдельного народа, а не как
грузинского суб-этноса. Власти

Грузии

обставили

возвращение

турков-ахыска рядом условий, в числе которых и фактический отказ от
собственной идентичности и признание себя грузинами.
В 2009 году
обратился

в

Таштемиров Р.А. (внук Таштемирова Алшана)

Тюлькубасский

районный суд Южно-Казахстанской

области с заявлением о внесении изменений в графу национальность
(вместо азербайанец

записать турок) в книгу записи смерти

гражданина Таштемирова Алшана Авлаховича, в свидетельство о
рождении, удостоверение личности, паспорте Таштемирова Руйшана
Алшановича

и в свидетельства о рождении его детей. Суд вынес

решение от 13.09.2010 года
прибытию на спецпоселение

в связи с изменением

нации

по

и в соответствии со сноской 2-1

постановления Кабинета Министров РК от 17.08.1992г№684 «Об
утверждении правил изменения записи о национальности граждан РК
в

паспортах,

удостоверениях

личности

состояния» разрешено в виде исключения

и

актах
изменять

гражданского
записи

о

национальности граждан РК насильно переселенных в период
репрессий на территорию РК, на основании справок о реабилитации,
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выдаваемых в соответствии с законом РК от 14.04.1993года «О
реабилитации

жертв

массовых

документах

членов

семьи

национальная

политических

репрессий».

Таштемировых

принадлежность

«турок».

В

В

восстановлена
данный

момент

Таштемиров Равиль с женой и детьми ожидает получения вида на
жительство в Турецкой республике.
Автор статьи

благодарен

Таштемирову

Равилю,

который

оказывал помощь в сборе материала и работе в архиве. Этот человек
чтит свои корни и прививает чувство национального самоуважения
своим детям. Беседа автора статьи с семьей потомков Таштемирова
Алшана

и другими представителями

диаспоры

турков-ахыска

Южно-Казахстанской области РК продемонстрировала их надежду ,
что адаптация после переезда в Турцию не будет трудной. Ведь
язык

турков-ахыска

близком к карсскому диалекту турецкого, в

котором сохранились слова, употреблявшиеся до языковых реформ
Ататюрка 1928 года;
религиозные обычаи

культура ахыска родственна турецкой;

турецкого народа ими соблюдаются. Старшее

поколение данной диаспоры

пока

не

рассматривают

вопрос

переселения на постоянное место жительства в Турецкую республику.
Они намерены продолжать жить в Казахстане и с благодарностью
вспоминают как их предкам удалось вынести трудные времена
депортации
местного

благодаря
населения.

взаимопомощи
Планы

на

и

переезд

выручке
в

со стороны

основном

строят

представители молодого поколения

турков – ахыска. Они

подчеркивают, что переехать в Турцию

хотят из-за

ощущать себя

часть

единого

турецкого народа

культурную самобытность турков-ахыска.

стремления
и

сохранить
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“SÜRGÜNÜN 75.YILINDA AHISKALI
TÜRKLER”ULUSLARARASI SEMPOZYUMUN
SONUÇ BİLDİRGESİ
(İMÜ 17 KASIM 2019)

“Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası
Sempozyumu” 16-17 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, yurtiçi ve yurtdışından gelen
akademik çevreler, eğitim kurumları ve STK temsilcilerinin
katılımlarıyla gerçekleşmiştir.
Sempozyumda sunulan 60 bilimsel tebliğ kapsamında Ahıska
Türkleri’nin tarihi, edebiyatı, dili, eğitim ve sosyal yaşamları gibi
konuların yanı sıra, geri dönüş, uyum, mülkiyet hakları, iş
dünyası ve işletmecilik alanlarında karşılaştıkları sorunlar ele
alınarak incelenmiş, bu bağlamda çözüm önerileri ileri
sürülmüştür.
Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 75. Yılında Türkiye’de devlet
kurumları ve sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı karşısında
takdir ve teşekkürlerini sunan sempozyum;
1. Ahıska konusuyla ilgili yapılan çalışmaların bundan
sonraki süreçlerde de yoğun ve istikrarlı bir şekilde devam
ettirilmesine, sorunların çözümüne ilişkin karar alma
süreçlerinin daha yapıcı ve hızlı bir şekilde sürdürülmesi
gerektiğine vurgu yapar.
2. Dünyanın 9 ülkesine dağılmış halde yaşayan Ahıska
Türkleri’nin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik yaşam
alanlarındaki çeşitli faaliyetlerini verimli bir şekilde
sürdürmeleri bakımından sivil toplum örgütleri, akademik
çevreler, ayrıca ilgili kamu kurumları arasında etkin
iletişim ve iş birliğinin önemini tekrar vurgular.
3. Ahıska Türkleri ile ilgili sorunların yaşadıkları ülkelerin
akademik çevrelerinde çalışma konuları haline getirilmesi,
sorunun bilimsel yayınlara yansıtılması, yetenekli
gençlerin seçilerek ilerleyen dönemlerde eğitim
profillerinin çeşitli, aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanlara
yönlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve iş birliğinin
geliştirilmesini önerir.

4. Sorunun hukuki boyutu üzerine yoğunlaşmak, yaşam,
serbest dolaşım, mülkiyet, miras ve tazminat hakları
konularında hukuk yollarının araştırılması ve yasal
girişimlerin başlatılması için STK, akademik çevreler ve
hukuk alanında faaliyet gösteren ilgili müesseselerin iş
birliği olanaklarının seferber edilmesinin önemini beyan
eder.
5. Türkiye’nin
resmi
devlet
kurumlarının
Ahıska
konusundaki faaliyetlerinin bundan sonra da adalet,
yurttaşlık, insan hakları ve evrensel değerler ışığında
devam ettirileceği konusundaki inancının tam olduğunu
vurgular, çifte vatandaşlıkla ilgili mevzuat hükümlerinin
hayata geçirilmesi için gereken yasal ve idari işlemlerin
etkin bir şekilde uygulanmasını önerir.

